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JOHDANTO 

Lapsilisälaki on yksi Suomen historian merkittävimmistä sosiaalipoliittisista 

uudistuksista. Sen myötä maan sosiaalimenot nousivat huomattavasti ja alueellinen 

tulonjako tasoittui merkittävästi. Lapsilisän myötä jokainen lapsiperhe sai rahallista 

tukea ja moni maaseudun nainen ensimmäistä kertaa omaa rahaa käyttöönsä. Uudistus 

edisti lasten hyvinvointia, mutta myös naisten asemaa. Lapsilisä maksettiin ensisijaisesti 

äidin tilille. Lapsilisä kavensi naisten ja miesten tuloeroja ja edisti perhetalouden tasa-

arvoa.
1
  

Suomen poliittinen tilanne ennen lapsilisälain syntyä 

Moskovan vuoden 1944 välirauhan rauhanehdot olivat Suomelle raskaat. Maa joutui 

rauhanehtojen ja valvontakomission puristukseen sotienjälkeisinä vuosina, joita 

kutsutaan vaaran vuosiksi. Poliittisten vankien vapauttaminen oli yksi rauhanehdoista. 

Kommunistien toiminta alkoi välittömästi, kun he pääsivät vapauteen. Suomen 

Kommunistinen Puolue (SKP) oli perustettu vuonna 1918, mutta sotien aikana se oli 

joutunut toimimaan maan alla. SKP pelkäsi, että puolueen aikaisemmin saama huono 

maine vaikuttaisi sen kannatukseen, joten vanhan puolueen oheen perustettiin ikään 

kuin peitejärjestöksi Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL).
2
 Kommunistit 

toimivat ”kansandemokraattisen kulissin suojissa” SKP:n ollessa sen jäsenjärjestö.
3
 

Uuteen puolueeseen liittyivät kommunistien lisäksi vasemmistolaisimmat 

sosiaalidemokraatit, joita kutsuttiin ”kuutosiksi”.
4
 Toinen Suomen vasemmistopuolue

5
 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) oli perustettu jo vuonna 1899 Suomen 

Työväenpuolueena.
6
   

Vuonna 1906 perustetun Ruotsalaisen kansanpuolueen tehtävänä oli erityisesti maan 

ruotsinkielisen väestön asioiden ajaminen. Myös Maalaisliitto oli syntynyt vuosisadan 

alussa, kun Nuorsuomalainen Maalaisliitto ja Suomen Maalaisväestön liitto yhdistyivät 

vuonna 1908. Puolue syntyi porvarilliseksi agraaripuolueeksi, joka korosti 

toiminnassaan maaseutuhenkisyyttä.
7
  

                                                      
1
 Bergholm 2003, 76; Bergholm 2005, 184–185; Katainen 1994, 303; Ks. Liite 3. 

2
 Vahtola 2003, 379–380, Mickelsson 2007, 144, 162. 

3
 Tarkka 2007, 176, Mickelsson 2007, 138. 

4
 Vahtola 2003, 380, Mickelsson 2007, 138. 

5
 Vasemmistopuolueille tarkoitetaan tässä tutkimuksessa SKDL:ää ja SDP:tä. 

6
 Mickelsson 2007, 73, 75. 

7
 Mickelsson 2007, 78–79. 
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Porvaripuolueista vanha- ja nuorsuomalaiset olivat ryhmittyneet uudella tavalla 

kansalaissodan jälkeen vuonna 1918, kun Suomen hallintomuoto nousi suureksi 

poliittiseksi kiistakysymykseksi. Kansallinen Kokoomus perustettiin kuningasmieliseksi 

puolueeksi, kun taas Kansallinen Edistyspuolue halusi Suomesta tasavallan.
8
  

Talvisodan henki ei tarkoittanut luokkataistelun tyyntymistä. SKDL:n poliittisissa 

ohjelmissa toisteltiin porvariston riistävän työläistä. SKDL eli sodanjälkeisinä vuosina 

luokkaristiriidasta. Sotien jälkeen Suomi teollistui ja tehdastyöläisten määrä kasvoi. 

SDP ja SKDL kamppailivatkin keskenään niin ammattiyhdistysliikkeissä kuin suosiosta 

työpaikoilla.
9
  

Maalaisliitolle SKDL oli pääkilpailija varsinkin Pohjois-Suomessa, sillä pienviljelijöitä 

ja erityisesti nuoria siirtyi SKDL:n leiriin.
10

 Evakoiden kotiuttamispolitiikan vuoksi 

maalaisten määrä ei vähentynyt teollistumisesta huolimatta, mutta Maalaisliitto menetti 

vuoden 1945 vaaleissa kannatustaan. Maalaisliittoa pidettiin sodan jälkeen erityisesti 

maataloustuottajien puolueena. Puolue sai myös runsaasti kannatusta siirtokarjalaisilta. 

Maalaisliitto muodosti yhdessä Maataloustuottajien Keskusjärjestön (MTK) kanssa 

puolue- ja etujärjestökoalition, jonka vastapuolena olivat SDP, SKDL ja Suomen 

ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK).
11

  Vuoden 1940 lopulla SKDL:n ja SDP:n 

kannattajista yli kolme neljäsosaa kuului työväestöön. Maalaisliiton 

ydinkannattajakuntaa taas olivat viljelijät. Eduskunnan suurimmat ryhmät puolustivat 

siis selkeästi eri kansanryhmien intressejä, kun ottaa huomioon myös edellä mainitun 

etujärjestökoalition.
12

 Sen sijaan kokoomuksen ydinkannattajaryhmää olivat 

elinkeinonharjoittajat, toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olleet.
13

  

Suomen poliittinen ilmapiiri kiristyi äärimmilleen, kun sodan jälkeiset eduskuntavaalit 

pidettiin maaliskuussa 1945.
14

 Eduskuntavaaleissa vastakkain olivat vanhat puolueet ja 

uusia suuntauksia ja voittajaa edustanut SKDL. Valvontakomission ja kommunistien 

painostama pääministeri Juho K. Paasikivi näki välttämättömäksi puuttua 

ehdokasasetteluun. Hän pyrki syrjäyttämään sodanaikaiset poliitikot uudesta 

                                                      
8
 Mickelsson 2007, 79–81, 87. 

9
 Mickelsson, 2007, 164, 149. 

10
 Hokkanen 1996, 182, 186. 

11
 Mickelsson 2007, 144–145, 170; Iivari 2007, 105. 

12
 Hokkanen 1996, 236.  

13
 Paloheimo 2008, 33–34. 

14
 Jakobson 2008, 270. 
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eduskunnasta.
15

 Puolet vaaleissa valituista edustajista oli lopulta ensikertalaisia.
16

 

Vasemmistopuolueista muodostui miltei eduskunnan enemmistö, sillä SDP sai 50 

kansanedustajaa ja SKDL 49. Oikeistopuolueista
17

 Maalaisliitto menestyi parhaiten. 

Puolue sai SKDL:n tavoin 49 edustajaa. Eduskuntaan valittiinkin juuri saman verran 

porvari– ja vasemmistopuolueiden edustajia, koska Kansallinen Edistyspuolue (ed.) sai 

yhdeksän paikkaa, Kansallinen Kokoomus (kok.) 28 ja Ruotsalainen kansanpuolue 

(RKP) 14 paikkaa.
18

 Myöhemmin vuonna 1946 sosiaalidemokraatit Sylvi–Kyllikki 

Kilpi ja Atos Wirtanen loikkasivat SDKL:ään, ja ryhmästä tuli eduskunnan suurin.
19

 

Kolme suurta SKDL, SDP ja Maalaisliitto allekirjoittivat vuonna 1945 kolmen suuren 

yhteistoimintasopimuksen ja muodostivat hallituksen yhdessä RKP:n kanssa.
20

 

Hallituksen muodostajana toimineen pääministeri Juho. K. Paasikiven mielestä 

kommunistit olivat vähäisempi uhka vastuullisessa hallitustyöskentelyssä kuin 

oppositiossa.
21

 Kolmen suuren sopimus Työväkeä ja talonpoikia edustavat 

eduskuntaryhmät yhteistoimintaan korosti itsenäisyyttä, parlamentaarista demokratiaa ja 

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.
22

 Hallituksen pääministeri vaihtui jo seuraavana 

vuonna, kun Juho K. Paasikivi nimitettiin presidentiksi sairaan Gustaf Mannerheimin 

tilalle. Vaiheikkaiden neuvottelujen jälkeen SKDL:n Mauno Pekkala nousi 

pääministeriksi, vaikka halukkuutta päämiehen paikalle oli ollut myös muun muassa 

Maalaisliiton riveissä.
23

 

Lapsilisälain historiallinen tausta 

Suomessa puhuttiin 1930-luvulla väestökadosta, kun perheisiin syntyi yhä vähemmän 

lapsia. Lasten hankkiminen tunnustettiin taloudelliseksi ja sosiaaliseksi riskiksi, jonka 

helpottamiseen yhteiskunnan oli osallistuttava.
24

 Ruotsi toimi Suomelle esikuvana 

perhepolitiikan kehittämisessä 1930-luvulta alkaen. Suomi otti mallia naapurimaastaan 

                                                      
15

 Hokkanen 1996, 178–180. 
16

 Jakobson 2008, 271.  
17

 Porvari- ja oikeistopuolueille tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Maalaisliittoa, Kansallista 

Kokoomuspuoluetta, Ruotsalaista Kansanpuoluetta ja Kansallista Edistyspuoluetta.  
18

 Tilastokeskuksen www-sivut (päivitetty 22.3.1999); Ks. Liite 1. 
19

 Nevakivi 231, 2009. 
20

 Ministeritietojärjestelmä. Valtioneuvoston www-sivu (luettu 16.2.2014); Hokkanen 1996, 191; Ks. 

Liite 2. 
21

 Tarkka–Tiitta 2007, 164. 
22

 Hokkanen 1996, 191. 
23

 Hokkanen 1996, 224–232. 
24

 Hiilamo 2006, 5–6. 



 

7 
 

esimerkiksi äitiysetuuksien osalta.
25

 Äitien ja lasten hyvinvoinnin edistämistä 

pidettiinkin Suomessa sotia edeltävinä vuosina hyväksyttävämpänä kuin työläisen 

oikeuksien puolustamista.
26

 

Valtio tuki lapsien kasvattamista jo ennen sotia. Lapsiperheiden arkea autettiin 

verohelpotuksin vuodesta 1922 alkaen, ja äitiysavustusta alettiin vuonna 1937 maksaa 

luontais- ja raha-avustuksina vähävaraisille äideille.
27

 Äitiysavustus laajeni sotien 

aikana, kun monilapsisille ja vähävaraisille perheille ryhdyttiin antamaan perhelisää ja 

nuorille perheille kodinperustamislainaa.
28

 Perhelisä oli pääsääntöisesti 

luontaisavustusta, kuten vaatteita ja ruokaa. Kunnan huoltolautakunta myönsi lisän 

harkintansa mukaan.
29

  

Suomessa säädettiin vuonna 1943 ensimmäisenä maana maailmassa laki kouluruoan 

tarjoamisesta koululaisille maksutta. Lainsäädäntö velvoitti oppilaita kasvattamaan ja 

keräämään ruokatarvikkeita tätä varten. Uuden lain mukaan viidessä vuodessa oli 

päästävä tilanteeseen, jossa kaikki kansakoululaiset saivat maksuttoman aterian 

jokaisena koulupäivänä. Tämän vuoksi vuotta 1948 pidetään varsinaisena maksuttoman 

kouluruokailun alkamisvuotena Suomessa.
30

 

Suomalaisen Arjen historia kuvailee sotienjälkeisiä vuosia kaikin puolin maalle niin 

raskaiksi, ettei ”vuoden 1945 hyvinvointipolitiikasta ole paljon kertomista”. 

Myönteisenä puolena mainittakoon, että Suomen ainutlaatuinen neuvolajärjestelmä 

toimi sotienkin jälkeen. Myös peruselintarvikkeita oli saatavilla, mutta hinnat olivat niin 

korkealla, että tavallisen perheen tulot eivät niihin yltäneet. Lapsia elikin 

aliravitsemuksessa. UNICEF koetti vastata puutteisiin tuomalla lokakuusta 1947 lähtien 

apua suomalaislapsille. UNICEFilta pyydettiin muun muassa rasvaa, korkeakalorisia 

munanvalkuaistuotteita ja vauvoille huopia. Suomessa avun perillemenosta vastasi 

muun muassa Suomen Punainen Risti. 
31

  

Suomessa hyväksyttiin juuri ennen talvisodan syttymistä uusi kansaneläkejärjestelmä. 

Maassa ei ollut koko väestölle suunnattua sosiaaliturvaa. Parhaiten asiat olivat niillä, 

                                                      
25

 Hiilamo 2002, xi. 
26

 Sipilä–Anttonen 2008, 48. 
27

 Waris 1962, 208. 
28

 Haapola et. al. 2003, 288. 
29

 Waris 1962, 195. 
30

 Lintukangas et al. 2007, 148, 154. 
31

 Rautakoura 13–15, 2007. 
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joille työnantaja oli järjestänyt sosiaaliturvan. Esimerkiksi valtio maksoi 

virkamiehilleen eläkettä ja perheellisille työntekijöilleen lapsilisää.
32

 Sotien jälkeen 

valtaosa väestöstä asui vielä maaseudulla. Vuoden 1947 viimeisenä päivänä 

kaupungeissa asui vain noin 25 prosenttia maan väestöstä; yli kolme miljoonaa 

suomalaista eli yhä maaseudulla.
33

  

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa ei enää kannettu huolta väestökadosta. Sen 

sijaan haasteeksi muodostui suurten ikäluokkien hyvinvoinnin turvaaminen 

sodanjälkeisissä oloissa.
34

 Korkein syntyvyysvuosi koettiin vuonna 1947. Kuvio 1. 

kertoo Suomen syntyvyydestä ja havainnollistaa suurten ikäluokkien muodostamaa 

syntyvyyspiikkiä.
35

 Syntyvyyden rakettimaisen nousun syynä pidetään miesten 

kotiutumista sodasta.
36

 Yli kolme neljäsosaa suurista ikäluokista syntyi maaseudulle.
37

 

Kuvio 1. Syntyvyys Suomessa vuosina 1930–1960.
38

 

 

                                                      
32

 Sipilä–Anttonen 2008, 49. 
33

 Suomen Tilastollinen Vuosikirja (STV) XLIV:II, 7. 
34

 Hiilamo 2006, 5–6. 
35

 Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu]. (luettu 24.3.2013). 
36

 Karisto 2005, 20. 
37

 Nikander–Valkonen 1990, 78. 
38

 Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu]. (luettu 24.3.2013). 
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Sodanjälkeisessä Suomessa inflaatio oli alituinen ongelma, minkä vuoksi 

työmarkkinoilla oli jatkuvasti palkankorotuspaineita.
39

 Kolmen puolueen sopimus ei 

taannut sujuvaa hallitusyhteistyötä, sillä Maalaisliitto ja vasemmisto olivat jatkuvasti 

erimielisiä palkkapolitiikasta ja elintarvikkeiden hinnoista riippuvista maataloustuloista. 

Hallituspuolueet olivat kyllästyneitä toisiinsa. Hallitus oli miltei kaatunut palkkakriisiin 

syksyllä 1947, jolloin Maalaisliiton ministerit ennättivät jo laatia eronpyyntönsä. 

Hallitus kuitenkin jatkoi työtään, sillä vasemmistoenemmistö ratkaisi kriisin antamalla 

myöten SAK:lle. Lisäksi keväällä Maalaisliitto oli jättänyt omaa hallitustaan vastaan 

välikysymyksen maataloustuotannon kohottamisesta.
40

  

Syyskuussa 1947 SAK uhkasi yleislakolla, ellei sen vaatimiin palkankorotuksiin olisi 

myönnytty.
41 

SAK:n yleislakonuhan vuoksi maan hallitus ajautui jälleen kaatumisen 

partaalle.
42

 Ratkaisuna palkankorotusvaatimuksiin työnantajataho esitti siirtymistä 

perhepalkkaan. Tavoitteena oli, että inflaation vuoksi syntyneet palkankorotuspaineet 

korvattaisiin vain perheellisiin työntekijöihin kohdistuvalla palkankorotuksella. Suomen 

Työnantajain Keskusjärjestö (STK) toi Suomen hallituksen, työnantajien ja 

työntekijöiden välisiin palkkaneuvotteluihin esityksen perhepalkkaan siirtymisestä. 

Neuvottelujen osapuolet myöntyivät työnantajien esitykseen. Valtioneuvoston 

29.9.1947 tekemä päätös kehotti työmarkkinajärjestöjä keskenään sopimaan 

järjestelmästä, jonka mukaan työnantaja maksoi työntekijöille 500 markkaa jokaista 

huollettavaa lasta kohden. Varat perhepalkkaa varten päätettiin kerätä siten, että 

työnantajat olisivat maksaneet noin neljä prosenttia kokonaispalkkasummasta erityiseen 

tasausrahastoon. Tällä tavoin työnantajat, joilla oli perheellisiä työntekijöitä, eivät olisi 

joutuneet kohtuuttomaan asemaan. Tasausrahasto olisi lieventänyt maksurasitusta. 

Perhepalkkaa pidettiin kompromissina, johon kukaan ei ollut tyytyväinen.
43

 

Valtioneuvoston kokouksessa läsnä olleet Maalaisliiton ja RKP:n ministerit jättivät 

päätöksestä yhteisen eriävän mielipiteen, jonka laatijana toimi maatalousministeri, 

Maalaisliiton Vihtori Vesterinen. Eriävässä mielipiteessä kritisoitiin laajasti 

palkkapäätöstä. Sen mukaan perhepalkan olisi pitänyt ulottua myös vapaan ammatin 

                                                      
39

 Bergholm 2003, 65–67. 
40

 Hokkanen 1996, 271–274. 
41

 Bergholm 2003, 65–67. 
42

 Hokkanen 1996, 278–279. 
43

 Bergholm 2003, 66. 
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harjoittajiin, kuten pienviljelijöihin. Vastalauseessa ei siis oltu perhepalkkapäätöksen 

perusajatusta vastaan.
44

  

Perhepalkkaratkaisu ei kelvannut maatalousväestölle. Hallitus päätti vielä lokakuussa 

1947, että se aikoi kiireellisesti selvittää, olisiko perhepalkasta voitu siirtyä sellaiseen 

järjestelmään, joka olisi ulottunut myös maatalousväestöön. Hallituksen päätös uuden 

järjestelmän selvittämisestä syntyi samassa yhteydessä kun hallitus myöntyi MTK:n 

painostukseen nostaa maidon ja viljan hintaa.
45

 MTK oli kiristänyt hallitusta 

luovutuslakkouhalla, ja Maalaisliitto tuki MTK:n vaateita.
 46

  

Tutkimustilanne 

Historian yleisteoksissa lapsilisälaista mainitaan usein muutamalla lauseella samalla 

kun kerrotaan sotienjälkeisten vuosien Suomen sosiaalipolitiikasta tai ahkerasta 

lainsäädäntötyöstä. Yksi harvoista aihetta kattavasti käsittelevistä tutkimuksista on 

Suomen ja Skandinavian historian tutkijan TAPIO BERGHOLMIN 

Työmarkkinajärjestöt ja Suomen lapsilisälain synty vuodelta 2003. Artikkelin pääpaino 

on pääasiassa työmarkkinapoliittinen. Myös BERGHOLM toteaa artikkelissaan, että 

vuoden 1948 lapsilisälakia on tutkittu niukasti. Hän arvioi tutkimuksen vähäisyyden 

syyksi sen, että lapsilisälaki oli osa monimutkaista poliittista kokonaisuutta. 

Lapsilisälaki kytkeytyi myös sodanjälkeisiin hinta- ja palkkasäännöstelyihin, joita on 

tutkittu niukasti. Tutkijat ovat olleet enemmän kiinnostuneita sodanjälkeisten vuosien 

ulkopoliittisista kysymyksistä ja myös dramaattisesta sisäpoliittisesta tilanteesta.
47

 

BERGHOLMIN artikkeli antaa kronologisen käsityksen lapsilisälain etenemisvaiheista 

ja työmarkkinapoliittisista näkökannoista. Se on toiminut minulle tärkeänä apuna 

avaamaan sitä monimutkaista vyyhteä, johon lapsilisä nivoutui. BERGHOLMIN 

artikkelissa on artikkelin subjektiivisuuden kannalta huomioitavaa, että hän on SDP:tä 

lähellä olevan työmarkkinajärjestön SAK:n erikoistutkija. BERGHOLM käsittelee 

lapsilisäaihetta myös SAK:n historiateoksessa Sopimusyhteiskunnan synty I. 

Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon vuodelta 2005, jossa näkökulma 

lapsilisälain syntyyn on luonnollisesti vieläkin SAK:laisempi. 

                                                      
44

 Valtioneuvoston pöytäkirja 29.9.1947 1098–1100, Valtioneuvoston pöytäkirjat 1947 IX. VNptk 94/47. 

Valtioneuvoston kirjaajankonttori. Kansallisarkisto (KA). 
45

 Bergholm 2003, 66; Maaseudun Tulevaisuus (MT) 28.10.1947.   
46

 Kananen 1986, 216. 
47

 Bergholm 2003, 63. 
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Perhepolitiikan tutkija ja sosiaalipolitiikan professori HEIKKI HIILAMO on perehtynyt 

perheisiin kohdistuvaan sosiaalipolitiikkaan. Hän on vertaillut Ruotsin ja Suomen 

perhepolitiikkaa väitöskirjassaan The Rise and Fall of Nordic Family Policy? ja 

Stakesin julkaisemassa tutkimuskirjassa Akantappolaista isäkiintiöön. Perhepolitiikan 

pitkä linja Suomessa ja Ruotsissa. Hiilamon teokset ovat antaneet taustatietoa 

tutkimukselleni, mutta teos ei käsittele niitä poliittisia vaiheita, joita lapsilisälaki kävi 

lävitse ennen hyväksymistään. Sosiaalipolitiikan tutkija PEKKA KUUSEN teos 60-

luvun sosiaalipolitiikka käsittelee kattavasti lapsilisälain syntyä, mutta teoksessa ei 

tuoda ilmi lapsilisän poliittista prosessia. KUUSEN teos syntyi, kun hän sai 

Sosiaalipoliittiselta Yhdistykseltä tehtäväkseen laatia kokonaissuunnitelman Suomen 

1960-luvun sosiaalipolitiikalle. Teos on kattavuutensa vuoksi edelleen käyttökelpoinen. 

Kuusen teos on kuitenkin aikalaisteos, mikä on otettava huomioon. 

Olen hyödyntänyt tutkimuksessani myös puolueiden ja niiden sisarjärjestöjen 

historiateoksia, joista kattavimmin ajan poliittista tilannetta ja lapsilisäasiaa käsittelee 

KARI HOKKASEN teos Maalaisliitto sodan ja vaaran vuosina 1939–1950. 

Maalaisliitto-Keskustan historia 3. Olen perehtynyt eri järjestöjen historiateoksiin. 

Organisaatioiden historioita tarkasteltaessa olen huomioinut, että historiankirjoittajilla 

on usein ollut vahva side tutkittavaan järjestöön. On myös huomioitava, missä määrin 

historiateosten kohderyhmään ja oletettuihin lukijoihin ovat kuuluneet organisaation 

jäsenet itse. Yhteisöjen historioita hyödyntäessä on arvioitava niiden subjektiivisuutta ja 

tiedostettava, että ne pääsääntöisesti välittävät tietoa siitä, miten organisaatio on 

kokenut asiat. 

Tutkimustehtävä 

Olen tutkinut vuoden 1948 lapsilisälain syntyä poliittisena kysymyksenä. Hallitus oli 

jättänyt perhepalkan työmarkkinaosapuolten ratkaistavaksi kokouksessaan 29.9.1947. 

Olen aloittanut tutkimani ajanjakson marraskuusta 1947, kun kävi ilmeiseksi, että 

osapuolet eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen perhepalkan järjestämisestä. 

Hallitus joutui muuttamaan marraskuussa palkkapäätöstään siten, että se suoranaisesti 

velvoitti työnantajat maksamaan perhepalkkaa. Perhepalkka johdatti lopulta 

kysymykseen yleiseen lapsilisälakiin siirtymisestä. Olen päättänyt tutkimukseni 

heinäkuuhun 1948, jolloin eduskunta hyväksyi yleisen lapsilisälain. Myöhemmin 

heinäkuussa eduskunta käsitteli lapsilisälakiin liittyvät toivomusaloitteet eli ponnet. 
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Olen käynyt työssäni lävitse myös ponsien eduskuntakäsittelyn, mutta sen osalta olen 

käyttänyt lähteinä vain valtiopäiväasiakirjoja. 

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut perusteellisesti, miten lapsilisälaki eteni ensin 

perhepalkkaan ja siitä yleiseen lapsilisään ja millainen poliittinen kysymys se oli. 

Pääkysymykseni on: Miten ja millaisen prosessin tuloksena yleinen lapsilisälaki syntyi? 

Tämä kysymys on sisältynyt useita lisäkysymyksiä: Miksi lapsilisän edeltäjään 

perhepalkkaan siirryttiin ja kuinka se lopulta johdatti yleisen lapsilisälain syntyyn? 

Millä perustein perhepalkkaa ja lapsilisää vastustettiin tai puolustettiin? Mitä mieltä 

eduskuntapuolueet olivat perhepalkasta ja myöhemmin yleisestä lapsilisälaista? 

Työstivätkö puolueet lapsilisälakia yhteistyössä vai riitaisesti? Miten puolueet pääsivät 

lopulta yhteisymmärrykseen lapsilisälain sisällöstä? 

Näiden pääkysymysten ohella olen tutkinut, miten kolmen suurimman 

eduskuntapuolueen eli eduskuntaryhmän kannoissa tulivat esiin puolueiden 

pääkannattajaryhmät eli SKDL:läiset ja SDP:läiset työläiset ja Maalaisliiton 

maatalousväestö. Useat tutkijat toteavat lapsilisälaista, että sitä tehtäessä palkka- eli 

työmarkkinapoliittinen näkökanta oli vahvasti esillä, joten sosiaalipolitiikka
48

 jäi 

varjoon. Olen yrittänyt myös selvittää, miten sosiaalipoliittinen näkökulma oli 

lapsilisälain synnyssä esillä. 

Työni pääpaino on kolmen suurimman eduskuntaryhmän tutkimisessa. Vaikka kolme 

suurinta muodostivat maan hallituksen, eivät ryhmät olleet aina samanmielisiä. Pääluvut 

etenevät kronologisesti. Ensimmäisessä käsittelyluvussa olen tutkinut perhepalkan 

vaihetta, jossa eduskunta ja valtioneuvosto miettivät, pitikö työnantajat pakottaa 

maksamaan työntekijöille lapsiluvun mukaista palkanlisää eli perhepalkkaa. Toisessa 

käsittelyluvussa esittelen lapsilisäesityksen, miten eduskuntaryhmät suhtautuivat siihen 

ja kuinka ne toimivat täysistunnossa. Kolmannessa käsittelyluvussa olen pureutunut 

lapsilisälakiesityksen viimeisimpiin vaiheisiin. Kolmannessa luvussa olen tutkinut 

myös, päästiinkö lapsilisästä yksimielisyyteen ja kenen ansioksi eri historiateokset ovat 

lapsilisän tulkinneet. 

Tutkimuksessa lapsilisällä tarkoitetaan valtion maksamaa sosiaalipoliittista etuutta, joka 

on yleinen eli kaikista suomalaislapsista maksettava tuki. Perhepalkalla tarkoitetaan 

                                                      
48

 Julkiset toimet, joilla pyritään takaamaan väestölle kohtuullinen elintaso, turvallisuus ja viihtyvyys; 

niihin kohdistuva tutkimus tieteenalana. MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0. 
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palkanlisää, jota työnantaja maksaa työntekijälle perhekoon mukaisesti. Perhepalkasta 

käytettiin usein nimitystä lapsilisä, mutta selkeyden kannalta en käytä molemmista 

tukimuodoista samaa nimitystä. Käsitteistö on tuonut tutkimuksen teolle haasteita, sillä 

perhepalkkaa saatettiin kutsua myös perhelisäksi, väliaikaiseksi lapsilisäksi tai 

lapsilisäksi. Maaseudun Tulevaisuus käytti perhepalkasta ja lapsilisästä käsitettä 

lapsiavustus. 

Tutkimuksessani olen joutunut ajoittain päättelemään, mitä kullakin käsitteellä oli 

missäkin yhteydessä tarkoitettu. Olen kohdannut myös tilanteita, joissa en ole pystynyt 

olemaan varma, onko esimerkiksi kansanedustaja tarkoittanut käyttämällään termillä 

yleistä lapsilisää vai perhepalkkaa. Lapsilisälaki ja perhepalkka etenivät niin ripeästi, 

että käsitteistö ei ehtinyt juurtua ja vakiintua Oletan, että käsitteistö ei ole ollut 

kansanedustajillekaan täysin selvillä, minkä vuoksi minun on arvioitava kriittisesti, mitä 

kansanedustaja on käyttämällään käsitteellä todellisuudessa tarkoittanut. 

Kansanedustajat järjestäytyvät eduskunnassa puoluetaustojensa mukaisesti 

eduskuntaryhmiin. Esimerkiksi maalaisliittolaiset kuuluivat Maalaisliiton 

eduskuntaryhmään. Puolue–sanan sijasta käytän yleensä sanaa eduskuntaryhmä tai 

ryhmä. Ajoittain käytän myös sanaa puolue viitatessani eduskuntaryhmään. Termin 

käyttö riippuu kontekstista. Lisäksi esimerkiksi termit hallitus- ja oppositiopuolue tai 

vasemmistopuolue ovat vakiintuneita termejä, minkä vuoksi niiden käyttö on hyvin 

perusteltua. 

Historiantutkimuksessa aihe luokittuu poliittiseen historiaan sekä sosiaalihistoriaan. 

Lain syntyvaiheita on tutkittu yllättävän vähän, mikä tuo tutkimukselleni lisäarvoa ja 

asettaa haasteita. Tämä on antanut myös minulle tutkijana motivaatiota ja kunnianhimoa 

tarttua monimutkaiseen mutta yhteiskunnallisesti merkittävään aiheeseen.  

Lähteet ja metodit 

Päälähteenäni ovat olleet valtiopäiväasiakirjat eli valiokuntien mietinnöt ja 

täysistuntojen pöytäkirjat. Tutkimukseni pääpaino on ollut täysistuntojen pöytäkirjoissa, 

joihin kirjattiin sanatarkasti edustajien käyttämät puheenvuorot. Valiokuntien mietinnöt 

nousevat tutkimuksessa keskeiseen asemaan, koska valiokuntakäsittely on 

lainsäädäntötyössä oleellinen vaikuttamiskanava. Valiokuntien mietinnöistä selviää 

myös hallituspuolueiden kantoja, jotka eivät välttämättä hallituksen esityksestä ilmene.  
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Olen käyttänyt tutkimuksessani myös kansallisarkistossa säilytettäviä valtioneuvoston 

pöytäkirjoja, joista selviää, miten hallitus käsitteli asiaa kokouksissaan. Ne eivät 

kuitenkaan anna kattavaa käsitystä hallituksen sisäisestä keskustelusta, koska 

valtioneuvoston pöytäkirjoihin ei ole aina kirjoitettu edustajien käyttämiä 

puheenvuoroja. Valtioneuvoston kokouksia tarkasteltaessa olen huomioinut, että 

ministerit olivat oletettavasti jo ennen kokousta ennakoineet, mitä asioista tultaisiin 

lopulta päättämään. Päätettävät asiat oli todennäköisesti käyty jo lävitse hallituksen ja 

puolueiden sisäisissä keskusteluissa.  

Eduskuntaryhmien sisäisistä keskusteluista kertovat eduskuntaryhmien pöytäkirjat, joita 

olen tutkinut kolmen suurimman puolueen osalta.  Kullakin eduskuntaryhmällä oli myös 

oma valmisteleva elimensä, joka toi päätösehdotuksia ryhmäkokouksiin. Kaikki kolme 

puoluetta pitivät eduskuntaryhmänsä ja sen valmistelevan toimielimen kokouksista 

pöytäkirjoja hyvin vaihtelevasti. Joskus pidetyt puheenvuorot kirjattiin sanatarkasti, ja 

joskus kirjattiin vain murto-osa käytetyistä puheenvuoroista. Ajoittain pöytäkirjaan 

laitettiin vain tehdyt päätökset. Eduskuntaryhmien pöytäkirjoista ilmenee, mitä ryhmien 

sisällä asiasta keskusteltiin ja miten ryhmien kanta muodostui.  

Olen tutkinut hyvin kattavasti kolmen suurimman puolueen ja niiden sisarjärjestöjen 

arkistoja tutkimusajaltani, joten käytän laajasti puolueiden eri toimielinten lähteitä. 

Esimerkiksi SKP:n poliittinen jaosto päätti SKDL:n kannan perhepalkka-asiaan. Lisäksi 

Maalaisliiton Naiset käsittelivät asiaa kokouksissaan. Olen muun muassa tutkinut 

nykyisiä puoluehallituksia vastaavien toimielinten pöytäkirjat. SKDL:n puoluehallitusta 

vastasi liittotoimikunta, SKP:ssä ja SDP:ssä puoluetoimikunta sekä Maalaisliitossa 

keskushallitus. Näiden toimielinten tehtävänä oli johtaa puolueensa toimintaa. 

Puoluejohdon ja puolueen eduskuntaryhmän väliset valtasuhteet vaihtelevat 

puolueittain
49

.
 

Käytän myös puoluevaltuuskunnan kokouspöytäkirjoja ja eri 

vuosikertomuksia. Eduskuntaryhmien, puolueiden ja puolueiden sisarjärjestöjen 

arkistoja säilytetään yksityisarkistoissa.  

Valtiopäiväasiakirjat, puolueiden arkistojen asiakirjat ja eduskuntaryhmien pöytäkirjat 

ovat pääosin toiminnan yhteydessä syntynyttä aineistoa.  Niihin ei juuri liity 

lähdekriittistä ongelmaa. Valtiopäiväasiakirjoja voi pitää täysin luotettavina, ja ne on 

                                                      
49

 Sundberg 2008, 70. 
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laadittu ammattitaitoisesti. Eduskuntaryhmien pöytäkirjat eivät tiettävästi ole omana 

aikanaan olleet julkisia. 

Olen käyttänyt tutkimukseni tukena sanomalehti Maaseudun Tulevaisuutta. Lehti 

edustaa sen kansanryhmän ääntä, joka jäi lapsilisää edeltävän perhepalkan ulkopuolelle. 

Tämän vuoksi Maaseudun Tulevaisuus seurasi lapsilisälain käsittelyn käänteitä 

ahkerasti valottaen tapahtumien taustoja. Lehden kirjoittelun tutkiminen on täydentänyt 

tutkimustani ja auttanut tutkimuskysymyksiini vastaamisessa. Lehden perusti Pellervo-

seura vuonna 1916 maanviljelijäväestölle omana ja yhteisenä äänenkannattajana 

seuraamaan maanviljelijäväestön asioita. Vuonna 1917 siitä tuli MTK:n 

äänenkannattaja.
50

 Pari vuotta myöhemmin vastuun lehden taloudesta ja toimituksesta 

otti MTK. Keskusliiton kannanotot olivat olennainen osa lehden sisältöä lehden 

toimiessa taloudellisten uutisten levittäjänä ja maatalouspoliittisten kysymysten 

pohtijana. 

Maaseudun Tulevaisuuden levikki kasvoi nopeasti sotien jälkeen yhdessä maatilojen 

lukumäärän ja tuottajajärjestön jäsenmäärän kanssa.
51

 Vuonna 1947 levikki oli 70 000 

kappaletta ja vuotta myöhemmin 80 000 kappaletta.
52

 Lehti oli vuonna 1948 levikiltään 

Suomen kolmanneksi suurin sanomalehti: se ilmestyi kolmesti viikossa ja oli 

puoluepoliittisesti sitoutumaton.
53

 Maaseudun Tulevaisuuden käyttäminen 

tutkimuksessani tuo hyvän vastapainon SAK:lle, jonka näkemyksiin BERGHOLMIN 

lapsilisätutkimus painottuu.  

Opposition ääntä tutkimukseeni on tuonut Uusi Suomi -sanomalehti. Olen tutkinut 

Uuden Suomen kirjoittelua perhepalkka- ja lapsilisäaiheista. Uusi Suomi perustettiin 

kokoomuspuolueen perustamisen yhteydessä puolueen päälehdeksi. Lehteä ei 

kuitenkaan omistanut puolue, vaan suuri joukko yksittäisiä osakkeenomistajia, jotka 

lähes poikkeuksetta kannattivat kokoomusta. Uusi Suomi tarkoitti uutta itsenäistä 

valkoista Suomea. Se toimi ikään kuin suomenkielisen porvariston päälehtenä. Uusi 

Suomi oli siis puoluepoliittisesti sitoutunut kokoomuksen lehti. Sen levikki oli vuosina 

1947−1948 noin 104 000 kappaletta, ja se ilmestyi seitsemänä päivänä viikossa. Uusi 

                                                      
50

 Koskikallio 1954, 9, 75, 97–99, 101, 105. 
51

 Valonen 1991, 281. 
52

 Koskikallio1954, 80. 
53

 Perko 78, 1988. 



 

16 
 

Suomi oli siis Suomen toiseksi suurin sanomalehti. Kärkipaikkaa piti Helsingin 

Sanomat.
54

  

Metodisesti tutkimukseni on ollut historiallis-kvalitatiivista päättelyä. Olen tarkastellut 

lapsilisälainsäädännön prosessin kulkua ja puolueiden ja niiden eduskuntaryhmien 

kannanmuodostusta siihen. Läpi työn olen käyttänyt myös vertailevaa tutkimusta. Olen 

vertaillut eri puolueiden ja ryhmittymien kantoja ja toimia keskenään. Tämän lisäksi 

vertailen myös kunkin eduskuntaryhmän omia kantoja, miten ne muuttuvat ajan 

saatossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
54

 Perko 78, 1988; Salokangas, 204–206 1987.  
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1. PERHEPALKKA YHTEISKUNTARAUHAN KOETINKIVENÄ 

1.1. Neuvottelujen kariutuminen avaa tien yleiseen lapsilisään 

Valtioneuvosto oli jättänyt työntekijöiden ja työnantajien keskenään sovittavaksi 

perhepalkkajärjestelmään siirtymisen syyskuussa 1947.
55

 Työntekijät ja työnantajat 

eivät kuitenkaan päässeet keskenään yhteisymmärrykseen perhepalkan maksamisesta.
56

 

Kaikki työmarkkinajärjestöt eivät riittävissä määrin edustaneet alojensa työnantajia tai 

työntekijöitä, jotta järjestöt olisivat voineet sopia asiasta alojensa puolesta. Ongelma oli 

niin liikealalla, maataloudessa kuin teollisuudessakin. Lopulta työnantajat ja työntekijät 

joutuivat yhdessä vetoamaan hallitukseen asian ratkaisemiksi.
57

 SAK:n 

vuosikertomuksessa tapahtumien kulusta kirjoitetaan seuraavanlaisesti: 

Kun sitten työmarkkina- ynnä eräiden muiden järjestöjen yhteinen 

neuvottelutilaisuus pidettiin, oli siinä pakko todeta, että ilman valtiovallan 

puolelta tapahtuvia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ei ollut mahdollista 

saada kyllin laajalle pohjalle rakentuvaa järjestelmää. Tämän 

käsityksensä järjestöt kirjelmällään ilmoittivatkin valtioneuvostolle.
58

 

 

1.1.1. Valtioneuvosto päättää neuvottomien työmarkkinajärjestöjen puolesta 

Valtioneuvosto oli muuttamassa päätöstään siten, että se suoranaisesti velvoitti 

työnantajat maksamaan perhepalkkaa työntekijöille, joilla oli lapsia.
59

 Palkanlisää ei 

enää olisi maksettu tasausrahaston kautta vaan suoraan työntekijöille. Tasausrahaston 

ideana oli ollut syyskuussa, että Postisäästöpankin yhteyteen olisi perustettu erillinen 

rahasto. Sinne työnantajat olisivat maksaneet keskimääräistä lapsilisärasitusta vastaavan 

osuuden, joka olisi ollut noin neljä prosenttia kaikkien työntekijöiden 

kokonaispalkkasummasta. Työnantajat olisivat maksaneet lapsilisän työntekijöilleen ja 

sitten perineet täysimääräisen korvauksen rahastosta. Näin työnantajien maksurasitus ei 

olisi ollut yhteydessä heidän omien työntekijöidensä lapsilukuun. Oikeuskansleri oli 

                                                      
55

 Valtioneuvoston pöytäkirja 29.9.1947 1098–1100. Valtioneuvoston pöytäkirjat 1947 IX. VNptk 94/47. 

KA. 
56

 2) Valtioneuvoston päätös 8 päivältä marraskuuta 1947 työpalkkojen säännöstelystä annetun 

valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 6.2.1948. Valtiopäivät (VP) 1947. pöytäkirja (ptk.) IV. 3294–

3329. 
57

 Perhepalkkakomitean mietintö n:o 1. Komiteanmietintö (Kom.miet) 1947:8; Bergholm 2003, 67. 
58

 Vuosikirja 1947, 59. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) ry. 1951. 
59

 SAK:n työvaliokunta ptk. 4.11.1947. SAK:n työvaliokunta Cda:12. Työväen Arkisto (TA). 
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tulkinnut, että hallituksella ei ollut riittäviä valtuuksia pakottaa työnantajia laittamaan 

rahaa tasausrahastoon. Rahastoa varten olisi pitänyt erikseen tehdä laki, jonka 

säätämiseen olisi kulunut aikaa.
60

 Hallitus oli säilyttänyt sotien jälkeen laajat valtuudet 

talouselämän säätelemiseksi. Valtuuksilla pyrittiin vakauteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

Säätelyn piirissä olivat muun muassa palkat ja hinnat.
61

 Hallitus pystyikin valtalakiin 

perustuen määräämään työnantajat maksamaan perhepalkkaa suoraan työntekijöille, kun 

lainsäädäntö mahdollisti palkkoja koskevat määräykset.
62

  

Muutetulle päätökselle hankittiin etukäteen SAK:n siunaus, sillä sen työvaliokunta 

käsitteli asiaa muutama päivä ennen valtioneuvoston kokousta. Työvaliokunta tuki 

yksimielisesti hallituksen esittämää perhepalkkaratkaisua, jota pidettiin väliaikaisena 

siihen asti, että asiasta oli saatu varsinainen lainsäädäntö voimaan. Työvaliokunnan 

mielestä valtioneuvoston SAK:lle aiemmin antama periaatelupaus edellytti, että 

perhepalkan maksaminen toteutetaan lokakuun 1947 alusta. Pöytäkirjaan merkittiin, että 

valtion sosiaaliministeriön palkkaosaston tehtävänä oli valmistella asia kiireellisesti, 

jotta se saatiin seuraavana päivän hallituksen iltakoulun käsiteltäväksi. Työvaliokunnan 

kokouksessa olivat valtioneuvostoa edustamassa ministereistä kansanhuoltoministeri 

Yrjö Murto
63

 (SKDL) ja palkkapolitiikasta vastaava Erkki Härmä
64

 (sd.).
65

  

Kommunistisen puolueen poliittinen jaosto sanoutui irti SAK:n linjasta päivää ennen 

valtioneuvoston kokousta. Jaoston kokouksessa SKDL:n eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja Hertta Kuusinen
66

 piti perhepalkkaa työnantajien ansana, johon myös 

oikeistolaiset sosiaalidemokraatit olivat menneet mukaan. Jaosto päätti SKDL:n ryhmän 

linjaksi, että kaikille työntekijöille olisi pitänyt antaa yleinen palkankorotus siihen asti, 

kunnes perhepalkan tasausrahasto saatiin voimaan. Jaosto päätti, että Yrjö Murto toi 

                                                      
60

 Bergholm 2003, 66–67. 
61

 Iivari 2007, 115. 
62

 Vuosikirja 1947, 59. SAK ry.  
63

 Ministeri ja kansanedustaja. Elinvuodet 1899–1963. Murto oli pitkän linjan kommunistina mukana 

niissä käänteissä, jotka leimasivat äärivasemmiston toimintaa Suomessa 1920-luvulta 1960-luvulle asti. 

Hänen poliittisen uransa huippukohta oli 1940–luvun puolivälissä, kun hän toimi ministerinä. 

Kansallisbiografia (julkaistu 11.10.2005). 
64

 Sosiaaliministeri ja ammattiyhdistyspoliitikko. Elinvuodet 1890–1957.  Härmä oli kansalaissodan 

jälkiselvittelyissä kuolemaan tuomittu mutta armahdettu. Härmä teki pitkän ja monipuolisen uran mm. 

ammattiyhdistysliikkeessä ja SDP:ssä. Kansallisbiografia (julkaistu 4.5.2001). 
65

 SAK:n työvaliokunta ptk. 4.11.1947. SAK:n työvaliokunta Cda:12. TA. 
66

 Ministeri ja kansanedustaja. Elinvuodet 1904–1974. Otto Wille Kuusisen tytär, sotien jälkeen 

vuosikymmenten ajan yksi vasemmiston johtava hahmo. Kansallisbiografia (julkaistu 6.9.2011). 
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puolueen linjan esille lehdistössä ja maan hallituksessa.
67

 Asiaa pohti SKP:n poliittinen 

jaosto, koska SKP:n poliittinen toimikunta oli pyytänyt jaostoa käsittelemään asiaa. 

Poliittisessa toimikunnassa oli jo esitetty tyytymättömyyttä SKP:n edustajien toimintaan 

SAK:ssa.
68

  

Valtuudet saatuaan Murto alkoi arvostella eniten sosiaalidemokraattisia ja toissijaisesti 

maalaisliittolaisia ministereitä. BERGHOLM on tulkinnut, että SKP:n irtiotto SAK:n 

linjasta jäi vain mielenosoitukseksi. Väliaikaisen perhepalkan syntyä edistivät näyttävät 

lehtijutut ja useamman SAK:n työvaliokunnan jäsenen vaatimus asian uudesta 

käsittelystä valtioneuvostossa.
69

 SAK:n työvaliokunta painosti jo ennen SKP:n 

poliittisen jaoston kokousta hallitusta ottamaan asian kiireellisesti käsiteltäväkseen. 

Poliittinen jaosto kokoontui 7.11. ja valtioneuvosto päätti asiasta seuraavana päivänä, 

joten asia lienee ollut hallituksen iltakoulussa jo ennen jaoston kokousta.
70

  

Valtioneuvosto piti kokouksen neljän päivän päästä SAK:n työvaliokunnasta eli 

8.11.1947. Valtioneuvosto muutti aiemmin syksyllä tehtyä palkkapäätöstä siten, että nyt 

päätöksessä velvoitettiin työnantajat maksamaan työntekijöille perhepalkkaa 

kuukaudessa 500 markkaa huollettavaa lasta kohden. Valtioneuvosto teki myös SKDL:n 

kansanhuoltoministerin Yrjö Murron esityksestä periaatepäätöksen, jonka mukaan 

valtio aikoi korvata myöhemmin pientyönantajille perhepalkan aiheuttamat 

kohtuuttomat kustannukset.
71

 Keskimääräinen tuntiansio vuonna 1947 oli 66,81 

markkaa, joten yhden kuukauden perhepalkka vastasi noin seitsemää ja puolta 

työtuntia.
72

  

Uusi Suomi uutisoi valtioneuvoston päätöksen referaatin kaltaisena juttuna ottamatta 

kantaa sen sisältöön.
73

 Maaseudun Tulevaisuuden tulkitsi myöhemmin, että 
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periaatepäätös kustannusten korvaamisesta tarkoitti sitä, että valtioneuvosto oli ilmeisen 

tietoinen niistä vaikeuksia, joihin perhepalkkapäätös vei.
74

  

Maalaisliitto oli ryhmäkokouksessaan jo lokakuussa yksimielisesti sitä mieltä, että 

lapsilisä kuului myös omaa työtään tekeville eikä yksistään palkannauttijoille.
75

 

Valtioneuvoston kokouksessa Maalaisliiton ministerit vastustivat päätöksen 

muuttamista. Maalaisliitto perusteli kantaansa sillä, että uusi päätös ei enää olisi ollut 

sopusoinnussa aiemmin tehdyn periaatepäätöksen kanssa, koska uuden päätöksen 

mukaan työnantajille ei olisi enää tullut yhteistä tasausrahastoa. Maalaisliittolaiset 

jättivät eriävät mielipiteet päätöksen muuttamisesta ja myös siitä kohdasta, jossa uusi 

palkkapäätös velvoitti metsä- ja uittotyöläisten työnantajat maksamaan perhepalkkaa. 

Hallituksessa asiaa vastusti myös Ruotsalainen Kansanpuolue. Pöytäkirjasta saa 

käsityksen, etteivät oikeistopuolueet asettautuneet kuitenkaan vastahankaan 

kysymyksessä siitä, korvataanko työnantajille lapsilisästä aiheutuneet kohtuuttomat 

rasitukset myöhemmin.  

SDP pysyi valtioneuvoston ja ministeri Erkki Härmän esityksen kannalla, eikä sen 

piiristä ryhdytty minkäänlaiseen vastahankaan. Toinen oli tilanne SKDL:ssä, jossa 

kansanhuoltoministeri Yrjö Murto ei varsinaisesti asettautunut päätöksen muuttamisessa 

kummankaan puolelle. Hän moitti perhepalkan tuomia ongelmia, kuten perheellisten 

työntekijöiden huonoa asemaa. Tämän jälkeen Murto esitti poliittisessa jaostossa 

sovitun linjan mukaisesti, että lapsilisää vastaavaa summa olisi annettu yleisenä 

palkankorotuksena kaikille, kunnes asiasta olisi saatu laki aikaiseksi. Murto jäi 

esityksensä kanssa yksin, eikä hän liittynyt maalaisliittolaisten eriävään 

mielipiteeseenkään. Toinen paikalla ollut SKDL:n ministeri Eino Pekkala puolsi 

päätöksen muuttamista, eikä hän tukenut Murron esitystä. SKDL:n edustajista olivat 

poissa ainakin pääministeri Mauno Pekkala
76

 ja sosiaaliministeri Matti Janhunen
77

.
78

 

Valtioneuvostossa oli 17 ministeriä, joista kuusi oli SKDL:n, viisi Maalaisliiton ja viisi 
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SDP:n edustajia. Yksi paikka oli RKP:n.
79

 SKDL:n on katsottu saaneen valtioneuvoston 

merkittävimmät ministerinsalkut.
80 

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan useat ministerit olivat valtioneuvoston kokouksen 

aikana pääministerin mukana ulkomailla. Pääkirjoituksesta saa sen käsityksen, että 

päätös tehtiin hätäisesti, eikä hallitus ollut kiireidensä vuoksi asiasta runsaslukuisesti 

päättämässä.
 
Lehden mukaan tilanne ei ollut työnantajien vika, vaikka ne aikanaan 

edistivätkin tasausrahaston syntyä. Työnantajat eivät kuitenkaan olleet alun perin 

tietoisia siitä, että perhepalkan toteuttaminen ei ollut aivan yksinkertaista. Sen sijaan 

vastuu hankalasta tilanteesta kuului maan hallitukselle.
81

 Asian kiireellisyys ilmenee 

myös SAK:n työvaliokunnan pöytäkirjoista, joissa hallitusta kehotettiin ottamaan asia jo 

seuraavana päivänä iltakoulussa esille.
82

 Lisäksi BERGHOLM kuvailee hallituksen 

päätöstä ”hätäpäiseksi”.
83

 Vaikuttaakin vahvasti siltä, että päätös tehtiin kiireellisesti 

yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi.  

Muutetun päätöksen oli tarkoitus astua voimaan taannehtivasti, sillä työnantajan oli 

maksettava korvaus lokakuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Uuteen päätökseen 

kirjattiin, että sitä täytyi noudattaa, kunnes erityinen lainsäädäntö lapsilisän 

maksamisesta olisi saatettu voimaan. Päätöksen mukaan työnantaja ei saanut irtisanoa 

työntekijää perhepalkkavelvoitteen vuoksi. Perhepalkkaa päätettiin maksaa vain toiselle 

vanhemmista, vaikka molemmat olisivat olleet palkkatyöläisiä. Palkanlisää oli 

maksettava vanhemmalle ”joka on perheensä pääasiallinen huoltaja”. 
84

 BERGHOLM 

katsoo, että todellisuudessa kyse oli niin sanotusta mieselättäjämallista, koska perheen 

pääasiallinen huoltaja oli yleensä mies.
85

 Vaikuttaa siltä, että hallitus oli SAK:n 

ohjailtavissa. Päätöksen muuttaminen oli ainut keino antaa työntekijöille luvatut 

palkankorotukset. Lähteiden valossa työntekijäpuoli näyttäytyy malttamattomana, kun 

sillä ei riittänyt tahtoa odottaa muutamaa kuukautta huolellisemmin valmisteltua 

päätöstä. Sen sijaan jouduttiin tyytymään huolimattomiin hätäratkaisuihin. 
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Perhepalkan väliaikaisen luonteen vuoksi asiasta käytettiin nimeä väliaikainen 

lapsilisälaki. Päämääränä ei vielä marraskuun alussa ollut yleiseen lapsilisälakiin 

siirtyminen, sillä lähteissä ei puhuta vielä tuolloin yleisestä lapsilisälaista. Perhepalkka 

oli tarkoitus ratkoa lainsäädäntöteitse, minkä avulla työnantajille aiottiin saada 

rakennetuksi tasausrahasto. Tämän rahaston avulla oli tarkoitus varmistaa, ettei 

perhepalkkajärjestelmä olisi syrjinyt suurperheellisiä työhönotossa. Perhepalkka ei 

myöskään uudessa laissa saanut muodostua kohtuuttomaksi taakaksi työnantajille, joilla 

oli paljon suurperheellisiä työläisiä. 

 

1.1.2. Komitea yllättää ehdottamalla yleistä lapsilisää 

Valtioneuvosto oli asettanut syksyllä 1947 kaksi perhepalkkakomiteaa, joiden tehtävinä 

oli laatia ehdotus perhepalkan järjestämiseksi lainsäädännöllä. Komitean 

lainsäädäntöehdotuksen haluttiin mahdollistavan sen, että valtio pystyi velvoittamaan 

työnantajat maksamaan perhepalkkaa tasausrahastoon.
86

 Komitean perustamista 

ehdottivat keskusjärjestöt, kun ne eivät päässeet keskenään ratkaisuun perhepalkan 

maksamisesta.
87

 

Molempien komiteoiden puheenjohtajana toimi sosiaalidemokraattitaustainen 

Kunnallisen Keskustoimiston johtaja, lakitieteen kandidaatti ja varatuomari Aarre 

Simonen
88

. Jäseninä olivat SAK:n sihteeri Aku Sumu ja Suomen Työnantajien 

Keskusliiton (STK) lakitieteiden kandidaatti, varatuomari N. Svartström.
 
Komitealla oli 

lupa kuulla asiantuntijoita. Se kuulikin työnsä aikana esimerkiksi STK:n varatuomari T. 

Virkkusta ja posti- ja lennätinhallituksen pääjohtaja S. J. Aholaa. Komitea oli myös 

pyytänyt useilta henkilöiltä selvityksiä.
89

 Komiteaa voinee pitää 

sosiaalidemokraattienemmistöisenä, sillä SAK:n Sumu
90

 toimi 1950-luvulla puolueen 

ministerinä. Täyttä varmuutta Sumun komitea-aikaisesta puoluekannasta ei ole. 

                                                      
86

 Perhepalkkakomitean mietintö n:o 1. Kom.miet. 1947:8; Perhepalkkakomitean mietintö n:o 2. 

Kom.miet. 1947:9; Valtioneuvoston pöytäkirja 30.10.1947 1284–1285. Valtioneuvoston ptk XI. 

VNptk111/47. KA. 
87

 MT 30.10.1947. 
88

 Kansallisbiografia (päivitetty 31.1.2007).  
89

 Perhepalkkakomitean mietintö n:o 1. Kom.miet. 1947:8; Perhepalkkakomitean mietintö n:o 2 . 

Kom.miet. 1947:9; Valtioneuvoston pöytäkirja 30.10.1947 1284–1285. Valtioneuvoston ptk XI. 

VNptk111/47. Valtioneuvoston kirjaajankonttori. KA. 
90

 Ministeritietojärjestelmä. Valtioneuvoston www-sivu. (luettu 16.2.2014); Ks. Liite 2. 



 

23 
 

Komiteat työskentelivät peräjälkeen, ja niiden kokoonpanot pysyivät lähes 

muuttumattomina.
 
Komiteoita oli kaksi, koska jälkimmäinen jatkoi ensimmäisen työtä 

saadakseen valmiiksi perhepalkan toimeenpanoasetuksen.
91

 Ensimmäisen komitean 

valtioneuvosto perusti jo 30.10.1947. Sen tarkoituksena oli tehdä ehdotus kiireellisesti. 

Komitea perustettiin viikkoa ennen valtioneuvoston kokousta, jossa väliaikaispäätös 

perhepalkan maksamisesta tehtiin.
92

  

Ensimmäisen komitean työstäessä lainsäädäntöehdotusta kypsyi sillä samalla ajatus 

yleiseen lapsilisään siirtymisestä. Komitea piti lapsilisää perhepalkkaa parempana 

ratkaisuna, koska perhepalkan ulkopuolelle olisivat jääneet muun muassa 

maatalousväen ja yksityisyrittäjien lapset. Sen mielestä sosiaalisen tuen tarve saattoi 

olla yhtäläinen myös maatalouden tai vapaan ammatin harjoittajien perheissä. Komitea 

myös piti työstämäänsä perhepalkkaa kankeana järjestelmänä, vaikka se oli yrittänyt 

löytää mahdollisimman joustavat ja yksinkertaiset tavat perhepalkan toteuttamiseen. 

Tämän vuoksi komitea esittääkin, vaikka se ei varsinaisesti kuulu komitealle 

annettuun tehtävään, harkittavaksi, voitaisiinko ajatella siirtymistä suunnilleen 

samantapaiseen yleiseen lapsiavustusjärjestelmään, kuin Ruotsissa tulee 

voimaan vuoden 1948 alusta.
 93

 

Ruotsi oli toiminut Suomelle esimerkkinä perhepolitiikassa 1930–luvulta lähtien.
94

 

Tälläkään kertaa ei tehty poikkeusta. Joulukuun 8. päivä allekirjoitetussa mietinnössä 

komitea esitteli Ruotsin järjestelmää sekä hahmotteli samantapaisen järjestelmän 

soveltumista Suomeen.
95

 Komitealla oli todennäköisesti matala kynnys esittää Ruotsissa 

käytössä olevaa järjestelmää, koska Suomessa oli aikaisemminkin suhtauduttu 

myönteisesti ruotsalaiseen perhepolitiikkaan.  

Hallitus oli päättänyt lokakuussa, että se aikoi selvittää, voitaisiinko perhepalkasta 

siirtyä sellaiseen järjestelmään, joka ulottuisi maatalousväestöön.
96

 Komitealla oli siis 

tietoinen siitä, että hallituksen odotettiin tekevän perhepalkasta enemmän koko väestöä 
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koskevaa etuutta. Laajentaminen ei komitean tehtävänantoon kuitenkaan kuulunut. 

Komitean esitys oli koko lapsilisän historian kannalta merkittävä ja uraauurtava ellei 

jopa ratkaiseva. Komitean ehdotuksen jälkeen ei puhuttu enää ainoastaan perhepalkan 

järjestämisestä tasausrahaston avulla. Vähitellen perhepalkka alettiin nähdä täysin 

väliaikaisratkaisuna. Siirtyminen yleiseen lapsilisään vakiintui askel askeleelta osaksi 

poliittisia keskusteluja. 

Vaikka ensimmäinen komitea antoi ehdotuksensa yleisestä lapsilisälaista, ei 

perhepalkan lainsäädäntötyötä keskeytetty. Toinen komiteakin teki työnsä loppuun 

perhepalkan toimenpideasetuksesta. Se lopetti työnsä joulukuussa.
97

  

Valtioneuvosto asetti yksimielisesti 8.1.1948 uuden komitean työstämään esitystä 

sosiaaliselle pohjalle ulottuvasta lapsilisäjärjestelmästä. Puheenjohtajana jatkoi Aarre 

Simonen ja jäseniksi valittiin sosiaaliministeriön väestöasiain ylimääräisen 

toimistopäällikön varatuomari Usko Waismaa, Väestöliiton toiminnanjohtaja Heikki 

von Hertzen ja MTK:n pienviljelyasiain sihteeri, filosofian maisteri, agronomi Ilmari 

Neronen sekä SAK:n sihteeri Aku Sumu. Komitea aloitti työnsä jo 14.1.1948.
98

 Se teki 

samanaikaisesti esitystä yleisestä lapsilisälaista, kun eduskunta odotti täysistuntoa, jossa 

käsiteltäisiin valtioneuvoston muutettua päätöstä perhepalkan järjestämisestä.  

Maalaisliiton historian mukaan komitea oli asetettu nimenomaisesti Maalaisliiton 

vaatimuksesta.
99

 BERGHOLM on kirjoittanut SAK:n historiassa, että Maalaisliitto oli 

lapsilisäasiassa hyvin aloitteellinen.
100

 Aloite yleisestä lapsilisälaista tuli komitealta, 

joten Maalaisliiton historian tulkinta vaikuttaa liian suoraviivaiselta. Komitean 

perustamisesta on jäänyt yllättävän vähän arkistolähteitä, vaikka kyse oli merkittävästä 

askeleesta yleisen lapsilisälain syntymiseksi. Esimerkiksi ryhmien pöytäkirjoihin ei ole 

kirjattu mitään komitean perustamisesta. Kyse oli komitean perustamisesta, mitä ei ehkä 

silloin pidetty kovin ratkaisevana tai merkittävänä. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

muiden puolueiden historiat eivät ota kunniaa komitean perustamisesta. 

Todennäköisesti Maalaisliitto oli aloitteellinen, koska lapsilisä ei yltänyt sen 

pääkannattajakuntaan.  
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Maaseudun Tulevaisuus valotti perustamistaustoja uutisoimalla 3.1.1948, että SAK:n 

kommunistinen jäsenjärjestö Maa- ja sekatyöntekijöiden liitto
101

 ja MTK:n delegaatio 

olivat yhdessä vierailleet perhepalkka-asian vuoksi pääministeri Mauno Pekkalan luona. 

Pääministeri Mauno Pekkala oli luvannut kiirehtiä lapsiavustuksen saamista paremmalle 

tolalle. Hän oli lehden mukaan ymmärtänyt maaseudun vaikean tilanteen.  

Lehden mukaan järjestöt toivat vierailullaan esille, että erityisesti maataloustyöntekijät 

tarvitsivat ”lapsiavustuksensa”. Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti, että maatalouden 

työnantajat eivät yrittäneet väistää maksuvelvollisuuttaan. Perhepalkan väliaikainen 

suorittaminen oli kuitenkin mahdotonta, koska valtiovalta ei osallistunut rasituksiin. 

Lehden mukaan työntekijöille eli Maa- ja sekatyöntekijöiden liitolle pääasia oli saada 

maksut tietyn suuruisina. Delegaation vierailu tapahtui 30.12.1947.
102

  

Delegaation vierailusta ei ennättänyt kulua kuin runsas viikko, kun valtioneuvosto 

perusti komitean työstämään yleistä lapsilisää. Varsinaista näyttöä ei ole siitä, että 

delegaatioiden vierailulla olisi ollut suoraa vaikutusta komitean perustamisajankohtaan. 

On kuitenkin todennäköistä, että painostuspolitiikalla oli merkitystä komitean 

perustamiseen.  

Tämän lisäksi Maaseudun Tulevaisuus otti pääkirjoituksessaan voimakassanaisesti 

kantaa siihen, että maaseudun väestö oli turhaan odottanut oikeudenmukaisempaa 

päätöstä hallitukselta.
103

 Lehden uutisointi oli tarkoitettu maaseudun lukijakunnan 

lisäksi hyvin todennäköisesti painostusvälineeksi valtiovallan suuntaan, jonne haluttiin 

muistuttaa pääministerin lupauksista ja maaseudun tilanteesta. 

 

1.1.3. Valiokunta ja järjestöt jyräävät perhepalkan 

Valtioneuvoston 8.11.1947 muuttama perhepalkkaa käsittelevää päätös oli eduskunnan 

täysistunnon hyväksymistä ja valiokuntakäsittelyä vaille valmis. Muutetussa 

päätöksessä velvoitettiin työnantajat perhepalkan maksuun. Eduskunta lähetti 

keskusteluitta 18.11.1947 muutetun päätöksen perustuslakivaliokuntaan.
104

 Asia meni 

valtioneuvostosta eduskunnan lähetekeskustelun kautta aihepiiriä käsittelevään 
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erityisvaliokuntaan, koska väliaikaisessa lapsilisälaissa oli kyse valtioneuvoston 

päätöksen muuttamisesta. Vasta valiokunnan käsittelyn jälkeen eduskunta pystyi 

päättämään asiasta lopullisesti.
105

  

Asian mennessä perustuslakivaliokuntaan Uusi Suomi uutisoi, että 

perhepalkkapäätökseen oltiin tyytymättömiä. Lehti ei kuitenkaan erittele, missä 

tyytymättömyyttä ilmeni. Lehden mukaan perheettömien työntekijöiden työnantajat 

pääsivät järjestelmässä paljon vähemmällä kuin monilapsisten vanhempien työnantajat. 

Lehden tietojen mukaan maatalouden työnantajien piirissä oli keskimäärin yhtä 

työntekijää kohden hieman yli viisi lista. Jos huomioon otti sekä maatalouden että 

teollisuuden työnantajat, lapsiluku oli enää keskimäärin vähän yli kolme lasta. Lehti ei 

tuonut esille, mitä mieltä kokoomus laista oli.
106

 

Porvarienemmistöinen perustuslakivaliokunta asettui vastustamaan päätöksen 

muuttamista. Valiokunnan mielestä uusi päätös olisi asettanut kohtuuttomia ja 

ylitsepääsemättömiä rasituksia erityisesti pientyönantajille, jos heillä oli perheellisiä 

työntekijöitä. Rasitusta olisi syntynyt, koska ei olisi ollut olemassa tasausrahastoa 

lieventämässä kustannuksia. Valiokunnan mukaan vaikeuksia olisi muodostunut myös 

perheellisille työntekijöille, jotka olisivat joutuneet syrjityiksi työhönotossa. Näin oli jo 

valiokunnan mukaan tapahtunut, sillä jotkut työnantajat olivat alkaneet soveltaa 

päätöstä. Valiokunnan mielestä perhepalkasta aiheutuvia kuluja olisi pitänyt korvata 

niille työnantajille, joille sen maksaminen oli jo ennättänyt muodostua kohtuuttoman 

raskaaksi. Valiokunta perusteli kielteistä kantaansa myös sillä, että asiasta tehtävä 

pysyvä lainsäädäntötyö olisi kestänyt useita kuukausia, koska laki toisi ratkaistavaksi 

useita vaikeita kysymyksiä. Täten perhepalkka olisi ollut voimassa useita kuukausia 

eikä vain hetkellisesti. Valiokunta ei perustellut kantaansa sillä, että perhepalkka olisi 

kohdellut epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi maatalousväestöä tai yrittäjiä. Perustelut 

pikimminkin pohjautuvat siihen, että muutettu päätös olisi ollut epäoikeudenmukainen 

sekä työntekijöitä että työnantajia kohtaan. Asiaa ei siis merkittävästi perusteltu siltä 
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kannalta, että se olisi ollut epäreilu niitä kansalaisia kohtaan, jotka jäivät järjestelmän 

ulkopuolelle. Valiokunnan mietintö allekirjoitettiin 12. joulukuuta 1947.
107

  

Vaikuttaa siltä, että perustuslakivaliokunta tarkasteli kysymystä eniten siltä kannalta, 

kuinka päätös olisi vaikuttanut heihin, joita se olisi koskenut: työnantajiin ja 

työntekijöihin. Saattoi olla myös poliittisesti edullisempaa perustella päätöksen 

kumoamista sillä, että se olisi epäreilu työntekijöitä ja työnantajia kohtaan.  

Valiokunnan mietintö ei ollut yksimielinen, sillä sekä SDP:n että SKDL:n edustajat 

allekirjoittivat asiasta yhteisen vastalauseen. Vasemmiston mielestä valtioneuvoston 

päätös piti hyväksyä väliaikaisratkaisuna. Vastalauseen mukaan päätöksen mahdollinen 

kumoaminen tarkoittaisi sitä, että valiokunnan periaatteisiin kuului vastustaa 

palkanlisän maksamista työntekijöille. Päätöksen mahdollisen kumoamisen ennakoitiin 

luovan myös työmarkkinoille levottomuutta. Vaikka vasemmisto oli toista mieltä 

valiokunnan enemmistön kanssa, myönsi se vastalauseessaan valtioneuvoston päätöksen 

puutteellisen valmistelun.
108

  

Myöhemmin edustaja Elli Stenberg (SKDL) totesi eduskuntaryhmänsä työvaliokunnan 

kokouksessa, että perustuslakivaliokunnassa oli painotettu sosiaalisen linjan 

käyttöönottoa.
109

 Valiokunnan mietinnössä tai vastalauseissa sosiaalisesta linjasta ei ole 

mainintaa.
110

 Toisaalta valiokunnan mietinnön mukaan ”pysyvän lain laatiminen vie 

aikaa”, joten näillä sanavalinnoilla on todennäköisesti pyritty viittamaan myös 

mahdolliseen yleiseen lapsilisään.  

Uusi Suomi uutisoi perustuslakivaliokunnan kannan tiivistäen mietinnön sisällön. Lehti 

korosti jutussaan perustuslakivaliokunnan mietinnön väitteitä siitä, kuinka haitallinen 

päätös oli kyseessä. Jutun lopussa annettiin hyvin pienen palstatilan vasemmiston 

vastalauseelle.
111

 Uuden Suomen pääkirjoituksen mukaan ne piirit, jotka olivat tämän 

epäkelvon päätöksen takana, eivät olleet vieläkään havahtuneet siihen, kuinka epäkelpo 
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päätös todellisuudessa oli. Lehti sivusi aihetta samassa yhteydessä, kun se kritisoi 

laajempaa syksyn palkkapäätöstä.
112

 Lehti kirjoitti yleisesti palkkapäätöksestä, joten en 

voi olla täysin varma, missä kohdin lehden kritiikki kohdistuu juuri 

perhepalkkapäätökseen. Ilmiselväksi kuitenkin käy, että lehden pääkirjoituksessa ei oltu 

tyytyväisiä mihinkään hallituksen palkkapäätöksen kohtaan muun muassa siksi, että ne 

kasvattivat inflaatiota.
 
 

Perustuslakivaliokunnan väite työntekijöiden syrjinnästä ei ollut perusteeton. 

Väestöliiton historiasta ilmenee, että se oli saanut useita perhepalkkaa käsitteleviä 

kirjeitä. Niissä kerrottiin monilapsisten perheenisien saaneen lopputilin, koska 

työnantajilla ei ollut varaa palkanlisään. Marraskuussa 1947 Väestöliitto toi 

julkisuudessa esiin, että perhepalkkajärjestelmä ei turvannut perheellisten 

työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Liiton mielestä kustannukset olisi kuulunut 

jakaa kaikkien työnantajien kesken.
113

 Lisäksi Uusi Suomi julkaisi marraskuussa otteen 

Henkisen Työn Keskusliiton kirjelmästä valtioneuvostolle. Kirjeen mukaan moni 

työntekijä ei ollut uskaltanut pyytää itselleen perhepalkkaa työpaikan menettämisen 

pelossa. Keskusliiton mukaan suurperheelliset olivat joutuneet työhönotossa syrjityksi 

kansanryhmäksi. Keskusliitto esitti julkilausumassaan hallitukselle, että uusi 

perhepalkkapäätös olisi tehty pikaisesti ja sidottu se elinkustannusindeksiin.
114

 

Ilmeisesti valtioneuvoston marraskuinen päätös velvoitti työnantajat heti perhepalkan 

maksuun. Sosiaalidemokraattien ryhmäkokouksessa kerrottiin, että 

perustuslakivaliokunnan juristien mukaan perhepalkkaa oli maksettava siihen asti, 

kunnes päätös olisi kumottu. Kokous pidettiin samana päivänä kuin 

perustuslakivaliokunnan mietintö allekirjoitettiin.
115

 Työnantajalle olisi myös kertynyt 

suuret palkkarästit, jos se olisi odottanut eduskunnan hyväksyvän valtioneuvoston 

päätöksen. Olihan perhepalkka maksettava takautuvasti lokakuun alusta lähtien.  

Vain palkkatyöläisten nauttimaa perhepalkkaa maksettiin oloissa, joissa valtaosa 

väestöstä asui vielä maaseudulla. Sinne myös suuret ikäluokat noina vuosina pääasiassa 

syntyivät.
116

 Yli puolet maan väestöstä sai myös elantonsa maataloudesta. Suomessa ei 

juuri esiintynyt työttömyyttä ennen vuotta 1948, mutta tulojen riittämättömyys oli 
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merkittävä ongelma varsinkin runsaslapsisissa perheissä, joita silloisessa Suomessa oli 

paljon. Nousevia elinkustannuksia yritettiin hillitä tiukalla hintasäännöstelyllä.
117

  

Maataloustyönantajat ohjeistivat joulukuun alussa maatalouden työnantajia 

pidättäytymään perhepalkan maksusta, kunnes valtioneuvosto olisi ratkaissut asian 

molempia osapuolia tyydyttävästi. Se myös kielsi työnantajia irtisanomasta 

työntekijöitään perhepalkan vuoksi. Järjestön mukaan työnantajilla ei yksinkertaisesti 

ollut varaa suorittaa perhepalkkamaksua.
118

 Maataloustuottajain Keskusliitto ja 

Maataloustyönantajain Järjestö olivat yrittäneet useasti vaikuttaa valtioneuvostoon, jotta 

osa työnantajista ei olisi joutunut maksamaan ”lapsiavustusta” huomattavia määriä 

toisten päästessä vähemmällä. Järjestöt ehdottivat, että valtio olisi maksanut 

keskimääräistä rasitusta ylittävän osan. Kaikesta huolimatta maataloustyönantajat 

suhtautuvat myönteisesti perhepalkan perusajatukseen.
119

  

Maaseudun Tulevaisuudesta huokui suuttumus valtiovaltaa kohtaan joulukuun lopulle 

tultaessa. Lehden mukaan valtio ei ollut tehnyt mitään tilanteen parantamiseksi.
120

 Sekä 

Uusi Suomi että Maaseudun Tulevaisuus olivat uutisoineet jo 15.11.1947, että 

maatalouden työnantajat eivät pystyneet toteuttamaan hallituksen päätöstä, koska juuri 

maaseudulla oli paljon suurlapsisia perheitä. Maataloustuottajain Keskusliitto oli 

lähettänyt tästä kirjelmän valtioneuvostolle. Maataloustuottajain Keskusliiton mielestä 

työnantajat olisi pitänyt vapauttaa maksamasta perhepalkkaa siihen saakka, että asia 

olisi saatu järjesteltyä oikeudenmukaisemmin.
121

  

Joulukuussa järjestön valtuuskunta oli esittänyt oman mallinsa 

perhepalkkajärjestelmäksi. Malli olisi rasittanut työnantajia vähemmän, mikä olisi 

näkynyt myös palkanlisän vähäisemmässä määrässä. ”Lapsiavustuksen” periaatetta 

pidettiin edelleen tärkeänä, vaikka perhepalkka oli painava taakka maaseudun 

työnantajille.
122

 Myös Uusi Suomi kirjoitti, että Maataloudentyönantajain Järjestö oli 

lähettänyt valtioneuvostolle useita kirjelmiä asiasta.
123

 Perhepalkkaa käsittelevässä 

pääkirjoituksessa sivuttiin myös Maalaisliiton roolia hallituksessa. Uuden Suomen 

pääkirjoituksen mukaan Maalaisliitto oli siirtynyt tiukasti hallituksen sisäiseen 
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oppositioon. Lehden mukaan oppositio piti tärkeänä Maalaisliiton mukanaoloa 

hallitusvastuussa. Oppositio toivoi Maalaisliiton edustavan hallituksessa porvarillista ja 

yhteiskuntaa säilyttävää ajatustapaa.
124

 

Päätös oli siis MTK:lle ja Maaseuduntyönantajain Järjestölle kahdella tapaa 

epäoikeudenmukainen. Ne odottivat valtiovallan työstävän sellaisen järjestelmän, joka 

olisi ulottunut koko maatalousväestöön. Toisaalta se odotti myös valtiolta sellaista 

ratkaisua, joka olisi helpottanut maatalouden työnantajien asemaa. Lisäksi maatalouden 

työnantajat eivät itse saaneet palkanlisää, mutta olisivat joutuneet sitä muille 

maksamaan. 

 

1.2. Luottamuskysymys ja SAK puristavat puolueet ahdinkoon 

Työläisten ja maatalouden harjoittajien palkat ja maataloustuotteiden hinnat olivat 

sotien jälkeen merkittävä poliittinen kysymys. Vuonna 1947 perhepalkkaa ja yleistä 

lapsilisää käsiteltiin eduskuntaryhmissä ja muissa puolue–elimissä usein samassa 

yhteydessä työpalkkojen säännöstelyn eli työntekijöiden palkkakysymysten kanssa. 

Perhepalkka ei siis ollut ainut ajankohtainen palkkapoliittinen kysymys, vaan 

keskustelua palkkapolitiikan erilaisista kiistoista käytiin alituisesti. Taulukko 1. 

selkeyttää perhepalkan läpikäymiä vaiheita ja auttaa tapahtumavaiheiden 

hahmottamisessa. 

Taulukko 1. Perhepalkan keskeisimmät vaiheet vuosina 1947–1948 

29.9. 
1947 

8.11. 
1947 

18.11. 
1947 

18.12. 
1947 

18.12.–9.2.  
1947–1948 

9.2. 
1948 

Hallitus jättää 

perhepalkan 

työmarkkina- 

osapuolten 

sovittaviksi 

Hallitus 

velvoittaa 

työnantajat 

perhepalkan 

maksuun. 

Eduskunta 

lähettää 

muutetun 

päätöksen 

perustuslaki- 

valiokuntaan. 

Perustuslaki- 

valiokunta 

ehdottaa 

muutetun 

ehdotuksen 

hylkäämistä. 

Ryhmät 

käsittelevät 

asiaa 

täysistuntoa 

varten. 

Eduskunta 

velvoittaa 

työnantajat 

perhepalkan 

maksuun. 
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1.2.1. Maalaisliitto uhmaa hallitusta – perhepalkka pöydätään hetkeksi 

Maalaisliito puolue-elimissä perhepalkka puhututti puolueen eri toimielimissä ja 

sisarjärjestöissä muita puolueita laajemmin. Maalaisliiton Naisten piirijärjestön 

puheenjohtajat, sihteerit ja naistyöntekijät olivat ottaneet toimihenkilökokouksessaan 

joulukuussa 1947 laaja-alaisesti kantaa maaseudun äitien asemaan. Naisten mielestä 

lainsäädännössä oli jo valmiiksi sosiaalipoliittisia lakeja, jotka koituivat vain 

kaupunkien palkkatyöväen hyväksi, kuten laki työpäivän lyhentymisestä.
125

 

Sosiaalipolitiikan käsite piti 1940-luvulla sisällään kaksi pääkokonaisuutta: 

työväenkysymykset ja tulonsiirrot, joihin sittemmin lapsilisäkin kuului.
126

 Maalaisliiton 

Naisten mielestä perheiden kustannukset eivät kuuluneet yksityisasioihin, koska valtion 

tehtävänä pidettiin tasata lapsista aiheutuneita kustannuksia.
127

 Vaikka Maalaisliiton 

Naisten toimihenkilökokouksen ponnessa ei suoraan perhepalkkaa mainita, otettiin siinä 

selväsanaisesti kantaa siihen. 

Kokous pitää kiinni maamme ammattiyhdistysliikkeenkin aikaisemmin 

tunnustamasta periaatteesta ”sama palkka samasta työstä” ja katsoo, ettei 

perhekustannusten tasausta ole kytkettävä palkkaukseen, jolloin omaa 

työtään tekevien laaja ryhmä jää kokonaan ulkopuolelle, vaan se on 

toteutettava sen ulkopuolella kansanvakuutuksen luontoisena. Vain tällä 

tavalla tämä kaivattu yhteiskunnallinen uudistus todella voi muodostua 

sellaiseksi tulon jakaantumista tasoittavaksi tekijäksi, jollaista varsinkin 

maaseudun väestö on kaivannut.
 128

   

Tätä julistusta pidetään Maalaisliiton Naisten ensimmäisenä sosiaalipoliittisena 

tavoiteohjelmana.
129

 Maalaisliiton Naisille kokouksessa väestöpoliittisista laeista alusti 

Vieno Johannes Sukselainen, jolle annettiin myös tehtäväksi kirjoittaa yllä siteerattu 

ponsi.
130

 Sukselainen oli Maalaisliiton puheenjohtaja, mutta myös Väestöliiton 
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johdossa.
131

 Väestöliitto pyrki vaikuttamaan toiminnallaan vahvasti yleisen lapsilisälain 

syntyyn.
132

 Sukselainen todennäköisesti pyrkikin tuomaan sekä omia näkemyksiään että 

Väestöliiton tavoitteita Maalaisliiton Naisten linjaksi. 

Maalaisliiton puoluevaltuusto käytti puoluekokousten välillä puolueen ylintä 

päätösvaltaa. Se pystyi välillä toimimaan kentän äänenä ja myös vastavoimana 

puoluejohdolle.
133

 Perhepalkka keskustelutti myös joulukuussa Maalaisliiton 

puoluevaltuustossa, jossa pidettyjen puheenvuorojen mukaan perhepalkka aiheutti 

tyytymättömyyttä ja tappoi yrittäjyystahdon. Ainuttakaan perhepalkkaa puolustavaa 

puheenvuoroa ei pidetty. Kansanedustaja Sulo Salo selosti, että hallitus oli päättänyt 

asian, ja odotti eduskunnan oikaisevan sen myöhemmin. Sukselainen oli jälleen paikalla 

selostamassa perhepalkan yksityiskohtia. Aiheesta ei tehty päätöksiä, vaan siitä 

keskusteltiin eduskuntaryhmän kuulumisten yhteydessä.
134

 Aiheen otti esille 

Maalaisliiton Mikkelin piirin kokousedustaja, eikä keskustelunavaus siis tullut 

puoluejohdolta.
135

 Keskustelu antoi kansanedustajille viestin siitä, että puolueen 

kannattajakunnassa ei hyväksytty perhepalkkaa. On todennäköistä, että Sukselaisen 

asema ja hänen tavoitteensa vaikuttivat siihen, että Maalaisliiton toimielimissä oli myös 

muita puolueita matalampi kynnys keskustella asiasta. Sukselainen oli aiheen 

asiantuntija ja todennäköisesti aloitteellinen aiheen esillä pitämiseen. 

Perhepalkka saapui eduskunnan täysistuntoon tiistaina 3.2.1948. Maalaisliittolainen 

sosiaaliministeri Lennart Heljas ehdotti eduskunnalle sen kummemmitta perusteluitta 

asian pöydälle panoa ja seuraavaa käsittelyä perjantaina 6.2.1948. Esitystä kannatti 

valtionvarainministeri Onni Hiltunen (sd.), ja pöydälle pano hyväksyttiin yksimielisesti. 

Mitään keskustelua perhepalkasta tai pöytäämisestä ei käyty.
136

 Uuden Suomen mukaan 

asia jätettiin pöydälle, jotta eduskuntaryhmät ehtivät pohtia asiaa. Lehti nosti myös 

esille yleisen lapsilisän. Se kirjoitti, että vireillä olisi ollut järjestelmä, jossa lapsilisä 
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olisi ulottunut kaikkia lapsia koskevaksi. Uuden Suomen mukaan sellainen etuus olisi 

vaatinut valtiolta vuosittain useita miljardeja markkoja.
137

  

Maalaisliiton eduskuntaryhmä kokoontui päivää ennen eduskunnan täysistuntoa, jossa 

asia oli uudestaan käsittelyssä. Puhetta johtanut Juho Niukkanen sanoi kokousväelle 

ryhmän valtuuskunnan
138

 esittävän, että Maalaisliitto äänestää päätöksen kumoamisen 

puolesta, vaikka hallitus oli tehnyt asiasta luottamuskysymyksen. Useat kokousedustajat 

Niukkanen mukaan lukien pitivät puheenvuorot, joiden mukaan ei olisi ollut viisasta 

antaa hallituksen kaatua perhepalkan tähden. Ryhmä oli hyvin yksimielinen siitä, että 

perhepalkan väliaikaisratkaisua ei voitu kannattaa. Hallituksen mahdollinen kaatuminen 

selvästi kuitenkin hankaloitti suhtautumista perhepalkkaan. Kokouksessa myös sivuttiin 

yleistä lapsilisälakia eli ”uutta käännettä asian järjestelemiseksi”, joka ei herättänyt juuri 

keskustelua saati soraääniä. Lapsilisän lakivalmistelemisen todettiin vievän myös aikaa. 

Tästä voi päätellä, että yleiseen lapsilisään suhtauduttiin suopeasti. 

Puolueen puheenjohtaja V.J. Sukselaisen mielestä perhepalkka-asiassa olisi täytynyt 

ennemmin yrittää sovitteluratkaisua kuin antaa hallituksen kaatua. Sukselaisen ehdotus 

sai kannatusta. Kokouksen puheenjohtaja Niukkanen lopulta linjasi, että hallituksen 

esitys oli hylättävä. Kukaan ryhmän jäsen ei saanut kannattaa täysistunnossa hallituksen 

linjaa. Ryhmä myös aikoi esittää eduskunnalle ponnen.
139

 Maalaisliiton ryhmä oli jo 

marraskuussa päättänyt, että se aikoi jättää aiheesta ponnen eduskunnalle.
140

 Ponnen 

sisältöä tai pääajatusta ei kirjattu kumpaankaan pöytäkirjaan, ei myöskään 

sovitteluratkaisun sisältöä.
141

 Tiedot asiasta jäävätkin vajaiksi. On kuitenkin 

oletettavissa, että ponnella haluttiin vaatia perhepalkkaa myös koko maaseudun 

väestölle. Ilmeisesti sovitteluratkaisua alettiin miettiä vasta kokouksen jälkeen. 

Maalaisliiton peruslinjana oli sodan jälkeen vastustaa kaikkia palkankorotuksia, koska 

palkat nostivat kustannuksia ja hintoja. Samalla palkankorotukset tarkoittivat, että omaa 

työtään tekevän maatalousväestön tulot jäivät jälkeensä. Maalaisliiton sodanjälkeistä 

talouspoliittista linjaa on luonnehdittu kurinalaiseksi.
142

 Maalaisliiton kielteinen 
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suhtautuminen nivoutuikin tähän politiikkaan, kun perhepalkka oli pohjimmiltaan 

palkankorotus.
 

 Maalaisliiton ryhmällä ei ollut vaikeuksia päättää kannastaan 

perhepalkkaan, mutta asia puhututti ryhmässä, koska se joutui vaikeuksiin kantansa 

vuoksi maan hallituksessa. Ryhmä selvästi piti maatalousväestön puolta, kuten myös 

MTK:n ja Maataloudentyönantajain Järjestön. Näiden kahden etujärjestön linjana oli 

saada perhepalkka vähemmän kuormittavaksi maatalouden työnantajille ja ulottaa se 

koko maatalousväestöön. Sosiaalipoliittiset näkökulmat tai maaseudun elinolot eivät 

kuitenkaan nousseet ryhmässä esille toisin kuin Maalaisliiton Naisten kokouksessa.  

Eduskuntaryhmät olivat erittäin riitaisissa väleissä, joten ei ollut tavatonta, että 

Maalaisliitto päätti poiketa hallituksen kannasta. Keskinäiset huonot välit heijastuvat 

kolmen suuren ryhmäpöytäkirjoista. Erityisiä riidanaiheita olivat maatalouden hinta– ja 

palkkakysymykset sekä työläisten palkat. Maalaisliiton puoluevaltuuston kokouksessa 

joulukuussa 1947 selostettiin eduskuntaryhmän kuulumisten kohdalla kuvaavasti 

tilanteesta.  

Tuskin milloinkaan on hallitusta kannattavien puolueiden suhde siihen ollut niin 

hajanainen, kuin mitä se on koko ajan ollut Pekkalan hallitukseen nähden. 

Erimielisyys on usein ollut sitä laatua, että hallituksen koossapysyminen tuskin 

olisi ollut normaalissa olosuhteissa mahdollista.
143

 

Maaseudun Tulevaisuus moitti hallitusta siitä, että se oli tekemässä 

luottamuskysymyksen asiasta, jonka se oli itse hoitanut taitamattomasti. Lehti syytti 

hallitusta siitä, että kaikilla aloilla ei ollut voitu maksaa perhepalkkaa.
144

 Tällä tavoin se 

antoi myös maatalouden työnantajille ”synninpäästön” siitä, että vika maksamattomissa 

palkoissa ei ollut työnantajissa vaan hallituksessa. 

 

1.2.2. Sosiaalidemokraatit tekemiensä tosiasioiden edessä 

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän valmisteleva valiokunta keskusteli 

perhepalkasta samana päivänä kuin perustuslakivaliokunnan mietintö allekirjoitettiin. 

Edustaja Arto Paasivuori selosti sosiaalidemokraateille asian käsittelyä valiokunnassa ja 
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sen ulkopuolella. Pöytäkirjaan kirjattiin selostuksen sisällöstä ainoastaan, että 

porvareilla ja kommunisteilla olisi ollut yhteinen linja valtioneuvoston päätöksen 

kumoamiseksi. Yhteistyö oli kuitenkin torjuttu. Ryhmä päätti äänestää kommunistien 

vastalauseen mukaisesti.
 

Pöytäkirjan mukaan valmisteleva valiokunta vaihtoi 

perhepalkka-asiasta mielipiteitä, mutta vaikuttaa siltä, että vain osa niistä kirjattiin 

pöytäkirjaan. Edustaja Penna Tervo sätti SAK:n menettelyä perhepalkkapäätöksessä. 

Hän moitti järjestön tehneen jo vuosikausia suuria virheitä. Perhepalkka-asian käsittely 

päättyi Tervon toteamukseen: 

Parasta on, että asiassa ei äänestetä porvarien kanssa hallituksen kaatamiseksi, 

vaan parempi on kulkea kommunistien mukana.
145

 

Perustuslakivaliokunnan mietintöön jätetty vastalause oli mitä ilmeisimmin SKDL:n 

laatima, ja SDP oli mennyt siihen mukaan. Tämän vuoksi sitä kutsuttiin kommunistien 

vastalauseeksi. SDP:n pöytäkirjan toteamuksesta saa sen vaikutelman, että SDP olisi 

onnistunut estämään Maalaisliiton ja SKDL:n yhteistyön. Kommunistien ja porvarien 

yhteistyöstä ei löydy viitteitä muualta, ei esimerkiksi Maalaisliiton tai SKDL:n 

asiakirjoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei yritystä yhteistyöhön olisi ollut. 

Politiikkaa oli saatettu tehdä epävirallisissa neuvotteluissa. 

Edustaja Penna Tervo jatkoi SAK:n arvostelua vielä samana päivänä pidetyssä SDP:n 

ryhmäkokouksessa, jossa oli myös läsnä SAK:n sihteeri Olavi Lindblom. Ryhmä 

hyväksyi valmistelevan valiokunnan esityksen kannakseen, eikä kokous pitänyt 

vaihtoehtona hallituksen linjasta poikkeamista. Pidetyistä puheenvuoroista käy 

kuitenkin ilmi selvä tuohtumus. Muutama edustaja totesi kokouksessa, että ryhmä 

saatettiin aina tapahtuneiden tosiasioiden eteen.  SAK:n Lindblom puolustautui 

sanomalla, että monia vaihtoehtoja oli pohdittu, mutta SAK oli joutunut pakkoratkaisun 

eteen. Hän kertoi, että perhepalkasta oli keskusteltu yhdessä puoluetoimikunnan 

kanssa.
146

 SDP:n puoluetoimikunta oli näyttänyt jo itse esimerkkiä perhepalkan 

maksussa. Se päätti, että kullekin puoluetoimiston huoltajalle maksetaan perhepalkkaa 

500 markkaa huollettavaa lasta kohden.
147

  

                                                      
145

 SDP:n eduskuntaryhmän valmistavan valiokunnan ptk. 18.12.1947 3§. SDP:n eduskuntaryhmä Ca:20. 

TA. 
146

 SDP:n eduskuntaryhmän ptk. 18.12.1947 3§. SDP:n eduskuntaryhmä Ca:20. TA. 
147

 SDP:n puoluetoimikunnan ptk. 16.1.1948 4§ 15–16. Suomen Sosialidemokraattinen puolue CA:15. 

TA. 



 

36 
 

Vasemmistopuolueet kilpailivat työpaikoilla ja ammattiyhdistysliikkeessä.
148

 SDP:llä ei 

ollut varaa laittaa SAK:lle vastaan, sillä olivathan monet palkkatyöläiset joko SDP:n 

kannattajia tai potentiaalisia sellaisia. Tervon puheenvuoroista ja ryhmäkokouksen 

pöytäkirjan välittämästä kokonaiskuvasta käy ilmi, että SAK:n politiikkaan ja 

perhepalkkavaatimukseen ei löytynyt puolueenkaan sisältä täyttä ymmärrystä.  

Samaisessa kokouksessa edustaja Alpo Lumme kertoi ryhmälle, että 

puhemiesneuvostossa oli tullut esille perustuslakivaliokunnan kanta. Valiokunnan 

kannan selvittyä neuvostossa oli sovittu, että asia tuli eduskunnan käsiteltäväksi ”vasta” 

joulun jälkeen. SKDL:n edustaja oli ollut myös mukana keskustelemassa asiasta 

puhemiehen kanssa.
149

 BERGHOLMIN mukaan asia vedettiin pois joulukuun 

työlistalta, koska oli vaikuttanut todennäköiseltä, että päätös olisi kumoutunut 

täysistunnossa.
150

 Myös Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti perhepalkkapäätöksen 

lykkääntyneen.
151

 Lumpeen ilmaisu ”vasta” merkitsee sitä, että asialle oli odotettu 

käsittelyä aiemmin. Ilmeisesti kohun uskottiin laantuvan päätöksentekoa pitkittämällä. 

On myös mahdollista, että lapsilisäkomitean odotettiin saavan työnsä valmiiksi ennen 

kuin perhepalkka-asia saatiin eduskunnan käsiteltäväksi.  

Muutamaa päivää ennen täysistuntokäsittelyä sosiaalidemokraattien valmistelevassa 

valiokunnassa oli odottavainen tunnelma. Ryhmän mielipide täysistuntoa varten ei 

muuttunut. Palkka-asioista vastaava ministeri Erkki Härmä kertoi pyytäneensä 

Maalaisliittoa ehdottamaan asian pöydällepanoa, jotta siitä ei tarvitsisi tehdä 

luottamuskysymystä. Härmän mukaan Maalaisliitto oli kuitenkin pysynyt tiukkana.
152

 

Maalaisliiton valtuuskunnan tai ryhmän pöytäkirjoissa ei ole mainintaa Härmän 

ehdotuksesta.
153

 Härmän ehdotus tuo kuitenkin esille sen, että SDP ei pitänyt täysin 

välttämättömänä perhepalkan hyväksymistä, koska Maalaisliitolle oli ehdotettu asian 

pöytäämistä. Härmän puheenvuoro ryhmäkokouksessa tapahtui sen jälkeen, kun 

perhepalkka oli jätetty jo kerran pöydälle. Vaikuttaa siltä, että asia pöydättiin kahden 

päivän ajaksi, jotta ryhmät ja hallitus saivat miettiä keskenään rauhassa suhtautumistaan 

asiaan. Hallituksella ja pääministeri Mauno Pekkalalla kun oli pohdittavanaan 
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luottamuskysymys. Kahdella päivällä ei voitu pelata aikaa sitä vastaan, että 

perhepalkkapäätöstä ei olisi tarvinnut käsitellä eduskunnassa. 

SDP:n ryhmässä pidettiin puheenvuoroja, joissa todettiin ne perhepalkan epämieluisat 

vaikutukset, jotka oli tuotu esille jo esimerkiksi valtioneuvoston kokouksessa ja 

perustuslakivaliokunnassa. Ryhmän puheenjohtaja, sosiaaliministeri Onni Peltonen 

ilmoitti edellyttävänsä ryhmältään yksimielisyyttä ja äänestämistä valtioneuvoston 

päätöksen mukaisesti. Peltosen mukaan perhepalkan puutteellisuudet eivät olleet 

hallituksen tai SAK:n vika.
154

 Peltonen lienee viitannut puheenvuorossaan siihen, että 

perhepalkkapäätös oli työnantajien vika, koska aloite siitä tuli heiltä. Tämän vuoksi hän 

ei pitänyt hankalaa tilannetta hallituksen tai SAK:n syynä. SDP ikään kuin hammasta 

purren joutui myöntymään hallituksen kantaan. Se ei ollut selvästikään helppoa. 

Toisaalta ryhmässä ei pidetty missään vaiheessa vaihtoehtona sitä, että SDP ei olisi 

ryhtynyt kannattamaan hallituksen esitystä. 

Ryhmän keskusteluissa sivuttiin myös sosiaalista linjaa, johon suhtauduttiin 

myönteisesti. Edustaja Alpo Lumme intoutui kehumaan lapsilisän järjestämistä 

pysyvälle kannalle suurenmoiseksi uudistukseksi. Puheenjohtaja kuitenkin toppuutteli 

Lummetta: ”Tyydytään tähän nyt ja käsitellään sitten tarkemmin, kun hallituksen esitys 

tulee”. Lumpeen puheenvuorosta ei ilmene, tarkoittaako hän suurenmoisella 

uudistuksella perhepalkkaa vai sosiaalista linjaa. Ilmeisesti hänen mielestään 

ylipäätänsä jonkinlainen vakiintunut lapsiavustusjärjestelmä oli myönteinen asia. 

Ministeri Härmä ilmoitti maataloustyönantajien alkaneen suorittaa perhepalkkaa 

marraskuulta.
155

 Asia pitää paikkaansa, sillä tammikuussa Maataloudentyönantaja 

Järjestö yllättäen kehotti maksamaan perhepalkkaa takautuvasti loka– ja marraskuiden 

ajalta. Asiaa järjestö perusteli sillä, että maksu helpotti suurperheellisten työntekijöiden 

asemaa. Seuraavien kuukausien maksut riippuivat kuitenkin siitä, että olisi hallitus 

ehtinyt tehdä perhepalkasta tasa-arvoisemman järjestelmän. Maataloustyönantajat 

suostuivat tulevina kuukausina osallistumaan perhepalkan maksuun, jos rasitus olisi 

ollut samassa suhteessa kuin työnantajilla keskimäärin. Lehden mukaan tämä oli jo 
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työnantajien aiemmin tekemä linjaus. Lehdessä ei tuotu esille yleiselle sosiaaliselle 

pohjalle suunniteltua lapsilisäjärjestelmää.
156

 

 

1.2.3. SKDL haluaa viivästyttää päätöstä 

SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnalle kerrottiin 15.1.1948 ensi kertaa yleisestä 

lapsilisälaista. Työvaliokunnan kokouksessa todettiin, että puolueen sosiaaliministeri 

Matti Janhusen mukaan sosiaalisen huollon alalla olisi ollut parhaillaan tekeillä laaja 

reformi. Janhunen ei itse ollut kokouksessa läsnä. Kokouksessa käytettiin 

puheenvuoroja, joiden mukaan olisi ollut harkittava sosiaalisen linjan ja perhepalkan 

näkemistä kahtena eri asiana, koska perhepalkka oli puhdas palkkakysymys. Kokouksen 

mielestä sosiaalista linjaakaan ei pitänyt vastustaa. Kokouksessa myös todettiin, että 

SAK:lle kelpasi ratkaisuksi sekä perhepalkka tasausrahaston kautta että sosiaalisen 

linjan käyttöönotto.
157

 Ilmeisesti SAK kuitenkin halusi edelleen, että perhepalkka olisi 

ratkaistu väliaikaisesti hallituksen päätöksellä ilman tasausrahastoa, mutta 

työmarkkinajärjestö toivoi, että perhepalkkaan olisi lisätty myöhemmin tasausrahasto. 

Reformilla ja sosiaalisella linjalla tarkoitettiin yleistä lapsilisälakia. 

Työvaliokunta päätti, että perustuslakivaliokunnan jäsenet tuovat puheenvuoroissaan 

hallituksen esityksen heikkoudet esille ja kehottavat hallitusta antamaan uuden 

esityksen. Työvaliokunta oli kuitenkin sitä mieltä, että niin kauan kun uutta esitystä ei 

ilmennyt, hallituksen esitys täytyi hyväksyä. Väliaikaispäätöksen pöytäämistä esitettiin 

myös, mutta sitä vastustettiin, koska ”se ei ole poliittisesti edullista”.
158

 Todennäköisesti 

perustuslakivaliokunnan jäsenten puheenvuoroilla viitattiin edessä olleeseen 

täysistuntoon. Perustuslakivaliokunnan jäsenten haluttiin puhuvan täysistunnossa, koska 

he olivat käsitelleet asiaa valiokunnassaan. 

Myöhemmin tammikuussa eduskuntaryhmää mietitytti, oliko lapsilisä- tai perhepalkka-

asia mahdollisesti hallitukselle luottamuskysymys. Ryhmä epäili hallituksen kaatuvan, 

jos jokainen hallituspuolue ei tukenut hallituksen esitystä täysistunnossa. Paikalla ollut 
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pääministeri Mauno Pekkala ei käyttänyt puheenvuoroa.
159

 Vaikuttaa kuitenkin siltä, 

että luottamuskysymys oli SKDL:lle tärkeä ryhmän kannan muodostamisessa.  

Samaisessa kokouksessa sosiaaliministeri Matti Janhunen selosti komitean pohtivan 

esitystä sosiaalisesta linjasta. Janhunen esitteli ehdotuksenaan, että jokaiselle alle 17-

vuotiaalle suomalaislapselle olisi maksettu 10 000 markkaa vuodessa lapsilisää. Menot 

jakaantuisivat valtion, kunnan ja työnantajien kesken. Komitean esitys olisi maksanut 

valtiolle noin seitsemän miljardia ja Janhusen malli 10 miljardia. Pöytäkirjaan ei 

kirjattu, miksi juuri tällaisiin summiin ja yleiseen lapsilisään oltiin päätymässä. 

Ministeri Yrjö Murron mukaan myös SAK oli suostuvainen yleiseen lapsilisälakiin ja 

järjestö oli hylännyt idean perhepalkan tasausrahastosta. Lopulta ryhmä päätti 

viivästyttää perhepalkan hyväksymistä, jotta komitea olisi voinut saada esityksensä 

yleisestä lapsilisälaista valmiiksi. Hallitus olisi sitten voinut tehdä esityksen komitean 

mietinnön pohjalta. Pöytäkirjaan kirjattiin, että ryhmä asettui mieluummin 

kassaperiaatteen kannalle ja se saattoi tehdä hallituksen luottamuskysymyksen 

kassaperiaatteesta.
160

  

Komitea ei vielä tässä vaiheessa ollut jättänyt esitystään, mutta se ilmeisesti antoi 

väliaikaistietoja työnsä tilanteesta. Mieluisalla kassaperiaatteella ryhmä lienee 

tarkoittanut, että perhepalkassa rahat olisivat kulkeneet ennemmin tasausrahaston kautta 

kuin suoraan työnantajalta työläisille. SKDL:n mielipide kassaperiaatteesta jää silti 

arvoitukseksi, sillä täysistunnossa ei voitu päättää tasausrahastosta, koska sitä varten 

olisi pitänyt säätää erillinen laki. Tätä lakia ei yhdessä täysistunnossa voitu säätää.  

Katseet olivat kuitenkin jo kääntyneet yleisen lapsilisälain puoleen. 

Perhepalkkaratkaisua pidettiin vähitellen väliportaana. Tässä vaiheessa perhepalkka- ja 

lapsilisäkysymys kulkivat rinta rinnan. Lapsilisä ei kuitenkaan kokouksessa juuri 

puhuttanut tai herättänyt erityistä kiinnostusta. Vaikuttaa siltä, että SKDL:n kanta oli 

edelleen hapuileva, vaikka sillä oli ollut selkeä kanta perustuslakivaliokunnassa.  

Yleinen lapsilisä vaikutti kuitenkin kelpaavan puolueelle. Eihän yleinen lapsilisä olisi 

kohdellut kaltoin työläisiä tai pienviljelijöitä toisin kuin perhepalkka. Kolmesta 

suurimmasta eduskuntaryhmästä selvästi SKDL:llä oli vaikeinta muodostaa omaa 

kantaansa ja pitää siitä kiinni. Ryhmä oli SAK:n, hallituksen luottamuskysymyksen ja 
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pienviljelijöiden niin sanotussa ristitulessa. Olipa ryhmä mitä mieltä tahansa, se ei 

pystynyt miellyttämään kaikkia.  

SKDL:n eduskuntaryhmä käsitteli Suomen Tietotoimiston (STT) yhteydenottoa kaksi 

päivää ennen kuin eduskunnan oli tarkoitus päättää perhepalkan hyväksymisestä 

täysistunnossa. Yhteydenotossa tiedusteltiin puolueen suhtautumista asiaan. 

Eduskuntaryhmä päätti antaa STT:lle lausunnon, ettei valtioneuvoston päätöstä olisi 

saanut kumota ja että asia olisi pitänyt järjestää mahdollisimman pian säätämällä uusi 

laki.
161

 Todennäköisesti lailla tarkoitettiin vielä tässä yhteydessä tasausrahastoa, sillä 

yleinen lapsilisälaki ei ollut vielä niin voimakkaasti esillä, eikä komitea ollut antanut 

vielä esitystään. Toisaalta ryhmä oli kuitenkin keskustellut yleisestä lapsilisälaista jo 

enemmän kuin kaksi suurinta ryhmää ryhmäkokouksissaan. 

Muutamaa päivää ennen täysistuntoa työvaliokunta totesi kokoukseen, että ryhmän 

kanta ei ollut muuttunut. Ryhmän kannaksi kerrattiin, että muutettu päätös ei ollut paras 

mahdollinen, mutta ryhmä tyytyy siihen, kunnes hallitus antaa asiasta uuden esityksen. 

Kokouksessa todettiin, että asia oli hallitukselle luottamuskysymys, mutta aiheesta 

käytyä mahdollista keskustelua ei kirjattu pöytäkirjaan.
162

  

Ryhmän työvaliokunta oli pitänyt täysistuntoa edeltävinä päivinä epävirallisen 

kokouksen. Siellä oli päätetty, että hallituksen ei annettu kaatua perhepalkan vuoksi. 

Asia ilmenee myöhemmin helmikuussa pidetystä työvaliokunnan kokouksen 

pöytäkirjasta. Epävirallisessa kokouksessa oli myös päätetty evätä lomat perhepalkkaa 

käsittelevästä täysistunnosta. Helmikuun pöytäkirjasta ei käy ilmi, miksi työvaliokunta 

piti näinkin tärkeästä asiasta epävirallisen kokouksen.
163

 Lomat kansanedustajilta 

evättiin, jotta edustajia olisi ollut riittävästi äänestämässä perhepalkan hyväksymisen 

puolesta.  

Ilmeisesti epävirallisen luonteen vuoksi kokouksesta ei tehty pöytäkirjaa tai muistiota. 

Hallituksen luottamuskysymys oli todennäköisesti niin arkaluontoinen ja niin sanotusti 

räjähdysherkkä aihe, että asia piti käsitellä epävirallisesti. Olihan SKDL 
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pääministeripuolue, vaikka tämä merkittävä asema ei juuri tule esiin eduskuntaryhmän 

tai sen työvaliokunnan pöytäkirjoista. 

 

1.3. Eduskunta myöntyy pakon edessä – katseet siintävät jo lapsilisässä  

1.3.1. Pääministerin lupaus paremmasta päätöksestä 

Samana päivänä kuin perhepalkkapäätös saapui eduskunnan täysistunnon ratkaistavaksi, 

Uusi Suomi otsikoi etusivulla aihetta käsittelevän uutisensa ”Lapsilisäkysymyksestä 

hallitus selviytynee tänään eduskunnassa voittajana”. Jutun mukaan vasemmistoryhmät 

olivat hallituksen esityksen takana. Porvarilliset ryhmät olivat päättäneet pysyä 

aikaisemmalla kannallaan, eli ne olivat uutta päätöstä vastaan. Lehti luonnehti tilannetta 

epämääräiseksi, koska hallitus ei ollut vielä päättänyt, oliko asia luottamuskysymys. 

Uusi Suomi ennakoi tämän päätöksen syntyvän ennen istuntoa. Sen mukaan yleisesti 

oltiin kuitenkin sitä mieltä, että hallitus olisi selvinnyt voittajana täysistunnosta ja pysyi 

pystyssä. Se ennakoi, että vasemmistoryhmien lisäksi hallituspuolueisiin kuuluvien 

ryhmien yksittäiset jäsenet aikoivat äänestää hallituksen linjan mukaisesti. Tällaisia 

ääniä hallitus uskoi saavansa esimerkiksi RKP:ltä.
164

 

Perhepalkkapäätös tuli eduskunnan täysistuntoon käsiteltäväksi siis 6.2.1948. SKDL ei 

ollut pystynyt jarruttamaan perhepalkkapäätöksen saapumista täysistuntoon, sillä asia 

oli täysistunnon käsiteltävänä noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun ryhmä päätti jarruttaa 

päätöksentekoa. Lähteistä ei ilmene, oliko ryhmä lopulta tehnyt mitään päätöksen 

hidastamiseksi. Perhepalkka ei ollut SKDL:n ministerin vastuulla, joten asian 

valmistelemiseen ei ollut puolueella merkittävää vaikutusvaltaa. Eduskuntakäsittelyä oli 

jo muutenkin hidastettu, kun käsittelyä oli siirretty syyskaudella seuraavan vuoden 

puolelle ja kerran jätetty pöydälle.  

Eduskunnan oli päätettävä kahden asian väliltä. Se pystyi hyväksymään 

perustuslakivaliokunnan mietinnön ja näin hylätä perhepalkan. Toinen vaihtoehto oli 

hyväksyä valtioneuvoston päätös, joka velvoitti työnantajat maksamaan perhepalkkaa 

ilman tasausrahastoa työntekijöille, joilla oli lapsia. Täysistunnossa saattoi myös tulla 

uusia esityksiä. 
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Vasemmistopuolueiden ministerit, kansanhuoltoministerinä ja toisena 

sosiaaliministerinä toiminut Erkki Härmä (sd.) ja pääministeri Mauno Pekkala (SKDL) 

pitivät eduskunnan täysistunnossa esittely- ja avauspuheenvuorot. He korostivat 

kansanedustajille, että väliaikaispäätöksen mahdollinen hylkääminen olisi tarkoittanut 

yhteiskuntarauhan ja palkkasovun vaarantumista. Härmä muistutti, että perhepalkka 

rakennettiin osaksi kokonaisratkaisua, jonka avulla yleislakko oli syksyllä väistetty. 

Härmän mukaan perustuslakivaliokunnan mietinnön mahdollinen hyväksyminen olisi 

tarkoittanut suurta sekaannusta työnantajien ja työntekijöiden keskinäisissä suhteissa. 

Härmä uhkasi SAK:n irtisanoutuvan koko palkkaratkaisusta, jos sopu olisi toteutettu 

vajavaisesti. Härmä kertoi, että teollisuudessa ja maataloudessa lapsilisää oli alettu 

maksaa valtioneuvoston edellyttämällä tavalla. Metsä- ja uittotyönantajat olivat 

hangoitelleet pitkään päätöstä vastaan, mutta he olivat vastikään ilmoittaneet alkavansa 

soveltaa päätöstä. 

Härmä sanoi eduskunnalle, että komitea työsti parhaillaan asiaa sosiaaliselle pohjalle. 

Hän arvioi, että komitealla ei olisi kestänyt enää kauan työssään. Tämän vuoksi Härmän 

mielestä perhepalkka oli nyt väliaikaisesti sovittava ratkaisulla, joka ei ollut täysin 

oikeudenmukainen. Härmä ei täysin hyväksynyt perustuslakivaliokunnan väitteitä, 

joiden mukaan väliaikaisratkaisu olisi kohdellut epäedullisesti työläisiä. Hän kertoi 

kuulleensa vain yhdestä työntekijästä, jota oli ennätetty työelämässä syrjiä velvoitteen 

vuoksi. Härmä myönsi lain rasittavan kohtuuttomasti joitakin työnantajia, mutta hänen 

mielestään asialle ei vallitsevassa tilanteessa voitu tehdä mitään. Härmä muistutti 

eduskuntaa valtioneuvoston periaatepäätöksestä, jonka mukaan myöhemmin 

säädettävällä lailla luvattiin korvata kohtuuttomat kustannukset.
165

 Härmän 

puheenvuoro oli hyvin pitkä ja perusteellinen. Hän selvästi pyrki puheenvuorossaan 

ennakolta kumoamaan ne väitteet, joiden hän odotti tulevan eduskunnan keskustelussa 

esille. 

Pääministeri Mauno Pekkala lupasi lyhyessä puheenvuorossaan eduskunnalle, että uusi 

lapsilisälaki olisi ollut tulossa nopeasti eduskunnan käsittelyyn. Nyt tekeillä ollut päätös 

olisi ollut vain väliaikainen. Hän ei suoranaisesti luvannut järjestää perhepalkkaa 

myöhemmin sosiaaliselle pohjalle. Pekkala toi luottamuskysymyksen esille ja perusteli 

sen sillä, että hallitus ei olisi voinut ottaa vastuulleen maan talouselämän vaarantumista: 
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Näin ollen saan hallituksen puolesta ilmoittaa, että se – tekee asiasta 

luottamuskysymyksen.
166

 

Härmän ja Pekkalan puheenvuoroista käyvät ilmi ne asiat, joiden vuoksi päätöstä oli 

jouduttu muuttamaan ja miksi se olisi hyväksyttävä täysistunnossa. Perhepalkka oli osa 

palkkojen kokonaisratkaisua, joka syntyi kahden uhkan alla, jotka olivat hallituksen 

kaatuminen ja yleislakonuhka. Hallitus ja eduskunta olivat väliaikaisesta perhepalkasta 

päättäessään pakkotilanteen edessä.  

 

1.3.2. Oikeiston mielestä suomalaisia lapsia jaetaan kahteen eri porukkaan 

Maalaisliitto puhui eduskuntakäsittelyssä oman hallituksensa esitystä vastaan uhmaten 

samalla hallituksen luottamuskysymystä. Ryhmän tueksi hallitusta vastaan asettautuivat 

myös oppositiopuolueet kokoomus ja edistyspuolue sekä myös hallituksessa istunut. 

Ryhmien mielestä hyvä asia oli pilattu huonolla päätöksellä perhepalkan ulottuessa vain 

työläisten lapsiin. Kaikkien oikeistopuolueiden edustajat toistivat eduskuntakeskustelun 

puheenvuoroissaan pitkälti samoja perusteluita kuin perustuslakivaliokunnan mietintöön 

oli kirjattu lakiehdotuksen kumoamiseksi.
167

  

Oikeisto suomi kovin sanoin SAK:n ylivaltaa. Monissa porvaripuolueiden edustajien 

puheenvuoroissa arvosteltiin, kuinka SAK oli pystynyt liikaa uhkailemaan 

yhteiskuntarauhan rikkoutumisella ja sanelemaan eduskunnan päätöksiä. 

Oppositiopuolueet kokoomus ja edistyspuolue pitivät Maalaisliiton tavoin 

lapsiperheiden auttamista hyvin tärkeänä, mutta näiden kolmen ryhmän mielestä 

väliaikainen perhepalkkapäätös oli kaikin puolin epäoikeudenmukainen sekä työnantajia 

että työntekijöitä kohtaan. Huomionarvoista on, että oppositiossa istuneet 

oikeistopuolueet kokoomus ja edistyspuolue pitivät silti lapsien kasvattamista tehtävänä, 

johon myös valtion oli osallistuttava.
168

 

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Arvi Ahmavaara (kok.) vaati perhepalkan 

ulottamista laajemmalle kansanrintamalle. Ahmavaara ja Maalaisliiton Kustaa Tiitu 
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nostivat esille täysistunnossa Ruotsin lapsilisämallin. Ahmavaaran mielestä Ruotsin 

mallille oli tarve myös Suomessa, koska yleisellä lapsilisällä oli sosiaalisesti erittäin 

tärkeä ja myönteinen vaikutus. Hän piti todennäköisenä, että Suomessa tultaisiin vielä 

myöhemmin siirtymään ruotsalaiseen lapsilisäjärjestelmään. Hän kritisoi hallitusta, kun 

se ei ollut jäänyt odottamaan Ruotsin mallin mukaista lapsilisäehdotusta. Sen sijaan se 

toi hätiköidysti perhepalkan eduskunnan päätettäväksi. Pitkässä puheenvuorossaan 

Ahmavaara totesi sanonnan: ”Se mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla 

lakikaan”.
169

 Hän valaisi sanontaa arkielämän esimerkillä: 

Olen kuullut esim., että eräällä paikkakunnalla toimii tavallinen suutari, jolla on 

yksi palkattu apulainen, jolla vuorostaan sattuu olemaan 15 alle 17-vuotiasta 

lasta elätettävänä. Saattaa kysyä, tunnustaako tämä suutari lain 

kohtuulliseksi.
170

 

Maalaisliiton Kustaa Tiitu sanoi, että yleiseen lapsilisään oli syytä siirtyä, koska 

perhepalkan kaltaisesta lisäjärjestelmästä ei voitu enää päästä eroon, kun sellainen oli 

kertaalleen ennätetty rakentaa.
 
 Hänen mielestään hallituksen päätös jakoi maan lapset 

kahteen eri leiriin, koska pienviljelijäkodeissa lapsia oli eniten. Tiitu kertoi, että kaikki 

asiantuntijat perustuslakivaliokunnassa olivat vakuuttaneet, että myöhemmin ei olisi 

ollut mahdollisuutta tasata työnantajien kesken perhepalkan aiheuttamia kohtuuttomia 

kustannuksia. Maalaisliitosta viitattiin myös suurperheellisten työläisten 

epäoikeudenmukaiseen asemaan. Ryhmä vaati kaikkiin kansankerroksiin ylettyvän 

lapsilisän järjestämisestä ja muistutti maaseudun vähävaraisten tilanteesta.
171

 

Maalaisliiton Juho Annala kuvaili pienviljelijätuvan arkea seuraavasti: 

Jos te menette sellaisen pienviljelijän tupaan, jossa emäntä tekee yksin 

työn ja lapsia saattaa olla 8–10 alle 16-vuotiasta lasta, emäntä on 

rasitettu työllä ja pitkin päivää poissa tuvasta ja lapset juoksentelevat 

avojaloin ja kolttusillaan tuvassa. Siellä nähdään kyllä kuva siitä, 

minkälainen on sellaisen [vähävaraisen] perheen toimeentulo ja asema. 

Jos näitä ei suostuta myös alistamaan tämän saman sosiaalisen tuen 
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alaisiksi, niin silloin ollaan sellaisella tiellä, joka ei yhteiskunnan 

moraalin kannalta kestä arvostelua.
172

 

Maalaisliiton oli helppo rakentaa perustelut perhepalkan kumoamisen puolesta, koska 

ammatinharjoittajat ja yrittäjät jäivät ilman palkanlisäänsä ja viattomat ja 

puolustuskyvyttömät lapset olivat poliittisen päätöksenteon kohteina.  Mitä 

ilmeisemmin oli totta, että maaseudun lapsilla ei ollut sen paremmat olot kuin 

palkkatyöläisten, joten vastapuoli ei voinut kumota Maalaisliiton väitteitä. 

Edistyspuolueen Kalle Kauppi esitti, että eduskunnan päätökseen olisi lisätty 

perusteluiksi kannanotto, jos eduskunta olisi päätynyt hyväksymään 

perustuslakivaliokunnan esityksen. Kauppi esitti kannanotoksi, että eduskunta olisi 

kehottanut hallitusta ryhtymään kiireellisesti toimenpiteisiin, jotta perheellisille voitiin 

turvata sellainen lisätulo, joka lapsilisäjärjestelmällä oli nyt saatu aikaan. Uusilla 

toimenpiteillä olisi vältetty ne epäkohdat, joita perhepalkkapäätöksen soveltaminen oli 

aiheuttanut. Kaupin mukaan valtioneuvoston päätös koitui juuri heidän vahingoksi, joita 

päätöksellä oli tarkoitus tukea.
173

 Oppositiopuolueissa ei siis oltu käsiteltävänä olevan 

päätöksen perusajatusta vastaan. 

Maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juho Koiviston mielestä päätöstä ei 

kannattanut vielä tehdä. Hänen mielestään olisi ennemmin kannattanut odottaa 

lapsilisälain saapuvan helmikuussa eduskunnan käsiteltäväksi. Koivisto esittikin 

perhepalkkapäätöksen palauttamista perustuslakivaliokuntaan, jonka olisi ollut näin 

syytä tehdä uusi lausunto asiasta.  Samassa yhteydessä olisi annettu esitys siitä, että 

nykyisen perhepalkkajärjestelmän kohtuuttomat kustannukset olisi korvattu niille 

pientyönantajille, jotka joutuivat maksamaan kohtuuttomasti yli rasituksen keskimäärän. 

Koiviston mukaan hallitus oli jo antanut ymmärtää, että näin tultaisiin muutoinkin 

myöhemmin toimimaan. Koivisto perusteli ehdotustaan sillä, että perhepalkan 

kumoamisella ei voitu olla tuottamatta uusia vaikeuksia niille piireille, jotka hallituksen 

harkitsemattomuuden takia olivat jo joutuneet syyttömästi kärsimään.
174
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Koiviston ehdotuksesta äänestettiin välittömästi. Se hylättiin vasemmiston voimin 

100−48. SDP:n Alpo Lumme tulkitsi Koiviston esityksen porvareiden perääntymiseksi, 

koska hallitus oli vaarassa kaatua.  Kokoomus, edistyspuolue ja osa Ruotsalaisesta 

Kansanpuolueesta äänestivät myös vasemmiston mukaan. Kokoomuksen Ahmavaara 

kritisoi myös Maalaisliiton esitystä perääntymisratkaisuksi, sillä hänen mielestään asian 

palauttamisesta ei olisi ollut mitään hyötyä. Ahmavaaran mielestä Maalaisliitto oli toisin 

sanoen hyväksynyt hallituksen kannan.
175

 Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Koiviston 

ehdotuksesta suoritettiin ensin koneellinen äänestys, jonka perusteella Koiviston esitys 

olisi voittanut. Sen jälkeen tehtiin kuitenkin avoin äänestys, jossa Koiviston ehdotus 

hylättiin.
176

 Maaseudun Tulevaisuuden väite ei kuitenkaan pöytäkirjan mukaan pidä 

paikkaansa. 

Maalaisliiton Lauri Laineen mielestä asia olisi voitu siirtää pois vaaravyöhykkeeltä, jos 

Koiviston esitys olisi hyväksytty. Täten hallitus olisi voinut kiirehtiä uuden esityksen 

tuomisessa.
177

 BERGHOLM on myös tulkinnut Maalaisliiton perääntyneen.
178

 

Perääntymisratkaisuksi Koiviston ehdotus on tulkittavissa. Puolueen ryhmäkokous 

päätti sovitteluratkaisusta ja ponnesta.  Asian valmistelijaksi valittiin muun muassa 

Koivisto. Ilmeisesti valmistelijat lopulta päätyivät siihen, että paras poliittinen ratkaisu 

oli asian palauttaminen valiokuntaan. Suunniteltu ponsiesitys jäi Maalaisliitolta 

tekemättä. Vaikuttaa siltä, että Maalaisliiton esitys tuli muille puolueille yllätyksenä ja 

odottamattomana. 

Äänestyksen jälkeen keskustelu asiasta jatkui kiivaana. Esimerkiksi Maalaisliiton 

varapuheenjohtaja Johannes Virolainen
179

 vetosi perhepalkkakomitean mietintöön, 

jonka mukaan vain puolet maan lapsista olisi saanut nauttia väliaikaista lapsilisää. 

Virolainen vetosi hallituskumppaniinsa toteamalla, eikö SKDL:ssä ollut tahtoa tehdä 

oikeudenmukaista päätöstä.
180
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1.3.4. Vasemmisto työväen puolesta oikeistoa vastaan 

Eduskunnan perhepalkkakeskustelusta käy ilmi, että sosiaaliministeri Erkki Härmä (sd.) 

oli valtioneuvoston päätösmuutoksen isähahmo.
181 

Härmän henkilöhistoria oli erittäin 

vahvasti sidoksissa SAK:hon, sillä hän toimi SAK:n puheenjohtajana vielä vuonna 

1946.
182

 Kansanhuoltoministerinä ja toisena sosiaaliministerinä Härmän vastuualueena 

olivat muun muassa palkka-asiat
183

, joihin perhepalkka kytkeytyi.  Härmän kiinteät 

suhteet työmarkkinajärjestöön todennäköisesti vaikuttivat SAK:lle myönteisen 

valtioneuvoston päätöksen syntyyn.  

Eduskuntakeskustelusta ilmenee, että SAK edellytti eduskunnan hyväksyvän 

väliaikaisen perhepalkkamallin. SKDL:n edustaja Toivo Kujala myönsi täysistunnossa 

avoimesti SAK:n vaikutusvallan: 

Onhan maailman luonnollisin asia, että tämä järjestö, joka on palkkatyöläisten 

etujen ajaja, esittää vaatimuksen valtiovallalle sekä myöskin meille edustajille, 

jotka edustamme niitä väestöpiirejä, joita tämän järjestön jäsenet ovat. Se on 

oikeus ja kohtuus.
184

 

Kujalan mukaan perhepalkka kohteli epäoikeudenmukaisesti joitain poikkeuksia, kun 

asiaa vertasi siihen laajaan kansalaisrintamaan, joka perhepalkasta sai nauttia. Kujalan 

mukaan perhepalkka oli kuitenkin järjestettävä oikeudenmukaisesti myös heille, jotka 

joutuivat nyt perhepalkan vuoksi syrjityiksi. Hänen mielestään perhepalkan vastustajat 

vastustivat myös työmarkkinajärjestöjen ja valtion välistä yhteistyötä. Samaisen ryhmän 

Toivo Lång
185

 piti väliaikaisratkaisun suurimpana haittana sitä, että se ei olisi ulottunut 

niiden kansalaisten pariin, jotka elättivät omalla työllään itsensä, kuten pienviljelijöihin. 

Lång myös korosti, että maan lapsilla oli kipeä tarve parempiin elinoloihin.
186

  

Vaikuttaa siltä, että SKDL ja SDP pitivät ehdotuksen kannattamista pakon sanelemana. 

Puolueet eivät voineet lyöttäytyä oikeistonkaan leiriin. Niiden oli lunastettava 
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suurimmalle äänestäjäkunnalleen eli työläisille annettu lupaus palkankorotuksista. 

Toisaalta eritoten SKDL huomioi myös omalla työllään itsensä elättävät. Kujalan 

puheenvuoron perusteella SAK:n ja vasemmiston yhteiskoalitio oli vaikuttanut selvästi 

SAK:lle myönteisen päätösehdotuksen syntyyn. SDP oli SKDL:ää vahvemmin 

hallituksen esityksen takana. SDP:n joukoista ei kuulunut soraääniä päätöksen 

muuttamista vastaan, vaikkakin ryhmän riveissä tunnustettiin päätöksen huonot puolet. 

SDP:n ryhmän puheenjohtaja Onni Peltonen käytti ryhmänsä puolesta puheenvuoron, 

jossa hän kertoi sosiaalidemokraattien kannattavan valtioneuvoston päätöksen 

voimassapitämistä. Peltosen mielestä hallituksella oli kuitenkin syytä kiirehtiä uuden 

esityksen valmistelemiseksi, jotta perhepalkan epäkohdista olisi päästy nopeasti eroon. 

Peltonen myös uhkaili SAK:n reaktioilla, jos valtioneuvoston päätöstä ei olisi tultu 

hyväksymään. Hänen mielestään väliaikainen perhepalkkapäätös ei ollut SAK:n syy. Se 

oli Peltosen mielestä niiden työnantajien vika, jotka eivät suostuneet alkuperäisen 

ehdotuksen mukaan sopimaan asiaa keskenään työntekijätahon kanssa. 

Peltosen pitäessä puheenvuoroaan Maalaisliiton Juho Annala huusi puheen päälle: 

”Mitä se SAK tänne eduskuntaan kuuluu!”. Peltonen vastasi: ”Työrauhan kannalta 

eduskunnassa on seurattava, mitä eduskunnan ulkopuolella tapahtuu.”
187

 Vuoropuhelu 

kertoo hyvin hallituspuolueiden ja eturyhmien vastakkainasettelusta. Perhepalkasta ei 

keskusteltu rakentavassa hengessä. Voitaneen myös kysyä, olisiko Maalaisliitto 

suhtautunut myötämielisemmin perhepalkkaan, jos SAK ei olisi niin kovasti palkanlisää 

vaatinut. Taustalla saattoi olla periaatteellista vastustusta SAK:n politiikkaa kohtaan, 

sillä olihan Maalaisliitto ottanut viimeisten vuosien aikana useasti yhteen vasemmiston 

palkkapolitiikan kanssa. SAK ei ollut ainut etujärjestö, joka yritti vaikuttaa 

perhepalkkaan. Kirjelmöihän MTK ja Maataloudentyönantajain Järjestö ahkerasti 

valtioneuvostolle asiasta. 

Sekä MTK:n että SAK:n jäsenmäärät ponkaisivat nousuun sotien jälkeen vuonna 1947. 

MTK:n jäsenmäärä nousi kyseisenä vuonna 176 000 jäseneen. Jäsenmäärän kasvu oli 

selkeää, sillä se oli noussut edellisvuodesta 26,4 prosenttia. SAK:lla oli kyseisen vuoden 

lopussa 340 000 jäsentä.
188

 Kotitalouksien käytettävissä olleet reaalitulot henkeä kohden 

ylittävät vuonna 1948 sotaa edeltäneen tason. Yhtenä syynä tälle on pidetty 
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työntekijöiden järjestäytymistä.
189

 Jäsenmäärien nousu asetti todennäköisesti paineita 

kansanedustajille, kun etujärjestöt keräsivät koko ajan enemmän joukkoja taakseen. 

Tämä näkyi myös perhepalkka-asiassa. 

 

1.3.4. Helppoja vaatimuksia ja vaikeita päätöksiä 

Eduskunta hyväksyi 6.2.1948 valtioneuvoston päätöksen muuttamisen eli niin sanotun 

väliaikaisen lapsilisälain äänin 84−57. Näin ollen Kaupin esitys päätöksen perusteluksi 

raukesi, kun perustuslakivaliokunnan esitystä ei hyväksytty. Asiasta äänestettiin ensin 

ilmeisesti koneellisella äänestyksellä.
190

 SDP, SKDL ja osa RKP:n edustajista äänestivät 

muutetun päätöksestä. Maalaisliitto, edistyspuolue ja kokoomus ja muutamat RKP:n 

edustajat äänestivät perustuslakivaliokunnan mietinnön puolesta. BERGHOLMIN 

mukaan enemmistö edustajista ei suostunut äänestämään hyväksymisen puolesta.
191

 Osa 

edustajista oli käsittelyn aikana poistunut kokoussalista, sillä äänestämässä oli 

seitsemän edustajaa vähemmän kuin Maalaisliiton Juho Koiviston ehdotuksesta 

äänestettäessä. Seitsemän edustajan kato ei kuitenkaan aivan äänestystä ratkaissut. 

Päätös ei olisi ollut toisenlainen, vaikka poissaolleet Ruotsalaisen Kansanpuolueen ja 

Maalaisliiton edustajat olisivat olleet äänestämässä hallituksen esitystä vastaan, sillä 

poissa oli 15 maalaisliittolaista ja 11 RKP:n edustajaa, mutta täpärälle asia olisi mennyt. 

Voi kuitenkin olla mahdollista, että jokunen edustajista poistui ajatellen, etteivät voinut 

äänestää hallituksen esityksen puolesta, mutta hallituksenkaan ei ollut hyvä kaatua. 

 Eduskunta kävi aiheesta hyvin pitkän ja perusteellisen keskustelun. Äänessä oli 

edustajia eri eduskuntaryhmistä, eikä mikään ryhmittymä tyytynyt kuuntelijan 

rooliin.
192

 Uuden Suomen mukaan keskustelu kesti peräti kuusi tuntia.
193

 

Hallitus olisi todennäköisesti kaatunut, jos päätöstä ei olisi hyväksytty. Se selvisi taas 

yhdestä kriittisestä vaiheesta ja jatkoi työtään, vaikka kaksi ryhmää äänesti omaa 

hallitustaan vastaan. Eduskuntakeskustelussa kumpikaan osapuoli ei muuttanut mieltään 

kovasanaisesta ja pitkästä keskustelusta huolimatta. Eduskunnan tahto kävi selväksi, 
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vaikka keskustelu ei vaikuttanut edustajien kantoihin. Kansanedustajat pitivät 

perhepalkkaa väliaikaisratkaisuna. He halusivat siirtyä järjestelmään, joka ei olisi 

koskenut vain palkkatyöläisiä. Tämä oli selkeä viesti myös hallitukselle ja asiasta 

vastaaville ministereille. 

BERGHOLMIN mukaan Maalaisliiton oli helppo vaatia täysistunnossa yleistä 

lapsilisäjärjestelmää, koska komitea teki asiasta jo esitystä.
194

 BERGHOLMIN 

johtopäätös pitää paikkaansa. Yleistä lapsilisälakia työstettiin jo kovaa vauhtia siinä 

vaiheessa, kun perhepalkkalaki hyväksyttiin eduskunnassa. Toisaalta asiasta työstettiin 

vasta komiteanmietintöä. Komitean tekemä työ oli kuitenkin kaikkien tiedossa. Myös 

Maalaisliitto oli hyvin tietoinen asiasta, koska sen edustajat olivat valtioneuvostossa 

perustamassa komiteaa. Tämän lisäksi Härmä mainitsi komitean työstä täysistunnon 

avauspuheenvuorossaan. 

Perhepalkasta päätettäessä eduskuntakäsittelyssä Maalaisliitto, SKDL ja SDP ajoivat 

pitkälti omien kannattajiensa asiaa. Maalaisliitto toisaalta vetosi myös palkansaajiin 

todeten laista syntyneen haittaa suurperheellisille työläisille. SDP tyytyi olemaan 

hallituksen esityksen takana, kun esityksen vastustajat pitivät kovaa ääntä. SKDL:lle 

tilanne oli vaikea. Toisaalta se ilmoitti puolustavansa hallituksen esitystä mutta 

vastustavansa päätöksen epäkohtia. 

Täysistunnossa nostettiin esille useasti pienviljelijöiden ja maaseudun asioita. Siihen oli 

syynsä. Esimerkiksi useimmilla maaseudun naisilla ei ollut omaa rahaa käytössään.
195

 

Sosiaalipolitiikan tutkija PEKKA KUUSI käsittelee myös senaikaisten pienviljelijöiden 

taloudellisesti heikkoa asemaa perhepalkasta kirjoittaessaan.
196

 Maalaisliitto oli sotien 

jälkeen hyvin huolestunut SKDL:n nostattamasta kannatuksesta pienviljelijöiden 

keskuudessa.
197

 SKDL:n viljelijöiltä saama suosio oli aikansa poliittinen ilmiö, jota 

kutsuttiin korpikommunismiksi.
198

 Perhepalkasta päätettäessä meneillään oli merkittävä 

poliittinen kilpailuasetelma, kun SKDL ja Maalaisliitto kilpailivat suosiostaan 

pienviljelijöiden keskuudessa. 
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Perhepalkkakomitean mietinnön mukaan perhepalkkaa oli käsiteltävä palkkapoliittisena 

kysymyksenä. Komitean mielestä aiheen yleinen sosiaalinen luonne oli jätettävä 

syrjään.
199

 KUUSEN mukaan näin juuri tapahtuikin. Hänen mukaansa sosiaalipolitiikka 

ei ollut keskeisessä asemassa, kun lapsilisälakia Suomessa rakennettiin.
200

 

Perhepalkasta päätettäessä sosiaalipoliittiset näkökulmat eivät olleet ensisijainen asia 

eduskuntakeskustelussa, sillä pääpaino oli työmarkkinapolitiikassa. Esimerkiksi 

eduskuntakeskustelussa luotiin pelotteita työmarkkinoiden levottomuudella ja 

muistutettiin asian olevan osa palkkapäätöstä. Myös SAK painosti asian 

ratkaisemiseksi. Perheiden arkea oli hankala ymmärtää eduskuntakeskustelun 

perusteella. Päättäjät menivät ajoittain puheissaan arjen tasolle, mutta pääasiassa 

aiheesta keskusteltiin periaatteellisena ja laajana palkkakysymyksenä. Huomionarvoista 

on, että yksikään naiskansanedustaja ei pitänyt täysistunnossa puheenvuoroa. Naisia oli 

kahdestasadasta kansanedustajasta yhdeksäntoista
201

. Merkillistä on, että päätöstä ei 

myöskään perusteltu missään vaiheessa poikkeuksellisen korkealla syntyvyydellä, 

vaikka parhaillaan suuret ikäluokat täyttivät maata. 

Erityisesti edistyspuolueen ja kokoomuksen edustajat nostivat eduskuntakeskustelussa 

esimerkein esille lapsiperheiden oloja. Myös lapsilisän sosiaalipoliittinen tarkoitus 

tunnustettiin laajasti täysistunnossa erityisesti oikeistopuolueiden osalta. Myös 

Maalaisliitosta huomautettiin, että lapsilisä oli sosiaalipoliittinen piirre, joten sitä olisi 

pitänyt laajentaa palkkatyöläisistä laajemmalle kansanryhmälle.
202

 

Maaseudun Tulevaisuus tulkitsi keskustelua otsikoiden uutisensa Lapsilisäpäätöksen 

epäoikeudenmukaisuus maaseudun laajoja työnantaja- ja työntekijäpiirejä kohtaan 

aiheutti eduskunnassa ankaraa arvostelua. Se siteerasi harvinaisen tarkasti ja pitkästi 

edustajien käyttämiä täysistuntopuheenvuoroja.
203

 Pääkirjoituksen mukaan 

eduskuntakäsittelyn aikana selvisi, että epäkelvon päätöksen takana oli SAK:n 

painostuspolitiikka. Pääkirjoituksen mukaan hallitus oli riippuvaisempi SAK:n 

kannoista kuin eduskunnan. Kirjoituksen mukaan hallitus ei sanallakaan tiedustellut 

maataloustyönantajien kantaa ennen lokakuista perhepalkkapäätöstään.
204

 Lehti seurasi 
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tarkoin lapsilisäasian käänteitä, joten asia oli maaseudun väelle merkityksellinen. 

Täytyy myös muistaa, että lehti oli MTK:n julkaisema, joten kirjoittelu toimi 

painostusvälineenä vallanpitäjien suuntaan. 

Uusi Suomi uutisoi näyttävästi perhepalkkapäätöksen hyväksymisestä. Jutussa tuotiin 

esille hyvin paljon päätöksen kielteisiä vaikutuksia. Siinä siteerattiin pitkästi edustaja 

Kaarlo Ahmavaaran puheenvuoroa, jossa perhepalkka-ajatusta pidettiin kannatettavana 

mutta päätöksen soveltamista järjettömänä.
205

 

Uusi Suomi julkaisi myös pääkirjoituksen aiheesta. Sen mukaan hallitus oli tehnyt 

päätöksensä ilman minkäänlaista valmistelua. Lehti piti perhepalkkaa periaatteellisesti 

hyvänä ajatuksena, mutta perhepalkka aiheutti suuria ongelmia niin työntekijöille kuin 

työnantajille. Sen mukaan jokainen taho Suomessa oli myötämielinen itse perhepalkka-

asiaa kohtaan, mutta hallitus ei osannut hoitaa asiaa mallikkaasti. Hallitus ja SAK saivat 

lehdeltä runsaasti kritiikkiä taitamattomasta menettelystä, kun taas kokoomuksen Kaarlo 

Ahmavaaran puheenvuoro perhepalkan haitoista sai kiitosta. Lehti syytti myös 

Maalaisliittoa perääntymismielialasta, kun se oli ehdottanut täysistunnossa asian 

palauttamista perustuslakivaliokuntaan.
206

  

Lehden kritiikin ymmärtää hyvin, sillä se oli oppositiopuolueen pää-äänenkannattaja. 

Toisaalta lehti kuitenkin otti perhepalkka-asiaan myötämielisen suhtautumisen. Samalla 

se kuitenkin korosti, että hallituksesta ei ollut tekemään sosiaalisia uudistuksia. 

Maaseudun Tulevaisuus toi selkeästi enemmän esille, miten perhepalkka kohtelee 

maaseutuväestöä. Uusi Suomi käsitteli aihetta enemmän yleispiirteisesti tuomatta 

mitään tiettyä kansanryhmää esille. 

BERGHOLMIN mukaan lapsilisälakia on tutkittu niukasti tapahtumien sekavuuden ja 

toimijoiden vaihtelevien kannanottojen vuoksi.
207

 Hänen väitteelleen löytyy perusteita 

erityisesti perhepalkan eri vaiheista. Monimutkaisuutta lisää se, että aihe oli sidoksissa 

useaan politiikan aihealueeseen, kuten palkka-, hinta-, metsä- ja maatalouspolitiikkaan 

sekä puolueiden ja etujärjestöjen välisiin suhteisiin. Kaiken lisäksi ryhmien poliittiset 

kannat muuttuivat ajan myötä. SKDL edusti kahta erilaista kantaa valtioneuvostossa, 

kun täysistunnossa ryhmä oli taas yksimielinen. SKDL:n kannan muodostumista 
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käsiteltiin myös useassa elimessä, kuten SKP:n poliittisessa jaostossa ja SKP:n 

poliittisessa toimikunnassa. Tämä toi haasteita hahmottaa, mikä SKDL:n kanta 

milloinkin oli. 
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2. KOHTI YLEISTÄ LAPSILISÄLAKIA 

2.1. Komitea ehdottaa jokaisesta suomalaislapsesta maksettavaksi lapsilisää 

Sosiaaliselle pohjalle rakentuvaa lapsilisäjärjestelmää suunnitteleva komitea sai työnsä 

valmiiksi 21.2.1948.
208

 Komiteanmietinnön mukaan lasten kasvattamisesta aiheutuu 

perheille suuria menoeriä: 

 
Lasten hoito ja kasvattaminen tietää meidän päivinämme niin suurta 

taloudellista rasitusta, että siitä on seurauksena lapsiperheen elintason 

huomattava aleneminen. Kun ei ole voitu pitää kohtuullisena sitä, että 

kansalaiset, jotka suorittavat suuria taloudellisia uhrauksia nousevan 

sukupolven kasvattamista, joutuvat omalta ja lastensa osalta luopumaan 

sellaisesta elintasosta, jonka ylläpitämiseen lapsettomilla on mahdollisuus, on 

yhteiskunnan taholta ryhdyttävä toimenpiteisiin perhekustannusten 

tasoittamiseksi.
209

 

Esitystään varten komitean puheenjohtaja Aarre Simonen teki Tukholman-matkan 

tutustuakseen, miten Ruotsin lapsilisäjärjestelmä toteutui käytännössä.
210

 Esitys oli 

monin paikoin Ruotsin mallin mukainen.
211

  Mietinnössä ehdotettiin lapsilisää yleiseksi 

sosiaalipoliittiseksi ja verovapaaksi etuudeksi, jota oli tarkoitus maksaa jokaiselle alle 

16-vuotiaalle lapselle vanhempien työsuhteista tai työtulojen määrästä riippumatta. 

Ikärajaa perusteltiin sillä, että 16 vuotta täyttäneet olivat yleensä jo työelämässä 

esimerkiksi harjoittelijoina tai kotiapulaisina. Sama ikäraja oli käytössä muun muassa 

verotuksen lapsivähennyksessä. Oppivelvollisuus oli myös yleensä tähän ikään 

mennessä suoritettuna. Työkyvyttömän lapsen ehdotettiin saavan lapsilisää 17-

vuotiaaksi saakka.  

Lapsilisän määräksi ehdotettiin 600 markkaa kuukautta kohden. Raha oli tarkoitus 

nostaa pankista neljännesvuosittain. Lapsilisän suuruutta päätettäessä komitea otti 

huomioon valtion taloudellisen tilan ja lapsiperheille jo myönnetyt muut etuudet. 
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Lapsilisää ehdotettiin maksettavaksi ensisijaisesti lapsen äidille. Näin rahat saatiin 

käytettyä lapsen edun vaatimalla tavalla. Valtion viran- ja toimenhaltijat olivat saaneet 

palkan yhteydessä lapsilisää, joten tätä etuutta ehdotettiin lopetettavaksi lapsilisän 

korvatessa sen. Samoin lasten alennuskorttijärjestelmä ehdotettiin poistettavaksi. 

Järjestelmä pyrki samaan päämäärään kuin lapsilisä, mutta komitea piti 

alennuskorttijärjestelmää byrokraattisena. Niin kutsuttu lapsilisäpaketti oli laaja 

kokonaisuus, koska se vaati joidenkin jo voimassa olleiden lakien muuttamista.
212

  

Komitea arvioi, että lapsilisään oikeutettuja lapsia eli maassa 1 142 500. Lisän 

kustannuksiksi laskettiin 8,2 miljardia markkaa vuodessa. Muun muassa 

alennuskorttijärjestelmän poistamisesta arvioitiin saatavan lapsilisämaksua varten 2,5 

miljardia markkaa vuodessa. Erilaisten säästöjen jälkeen lapsilisä olisi tehnyt edelleen 

vajausta valtion rahakirstuun 3,25 miljardia markkaa. Jos tarvittavat 5 miljardia 

markkaa olisi hankittu tulo- ja omaisuusveroa korottomalla, olisi se merkinnyt noin 28 

prosentin korotusta veroihin. Vain tuloveroa nostamalla korotuksen olisi pitänyt olla 

noin 33 prosenttia. Lisäksi komitea arvioi, että kulutusverotusta ei olisi ollut järkevää 

nostaa lapsilisän maksamiseksi, koska kyseessä oli pysyvä sosiaalinen uudistus.  

Komitea päättikin käydä työnantajien kukkarolla, sillä komiteanmietintö sisälsi 

lakiehdotuksen työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta. Sen tarkoituksena oli 

velvoittaa työnantajat maksamaan valtiolle lapsilisän rahoittamiseksi 

kokonaispalkkasummastaan neljä prosenttia lapsilisämaksua ja yhden prosentin verran 

kansaneläkemaksua. Lapsilisän päärahoittajiksi tulivat ehdotuksen mukaan työnantajat, 

koska heille oltiin kerryttämässä maksettavaksi kahdeksasta miljardista viisi.
213

 

Lapsilisän esikuva tuli Ruotsista, mutta komitea esitti monin paikoin toisenlaisia 

ratkaisuja kuin millaisiin naapurimaassa oli päädytty. Ruotsissa kaikki muut 

perhepoliittiset tulontasaukset, kuten lapsiperheiden verovähennysoikeus, oli poistettu, 

ja lisäksi lapsilisät maksettiin siellä täysin valtion kassasta perimättä työnantajamaksua. 

Suomessa palkansaajien verotusta pidettiin sen verran korkeana, että lapsiperheiden 

verovähennysoikeuteen ei puututtu lapsilisälakia säädettäessä.  
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Sen sijaan Suomessa vähintään nelilapsisille perheille myönnettyä perhelisää piti 

komitean mielestä supistaa, mutta perhelisää ei esitetty kokonaan lakkautettavaksi. 

Leski ja työkyvyttömän perhe saivat perhelisää jo toisesta lapsesta alkaen.
214

 Komitea 

harkitsi perhelisän sulauttamista osaksi lapsilisäjärjestelmää. Perhelisän säilyttämisen 

puolesta puhui kuitenkin se, että se oli onnistunut luontoissuoritus lapsiperheille ja sitä 

voitiin kohdentaa nimenomaan lukumäärältään suurimmille ja pienituloisimmille 

perheille niiden tarpeiden mukaisesti. Perhelisän kaventamisaikeet aiheuttivat 

komiteassa erimielisyyttä, sillä mietintöä ei jätetty aivan yksimielisenä. SAK:n Aku 

Sumu jätti eriävän mielipiteen perhelisän supistamisesta. Hän olisi myös halunnut, että 

lapsilisää olisi myönnetty 100 markkaa enemmän kuukaudessa. Myös Väestöliiton 

Heikki V. Hertzen jätti eriävän mielipiteen perhelisän supistamisesta.
215

 

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan komitea oli pohtinut vaihtoehtoa, jonka mukaan 

lapsilisää olisi voitu maksaa vasta toisesta lapsesta lähtien. Tähän ratkaisuun ei 

päädytty, koska aviottomat lapset olisivat jääneet siinä tapauksessa edun ulkopuolelle. 

Lehti perusti uutisensa komitean puheenjohtajan Aarre Simosen antamiin tietoihin. 

Lehden mukaan komitea halusi periä lapsilisämaksua työnantajilta voimassa olleen 

kansaneläkemaksun tapaisesti siksi, että tällainen järjestelmä oli jo valmiiksi olemassa, 

eikä siten ”tarvittaisi uutta virkakoneistoa”. Komiteanmietinnöstä lehti ei juuri 

riemuinnut tai käyttänyt ylistyssanoja, vaan uutinen on kantaa ottamatonta ja esityksen 

referointia. Otsikko kuuluu: Lapsilisän suuruudeksi 600 mk kk:ssa jokaista alle 16-

vuotiasta lasta kohden.
216

 

Sosiaaliministeri Matti Janhunen ilmoitti Uudelle Suomelle, että komiteanmietintö 

aiottiin käsitellä ministeriössä kiireellisesti ja valtioneuvostossa seuraavalla viikolla. 

Janhunen piti komiteanmietintöä onnistuneena.
217
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2.2. Valtioneuvosto hyväksyy komitean ratkaisun 

Maalaisliitto oli ainut kolmesta hallituspuolueesta, joka käsitteli komiteanmietintöä 

lapsilisistä eduskuntaryhmän kokouksessaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juho 

Koivisto sanoi, että komiteanmietinnön periaate oli hyvä, joten ryhmä kykeni 

kannattamaan sitä myös maan hallituksessa. Soraääniltä ei vältytty, sillä moni suhtautui 

uudistukseen epäilevästi.
218

 Edustaja Antti Laitinen suhtautui puheenvuorossaan 

uudistukseen varauksellisesti todeten seuraavaa:  

Maalaisliiton on hyvin varoen suhtauduttava tähän reformiin, vaikka 

huutokauppa tietenkin tästäkin taas tulee. Väliaikaisesta tilanteesta kylläkin olisi 

päästävä.
219

 

Noin kahden viikon kuluttua valtioneuvosto hyväksyi komitean ehdotuksen ja teki 

esityksensä lapsilisälaista. Kokouksessa todettiin myös presidentin puoltavan esityksen 

antamista eduskunnalle. Valtioneuvosto perusteli esitystään sillä, että nousevan 

sukupolven kasvattamisesta ei saanut syntyä vanhemmille liian suuria taloudellisia 

uhrauksia ja perheille koituvia kustannuksia täytyi tasata.
220

 Hallituksen esitykseen 

kopioitiin luonnollisesti perusteluja suoraan komiteanmietinnöstä. Hallitus muutti 

komitean esitystä sen verran, että se ei esittänyt perhelisän supistamista. Hallituksen 

mielestä perhelisä palveli suuria, heikossa taloudellisessa asemassa olevia perheitä, eikä 

perhelisää siksi kannattanut muuttaa.
221

 

Hallituksen esityksestä jätettiin useita eriäviä mielipiteitä, joista yksi merkittävimmistä 

oli Maalaisliiton sisäasiainministeri Paavo Vidingin. Hänen mielestään lapsilisää olisi 

pitänyt maksaa vasta toisesta eikä perheen ensimmäisestä lapsesta alkaen. Lisäksi 

Vidingin mielestä valtio olisi voinut säätää asetuksella työnantajamaksuja erisuuruisiksi 

riippuen työnantajasta. Maatalousministeri Vihtori Vesterinen vaati eriävässä 

mielipiteessään perhelisän supistamista komiteanmietinnön mukaisesti. Hänen 

mielestään työkyvyttömästä lapsesta olisi täytynyt maksaa lapsilisää 16-vuotiaaksi 
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saakka.
222

 Vidningin tarkoitusperänä lienee ollut se, että työnantajamaksu lapsilisästä 

olisi säädetty maa- ja metsätalousaloilla pienemmäksi kuin neljä prosenttia palkasta. 

Sen sijaan SKDL:n kansanhuoltoministeri Yrjö Murto vaati eriävässä mielipiteessään 

kuukausittaista lapsilisää 200 markkaa esitettyä suuremmaksi. Murron mielestä 

lapsilisän saamisen ehdoksi olisi pitänyt asettaa myös tiettyjä omaisuus- ja 

varallisuusrajoja. Kokouksessa mahdollisesti käytyjä äänestyksiä ei merkitty 

pöytäkirjaan, eikä puolueista asetuttu eriävien mielipiteiden taakse yhtenäisinä 

rintamina.
223

  

Juuri ennen hallituksen lapsilisäesitystä sekä Maalaisliitto että SDP olivat ennättäneet 

irtisanoutua hallituspuolueiden välisestä niin sanotusta kolmen suuren sopimuksesta.
224

 

Pekkalan hallitus oli vaikuttanut miltei jo vuotta aiemmin kypsältä jättämään paikkansa. 

Maalaisliiton ja SDP:n ministerit ehtivät siitä jo silloin erota, mutta heidät palautettiin 

tehtäviinsä valvontakomission toivomuksesta. Hallituksen on kuitenkin myöhemmin 

katsottu hoitaneen tehtävänsä tinkimättömästi, vaikka olosuhteet olivat ministereille 

inhimillisestikin raskaat.
225

 Johannes Virolaisen mukaan Maalaisliiton asenne Pekkalan 

hallitusta kohtaan oli alusta lähtien ollut pidättyvä ja epäilevä. Virolainen on 

kirjoittanut, että Pekkalan hallitus ei kuitenkaan ollut epäkelpo, vaikka siinä eivät 

Maalaisliitto ja SDP viihtyneet. Kommunistien johtoasema ja heidän jatkuvat 

vaatimuksensa suututtivat Virolaisen mukaan muita.
226

  Poliittinen tilanne oli siis 

epävakaa, eikä hallituspuolueiden keskinäinen luottamus todennäköisesti ollut 

kohdallaan. 

Puolueilla oli vapaammat kädet tehdä mieleistään politiikkaa, kun kolmen suuren 

sopimus ei enää ollut voimassa. Vaikuttaa siltä, että eriävät mielipiteet olivat enemmän 

muodollisuuksia. Niissä tuotiin esille, että hallitus ei seisonut rivit suorina esityksensä 

takana. Tällä tavoin SKDL:n ja Maalaisliiton ei tarvinnut myöhemmin edistää 

hallituksen esitystä, kun ne ilmaisivat jo esitystä tehdessään eriävät kantansa. Murron 

esitys suuremmasta lapsilisästä vaikuttaa pienimuotoiselta mielenilmaisulta ilman 
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perusteita. Hän ei esittänyt perusteita sille, miksi juuri 800 markkaa kuukaudessa 600 

markan sijasta olisi ollut sopivampi määrä lapsilisäksi. Omaisuus- ja varallisuusrajalle 

SKDL toi perusteita toteamalla, että rikkailla oli mahdollisuudet kasvattaa perheensä 

muutenkin. Rikkausrajan asettaminen oli myös hyvin luontevaa SKDL:n 

työläistaustaiselle puolueelle, jonka takana toimi kommunistinen puolue. 

Komiteanmietinnön on tulkittu muodostuneen erityisesti äitien näkökulmasta. Lapsilisä 

oli yhdenlainen variaatio äidinpalkasta, jolla huomioitiin äitien kansakunnan yhteiseksi 

hyväksi tekemä palkaton työ. Äidinpalkkaa käsitteleviä ehdotuksia oli tehty 

sosiaalidemokraattisten naisjärjestöjen kokouksissa aiemminkin. Sen sijaan perhepalkan 

on katsottu olevan keskieurooppalainen työsuhteeseen perustuva lisä, jonka ytimessä 

olivat mieselättäjämalli ja työmarkkinoiden toiminta.
227

 Eduskunta oli vuotta aiemmin 

toivonut erityisen äidinpalkan suorittamista monilapsisten perheiden äideille. Hallitus 

piti lapsilisää äidinpalkan korvikkeena, jonka tarkoituksena oli edistää samoja asioita, 

joihin äidinpalkan oli katsottu tähtäävän. Hallitus arvioi, että olisi kestänyt vielä jonkin 

aikaa ennen kuin äidinpalkkajärjestelmää olisi päästy rakentamaan.
228

 Hallitus vaikuttaa 

suhtautuneen kovin myötämielisestä lapsiperheiden auttamiseen julkisen sektorin tuella. 

Lapsilisäesitys on jo yksi peruste sille, mutta tämä hallitus ei halunnut supistaa 

perhelisää. Hallitus ei myöskään haudannut ajatusta erillisestä äidinpalkan 

kehittämisestä, vaikka lapsilisä sen tarpeisiin jonkin verran vastasikin. 

Vahvasti maaseudulle perhepalkkaa oikeudenmukaisempaa järjestelmää vaatinut 

Maaseudun Tulevaisuus ei ollut pääkirjoituksessaan tyytyväinen hallituksen esitykseen. 

Pääkirjoituksessa muistutettiin Suomen heikosta taloustilanteesta ja pohdittiin, oliko 

näin laajakantoinen uudistus sen vuoksi järkevä. Lehden mielestä lapsilisää olisi voinut 

maksaa joko toisesta tai kolmannesta lapsesta lähtien kustannusten vähentämiseksi. 

Lehden mukaan tämä olisi ollut myös sosiaaliselta kannalta parempi ratkaisu, sillä siinä 

tapauksessa tuki olisi voinut olla suurempi ja se olisi kohdistunut erityisesti 

suurilapsisiin perheisiin. Lehti epäili myös työnantajamaksun järkevyyttä, koska sen 

mielestä maksu olisi koitunut niiden kuluttajien maksettavaksi, joita lapsilisällä juuri 

yritettiin auttaa.
229
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Uusi Suomi tyytyi referoimaan hallituksen esityksen lyhyesti. Jutussa ei otettu kantaa 

esityksen sisältöön. Näinä päivinä YYA–sopimuksen tekeminen vei valtaosan lehden 

palstatilasta.
230

 

 

2.3. Lapsilisäesitys eduskuntaryhmien ja valiokuntien puntarissa 

Eduskunta lähetti 12.3.1948 ilman suurempaa keskustelua hallituksen esityksen 

lapsilisäksi työasiainvaliokunnalle, jonka päätettiin pyytävän asiasta myös 

valtionvarainvaliokunnan lausunnon. Työvaliokunnan tehtävänä oli käsitellä 

sosiaalipoliittisia asioita. Pakettiin kuului nyt myös kokoomuslaisen Matti Heikkilän 

lakiesitys, jossa ehdotettiin valtion hyvittävän työnantajille perhepalkkamallista 

aiheutuneet ylimääräiset kulut, jos ne olivat yli neljä prosenttia työntekijän palkasta. 

Hyvitystä ei kuitenkaan ollut tarkoitus tehdä, jos työnantajalla oli perhepalkkaa 

maksettaessa yli 20 työntekijää.
231

 Valtioneuvosto oli tehnyt jo aiemmin 

periaatepäätöksen, jossa se myöntyi korvaamaan ylimääräiset kulut.
232

  

Lapsilisälaki kuului lopulta istuvan eduskunnan vihoviimeisten päätösten joukkoon.
233

 

Heinäkuussa järjestettävät eduskuntavaalit lähestyivät koko ajan. Maalaisliiton 

Johannes Virolainen muistelee aktiivisen vaalityön käynnistyneen koko maassa pari 

kuukautta ennen vaaleja, kun YYA-sopimus oli hyväksytty.
234

 Tämä tarkoittaa sitä, että 

lapsilisäasiaa sorvattiin poliitikkojen tehdessä vaalityötään, joten lapsilisään liittyi hyvin 

todennäköisesti vaalitaktikointia. Puolueiden ei myöskään tarvinnut pelätä hallituksen 

kaatumista lapsilisän vuoksi, koska istuntokautta ei enää juuri ollut jäljellä. Toisaalta 

vaalien jälkeen oli vuorossa uuden hallituksen muodostaminen, johon tarvittiin 

keskinäistä luottamusta. 
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2.3.1. Maaseutu saa ehdotuksesta enemmän kuin se maksaa 

Maalaisliiton eduskuntaryhmä keskusteli aiheesta huhtikuussa, jolloin eduskuntaryhmä 

moitti lakiesitystä eritoten rahoitusmallin osalta.
235

 Puolueen puheenjohtaja V. J 

Sukselainen koetti vakuuttaa omiaan siitä, että hallituksen ja komitean 

rahoitusmalliesitys ei ollut kelvoton. 

Maaseutu saa tästä laista enemmän kuin mitä se maksaa. Laki ei ole niin 

epäedullinen kuin miltä se näyttää.
236

 

Kokouksessa käytiin kirjavaa keskustelua. Kokouksen puheenjohtaja Juho Niukkanen 

päätti keskustelun toteamalla, että ryhmä suhtautui lapsilisään myönteisesti, mutta 

rahoituksen järjestelemiseksi olisi täytynyt löytää toisenlainen suunnitelma. Asiaan 

aiottiin palata myöhemmin.
237

 Sukselaisen puheenvuoron sisältö oli ilmeisesti totta, sillä 

BERGHOLMIN mukaan yleinen lapsilisäjärjestelmä tarkoitti merkittäviä 

tulonsiirtoja
238

 teollisuudelta ja kaupungeista maaseudulle.
239

 Suuresta ikäluokasta yli 

kolme neljästä syntyi maaseudulle, ja väestöstä vielä valtaosa asui maaseudulla.
240

 

Toteutuessaan suurin osa lapsilisistä olisi kohdistunut maaseudulla asuvien perheiden 

tukemiseksi. 

Maalaisliiton eduskuntaryhmä palasi asiaan toukokuussa, jolloin se teki asiasta 

linjauksia. Ryhmä päätti jättää perheen esikoisen lapsilisän ulkopuolelle ja pudottaa 

valtioneuvoston ehdottaman ikärajan 16 vuodesta 15 vuoteen. Pöytäkirjaan ei ole 

perusteltu ryhmän linjauksia. Ensimmäisen lapsen pudottamista pois lapsilisän piiristä 

kokouksessa sivuttiin taloudellisella perusteella, mutta ikärajan pudottamisen syitä ei 

tuotu kokouksessa ilmi.
241

 Maalaisliiton sodanjälkeinen talouspoliittinen linja oli 

kurinalainen.
242

 Sen puolueohjelman mukaan säästäväisyyttä oli edistettävä kaikin 

keinoin. Valtion varoja piti käyttää entistä tarkoituksenmukaisemmin, jotta valtion 

talous olisi saatu terveelle pohjalle.
243

 Todennäköisesti Maalaisliiton esityksessä 
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pyrittiinkin säästöihin ja siihen, että työnantajamaksu ei olisi ollut neljää prosenttia 

palkasta. 

Maalaisliitto muodosti linjansa vasta sen jälkeen, kun hallitus oli antanut asiasta 

esityksensä ja valtionvarainvaliokunta lausuntonsa työasiainvaliokunnalle. Syynä lienee 

se, että Maalaisliiton ei ollut helppoa päättää linjoistaan. Esimerkiksi huhtikuisessa 

kokouksessa kannan muodostaminen vaikutti tahmealta, minkä vuoksi kokouksen 

puheenjohtaja päätti palata aiheeseen myöhemmin. V. J. Sukselaisen puheenvuoroa 

huhtikuisessa ryhmäkokouksessa voi pitää melko ratkaisevana koko lapsilisän historian 

kannalta. Jos hän ei olisi saanut taivuteltua ryhmää edes jokseenkin myötämieliselle 

kannalle, olisi koko paketti saattanut kaatua, kun Maalaisliitto ei olisi lähtenyt sitä 

tukemaan. 

Toisaalta on myös huomioitava, että eduskunnan tai eduskuntaryhmän työpäivät eivät 

kulkeneet vain lapsilisäasian ympärillä. Esimerkiksi Maalaisliiton eduskuntaryhmä 

keskusteli näinä aikoina myös YYA-sopimuksen hyväksymisestä ja 

kansakoulujärjestelmän kehittämisestä.
244

 Valtiovallalla oli myös mittava työ palkkojen, 

hintojen ja inflaation ohjaamisessa.
245

 

Maalaisliiton Naisten johtokunta käsitteli lapsilisäasiaa viikon kuluttua siitä, kun 

eduskuntaryhmä oli linjannut kantansa. Naisille asiaa esitteli luonnollisesti V. J. 

Sukselainen, joka puhui lapsilisästä tavanomaiseen tapaansa myönteisesti. Hän vetosi 

jälleen siihen, että maaseutu olisi saanut lapsilisästä enemmän kuin maksanut. 

Tällä perhepalkkausjärjestelmällä [lapsilisällä] olisi maaseudun kannalta se 

etu, että täten vedettäisiin varoja kaupungeista maaseudulle, koska siellä on 

lapsia vastaavasti enemmän kuin kaupungeissa.
246

 

Sukselaisen alustusta kommentoitiin muutamilla puheenvuoroilla. Maalaisliiton naiset 

ilahtuivat siitä, että lapsilisä olisi annettu ensisijaisesti äidille. Osa kokousedustajista oli 

huolissaan Maalaisliiton linjauksesta, jonka mukaan lisää ei olisi maksettu 

ensimmäisestä lapsesta. Asiasta ei tehty varsinaisia linjauksia, vaan aiheista käytiin 
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keskustelua.
247

 Sukselainen otti selvästi omaksi taktiikakseen puolustaa lapsilisää sillä, 

että toteutuessaan se olisi tuonut maaseudun ihmisille enemmän kuin heiltä ottanut. 

Hänen argumentointivalintansa vaikuttaa onnistuneelta, sillä ryhmässä tai Maalaisliiton 

Naisissa ei pidetty asiasta puheenvuoroja, joissa Sukselaisen ajatusta olisi vastustettu. 

Vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä vaikutti purreen puolueen väkeen, 

olivathan Maalaisliiton kannattajat pääosin maaseudun ihmisiä. 

 

2.3.2. SKDL painii varallisuusrajansa kanssa 

SKDL:n eduskuntaryhmä käsitteli lapsilisän lakiehdotusta maaliskuussa ilmeisesti 

valiokunnissa istuvien jäsentensä evästämiseksi. Ryhmässä pidettiin yleisesti hyvänä 

lapsilisän perusperiaatetta ja hallituksen esitystä. Hallituksen esitystä oltiin kuitenkin 

kiinnostuneita muuttamaan joiltakin osin. Osa edustajista oli esimerkiksi valmis 

nostamaan ikärajaa vuodella, jättämään varakkaat perheet lisän ulkopuolelle ja 

korottamaan lisää 600 markasta 700 markkaan kuukautta kohden. Pöytäkirjaan ei ole 

kirjoitettu, miten edustajat perustelivat ajatuksiaan. Kokouksessa käytettiin myös 

puheenvuoro, jonka mukaan ryhmän ei kannattanut lyödä omaa linjaansa lukkoon, jos 

Maalaisliittokin lähtisi kannattamaan sosiaalista linjaa. Kirjavasta keskustelusta 

huolimatta ryhmä pysyi hallituksen esityksen kannalla.
248

  

Puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunta rukkasi ryhmänsä kantaa huhtikuussa 

uudenlaiseksi. Työvaliokunta päätti esittää eduskuntaryhmälle lapsilisän määräksi 700 

markkaa kuukaudessa. Korotettua 800 markan lapsilisää ehdotettiin niille perheille, 

joiden pääasiallinen huoltaja oli kuollut tai työkyvytön.
249

 Perheen pääasiallisena 

huoltajana tarkoitettiin miestä.
250

 SKDL lievensi valtioneuvoston kokouksen 

linjaustaan. Valtioneuvostossa Yrjö Murto oli sitä mieltä, että lapsilisän olisi pitänyt olla 

kaikkien lasten osalta kuukaudessa 200 markkaa suurempi kuin komitea esitti.
251

 

Valtioneuvoston tai eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirjoissa ei tuoda ilmi, 
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miksi juuri 200 markan tai 100 markan korotus olisi riittänyt lapsilisäksi komitean 

esittämän 600 markan sijasta.
252

 Vaikuttaa siltä, että lapsilisän korotusesityksen 

läpimenoon ei edes uskottu, koska ryhmä ei katsonut parhaakseen laatia asian 

edistämiseksi minkäänlaisia perusteluja. SKDL ei tuonut ilmi, mistä korotuksiin olisi 

löydetty tarvittavat varat ja olisiko juuri 700 tai 800 markkaa riittänyt lapsiperheiden 

arjen tukemiseen. 

SKDL:n työvaliokunta katsoi varallisuusrajan asettamisen vaikeaksi, byrokraattiseksi ja 

täten kalliiksi. Työvaliokunta olikin sitä mieltä, että eduskunnalla oli mahdollisuus 

huomioida varakkaiden lapsilisä valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä, jossa 

eduskunta pystyi myöhemmin kiristämään rikkaiden verotusta. Tällä tavoin lapsilisä 

olisi peritty pois rikkailta. Edustaja Johannes Mustonen käytti puheenvuoron, jossa hän 

ehdotti ryhmän edistävän 700 markan lapsilisää kaikille lapsille maksettavaksi, sillä 

varallisuusrajan asettaminen olisi tuottanut vain lisäkustannuksia.
253

 Keskustelun 

perusteella vaikuttaa siltä, että SKDL halusi esittää hallituksen esitystä korkeampaa 

lapsilisää, koska se näki varallisuusrajan asettamisen mahdottomana. 

SKDL:n eduskuntaryhmä päätti yhtyä työvaliokunnan esitykseen, vaikka ryhmässä 

pidettiin myös varallisuusrajaa puolustavia puheenvuoroja. Kokouksessa huomautettiin, 

että ryhmän oli varauduttava huomioimaan Maalaisliiton linjaukset. Edustaja Eino 

Tainio ei kuitenkaan uskonut Maalaisliiton ajavan tulo- ja varallisuusrajaa.
254

 SKDL 

selvästi taktikoi myös linjanmuodostamisen kanssa, sillä ryhmässä oltiin useaan 

otteeseen varpaillaan Maalaisliiton aikomusten kanssa asiassa. 

SKDL sai myöhemmin puolueaktiiveilta maakunnasta palautetta varallisuusrajan 

edistämättä jättämisestä. Huhtikuun puolivälissä pidetyssä työvaliokunnan kokouksessa 

tuotiin ilmi, että Satakunnassa oltiin tyytymättömiä eduskuntaryhmän toimintaan. 

Työvaliokunnassa oli useita kantoja varallisuusrajasta: osa piti sitä kalliina ja 

byrokraattisena ja osan mielestä varallisuusrajaa oli kannatettava, jos Maalaisliitto tai 

porvarit kannattaisivat sitä.  
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Ryhmän Elli Stenbergin mukaan koko lakipaketti oli kehno, mutta sitä ei voitu hylätä, 

koska se oli puolueen sosiaaliministerin Matti Janhusen tuotos. Stenberg oli tyytymätön 

siihen, että lapsilisäkomiteassa ei toiminut naista tai SKDL:n edustajaa. Kokouksessa 

tuotiin myös esille ensi kertaa kysymys lapsilisän maksajasta. Ryhmän mielestä 

maksutaakan olisi pitänyt ennen kaikkea kaatua työnantajan harteille. Ryhmä päätti 

pysyä samassa kannassaan, eikä keskustelun päätteeksi ehdotettu varallisuusrajaa.
255

 

Komiteassa ei ollut muistakaan puolueista edustajia, joten sen kokoonpano oli hyvin 

pieni. Toisaalta komiteassa oli edustaja SAK:sta, jonka saatettiin tulkita vasemmiston 

etupiirin edustajaksi sekä MTK:sta, jota jotkut saattoivat pitää Maalaisliiton edustajana. 

Toisaalta sekä Aarre Simosella sosiaalidemokraattinen tausta, joten on totta, että kellään 

edustajalla ei ollut varsinaisesti taustaa SKDL:ssä. 

Eduskuntaryhmän valiokunta päätti pysyä vanhassa kannassaan. Lapsilisän oli oltava 

700 markkaa kuukaudessa lasta kohden ja työnantajamaksun neljä prosenttia. Ryhmän 

mukaan 700 markan maksu merkitsi miljardin menoerää valtion budjetista.
256

 

Muutamaa päivää ennen ensimmäistä eduskuntakäsittelyä ryhmäkokouksessa 

ilmoitettiin, että kaikkien ryhmän edustajien täytyi olla lapsilisäkäsittelyssä paikalla. 

SKDL:n pöytäkirjan mukaan sama kehotus oli annettu myös SDP:n ryhmässä. 

Pöytäkirjasta ei selviä, tarkoitetaanko kehotuksella nimenomaan ensimmäistä 

lakikäsittelyä vai kaikkia kolmea.
257

 Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että asiaa pidettiin 

vasemmistopuolueissa niin tärkeänä, että erillinen kehotus läsnäolosta täytyi edustajille 

antaa. 

 

2.3.3. SDP hallituksen ja SAK:n linjoilla 

Sosiaalidemokraatit käsittelivät lapsilisälakiehdotusta toukokuussa. Kokouksessa 

sosiaaliministeri Onni Peltonen kertoi ryhmälleen, että SAK kiirehti lapsilisälain 

hyväksymistä. Edustaja Kauko Andersson totesi lain joutuvan ahtaalle eduskunnassa. 

Hän kertoi, että Maalaisliitto pyrki lykkäämään lain vaalien yli ja RKP:n Ebba Östensön 
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aikoi ehdottaa lain voimassaoloa vain 1949 vuoden loppuun saakka.
258

 Andersson toimi 

työväenasiainvaliokunnassa, joten todennäköisesti hänellä oli ajantasaista ja 

paikkansapitävää tietoa asiasta.  

SDP:n Alpo Lumme huomautti, että olisi ollut liian työlästä tehdä lapsilisästä vain 1,5 

vuotta kestävä. Hänen mukaansa RKP:n kanssa kuitenkin voitiin keskustella määräajan 

pidentämisestä. Ryhmä päätti, että asia täytyi hoitaa siten, että laki olisi hyväksytty 

pahimmassa tapauksessa edes määräaikaisena.
259

 

SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoista välittyy kuva siitä, että ryhmä oli hyvin 

yksimielisesti lain kannalla. Tämä oli todennäköisesti myös syy siihen, että SDP ei juuri 

käsitellyt asiaa kokouksissaan toisin kuin SKDL ja Maalaisliitto, jotka ottivat asian 

useamman kerran esille niin ryhmäkokouksissa kuin ryhmän asioita valmistelevissa 

elimissä. SKDL ja Maalaisliitto joutuivat viilailemaan ja pohtimaan kantaansa, kun 

SDP:lle vaikutti olevan itsestään selvää hallituksen ja komitean esityksen tukeminen. 

SDP:n linjaa ja vankkumatonta kantaa edesauttoi hyvin todennäköisesti SAK, joka 

painosti hyväksymään lain ja hoputti asian käsittelyä.  

Toukokuisen kokouksen pöytäkirjan liitteenä on jäljennös SAK:n valtioneuvostolle 

osoitetusta kirjelmästä, joka oli jätetty valtioneuvostolle samana päivänä kuin SDP:n 

ryhmä piti kokouksensa.
260

 Onni Peltosen mukaan SAK:n lähetystö kävi asian vuoksi 

työväenryhmien luona. Myös SKDL:n pöytäkirjasta löytyy tieto siitä, että SAK:n 

edustajat kävivät kirjelmän saapumispäivänä puhumassa SKDL:n ryhmälle.
261

 

SAK uhkasi kirjelmässään toimenpiteillä, jos maatalouden työläiset eivät pian saisi 

perhepalkkaansa. SAK painosti hallitusta antamaan viranomaisille määräyksen siitä, että 

valtioneuvoston päätöksen noudattamista tehostettaisiin oikeustoimenpiteitten kautta. 

Etujärjestön mielestä asiasta piti antaa ennen eduskuntavaaleja uusi, 

oikeudenmukaisempi laki. Se moitti kovin sanoin maataloustyönantajia, jotka eivät 

SAK:n mukaan olleet noudattaneet valtioneuvoston päätöstä perhepalkan maksamisesta. 

Kirjelmästä välittyy moraalisaarna maatalouden työnantajajärjestöä kohtaan. Siinä 
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tuotiin rivien välistä esille, kuinka maataloustyönantajat ja alaa edustava järjestö eivät 

olleet kykeneviä hoitamaan maatalousväestön etua. SAK:n mukaan maataloudesta 

ansionsa saavilla oli hädänalainen asema, eivätkä he pystyneet ostamaan edes kaikkein 

välttämättömimpiä toimeentulotarvikkeita.
262

  

Työskenteleehän maataloudessa juuri kaikkein pienipalkkaisimmat ja 

suuriperheisimmät työntekijät, joille lapsilisän maksaminen toimeentulosyistä 

olisi ollut mitä välttämättömintä”.
263

 

Vaikka lapsilisät merkitsivät laajoja tulonsiirtoja kaupungista maaseudulle, kannatti 

SAK yleiseen lapsilisään siirtymistä. BERGHOLMIN mukaan linja selittyy SAK:n 

johdon solidaarisuudella kaupunkien ja maaseudun sesonkityöläisiä kohtaan. Tämä 

linjavalinta oli poikkeus maataloustuottajain ja palkkatyöläisten välisissä 

tulonjakokiistoissa 1940-luvulla. Komiteoissa jäseninä ollut SAK:n edustaja Aki Sumu 

piti vakavana ongelmana sitä, että kausitöissä ja lyhytaikaisissa työsuhteissa eläneet 

eivät olleet oikeutettuja perhepalkkaan.
264

  

Maaseudun Tulevaisuus puolestaan uutisoi jo ennen SAK:n ukaasia, että lapsilisän 

maksutapa oli kestämätön. Maataloustyönantajain Järjestö ei enää pystynyt 

painostamaan jäseniään lapsilisän maksuun, koska järjestelmä oli heille niin 

ylivoimaisen kallis. Lehden mukaan maksuvaikeuksien syynä oli myös se, että 

maataloustuotteiden hintoja ei ollut vähään aikaan korotettu. Mielialat 

maataloustyönantajien keskuudessa olivat kiristyneet, kun valtiovallan taholta ei ollut 

ilmoitettu milloin ja missä määrin periaatepäätöksen perhepalkan kohtuuttomat 

rasitukset työnantajille aiottiin korvata. Samalla lehti luonnollisesti painosti valtiovaltaa 

toimiin asian saamiseksi kuntoon.
265

  

Uusi Suomi uutisoi myös Maataloustyönantajain Järjestön julkitulon. 

Maataloustyönantajain Valtuuskunta piti erittäin tärkeänä ”lapsilisäkysymyksen” 

hoitamista maatalouden osalta siten, että se ei olisi päässyt aiheuttamaan vakavia 

seurauksia suurperheellisille maataloustyöntekijöille. Lehden mukaan koko 

maatalouden kannattavuus oli laskenut, sillä tuotteiden hinnat olivat laskeneet. 
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Elinkustannusindeksin nousun vuoksi palkkoihin oli tehty kaksi korostusta ja kaiken 

lisäksi perhepalkka oli tullut maksettavaksi.
266

 Vaikuttaa siltä, että myös Uusi Suomi 

sympatisoi Maaseudun Tulevaisuuden tavoin maatalouden työnantajia. Kumpikaan 

lehdistä ei kiistänyt millään tavoin Maataloustyönantajain Järjestön näkemyksiä, vaan 

näyttää siltä, että kannanotot julkaistiin sellaisenaan. 

Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoituksen mukaan perhepalkka oli tarkoittanut 

työnantajalle yleensä yli 20 prosentin ja joskus peräti yli 40 prosentin kasvua 

palkkamenoihin. Lapsilisän periaate oli yleisesti hyväksytty yhteiskunnan eri tahoilla, 

mutta ainoastaan tekninen toteutus takkusi.
267

 Järjestön toiminnanjohtaja Johannes 

Kaltio oli närkästynyt siitä, että maataloustyönantajat tuomittiin SAK:n ja vasemmiston 

lehdissä palkanmaksun hoitamatta jättämisestä. Samalla vasemmiston lehdissä 

unohdettiin, kuinka syy oli oikeasti maan hallituksessa, joka oli saattanut työnantajat 

niin vaikeaan tilanteeseen.
268

 

SAK:n kirjelmän jälkeen lehden pääkirjoituksessa epäiltiin koko lapsilisäpaketin 

lykkääntyvän seuraavalle eduskunnalle, joka kaiken lisäksi olisi hylännyt koko 

esityksen. Pääkirjoituksessa käännettiin SAK:n uhkavaatimus maaseudun eduksi. Sen 

mukaan ukaasi oli tulkittava myös siten, että se painosti saamaan asiat maatalouden 

osalta kuntoon.
269

 Lehden mukaan SAK haluasi taktisista syistä vaieta siitä, että SAK:n 

taustan omaavia ihmisiä oli ollut päättämässä puutteellisesta perhepalkkaratkaisusta. 

Maaseudun Tulevaisuus tulkitsi SAK:n ukaasin elintarviketuotannon häiritsemisestä 

tarkoittavan työtaistelutoimia.
270

 Vaikutti kuitenkin siltä, että lehti ei ollut huolissaan 

maatalouden palkansaajien mahdollisesta lakosta. 

 

2.3.4. Valiokuntien esitys eduskunnalle  

Eduskunnan työväenasiainvaliokunnan ja valtionvarainvaliokunta esittivät merkittäviä 

muutoksia hallituksen lapsilisäesitykseen, joka oli laaja lakipakettikokonaisuus.
271

 

SKDL:n Toivo Lång oli todennut perhepalkkalakia käsiteltäessä, että nyt 
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oikeistopuolueet puhuivat kauniita. Hän arvioi kiistan syntyvän maksajasta sitten, kun 

lapsilisä olisi saapunut eduskunnan käsittelyyn.  

Lång ennakoi oikein, sillä porvarienemmistöinen työväenasiainvaliokunta ehdotti 

mietinnössään työnantajien maksumallin hylkäämistä. Valiokunnan mielestä lapsilisät 

olisi täytynyt maksaa täysimääräisesti valtion budjetista, sillä työnantajien ei olisi 

pitänyt joutua lapsilisän rahoittajiksi. Valiokunnan mielestä lapsilisämaksu olisi 

rasittanut kohtuuttomasti työnantajia ja erityisesti pientyönantajia. Mietinnön mukaan 

valtiolla olisi ollut varaa maksaa lapsilisät kokonaan omasta budjetistaan ainakin 

vuoden 1948 loppuun saakka, minkä jälkeen asia olisi täytynyt ratkaista muulla 

keinolla. Valiokunta myös päätti, että lapsilisän piiriin ei olisi otettu vielä 

evankelisluterilaisen kirkon pappeja ja kanttoriurkureita, koska siihen olisi tarvittu 

kirkolliskokouksen päätös. 

SDP ja SKDL jättivät yhteisen vastalauseen, jossa ne kannattivat hallituksen 

maksumalliesitystä. Vasemmistopuolueet perustelivat kantaansa valtion taloudellisella 

tilanteella.
272

 Tämän lisäksi Maalaisliiton valtionvarainvaliokunnan jäseniä oli jättänyt 

valtionvarainvaliokunnan mietinnön liitteeseen ehdotuksen työnantajamaksun 

purkamisesta.
273

 Miltei kaikki maalaisliittolaiset siis vastustivat työnantajamaksuja sekä 

valtionvarainvaliokunnassa että työasiainvaliokunnassa. 

Valtionvarainvaliokunta puolestaan ehdotti mietinnössään, että lapsilisää pitäisi maksaa 

vasta perheen toisesta lapsesta alkaen. Valiokunnan mukaan tästä olisi syntynyt 2,5 

miljardin markan säästö, joten esikoisen jättäminen ilman lisää olisi alentanut 

työnantajien lapsilisämaksun neljästä prosentista kahteen. Tämän lisäksi valiokunta 

ehdotti lapsilisän verovapauden poistoa, sillä se piti lapsilisän verovapautta 

harkitsemattomana ajatuksena. Lisäksi valtionvarainvaliokunta oli huolissaan siitä, että 

lapsilisäuudistus olisi vienyt hyväksytyksi tullessaan virkamiesten aikaa sellaisesta 

sosiaalisesta uudistyöstä, joka saattoi olla lapsilisää tärkeämpää sosiaalipolitiikkaa.  

Valtionvarainvaliokunnan mietintö oli niin eripurainen, että liki jokainen valiokunnan 

jäsen jätti jostakin mietinnön kohdasta vastalauseen. Kokoomuksen ja edistyspuolueen 

vastalauseessa ehdotettiin hallituksen esityksen hylkäämistä. Se ohjeisti hallitusta 
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antamaan uuden esityksen. Siinä kokoomuksen ja edistyspuolueen mielestä olisi pitänyt 

kumota kaikki muut perhekustannusten tasoittamiseen pyrkineet avustukset ja korottaa 

lapsiperheiden verovähennystä. Lapsilisää olisi pitänyt maksaa vain sellaisille perheille, 

joissa verovähennystä ei voitu tehdä. Kokoomuksen ja edistyspuolueen kanta oli siis 

valtionvarainvaliokunnassa erilainen kuin työasiainvaliokunnassa, kun edellisessä ne 

esittivät koko lakipaketin hylkäämistä, mutta eivät jälkimmäisessä.
274

  

Vaikuttaa siltä, että kokoomus, edistyspuolue, RKP ja Maalaisliitto tekivät sekä 

valtionvarainvaliokunnassa että työväenasiainvaliokunnassa yhteistyötä saadakseen 

valiokunnan mietinnöstä oikeistopuolueita jokseenkin miellyttävän kokonaisratkaisun. 

Oikeiston yhteistyön myötä vasemmistolla ei periaatteessa ollut sananvaltaa mietinnön 

sisältöön, kun vasemmisto oli näissä valiokunnissa vähemmistössä. 

Oppositiopuolueiden vastalause valtionvarainvaliokunnan mietintöön oli vain 

symbolinen lisä ja ikään kuin mielenilmaisu ja irtiotto, joka oppositiossa toimineiden 

ryhmien oli helppo laatia hallitusvastuuta kantamatta. 

Valtionvarainvaliokunnassa oli porvaripuolueiden enemmistö, joten SKDL ja SDP 

jäivät vähemmistöön. Molemmat vasemmistopuolueet jättivät eriävät mielipiteet 

porvareiden esityksestä, jonka mukaan lapsilisää olisi pitänyt maksaa vasta perheen 

toisesta lapsesta alkaen.
275

  

SDKL edisti työvaliokuntansa linjaa.
276

 Se oli myös valmis nostamaan lapsilisän määrää 

vähintään 100 markalla kuukautta kohden ja korottamaan tulo- ja omaisuusverotusta 

siten, että sitä olisi kiristetty lapsilisää vastaavalla määrällä rikkaimpien osalta. SKDL:n 

mielestä lapsilisän varallisuusrajan asettaminen olisi ollut oikea ratkaisu, mutta se 

myönsi sen olevan mahdotonta ja kallista. SKDL:n mukaan suurituloisilla ja 

omaisuuksien haltijoilla oli kiistattomat mahdollisuudet hoitaa lastensa elatus ilman 

lapsilisääkin.
277
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BERGHOLMIN mukaan valtionvarainvaliokunnan jäsenten erilaiset mielipiteet 

kuvastavat, kuinka lapsiperheiden tukemisen periaatteista oli hyvin erilaisia ajatuksia.
278

 

Valiokunnan hajanaisuus antaa tukea väitteelle, että lapsilisälakia ei tehty syvässä 

yhteisymmärryksessä. Vaalien läheisyys sekä hallituskriisien taakat todennäköisesti 

lisäsivät erimielisyyttä. Toisaalta kolme suurinta puoluetta noudattelivat myös 

pääpiirteissään niitä linjoja, joita ne olivat muodostaneet eduskuntaryhmissään. 

Samanlaisia linjoja oli edistetty myös valtioneuvoston kokouksessa. Esimerkiksi 

Maalaisliiton riveistä esitettiin, että lapsilisä ei olisi kuulunut ensimmäiselle lapselle, ja 

SKDL:n piiristä, että lapsilisää ei olisi pitänyt maksaa rikkaille perheille. 

Maalaisliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Juho Niukkanen oli 

valtionvarainvaliokunnassa ainut, joka oli täysin mietinnön takana. Niukkanen ei 

allekirjoittanut yhtäkään vastalausetta. Muut maalaisliittolaiset olisivat halunneet 

valiokunnassa hylättäväksi lapsilisäpaketista kohdan, jossa työnantajat joutuivat 

lapsilisän maksajiksi. 
279

 Maalaisliiton erilaisista linjoista syntyikin valiokuntaistunnon 

jälkeen kiivas sanasota ryhmän kokouksessa, jossa Niukkanen jäi yksin linjaustensa 

kanssa. Puheenjohtaja Juho Koivisto keskeytti keskustelun vaihtamalla käsiteltävää 

aihetta.
280

 Maalaisliiton kannat olivat erikoiset siksikin, että työasiainvaliokunnassa 

ryhmä ei asettautunut vastustamaan lapsilisän maksamista ensimmäisestä lapsesta 

alkaen. Sen sijaan valtionvarainvaliokunnassa ryhmästä pääosa oli toista mieltä. 

Molemmissa valiokunnissa ryhmä oli yksimielinen siitä, ettei työnantajan pidä joutua 

lapsilisän maksajaksi. 

Uusi Suomi otti pääkirjoituksessaan kantaa asiaan muutama päivä ennen lain 

saapumista eduskunnan käsittelyyn. Sen mukaan perhepalkka oli aiheuttanut 

työmarkkinoilla epäoikeudenmukaisuutta niin työnantajille kuin työntekijöille. Se myös 

nosti esille, kuinka sekä SAK että maataloustyönantajat olivat turhautuneita 

tilanteeseen. Pääkirjoituksessa kritisoitiin Maalaisliittoa siitä, että se oli lähtenyt 

vasemmiston kanssa vastustamaan kokoomusedustajan Matti Heikkilän aloitetta 

perhepalkan kohtuuttomien kustannusten korvaamisesta. Pääkirjoituksen mukaan 

menettely paljasti jälleen kerran Maalaisliiton taktiikan: vaikka asia tunnustetaan 
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oikeaksi, siltä evätään kannatus vain sen takia, että aloite oli lähtöisin kokoomukselta.
281

 

Lehti halusi selvästi tehdä linjaeroja kokoomuksen ja Maalaisliiton politiikkaan ja 

osoittaa, kuinka Maalaisliitto ei osannut toimia oikein huolimatta siitä, että kuului 

oikeistopuolueisiin. 

Valiokuntien mietinnöt lehti kuittasi jutulla, johon mietintöjen pääasiat oli tiivistettynä. 

Lehti ei ottanut jutussa kantaa mietintöjen sisältöön.
282

 

 

2.4. Lapsilisä ensimmäistä kertaa täysistunnossa 

2.4.1. Ministeri vetoaa eduskuntaan  

Hallituksen esityksen antamisesta eduskunnalle kului kolme kuukautta ennen kuin asia 

saapui ensimmäiseen eduskuntakäsittelyyn 3.6.1948 työvaliokunnan mietinnön kanssa. 

Mietinnön liitteenä oli valtionvarainvaliokunnan mietintö. Käsittelyssä ensimmäisen 

puheenvuoron käytti työministeri Onni Peltonen (sd.). Hän oli pahoillaan heti 

avaussanoissaan siitä, että asia oli vasta nyt eduskunnan keskusteltavana.  

Peltonen pyysi hallituksen puolesta, että lapsilisälaki ja siihen liittyvät lakiesitykset olisi 

julistettu erittäin kiireellisiksi, jotta asiasta olisi kyetty päättämään nykyisen eduskunnan 

istuntokauden aikana. Kiireellinen käsittely mahdollisti, että lapsilisää olisi voitu 

maksaa jo lokakuusta alkaen. Peltonen perusteli kiireellisyyttä voimassa olleen 

perhepalkan epätasa-arvoisuudella. Hänen mukaansa voimassa ollut perhepalkkamalli 

oli epätasa-arvoinen varsinkin suuriperheisille työntekijöille ja osalle työnantajista. 

Vaikuttaa siltä, että Peltonen pelkäsi eduskunnan alkavan väitellä lapsilisän 

tarpeellisuudesta ja rakenteista. Hän tuomitsi sellaisen keskustelun ajanhukaksi, koska 

aihetta oli käsitelty aiemmin jo riittävän perusteellisesti. 

Ne periaatteet, joille käsiteltävänä oleva esitys lapsilisälaiksi rakentuu, ovat jo 

yleisesti tunnetut ja tunnustetut. Niitä on jo selvitetty hallituksen esityksen 

perusteluissa ja työväenasianvaliokunnan mietinnössä. Näin ollen ei tässä 
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yhteydessä enää ole tarpeellista käsitellä lapsilisälain sosiaalista merkitystä 

eikä niitä perusteita, joihin se pohjautuu.
283

 

Peltonen jatkoi puhettaan kertomalla, että lapsilisäesitys ei hänen mielestään sisältänyt 

mullistavaa rakenteellista uudistusta. 

Siitä huolimatta, että käsiteltävän oleva lapsilisälakiesitys on eräs tärkeimmistä 

ja suurimmista sosiaalipoliittisista laeista, ei siinä kuitenkaan niinkään paljon 

tulla luomaan jotakin uutta, kuin järjestelmään jo käytännössä olevaa ja 

yleisesti hyväksyttyä perhekustannusten tasoitusta lapsilisän muodossa.
284

   

Peltosen tulkinta vaikuttaa hieman harkitsemattomalta ja osittain perusteettomalta. 

Samankaltaista kaikille perheille rahana myönnettävää tukea ei vielä ollut suomalaisessa 

yhteiskunnassa kehitetty puhumattakaan useista muista 2000−luvun sosiaaliturvaan 

sisältyvistä asioista. Kaiken lisäksi voimassa olleessa perhepalkkamallissa rahoittajana 

oli työnantaja eikä valtio. 

Eduskunta oli lähettämässä lakia ensimmäisestä käsittelystä suureen valiokuntaan. 

Peltonen vetosi eduskuntaan asian saattamiseksi kiireelliseksi. Hän halusi suuren 

valiokunnan ja lopulta eduskunnan hyväksyvän lain pääpiirteissään hallituksen 

esityksen mukaisesti. Peltonen tyrmäsi valiokuntien suurimmat muutosehdotukset 

perustellen ne kattavasti.
285

 Peltosen puhe vaikuttaa kovin kiihkottomalta ja 

rauhanomaiselta. Näin hän todennäköisesti yritti saada myönteistä ja sopuisaa ilmapiiriä 

aikaiseksi. Riidat ja epäluottamus toisia poliitikoita kohtaan olivat arkipäivää 

eduskunnassa ja hallituspuolueiden välillä. Peltonen yritti kaikin keinoin perustella lain 

läpimenoa tuomatta esiin mitään lapsilisäpaketin epäkohtia. 

 

2.4.2. Yleistä keskustelua – Maalaisliitto ja SKDL sanasodassa  

Peltosen puheesta huolimatta kaikkien kansanedustajien puheenvuorot eivät olleet 

maltillisia. Hänen puheensa jälkeen puolueet syyttelivät toinen toisiaan kovin 

voimakassanaisesti lakikäsittelyn viivästyttämisestä. Maalaisliitto ja SKDL olivat 
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täydessä sanasodassa. Työväenasiainvaliokunnan puheenjohtaja Toivo Lång (SKDL) 

puolustautui toteamalla, että lapsilisälakiin nivoutui kuusi eri lakiesitystä ja yksi 

eduskunnassa tehty lakialoite.  Långin mukaan käsittely oli viivästynyt, kun valiokunnat 

olivat kuunnelleet aiheesta laajalti eri asiantuntijoita. Syynä oli hänen mukaansa myös 

se, että työväenasiainvaliokunta pyysi lausuntoa valtiovarainvaliokunnalta, jossa asia 

viipyi kovin pitkään. Lisäksi hänen mukaansa käsittely oli viipynyt neljällä päivällä sen 

vuoksi, että porvaripuolueiden edustajat olivat boikotoineet valiokunnan kokousta ja 

jättäneet osallistumatta siihen.  

Långin puheenvuoron aikana ilmapiiri täysistunnossa vaikuttaa olleen kireä ja 

malttamaton, sillä edustajat huusivat Långin puheen päälle erilaisia välihuutoja, joissa 

syyteltiin toinen toisiaan.
286

 Valiokunnan kokouksen ulosmarssille ei löydy perusteita 

tai tietoja muista lähteistä, joten kyseessä lienee ollut mielenilmaus hallituksen esitystä 

vastaan. Onkin erikoista, että Maalaisliitto hallituspuolueena osoittaa mieltään omaa 

hallitustaan vastaan. 

Maalaisliitto antoi moitteita lapsilisälain huolimattomasta valmistelusta. Maalaislitoon 

puristukseen joutui erityisesti sosiaaliministeriö. Ryhmän Johannes Virolainen totesi 

lapsilisän olevan maan suurin sosiaalinen uudistus kautta historian, minkä vuoksi laki 

olisi pitänyt valmistella huolellisemmin. Syytettyinä eivät siis olleet Maalaisliiton 

ministerit, vaikka kehnosta valmistelusta syytettiin paikoin kollektiivisesti koko 

hallitusta.
287

 Täytyy myös muistaa, että SKDL:llä oli hallituksen merkittävimmät 

ministeripestit pääministeriä myöten.
288

  

Edistyspuolue piti Maalaisliiton tavoin lain valmistelua hatarana. Edistyspuolueen Lauri 

Hiekkala arvosteli kovasanaisesti hallituksen esitystä ja lapsilisän perusperiaatetta, 

mutta yhtyi kuitenkin hallituksen kantaan siinä, että yhteiskunnan täytyi osallistua 

nousevan sukupolven kasvattamiseen. 

Yhtä selvänä ja kiistattomana ei kuitenkaan voida pitää sitä, onko yhteiskunta 

katsottava velvollisiksi palkitsemaan perheen perustajaa ja lapsen kasvattajaa 

sekä siirtämään taloudellisen vastuun kannettavakseen siinäkin tapauksessa, 
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että yksityinen kykenee omavastuisesti tehtävän suorittamaan, ehkäpä haluaakin 

sen kunnia–asianaan tehdä.
289

 

Edistyspuolueen Hiekkala olisi ennemmin kehittänyt perhelisäjärjestelmää, jota hän piti 

parempana keinona toimeentulomahdollisuuksien tasoittamiseksi. Hiekkala myös epäili 

lakiesityksen olevan askel perheiden sosialisoimiseen
290

. SKDL:n Toivo Lång kiisti 

jyrkästi sosialisoimisväitteen huomauttaen, että kaikki sosiaalinen uudistustyö ei 

tarkoittanut sosialisointia. SKDL syytti porvareita kaiken sosiaalisen uudistustyön 

vastustamisesta.
291

  

Perhelisä koostui esimerkiksi vaatteista ja ruuasta. Kunnan huoltolautakunta myönsi 

lisän harkintansa mukaan.
292

 Hiekkala oli sitä mieltä, että yhteiskunnan oli autettava 

ensisijassa niitä, jotka apua tarvitsivat, eikä samansuuruista lisää olisi pitänyt antaa 

kaikille riippumatta siitä, tarvittiinko sitä tai haluttiinko perheessä lapsilisää edes 

nostaa.
293

 

 

2.4.3. Ansaitseeko perheen esikoinen lapsilisänsä? 

Valiokuntien mietinnöistä nousee kaksi erityistä kiistakysymystä esille: ensimmäinen 

lapsi ja lapsilisän rahoittaja. Nämä olivat keskeisesti esillä myös eduskunnan 

ensimmäisessä täysistunnossa. Sosiaaliministeri Onni Peltonen (sd.) tyrmäsi 

avauspuheessaan valtionvarainvaliokunnan ehdotuksen, jossa ehdotettiin jätettäväksi 

esikoinen lapsilisän ulkopuolelle. Peltosen mukaansa tällöin järjestelmän ulkopuolelle 

jäisivät samalla aviottomat lapset, jotka erityisesti olisivat olleet lapsilisän tarpeessa. 

SKDL toi selkeästi esiin, että se kannatti lapsilisän maksamista ensimmäisestä lapsesta 

alkaen. Sen mukaan esikoisesta koitui perheille suurimmat kustannukset. SKDL:n 

mielestä ei ollut kuitenkaan oikein, että lapsilisää olisi maksettu kaikille, koska 

varakkailla oli kiistaton mahdollisuus kasvattaa lapset ilmankin. Se vetosi rikkaiden 
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omatuntoon toteamalla, että lapsilisää ei olisi ollut pakko nostaa.
294

 SKDL oli myös 

jättänyt eriävän mielipiteen valtionvarainvaliokunnan mietintöön varakkaiden 

jättämisestä ilman lapsilisää tulo- ja omaisuusverotuksen turvin, ensimmäisen lapsen 

kysymyksestä ja lapsilisän korottamista.
295

 SKDL:n rivit pysyivät yhtenäisinä kautta 

linjan.  

Maalaisliitossa ei ollut valiokunnan mietinnön ja eduskuntakeskustelujen perusteella 

ryhmäkuria. Maalaisliiton rivit repesivät eri suuntiin, sillä sen edustajat pitivät 

puheenvuoroja, joissa puolustettiin vastakkaisia asioita.  Porvarienemmistöinen 

työasiainvaliokunta oli kannattanut lapsilisän maksamista ensimmäisestä lapsesta 

alkaen. Työasiainvaliokunnassa istunut Johannes Virolainen puolustikin edelleen 

lapsilisän maksamista esikoisesta lähtien. Sen sijaan Maalaisliiton edustajana 

valtionvarainvaliokunnassa istunut Juho Niukkanen ei sitä kannattanut täysistunnossa.  

Virolainen puolusti kantaansa sillä, että Maalaisliiton vastustama perhepalkkamalli olisi 

jäänyt joka tapauksessa joiltain osin voimaan, jos ensimmäisestä lapsesta ei olisi 

maksettu lapsilisää. Tämä olisi asettanut viljelijät eriarvoiseen asemaan. Virolainen 

myös huomautti, että perhepalkan piirissä oli todennäköisesti kansalaisia, jotka vähiten 

sitä tarvitsivat. Toisaalta Virolainen sanoi, että ensimmäisen lapsen kustannukset 

pystyttiin kattamaan hyvinkin itsenäisesti ilman kohtuutonta rasitusta. Virolainen vetosi 

myös maaseudun mielipiteeseen, jonka mukaan ensimmäisestä lapsesta koituvat 

kustannukset olisi voitu maksaa itsenäisesti ilman suuria rasituksia.
296

 

KUUSEN mukaan Maalaisliiton yritys jättää ensimmäinen lapsi ilman tukea oli jo alun 

perin tuomittu epäonnistumaan, sillä esikoiselle lapsilisää oli maksettu perhepalkan 

muodossa.
297

  Vaikuttaa siltä, että Virolainen ajatteli KUUSEN teorian tavoin. 

Maalaisliitto ei todellisuudessa kannattanut esikoisen lapsilisää, mutta taktisista syistä 

puolsi sitä turvaten maaseudun ihmisten aseman.  
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Sen sijaan Maalaisliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Juho Niukkasen mielestä 

aviottomia lapsia ei ollut syytä sääliä, koska kaikki äidit saivat valtiolta 

verohelpotuksia.
298

 Niukkanen jatkoi puhettaan kumoten vasemmiston väitteet ja 

vastaten SDP:n sosiaaliministeri Onni Peltosen puheeseen: 

On se omituista, että köyhtyneessä Suomen maassa katsotaan olevan 

välttämätöntä mennä maksamaan tällaista palkintoa jo ensimmäisestäkin 

lapsesta, jota tuskin missään muussa maassa maailmassa suorittanee – Kyllä kai 

yleensä mennään naimisiin siinä tarkoituksessa, että pariskunta saisi vähintään 

yhden lapsen. Ja kun näin täytyy olla, on palkinto sitäkin asiattomampi. 
299

 

BERGHOLMIN mukaan yhtenä syynä lakikäsittelyn viivyttelyyn valiokunnissa olikin 

Maalaisliitto, jonka ryhmässä oli kahta mielipidettä hallituksen esityksestä.
300

 Vahvasti 

lapsilisää ajaneen Väestöliiton maalaisliittolainen puheenjohtaja V. J. Sukselainen on 

todennut myöhemmin, että ensimmäisen lapsen jättäminen lapsilisän ulkopuolelle olisi 

ollut taloudellisesti tehokkaampi ratkaisu kuin lapsilisän varallisuusrajat. Sukselaisen 

mukaan rikkaiden rajaaminen lapsilisän ulkopuolelle olisi monimutkaistanut 

järjestelmää niin paljon, että rajaus ei olisi tuonut kaivattuja säästöjä.
301

  

Tässä yhteydessä on myös huomioitavaa, että maalaisliittolainen Sukselainen puolustaa 

oman puolueensa vastaesityksiä ja kritisoi SKDL:n esitystä. Rikkaiden rajaamisesta 

lapsilisän ulkopuolelle ei juuri eduskunnassa keskusteltu, joten järjestelmän 

mahdollinen monimutkaistuminen ei noussut esille. Rajausta piti esillä SKDL, joka 

puhui asiasta kuin yksikseen, sillä rikkaiden jättäminen pois lapsilisän piiristä ei 

herättänyt juuri keskustelua muiden ryhmien edustajissa. 

 

2.4.4. Kuka kustantaa suuret ikäluokat? 

Hallituksen antamassa lapsilisälakiesityksessä todettiin, että yleinen lapsilisä olisi 

kumonnut työnantajien maksaman perhepalkan. Hallituksen mielestä olikin 

asianmukaista, että työnantajien olisi maksettava miltei vastaava rahamäärä lapsilisälain 
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vaatimiin kustannuksiin. Työnantajien maksua hallitus ja komitea perustelivat myös 

sillä, että perhepalkka oli jo ennättänyt vaikuttaa hintoihin, joten työnantajien 

maksurasitus ei olisi kiihdyttänyt inflaatiota.
302

  

Maalaisliitto vastusti ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä työnantajamaksua miltei 

yhteisrintamassa toisin kuin ensimmäisen lapsen kysymystä. Perusteluja kannalleen 

Maalaisliitto haki jälleen maaseudulta. Johannes Virolaisen mielestä työnantajamaksu 

olisi koitunut erityisesti niiden alojen rasitukseksi, jotka eivät olleet pitkälle 

koneellistettuja. Yksi tällainen ala oli maatalous, jossa työskenteli paljon ihmisiä.  

Maalaisliiton Juho Niukkanen arvosteli, että valtion budjetista kului paljon rahaa 

virkamieskoneistoon ja heidän etuuksiinsa. Hänen mukaansa virkamiehiä ja turhia 

budjettimenoja vähentämällä lapsilisä olisi voitu maksaa kokonaisuudessaan valtion 

varoista.
303 Väestöliiton historian mukaan työnantajamaksun poistaminen olisi 

tarkoittanut koko lapsilisäpaketin kaatumista, mutta tätä väitettä ei perustella 

tarkemmin.
304

 

SDP ja SKDL tuomitsivat porvareiden maksumalliesityksen. SKDL:n mukaan porvarit 

yrittivät ehdotuksellaan laskea työläisten palkkoja. Se arvioi, että tuloveroa olisi tpinyt 

nostaa peräti 30 prosentilla, mikäli lapsilisä olisi maksettu täysin valtion budjetista. 

Vasemmistopuolueiden mielestä lapsilisä olisi yhtä tyhjän kanssa, sillä veronkorotukset 

söisivät saatavan lapsilisän. SDP:n Varma Turunen tuli porvareita vastaan 

puheenvuorossaan. Hän pohti, josko työnantajien maksusta olisi tehty määräaikainen, 

vuoteen 1950 ulottuva.
305

 Turusen ehdotus työnantajamaksun määräaikaisuudesta viestii 

siitä, kuinka SDP pyrki hakeutumaan kompromissiin, kun lain hyväksymisessä oli 

kovin kiire. Toisaalta vuoteen 1950 ulottuva järjestelmä vaikuttaa hyvin lyhytjänteiseltä 

politiikalta, joka tukee ajatusta siitä, että lapsilisä haluttiin vain hyväksyä 

mahdollisimman nopeasti ja tehdä rahoitusratkaisu väliaikaiseksi.  

Valtionvarainvaliokunta ehdotti lapsilisän verovapauden poistoa, mutta ehdotus ei 

saanut täysistunnossa aikaan keskustelua tai kannatusta. Valiokunnat tekivät myös 
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muita muutosehdotuksia, mutta ne olivat enemmän stilistisiä asioita, jotka saivat 

taakseen edustajia niin vasemmisto- kuin oikeistopuolueista.
306

 Ensimmäisen 

lakikäsittelyn jälkeen lakiehdotukset vietiin suureen valiokuntaan, jonka mietinnön 

valmistumisen jälkeen vuorossa olivat eduskunnan toinen ja kolmas lakikäsittely.
307

 

Ensimmäisessä lakikäsittelyssä nousi kaksi asiaa ylitse muiden: ensimmäisen lapsen 

kysymys ja lapsilisän rahoittaja. Ensimmäisen lapsen kysymyksessä Maalaisliitto 

jakautui kahtia. SDP ja SKDL puolsivat lisän maksamista kuopuksesta alkaen. 

Rahoituskysymyksen osalta Maalaisliitto vastusti yhtenä rintamana hallituksen esitystä, 

kun vasemmistopuolueet puolestaan pysyivät hallituksen esityksen takana. SKDL piti 

yksinään ääntä rikkaiden jättämisestä lapsilisän ulkopuolelle. Käsittelyssä ryhmät 

näyttäytyivät erimielisinä ja riitaisina. Suuri valiokunta sai suuren haasteen eteensä, kun 

se joutui sovittelemaan ainakin eduskunnan enemmistöä tyydyttävää ratkaisua. 

Enemmistö ei välttämättä olisi riittänyt. Työmarkkinarauhan takaamiseksi tärkeätä 

lienee ollut etujärjestöjäkin miellyttävän ratkaisun sorvaaminen. 

Lapsilisän maksukysymyksessä muodostui selkeä vastakkainasettelu porvari- ja 

vasemmistopuolueiden kesken siitä, maksoiko lapsilisän työnantaja vai valtio, jonka 

kautta myös työntekijät olisivat verojensa kautta joutuneet maksajiksi. Luonnollisesti 

SKDL ja SDP puolsivat työntekijöitä, jotta he eivät olisi joutuneet lisän maksajiksi 

tuloverotuksen kautta. Maalaisliitto vetäytyi viljelijöiden ja työnantajien taakse samalla 

tavalla kuin perhepalkasta päätettäessä. Lakia ei tehty hyvässä hengessä ja 

yhteisymmärryksessä, vaan eduskuntakeskustelun perusteella ilmapiiri näyttäytyy 

sangen kireänä ja Maalaisliitto paikoin hallituksen sisäisenä oppositiona. 

Kokoomus oli toisessa lakikäsittelyssä kovin hiljainen, sillä sen riveistä pidettiin yksi 

lyhytsanainen puheenvuoro. Siinä edustaja Juho Wirtanen moitti työasiainvaliokuntaa, 

kun se oli hylännyt mietinnössään edustaja Heikkilän aloitteen. Wirtanen puhui 

pientyönantajien puolesta, jotka hänen mukaan joutuivat maksamaan perhepalkkaa 

velkarahoilla.
308

 Heikkilän aloitteessa ehdotettiin valtion hyvittävän työnantajille 
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perhepalkkamallista aiheutuneet ylimääräiset kulut, jos ne olivat yli neljä prosenttia 

työntekijän palkasta.
309

  

Kokoomuksen historiateoksen mukaan ryhmä sinänsä kannatti lapsilisää, mikä oli 

luonnollista perhearvoja korostavalle puolueelle. VESA VAREKSEN mukaan 

kokoomus ei kuitenkaan halunnut maksaa lapsilisää esikoisesta alkaen ja se oli halunnut 

ottaa lapsilisäkustannukset verovaroista. Ryhmää epäilytti myös, käytettiinkö lapsilisä 

perheissä lasten parhaaksi.
310

 Historianteoksen tulkinnat pitänevät paikkansa, sillä 

valiokunnissa ryhmä ei jättänyt erityistä vastalausetta mietinnön kohdista, joissa 

ehdotettiin lapsilisää toisesta lapsesta alkaen ja lapsilisää maksettavaksi verovaroista.
311

 

Toisessa lakikäsittelyssä ei ylipäätänsä pidetty lukumäärällisesti monta puheenvuoroa. 

Esimerkiksi Maalaisliitolta puheenvuoron pitivät vain Johannes Virolainen ja Juho 

Niukkanen. Kaksikon puheenvuorot olivat pitkät ja niissä otettiin enemmän kantaa 

laaja-alaisesti lain sisältöön. Myös SKDL:n ja SDP:n riveistä käytettiin vain muutama 

puheenvuoro ja niissäkin pituutta riitti.
312

 Edistyspuolue ja kokoomus kannattivat vielä 

valtionvarainvaliokunnassa koko esityksen kaatamista, mutta nyt erityisesti kokoomus 

pysyi kovin hiljaa.
313

 Kokoomuksen historiateoksen mukaan puolueen rooli sosiaalisia 

uudistuksia tehtäessä oli lähinnä jarruttajan rooli.
314

 Oliko se muuttanut mieltään vaalien 

lähestyessä? Saattoikin olla mahdollista, että edustajat odottivat asian käsittelyä 

suuressa valiokunnassa, eivätkä siten kokeneet tarpeelliseksi väitellä asiasta 

täysistunnossa. 

Uusi Suomi uutisoi ensimmäisestä lakikäsittelystä siteeraten sanatarkasti eri ryhmien 

edustajien puheenvuoroja. Lehden mukaan sosiaaliministeri Onni Peltonen esitti 

vakavana lapsilisän kiireellistä käsittelyä ja sitä, että eduskunta hyväksyisi hallituksen 

esityksen.
315
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3. LAPSILISÄLAKI TEKEE LÄPIMURRON 

3.1 Kompromissia sorvataan kiireellisesti  

Lapsilisälain ensimmäinen eduskuntakäsittely oli takana, ja kaksi lakikäsittelyä oli vielä 

edessä. Lakiehdotus oli lähetetty ensimmäisen lakikäsittelyn päätteeksi suureen 

valiokuntaan kiireellisellä menettelyllä. Asialla oli todellinen kiire, jotta se olisi saatu 

vielä saman vaalikauden aikana päätökseensä. Eduskuntavaalit olivat alle kuukauden 

päässä. Eduskuntaryhmien pöytäkirjoista tai tutkimuskirjallisuudesta ei käy ilmi, että 

lapsilisäasia olisi puhututtanut vaalikentillä tai noussut puolueiden kannatuksissa 

vaa’ankielen tai muuten merkittävään asemaan. Lapsilisällä näytti kuitenkin olleen 

vahvasti poliittista kannatusta oikeistosta vasemmistoon. Epäilemättä myös tulevat 

vaalit vauhdittivat ratkaisun syntyä, koska päätös lapsilisistä haluttiin tehdä vielä saman 

istuntokauden aikana. Tuskin mikään eduskuntaryhmä halusi estää lapsille parempien 

elinolojen rakentamista. Lasten auttaminen koettiin merkitykselliseksi asiaksi yli 

puoluerajojen.  

Lapsilisäpäätös haluttiin rivakasti, koska perhepalkkaa pidettiin yleisesti huonona, 

epäkelpona ja väliaikaisena ratkaisuna, joka oli tehty hätiköiden työmarkkinarauhan 

takaamiseksi. Perhepalkkaan ei ollut tyytyväinen kukaan: ei eduskunta, hallitus, SAK 

tai maatalouden etujärjestöt. Uutta päätöstä vauhdittivat lehtikirjoittelut sekä SAK:n ja 

maatalouden etujärjestöjen vierailut vallanpitäjien luona. Kaiken lisäksi SAK oli 

uhannut häiritä maan elintarviketuotantoa, elleivät maatalouden työntekijät olisi saaneet 

pian lapsilisiään. On myös todennäköistä, että moni ministeri ja kansanedustaja halusi 

saattaa asian tavoittelemalleen tolalle ennen eduskunnan vaihtumista. Näin myös oma 

kunnia olisi taattu, kun seuraajien ei olisi tarvinnut paikata edellisten edustajien 

päätösten jälkiä. 

Ministeri Onni Peltonen (sd.) kertoi ensimmäisessä lakikäsittelyssä eduskunnalle, että 

lapsilisää voitaisiin maksaa lokakuusta lähtien, mikäli se hyväksyttäisiin ennen 

vaaleja.
316

 Maaseudun Tulevaisuuden mukaan moni maaseudun työnantaja oli jättänyt 

perhepalkan maksamatta. Syynä oli muun muassa, että perhepalkkamalli oli heille 

kohtuuton rasitus, eikä työnantajilla ollut alkukeväästä tietoa, milloin ja missä määrin 
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kohtuuttomat rasitukset olisi korvattu työnantajille.
317

 Maaseudun Tulevaisuuden 

kirjoitteluun täytyy suhtautua erittäin kriittisesti, koska kirjoitukset olivat luonnollisesti 

myös etujärjestöpolitiikkaa valtiovallan suuntaan ja kannattajakunnan pitämistä 

tyytyväisenä etujärjestöönsä. 

 

3.1.1. Suuri valiokunta rakentaa määräaikaislain  

Suuri valiokunta päätyi työnantajan maksumallissa määräaikaisratkaisuun. Maksumalli 

eli laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta ulotettiin kestämään vuoteen 1950 

saakka. Muilta osin valiokunta yhtyi työasiainvaliokunnan mietintöön. Lisäksi suuri 

valiokunta puolsi edustaja Heikkilän aloitteen hyväksymistä. Aloitteessa valtio 

määrättiin korvaavan pientyönantajille perhepalkasta aiheutuneet kohtuuttomat 

kustannukset. Itse 600 markan lapsilisästä ei tehty määräaikaista. Ainoastaan 

työnantajan maksuvelvollisuus ulotettiin kestämään muutaman vuoden ajan. 

Maalaisliitto antoi suuressa valiokunnassa periksi ensimmäisen lapsen kysymyksessä. 

Suuren valiokunnan mietintö hyväksyttiin yksimielisesti ilman vastalauseita.
318

 

Maalaisliiton päänkäännöstä on pidetty taktisena, sillä tällä keinolla se pyrki estämään 

perhepalkkamallin voimaanjäännin.
319

  

Työnantajamaksun määräaikaisvaihtoehto oli ollut esillä aiemminkin. Siitä puhui 

Varma Turunen (sd.) ensimmäisessä lakikäsittelyssä kesäkuussa. Lisäksi SDP:n 

ryhmäkokouksessa toukokuussa kerrottiin RKP:n edustajan ehdottaneen 

määräaikaisuutta. Määräaikaisuusidea oli esillä myös SDP:n ryhmäkokouksessa 

ensimmäisen lakikäsittelyn jälkeen.
320

 Vaikuttaa siltä, että SDP oli ryhmistä 

aloitteellisin määräaikaislain viemisessä läpi, jotta lapsilisäpaketti olisi saatu säädettyä 

ennen eduskuntavaaleja. 

Maaseudun Tulevaisuus piti suuren valiokunnan merkittävimpänä ratkaisuna sitä, että 

työnantajamaksu ulotettiin kestäväksi vuoteen 1950 saakka. Pääkirjoituksessa ei sätitty 
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eduskuntaa tai hallitusta.
321

 Aihetta huolestuneisuuteen olisi ollut maaseudun osalta 

edelleen, sillä työnantajat saivat yhä rasituksekseen työnantajamaksun. Toisaalta se 

säädettiin nyt tietyin prosenttiosuuksin, eli sen rasittavuus ei riippunut työntekijöiden 

lapsimäärästä.
322

 Olikin poikkeuksellista, että lehti ei suominut hallitusta tai eduskuntaa, 

koska se moitti usein erityisesti hallituksen tekemisiä tai tekemättä jättämisiä.  

Lain voimassaolon rajoittaminen määräajaksi onkin ilmeisesti paikallaan, 

sillä vaikka tuskin onkaan mitään erimielisyyttä siitä, etteikö järjestelmää 

olisi senkin jälkeen jatkettava, ehditään tänä siirtymäkautena saada sen 

sovellutuksesta käytäntöön ja saada sen vaikutuksista lapsiperheiden 

elämän turvaamisessa riittävää kokemusta.
323

 

Eduskunta piti toisen lapsilisälakikäsittelyn jo 9.6.1948, jolloin pohjana oli suuren 

valiokunnan mietintö. Toisessa lakikäsittelyssä ei syntynyt keskustelua. Puhemies totesi 

eduskunnan yhtyvän suuren valiokunnan ehdotukseen ja että hallituksen esitykseen 

sisältyvä ehdotus laiksi evankelisluterilaisen kirkon papeille ja kanttoriarkuille 

suoritettavasta kasvatusavusta annetun lain kumoamisesta hylätään.
324

  

Työministeri Onni Peltonen (sd.) oli aiemmin esittänyt toiveen suurelle valiokunnalle, 

että se olisi pysynyt hallituksen esityksen kannalla.
325

 Toisen lakikäsittelyn 

puhumattomuus tukee edelleen sitä johtopäätöstäni, että suuressa valiokunnassa oli 

tehty kaikkia ryhmiä tyydyttävä ja luottamuksellinen ratkaisu. Ryhmät olivat mitä 

ilmeisimmin keskenään sopineet siitä, että esitystä ei avata keskusteltavaksi toisessa 

käsittelyssä. 

Lapsilisäasiaa hiottiin keväällä 1948, joka oli merkittävä maan poliittisessa historiassa. 

Väitetään, että kommunistit suunnittelivat tuolloin Suomen vallankaappaushanketta. 

Oikeistolaisten puolestaan väitetään suunnitelleen tuolloin kaappausta YYA-

sopimuksen torjumiseksi. Oikeiston on epäilty valmistelleen kaappausta ulkomaalaisten 

avustuksella. Kaiken lisäksi eduskunta erotti toukokuussa SKDL:n sisäasiainministerin 
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Yrjö Leinon tehtävästään.  SKP halusi korvaajaksi myös puolueensa edustajan, mitä se 

yritti edistää mielenosoituksin ja lakoin. SKP:n toimien pelättiin peruvan tai lykkäävän 

heinäkuiset eduskuntavaalit.
326

 Leinon tilalle nimitettiin lopulta maltillinen 

kansandemokraatti Eino Kilpi. Lakkoliikehdintä saatiin loppumaan vasta, kun SKDL:n 

Hertta Kuusinen nimitettiin hallitukseen salkuttomaksi ministeriksi. Tämän lisäksi 

samaisena keväänä maassa seurattiin huolestuneina kommunistien vallankaappauksia 

Itä-Euroopassa, kuten ”Tšekkoslovakian tietä”.
327

 

Tulenarka poliittinen tilanne ei suoranaisesti välity lapsilisäasiaan. Se kuitenkin saattoi 

vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin siten, että eduskuntaryhmät eivät luottaneet toisiinsa. 

Hallituspuolueet näyttäytyivät kuitenkin perhepalkan käsittelyssä syksyllä paljon 

riitaisampina ja toisiaan kohtaan epäluottavaisempina kuin keväällä lapsilisäasian 

kanssa. 

 

3.1.2. Kolme suurta tinkivät tavoitteistaan yksimielisyyden saamiseksi 

Ennen kuin suuri valiokunta oli saanut lapsilisästä mietintönsä valmiiksi toista ja 

kolmatta täysistunnon lakikäsittelyä varten, sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän 

valmisteleva valiokunta keskusteli aiheesta. SDP:n valiokunta esitti vaihtoehdoksi 

kompromissiratkaisua, jonka turvin lain uskottiin menevän läpi. SDP päätti valtuuttaa 

edustajansa Varma Turusen ja Alpo Lumpeen neuvottelemaan asiasta Ruotsalaisen 

Kansanpuolueen kanssa.
328

 Valmistelevan valiokunnan jälkeen vielä samaisena iltana 

eduskuntaryhmäkin oli kokoontunut. Eduskuntaryhmä päätti olevansa hätätilassa valmis 

lapsilisälain määräaikaisuuteen. Ryhmä hyväksyi valiokunnan esityksen RKP:n kanssa 

neuvottelemisesta.
329

  

Valmisteleva valiokunta kokoontui uudestaan muutaman päivän kuluttua. Tällöin se 

päätti esittää ryhmälleen, että asia oli vietävä loppuun ennen eduskunnan lomaa ja lain 

voimassaoloajaksi oli pyrittävä saamaan vähintään kolme vuotta. Valiokunta päätti 

esittää ryhmälleen, että SDP olisi asettunut lapsilisäpakettiin kuuluvan kokoomuksen 
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Matti Heikkilän aloitetta vastaan.
330

 Heikkisen aloitteessa valtion esitettiin korvaavan 

työnantajille aiheutuneet kohtuuttomat kustannukset perhepalkasta, jos työntekijöitä oli 

ollut enintään 20. Kohtuuttomilla kustannuksilla tarkoitettiin yli neljä prosenttia 

työntekijöiden keskipalkasta ylittyneitä menoja.
331

 Perusteita Heikkilän aloitteen 

vastustamiseen ei kirjattu pöytäkirjaan.
332

 Pöytäkirjoissa ei ole merkintöjä siitä, että 

lapsilisäaiheesta olisi keskusteltu enää tämän jälkeen valmistelevassa valiokunnassa tai 

ryhmäkokouksessa.
333

 Suuri valiokunta oli kuitenkin lopulta hyväksynyt Heikkilän 

aloitteen.
334

 SDP valmisteli aktiivisesti kompromissiratkaisua ja lain määräaikaisuutta 

suurta valiokuntaa varten. On todennäköistä, että SDP:llä oli suuri vaikutus siihen, että 

suuri valiokunta pääsi yksimieliseen ratkaisuun. 

SDP:n pöytäkirjoista heijastuu yksimielisyys siitä, että lapsilisälaki oli saatava läpi. 

Ryhmä ei nähnyt hallituksen esityksessä puutteita. Yksimielisyydestä kielii se, että aihe 

ei pöytäkirjojen perusteella herättänyt ryhmässä keskustelua tai erimielisyyttä.
335

 SDP 

halusi Maalaisliiton ja SKDL:n tavoin eroon perhepalkasta, johon SDP joutui aiemmin 

myöntymään. Kysymykseksi jää, millaista politiikkaa SDP olisi tehnyt, jos SAK ei olisi 

painostanut kiirehtimään lapsilisäratkaisussa. Entä jos perhepalkka olisikin kelvannut 

SAK:lle, eikä sitä olisi etujärjestön mielestä kuulunut muuttaa? SDP oli koko ajan ollut 

tähän asti hallituksen esityksen kannalla, mutta nyt se myöntyi työnantajamaksun 

määräaikaisuuteen. Ilmeisesti uskottiin, että ilman määräaikaisuutta ei olisi saatu 

suuressa valiokunnassa yksimielistä lopputulosta. 

Maalaisliiton eduskuntaryhmä käsitteli lapsilisäasiaa samana päivänä kuin eduskunta 

piti toisen lakikäsittelyn. Puheenjohtaja Juho Koivisto kertoi edustajille suuren 

valiokunnan päätyneen kompromissiratkaisuun. Tutkimukseni kannalta on erityisen 

harmillista, että pöytäkirjaan ei kirjattu kokouksessa käytettyjen puheenvuorojen 

sisältöä, joten lähdeaineisto tästä tärkeästä Maalaisliiton ryhmän kokouksesta jää 

vajanaiseksi. Pöytäkirjan mukaan asia aiheutti keskustelua ja puheenvuoroja piti kuusi 
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eri edustajaa. Keskustelun päätteeksi ryhmä päätti ajaa suuren valiokunnan hyväksymää 

kantaa.
336

  

Sanavalinta ”ajaa” kuvastaa, että Maalaisliitto päätti edistää aktiivisesti tätä linjaa, eikä 

se asettautunut passiivisesti valiokunnan kannan taakse. On kuitenkin mahdollista, että 

tätä sanavalintaa ei ollut mietitty erityisen tarkasti pöytäkirjaa kirjoitettaessa. 

SKDL:n työvaliokunta kävi lapsilisän tilannekatsausta läpi. Ryhmä pelkäsi, että jos 

SKDL vastusti suuressa valiokunnassa Matti Heikkilän aloitetta, sitä olisi tultu 

käyttämään ryhmää vastaan. Työvaliokunta päätti olla torjumatta Heikkilän aloitetta, 

mitä SKDL:n ryhmä kutsui kokouksessaan kompromissiksi. Ryhmä päätti ajaa suuressa 

valiokunnassa läpi kantaa, jossa työnantajalle takaisinmaksettavista maksuista olisi 

pitänyt säätää lakiin tarkat perustelut.
337

 Tämä kanta vaikuttaa olleen tietynlainen ehto 

sille, että ryhmä oli ollut valmis puoltamaan Heikkilän aloitetta. Vaikuttaa siltä, että 

vasemmistoryhmille oli kiperä paikka puoltaa valtionvaroista tehtävää kädenojennusta 

työnantajille. SDP oli kuitenkin siihen valmis saadakseen kompromissiratkaisun 

lapsilisästä aikaiseksi. Asian epämieluisuuden vuoksi SDP:n ryhmä lienee myös 

vastustanut Heikkilän aloitetta. 

Muutama päivä myöhemmin työvaliokunnassa todettiin, että suuressa valiokunnassa oli 

päätetty tehdä työnantajamaksusta määräaikainen, vuoteen 1950 saakka kestävä laki. 

Ryhmässä myös todettiin, että valiokunnan esityksen mukaan pientyönantajat olisi tultu 

vapauttamaan maksusta.
338

 SKDL:ssä ei ollut oikeaa tietoa pientyönantajien 

vapauttamisesta, sillä suuri valiokunta ei päättänyt vapauttaa pientyönantajia 

lapsilisämaksusta.
339

  

Lapsilisälain läpimenoa pidettiin niin varmana ja ennakolta sovittuna ratkaisuna, että 

SKDL:n ryhmä päätti jopa myöntää yhdelletoista edustajalleen loman päivälle, jolloin 

oli määrä käsitellä viimeistä kertaa lapsilisälakia eduskunnan täysistunnossa. 
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Keskustelussa kävi ilmi, että lauantain istunnosta voitanee olla pois, koska 

lapsilisäkysymyksessä ei tulle yllätyksiä.
340

 

Aiemmin toukokuussa ryhmäkokouksessa kaikkia edustajia oli kehotettu osallistumaan 

lapsilisän lakikäsittelyyn.
341

 Lomien myöntäminen kertoo siitä, että eduskuntaryhmät 

olivat tehneet lapsilisäratkaisun luottamuksellisessa hengessä. Yllättäviin 

suunnanmuutoksiin ei uskottu edes SKDL:n riveissä, jonka pöytäkirjoista välittyy usein 

epäluottamus muita ryhmiä kohtaan. 

 

3.2. Yksimielisesti mutta eripuraisesti kohti uudenlaista sosiaalipolitiikkaa  

3.2.1. Oikeisto valittelee ja vasemmisto kehuu kompromissia  

Lapsilisälaki saapui 12.6.1948 eduskunnan kolmanteen lakikäsittelyyn. Puhemies 

kertoi, että kansanedustajilla oli vaihtoehtoina joko hyväksyä tai hylätä suuren 

valiokunnan lakiesitykset. Edustajien tuli myös hyväksyä menettelytapa siitä, että toinen 

ja kolmas lakikäsittely oli suoritettu kiireellisellä menettelyllä. Menettelytapa 

hyväksyttiin, eikä asiasta käytetty puheenvuoroja. Lakipaketti olisi siirtynyt seuraavan 

eduskunnan käsiteltäväksi, jos kiireellisyyttä olisi vastustettu. 

Istunnon ensimmäisen puheenvuoron käytti SDP:n Urho Kulovaara. Hän kertoi suuren 

valiokunnan keskustelleen, olisiko ollut mahdollista vapauttaa pientyönantajat 

lapsilisämaksusta. Suuri valiokunta ei kuitenkaan puuttunut asiaan, koska 

lakikäsittelyllä oli todellinen kiire. Kulovaaran mielestä suurin osa pientyönantajista oli 

tulojensa puolesta kuin palkkatyöläisiä ja siksi vapauttamista oli harkittava. Kulovaaran 

mukaan asia täytyi ratkaista ennen lapsilisälain voimaantuloa eli ennen syksyä. 

Kulovaaran mukaan maksusta vapautettavat työnantajat oli kuitenkin vaikea rajata, 

koska joillakin pientyönantajilla saattoi olla suuret tulot, vaikka työntekijöitä oli kovin 

vähän. Hän kuvaili lapsilisän maksajakiistaa seuraavasti: 

Porvaripuolueet olisivat nostattaneet tulo- ja omaisuusveroa noin 30%:lla ja 

näistä verotuloista olisi lapsilisä sitten maksettu. Vasemmisto taas oli sitä 

mieltä, että koska työnantajat jo viime lokakuun alussa tehdyllä sopimuksella 
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suostuivat ne työntekijöille maksamaan, ei heitä nyt lakisäänteisessä 

järjestyksessä ole vapautettava, varsinkin kun he hintoja määrättäessä ovat 

saaneet ne hyväkseen. Tähän yhtyi suuri valiokunta ja eduskuntakin toisessa 

käsittelyssä.
342

  

Maalaisliittoa harmitti, että pientyönantajat joutuivat osallistumaan lapsilisälain 

kustannuksiin maksamalla neljä prosenttia työntekijöiden palkasta lapsilisämaksua. 

Maalaisliiton Johannes Virolaisen mukaan kukaan ei ollut lapsilisälakiin täysin 

tyytyväinen, mutta hänen mukaansa parempaakaan ratkaisua ei saatu aikaiseksi. 

Virolaisen mielestä lapsilisälaki oli rahoituskysymyksen vuoksi sovittelun tulos. Hän 

kertoi, että suuri valiokunta oli vilpittömästi pyrkinyt pääsemään asiassa jonkinlaiseen 

ratkaisuun. Virolainen määritteli pientyönantajaksi työnantajan, jolla oli enintään viisi 

henkilöä töissä. Kokoomus liittyi myös maalaisliittolaisten päivittelyyn 

kompromissiratkaisusta.
343

 Maalaisliiton historia on nimennyt lapsilisälain sisällön 

kompromissin tulokseksi, joka historiateoksen mukaan kuitenkin kelpasi puolueelle.
344

  

Kokoomuksen Päiviö Hetemäen mukaan pientyönantajien vapauttamisesta oli päästy 

sopuun. Se oli osa lapsilisän kompromissiratkaisua. Hetemäki arvioi lapsilisälain 

tekotapaa niin kiireelliseksi, että laki saattoi sisältää sellaisia puutteita, joita täytyi 

myöhemmin lainsäädännössä korjailla. Hänen mielestään laki oli hyväksyttävä, kun 

parempaakaan ratkaisua ei saatu tehtyä. Hän oli myös tyytyväinen, että suuri valiokunta 

oli hyväksynyt edustaja Heikkilän aloitteen.
345

 Uuden Suomen mukaan suuressa 

valiokunnassa oli sovittu, että hallitus olisi antanut myöhemmin esityksen 

pientyönantajien vapauttamisesta maksuista.
346

 Myös SKDL:n ryhmäkokouksessa 

todettiin, että pientyönantajien vapauttamisesta oltiin päästy sopuun.
347

 Vaikuttaa siltä, 

että suuressa valiokunnassa oli sovittu seuraavan eduskunnan puolesta siitä, että 

pientyönantajat vapautetaan maksusta. Asiasta ei ehditty laatia lakia, koska 

                                                      
342

 1) Ehdotukset lapsilisälaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi suoritetun lapsilisän korvaamisesta 

eräissä tapauksissa 12.6.1948. VP 1947. ptk. V. 4392. 
343

 1) Ehdotukset lapsilisälaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi suoritetun lapsilisän korvaamisesta 

eräissä tapauksissa 12.6.1948. VP 1947. ptk. V. 4391–4399. 
344

 Hokkanen 1996, 260. 
345

 1) Ehdotukset lapsilisälaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi suoritetun lapsilisän korvaamisesta 

eräissä tapauksissa 12.6.1948. VP 1947. ptk. V. 4396. 
346

 US 10.6.1948. 
347

 SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ptk. 9.6.1948 §1 1. Työvaliokunnan pöytäkirjat CB:42. 

KaA. 



 

89 
 

lapsilisäasialla oli niin kiire. Lapsilisä tuli voimaan vasta lokakuussa, joten uudella 

eduskunnalla oli aikaa ennen sitä vapauttaa pientyönantajat. 

Viimeisessä istunnossa ei käytetty paljon puheenvuoroja, mutta osa niistä oli 

pituudeltaan pitkiä. Esimerkiksi Maalaisliitolta puhuivat vain Johannes Virolainen ja 

Kalle Kirra. Edistyspuolue ja kokoomus käyttivät kumpainenkin yhden puheenvuoron. 

Edistyspuolueen Kalle Kauppi toi puheessaan ytimekkäästi esille, että myös 

edistyspuolue kannatti lapsilisää. 

Tämä lapsilisälakiin sisältyvä sosiaalinen tarkoitusperä on oikea. Se muoto, jossa 

se nyt tulee hyväksytyksi, on kiireessä suoritetun sovittelun tulos ja aikaansaa 

väliaikaisen ratkaisun, jonka edistyspuolueen ryhmä on puolestaan hyväksynyt.
348

 

Edistyspuolueelle ja kokoomukselle lapsilisästä puhuminen ei välttämättä ollut 

mieluisaa. Ne kannattivat oppositioryhminä hallituksen esitystä, jonka sisältöä ne olivat 

aluksi tiukasti vastustaneet. 

Virolainen jätti eduskuntakäsittelyssä ponnen, jossa pyydettiin hallitusta selvittämään 

nopeasti, olisiko pientyönantajat mahdollista vapauttaa lapsilisän maksamisesta. Jälleen 

eduskunnassa nähtiin porvariyhteistyötä, kun kokoomuksen Hetemäki kannatti 

Virolaisen pontta. SDP:n edustaja Urho Kulovaara jätti myös ponnen samaisesta 

aiheesta. Lisäksi SKDL:n Toivo Lång vetosi tulevaan eduskuntaan pientyönantaja-asian 

ratkaisemiksi.
349

 Ryhmissä vallitsikin yksimielisyys siitä, että asialle oli tehtävä jotain 

pian. Vain painotuksissa oli eroja, sillä Maalaisliitto piti työnantajamaksua katastrofina, 

kun taas vasemmisto ei pitänyt yhtä suurta meteliä aiheesta. Tämä selittyy myös sillä, 

että Maalaisliiton piirissä oli pientyönantajia todennäköisesti enemmän kuin 

työläistaustaisten SDP:n ja SKDL:n piireissä.  

Toivo Lång jätti puolestaan ponnen, jossa toivottiin, että hallitus tutkittuaan asiaa olisi 

antanut esityksen siitä, että lapsilisää ei olisi maksettu suurituloisille ja suurten 

omaisuuksien omistajille. Esitys ei herättänyt keskustelua ja sitä kannatti SKDL:n 

edustaja.
350

 Lång ei välttämättä tarkoittanut ehdotuksellaan pelkkää mekaanista 
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varallisuus- ja omaisuusrajaa. Hän saattoi myös tarkoittaa sitä, että rikkaiden verotusta 

kiristettäisiin sen verran, että lapsilisä olisi saatu perittyä heiltä takaisin verotuksen 

keinoin, kuten ryhmän piiristä oli aiemmin keväällä ehdotettu.
351

  

 

3.2.2. Lapsilisä maaseudun mökkeihin ja pienviljelijäkoteihin 

SKDL ja SDP eivät yhtyneet kokoomuksen ja porvaripuolueiden tavoin kritiikkiin 

kompromissista. Sen sijaan vasemmistopuolueet kehuivat lopputulosta ja viime hetkien 

nopeaa käsittelyä. SKDL ylisti lakia merkittäväksi uudistukseksi, mutta Maalaisliitto oli 

varovaisempi ylistyspuheissaan. Edustaja Martta Salmela-Järvinen (sd.) kehui uuden 

lapsilisälain tekevän parhaiten oikeutta kaikille maan lapsille ja perheille. Salmela-

Järvisen puhe oli yksi harvoja naisten pitämiä puheenvuoroja lapsilisäkäsittelyissä. 

Salmela-Järvisen mukaan lapsilisässä ei ollut kyse köyhäinavusta vaan yhteiskunnan 

yrityksestä jakaa lapsen kasvattamisen kuluja.
352

  

HIILAMON mukaan lapsilisän kautta suomalainen sosiaalipolitiikka menetti 

köyhäinhoidollisen luonteensa. Tilalle tuli kansalaisen sosiaalinen oikeus.
353

 

Lapsilisäuudistusta on pidetty uudenlaisen sosiaalipolitiikan läpimurtona, koska sitä 

maksettiin tasasuuruisena jokaisesta maan lapsesta.
354

 KUUSI on korostanut, että 

vuoden 1948 lapsilisäkysymyksessä ei juuri keskusteltu sosiaalipoliittisista 

näkökulmista, sillä keskiössä olivat työmarkkinat. Lapsilisä oli palkankorvikkeiden 

ohjailemista lainsäädännöllä koko väestöä koskevaksi asiaksi. Sen sijaan KUUSEN 

mielestä lapsilisää säädettäessä olisi pitänyt miettiä, millainen oli erisuuruisten 

lapsiperheiden kulutuskyky suhteutettuna muuhun väestöön, mutta tämä ongelma 

sivuutettiin.  

Lapsilisä helpotti suomalaisten elämää. Näin oli erityisesti Pohjois- ja Koillis-Suomen 

pienviljelijäperheissä, sillä viisilapsisen pienviljelijäperheen käytettävissä olleet tulot 

kasvoivat keskimäärin ehkä noin neljänneksellä. KUUSI on kuvaillut, että lapsilisät 

”lankesivat mannana taivaasta isoavaan maahan”. Vuonna 1968 kirjoitetun teoksen 
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mukaan lapsilisässä oli kyse Suomen sosiaalipoliittisen historian mittavimmasta ja 

radikaaleimmasta uudistuksesta.
355

 Lapsilisä tasoitti siis alueellista tulonjakoa.
356

 

Asuivathan suuret ikäluokat pääasiassa maaseudulla, minne alettiin maksaa huomattavia 

määriä lapsilisiä. 

Viimeisessä lakikäsittelyssä sosiaalipoliittinen näkökulma ja lapsiperheiden elinolot 

olivat keskeisesti esillä. Puheenvuoroissa analysoitiin tehtävän päätöksen vaikutuksia ja 

merkityksiä.
357

 SKDL:n työasiainvaliokunnan puheenjohtaja Toivo Lång ylisti tehtyä 

päätöstä: 

600 markkaa kuukaudessa lasta kohden ei nykymarkoissa ole paljon, mutta kun 

sen saa noin 1,140,000 lasta, on se paljon. Tällä lainsäädännöllä lapsilisä 

viedään luullakseni peruuttamattomasti myöskin maaseudun mökkeihin ja 

pienviljelijäkoteihin, joissa sitä tarvitaan kipeästi. Sen vaikutuskin on siellä 

suurempi, sillä maaseudulla lasten kasvatuskustannuksetkin ovat jonkin verran 

alhaisemmat.
358

 

Långin mukaan vaalien läheisyys piti lapsilisäkäsittelyssä porvariston kurissa ja kansaa 

kuuntelevana.
359

 Långin väitettä tukee myös BERGHOLM, jonka mukaan nimenomaan 

vaalien läheisyys vauhditti yhteisymmärryksen syntyä.
360

 Tässä tulkinnassa on perää, 

sillä yllättäen kokoomus ja edistyspuoluekin kannattivat lapsilisää, vaikka ne 

valtionvarainvaliokunnassa olivat valmiita hylkäämään koko esityksen. Toisaalta 

työväenasianvaliokunnassa tämä puoluekaksikko ei kuitenkaan esittänyt lakipaketin 

hylkäämistä, joten kahdesta suurimmasta oppositioryhmästä ei tullut selkeätä linjaa. 

Toivo Lång ja Maalaisliiton Johannes Virolainen nousevat yksittäisinä kansanedustajina 

selkeästi esiin eduskuntakeskusteluista. Kaksikko piti tutkimuksen kannalta 

keskeisimpiä ja painokkaimpia puheenvuoroja. Långin aktiivisuuden asiasta ymmärtää 

eduskunnan työväenasiainvaliokunnan puheenjohtajuuden vuoksi. Syy Virolaisen 

useisiin ja painokkaisiin puheenvuoroihin jää avoimeksi. Virolainen ei ollut aktiivinen 
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vielä perhepalkasta puhuttaessa, mutta mitä enemmän lapsilisälain syntyminen eteni, 

sitä enemmän hän otti vahvempaa asemaa eduskuntaryhmässä, valiokunnissa ja 

erityisesti täysitunnoissa. Vironen ei mainitse lapsilisälakia 1940-luvun politiikasta 

kertovassa muistelmateoksessaan.
361

 

Vaikka lakia moititaan kompromissiksi, viestii se siitä, että jokaisessa ryhmässä oli 

halua tehdä sosiaalista uudistustyötä ja myönnytyksiä vaikeiden päätösten edessä. 

Eduskuntakeskustelussa kompromissi mielletään hyvin kielteiseksi asiaksi. 

Sisäpoliittinen tilanne ja puolueiden vastakkainasettelu olivat tuolle ajalle leimallisia 

piirteitä, mikä aiheutti kitkaa ja jännitteitä. 

Taulukko 2 kuvastaa, kuinka lapsilisälaki käsiteltiin lopulta nopealla aikataululla, 

vaikkakin se viipyi valiokunnissa pitkään. Laki hyväksyttiin yksimielisesti. Tasavallan 

presidentti hyväksyi lapsilisälain ja siihen liittyvät muut lait 22.7.1948.
362

 

Taulukko 2. Lapsilisälain synnyn keskeisimmät vaiheet 

6.2.1948 21.2.1948 12.3.1948 3.6.1948 9.6.1948 12.6.1948 
Eduskunta 

velvoittaa 

työnantajat 

perhepalkan 

maksuun. 

 

Yleistä 

lapsilisää 

työstävä 

komitea saa 

työnsä 

valmiiksi. 

 

Eduskunta 

lähettää 

lapsilisä-

paketin 

valiokuntiin. 

 

1.lakikäsittely.  

Laki 

lähetetään 

suureen 

valiokuntaan. 

 

2.lakikäsittely. 

Suuren 

valiokunnan 

mietintö on 

pohjana. 

 

3.lakikäsittely. 

Yleinen 

lapsilisä 

hyväksytään. 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lapsilisäksi tuli 600 markkaa kuukaudessa eli 

yhteensä 7 200 markkaa vuodessa lasta kohden. Sitä maksettiin neljännesvuosittain 

jokaisesta Suomessa asuvasta alle 16-vuotiaasta lapsesta, jolla oli Suomen kansalaisuus. 

Työkyvyttömästä lapsesta lisää maksettiin vuoden pidempään. Jos vanhemmat huolsivat 

lasta yhteisesti, kuului oikeus lapsilisän nostamiseen pääsääntöisesti lapsen äidille. 

Kasvattilapsen lapsilisä kuului lapsen kasvattajalle, jos huoltolautakunta ei toisin 

määrännyt. Lapsilisää ei maksettu siltä vuosineljännekseltä, jonka alkaessa lapsi oli 

ollut hoidettavana laitoksessa, jossa valtio kokonaan suoritti hoitokustannukset. 

Henkilön, joka halusi nostaa lapsilisää, täytyi tehdä ilmoitus kunnan 
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huoltolautakunnalle. Laitoksella oli oikeus tehdä ilmoitus lautakunnalle, jos lapsi oli 

laitoshoidossa. Huoltolautakunnan päätöksistä oli oikeus valittaa sosiaaliministeriöön. 

Lain mukaan lapsilisää maksettiin lapsen elatusta ja kasvatusta varten. Lapsilisän 

väärinkäyttötilanteissa huoltolautakunta pystyi ottamaan lapsilisän haltuunsa tai 

määräämään lisän käytöstä lapsen edun vaatimalla tavalla. Lapsilisää ei saanut 

ulosmitata, ja se oli verovapaata. Lapsilisän maksamisen tavasta ja ajasta päätettiin 

määrätä lähemmin asetuksella. Elinkustannusten noustessa valtioneuvostolla oli oikeus 

korottaa lapsilisän määrää enintään lapsilisälain voimaantulosta alkaen laskettua 

elinkustannusten nousua vastaavaksi. Työnantajien piti maksaa jokaisen työntekijän 

palkkasummasta neljä prosenttia lapsilisämaksua valtiolle.
363

 Seuraavat luvut auttavat 

hahmottamaan, mitä 600 markkaa kuukaudessa tarkoitti. Vuonna 1948 keskimääräinen 

tuntipalkka oli 96,88 markkaa. Vertailun vuoksi esimerkiksi 500 grammaa voita maksoi 

162 markkaa, kilo perunaa 12,60 markkaa ja kahvipaketti 350 markkaa. Junalipun 

Helsingistä Hämeenlinnaan sai 420 markalla.
364

 

Laki edesauttoi naisen asemaa ja tunnusti kotona työtä tekevien naisten uurastuksen. 

Lapsilisän merkityksen on arvioitu olleen suurempi tuolloin kuin milloinkaan muulloin. 

Arvio on vuodelta 1994.
365

 Lapsilisä kavensi naisten ja miesten tuloeroja ja edisti 

perhetalouden tasa-arvoa. Yhdestä lapsesta saadut lapsilisät nostivat palkkatyössä olleen 

naisen tuloja 5–8 prosenttia kuukaudessa.
366

 Lapsilisämenot olivat vuonna 1949 jopa 40 

prosenttia valtion kaikista sosiaalimenoista.
367

 BERGHOLM huomauttaa, että Suomi 

olisi saattanut alkaa perhekustannusten tasaamisessa erilaiselle tielle kuin Ruotsi, jos 

valtalaki olisi sallinut vuonna 1947 työnantajamaksun keräämisen tasausrahastoon.
368

 

SKDL:n naisliikkeen historian ja Maalaisliiton historian mukaan lapsilisä oli 

Maalaisliiton ja SKDL:n voitto ja näiden kahden puolueen yhteistä ansiota. 

Maalaisliiton historian mukaan sosiaalidemokraatit vastustivat koko lapsilisälakia.
369

 

SKDL:n puoluehistoria yltyy kehumaan lapsilisälakia Mauno Pekkalan 
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pääministerikauden merkittävimmäksi saavutukseksi.
370

 SDP-taustainen BERGHOLM 

pitää Maalaisliiton ja SKDL:n naisliikkeen historioiden tulkintoja harhaanjohtavina.  

BERGHOLM tuo esille, että SAK, SDP ja SKDL ryhmittäytyivät hallituksen esityksen 

taakse, kun oikeistopuolueet sen sijaan pyrkivät poistamaan lapsilisän aiheuttavan 

taloudellisen rasituksen työnantajilta. BERGHOLM myös muistuttaa SKDL:n ja 

Maalaisliiton olleen sanasodassa aiheesta eduskunnassa keskusteltaessa. Hän pitää 

SAK:n historiateoksessa lapsilisää 1940-luvun suurimpana sosiaalipoliittisena 

uudistuksena, johon SAK vaikutti olennaisesti.
371

 SDP:n eduskuntaryhmän historian 

mukaan ”sosiaalidemokraatit toteuttivat lapsilisälain”.
372

 

Kaikkiin edellä mainittuihin tulkintoihin on suhtauduttava hyvin varauksellisesti ja 

niiden subjektiivisuutta on arvioitava. Eri tahojen historiateokset pyrkivät tulkitsemaan 

lapsilisälain omaksi saavutuksekseen. Puolueiden historioiden tulkinnoissa on syytä 

erityisen suureen subjektiivisuuden arviointiin. On totta, että SAK:n rooli 

lapsilisäasiassa oli erittäin vahva perhepalkasta lähtien. Järjestö edisti järjestelmällisesti 

omien kantojensa ajamista vallanpitäjien suuntaan vasemmistopuolueiden edustajien 

kuunnellessa tarkoin etujärjestön ajatuksia. 

KANKAAN näkemys teoksessa Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana tukee 

BERGHOLMIN tulkintoja. KANKAAN mukaan SDP ajoi lapsilisää vahvimmin 

kaikille lapsille kuuluvaksi etuudeksi.
373

  On totta, että SDP tuki hallituksen ja komitean 

linjaa kuuliaisesti ja puolueista johdonmukaisimmin. Maalaisliiton historian väite siitä, 

että SDP olisi vastustanut koko lapsilisälakia, on perusteeton. Maalaisliitto oli 

aloitteellinen lapsilisäasiassa, mutta SDP ei sitä missään toimielimessä vastustanut, vaan 

se yritti esimerkiksi määräaikaisratkaisun avulla saada lain eteenpäin. 

Kokoomuksen historiateoksessa ei oteta kunniaa lapsilisälaista. Teoksen mukaan 

kokoomuslaisia ei voida pitää vuosina 1944−1948 tehtyjen sosiaalisten lakien isinä tai 

äiteinä. VESA VAREKSEN mukaan puolue toimi lähinnä jarruttelijana 

sosiaalilainsäädäntöä tehtäessä. Hillitsemisyritykset eivät yleensä kohdistuneet itse 

säädettävään asiaan vaan lain tuomiin kustannuksiin.
374

 Tulkinta pitää lapsilisän osalta 
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paikkansa. Kokoomus esimerkiksi ehdotti valtionvarainvaliokunnassa koko lakipaketin 

hylkäämistä, mutta lopulta kannatti sen hyväksymistä. 

Uusi Suomi uutisoi lapsilisästä isosti otsikolla Lapsilisälaki hyväksytty. Lehden mukaan 

moni edustaja oli istunnon aikana jo vaalilomaa viettämässä. Paikalla oli 70 edustajaa, 

joista nelisenkymmentä oli vasemmistolaisia. Istunnon kuluessa osallistujamäärä vain 

supistui. Jutussa ei oteta kantaa siihen, kenen ansio tai tappio lapsilisälaki oli.  

Eduskuntakeskustelusta se siteerasi esitettyjä toivomusponsia.
375

 Lehti ei missään 

vaiheessa tuonut kokoomuksen kantaa kirkkaasti esille. Lehti moitti perhepalkkaa ja 

halusi edustaja Matti Heikkilän lakialoitteen menevän läpi. Kokoomuspuolueen roolia 

perhepalkka- ja lapsilisäasiassa ei kuitenkaan nostettu juuri esille. 

Maaseudun Tulevaisuus ei antanut kunniaa lapsilisäasiassa suoranaisesti millekään 

ryhmittymälle, eikä se kiitellyt erikseen eduskuntaa tai hallitusta. Lehti kuitenkin yltyi 

kehumaan pääkirjoituksessaan hyväksyttyä lapsilisälakia yhteiskuntaan syvälti 

vaikuttavaksi uudistukseksi.
376

 Lehden pääkirjoituksessa oli vielä alkuvuodesta pidetty 

lapsilisää liian kalliina ja suurena muutoksena maan taloudellisiin olosuhteisiin nähden. 

Lehti ei pitänyt tällöin täysin perusteltuna sitä, että lapsilisää maksetaan jo 

ensimmäisestä lapsesta alkaen.
377

 Nyt lehden linja oli muuttunut.
378

 

Toisaalta taas rajoitusten tekeminen ja kaikkinainen ”karsinoiminen” 

tällaisessa ”koko kansan järjestelmäksi” tarkoitetussa organisatiossa olisi 

saattanut tuntea epätarkoituksenmukaiselta, samalla kun sen hoitaminen 

käytännössä kenties olisi jossain määrin mutkistunut. Samasta syystä luovuttiin 

jo valiokuntakäsittelyssä ajatuksesta, että lapsilisät olisi ollut asianomaisille 

järjestettävä veronalennustietä, niin pitkälle kuin se olisi ollut mahdollista. 

Lehden mukaan maatalousväestö oli tunnustettu samanarvoiseksi väestönosaksi muiden 

väestöryhmien kanssa uuden sukupolven kasvattamisesta aiheutuvien kustannusten 

korvaamisessa ja tasoittamisessa. Sen mukaan erityisesti suuriperheisen ja vähävaraisen 
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pienviljelijäväestön kannalta lapsilisällä oli ratkaiseva merkitys tämän väestön elämään 

ja elinehtoihin.
379

 

Lapsilisä syntyi lopulta valtioneuvoston hätiköidyn ratkaisun seurauksena. 

Valtioneuvoston päätös oli muutettava kaikkia osapuolia miellyttäväksi ratkaisuksi. 

Vaikka lapsilisässä oli kyse valtioneuvoston päätöksen paikkaamisesta, ei se poissulje 

sitä tosiasiaa, että lapsilisät tulivat suomalaiskodeissa suureen tarpeeseen maan 

jälleenrakennusaikana. 

Pääministeri Mauno Pekkalan hallitus rakensi aktiivisesti sosiaalista lainsäädäntöä ja 

työlainsäädäntöä. Syynä oli vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeiden vaikutusvallan 

kasvu. Hallituskaudella annettiin esitykset muun muassa työehtosopimuslaista, 

työriitojen sovittelusta ja työaikalaista.
380

 Työnantajien lapsilisämaksu ja totta kai 

lapsilisä voidaan luokitella tähän laajaan lainsäädäntötyöhön. 

 

3.2.3. Eduskunta äänestää toivomusaloitteista 

Lapsilisän hyväksynyt eduskunta kokoontui vielä vaalien jälkeen täysistuntoon 

käsittelemään eri asioita. Maalaisliiton Johannes Virolainen oli jättänyt viimeisessä 

eduskuntakäsittelyssä toivomusaloitteen eli ponnen. Siinä Virolainen pyysi hallitusta 

selvittämään nopeasti mahdollisuutta vapauttaa pientyönantajat lapsilisien maksusta. 

Myös SDP:n edustaja Urho Kulovaara jätti ponnen samaisesta aiheesta.
381 

Heinäkuisessa istunnossa Virolaisen ponsi voitti näiden kahden toivomusaloitteen 

keskinäisessä äänestyksen. Eduskunta hyväksyi ponnen pientyönantajien maksuista 

vapauttamisesta. Virolaisen ponsi sai tukea yli puoluerajojen äänin 100–36.
382

 

Käytännössä pientyönantajien vapauttamisesta oli päätetty ryhmien kesken jo 

alkukesästä suuressa valiokunnassa.
383

 Ponnen hyväksyminen tarkoitti sitä, että 

eduskunta tahtoi hallituksen selvittävän työnantajien vapauttamista ja mahdollisesti 
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hallitus pystyi antamaan tästä esityksen. Työ jäi kuitenkin seuraavan eduskunnan ja 

hallituksen harteille. Kysymykseksi myös jää, missä määrin edellisen eduskunnan 

toivomusaloitteet sitovat seuraavaa hallitusta. 

SKDL:n Toivo Lång jätti myös ponnen lapsilisän viimeisessä eduskuntakäsittelyssä. 

Hän pyysi toivomusaloitteessaan hallitusta antamaan eduskunnalle esityksen siitä, että 

lapsilisää ei olisi maksettu suurituloisille ja suurten omaisuuksien omistajille.
384

 Långin 

mielestä rikkaat eivät tarvinneet lapsilisää. Ponsi käsiteltiin samaisessa istunnossa kuin 

Virolaisen ja Kulovaaran. Långin ponsi hylättiin. Se sai taakseen vain SKDL:n 

kansanedustajat ja muutaman SDP:n edustajan.
385

   

SKDL:lle oli ilmeisen tärkeää, että rikkaille ei olisi myönnetty lapsilisää. Se edisti 

tavoitettaan loppuun saakka, mutta asian taakse ei missään vaiheessa asetuttu laajoina 

rintamina. SKDL:n vaatimus evätä lapsilisät rikkailta ei myöskään aiheuttanut 

keskustelua muiden ryhmien edustajien keskuudessa, vaan SKDL piti asiaa yksinään 

esillä. SKDL:n vaatimuksen läpimenoa pidettiin ilmeisesti muissa ryhmissä niin 

epätodennäköisenä, että siihen ei nähty tarpeelliseksi ottaa kantaa. Lisäksi tällainen 

politiikka oli SKDL:ltä ilmeisen jokapäiväistä. Nivoutuihan rikkausraja puolueen 

ideologiaan, sillä puolueen sanotaan eläneen näinä aikoina luokkaristiriidasta. Merkille 

pantavaa on kuitenkin, että SKDL ei äänestänyt kesäkuussa lapsilisälakia vastaan, vaan 

se yhtyi suuren valiokunnan mietintöön ja täten tuki eduskunnan yksimielistä päätöstä. 
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LOPPULAUSE 

Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen edustajan Martta Salminen-Järvisen toteamus 

”parhaiten oikeutta kaikille maan lapsille ja perheille” kuvastaa sitä yhteistä tahtotilaa 

lapsilisän tuomisesta suomalaisiin koteihin, joissa se tänäkin päivänä helpottaa 

perheiden arkea.  

Lapsilisä oli eduskunnan epäonnistuneen perhepalkkapäätöksen lopputulos, sillä 

eduskunta pakotti hädän edessä työnantajat maksamaan perheellisille työntekijöilleen 

lapsiluvun mukaisesti palkanlisää eli perhepalkkaa. Tähän myönnyttiin vasemmiston 

voimin SAK:n painostuksen puristamina. Koko eduskunta piti ratkaisua kuitenkin 

epäoikeudenmukaisena sekä suurperheellisten työntekijöiden että työnantajien 

näkökulmista katsottuina. Myös perhepalkkaa edistäneet tahot pitivät ratkaisua 

epäkelpona. Väliaikaiseksi tarkoitetusta ratkaisusta haluttiin pian eroon, mutta se ei 

sujunut hetkessä tai helposti.  Eduskuntaryhmät halusivat, että samankaltaisesta 

järjestelmästä olisi päässyt nauttimaan laajempi väestö maaseutu ja yrittäjät mukaan 

lukien, eivätkä pelkät työläisten perheet.  

Suomen Kansan Demokraattista Liittoa (SKDL) ja Maalaisliittoa yhdisti selkeä 

näkemys siitä, kuinka epäoikeudenmukaisesti perhepalkka kohteli pienviljelijöitä. Nämä 

kaksi ryhmää korostivat puheenvuoroissaan maaseudun väestön asemaa SDP:n tuodessa 

esille erityisesti työläisten tilannetta. SKDL otti mielipiteissään huomioon myös 

kaupungissa asuvan työväestön, joten sillä oli paikoin laajempi katsontakanta kuin 

Maalaisliitolla, joka etsi perustelunsa pääsääntöisesti maaseudulta. Perhepalkan 

aiheuttamat eripurat heijastivat Suomen jakautumista kaupungin ja maaseudun väestöön 

sekä palkkatöistä nauttineisiin työläisiin ja itsensä elättäneeseen maatalousväestöön. 

Ratkaisu löydettiin ottamalla mallia Ruotsista, jonka perhepolitiikka oli toiminut 

Suomelle aiemminkin esikuvana. Perhepalkkakomitea ja sen seuraaja, sosiaaliselle 

pohjalle lapsilisää työstänyt komitea, ehdottivat samantapaista lapsilisäjärjestelmää 

Suomeen kuin millainen Ruotsissa tuli samana vuonna voimaan. Komiteanmietinnössä 

Suomen järjestelmä poikkesi Ruotsista erityisesti siinä, että Suomessa lapsilisän 

rahoittajiksi valjastettiin valtion lisäksi työnantajat, joiden täytyi maksaa valtiolle 

lapsilisämaksua. Valtioneuvosto hyväksyi komitean esityksen, joka sen jälkeen viipyi 

kuukausia valiokunnissa. 
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Valiokunnissa ja eduskunnan lakikäsittelyissä kaksi kysymystä nousi lapsilisän 

keskeisimmiksi kiistoiksi: Tarvitsiko perheen esikoisesta maksaa lapsilisää? Olisiko 

lapsilisä voitu maksaa kokonaisuudessaan valtion budjetista ilman, että työnantajilta 

olisi peritty lapsilisämaksua? Maalaisliitto vastusti ensin työnantajien maksua vedoten 

pientyönantajien rankkaan maksutaakkaan, mutta se myöntyi lopulta ratkaisuun. 

Ryhmät löivät kättä päälle siitä, että eduskunta olisi myöhemmin vapauttanut 

pientyönantajat maksutaakasta. Maksumallissa työnantajien oli maksettava jokaisesta 

työntekijän palkkasummasta laskettuna neljä prosenttia lapsilisämaksua.  

Maalaisliitto vastusti tiukasti esikoisen lapsilisää, mutta taipui tässäkin kysymyksessä 

viime kädessä SKDL:n ja SDP:n puoltaville linjoille. Lopulta suuri valiokunta sai 

sorvattua ratkaisun, johon kaikki puolueet yhtyivät. SKDL hylkäsi myös hetkeksi 

ajatuksen rikkaiden jättämisestä etuuden ulkopuolelle. Lain hyväksyntää vauhdittivat 

lähestyvät eduskuntavaalit, riittävän laaja poliittinen kannatus, eikä kukaan vastustanut 

lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämistä.  

Lasten hyvinvointi oli arvo, johon pystyttiin yhtymään yli puoluerajojen.  Lapsilisä 

vietiin läpi eduskunnassa kiireellisen menettelyn siivittämänä. Jokainen perhe ja lapsi 

nähtiin arvokkaana, kun lapsilisää päätettiin maksaa jokaisesta Suomessa asuvasta 16 

vuotta nuoremmasta lapsesta, jolla oli Suomen kansalaisuus. Lapsilisän määräksi tuli 

600 markkaa kuukautta kohden eli 7 200 markkaa vuodessa. Työkyvyttömästä lapsesta 

lisää maksettiin vuoden pidempään. Lapsilisäprosessi kuvastaa meneillään ollutta 

suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja konsensuksen rakentumista.  

Maalaisliiton politiikan analysointi on vaatinut tutkimuksessani paikoittain enemmän 

tilaa muihin puolueiden verrattuna. Esimerkiksi Maalaisliitossa oltiin paikoin kahta 

mieltä siitä, pitäisikö perheen ensimmäisestä lapsesta maksaa lapsilisää. Se ei päässyt 

yksimielisyyteen edes ensimmäiseen lakikäsittelyyn tullessa.  Maalaisliitto vastusti 

pääsääntöisesti kahden suurimman hallituskumppaninsa SKDL:n ja SDP:n kantoja.  

Samalla se teki porvariyhteistyötä perhepalkan ja lapsilisälain osalta oppositioissa 

istuneiden edistyspuolueen ja kokoomuksen kanssa. SDP puolestaan pysyi lojaalina 

koko ajan hallituksen linjalle. Mikään eduskuntaryhmä ei kuitenkaan jäänyt 

lapsilisäasiassa hiljaiseksi, sillä asia puhutti kaikkia. Puolueiden edustajat ottivat 

vahvasti kantaa eri toimielimissä erityisesti omaa ideologiaansa ja kannattajakuntansa 

etua edistäen. 
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Keskusteluissa jäivät pieneen osaan arkipäiväiset esimerkit lapsiperheiden elämästä, 

köyhyydestä ja toimeentulosta. Tätä vastoin työmarkkinajärjestöjen mielipiteet 

värittivät vahvasti keskustelua. Oliko perheiden arkipäiväinen elämä niin itsestään 

selvää, että sitä ei tarvinnut tuoda suuremmin esille? Huomattavan pienelle sijalle jäi 

myös keskustelu siitä, mistä valtio ottaa varat lapsilisän maksamiseen. Koituihan 

valtiolle maksettavaksi lapsilisän kustannuksista kolme miljardia markkaa. Tämä 

kuvastanee yhteistä päämäärää hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseksi.  

Suomalainen lapsilisäjärjestelmä on palkkapolitiikan seurausta, sillä palkankorotukseksi 

tarkoitettu perhepalkka johdatti lopulta yleiseen lapsilisäjärjestelmään. Tämä näkyy 

tutkimuksessani myös siten, että työmarkkinajärjestöjen politiikkaa ei ole voinut 

sivuuttaa. SAK ja maatalouden etujärjestöt painostivat koko prosessin ajan asian 

viemistä kiireellisemmin eteenpäin. MTK:n ja SAK:n osuus lapsilisälaissa oli erittäin 

merkityksellinen. Lapsilisälaki kertoo yksittäistapauksena erinomaisesti siitä, millainen 

etujärjestöjen rooli ja painostus voivat voimakkaimmillaan olla. Etujärjestöillä oli myös 

takanaan puolueiden vakiintuneet kannattajakunnat. Puolueet eivät voineet ummistaa 

silmiään etujärjestöille, vaan kuuntelivat niitä nöyrästi. Etujärjestöjen painostuksen 

merkitystä ei myöskään liennyttänyt se, että SAK:n ja MTK:n jäsenmäärät olivat 

selvässä kasvusuunnassa. 

Edellytykset hyvälle ja sopuisalle politiikalle eivät olleet erityisen suotuisat. 

Hallituksella oli takanaan useita keskinäisiä kriisejä, työläiset vaativat valtalakiin 

nojaten parempaa palkkaa ja maataloustuottajat tuotteillensa korkeampia hintoja. 

Hallitus eli valvontakomission puristuksessa ja eri tahojen vallankaappaushankkeista 

liikkui huhuja. Poliitikkojen keskinäinen luottamus oli todennäköisesti lujassa. Silti laki 

käsiteltiin lopulta kiireellisellä aikataululla ja erimieliset eduskuntaryhmät pääsivät 

kompromissiratkaisuun. Luottamus oli niin lujaa, että SKDL myönsi usealle 

edustajilleen lomaa lapsilisän viimeisen käsittelyistunnon ajaksi. Lisäksi moni edustaja 

oli jo pitämässä vaalilomaa, kun eduskunta käsitteli viimeistä kertaa lakia. Kiireellisyys 

näkyi suoraan päätöksessä, koska siihen jätettiin useampi ponsi, joissa pyrittiin saamaan 

kokonaisuudesta entistä parempi ja oikeudenmukaisempi. Kiireellisyys ja kompromissi 

näkyivät myös siinä, että työnantajamaksusta tehtiin määräaikainen. 

Tarkastelen omassa tutkimuksessani lapsilisäasiaa pääasiassa valtaapitävien silmin. 

Olisi mielenkiintoista tutkia ja tietää, mitä lapsilisähankkeesta ajateltiin ja keskusteltiin 
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kaupungissa asuvan tehdastyöläisen muutamalapsisessa perheessä tai 

omavaraistaloudessa eläneessä kymmenlapsisessa maaseutukodissa? Millaisin mielin 

perheet odottivat ratkaisuja? Millaisena helpotuksena ajan ihmiset kokivat lapsilisän? 

Tarvittiinko sitä ensimmäisestä lapsesta alkaen ja miten rikkaat suhtautuivat sen 

nostamiseen? Tekivätkö kaikki perheet ilmoituksen huoltolautakunnalle, vai jättikö osa 

varakkaista lapsilisänsä valtion kassaan?  

Lapsilisätutkimusta voisi vielä täydentää sanomalehtitutkimuksella esimerkiksi 

maakuntien sanomalehtien ja puolueiden pää-äänenkannattajien osalta. Jo pelkästään 

Maaseudun Tulevaisuus ja Uusi Suomi antoivat tutkielmaani tärkeää ja rikastuttavaa 

tietoa. Aihetta voisi myös laajentaa tutkimalla aikaa, jolloin lapsilisät sai ensimmäisiä 

kertoja nostaa pankista. Miten muissa sanomalehdissä uutisoitiin lapsilisän syntyä? 

Lapsilisän syntyvaihetta on tutkittu silti niukasti, sillä tämä pro gradu -tutkielma ja 

TAPIO BERGHOLMIN kirjoitukset ovat niitä harvoja aihetta kattavasti käsitteleviä 

tutkimuksia. Tässä pro gradu -tutkielmassani sain odotukseeni nähden tarkan kuvan 

siitä, miten Suomen ensimmäinen lapsilisälaki syntyi, ja siten vastattua 

tutkimuskysymyksiini.  
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LIITTEET 

Liite 1: Suomen kansanedustajina toimineita aikavälillä 1.11.1947–21.7.1948 

Kansallisen edistyspuolueen eduskuntaryhmä 

Nimi:   
Berner, Rolf Brostrup (Rolf B.)    

Heiniö (vuoteen 1905 Heldan), Sulo Aukusti    

Hiekkala (vuoteen 1907 Hoffrén), Lauri (Lassi)    

Kannisto (vuoteen 1906 Candelin), Henrik (Heikki) Albert    

Kauppi, Kalle    

Kytömaa, Ensio Kullervo    

Sarlin, Bruno Gustaf Willehad    

Suontausta, Yrjö Erland  / siirtyi korkeimman oikeuden jäseneksi 2.12.1947  

Teittinen, Sulo Johannes (Sulo J.)    

Tyrni, Toivo / nousi 9.12.1947  

Maalaisliiton eduskuntaryhmä 

Nimi:   
Alestalo, Anshelm    

Annala, Juho (Jussi) Anton    

Asikainen, Albinus (Albin)    

Brander, Aksel (Akseli) Vilhelm    

Eskola, Kustaa Oskari (Kusti)    

Hautala, Yrjö David    

Heljas (vuoteen 1935 Helenius), Lennart Albert    

Hirvensalo (vuoteen 1903 Lagus), Lars Olof (Lassi Olli L.O.)    

Ikonen, Pekka Toivo    

Inkinen, Abraham (Aapo)    

Kaijalainen, Lauri Vihtori    

Kekkonen, Urho Kaleva    

Kinnunen, Toivo Henrik (Toivo H.)    

Kirra, Kaarle (Kalle) Johannes    

Koivisto (e. Keski–Koivisto), Johannes (Juho)    

Koukkari, Antti Anselmi    

Lahtela, Matias (Matti) Oskari (M.O.)    

Laine, Lauri    

Laitinen, Antti Eino    

Lampinen (e. Härmälä), Johan Emil (J.E.)    

Leppälä (vuoteen 1906 Lindeqvist), Johan (Juhani) Fredrik    

Luostarinen (e. Östring, myöh. Aarnio), Aino Lempi Maria    

Luukka, Emil Wiktori (Eemil Viktor)    

Miettunen, Martti Juhani    

Miikki, Matti Nikolai    

Murtomaa (e. Laakso), Lauri Nikolai    

Niskala, Markus    

Niukkanen, Juhana (Juho)    

Okko, Väinö    

Paksujalka, Juho    

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.30/1394384730_508402&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=15.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=15.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=24.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=24.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
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Palovesi (vuoteen 1947 Möttönen), Eino Oskari    

Pilppula, Juho Erland (J. Erl.)    

Pyörälä, Juho    

Pärssinen, Matti    

Pääkkönen, Eemil    

Rantamaa, Antti Johannes (Antti J.)    

Riikonen, Lauri    

Salo, Sulo    

Saukkonen, Tauno    

Simula, Samuli Jalmari    

Soininen, Heikki    

Tiitu, Kustaa Emil    

Tukia, Elias    

Vehkaoja, Heikki    

Vennamo (vuoteen 1938 Fennander), Veikko Emil Aleksander    

Vesterinen, Vihtori    

Vilhula, David (Taavi) Nikolai (T.N.)    

Virolainen, Johannes    

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 

Nimi:   
Ahmavaara (vuoteen 1906 Aulin), Kaarlo Arvi Eliel    

Antila, Yrjö Iisakki (Yrjö I.)    

Hakala, Jaakko Armas Ensio    

Heikkilä, Matti Ilmari    

Hetemäki, Olli Päiviö    

Honkala (vuoteen 1916 Rautell), Niilo Mikael    

Järvi, Lauri Ilmari    

Kankainen, Kosti Aarno Aleksi    

Kivelä (vuoteen 1915 Nieminen), Eero Olavi    

Koivisto, Risto Eerikki (Erkki)    

Kölli, Martti Oskari (Martti O.)    

Lappi–Seppälä (vuoteen 1915 Seppälä), Johannes (Jussi)    

Leikola (vuoteen 1906 Leidenius), Erkki Ensio    

Leppä, Leo Lauri    

Malmivaara, Arvi Taneli (Tatu)    

Mäkinen, Eero    

Oksala (vuoteen 1906 Tapper), Arvid (Arvi) Adiel    

Paavolainen, Erkki    

Pohjala, Kyllikki    

Pohjannoro (vuoteen 1906 Floor), Frans Arvo Ilmari    

Saariaho, Urho Jaakko    

Salminen, Arvo Ilmari    

Seppälä, Felix Richard    

Turja, Ernst Alexander (Ernsti Aleksanteri E.A.)    

Tuurna (vuoteen 1935 Thuneberg), Otto Arno    

Valanne (vuoteen 1906 Oilenius), Teuvo Salomo    

Virkki, Helena    

Wirtanen, Juho (Johannes)    

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=30.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=30.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=31.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=31.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=32.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=32.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=33.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=33.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=34.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=34.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=35.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=35.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=36.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=36.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=37.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=37.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=38.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=38.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=39.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=39.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=40.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=40.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=41.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=41.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=42.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=42.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=43.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=43.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=44.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=44.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=45.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=45.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=46.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=46.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=47.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=47.28/1394384908_400374&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=15.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=15.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
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Ytti, Toivo Matti    

Ruotsalainen eduskuntaryhmä 

Nimi:   
von Born, Ernst Viktor Lorenz    

Brommels, Johan Albert    

Forss, Mattias (Matts)    

Hollstén, Ture Oliver    

Hästbacka, Johan Emil (J.E.)    

Jern, Johan Levi    

Kullberg, Henrik    

Meinander, Tor Nils Hilding    

Smeds, Helmer    

Söderhjelm, Johan Otto (J.O.)    

Törngren, Ralf Johan Gustaf    

Wickman, Matts Albin    

Östenson, Ebba Hilda Maria    

Österholm, John Emil    

Ruotsalainen vasemmisto 

Nimi:   
Sergelius, Max    

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 

Nimi:  
Andersson, Sven Gunnar   

Andersson, Kauko Kalervo   

Bryggari (tai Bryggare), Tuomas   

Eskola, Valfrid   

Fagerholm, Karl–August (K–A.)   

Hiilelä (vuoteen 1936 Hildén), Amanda Katariina (Kaisa)   

Hiltunen, Onni Alfred   

Jokinen, Kalle Nikolai   

Juutilainen, Jeremias (Jere)   

Kallinen, Yrjö Henrik   

Karjalainen, Edvard (Eetu)   

Karjalainen, Paavo Armas   

Karvonen, Juho   

Kilpeläinen, Yrjö Kaarle   

Kivisalo (vuoteen 1903 Paavi), Väinö   

Kuittinen, Johannes (Juho)   

Kulovaara (e. Jakobsson), Urho Albinus   

Kuusela, Kustaa Walter   

Käkelä, Valde (Valto) Edvard   

Lehtokoski, Aina (Aino) Aleksandra   

Lepistö, Leevi Matias (Matti)   

Leskinen, Väinö Olavi   

Lumme (vuoteen 1906 Lindholm), Frans Albert (Alpo)   

Malkamäki (e. Sommarberg), Aino Elin   

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=30.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=30.20/1394383220_378239&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.57/1394383137_404929&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=24.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=24.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
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Mansner, Toivo Hjalmar   

Muikku, Otto Evert   

Nurminen, Elli Helena   

Paasivuori (vuoteen 1906 Hälleberg), Arvo Kullervo   

Peltonen, Onni Evert   

Penttala, Isak   

Pesonen, Edvard   

Pesonen, Samuli Heikki   

Pusa, Enok (Eeno)   

Pyy, Johan (Juho)   

Raatikainen, Juho (Jussi)   

Raatikainen, Uuno   

Rantala, Viljo Johannes   

Raunio, Eino Albin   

Salmela–Järvinen, Martta Helena   

Sillanpää (e. Riktig), Vilhelmiina (Miina)   

Simonen, Heikki   

Takki, Uuno Kristian   

Tervo, Penna   

Tervo, Samuli   

Tolonen, Johan Fredrik (Juho Jussi J.Fr.)   

Tossavainen, Anders (Antti)   

 

Suomen Kansan Demokraattisen Liiton eduskuntaryhmä 

 

Nimi:  
Aaltonen, Aimo Anshelm   

Hietanen, Esa   

Huhta, Matti Aukusti   

Hukari, Juho Stefanus   

Järvinen (e. Kuorrejärvi), Mikko   

Karppinen, Elsa Dagmar   

Kauhanen, Kalle Jalmari   

Kilpi, Sylvia–Kyllikki (Sylvi–Kyllikki)   

Kosonen, Veikko Johannes (Veikko J.)  / nousi 11.5.1948 

Kujala, Toivo Edvard   

Kujanpää (e. Syrjänen), Eino Nikolai   

Kulmala, Jalmari Konstantin   

Kuusinen (e. Kuusinen–Leino), Hertta Elina   

Lehtonen, Vilho Hjalmar   

Leino, Yrjö Kaarlo   

Leskinen, Paavo   

Lång (e. Long), Toivo Aapeli   

Manninen, Hugo Teofilus   

Manninen, Yrjö Aukusti (Yrjö A.)   

Meriläinen, Matti   

Metsäranta (e. Virtanen), Vihtori Villehard / kuoli 20.11.1947  

Mustonen, Johannes (Janne)   

Muuri, Sulo Alvar   

Myllymäki, Lauri Richard   

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=31.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=31.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=32.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=32.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=33.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=33.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=34.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=34.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=35.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=35.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=36.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=36.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=37.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=37.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=38.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=38.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=39.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=39.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=40.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=40.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=44.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=44.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=45.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=45.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=46.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=46.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=48.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=48.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=49.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=49.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=50.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=50.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=51.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=51.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=52.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=52.7/1394382907_404743&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=0.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=1.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=2.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=3.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=4.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=5.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=6.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=7.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=8.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=9.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=10.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=11.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=12.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=13.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=14.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=15.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=15.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=16.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=17.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=18.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=19.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=20.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=21.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=22.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=23.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
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Mäkelä, Johan (Juho) Fredrik   

Nevalainen, Anna Elvira   

Nurminen, Nestori Mattias (Matias)   

Pekkala, Eino Oskari   

Pekkala, Mauno   

Perkonoja, Maurits (Mauri) Arvi / nousi 8.12.1947  

Pessi, Ville   

Prunnila, Antto   

Puumalainen, Ville   

Riihimäki, Arvo Vihtori   

Riihinen, Vilhelm (Ville)   

Rinne, Aleksi   

Roine, Eino Olavi   

Rosenberg, Gösta Mauritz   

Rydberg, Karin Aino Mirjami (Kaisu–Mirjami)   

Ryömä, Mauri   

Räisänen, Kaarlo Yrjö / kuoli 18.6.1948   

Sormunen, Toivo Ilmari   

Stenberg, Ellen (Elli) Aleksandra   

Svento (vuoteen 1938 Sventorzetski), Reinhold Konstantin  / suurlähettilääksi 

27.4.1948 

Tainio, Eino Alfred   

Talvio (e. Wahlberg), Antti Konstantin (Konsta)   

Terho (e. Virtanen), Olga Lydia   

Tillanen, Fabian   

Tuominen (e. Tuominen–Huhta), Tyyne Maria   

Turunen, August (Aukusti)  / nousi 12.7.1948 

Uusitalo, Aaro Johannes   

Virtanen (e. Lötjönen), Antti   

Wirtanen, Atos Kasimir   

Wuolijoki (e. Murrik), Hella Maria   

Turunen, Varma (Kosto) (Varma K.) 

Welling, Yrjö 

 

Lähde: Edustajamatrikkeli, Suomen eduskunta. 

(http://www.eduskunta.fi/thwfakta/hetekau/hex/hxent.htm) (luettu 18.5.2014) 

 

 

 

 

 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=24.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=24.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=25.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=26.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=27.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=28.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=29.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=30.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=30.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=31.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=31.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=32.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=32.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=33.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=33.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=34.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=34.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=35.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=35.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=36.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=36.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=37.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=37.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=38.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=38.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=39.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=39.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=40.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=40.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=41.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=41.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=42.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=42.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=43.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=43.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=44.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=44.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=45.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=45.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=46.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=46.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=47.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=47.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=48.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=48.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=49.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=49.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=50.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=50.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=51.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=51.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=52.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=52.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=53.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?$%7BAPPL%7D=hetekaue&$%7BBASE%7D=hetekaue&$%7BTHWIDS%7D=53.35/1394384495_476005&$%7Boohtml%7D=hex/hx3510&$%7Bhtml%7D=hex/hx3510&$%7Bsnhtml%7D=hex/hxnosynk
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Liite 2: Hallituksen tiedot, kokoonpano ja puoluejakauma (31. Pekkala) 

 

Hallitus Pekkala 

Aika 26.3.1946 – 29.7.1948 

Hallituspäivät 857 

 

Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue 
 

Pääministeri 
 

Pekkala, Mauno 26.3.1946 29.7.1948 SKDL 
 

Ministeri valtioneuvoston 

kansliassa  

Kallinen, Yrjö Henrik 26.3.1946 4.6.1948 SDP 
 

Kuusinen, Hertta Elina 4.6.1948 29.7.1948 SKDL 
 

Ulkoasiainministeri 
 

Enckell, Carl Johan Alexis 26.3.1946 29.7.1948 
ammatti/ 

virkamies  

Ministeri ulkoasiainministeriössä 
 

Svento, Reinhold Konstantin 26.3.1946 30.4.1948 SKDL 
 

Takki, Uuno Kristian 27.3.1946 29.7.1948 SDP 
 

Oikeusministeri 
 

Pekkala, Eino Oskari 26.3.1946 29.7.1948 SKDL 
 

Sisäasiainministeri 
 

Leino, Yrjö Kaarlo 26.3.1946 22.5.1948 SKDL 
 

Kilpi, Juho Eino 26.5.1948 29.7.1948 SKDL 
 

Ministeri sisäasiainministeriössä 
 

Viding, Paavo Aleksanteri 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto 
 

Puolustusministeri 
 

Pekkala, Mauno 26.3.1946 27.3.1946 SKDL 
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Kallinen, Yrjö Henrik 27.3.1946 29.7.1948 SDP 
 

Ministeri puolustusministeriössä 
 

Pekkala, Mauno 27.3.1946 29.7.1948 SKDL 
 

Valtiovarainministeri 
 

Törngren, Ralf Johan Gustaf 26.3.1946 29.7.1948 RKP 
 

Ministeri valtiovarainministeriössä 
 

Hiltunen, Onni Alfred 26.3.1946 29.7.1948 SDP 
 

Opetusministeri 
 

Kilpi, Juho Eino 26.3.1946 26.5.1948 SDP 
 

Heljas, Lennart Albert 26.5.1948 29.7.1948 Maalaisliitto 
 

Maatalousministeri 
 

Vesterinen, Vihtori 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto 
 

Ministeri maatalousministeriössä 
 

Viding, Paavo Aleksanteri 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto 
 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeri  

Kaijalainen, Lauri Vihtori 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto 
 

Ministeri kulkulaitosten ja yleisten 

töiden ministeriössä  

Härmä, Erkki Herman 26.3.1946 29.7.1948 SDP 
 

Kauppa– ja teollisuusministeri 
 

Takki, Uuno Kristian 26.3.1946 29.7.1948 SDP 
 

Sosiaaliministeri 
 

Janhunen, Matti 26.3.1946 29.7.1948 SKDL 
 

Ministeri sosiaaliministeriössä 
 

Heljas, Lennart Albert 26.3.1946 26.5.1948 Maalaisliitto 
 

Härmä, Erkki Herman 12.4.1946 29.7.1948 SDP 
 

Peltonen, Onni Evert 26.5.1948 29.7.1948 SDP 
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Kansanhuoltoministeri 

Vilhula, Taavi Nikolai 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto 
 

Ministeri 

kansanhuoltoministeriössä  

Murto, Yrjö Aleksanteri 26.3.1946 29.7.1948 SKDL 
 

Härmä, Erkki Herman 12.4.1946 29.7.1948 SDP 
 

Salkuton ministeri 
 

Kuusinen, Hertta Elina 26.5.1948 4.6.1948 SKDL 
 

 

Puoluejakauma 

 

26.3.1946 
 

SKDL 6 

Maalaisliitto 5 

SDP 5 

RKP 1 

ammatti/virkamies 1 

 

29.7.1948  

SKDL 6 

Maalaisliitto 5 

SDP 5 

RKP 1 

ammatti/virkamies 1 

 

 

 

Lähde: Ministeritietojärjestelmä, Suomen valtioneuvosto. http://valtioneuvosto.fi/tietoa-

valtioneuvostosta/hallitukset/vuodesta-1917/ohje/fi.jsp (luettu 19.5.2014)  
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Liite 3 
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Lähde: Suomen asetuskokoelma (As. Kok.) 1948 

 

 


