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Sotalapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä arviolta 70 000 lasta, jotka toisen maailmansodan 

aikana siirrettiin Suomesta turvaan Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan organisoidun 

lastensiirtotoiminnan kautta. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kuuden Ruotsissa 

sotalapsena olleen henkilön kokemuksia ja muistoja Suomen ja Ruotsin kouluissa. Tutkimuskysymys 

on, mitä ja miten sotalapset kokemuksistaan kertovat. Pääpaino on kysymyksessä mitä. Kysymyksen 

miten tarkoituksena on täydentää mitä-kysymyksen esiin nostamia teemoja. 

Tutkimuksen lähestymistapa on kerronnallinen. Tutkimuksen alkuosan kahdessa pääluvussa 

tarkastellaan sotalapsi-ilmiötä ja koulujärjestelmää, jotka ovat kaksi tutkimuksen keskeistä 

elementtiä. Aluksi selvitetään, mikä oli Suomen rooli toisessa maailmansodassa, miten lastensiirrot 

toteutettiin sekä millainen oli lapsuuskäsitys toisen maailmansodan aikana. Toinen pääluvuista 

keskittyy kokonaan tarkastelemaan koulujärjestelmiä 1940-luvun Suomessa ja Ruotsissa.  

Aineisto koostuu kuudesta kerronnallisesta haastattelusta. Analyysi on kaksiosainen: Ensin 

jokaisesta haastateltavasta luodaan omat kertomuksensa, joita tässä tutkimuksessa nimitetään 

profiileiksi. Profiilien tarkoitus on kuvata kunkin haastateltavan sotalapsiaikaa kokonaisuutena. 

Analyysin toisessa, niin sanotussa temaattisen analyysin osassa tarkastellaan aineistossa esiintyviä 

teemoja. Tulkintatapa on aineistolähtöinen. Analyysi ei pohjaudu tiettyyn teoriaan, vaan päätelmiä 

tehdään aineistosta nousevien asioiden pohjalta lähdekirjallisuuteen tukeutuen. Teemoja nousi 

esiin yhteensä kuusi: kouluun sopeutuminen Ruotsissa ja Suomessa, koulun fyysinen ympäristö, 

vertaissuhteet koulussa, muistot opettajista, vanhempien rooli koulunkäynnissä sekä sotalapsuus 

jatko-opinnoissa ja ammatissa. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet sotalapset sopeutuivat ruotsalaiseen kouluun hyvin. 

Haastateltavat muistavat koulun fyysiseen ympäristöön liittyviä asioita edelleen yllättävän tarkasti. 

Haastateltavat kokivat kuuluvansa ikätoveriensa joukkoon, eikä kukaan kokenut kiusaamista. 

Kotiinpaluun jälkeen koulunkäynnin haasteina olivat kielivaikeudet ja opettajan ymmärtämättömyys 

suomen kielen unohtaneita lapsia kohtaan. Osa myös herätti kummastusta luokkatovereiden 

keskuudessa. Suomalaiseen kouluun sopeutumisessa keskeistä näyttää olleen se, onko 

haastateltavalla ollut mahdollisuus puhua ruotsia jonkun vertaisen kanssa. Useat haastateltavat 

kokevat, että ruotsin kielen taidosta on ollut heille hyötyä jatko-opinnoissa ja ammatissa. 
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1 JOHDANTO 

Tarkastelen työssäni En oo kuullu finnjäveliä ennen ku aikuisena kuuden Ruotsissa 

sotalapsena olleen henkilön kertomuksia ja muistoja kouluajoistaan sekä Ruotsissa että 

Suomessa. Sotalapsista puhuttaessa tarkoitetaan niitä liki 70 000 lasta, jotka talvisodan 

(30.11.1939–13.3.1940) ja jatkosodan (25.6.1941–19.9.1944) aikana siirrettiin ilman 

vanhempiaan turvaan Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan. Tämän määritelmän mukaan 

sotalapsia eivät siis ole ne lapset, jotka evakuoitiin Ruotsiin yhdessä perheidensä kanssa. 

(Salminen 2007, s. 37.) Työn nimessä esiintyvä finnjävel puolestaan on haukkumasana, 

jota käytettiin suomalaisista Ruotsiin muuttaneista siirtolaisista erityisesti 1950- ja 60-

luvuilla. Sanatarkasti suomennettuna se tarkoittaa suomalaispirua. 

Siirrot hoidettiin pääosin lastensiirto-organisaatioiden kautta. Tärkeimmät näistä olivat 

Sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea, Hjälpkommittén för Finlands barn ja 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tanskan-valiokunta. (Salminen 2007, s. 37, 100, 107, 

114.) Tutkimukseni kannalta keskeisimpiä ovat kaksi ensimmäistä, sillä kaikki kuusi 

haastateltavaani ovat olleet sotalapsina Ruotsissa.  

Lähipiirissäni on sotalapsia, joten aihe on minulle sitä kautta tärkeä. Läheisteni 

kokemukset myös herättivät kiinnostukseni aihetta kohtaan. Haastattelututkimus on juuri 

nyt ajankohtainen, sillä sotalapsuuden kokeneet henkilöt ovat nykyään yli 70-vuotiaita. He 

eivät siis todennäköisesti enää kolmenkymmenen vuoden kuluttua ole kertomassa omaa 

tarinaansa. Myöhemmin käytettävissä ovat siis enää tuolta ajalta säilyneet asiakirjat, kirjeet 

ja valokuvat.  

Mielestäni sotalasten koulukokemuksista voidaan löytää paljon yhtymäkohtia nykypäivän 

maahanmuuttaja- ja pakolaislasten asemaan. On arvioitu, että jopa puolet maailman 

pakolaisista on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria (Salminen 2007, s. 19). Sekä 

maahanmuuttajat että pakolaiset tulevat kielitaidottomina uuteen maahan. Lapset ja nuoret 

yleensä aloittavat koulun melko pian. Myös sotalapset aloittivat koulunkäynnin sekä 

sijoitusmaassaan että paluun jälkeen Suomessa melko pian saapumisensa jälkeen. 

Molemmissa tapauksissa tilanne oli samankaltainen kuin Suomeen saapuvalla 

ulkomaalaisella lapsella: koulussa käytettävä kieli oli lapselle vieras.  



 

 

 

Sotalapset lähtivät sijoitusmaahansa ilman vanhempiaan. Tämän vuoksi sotalasten 

koulukokemukset voivat auttaa kasvatusalan ammattilaisia ymmärtämään myös niitä kodin 

ulkopuolelle sijoitettuja lapsia, jotka sijoituksen yhteydessä joutuvat menemään uuteen 

kouluun uudelle paikkakunnalle. Myös pakolaisten joukossa on ilman vanhempiaan 

saapuvia lapsia ja nuoria. Ilman vanhempiaan Suomeen tulleiden lasten ja nuorten määrä 

on vaihdellut hieman alle sadasta jopa seitsemäänsataan vuodessa (Pakolaisneuvonta ry). 

Suomeen ilman huoltajia tulevia pakolaislapsia on nimitetty nykyajan sotalapsiksi 

(Helander & Mikkonen 2002, s. 30). Aiheesta on tehty viime aikoina myös tutkimusta. 

Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu ja Siirtolaisuusinstituutti tutkivat käynnissä 

olevassa yhteishankkeessaan HALATEN – haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen, 

miten ilman huoltajiaan Suomeen tulleet lapset ovat selviytyneet kokemuksistaan 

(Siirtolaisuusinstituutti). Oulun yliopistossa Mervi Kaukko (2013a, 2013b) on tutkinut 

yksin tulleiden lasten tilannetta osallisuuden tukemisen ja tuen merkityksen näkökulmasta.  

Nykyisin sotalapsijärjestöjen toiminta on suhteellisen vilkasta. Suomessa toimii vuonna 

1997 perustettu Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliitto sekä useita alueellisia 

sotalapsiyhdistyksiä. (Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliitto). Klaus Härön ohjaama 

elokuva Äideistä parhain nosti sotalapsuuden puheenaiheeksi vuonna 2005. Sotalapsuutta 

historian ilmiönä, sotalasten kokemuksia vanhemmista eroon joutumisen, myöhemmässä 

elämässä menestymisen ja kielellisen kehityksen näkökulmasta on tutkittu Suomessa, 

Ruotsissa ja Tanskassa jonkin verran. Aiheesta on tehty väitöstutkimuksia (Kavén 2010, 

Lagnebro 1994, Räsänen 1988) ja lisensiaattitutkimuksia (Salminen 2001, Smeds 2000). 

Tällä hetkellä esimerkiksi ruotsalainen historiantutkija Johanna Sköld tekee 

sotalapsiaiheista tutkimusta Linköpingin yliopiston Tema Barn -hankkeessa. Kuitenkaan 

nimenomaan koulukokemuksiin painottuvaa tutkimusta ei juurikaan löydy Saara-Kaisa 

Alatalon ja Hanne Anttosen 11 vuotta sitten valmistunutta pro gradu -tutkielmaa lukuun 

ottamatta. Tutkimukseni yksi tavoite onkin täydentää olemassa olevaa tutkimusta juuri 

tästä näkökulmasta. 

Tutkimukseni lähtökohtana on Marjatta Bardyn (2009, s. 10) esittämä malli lapsuuden 

nelikentästä. Bardyn mukaan lapsuus on suhdekäsite, joka näyttäytyy hieman eri tavalla 

riippuen siitä, mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Bardy esittää lapsuudessa ja 

aikuisuudessa olevan yhteensä neljä mahdollista perspektiiviä: Lasten lapsuus kuvaa lasten 

omaa kokemusta lapsuudesta ja lasten aikuisuus lasten näkemystä aikuisuudesta. Aikuisten 
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lapsuus puolestaan kuvaa aikuisten näkemyksiä lapsuudesta. Tähän vaikuttavat väistämättä 

myös omat lapsuuskokemukset. Aikuisten aikuisuus sen sijaan kuvaa aikuisten näkemyksiä 

aikuisuudesta. (Bardy 2009, s. 19.) Tässä tutkimuksessa tavoitan luonnollisesti nelikentän 

perspektiiveistä vain aikuisten lapsuuden, sillä kaikki haastateltavat ovat jo yli 70-

vuotiaita. He voivat siis puhua lapsuudestaan vain aikuisen näkökulmasta.  



 

 

 

2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimuksessani on mukana yhteensä kuusi Pohjois-Suomesta ja Pohjanmaalta kotoisin 

olevaa henkilöä, jotka ovat olleet sotalapsina eri puolilla Ruotsia jatkosodan aikana. 

Kuudesta haastateltavastani neljä on naisia ja kaksi miehiä. Jokainen haastateltava on 

käynyt koulua sekä Ruotsissa että Suomessa. Koulunkäynnin kesto Ruotsissa vaihtelee 

yhdestä vuodesta seitsemään vuoteen. 

Tutkimukseni lähestymistapa on kerronnallinen. Tutkimuskysymykseni on kaksiosainen: 

mitä ja miten sotalapset kertovat koulukokemuksistaan Suomen ja Ruotsin kouluissa. 

Painotukseni on kuitenkin kysymyksessä mitä. Kysymyksen miten rooli on lähinnä 

täydentää ja elävöittää mitä-kysymyksen esiin nostamia teemoja. Pohdin esimerkiksi sitä, 

miksi haastateltava ottaa esille tietyn asian tietyssä kohdassa kerrontaansa, toistuuko sama 

teema myös muualla kerronnassa ja mitä haastateltavan sananvalinnat kertovat hänen 

suhtautumisestaan aiheeseen. 

Kyetäkseni vastaamaan näihin kysymyksiin tiivistän ensin haastateltavien kerronnan 

kertomusmuotoon, jotta lukija pystyy hahmottamaan kunkin haastateltavan sotalapsiajan 

keskeiset tapahtumat osana kokonaisuutta. Käytän tästä tiivistetystä kertomuksesta 

nimitystä profiili. Uskon profiilin esittämisen heti analysoinnin alussa myös helpottavan 

lukemista tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa, sillä näin haastateltavat ja heidän 

sotalapsikokemuksensa eri vaiheet tulevat lukijalle tutuiksi. 

Tulkitsen kerronnallisen haastattelun avulla keräämääni aineistoa narratiivien analyysin 

keinoin eli etsin haastateltavien tuottamista kertomuksista niissä toistuvia teemoja. 

Catherine Kohler Riessman (2008) käyttää tästä analyysitavasta nimitystä temaattinen 

analyysi. Tarkastelen teemoja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla pyrkien näin aineistoni, 

aiemman tutkimuksen ja oman tulkintani keskinäiseen vuoropuheluun. 
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3 SOTALAPSUUS TOISESSA MAAILMANSODASSA 

  

3.1 Suomen rooli toisessa maailmansodassa 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemani lastensiirrot toteutettiin toisen maailmansodan aikaan. 

Neuvostoliitto aloitti Suomea vastaan 30.11.1939 sodan, jota alettiin myöhemmin kutsua 

talvisodaksi.  Suomi saavutti alussa merkittäviä torjuntavoittoja suhteellisen hyvin 

varustetun ja maanpuolustukseen motivoituneen armeijan ansiosta, mutta myöhemmin 

neuvostoarmeija onnistui murtamaan suomalaisten Mannerheim-linjaksi kutsutun 

puolustuslinjan. (Vahtola 2003, s. 362.) Rauha solmittiin 13.3.1940 Moskovassa. Suomi 

joutui rauhanehtojen mukaisesti luovuttamaan alueitaan Neuvostoliitolle. Alueluovutukset 

koettiin raskaina ja niiden oikaisemisen mahdollisuuteen myöhemmin uskottiin vahvasti. 

Alettiin puhua välirauhan ajasta. (Suomen historian pikkujättiläinen 2003, s. 699−700.) 

Saksa aloitti Operaatio Barbarossa -nimellä tunnetun suunnitelman mukaisen hyökkäyksen 

Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941. Hitlerin antamassa sodanaloituspäiväkäskyssä 

mainittiin, että Suomi taistelee Saksan rinnalla, mutta Suomi julistautui puolueettomaksi 

heti käskyn julkitulon jälkeen. 25.6.1941 Neuvostoliitto kuitenkin pommitti useita Suomen 

kaupunkeja ja pääministeri julisti myös Suomen olevan sodassa Neuvostoliittoa vastaan. 

(Suomen historian pikkujättiläinen 2003, s. 705–708; Vahtola 2003, s. 369–372.)  

Alussa suomalaiset joukot etenivät pitkälle Karjalaan valloittaen muun muassa Petroskoin. 

Rintamalinja vakiintui vuoden 1941 lopussa ja sota muuttui asemasodaksi. 1943 Suomi 

pyrki irrottautumaan sodasta, mutta Saksa uhkasi lopettaa viljatoimitukset, jos Suomi 

solmisi rauhan Neuvostoliiton kanssa. Kesäkuussa 1944 Neuvostoliitto aloitti 

suurhyökkäyksen Suomea vastaan. Suomi solmi rauhan Neuvostoliiton kanssa 18.9.1944. 

Rauhanehtoihin kuului alueluovutusten ja sotakorvausten maksamisen lisäksi saksalaisten 

joukkojen välitön karkottaminen Suomesta. Lapin sota alkoi lokakuussa 1944 suomalaisten 

joukkojen noustessa maihin Torniossa. Saksalaiset perääntyivät kohti pohjoista käyttäen 

niin sanottua poltetun maan taktiikkaa, jonka vuoksi suuri osa Lapin rakennuskannasta ja 

silloista tuhoutui. Lapin sota päättyi huhtikuussa 1945, jolloin viimeiset saksalaiset 

poistuivat Suomesta. (Suomen historian pikkujättiläinen 2003, s. 710–715; Vahtola 2003, 

s. 372–377.)  



 

 

 

Suomen joutuminen sotaan vaikutti myös siviiliväestön elämään. Jo pari kuukautta ennen 

talvisodan syttymistä syksyllä 1939 alkoi elintarvikesäännöstely, joka kesti kaikkiaan 

kymmenen vuotta. Sotatarviketeollisuudessa tarvittiin runsaasti työvoimaa, mikä miesten 

ollessa rintamalla tarkoitti naisten menemistä töihin. Rajan läheisyydestä ja Karjalasta 

evakuoitiin siviiliväestöä muualle Suomeen ja lapsia siirrettiin turvaan maaseudulle. 

(Suomen historian pikkujättiläinen 2003, s. 700–701; Vahtola 2003, s. 377.) Lapsiväestöä 

siirrettiin myös muihin Pohjoismaihin (Salminen 2007, s. 45).  

3.2 Lastensiirrot 

3.2.1 Lastensiirrot ja niitä toteuttaneet organisaatiot 

Suomalaisten lasten siirtäminen toisen maailmansodan aikana Ruotsiin ja Tanskaan ei ollut 

toimenpiteenä poikkeuksellinen, sillä muualla Euroopassa tehtiin vastaavia operaatioita jo 

ensimmäisen maailmansodan aikana. Toisen maailmansodan aikana muun muassa Iso-

Britannia siirsi lapsiväestöä Brittiläisen kansainyhteisön maihin ja Yhdysvaltoihin. 

(Salminen 2007, s. 10, 14.) Jenni Kirves (2010, s. 91) toteaa kuitenkin artikkelissaan 

Sotalasten siirretty lapsuus, että Suomen väkilukuun suhteutettuna suomalaislasten siirto-

operaatio on maailman suurin.  

Suomalaisia lapsia oli siirretty Ruotsiin jo talvisodan aikana 1939−1940. Tällöin kuitenkin 

lähes puolet lapsista siirrettiin yhdessä äitiensä kanssa. Noin kolmasosa siirretyistä lapsista 

matkusti ilman huoltajaa tai sisaruksia. Paluukuljetuksia alettiin toteuttaa vähitellen 

kevättalvella 1940. Elokuuhun mennessä lähes kaikki siirretyt lapset olivat tulleet takaisin 

Suomeen. (Salminen 2007, s. 45−93.) Tämän tutkimuksen haastateltavista yksikään ei 

lähtenyt Ruotsiin vielä tässä vaiheessa. 

Välirauhan aikana kesällä 1941 lastensiirtotoiminta jatkui siten, että suomalaislapsia 

kuljetettiin Ruotsiin viettämään kesää (Kirves 2010, s. 92). Pertti Kavén mainitsee 

teoksessaan 70 000 pientä kohtaloa (2004, s. 57) aloitteen tulleen niiltä ruotsalaisperheiltä, 

joiden luona oli ollut sotalapsia talvisodan aikana. Myös Heikki Salmisen (2007, s. 95) 

mukaan ruotsalaisperheet halusivat luokseen jo aiemmin heidän luonaan olleita sotalapsia. 

Kesälapsitoimintaa organisoi toukokuussa 1941 perustettu kesälapsivaliokunta. Ruotsissa 

toimintaa organisoinut kesälapsikomitea muutti nimensä vuoden 1941 lopussa. Järjestön 

uudeksi nimeksi tuli Hjälpkommittén för Finlands Barn.  (Kavén 2004, s. 57; Salminen 
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2007, s. 94–95, 107.) Tämän tutkimuksen haastateltavista kaksi lähti Ruotsiin tässä 

vaiheessa. 

Jatkosota puhkesi kesäkuussa 1941. Saman vuoden syyskuussa sosiaaliministeri K.A. 

Fagerholm perusti sosiaaliministeriön lastensiirtokomitean organisoimaan suomalaislasten 

kuljettamista Ruotsiin turvaan. Ruotsi lähetti Suomelle kutsun, jossa se lupasi huolehtia 

kaikista siirtojen aiheuttamista kustannuksista, mikäli Suomi suostuisi niihin. (Kavén 2004, 

s. 58–60; Salminen 2007, s. 100.) Salmisen (s. 100) mukaan lastensiirtojen aloittamisen 

kannalta keskeistä oli juuri Ruotsin lupaus vastata kaikista siirtoon liittyvistä 

kustannuksista.  

Sosiaaliministeriön lastensiirtokomitean kautta Ruotsiin lähetettiin kaikkiaan 50 000 lasta. 

Lastensiirtokomitea määritteli ensimmäisessä kokouksessaan, millaisia lapsia Ruotsiin 

voitiin lähettää. Tällaisiksi lapsiryhmiksi katsottiin  

1) karjalaislapset, joiden vanhemmat palasivat kotiseutunsa jälleenrakennustöihin 

2) pommituksissa kotinsa menettäneet lapset 

3) invalidien lapset 

4) 1941 hyökkäysvaiheessa kaatuneiden lapset, jotka eivät saaneet muuta avustusta 

(Kavén 2004, s. 60; Salminen 2007, s. 121.) 

Vuonna 1942 lastensiirtojen ehtoihin tehtiin kaksi laajennusta: nyt sotalapsiksi 

hyväksyttiin sekä ansiotyössä olevien äitien että raskaana olevien äitien lapset. Tämä 

kasvatti tuntuvasti siirtokelpoisten lasten määrää, arvioiden mukaan jopa satoihin 

tuhansiin. (Kavén 2004, s. 64.) Aluksi sotalapsiksi otettiin vain 2−7-vuotiaita lapsia, mutta 

ehtojen laajentamisen jälkeen käytännössä kaikki halukkaat alle 14-vuotiaat saivat lähteä 

(Kirves 2010, s. 98). Siirretyt lapset olivat pääosin kotoisin kaupungeista, sillä siellä 

ruokapula oli maaseutua suurempi. Lisäksi kaupunkeja pommitettiin. (De Geer 1986, s. 6). 

Tämänkin tutkimuksen haastateltavista kolme lähti Ruotsiin juuri tuona vuonna. Kaksi 

heistä oli kotoisin kaupungista. 

3.2.2 Sotalapset kohdemaassa 

Lapset kuljetettiin Ruotsiin pääasiassa junilla ja laivoilla. Lapset sijoitettiin aluksi 

vastaanottokeskuksiin ennen perheisiin sijoittamista. (Salminen 2007, s. 136, 190.) Vuonna 

1944 kulkutautien lisäännyttyä määrättiin, että suomalaislapset joutuvat olemaan 



 

 

 

karanteenissa kuudesta päivästä kahteen viikkoon ennen kuin pääsivät perheisiin (Kirves 

2010, s. 100). Osalla tämän tutkimuksenkin haastateltavista on muistoja karanteenissa 

olemisesta. 

Ruotsalaisperheet saivat itse valita sijoituslapsensa vastaanottokeskuksen kaikkien lasten 

joukosta. Yleensä ensiksi valittiin pienet tyttölapset. Pojat jäivät usein viimeisiksi. Monet 

ruotsalaisperheistä kutsuivat suoraan luokseen talvisodan aikana tai aiemmin jatkosodan 

aikana luonaan olleita suomalaislapsia, jotka oli jo ehditty kotiuttaa. Osa lapsista saattoi 

kuitenkin joutua vaihtamaan sijoitusperhettä jopa useampaan otteeseen, mikäli perhe ei 

ollutkaan sopiva huolehtimaan lapsesta tai lapsen kanssa ilmeni ongelmia. (Salminen 2007, 

s. 197, 199.) Tässä tutkimuksessa ainoastaan Veikon hoidosta vastaava henkilö vaihtui 

sijoituksen aikana. Toinen Veikon kasvatusvanhemmista kuoli ja perheen aikuinen tytär 

otti Veikon hoitoonsa.  

Kaikille lapsille ei kuitenkaan riittänyt paikkaa perhesijoituksessa ja osa joutui jäämään 

suomalaislapsia varten perustettuihin lastenkoteihin. Lastenkoteihin sijoitetut lapset eivät 

yleensä oppineet puhumaan ruotsia, koska lastenkodeissa oli pääosin suomalaista 

henkilökuntaa. (Salminen 2007, s. 197, 199.) Haastateltavistani kukaan ei ollut sijoitettuna 

laitoksessa, vaan kaikki asuivat perheissä. 

Vuodesta 1942 sairaita lapsia siirrettiin Ruotsiin saamaan hoitoa, koska Suomessa 

sairaalapaikat oli pääsääntöisesti varattu puolustusvoimien käyttöön. Ruotsissa lapset 

sijoitettiin sekä tavallisiin sairaaloihin heille varatuille paikoille että heitä varten 

perustettuihin hoitokoteihin. (Salminen 2007, s. 168−169, 174.)  

Helsingin kaupungin kansakoulujen tarkastaja Aarno Saarensivu halusi järjestää Ruotsissa 

oleville helsinkiläislapsille suomenkielistä kouluopetusta. Syksyllä 1942 Ruotsiin 

lähetettiin 11 suomalaista opettajaa, joilla oli lupa ottaa opetukseensa myös muualta kuin 

Helsingistä kotoisin olevia lapsia. Suomalaisia kouluja toimi eri paikkakunnilla 

lukuvuonna 1942−1943. (Suomen lasten kiitos Ruotsille 1943, s. 65−67.) Kaikki tämän 

tutkimuksen haastateltavat kävivät kuitenkin ruotsalaista koulua, kuten suurin osa Ruotsiin 

sijoitetuista kouluikäisistä sotalapsista. 
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3.2.3 Paluu Suomeen 

Välittömästi Suomen solmittua rauhan Neuvostoliiton kanssa syyskuussa 1944 nousi esiin 

kysymys sotalasten palauttamisesta takaisin Suomeen. Vuonna 1944 kotiutettiin kaikkiaan 

1428 lasta. (Salminen 2007, s. 223–224.) Eniten lapsia palautettiin vuoden 1945 aikana.  

Vuonna 1946 Valtioneuvosto teki päätöksen, että vuoden loppuun mennessä kaikki 

sotalapset on palautettava takaisin kotimaahan (Kirves 2010, s. 107). Lasten sallittiin 

kuitenkin jäädä Ruotsiin, jos perheellä ei esimerkiksi ollut riittävää toimeentuloa lapsesta 

huolehtimiseksi tai jos vanhemmat olivat kuolleet (Kavén 2004, s. 114). Monissa 

tapauksissa lapset eivät enää halunneet palata kotiinsa, sillä he olivat kiintyneet 

ruotsalaisiin perheisiinsä. Myös ruotsalaisperheiden vanhemmat olivat kiintyneet 

sotalapsiin ja ajattelivat näiden palauttamisen puutteellisiin oloihin olevan vastoin lapsen 

etua. Joidenkin lasten kohdalla biologiset vanhemmat eivät enää edes halunneet heitä 

takaisin Suomeen. Kavénin (2011, s. 83) mukaan syynä tähän oli sekä vanhempien 

haluttomuus ottaa lapsestaan jälleen taloudellinen ja kasvatuksellinen vastuu että 

biologisten vanhempien vieraantuminen lapsestaan. Ruotsiin jäämisen ehdot olivat niin 

väljät, että käytännössä kaikki halukkaat saivat jäädä sinne. (Kirves 2010, s. 107–109.)  

Vuosina 1948–1957 Suomessa toimi Ruotsista palanneiden lasten jälkihuoltokomitea. Sen 

keskeisinä tehtävinä oli valvoa Suomeen palanneiden sotalasten sopeutumista ja antaa 

kunnille ohjeita sopeuttamistyön edistämiseksi. Jälkihuoltokomitean työntekijät muun 

muassa tekivät tarkastuskäyntejä sotalasten perheiden luokse. (Kirves 2010, s. 95; 

Salminen 2007, s. 252–264.) Kirves (2010, s. 95) kuitenkin toteaa, että 

jälkihuoltokomitean työskentelyn vaikutus sotalasten sopeutumiseen ei ollut kovin 

merkittävä.  

3.3 Lapsuuskäsitys ja lasten asema toisen maailmansodan aikaan 

Euroopan maissa lapsuuden merkitys ja asema nostettiin keskusteluun 1900-luvun alussa. 

Eräs tunnetuimpia tuolloin vallinneiden olosuhteiden kriitikkoja oli Ellen Key, jonka 

mukaan lapsista ei juurikaan huolehdittu eikä heistä välitetty. Keyn mukaan lapset nähtiin 

ensisijaisesti pelkkänä työvoimana sen sijaan, että heidät olisi nähty arvokkaina yksilöinä. 

Keyn ajatusten pohjalta Euroopan maissa virisi ajatus lasten elinolojen parantamisen 



 

 

 

tärkeydestä. Keyn esittämä kritiikki vaikutti voimakkaasti myös lapsikeskeisen ajattelun 

kehittymiseen. (Alanen 2009, s. 13.) 

Modernilla lapsuudella ja sen kehityksellä on yhteys valtiolliseen kehitykseen. Esimerkiksi 

Suomessa vuonna 1921 valtiollisella tasolla säädetty oppivelvollisuuslaki käynnisti 

lopullisesti lapsuuden institutionalisoitumisen, joka jatkui vielä useiden vuosikymmenten 

ajan. (Alanen & Bardy 1990, s. 13−14.) Toisen maailmansodan syttyessä vuonna 1939 

lapsuuden institutionalisoituminen oli siis kohtalaisen tuore ilmiö ja Leena Alasen ja 

Marjatta Bardyn (1990, s. 42) mukaan vielä jopa käynnissä, sillä vasta toisen 

maailmansodan jälkeen koulu on tavoittanut koko ikäluokan.  

Oppivelvollisuuslain myötä lapsuuskäsitys muuttui yhä enemmän 1900-luvun alussa 

virinneen lapsikeskeisen ajattelun suuntaan. Lapsuus alettiin vähitellen nähdä arvokkaana 

ajanjaksona ihmisen elämässä ja koulunkäynti lapsen tärkeimpänä työnä. Alle 12-

vuotiaiden lasten käyttäminen teollisuustöissä oli kielletty jo vuonna 1890, ja 

oppivelvollisuuslain myötä lapset saivat osallistua työntekoon vain sen verran, ettei se 

häirinnyt heidän koulutyötään. (Näre & Kirves 2010, s. 22.) Alasen ja Bardyn (1990, s. 14) 

mukaan tämä ei kuitenkaan koskenut maaseudulla asuvia lapsia samassa määrin kuin 

kaupunkilaislapsia. Heidän mukaansa maalaislapset joutuivat todennäköisesti yhä 

tekemään paljon työtä. 

Monen suomalaislapsen kohdalla toisen maailmansodan syttyminen merkitsi eräänlaista 

katkosta vähitellen muotoutumaan alkaneeseen lapsikeskeisyyteen. Sari Näre ja Jenni 

Kirves (2010, s. 15) toteavat artikkelissaan Lapsuus sodan keskellä, että sotaoloissa lapsilta 

odotettiin varhaista itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Miesten ollessa rintamalla joutuivat 

naiset tekemään työt. Aikuisilla ei siis ollut juurikaan aikaa lapsille ja toisaalta myös lapset 

joutuivat osallistumaan työntekoon. (Paksuniemi, M., Määttä, K. & Uusiautti, S. 2013, s. 

5−6.) Tosin jo ennen sotaa suomalaisessa kasvatusperinteessä oli ollut vallalla näkemys, 

ettei lapsia saa helliä liikaa ja riippuvuus muista on merkki heikkoudesta. Lasten ja 

vanhempien kiintymyssuhteet olivat usein vältteleviä. Välttelevän kiintymyssuhteen 

olennainen tunnusmerkki onkin, ettei lapsi näytä helposti tunteitaan eikä hakeudu 

hoitajansa lähelle. (Näre & Kirves 2010, s. 16−18.)  

Sota-aikana elintarvikkeista ja käyttötavaroista oli suuri pula ja lapset joutuivat usein 

osallistumaan niiden hankkimiseen. Koulunkäynnin ollessa katkonaista ajateltiin, että 

lapsilla on myös aikaa osallistua töihin. Sota-ajan lapsilla ei siis jäänyt kovin paljon aikaa 
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vapaalle leikille ja osa lapsista ei enää sodan sytyttyä leikkinyt lainkaan. (Näre & Kirves 

2010, s. 20−22.) Merja Paksuniemi, Kaarina Määttä ja Satu Uusiautti (2013, s. 7) ovat 

haastattelututkimuksessaan tulleet siihen tulokseen, että huolimatta vähäisestä vapaa-ajasta 

leikille jäi kuitenkin aikaa ja lapset leikkivät sota-aikanakin. 

Elintarvikepulan seurauksena osa lapsista kärsi suoranaisesta aliravitsemuksesta, mikä 

altisti heidät etupäässä erilaisille puutostaudeille. Vakavia tautiepidemioita ilmeni ja 

lapsikuolleisuus oli suurempaa kuin rauhan aikana. Tähän vaikutti myös se, että lääkkeet 

menivät etupäässä rintamalle sotasairaaloiden käyttöön. (Näre & Kirves 2010, s. 24−27.) 



 

 

 

4 KOULUNKÄYNTI TOISEN MAAILMANSODAN AIKAAN 

4.1 Koulujärjestelmät Suomessa ja Ruotsissa toisen maailmansodan aikaan 

Suomessa laki kaikkia lapsia koskevasta oppivelvollisuudesta ja oikeudesta maksuttomaan 

koulutukseen säädettiin muihin Euroopan maihin verrattuna myöhään vuonna 1921. Lain 

mukaan oppivelvollisuuden oli toteuduttava kaupungeissa viiden vuoden kuluessa, mutta 

maaseutu sai aikaa koulujen perustamiseen vuoteen 1937 asti. (Leino-Kaukiainen & 

Heikkinen 2011, s. 24.) Laissa säädettiin oppivelvollisuuskoulujen perustehtäviksi 

kansalaisen tarvitseman yleissivistyksen tarjoaminen, käytännön taitojen opettaminen sekä 

siveys- ja tapakasvatus. Opettajan rooliin kuului siirtää näitä arvoja oppilaille. Lisäksi 

painotettiin opettajan auktoriteettiasemaa kurinpitäjänä ja esimerkillisenä kansalaisena. 

(Tähtinen 2011, s. 199−200.) 

Ruotsissa opetuksen antaminen osa-aikaisena oli verrattain yleistä vielä 1900-luvulle 

tultaessa. Koulujen määrä kuitenkin kasvoi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, 

mikä kasvatti kokoaikaista opetusta saavien määrää tuntuvasti: vuonna 1920 kokoaikaista 

opetusta sai vain 75 prosenttia kouluikäisistä lapsista, kun taas vuonna 1930 kokoaikaista 

opetusta saavien määrä oli jo hieman yli 90 prosenttia kaikista ruotsalaislapsista. 

Opetuksen määrässä oli tosin vielä 1930-luvulla melko suuria maantieteellisiä eroja. 

Maaseudulla osa-aikaopetus oli yleisempää kuin kaupungeissa. (Pärsson 1997, s. 89−91.)  

1930-luvulla määrän lisäksi myös ruotsalaisen koulutuksen laatu parani ja kansakoulun 

opetus läheni korkeampia kouluasteita. Myös pienten kouluyksiköiden määrä väheni, 

jolloin yhä harvemman lapsen täytyi enää opiskella yhdysluokassa. Kansakoulusta tehtiin 

seitsenvuotinen ja joillakin paikkakunnilla tarjottiin jopa mahdollisuutta käydä myös 

kahdeksas luokka tai ylempi kansakoulu. Kunnilla oli 12 vuoden siirtymäaika pidennetyn 

oppivelvollisuuden toteuttamiseen, ja etenkin maaseudulla muutos tapahtui hitaasti. 1930-

luvun puoliväliin asti oli jopa mahdollista, että lapsi lopetti koulun kesken vanhempien 

huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. (Pärsson 1997, s. 91−92.) 

Suomessa kansakoulun kahta ensimmäistä luokkaa kutsuttiin alakansakouluksi, jonka 

perusteena käytettiin 1900-luvun alussa virinnyttä lapsipedagogiikkaa ja etenkin ajatusta 

lapsuuden erityislaatuisuudesta omana kehitysvaiheenaan. Tämän takia ajateltiin, että 7−8-

vuotiaat tarvitsevat oman opetussuunnitelman. (Kuikka 1992, s. 88.) Alakansakoulun 



13 

 

 

jälkeen käytiin neljä vuotta niin kutsuttua yläkansakoulua, minkä jälkeen oppilaalla oli 

periaatteessa velvollisuus osallistua kaksivuotiseen jatko-opetukseen, jos hän ei jatkanut 

opintojaan enää kansakoulun jälkeen. Enemmistön koulunkäynti päättyi 13−15-vuotiaana, 

ja monesti ihanteena oli yläkansakoulun päättötodistus. (Jauhiainen 2011, s. 300; 

Tuomaala 2011a, s. 104−105.) 

Suomessa kansakoulu voitiin järjestää myös yhden opettajan varassa toimineena 

supistettuna kansakouluna, jos koulupiirissä oli alle 30 oppilasta. Supistetut koulut 

yleistyivät 1930-luvun laman myötä, ja etenkin Oulun läänissä niitä oli runsaasti. 

Supistetun kansakoulun ongelmana oli kuitenkin, että se vaikeutti oppilaiden 

jatkokoulutusmahdollisuuksia. Supistetun alakansakoulun kouluvuosi oli 17 viikkoa 

lyhempi kuin tavallisen kansakoulun. Supistetussa yläkansakoulussa oli puolestaan 

vuositasolla kymmenen viikkoa vähemmän opetusta kuin tavallisessa yläkansakoulussa. 

(Tuomaala 2011a, s. 104−105.)  

Korkeakoulutasoisia jatko-opintoja varten oppilaan oli Suomessa käytävä oppikoulu, jonne 

pystyi pyrkimään suoritettuaan vähintään yläkansakoulun toisen luokan. Pelkän 

oppikoulun suorittamista ilman lukio-opintoja kutsuttiin keskikouluksi. Oppikoulumuotoja 

olivat muun muassa pelkästään tytöille tarkoitetut tyttökoulut ja pojille tarkoitetut 

poikakoulut sekä molemmille sukupuolille yhteiset yhteiskoulut. Oppikouluun päästäkseen 

oli myös läpäistävä sisäänpääsykoe. (Kaarninen 2011, s. 410−412, 419.) 

Ruotsinkin koulujärjestelmä oli vielä 1940-luvulle tultaessa jakautunut kahtia: kansakoulut 

olivat kunnan ylläpitämiä ja oppikoulut valtion. Koulujen tavoitteet olivat erilaiset, ja 

oppilaat tulivat erilaisista sosiaalisista oloista. Vanhempien varallisuus määritti, kummassa 

koulussa lapsi pystyi opiskelemaan. Tämän vuoksi koulutukselliset erot saman ikäluokan 

keskuudessa olivat suuria myös Ruotsissa. 1930-luvulla säädetyn pidennetyn 

oppivelvollisuuden siirtymäaika päättyi vuonna 1944, mutta vasta vuonna 1949 suurin osa 

alueista oli toteuttanut sen. (Pärsson 1997, s. 109−110.) 

Vaikka oppikouluverkosto Suomessa laajenikin voimakkaasti ensimmäisen ja toisen 

maailmansodan välisenä aikana myös maaseutupaikkakunnille, oli oppikoulun käyminen 

varsinkin työläisperheiden lapsille taloudellisten syiden vuoksi usein jopa mahdotonta. 

Kansakoulusta poiketen oppikoulussa piti maksaa lukukausimaksut, oppikirjat ja muut 

opiskeluvälineet. (Kaarninen 2011, s. 410, 419.) 



 

 

 

Toinen maailmansota sekoitti suomalaista koulujärjestelmää. Heti talvisodan syttymisen 

jälkeen kaikki koulut siirrettiin pois rintamien läheisyydestä ja koulua jatkettiin muualla. 

Välirauhan aikana koulunkäyntiä jatkettiin normaalisti, mutta jatkosodan aikana 

koulunkäynnin järjestäminen vaikeutui huomattavasti. Koulua pidettiin niissä paikoissa, 

joissa se oli mahdollista. Lukukaudet olivat lyhennettyjä, jotta oppilaat pystyivät 

osallistumaan talkootyöhön. Koulunkäyntiä vaikeutti myös koulutilojen käyttäminen 

esimerkiksi sotasairaaloina, joidenkin koulujen sulkemisen seurauksena syntyneet ylisuuret 

luokkakoot sekä miesopettajien joutuminen rintamalle. Etenkin Pohjois-Suomessa oli 

1940-luvulla huomattava määrä epäpäteviä opettajia. (Kuikka 1992, s. 98−100; Tepora 

2010, s. 50−54; Paksuniemi 2014, s. 17−18, 23.)  

Sekä Suomessa että Ruotsissa myös ero kahden eri koulumuodon, oppikoulujen ja 

kansakoulujen, opettajien välillä oli suuri (Högnäs 2001, s. 31). Molemmat muodostivat 

oman ryhmänsä erilaisen koulutustaustansa vuoksi. Kansakoulunopettajia koulutettiin 

seminaareissa, kun taas oppikoulunopettajilla oli akateeminen koulutus. (Rantala 2011a; 

Rantala 2011b.) 
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5 TUTKIMUKSEN KUVAUS JA TOTEUTUS 

5.1 Kerronnallinen lähestymistapa 

Käytän omassa tutkimuksessani kerronnallista eli narratiivista lähestymistapaa. 

Tutkimusaineistona on narratiivi eli kertomus, jonka eri tutkijat ovat määritelleet hieman 

eri tavalla (Riessman 1993, s. 17).  Polkinghornen (1995, s. 6) mielestä nämä monet 

erilaiset määritelmät ovat aiheuttaneet jopa epäselvyyttä kerronnallisen tutkimuksen alalla. 

Tässä tutkimuksessa käytän Kaasilan (2008, s. 43) esittelemää  Denzinin (1989) 

määritelmää, jonka mukaan narratiivi eli kertomus sisältää kertojalleen ja yleisölleen sarjan 

merkityksellisiä tapahtumia  

Raija Erkkilän (2006) mukaan kerronnallisen tutkimuksen tavoitteena on yksilön 

kokemusmaailman kuvaaminen ja ymmärtäminen. Yksilöiden tuottamien kertomusten 

ajatellaan ilmentävän tätä kokemusmaailmaa. Kerronnallinen lähestymistapa ei kuitenkaan 

ole yksiselitteinen ja rajattu tapa tutkia, vaan se on laaja tutkimuskehys. Suuntauksen 

sisällä eri tutkijat voivat siis tehdä hyvinkin erilaista tutkimusta. (Erkkilä 2006, s. 196, 

201−202.) Hannu L. T. Heikkinen (2002, s. 15) luonnehtiikin kerronnallisen tutkimuksen 

olemusta amebamaiseksi, sillä eri tutkijoille kerronnallisuudella on lukuisia erilaisia 

tavoitteita.   

Kerronnallisessa lähestymistavassa lähtökohtana on kertojan näkökulma. Lähestymistavan 

periaatteisiin kuuluu, että kunkin yksilön näkökulma on ainutlaatuinen. Siksi tavoitteena ei 

ole absoluuttinen totuus, jonka todenmukaisuus voidaan aina varmistaa, vaan 

pyrkimyksenä on tämän ainutlaatuisen näkökulman ymmärtäminen. (Erkkilä 2006, s. 198; 

Heikkinen 2002, s. 18.)  

Catherine Kohler Riessmanin (1993, s. 2) mukaan kerronnallisessa lähestymistavassa ei 

voida koskaan välttyä tulkinnalta, koska kertomus on ihmisen tuottama ja myös ihmisen 

vastaanottama. Ihminen määrittää, mitä siihen sisällytetään, mitä siitä jätetään pois ja mitä 

sen oletetaan merkitsevän. Riessman (1993, s. 9−11) esittääkin tutkimusprosessissa olevan 

kaikkiaan viisi tulkinnan tasoa: Ensimmäinen taso on kokemukseen osallistuminen 

(attending), jonka henkilö välittää kuulijoilleen toisella tulkinnan tasolla, kertomalla 

(telling). Kolmannella tulkinnan tasolla tutkija litteroi kertomuksen (transcribing). Tämän 



 

 

 

jälkeen tutkija tekee analyysin litteroimastaan kertomuksesta (analyzing). Viimeisellä 

tulkinnan tasolla analyysin lukija tekee oman tulkintansa kertomuksesta (reading).  

Erkkilän (2006, s. 198) tavoin Riessmankin (1993, s. 15) toteaa, ettei kerronnallisessa 

lähestymistavassa voida löytää pysyvää ja yleispätevää tulkintaa, koska tulkinta syntyy 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa edellä kuvattujen viiden tason kautta. Riessman 

painottaa myös, että tulkinta on aina riippuvainen siitä kontekstista, jossa se syntyy.  

Kerronnallinen lähestymistapa sopii omaan tutkimukseeni parhaiten juuri kertojan 

ainutlaatuisen näkökulman painottamisen ansiosta. Kun tutkitaan yksilöiden kokemuksia, 

ei lähtökohtana voi olla tietyn teorian valossa etsittävä totuus. Jokaisen ihmisen 

kokemukset ovat ainutkertaisia ja sellaisinaan myös tärkeitä ja tutkimisen arvoisia. 

Polkinghorne jakaa kerronnallisen aineiston analyysiin kahteen tyyppiin, narratiiviseen 

analyysiin (narrative analysis) ja narratiivien analyysiin (the analysis of narratives). 

Narratiiviseen analyysiin kuuluu Polkinghornen mukaan juonellistaminen eli uuden 

kertomuksen tuottaminen haastateltavan kerronnan pohjalta. Narratiivien analyysissä 

tutkija puolestaan tarkastelee yleensä useampaa kuin yhtä kertomusta etsien niissä toistuvia 

teemoja. (Polkinghorne 1995, s. 13−16). Narratiivien analyysiä voidaan nimittää myös 

temaattiseksi analyysiksi (Riessman 2008). Voidaankin sanoa, että narratiivinen analyysi ja 

narratiivien analyysi ovat tavallaan päinvastaisia tapoja käsitellä aineistoa: narratiivinen 

analyysi pyrkii rakentamaan osista kokonaisuuden, kun taas narratiivien analyysin 

tavoitteena on löytää kokonaisuudesta osia. Käytän tässä tutkimuksessa molempia tapoja 

toisiaan täydentävästi. 

Kerronnallisen tutkimuksen uusissa suuntauksissa haastetaan kerronnallinen tutkimus 

laajentamaan kiinnostuksen kohdettaan. Maura Striano (2012, s. 147) toteaa, että 

kerronnallinen tutkimus on painottunut jopa liiaksi yksilön kerrontaan ja yksilön 

näkökulmaan. Strianon (2012, s. 148) mukaan kerronnallisen tutkimuksen olisi 

laajennuttava siten, että narratiiviseen analyysiin voitaisiin sisällyttää yksilön kokemuksen 

lisäksi myös yhteisöllisiä kokemuksia. Nämä kaksi ulottuvuutta – yksilöllinen ja 

yhteisöllinen – olisi järjestettävä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, josta voitaisiin luoda 

yhä uusia tuotoksia. Strianon (2012, s. 148, 153) mukaan tämä edellyttää keskittymistä 

kerronnan tuotoksen lisäksi myös kerronnan prosessiin, jossa nämä yhteisölliset 

kokemukset olisivat mukana. Hän kuitenkin myöntää, että tällöin vaarana on vääristää joko 
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yksilön kokemusta tai yhteisöllisiä kokemuksia ja jopa laiminlyödä jokin tärkeä näkökulma 

kokonaan.  

5.2 Muistaminen kerronnallisuuden elementtinä 

Tutkimuksessani on pohjimmiltaan kyse haastateltavien muistoista. Heidän kerrontansa 

kumpuaa niistä asioista, joita he sotalapsiajastaan ja kouluvuosistaan muistavat. 

Muistamisen ja muistelun voidaankin ajatella olevan yksi kerronnan funktio. Samalla se 

toimii ihmisen väylänä jäsentää menneisyyttään. (Riessman 2008, s. 8.) Marja 

Saarenheimo (1997, s. 23) vertaa muistelemista kaleidoskooppiin, jonka kuviot vaihtuvat 

nopeasti. Hänen mukaansa muisteleminen tulee näkyväksi vasta silloin, kun tietyt 

kaleidoskoopin kuviot toistuvat riittävän usein. Saarenheimo myös toteaa, että yleensä 

muistelemiseen ei tietoisesti ryhdytä, vaan se on ”luonnollinen ajattelun, mielikuvituksen 

ja puheen elementti”.  

Muistaminen voidaan nähdä myös sosiaalisena, yhdessä toisten kanssa muodostuvana 

prosessina. Pirjo Korkiakangas (1999, s. 164−165) toteaa, että henkilön muistot saattavat 

joskus täydentyä muiden ihmisten muistoilla. Joskus myös tutkija voi toiminnallaan 

edesauttaa tämän tapahtumakulun syntyä. Harvardin yliopiston muistitutkija Daniel 

Schacter esitteleekin teoksessaan Muistin seitsemän syntiä. Miten aivot muistavat ja 

unohtavat (2002, s. 128−129) johdateltavuuden käsitteen: Liian tarkkoja kysymyksiä 

esittämällä tutkija saattaa johdatella haastateltavan liittämään omiin muistoihinsa ulkoisista 

lähteistä tulevaa tietoa. Nämä johdattelemalla syntyvät muistot saattavat tuntua henkilöstä 

yhtä todellisilta kuin hänen omat muistonsa. Ulla Kososen (1998, s. 30) mukaan ei ole 

kuitenkaan tarkoituksenmukaista pohtia, onko ihmisen muistama asia oikeasti tapahtunut. 

Hänen mukaansa olisi sen sijaan keskityttävä pohtimaan sitä, miten ja miksi ihmisen 

muistot ovat muodostuneet tietynlaisiksi.  

Tutkimuksessani en keskity analysoimaan haastateltavien muistojen todenmukaisuutta jo 

pelkästään sen vuoksi, että se olisi täysin mahdotonta. Toisaalta kerronnallisessa 

lähestymistavassa se on myös epäolennaista. Sen sijaan lähtökohtani on, että kertojalle 

muistot ovat totta. Koettu on jäsentynyt kertojan mielessä ja kerronnan avulla hän jakaa 

tämän jäsentyneen kokemuksensa, muiston, kanssani. Mielenkiintoni kohdistuu 

tutkimuskysymykseni (ks. luku 2) kahteen elementtiin: mitä haastateltava kertoo, ts. mitkä 

ovat hänen jäsentyneet kokemuksensa ja toisaalta myös, miten hän tuo ne esille. 



 

 

 

5.3 Kerronnallinen haastattelu 

Kerronnallisen tutkimuksen aineistonhankinnassa on tavoitteena saada ihmiset kertomaan 

vapaasti ja tuottamaan kertomuksia, jotka liittyvät heille tärkeisiin asioihin. Nämä 

kertomukset voivat olla joko suullisia tai kirjallisia. (Erkkilä 2006, s. 198.) 

Kerronnallisessa aineistonhankinnassa haastateltavalle annetaan vapaus päättää, mitä ja 

missä järjestyksessä hän kertoo (Kaasila 2008, s. 45).  

Erkkilä (2006, s. 199) painottaa aineistonhankinnassa haastattelijan osuutta. Myös Raimo 

Kaasila (2008, s. 45) sekä Matti Hyvärinen ja Varpu Löyttyniemi (2005, s. 191) korostavat, 

että tutkijan on kysymyksenasetteluillaan annettava haastateltavalle riittävästi tilaa kertoa. 

Keskeistä on myös itse kysymysten muoto: heidän mukaansa kysymykset on asetettava 

niin, että haastateltava tuottaa vastaukseksi kertomuksia. Myös Riessman (1993, s. 54) 

kehottaa välttämään kysymyksiä, joihin on mahdollista vastata kyllä tai ei.  

Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, s. 195−196) painottavat, että haastattelijan rooliin kuuluu 

myös kannustaa ja rohkaista haastateltavaa kertomaan. On myös tärkeää, että haastattelija 

ilmaisee kuuntelevansa, mitä haastateltava kertoo. Kerronnallisessa haastattelussa 

mahdolliset tarkentavat kysymykset esitetään kerronnan päätyttyä ja kiinnostus suunnataan 

haastateltavan esille ottamiin aiheisiin. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, s. 195−196.) 

Omassa haastattelussani pyysin ensin haastateltavaa kertomaan esimerkiksi kouluajastaan 

Ruotsissa. Haastateltavan lopetettua kerrontansa saatoin pyytää häntä kertomaan 

tarkemmin esimerkiksi opettajasta, jos hän otti kertomuksessaan itse opettajan jollakin 

tavalla esille.   

Hyvärinen ja Löyttyniemi esittelevät artikkelissaan Kerronnallinen haastattelu kolme 

Catherine Kohler Riessmanin kehittämää perusmallia, joiden avulla kertomukset voidaan 

kerronnallisessa tutkimuksessa ymmärtää. Ensimmäisessä näistä malleista pyritään usealla 

eri haastattelukerralla luomaan ja tuottamaan kokonainen ihmisen elämäkerta. Toisessa 

mallissa haastattelija pyrkii saamaan haastateltavan tuottamaan lyhyehkön, tietyn 

kokemuksen kuvaavan kertomuksen. Kolmannessa Riessmanin mallissa keskiössä ovat 

kertomukset, joiden synnyssä korostuu haastateltavan ja haastattelijan välinen 

vuorovaikutus. Kertomukset kattavat pitkähköjä puheen jaksoja ja ne litteroidaan 

yksityiskohtaisesti yleensä keskustelu- ja diskurssianalyysin keinoin. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, s. 192−193.) Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, s. 194) kuitenkin 

toteavat, että tämä jako kolmeen eri malliin ei ole täysin kattava, vaikka se hahmottaakin 
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pääpiirteissään, miten eri tavoilla haastattelutilanne sekä haastateltavan ja haastattelijan 

vuorovaikutus voivat kerronnallisessa haastattelussa näyttäytyä. Katson oman tutkimukseni 

olevan lähimpänä toisena esitettyä mallia. 

Riessmanin (1993, s. 19−20) mukaan tutkija, joka jättää puhenopeuden, tauot ja 

äänenpainot huomioimatta litterointivaiheessa, saattaa menettää kerronnan kannalta jotakin 

olennaista. Omassa tutkimuksessani ulotan litterointitarkkuuteni vain sanatasolle ja 

äännähdyksiin sekä näkyvimpiin tunteenpurkauksiin kuten itkemiseen ja nauramiseen. 

Esimerkiksi tauot ja niiden kestot olen jättänyt kokonaan litteroinnin ulkopuolelle. Johanna 

Ruusuvuoren (2010, s. 425) mukaan tämä litterointitarkkuus on kuitenkin riittävä, jos 

tutkimuksen kohteena on haastattelujen asiasisältö eikä esimerkiksi haastattelutilanteessa 

syntyvä vuorovaikutus, kuten Hyvärisen ja Löyttyniemen esittelemässä Riessmanin 

kolmannessa mallissa. 

5.4 Haastattelujen toteuttaminen tässä tutkimuksessa  

Tässä työssä olen haastatellut yhteensä kuutta henkilöä, kahta miestä ja neljää naista. En 

etsinyt haastateltavia missään julkisesti, vaan he ovat joko omia tuttujani tai tuttavieni 

tuntemia henkilöitä. Tein kaikki haastattelut tutkimukseen osallistujien kotona kevään ja 

kesän 2014 aikana. Koin, että koti haastatteluympäristönä teki tilanteesta hyvin 

vapaamuotoisen ja rennon. Myös Kirsi Lumme-Sandt (2005, s. 129) mainitsee 

artikkelissaan Vanhan ihmisen kohtaaminen haastattelutilanteessa vanhempien ihmisten 

luona tehtävien haastattelujen tuntuvan pullakahveineen enemmän vierailuilta kuin 

aineistonkeruutilanteilta.  

Yhden haastattelun, jonka kävin tekemässä Ruotsissa toukokuussa 2014, jouduin jättämään 

tutkimuksen ulkopuolelle, sillä litterointi osoittautui liian haastavaksi kieliongelmien ja 

käytännön syiden vuoksi. Haastateltava oli nimittäin juuri hieman ennen sovittua 

haastattelua rikkonut tekohampaansa, mikä vaikeutti hänen ruotsinkielisen puheensa 

ymmärtämistä huomattavasti. Toisaalta hänellä oli myös suuri tarve puhua 

sotalapsiajastaan yleisesti, jolloin varsinainen tutkimuksellinen kiinnostuksenkohteeni, 

koulukokemukset, ei juurikaan tullut esille haastattelussa. Tutkijana minun oli päätettävä, 

että tutkimukselliset intressini menevät tämän kertomistarpeen edelle. Pyysin kuudetta 

haastateltavaa hänen tilalleen.  



 

 

 

Haastattelujen toteuttamistapana on kerronnallinen haastattelu, jonka periaatteisiin kuuluu, 

että haastateltava saa kertoa mahdollisimman vapaasti (ks. luku 3.2). Kerroin tästä 

toteuttamistavasta haastateltaville etukäteen, koska halusin heidän tietävän, että toivon 

vastausten olevan nimenomaan kertomusmuotoista muistelua. Painotin myös sitä, että 

kaikki muistot ovat tärkeitä, eikä oikeita ja vääriä vastauksia ole olemassa. Kerroin myös 

tässä vaiheessa haastateltavien anonymiteetin säilyttämisestä ja pyysin luvan aineiston 

säilyttämiseen mahdollista jatkotutkimusta varten.  

Kerronnallisessa haastattelussa tutkija esittää mahdolliset tarkentavat kysymyksensä vasta 

kerronnan päätyttyä. Keskeistä on myös se, että kysymykset kohdistuvat haastateltavan 

itsensä esille ottamiin aiheisiin. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, s. 195−196.) Omassa 

haastattelussani minulla on neljä pääteemaa, joista pyysin haastateltaviani kertomaan (ks. 

LIITE). Näitä teemoja ovat yleiset muistot ajasta Ruotsissa, koulunkäynti Ruotsissa, 

koulunkäynti Suomessa ja omat näkemykset sotalapsiajan vaikutuksista myöhempään 

elämään. Eri haastateltavien kanssa teemoja käsiteltiin hieman eri järjestyksessä sen 

mukaan, mikä oli haastattelutilanteessa luontevaa ja mistä haastateltava itse aloitti. 

Haasteltavien taustatiedot keräsin varsinaisen haastattelun päätyttyä. 

Ollessani yhteydessä haastateltaviini pyysin heitä halutessaan etsimään 

haastattelutilannetta varten vanhoja kirjeitä ja valokuvia, sillä ajattelin tämän mahdollisesti 

toimivan kerronnan tukena ja auttavan alkuun pääsemisessä. Alkukeskustelussa esille 

tulleet asiat vaikuttivat kaikissa tapauksissa siihen, mitä teemaa lähdimme käsittelemään 

ensimmäisenä.  

Käytin haastatteluja tehdessäni varmuuden vuoksi kahta nauhuria. Yksikään haastateltava 

ei kieltänyt nauhurin käyttöä. Lumme-Sandtin (2005, s. 129) mukaan haastateltavan 

tottuneisuus puhua nauhurille riippuu hänen koulutustaustastaan ja sosiaalisesta 

asemastaan. Omasta mielestäni tämä oli kuitenkin enemmän kiinni haastateltavan 

persoonasta. Haastattelujen aikana tein myös muistiinpanoja käsin lähinnä siitä syystä, että 

haastateltavat jatkoivat kertomustaan yllättäen myös nauhurin sulkemisen jälkeen. Kaksi 

haastateltavaa myös antoi käyttööni tutkimuksen ajaksi kaikki sotalapsiaikaan liittyvät 

valokuvansa, kouluvihkonsa ja asiakirjansa, joita olen jossakin määrin käyttänyt analyysin 

tukena.  

Haastateltavat kertoivat aiheista, jotka ovat hyvinkin koskettavia ja liikuttivat myös minua 

haastattelijana suuresti. Perinteisessä tutkija−tutkittava-asetelmassa tämä saattaisi olla 
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hyvinkin ei-toivottava ja tutkimuksen luotettavuutta huonontava tilanne. Kerronnallisessa 

lähestymistavassa ja kerronnallisessa haastattelussa sen sijaan ajatellaan, että haastattelija 

ja haastateltava ovat haastattelutilanteessa vuorovaikutuksessa. Itse haastattelutilanteessa 

luodaan kokemuksen saamat merkitykset, jolloin sekä haastateltava että haastattelija 

vaikuttavat kertomuksen syntyyn (Erkkilä 2006, s. 205). Haastattelijan eläytyminen 

tilanteeseen ja myötätunnon osoittaminen haastateltavaa kohtaan eivät siis ole kiellettyjä 

reagointitapoja ja automaattisesti tutkimuksen luotettavuutta vähentävää toimintaa.  



 

 

 

6 AINEISTON ESITTELY, ANALYYSI JA TULOKSET 

Haastattelujen yhteiskesto on yhteensä noin 160 minuuttia. Litteroituna tekstinä 

analysoitavaa aineistoa on 44 sivua. Analysointitavassani on piirteitä sekä narratiivisesta 

että narratiivien analyysista. Haastateltavien sotalapsiajan tapahtumien tiivistämisessä 

kertomukseksi käytän apuna Tiina Kujalan (2008, s. 31) artikkelissaan Kerronnallinen 

tutkimus opettajien ikääntymisestä esittelemää analyysimallia. Aluksi luon haastateltavista 

omat kertomuksensa, joita nimitän profiileiksi. Päädyin tekemään kaikista haastateltavista 

omat profiilinsa, koska tässä työssä pyrin kunkin haastateltavan henkilökohtaisen 

kokemuksen esille tuomiseen. Tämän vuoksi en siis valinnut esitystavaksi narratiiviselle 

analyysille tyypillistä tapaa, jossa kaikkien kertomusten pohjalta luodaan yksi tai useampi, 

koko haastattelujoukkoa kuvaava kertomus. Eskola ja Suoranta (1998, s. 182) nimittävät 

tätä esitystapaa tyypittelyksi. Käytän tyypittelyä vasta tutkimuksen lopussa, jolloin luon 

kertomuksen aineistoni perusteella tyypillisestä sotalapsesta. Luomani kertomus on osa 

analyysin tulosten yhteenvetoa. 

Luomani profiilit analyysin alussa kuvaavat haastateltavien kerronnan tiivistettynä. Tämä 

on mielestäni perusteltua myös siitä syystä, sillä profiilit todennäköisesti auttavat lukijaa 

varsinaisessa analyysissä hahmottamaan kuhunkin teemaan liittyviä aiheita osana 

kokonaisuutta. Samalla lukija saa myös kokonaiskuvan haastateltavien sotalapsiajasta. 

Analyysin niin sanotussa narratiivien analyysin tai temaattisen analyysin osassa tarkastelen 

aineistossa esiintyviä teemoja. Tarkastelutapani on Polkinghornen (1995, s. 13) 

induktiiviseksi päättelyksi nimittämä aineistolähtöinen analyysi. Minulla ei ole yhtä 

johtavaa teoriaa, jonka valossa käsittelen aineistoa, vaan teen päätelmiä aineistosta 

nousevien asioiden pohjalta. Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander ja Matti Hyvärinen 

(2010, s. 14) suosittelevat pohtimaan litteroituun aineistoon tutustuttaessa, mitkä tekstin 

osat auttavat tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Tarkoituksena on löytää teemoista 

tutkimuskysymyksessänikin näkyvät kaksi ulottuvuutta eli mitä ja miten sotalapset 

koulukokemuksistaan kertovat. Riessmanin (2008, s. 11) mukaan juuri näiden kahden 

ulottuvuuden, kielellisen ja kerronnan päämäärän, tarkastelu on tyypillistä kerronnallisen 

tutkimuksen analyysissä.  

Aineiston käsittelyssäni on piirteitä Eskolan ja Suorannan (1998, s. 154–155) esittelemästä 

teemakortiston luomisesta. Kävin kaikki teksteiksi litteroidut haastattelut läpi yksi 
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kerrallaan. Kirjasin ylös aiheet, jotka haastateltava otti kerronnassaan esille. Käytyäni 

kaikki haastattelut läpi huomasin, että kerronnan aiheet ovat melko samankaltaisia. 

Samankaltaiset aiheet muodostavat yhdessä teemoja, jotka ovat tavallaan aiheiden 

yläkäsitteitä. Valitsin kullekin teemalle oman värinsä ja merkitsin aineistosta siihen 

kuuluvat tekstikatkelmat kyseisellä värillä. Varsinaisessa analysoinnissa käytän suoria 

lainauksia aineistosta sekä kuvaamaan aineistoa että perustelemaan omia tulkintojani siitä 

(Eskola & Suoranta 1998, s. 176).  

Käytän haastateltavistani nimiä Martta, Kerttu, Aino, Helmi, Veikko ja Heikki. Pelkkien 

numeroiden tai lyhenteiden käyttäminen antaisi persoonattoman kuvan, eikä se mielestäni 

sovi henkilökohtaista kokemusta korostavaan kerronnalliseen tutkimukseen. Toisaalta se 

saattaisi myös hankaloittaa analyysin lukemista. Lisäksi nimistä käy heti selville, kumpaa 

sukupuolta haastateltava on, vaikka tutkimuksen keskeisten tulosten kannalta sukupuolella 

ei ole merkitystä. 

6.1 Haastateltavien sotalapsikokemusten tarkastelu 

6.1.1 Haastateltavien profiilit 

Martta (syntynyt vuonna 1936) 

 

Martta lähti Ruotsiin sotalapseksi viisivuotiaana vuonna 1942 omasta 

tahdostaan. Hän meni junalla Norrköpingiin, josta mamma ja perheen aikuinen 

tytär kävivät hakemassa hänet.  

 

Perhe asui maaseudulla ja heillä oli kolme aikuista lasta.  Martta muistaa 

olleensa hyvin tärkeä ruotsalaiselle perheelleen. Hänelle teetettiin vaatteita 

kotiompelijalla ja hän sai toimia perheen tyttären häissä morsiusneitona. Martta 

meni Ruotsissa kouluun heti syksyllä 1942 ja oppi kirjoittamaan ja lukemaan 

ruotsia.  

 

Sekä Ruotsin mamma että Martan biologinen äiti kirjoittivat kirjeitä toisilleen. 

Martta ei olisi halunnut palata Suomeen, mutta mamma oli saanut houkuteltua 

hänet sanomalla, ettei äidillä ja isällä ole Suomessa muita lapsia. Martta saisi 

myös halutessaan tulla aina käymään Ruotsissa. 

 

Palattuaan Suomeen syksyllä 1943 Martta meni kouluun ensimmäiselle 

luokalle osaamatta enää suomen kieltä. Vaikeudet kuitenkin hellittivät 

ensimmäisen vuoden jälkeen, eikä myöhempinä kouluvuosina enää ollut 

ongelmia. Martta työskenteli myöhemmin valokuvaamossa ja röntgenkuvien 

kehittäjänä. 



 

 

 

 

Martta on pitänyt yhteyttä Ruotsin perheeseensä. Hän itse on vieraillut 

Ruotsissa useamman kerran. Myös sotalapsiaikaisen perheen jäseniä on 

vieraillut hänen luonaan Suomessa. 

 

Kerttu (syntynyt vuonna 1935) 

 

Kerttu lähti sotalapseksi kuusivuotiaana vuonna 1941. Hän vietti ensin jonkin 

aikaa karanteenissa Pohjois-Ruotsissa ennen saapumistaan varsinaiseen 

määränpäähänsä, jonka juna-asemalta mamma haki hänet. 

 

Perheeseen kuului lapseton aviopari. Mamma oli kotirouva ja pappa 

osuusliikkeen johtaja. Kerttu oppi ruotsin kielen nopeasti. 

 

Syksyllä 1941 Kerttu aloitti Ruotsissa koulun. Hänen luokallaan oli myös 

muita suomalaisia sotalapsia ja hän auttoi opettajaa kirjoittamaan suomalaisten 

nimiä, koska osasi jo kirjoittaa ja lukea. Koulussa Kertulla oli vaikeuksia vain 

matematiikassa.  

 

Suomeen Kerttu tuli ensimmäistä kertaa vuonna 1943. Hän aloitti heti koulun 

osaamatta enää suomen kieltä. Kerttu ikävöi takaisin Ruotsiin ja muutaman 

kuukauden Suomessa olon jälkeen hän saikin palata takaisin. Perhe muutti 

Ruotsissa toiselle paikkakunnalle, joten hän ei enää jatkanut samassa koulussa, 

jossa oli ollut.  

 

Suomeen Kerttu palasi vasta 14-vuotiaana vuonna 1949. Paluunsa jälkeen hän 

meni ammattikouluun ja työskenteli myöhemmin muovittajana. Kerttu on 

pitänyt tiivistä yhteyttä sotalapsiaikaiseen perheeseensä myös aikuisiällä. 

 

Aino (syntynyt vuonna 1932) 

 

Aino lähti sotalapseksi Ruotsiin välirauhan aikana yhdeksänvuotiaana 

alkukesällä 1941. Perhe ei olisi mielellään päästänyt häntä, mutta hän itse 

halusi lähteä. Aino oli ehtinyt käydä Suomessa koulua vuoden, joten hän osasi 

jo lukea ja kirjoittaa. Koulunkäynti oli kuitenkin keskeytynyt talvisodan 

vuoksi. Koulunkäynnin keskeytymisen jälkeen Aino muistaa leikkineensä 

koulua sisarustensa kanssa.  

 

Ruotsissa perhe pyysi Ainoa kirjoittamaan heti Suomeen. Aluksi perheeseen 

kuuluivat vain mamma ja pappa. Myöhemmin perheeseen syntyi lapsia.  

 

Aino muistaa oppineensa ruotsin melko nopeasti leikkiessään toisten lasten 

kanssa. Koulun Aino aloitti heti saapumisensa jälkeen. Luokalla oli myös 

muita suomalaisia sotalapsia, joiden kanssa Aino puhui suomea. Koulu sujui 

Ainolla hyvin. 
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Aino sai Ruotsissa aloittaa pianoharrastuksen, johon hänen perheellään 

Suomessa ei olisi ollut varaa. Aino soittaa pianoa edelleen päivittäin. 

 

Oltuaan Ruotsissa kolme vuotta Aino palasi 12-vuotiaana Suomeen. Hän kävi 

Suomessa neljännen luokan, mutta ikävöi Ruotsiin niin kovasti, että palasi 

sinne uudestaan 13-vuotiaana vuonna 1945. Tällä kertaa myös Ainon nuorempi 

sisar lähti mukaan.  

 

Aino oli Ruotsissa jälleen kolme vuotta ja palasi siskonsa kanssa Suomeen 

biologisten vanhempien toiveesta ollessaan 16-vuotias. Aino meni vuodeksi 

seminaarin harjoituskouluun, josta hän sai päästötodistuksen. Päästötodistuksen 

saamisen jälkeen Aino päätti pyrkiä opettajaseminaariin, mutta lähti vielä 

vuodeksi Ruotsiin, jossa valmentautui seminaarin pääsykokeisiin opiskelemalla 

ja ottamalla pianotunteja.  

 

Paluunsa jälkeen Aino pyrki ja pääsi seminaariin. Viiden vuoden opiskelun 

jälkeen hän valmistui kansakoulunopettajaksi.  

 

Aino kokee olleensa ruotsalaisen perheensä kanssa hyvin läheinen. Suhteet 

mamman ja papan kanssa säilyivät lämpiminä Ainon aikuisikään saakka. 

Perheen lapsiin hän pitää yhteyttä edelleen. 

 

Helmi (syntynyt vuonna 1937) 

 

Helmi lähti sotalapseksi vuonna 1944. Hän oli tuolloin kuusivuotias. Helmi 

muistaa lähteneensä kotipaikkakunnaltaan junalla Tukholmaan, mutta itse 

matkasta hän ei muista mitään. Muistikuvat alkavat vasta siitä, kun perhe haki 

hänet luokseen.  

 

Perhe on kertonut Helmin oppineen ruotsin kielen noin kolmessa kuukaudessa.  

Perheeseen kuului vanhempien lisäksi aikuiset lapset. Perhe arvosti luovuutta 

ja leikkimistä. Erityisesti mamma oli hyvä kertomaan tarinoita. Helmi muistaa, 

että hän ainoana pikkulapsena sai olla perheen keskipiste. 

 

Helmi ehti käydä Ruotsin koulussa sekä ensimmäistä että toista luokkaa. 

Tuosta ajasta hänellä on vain hämäriä muistikuvia. Paluumatkasta Suomeen 

vuonna 1945 hän ei muista mitään. Helmille oli Ruotsissa olon aikana syntynyt 

Suomessa pikkuveli. 

 

Helmi meni Suomessa kouluun toiselle luokalla osaamatta suomea ollenkaan. 

Kieli palautui kuitenkin nopeasti. Myös ruotsin kielen taito säilyi Helmin 

ystävystyttyä lähistöllä asuneen suomenruotsalaisen tytön kanssa. 

 

Kansakoulun jälkeen Helmi aloitti oppikoulun yhteislyseossa. Hänen 

luokallaan oli myös muita sotalapsina olleita. Ruotsin kieli oli helppoa, mutta 

saksa tuotti aluksi vaikeuksia, koska Helmi ei osannut vieraiden kielten 

opiskelutekniikkaa. Oppikoulun jälkeen Helmi meni lukioon ja pääsi 

ylioppilaaksi. 

 



 

 

 

Lukion jälkeen Helmi pyrki ja pääsi opettajainvalmistuslaitokseen. Kahden 

vuoden jälkeen hän valmistui kansakoulunopettajaksi. 

 

Veikko (syntynyt vuonna 1938) 

 

Veikko lähti yhdessä isoveljensä kanssa sotalapseksi nelivuotiaana vuonna 

1942. Veikolla ei ole Ruotsiin lähdöstä eikä matkasta sinne minkäänlaisia 

muistikuvia. Veljekset sijoitettiin samalle paikkakunnalle, mutta eri perheisiin. 

Veli jäi pysyvästi Ruotsiin.  

 

Vuoden Ruotsissa olon jälkeen vuonna 1943 Veikko palasi Suomeen, mutta 

lähti takaisin Ruotsiin jo seuraavana vuonna. Veikon ensimmäiset muistikuvat 

ovat vasta jälkimmäiseltä reissulta. 

 

Veikon kasvatusvanhemmat kuolivat ja heidän tyttärensä puolisonsa kanssa 

alkoi huolehtia Veikosta. Perheeseen syntyi lapsi, kun Veikko oli 

kahdeksanvuotias.  

 

Veikko unohti suomen kielen varsin nopeasti. Hän vietti paljon aikaa naapurin 

lasten kanssa pelaamalla jalkapalloa ja tekemällä pyöräretkiä.  

 

Koulua Veikko kävi Ruotsissa yhteensä kolme vuotta. Hänen muistikuvansa 

kouluajalta eivät ole kovin selkeitä.  

 

Keväällä 1948 Veikon kasvatusäiti toi hänet takaisin Suomeen. Aiheesta ei 

keskusteltu Veikon kanssa. Heti syksyllä Veikko meni neljännelle luokalle ja 

sai keväällä suomen kielestä ehdot. Puhekieli oli palautunut melko hyvin jo 

ennen koulun alkua, mutta kielioppi oli hankalaa.  

 

Veikko on pitänyt jonkin verran yhteyttä sotalapsiaikaiseen perheeseensä, 

mutta ei ole halunnut mennä mukaan sotalapsiyhdistystoimintaan. Veikko 

kokee, että sotalapsiajan vuoksi hänen biologinen perheensä on jäänyt hänelle 

hieman etäiseksi. Ruotsin kielen taito Veikolla on säilynyt ja hän kokee siitä 

olleen paljon hyötyä työelämässä sähköteknikkona.  

 

Heikki (syntynyt vuonna 1937) 

 

Heikki lähti sotalapseksi keväällä 1942 ollessaan neljän ja puolen vuoden 

ikäinen. Hän lähti yhdessä vuotta nuoremman pikkusiskonsa kanssa, joka 

sijoitettiin samalle paikkakunnalle eri perheeseen. He palasivat takaisin jo 

saman vuoden syksyllä yhdessä monen muun sotalapsen kanssa.  

 

Ruotsalainen perhe kuitenkin kirjoitteli Heikin biologisille vanhemmille 

pyytäen Heikkiä takaisin luokseen. Heikki palasikin sisarensa kanssa takaisin 

vuoden 1944 heinäkuussa yksityisesti, koska sotalasten massakuljetukset olivat 

jo loppuneet. Ennen Ruotsiin pääsyä heidän piti olla rajalla karanteenissa pari 

viikkoa.  
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Heikki aloitti koulun Ruotsissa syksyllä 1945 yhtä aikaa vuotta nuoremman 

siskonsa kanssa. Koulu oli niin sanottu supistettu kansakoulu, jossa oli yksi 

ainoa opettaja. Koulussa Heikki pärjäsi ja viihtyi hyvin. Seitsemännen luokan 

Heikki kävi kauempana isommassa koulussa. 

 

Heikki palasi Suomeen vuonna 1952 ollessaan 15-vuotias. Ennen paluutaan 

Suomeen hän oli opetellut sanakirjan avulla joitakin suomen kielen sanoja, 

mutta käytännössä hän oli kielitaidoton. Paluunsa jälkeen hän opiskeli suomen 

kieltä ruotsalaisen kirjeopiston kautta. Kieli palautuikin vähitellen.  

 

Kurssin käymisen jälkeen Heikki meni vuodeksi kristilliseen kansanopistoon 

parantamaan suomen kielen taitoaan. Hän menestyi opinnoissaan ja innostui 

suorittamaan koko keskikoulun oppimäärän itsenäisesti. Heikki sai keskikoulun 

suoritettua vuonna 1957. Saman vuoden syksyllä hän meni lukioon ja pääsi 

ylioppilaaksi kolme vuotta myöhemmin vuonna 1960.  

 

Heikki aloitti lukion jälkeen matematiikan, fysiikan ja kemian opinnot 

yliopistossa. Valmistuttuaan näiden aineiden opettajaksi hän työllistyi ensin 

opettajana ja myöhemmin rehtorina.  

 

Heikin pikkusisar jäi pysyvästi Ruotsiin. Heikki on pitänyt yhteyttä sekä 

biologiseen sisareensa että kasvatusperheeseensä koko ajan. 

 

6.1.2 Haastateltavien profiilit sotalapsitutkimuksen valossa 

Marjatta Bardy (2009, s. 19) esittää näkemyksen, jonka mukaan lapsuus vaikuttaa 

aikuisuuteen aina jollakin tavalla, sillä lapsuus on osa aikuismielen rakennetta. Tämä on 

lähtökohta myös omassa tutkimuksessani. Mielestäni koulukokemuksia ei voida tarkasti 

erottaa omaksi erilliseksi alueekseen sotalapsiajan kokemisesta ylipäänsä. Tämän vuoksi 

esitän haastateltavieni profiilin ennen varsinaista temaattista analyysia. 

Tutkimuksia separaatiokokemusten vaikutuksista sotalasten myöhempään elämään on 

tehty verrattain runsaasti. Tässä työssä esittelen niistä kaksi: Lillemor Lagnebron vuonna 

1994 Uumajan yliopistossa tekemän väitöskirjan Finska krigsbarn sekä Eila Räsäsen 

vuonna 1988 Kuopion yliopistossa tekemän väitöskirjan Lapsuusajan 

separaatiokokemusten vaikutus aikuisiän psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä 

sosiaaliseen hyvinvointiin.  

Lagnebron (1994, s. 166−167) mukaan suomalaisilla sotalapsilla on myöhemmässä 

elämässään havaittavissa identiteettiongelmia erokokemusten ja Ruotsissa tapahtuneen 

syrjinnän vuoksi. Lagnebro toteaa, että monien suomalaisten kohdalla näiden traumojen 

jälkikäsittely on epäonnistunut. 



 

 

 

Räsänen (1988, s. 116−117) puolestaan tulee tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, ettei 

sotalapsuudella ole suoraa yhteyttä aikuisiän ongelmiin. Hänen tutkimuksessaan mukana 

olleita sotalapsia ovat suojanneet muun muassa lämpimät perhesuhteet biologisessa 

perheessä, ymmärtäväiset ruotsalaiset vanhemmat sekä sota-ajan viettäminen turvassa 

aineellisesti vauraammassa Ruotsissa. Räsäsen tutkimuksen mukaan sotalapsuuden myötä 

saadut kokemukset ovat jopa rikastuttaneet sotalapsuuden kokeneiden henkilöiden elämää. 

Tämän tutkimuksen kuudesta haastateltavasta viisi kokee sotalapsuutensa juuri Räsäsen 

kuvaamalla tavalla. Vain Veikon kerronnassa on nähtävissä Lagnebron tutkimuksessa 

esille tulleita asioita. Veikolle sotalapsuuden erokokemus näyttäytyy niin negatiivisena, 

että hän on unohtanut tuosta ajasta paljon. Hän myös kokee, että hänen biologinen 

perheensä on jäänyt hänelle hieman etäiseksi. 

Yleinen käytäntö oli, että ruotsalaiset perheet saivat itse valita lapsen, jonka ottavat 

luokseen. Pääsääntöisesti tyttölapset olivat halutuimpia. (Salminen 2007, s. 197). Eräs 

sotalapsi muisteleekin valintatilannetta seuraavasti: ”De som var söta och glada valdes 

först. Pojkar var inte populära.” (Finska krigsbarns livsberättelser 2003, s. 71). 
1
 Voidaan 

kuitenkin todeta, ettei kenelläkään tämän tutkimuksen haastateltavalla ole 

kasvatusperheeseen liittyviä negatiivisia muistoja. Kummankaan miespuolisen 

haastateltavan kerronnassa ei tule ilmi, että heillä olisi ollut huonommat olot perheissä kuin 

naispuolisilla haastateltavilla. Ainoastaan Veikko kuvailee perheen äidin olleen etäinen. 

Pääosin haastateltavien muistot ruotsalaisesta perheestä ovat kuitenkin positiivisia ja välit 

ovat säilyneet aikuisikään asti. Useamman haastateltavan kerronnassa tulee esiin myös 

aineellinen hyvinvointi, josta he Ruotsissa pääsivät osallisiksi muun muassa saamalla uusia 

vaatteita. 

Lastensiirrot tarkoittivat väistämättä lapsen joutumista vieraaseen kieliympäristöön. Kieli 

on väline, jonka avulla ihminen ajattelee, ilmaisee itseään ja tunteitaan sekä tekee 

havaintoja ympäristöstään (Rossi 2007, s. 208). Näkemys sotalasten kieliympäristön 

muuttumisen vaikutuksesta lasten muuhun kehitykseen on jakautunut kahtia. Toiset tutkijat 

ovat sitä mieltä, että kielen kehityksen katkeaminen − tässä tapauksessa lapsen jouduttua 

toiseen kieliympäristöön − vaikuttaa lapsen itsetunnon kehitykseen. Tällöin lapsella ei 

yhtäkkiä enää olekaan kieltä, jolla ilmaista ja käsitellä tunteitaan. Lapsi voi myös kokea 

menettäneensä hallinnantunteen elämäänsä. Toisten tutkijoiden mukaan taas sotalasten 

                                                 
1
 Ne, jotka olivat suloisia ja iloisia, valittiin ensin. Pojat eivät olleet suosittuja. (Tutkijan suomentama) 
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kyky ilmaista tunteitaan on keskimääräistä parempi, sillä heidän on ollut kehitettävä siihen 

kielellisen ilmaisun lisäksi muitakin keinoja. (Kirves 2010, s. 115−116.) 

Kaikki kuusi haastateltavaa kertoivat oppineensa ruotsin hyvinkin nopeasti. 

Haastateltavista peräti viisi kertoi unohtaneensa suomen kielen lähes täysin Ruotsissa olon 

aikana. He olivat siis Suomeen palatessaan kielitaidottomia. Kukaan ei kuitenkaan tuo 

kerronnassaan esille, että vieras kieliympäristö joko Ruotsiin mennessä tai sieltä palatessa 

olisi vaikuttanut itsetuntoon millään tavalla. 

6.2  Teemat haastateltavien kertomuksissa  

 Haastateltavieni kertomuksista nousi esiin kuusi keskeistä teemaa:  

 

1) Kouluun sopeutuminen Ruotsissa ja Suomessa 

2) Koulun fyysinen ympäristö 

3) Vertaissuhteet koulussa 

4) Muistot opettajista 

5) Vanhempien rooli koulunkäynnissä 

6) Sotalapsuus jatko-opinnoissa ja ammatissa 

 

Teemat 1−4 esiintyivät jollakin tavalla jokaisen haastateltavan kertomuksissa. 

Teemat 5 ja 6 tulivat esille neljän haastateltavan kertomuksissa. Teemojen välillä ei 

muilta osin ollut kovin suurta painotuseroa.  

6.2.1 Kouluun sopeutuminen Ruotsissa ja Suomessa 

Haastateltavista Martan, Kertun ja Ainon kerronnassa on muistelua ruotsalaiseen kouluun 

sopeutumisesta. Kaikki kolme kertovat, ettei heillä juurikaan ollut sopeutumisvaikeuksia. 

He menivät kouluun suhteellisen pian saapumisensa jälkeen saman vuoden syksyllä, kun 

he olivat menneet Ruotsiin. Paula Rossi (2007, s. 214) kirjoittaa artikkelissaan Two 

Languages – Two Childhoods – War Children’s Experiences of Language Learning 

Svenska Dagbladetin julkaisseen vuonna 1942 artikkelin sotalasten sopeutumisesta. 

Artikkelissa kerrottiin, että suomalaislapset oppivat ruotsin kielen 3−4 kuukaudessa. 

Kaikki kolme haastateltavaani muistavatkin koulun aloittamisen ajan kielen näkökulmasta 

ongelmattomana: 



 

 

 

Opin vissiin hyvin äkkiä sen ruotsinki kirjottammaan, koska mää 

äitillekki kirjotin niitä kirjeitä. (Martta) 

 

Syksyllä alotin koulun ja mielestäni ollu mittään vaikeuksia. 

(Kerttu) 

 

Ja tuota oikein hyvin alko koulu. Pyssyin perässä kyllä. Matikka oli 

varmaan ainoo, jossa kämmenet aina vähän hikos. (Kerttu) 

 

Aika äkkiä sitä oppi sen kielen. Kun ei kuullu mittään muuta. Ja 

lapset opettaa lapsille kaikista parhaiten. Mää oikein ihmettelen 

itekki, että miten mää pärjäsin oikein. Sitä vaan oppi 

kirjottammaan, laskemaan, lukemaan niinku muutki. (Aino) 

 

Kerttu muistelee vaikeuksia olleen lähinnä matematiikassa, mikä ei välttämättä liity siihen, 

että hän aloitti koulun vieraassa maassa vastikään oppimallaan kielellä. Vastaavia 

vaikeuksia olisi saattanut esiintyä myös Suomessa.  

Kertun ja Martan muistikuvat tästä ajasta eivät ilmeisesti ole täysin selkeitä, sillä he 

käyttävät kerronnassaan epävarmuutta ilmaisevia sanoja vissiin, mielestäni ja varmaan. 

Ainon kerronnassa sen sijaan ei ilmene epävarmuutta. Hän kertookin pohtineensa ja 

ihmetelleensä omaa selviytymistään ja hyvää menestystään. Syiksi hän mainitsee täysin 

ruotsalaisessa kieliympäristössä olemisen ja toisilta lapsilta oppimisen. Silti Aino ei 

ainakaan kovin suoraan yhdistä näitä tekijöitä hyvään koulumenestykseensä, sillä hän 

kertoo menestyksensä ihmettelystä vasta näiden syiden mainitsemisen jälkeen. 

Kukaan kuudesta haastateltavasta ei kerro, että suomea olisi kielletty puhumasta 

ruotsalaisessa koulussa, vaikka kaikilla muilla paitsi Martalla ja Veikolla oli siihen 

mahdollisuus suomalaisten luokkatovereiden kanssa. Erkki Vuonokari ja Juhamatti 

Pelkonen kirjoittavat kuitenkin artikkelissaan Ruotsin kouluhistorian tuntemattomia sivuja 

(1993, s. 12), että vielä 1940-luvulla ainakin Haaparannan kouluissa suomen kielen 

puhuminen on ollut rangaistava teko. 

Usein sotalapset unohtivat Ruotsissa oloaikana suomen kielen kokonaan. Tätä ilmiötä on 

selitetty muun muassa sillä, että sotalapset halusivat olla muistelematta Suomea millään 

tavalla. Kielen on myös esitetty edustavan lapsen tunnesidettä äitiin. (Kirves 2010, s. 106.) 

Haastateltavistani ainoastaan Aino pystyi säilyttämään suomen kielen, sillä hän oli 

lähtiessään jo 9-vuotias ja osasi lukea ja kirjoittaa. Toisella Ruotsin jaksolla hän puolestaan 

puhui suomea pikkusiskonsa kanssa. 
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Paluun jälkeen sotalapsilla oli usein vaikeuksia erottaa tavuja suomenkielisistä sanoista ja 

he saattoivat siirtää ruotsin kielen foneemeja suomen kielen sanoihin. Esimerkiksi sanan 

suklaa alussa sotalapsi saattoi tiedostamattaan käyttää suhuäännettä ruotsin mallin 

mukaisesti. Oli myös yleistä, että sotalapsi ajatteli ruotsiksi ja yritti kääntää ajatuksensa 

suoraan suomeksi. (Rossi 2007, s. 215.) Paluun jälkeen Suomen kouluun sopeutuminen 

onkin ollut peräti neljän haastateltavan kohdalla vaikeaa nimenomaan kielivaikeuksien 

takia.  

Täysin ummikkona keväällä ku siellä loppu koulu niin mamma toi 

tänne ja syksyllä sitten neljännelle luokalle. Sen sitten, mitä 

kesäaikana oon oppinu suomee. Ei mulla ollu minkäänlaista 

muistikuvaa. (Veikko) 

 

Ja sitten kun tulin Suomeen, niin menin sitten kouluun, enkä 

osannu tietenkään suomia puhua ollenkaan. (Helmi) 

 

Mulla tuota niin oli vaikeuksia ensin tietenki koulussa. (Martta) 

 

Haastateltavien muistamat vaikeudet liittyivät etupäässä oppisisältöihin, joita 

kielivaikeuksien vuoksi oli vaikea ymmärtää: 

Mää olin oppinu siellä Ruotsissa niin osasin lukea ja kirjottaa ja 

laskea ja näin, mutta meillä oli erilainen tämä käsialakirjoitus jo 

sillon. Se muistutti paljon tätä nykystä käsialakirjoitusta. Ei ollu 

niitä koukeroita ja kiemuroita. Niin minun piti sitten harjotella sitä 

kirjottamista ylimäärästä. (Helmi) 

 

No niin se meni, mutta kyllä mää suomesta ehdot sain heti 

ensimmäisenä vuonna. (Veikko) 

 

Ja sitten tulin käymään ja tuota välittömästi heti sitten kouluun. Ja 

se se vasta vaikiaa oliki. Siihen aikaan ko piti opetella virsiä ulkoo. 

Ja jotaki runoja. Ja kaikkia. (Kerttu) 

 

Lasten kielitaidottomuutta ei koulussa ilmeisesti ymmärretty, vaan suhtautuminen oli aika 

jyrkkää. Kerttu joutui opettelemaan suomenkielistä tekstiä ulkoa, vaikka oli kielitaidoton. 

Edes äidinkielessä ei saanut helpotusta opiskeluun, kuten Veikon kerronnasta on 

havaittavissa. Myös Oulun seudun sotalapset ry:n julkaisemassa muistelmateoksessa Suuri 

matka vieraalle maalle (2010, s. 262) sotalapset kertovat saaneensa ehtoja äidinkielessä ja 

uskonnossa.  

Helmin kerronnassa on nähtävissä se, ettei suomalaisessa koulussa tunnustettu ruotsalaisen 

koulun suomalaisista poikkeavia oppisisältöjä, vaan ajatus kaikkien oppilaiden 



 

 

 

tasapäistämisestä ja saamisesta samalle tasolle oli vahva. Vaikka Helmi osasi kirjoittaa, oli 

hänen tehtävä ylimääräistä työtä oppiakseen kirjoittamaan suomalaisen koulun vaatimalla 

tavalla.  

Jenni Kirves (2010, s. 107) esittelee artikkelissaan selektiivisen mutismin käsitteen. Sillä 

tarkoitetaan lapsen täydellistä puhumattomuutta, jota saattaa ilmetä rajujen 

elämänmuutosten tai traumaattisten kokemusten yhteydessä. Helmin reagointitavassa on 

piirteitä tämän tyyppisestä käyttäytymisestä: Helmi kertoo istuneensa aluksi omassa 

pulpetissaan täysin puhumattomana. Hän myös muistaa tarkkaan sen kerran, kun on 

puhunut koulussa ensimmäistä kertaa.  

Martan kohdalla suomen kielen uudelleenoppimista vaikeutti hänen oma asenteensa. Hän 

olisi halunnut jäädä Ruotsiin, ja Suomessa jopa kieli tuntui ikävämmältä kuin Ruotsissa. 

Martta muisteleekin, että opettaja oli sanonut hänen äidilleen, ettei Martta ”rupia suomia 

puhumaan, kun se vaan sannoo, että se on niin rummaa”. Kuitenkin hän tulkitsee, että 

vaikeuksia esiintyi vain heti paluun jälkeisenä kouluvuotena ja ne olivat ohimeneviä: ”Ei 

mulla koskaan mittään vaikeuksia ollu loppuvuosina.”  

Myös Helmi kertoo vaikeuksien hellittäneen melko nopeasti. Hän kertoo myöhempinä 

kouluvuosina ruotsin opiskelun olleen hänelle todella helppoa: ”Ku alko se ruotsi koulussa 

niin se oli niin heleppoo. Eihän tarvinnu lukea.” Myös Heikin kerronnassa tulee ilmi 

ruotsin kielen taidon opiskelua helpottava vaikutus. Keskikoulua suorittaessaan Heikin ei 

nimittäin tarvinnut opiskella ruotsia ollenkaan. 

Sekä Helmi että Heikki yhdistävät kerronnassaan ruotsin kielen opiskelun saksan 

opiskeluun ja oppimiseen. Tosin heillä ruotsin kielen osaaminen vaikutti saksan 

oppimiseen eri tavalla: Helmi sai saksasta vain arvosanan kaksi, koska ”enhän minä 

ymmärtäny, että pittää lukiakki sitä saksan kieltä”.  Hänen kohdallaan ruotsin kielen 

hallinta loi mielikuvan, että hän hallitsee muutkin vieraat kielet samalla tavalla. Heikki 

puolestaan kertoo haastattelussa peräti kahdesti, että ruotsin kielen taito on auttanut häntä 

saksan opiskelussa: 

Tämä Ruottin reissu se oli sikäli hyödyllinen, että oppi hyvin 

ruottin kielen ja tosiaan se autto sitten saksassaki, ku ne on niin 

paljon sukulaiskieliä. 

 

Kertun kohdalla vaikeudet kouluun sopeutumisessa muodostuivat niin 

ylitsepääsemättömiksi, että hän palasi takaisin Ruotsiin yritettyään käydä koulua Suomessa 
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muutaman kuukauden. Kerttu muistelee, että alun perin hän tuli Suomeen isän 

vaatimuksesta pyrkimään yhteiskouluun. Hän ei läpäissyt pääsykoetta ja arvelee itse, että 

”saatto olla kielen takia”.  

Kerttu palasi Suomeen toisen oleskelunsa jälkeen 14-vuotiaana. Hänen muistonsa koulun 

aloittamisesta eivät tuolloinkaan ole positiivisia: 

Ja sillä toisella reissullahan sitten sanottiin jo kun minä tulin, että 

mun pittää alottaa alusta koulunkäynti. […] Mää itkin kauheena, 

ettäkö tykättiin, ettäkö huono kielitaito niin se pittää alottaa koulu 

alusta lähtien. Tämmönen oli. Ja minä kyllä joitaki muistin sillon, 

jotka piti alottaa sieltä. Ja sehän on ikävä sitten olla paljon 

vanhempana samassa luokassa ku toiset.  

 

Kirveksen (2010, s. 113) mukaan suhtautuminen kielitaidottomaan lapseen oli armotonta ja 

lapsen ajateltiin usein olevan tyhmä. Luultavasti tästä syystä Kertunkin kohdalla ajateltiin, 

että koulunkäynnin aloittaminen aivan alusta olisi hänelle hyväksi, koska hän ei huonon 

kielitaitonsa vuoksi kykenisi selviytymään ikätasonsa mukaisen luokka-asteen sisällöistä. 

Pertti Kavén esittää teoksessaan Sotalapset: toiveet ja todellisuus (2011, s. 207) 

näkemyksen, jonka mukaan sotalapsilla olisi ollut vähemmän vaikeuksia 

koulunkäynnissään, jos lastensiirtokomitean jälkihuoltotyössä olisi ollut mukana 

Kouluhallituksen edustaja. Jälkihuoltotyössä ei nimittäin juurikaan kiinnitetty huomiota 

lasten mahdollisiin ongelmiin koulunkäynnissä.  

Ainoastaan Heikin ja Ainon kerronnassa vaikeudet eivät leimaa koulun aloittamista. Aino 

aloitti koulun Suomessa kaksi kertaa: ensimmäisen kerran mennessään neljännelle luokalle 

ja toisen kerran 16-vuotiaana saadakseen kansakoulun päästötodistuksen. Neljännen 

luokan jälkeen Aino palasi vielä kolmeksi vuodeksi Ruotsiin, vaikka häntä kannustettiin 

pyrkimään Suomessa oppikouluun. Hän ei kuitenkaan kerro paluun syynä olleen 

sopeutumattomuus Suomen kouluun, vaan oma halu palata takaisin: 

Niin tuota kyllä minä pärjäsin ihan hyvin siellä ja tykkäsin, mutta 

sitten ku se koulu loppu, niin minä halusin taas Ruotsiin. Minä 

kiinnyin niihin ihmisiin siellä. 

 

Heikki puolestaan meni luokkamuotoiseen opetukseen ikätoveriensa seuraan vasta 

lukiossa, sillä hän opetteli ensin kielen kirjeopiston kautta, suoritti keskikouluaineita 

vuoden ajan kansanopistossa ja kävi keskikoulun itsenäisesti ennen lukioon menoa. Heikin 



 

 

 

kohdalla sopeutumisongelmien puuttuminen selittyy enimmäkseen ehkä juuri tällä 

poikkeuksellisella koulupolulla. Molempien kohdalla selittävänä tekijänä on 

todennäköisesti myös ollut kummankin suhteellisen korkea ikä: palatessaan Suomeen 

toisen kerran Heikki oli 15-vuotias ja Aino 16-vuotias. Molemmat olivat motivoituneita 

saamaan päästötodistuksen ja pääsemään jatko-opintoihin. Aino oli lisäksi pystynyt 

säilyttämään suomen kielen jälkimmäisen Ruotsissa oleskelunsa aikana, sillä hän puhui 

siellä yhtä aikaa olleen siskonsa kanssa suomea. Myös Heikki kokee, että hänen 

kielitaitonsa palautui osin sen vuoksi, että suomi oli joskus ollut tuttu kieli: ”Äkkiä sitä 

oppii. Ja oisko ollu kenties jotenki tuolla alitajunnassa jossaki, että ku se palautu sitten 

todennäköisesti vähitellen.” 

6.2.2 Koulun fyysinen ympäristö 

Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan haastateltavien muistoja koulun fyysisestä 

ympäristöstä. Päivi Harinen ja Juha Halme toteavat teoksessaan Hyvä, paha koulu (2012, s. 

36), että fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan sekä materiaalista ympäristöä, kuten 

luokkatiloja ja koulun pihaa, että aineettomia elementtejä, kuten opetusjärjestelyjä. 

Fyysinen ympäristö on kouluviihtyvyyden kannalta olennainen, sillä asianmukainen 

fyysinen ympäristö antaa puitteet koulun ihmissuhteiden suotuisalle kehittymiselle. 

(Poikonen 1987, s. 13−14.) Monet haastateltavat muistavat jopa hämmästyttävän 

yksityiskohtaisia koulurakennuksen ja sen ympäristön ulkonäköön liittyviä asioita.  Osa 

heidän muistoistaan liittyy myös siihen, miten koulussa oli hoidettu tiettyjä käytännön 

järjestelyjä.  

Ruotsin koulun koko tulee esiin Martan, Veikon ja Heikin kerronnassa. Martta ja Heikki 

ovat käyneet Ruotsissa pientä koulua, Veikko puolestaan hieman suurempaa. 

Pieni kouluhan se oli. (Martta)  

 

Se oli semmonen iso koulu. (Veikko) 

 

Se oli semmonen pikkunen koulu. Tosi pieni. (Heikki) 

 

Heikki ikään kuin haluaa korostaa koulun pienuutta jälkimmäisellä lauseellaan. Kerronnan 

edetessä myös hänen myöhemmin Ruotsissa käymänsä koulun koko korostuu. Hän aloittaa 

kerronnan seitsemännestä luokasta kuvailemalla nimenomaan koulun suuruutta verrattuna 

aikaisempaan kouluun: ”Se oli semmonen isompi koulu.” 
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Saara Tuomaala toteaa väitöskirjassaan Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi 

(2004, s 116−117), että koulumatkat määrittivät lapsuuden reviiriä 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä. Martta, Aino ja Heikki muistavatkin, miten ovat kulkeneet 

koulumatkansa. Martta muistaa kulkeneensa kävellen noin kolmen kilometrin pituisen 

koulumatkan yhdessä naapurin lasten kanssa. Tuomaalan (2004, s. 117) mukaan oli 

tavallista, että lapset käyttivät koulumatkoja vertaissuhteiden ylläpitämiseen. Aino 

puolestaan on pyöräillyt, mutta ei muista tai osaa arvioida tarkasti matkan pituutta. Hän 

kuvailee matkan olleen ”pyörämatka”. Heikki on kulkenut talvisin hiihtämällä ja muulloin 

pyörällä. Mentyään seitsemännelle luokalle isompaan kouluun hän kulki matkat linja-

autolla.  

Kerttu, Veikko ja Heikki osaavat kertoa koulustaan ja sen ympäristöstä hieman enemmän. 

Kertun koulurakennus oli pitkä, ja pihalla oli opettajien asuntola, jossa hänenkin 

opettajansa asui. Pihalla kasvoi omenapuu, joka hänen muistikuviensa mukaan oli ”aivan 

ihana”. Hän muistaa myös, että hänen luokkansa sijaitsi koulun siipirakennuksessa. Veikon 

koulu puolestaan oli väliaikainen parakkirakennus. Hän itse arvelee sen olleen 

nimenomaan ulkomaalaisia varten rakennettu. Kertun tavoin myös Heikki muistaa koulun 

ympäristön, joka mahdollisti tietynlaiset välituntiaktiviteetit: ”Välitunnillaki siinä 

ympäristössä hiihettiin ja laskettiin mäkiä. Sehän on hyvin mäkistä maastoa siellä.”  

Tuomaalan (2011b, s. 352) mukaan juuri luonto leimasi suomalaisia kouluympäristöjä 

ennen 1960-lukua sekä maalla että kaupungissa. Luonnonympäristöt olivatkin keskeinen 

osa lasten jaettuja kokemuksia. Tämä saattaa selittää sen, että Kertun ja Heikin muistoissa 

koulua ympäröivällä luonnolla on keskeinen sija. Anna Larssonin (2013, s. 118−119) 

mukaan ruotsalaisissa kouluissa on 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut liike (a school 

gardening movement), jonka periaatteisiin kuului opettaa oppilaille viljelyn perustaitoja 

koulun puutarhan avulla. Vaikka liike tyrehtyi lähes kokonaan toisen maailmansodan 

loppuun mennessä, saattaa Kertun muistama koulupihan omenapuu ja 

luonnonympäristömäisyys liittyä tähän liikkeeseen. 

Kerttu ja Helmi muistavat melko tarkasti myös vaatetukseen liittyviä asioita. Kertulla oli 

käytössään erikseen kouluvaatteet: ”Mullaki oli olemassa semmonen ei mikään koulu-

univormu, vaan se jotenki ommeltiin semmonen vähän niinkö takkimainen, että napit alas 

saakka.” Kerttu muistelee myös, että koulussa oli tapana käyttää skolmössaksi kutsuttua 

koululakkia, jonka ulkonäön ja käyttötarkoituksen hän muistaa melko tarkasti: 



 

 

 

Ja sitten oli olemassa vähän niinku myssyjä, koululakit. Vähän 

niinku ylioppilaslakin malliset. Minun mielestä niitä enämpi käytti 

pojat. Ihan semmonen kova lippa ja tähän sitten pantiin 

messinkinen ykkönen ku oli ekaluokalla ja kakkonen ja sillä 

tavalla. Niitä pienestä pitäen käytettiin ja niissä oli sinistä samettia 

päällinen. 

 

Helmin vähäiset muistikuvat ruotsalaisesta koulusta liittyvät niin ikään pukeutumiseen: 

”Se oli minusta ihaninta ko minulla oli vekkihame ja se vekkihame heilahti ko kävin 

istumaan pulpettiin.” Luultavasti näiden muistojen selkeyteen ja tarkkuuteen, kuten siihen, 

mitä materiaaleja oli käytetty ja miltä vaate tuntui, vaikuttaa Suomessa vallinnut pula, joka 

koski myös vaatteita. Suomessa kunnollisia vaatemateriaaleja ei ollut saatavilla. Anitta 

Heikkilä (2008, s. 333−334) toteaakin väitöskirjassaan Vaate lapsen elämässä, että 1900-

luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä tyttöjen päällystakit tehtiin lähes poikkeuksetta 

aikuisten vanhoista takeista. Vaate käännettiin ympäri, jotta kankaan vähemmän kulunut 

puoli saatiin esiin. Ruotsissa sen sijaan oikeankokoisten ja jopa kauniiden vaatteiden 

teettäminen oli mahdollista. Heikkilän (2008, s. 70) mukaan pukeutumisella ja 

vaatetuksella onkin aina myös esteettinen ulottuvuus. 

Suomessa säädettiin vuonna 1943 laki, jonka mukaan viiden vuoden sisällä kaikille 

Suomen kansakoululaisille on tarjottava maksuton kouluruoka. Käytännössä siis 

viimeistään vuonna 1948 jokainen koululainen sai koulupäivinä maksuttoman ruuan, 

vaikka etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen vähävaraiset lapset saivat sen ilmaiseksi 

aiemminkin. (Sillanpää 2003, s. 88−89.) Harisen ja Halmeen (2012, s. 40) mukaan 

kouluruokailu on osa koulun fyysistä ympäristöä. Maksuton kouluruokailu on 

mahdollisesti jäänyt haastateltavien mieleen siksi, että se oli ilmiönä Suomessa suhteellisen 

tuore ja ero Ruotsin kouluun oli suuri. Peräti neljä haastateltavaa kertoo, että Ruotsin 

koulussa ei Suomen koulun tapaan saanut ruokaa, vaan mukana oli oltava omat eväät: 

Minä muistelen, että minä oisin Ruotsin kouluun vieny voileivät ja 

maitopullo oli mukana. Mutta sitten mulla on jääny Suomen 

koulusta mieleen se ruispuuro. Että oliko täällä jo valmis ruoka. 

(Kerttu) 

 

Sen minä muistan, että meillä piti olla evväät. […] Evväät piti olla 

aina sitten. Mulla on jääny, että me ei saatu sieltä keittoa. (Martta) 

 

Siihen aikaan kuljetettiin eväät mukana. Itellä mulla oli 

termospullossa kaakaota ja voileivät. (Heikki) 
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Haastateltavista Ainolla on kouluruokailusta selkeimmät muistot ja myös voimakkaimmat 

mielipiteet. Hän ottaa kerronnassaan kysymyksen kouluruokailusta esille peräti kahdessa 

eri kohdassa:  

Suomessa oli semmonen systeemi, että oli ruoka. Vaikka oli sota-

aika, niin lapsille tarjottiin ruoka koulussa. Piti oma kuppi olla 

mukana. 

 

Suomessa oli vielä sillä lailla, että se ruokailu oli koulussa. Piti 

vaan kuppi olla mukana. Meillä oli semmonen kivikuppi mukana ja 

sitä ruokaa saatiin jo sillon. Että Suomi oli edelläkäyvä maa, että se 

järjesti ruuan lapsille. Keittoruoka oli. Ja sitä ei vielä Ruotsissa ku 

mää siellä olin niin siellä ei vielä semmosta ollu. Että omat evväät 

oli vaan askissa mukana ja syötiin siellä. Siellä ei ollu edes 

semmosta ruokailuhuonettakkaan, että syötiin siellä, mihin vaatteet 

jätettiin. Siellä penkillä sitten istuttiin ja syötiin omat evväät. Ja 

sitten oli juoma mukana itellä. Että ei siihen aikaan ollu ruokailua. 

Suomi oli edelläkäyvä maa, että oli ruokailu järjestetty vielä sota-

aikanaki. 

 

Vaikka Aino viihtyi ruotsalaisessa koulussa erittäin hyvin ja halusi jopa palata sinne vielä 

takaisin, vertaa hän kuitenkin ruokailujärjestelyissä voimakkaasti Suomen ja Ruotsin 

kouluja keskenään. Hän mainitsee kahteen kertaan Suomen edistyksellisyydestä Ruotsiin 

verrattuna nimittämällä Suomea ”edelläkäyväksi maaksi”, joka sotatilasta huolimatta 

tarjosi lapsille ilmaisen kouluaterian. Jopa hieman väheksyvä asenne ruotsalaisen koulun 

järjestelyjä kohtaan tulee esille myös kommentissa ”ei siellä ollu edes semmoista 

ruokailuhuonettakkaan”. Ainon kohdalla voimakkaan vertailun saattaa selittää se, että hän 

oli käynyt suomalaista koulua jonkin aikaa ennen kuin lähti Ruotsiin, joten hän oli jo 

ehtinyt tottua ilmaiseen kouluruokaan.  

Varsinaisista opetusjärjestelyistä kertovat vain Helmi ja Heikki. Heidän muistonsa ovat 

toisiinsa nähden päinvastaisia: Helmi muistaa suomalaisen koulun opetusjärjestelyjä, mutta 

kouluajastaan Ruotsissa hänellä ei ole ”mittään semmosia mielikuvia siitä koulusta, että 

miten siellä opetettiin”. Heikki sen sijaan muistaa hyvinkin tarkkoja asioita ruotsalaisesta 

koulusta:  

Sehän oli ku oli semmonen supistettu koulu. Siinä oli käsittääkseni 

niinku kaks luokkaa, jotka meni aina niinku yhtä rintaa siinä 

suunnitelmassa. 

 

Poikien käsityötähän siinä ei ollut ollenkaan ku ei ollu miespuolista 

opettajaa. Oli vaan semmosta jotaki virkkaamista ja tämmöstä. Ja 

sitten sillon ku tehtiin käsitöitä niin opettaja luki meille.  



 

 

 

 

Ja sillä seittemännellä luokalla opettajan ehdotuksesta perustettiin 

semmonen kirjakerho. Jokainen oppilas osti yhen kirjan. Lähinnä 

ne oli niitä nuorisokirjoja tietenki. Ja sitten ku oli lukenu niin 

pantiin kiertoon. 

 

Todennäköisesti erot Helmin ja Heikin muistoissa liittyvät siihen, että Helmi kävi koulua 

Ruotsissa vain vuoden, kun taas Heikki kävi suuren osan koulustaan Ruotsissa. Helmistä ja 

Heikistä tuli kummastakin myöhemmin opettajia, ja he työskentelivät opetusalalla 

eläköitymiseensä saakka. Pedagogiikka on siis ollut merkittävä osa kummankin työuraa 

usean kymmen vuoden ajan. Tämä saattaa selittää sen, että he muistavat haastateltavista 

parhaiten opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita.  

Kaiken kaikkiaan haastateltavien muistikuvat ruotsalaisen koulun ulkoisista puitteista ja 

käytännön järjestelyistä ovat yllättävän pikkutarkkoja. Myös Helmin ja Veikon vähäiset 

muistikuvat liittyvät suurimmaksi osaksi juuri koulun fyysiseen ympäristöön. Daniel L. 

Schacter esittelee teoksessaan Muisti: aivot, mieli ja menneisyys (2001, s. 101) teorian, 

miten tällainen muistaminen on mahdollista, vaikka tapahtumista on kulunut jo 

seitsemänkymmentä vuotta. Hänen mukaansa ihmisen mielessä tapahtuu pitkäkestoisten 

muistijälkien vahvistumista osaksi siitä syystä, että ihminen kertoo kokemastaan ja tulee 

samalla muistelleeksi sitä. Mitä kauemmin tapahtumasta on, sitä useammin ihminen on 

luultavasti muistellut sitä ja sitä vahvemmiksi muistijäljet ovat muodostuneet. Tämä teoria 

saattaa selittää myös sen, että Helmiä ja Veikkoa lukuun ottamatta kaikilla haastateltavilla 

on paremmin muistissa Ruotsin kuin Suomen koulun fyysinen ympäristö. On 

todennäköistä, että haastateltavat ovat muistelleet ja kertoneet ruotsalaisesta koulusta 

enemmän ja useammin kuin koulusta Suomessa. 

6.2.3 Vertaissuhteet koulussa 

Lasten sosiaalisista suhteista puhuttaessa vertaisilla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat 

keskenään sosiaalisessa, emotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessään suunnilleen 

samalla tasolla (Salmivalli 2005, s. 15). Harisen ja Halmeen (2012, s. 18) mukaan 

kouluviihtyvyyden kannalta olennaista on juuri oppilaiden väliset suhteet. Lapsen 

sosiaalisen sopeutumisen kannalta on tärkeää, minkälainen asema hänellä on 

koululuokassa. Hyväksytyksi tuleminen vertaisryhmässä vaikuttaa lapsen myöhempään 

kehitykseen. Vertaisryhmään kuuluminen tarjoaa lapselle ajanvietettä, tunteen ryhmään 
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kuulumisesta ja mahdollisuuden oppia ryhmässä toimimisen taitoja. Vertaisryhmässä lapsi 

myös tulee verranneeksi itseään muihin ja rakentaa näin omaa minäkuvaansa. (Salmivalli 

2005, s. 22, 32−33.) 

Kaikki haastateltavat muistavat Ruotsin koulun vertaissuhteet hyvinä. Heikki muistaa jopa 

luokkatoveriensa nimet, vaikka valokuva-albumiin ei ollut kirjoitettu niitä. Hän myös 

kertoo monesta luokkalaisestaan jonkin pienen mieleen jääneen tapahtuman. Heikki kertoo 

osan ystävyyssuhteista säilyneen aikuisikään saakka. 

Ainoastaan Helmillä ei ole luokkatovereistaan selkeitä muistikuvia. Hänkin kuitenkin 

toteaa, ettei ”jääny mittään semmosta, että ois kukkaan kiusannukkaan”. Kaikkien 

haastateltavien kerrontaa leimaa kokemus siitä, että heidät hyväksyttiin osaksi 

kouluyhteisöä tasavertaisina muiden kanssa: 

Sitä kulettiin koulua ja ei mulla minkäänlaisia huonoja muistoja oo 

eikä mittään. Eikä semmosta, että riitaa ois ollu. (Martta) 

 

Ei siellä ollu siihen aikaan semmosta kiusaamista. En minä oo 

ainakaan mitään kokenu sellasta, että finnjävel. Ei, en minä oo. Ei 

mua pietty millään tavalla. Niien poikien kanssa mää olin ihan 

samanlainen kaveri. […] Mää olin ihan samanlainen heidän 

kanssaan. Ei mua koskaan niinku eroteltu mitenkään. (Veikko) 

 

Veikon kerronnasta on tulkittavissa, että hän todellakin miettii, oliko ruotsalaisessa 

koulussa kiusaamista ja syrjintää. Lause ”ei, en minä oo” vahvistaa edeltävän lauseen 

toteamuksen siitä, että hän ei ole kokenut nimittelyä. 

Kerttu ilmaisee puheessaan kuitenkin epävarmuuden siitä, onko tämä hyväksytyksi 

tulemisen kokemus poikkeuksellista vai yleistä: 

Se täytyy sanoa, että minä en tavannu kettään semmosta 

kouluaikana, että ois haukuttu suomalaisia. Kaveritkaan siis. Että se 

oli jotaki myöhempää. Vai oonko minä niin pumpulissa ollu. En oo 

kuullu finnjäveliä ennen ku aikuisena. Että suomalaisia haukutaan 

siellä. Ei koulun pihalla eikä missään. (Kerttu) 

 

Peräti neljän haastateltavan luokalla oli ollut useampia suomalaisia lapsia, joten näiden 

paikkakuntien ilmapiiri on saattanut olla yleisesti keskimääräistä suomalaisystävällisempi. 

Heikin opettajan isoisä oli itse ollut suomalainen. Aino jopa muistelee, että ”kyllähän me 

keskenään puhuttiin suomee sitten”. Hän ei ilmaise lainkaan, että suomen puhuminen olisi 

kielletty tai että sen puhumisesta olisi toruttu.  



 

 

 

Kauko Hämäläinen ja Inkeri Sava esittelevät teoksessaan Koulun ihmissuhteet (1989, s. 

71−72) asioita, jotka vaikuttavat tulkintaan toisesta ihmisestä. Suorien havaintojen lisäksi 

tulkintaan vaikuttavat esimerkiksi muiden ihmisten puheet ja havainnoinnin kohteena 

olevan ihmisen rooli. Jos paikkakunnalla yleisesti suhtauduttiin suomalaisiin sotalapsiin 

myönteisesti, oli sotalapsen rooli kouluun mennessä muodostunut positiiviseksi ja ihmisten 

puheet olivat luultavasti yleisesti hyväksymistä ilmaisevia.  

Useampien sotalapsien myötä syntynyt suomalaisystävällisyys ei kuitenkaan täysin selitä 

haastateltavien kokemaa hyväksynnän ilmapiirin syntymistä. Myöskään Martta ei muista 

koulusta konfliktitilanteita muiden oppilaiden kanssa. Hänen luokallaan ei ollut muita 

suomalaisia. Koulumatkat hän kulki yhdessä naapurin lasten kanssa, mikä antaa viitteitä 

siitä, että hänet hyväksyttiin ruotsalaislasten joukkoon tasavertaisena.  

Aino näkee myös, että ruotsalaisten luokkatovereiden merkitys kielen oppimisessa oli 

suuri: ”Lapset opettaa lapsille kaikista parhaiten. […] Kyllä me se kieli opittiin koulussa ja 

toisilta.” Aino oli Ruotsiin mennessään jo yhdeksänvuotias. Hänen suomen kielen taitonsa 

oli vahva, sillä erona toisiin haastateltaviin hän oli ehtinyt käydä Suomessa koulua ennen 

Ruotsiin lähtöä. Ainosta myös tuli myöhemmin opettaja, ja hän seurasi lasten oppimista 

opettajan roolissa aina eläkevuosiin asti. Nämä asiat saattavat selittää sen, että Aino näkee 

nimenomaan koulun vertaissuhteiden olleen niin merkittävässä asemassa myös ruotsin 

kielen oppimisessa. 

Paluun jälkeen suomalaisessa koulussa muutama haastateltava koki olleensa poikkeava ja 

saaneensa vertaisilta osakseen negatiivissävytteistäkin huomiota. Kirveksen (2010, s. 113) 

artikkelissa eräs sotalapsena ollut muistelee olleensa Suomen koulussa ”lähinnä 

hölmöläiseen verrattava näyttelyesine”. Sama kokemus on nähtävissä sekä Kertun että 

Helmin kerronnassa:  

Mulla on tuttava, joka vieläki muistelee aina semmosta runoa, että 

maamies maata muokkaa ja jotaki näin. Että he nauro ko minä 

sanoin. (Kerttu) 

 

Jossakin vaiheessa sitä, kun siellä istu puhumattomana siellä 

pulpetissa niin sitten meillä oli tapana se, että joku oppilas kyseli 

kertotaulua. Ja tämä sitten joku siellä saatto olla ja kysy sitten, että 

paljonko on viis kertaa viis. Niin se oli ensimmäinen, mitä minä 

sitten siellä puhuin koko koulussa sen takasin tuloni jälkeen. Mää 

sanoin, että että kakskytäviis. Sitten, kun opettaja tuli luokkaan, 

niin ne osoitti mua sormella ja sanoi, että tuo puhui. (Helmi) 
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Kertun saama huomio on Helmin saamaa huomiota negatiivisempaa. Hänen huonolle 

kielitaidolleen naurettiin, sillä todennäköisesti 1940-luvun Suomessa ei ollut kovin 

tavallista kuulla suomea puhuttavan vieraskielisellä aksentilla. Kerronnan perustella tämä 

hyvin negatiivinen tapahtuma kuitenkin tuntuu olevan ensisijaisesti tuttavan, ei 

haastateltavan itsensä muisto. 

Helmin saama huomio puolestaan oli enemmänkin hämmästystä, sillä hänen antamansa 

vastaus oli ensimmäinen asia, jonka luokkakaverit kuulivat hänen sanovan. Toisaalta 

pronominin tuo käyttäminen osoittaa, ettei Helmiä ainakaan ennen tätä tapausta ollut 

pidetty kovin tasavertaisena luokkatoverina muiden kanssa.  

Martta muistelee Suomen kouluun sopeutumisessa auttaneen, että hänen luokallaan oli 

poika, joka oli myös ollut Ruotsissa ja osasi puhua kieltä. Hän kertoo, että he olivat olleet 

paljon yhdessä ja poika oli vieraillut myös heidän kotonaan. Myös Helmin luokalla 

yhteiskoulussa oli muitakin sotalapsina olleita. Vaikka he eivät keskustelleet asiasta, kertoo 

Helmi kuitenkin heillä olleen ”niinku yhteisenä se kokemus siitä ajasta”. 

Kertun ja Ainon kerronnassa ei tule esille vastaavia kokemuksia. Kumpikaan ei lopulta 

sopeutunutkaan Suomen kouluun, vaan molemmat lähtivät takaisin Ruotsiin ja jatkoivat 

siellä koulunkäyntiään. 

6.2.4 Muistot opettajista 

Kouluviihtyvyyden kannalta keskeisessä asemassa ovat vertaissuhteiden ohella myös 

tunnesiteet opettajiin (Harinen & Halme 2012, s. 18). Kouluiässä opettajista tulee 

vanhempien ohella lapsen tärkeitä kasvattajia (Piironen-Malmi & Strömberg 2008, s. 125). 

Opettaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi opettaja−oppilas-suhteen kautta. Mikäli tuo 

suhde on kunnossa, voivat molemmat osapuolet kokea olevansa hyväksyttyjä ja 

arvostettuja. (Enqvist 1987, s. 95.) Tämän suhteen muodostuminen on tärkeää, sillä 

Poikosen (1987, s. 11) mukaan oppilaat eivät välttämättä näe eroa oppiaineen ja opettajan 

välillä, vaan pitävät niistä aineista, joiden opettajaan heillä on hyvä suhde. Tämä voi 

Poikosen mielestä vaikuttaa koulumotivaation lisäksi jopa oppilaiden myöhempään 

uravalintaan. 



 

 

 

Minna Uitto ja Eila Estola (2008, s. 518) toteavat artikkelissaan Gender and emotions in 

relationships: a group of teachers recalling their own teachers, että heidän 

haastatteluryhmänsä opettajat kertoivat opettajan sukupuolen jo heti kerrontansa alussa. 

Yksikään tämän tutkimuksenkaan haastateltava ei ole unohtanut koulunkäyntiään 

Ruotsissa niin totaalisesti, ettei muistaisi opettajan sukupuolta: Helmillä ja Veikolla ei ole 

selkeitä muistikuvia opettajistaan Ruotsissa, mutta siitä huolimatta he kaikkien muiden 

haastateltavien tavoin muistavat, oliko opettaja mies vai nainen. 

Martta, Kerttu ja Heikki muistelevat ruotsalaisten opettajien olleen mukavia. Martalla ei 

tosin ole opettajasta kovin tarkkoja muistikuvia, mutta hän itse analysoi muistojansa 

seuraavasti: ”Mutta nähtävästi ko mää kerran tykkäsin, niin se on ollu se opettajaki sitten 

hyvä ja mieleinen.” Heikki puolestaan kehuu paitsi opettajan persoonaa myös opetustaitoja 

useammassakin vaiheessa kerronnassaan. Hän käyttää muun muassa ilmauksia ”opettaja 

osasi kuitenkin järjestää opetuksen niin”, ”opettaja oli oikein herttanen ihminen” ja ”sitä 

oikein odotettiin näitä käsityötunteja”, kun opettaja oli lukenut heille niiden aikana 

kirjallisuutta ääneen. Opetusjärjestelyjen jäämistä Heikin mieleen voi selittää se, että 

Heikki kävi Ruotsissa peräti seitsemän luokkaa. Toisaalta Heikki opiskeli myöhemmin 

opettajaksi ja on sekä koulutuksensa että työvuosiensa aikana tullut varmaankin 

pohtineeksi näitä asioita enemmän kuin muuhun ammattiin päätynyt sotalapsi.  

Oppilaiden on havaittu antavan oppilas−opettaja-suhteille merkityksiä etupäässä koulun 

organisoiduissa ja muodollisissa hetkissä kuten opetustilanteissa. (Harinen & Halme 2012, 

s. 18). Minna Uitto kuitenkin toteaa väitöstutkimuksessaan Storied relationships. Students 

recall their teachers (2011b, s. 74), että opettaja−oppilassuhteessa on sekä 

henkilökohtainen että ammatillinen ulottuvuus. Hänen mukaansa opettaja−oppilassuhteet 

kehittyvät ja saavat merkityksiä myös koulun ulkopuolella. Kertulla ja Heikillä onkin 

molemmilla muisto, jossa opettaja viettää aikaansa oppilaiden kanssa myös varsinaisen 

koulutyön ulkopuolella epämuodollisessa tilanteessa. Kerttu muistelee opettajan jopa 

liikuttuneen ja järjestäneen jäähyväisjuhlat omalla pihallaan, kun Kertun oli pitänyt lähteä 

takaisin Suomeen: ”Ja mehut tarjoili ja kaikkea hyvvää herkkuja meille.” Heikki 

puolestaan muistaa käyneensä luokkakavereidensa kanssa onnittelemassa opettajaa tämän 

syntymäpäivänä. Myös Helmin opettajalla on ollut pyrkimys olla välittävä aikuinen 

opetustilanteiden ulkopuolellakin. Helmin lähtiessä takaisin Suomeen opettaja oli 

hankkinut Elsa Beskowin lastenkirjan Tomtebo barnen, jonka ensimmäisellä lehdellä on 
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omistuskirjoitus ”Till lilla Helmi som ett minne från hennes skolkamrater och fröken”. 

Kirjoituksen alla on jokaisen etu- ja sukunimi.  

Ulla Piironen-Malmi ja Seija Strömberg (2008, s. 115) toteavat teoksessaan Välittämisen 

pedagogiikka, että koulussa saatu kannustava palaute on ensiarvoisen tärkeä elementti 

lapsen myönteisen minäkäsityksen kehittymisessä. Ainon kerronnassa ruotsalainen opettaja 

ei aliarvioi suomalaisia sotalapsia, vaan päinvastoin antoi heidän osaamisestaan 

tunnustusta: ”Ne opettajat oikeestaan kehu meitä suomalaisia.” Myös Kerttu muistaa 

saaneensa ”oikein loistaakki” ruotsalaisessa koulussa, sillä hän osasi neuvoa opettajaa 

suomalaisten nimien kirjoittamisessa. Kertun sinänsä positiivisessa kerronnassa tulee 

kuitenkin esiin myös kaksi ikävämpää muistoa ruotsalaisista opettajista: 

Semmonen on jääny mieleen, että joskus ko pojat oli vilkkaita niin 

opettaja kerran hermostu sitten niille pojille ja sano, että minä en 

saa teistä edes palkkaa, suomalaisista.  

 

Minulla on ollu aina tämmöstä laskento. Siihen aikaan sanottiin 

laskento. Se oli minusta aina hankalaa. Niinkö me vaihettiin tätä 

koulua niin sillon opettaja sano, että sinut on yliarvostettu näissä 

todistuksissa.  

 

Vaikka opettaja olikin Kertun muistoissa ensisijaisesti mukava myös suomalaislapsille, on 

hänellä kommentin perusteella kuitenkin ollut tietynlainen negatiivinen asenne heitä 

kohtaan. Kerttu muistaa opettajan kommentit lähes sanatarkasti. Minna Uitto (2011a, s. 

280) tuokin esille artikkelissaan Humiliation, unfairness and laughter: students recall 

power relations with teachers, että tällainen opettajien sanomien ikävien kommenttien 

tarkka muistaminen on verrattain yleistä. Mielenkiintoista kuitenkin on, että kummankaan 

opettajan sinänsä ikävä kommentointi ei ole muuttanut Kertun suhtautumista opettajiin, 

vaan hän jopa peräkkäisissä lauseissa kuvailee opettajaa ensin kivaksi ja sitten kertoo, mitä 

opettaja oli sanonut suomalaislapsista.  

Suomeen paluun jälkeen Martalla oli kieliongelmia, koska suomi oli unohtunut kokonaan. 

Tämä näkyi luonnollisesti myös koulutyöskentelyssä: 

Kun mää sitten sieltä Ruotsista tulin niin tuota sehän oli vaikiaa 

mulla ruveta. Niin opettajatkin siihen kiinnitti huomiota ja olivat 

äitiltä kysyneet, että koska te muutatta pois ku ei tuo rupia suomia 

puhumaan, vaan sannoo, että se on niin rummaa. (Martta) 

 



 

 

 

Martta ei kuitenkaan itse tulkitse opettajan äidille esittämää poismuuttokommenttia niin, 

että opettaja haluaisi päästä hänestä eroon. Hänen näkemyksensä opettajan toiminnasta on, 

että ”opettaja tietenki yritti kovasti”. 

Myös Kerttu koki paluun suomalaiseen kouluun hankalaksi unohtuneen suomen kielen 

vuoksi. Opettaja pakotti seisomaan ja lukemaan luokan edessä, vaikka Kerttu ei osannut 

suomea. Tämä kokemus tukee Kirveksen (2010, s. 113) väitettä siitä, että suhtautuminen 

suomen kielen unohtaneisiin sotalapsiin oli usein armotonta. Myös Uitto tuo artikkelissaan 

(2011a, s. 282−283) esiin vastaavanlaisen ilmiön. Hänen keräämissään kertomuksissa eräs 

kirjoittaja muistelee, kuinka opettajalla oli tapana nöyryyttää heitä luokan edessä. Uiton 

mukaan tämä on osa opettajan vallankäyttöä.  

Kertun lisäksi myös Helmin muistossa näkyy tietynlainen opettajan armottomuus ja 

ymmärtämättömyys kielitaidotonta ja eri tavalla kirjoittamaan oppinutta lasta kohtaan: 

Sitten jonaki päivänä opettaja oli sanonu, että kyllä se nyt on niin, 

että joka ei tokaluokalla opi lukemaan ja kirjottammaan, niin se 

pittää panna apukouluun. 

 

Helmin opettajan kommentista kuvastuu 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vallinnut 

ihanne hyvästä käsialasta. Opetusoppaiden mukaan kaunokirjoituksen tuli olla kasvattavaa 

ja pitkäjänteistä työskentelyä. Käsialan tuli olla säännöllistä. (Tuomaala 2004, s. 182.) 

Tämän vuoksi ruotsalaisen koulun erilaisia kirjainmalleja ei hyväksytty suomalaisessa 

koulussa. 

Rossin (2007, s. 215) mukaan opettajat eivät välttämättä pitäneet oppilaiden oppimaa 

ruotsia oikeana, vaikka sinänsä olisivatkin hyväksyneet ruotsin puhumisen. Kerttu vertaa 

kerronnassaan suomalaisen ja ruotsalaisen opettajan toimintaa keskenään: ”Se oli eri tyyli 

jollaki lailla. Suomen koulun tyyli.” Myöhemmin hän tarkentaa, että tyyli Suomessa oli 

ankarampaa kuin Ruotsissa. 

Ainon, Veikon ja Heikin kerronnassa sen sijaan opettajan toiminta on armollista ja 

kannustavaa. Veikko sai ehdot suomen kielestä ensimmäisen vuoden jälkeen Suomen 

koulussa, mutta sai kuulustelupäivänä opettajalta ehdot anteeksi osin ehkä siitä syystä, että 

opettaja oli lähdössä pois: 

No seki meni niin, että menin suorittaan niitä, niin opettaja, joka oli 

lähdössä − ettei enää seuraavana vuonna tullukkaan opettajaksi − 

niin sano, että no menköön läpi. 
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Heikki suoritti paluunsa jälkeen kansanopistossa opiston varsinaisen opinto-ohjelman 

ohella osia keskikoulukursseista vuoden ajan. Opiston opettajat olivat kehottaneet Heikkiä 

suorittamaan koko keskikoulun yksityisesti. Aino kertoo saaneensa opettajilta Suomessa 

pelkkää kannustusta osakseen. Käytyään neljännen luokan Suomessa opettaja oli 

kannustanut Ainoa pyrkimään oppikouluun sanomalla, että ”nythän sää yrität oppikouluun 

tietenki”. Jatkoluokkien jälkeen opettajat puolestaan kannustivat Ainoa jatko-opintoihin 

opettajaseminaariin, minkä Aino ottaa kerronnassaan esille kaksi kertaa. Hän tulkitsee 

itsekin, että opettajat halusivat kannustaa häntä eteenpäin: 

Sitten kun olin käyny sen jatkoluokan Suomessa, niin kyllä ne 

sillon lehtorit sano, että yritäpä seminaariin. Että sulla on semmosia 

kykyjä, joita siellä tarvitaan. Ne niinku kannustivat. 

 

6.2.5 Vanhempien rooli koulunkäynnissä 

Kouluikäinen lapsi tarvitsee tunnetta, että hänen asioistaan ollaan kiinnostuneita, sillä sitä 

kautta lapsi kokee olevansa vanhemmilleen tärkeä. Vanhempien kiinnostus lapsen 

koulunkäyntiä kohtaan myös rohkaisee lasta. Vanhempien jatkuva kiinnostuksen 

osoittaminen olisi tärkeämpää kuin neuvominen vain silloin, kun lapsi tarvitsee apua. 

(Piironen-Malmi & Strömberg 2008, s. 113, 120.) Haastateltavista Aino, Kerttu ja Helmi 

muistelevat joko biologisten vanhempiensa tai ruotsalaisten kasvatusvanhempiensa 

osoittaneen mielenkiintoa heidän koulunkäyntiään kohtaan.  

Haastateltavista ainoana Kertun kerronnassa korostuu ruotsalaisen kasvatusisän rooli 

Kertun koulunkäynnissä. Kerttu oli sijoitusperheensä ainoa lapsi, ja hänen menestymisensä 

oli ruotsalaiselle perheelle tärkeää. Kun Kerttu oli vaarassa joutua aloittamaan Suomessa 

koulunkäynnin alusta, kävi ruotsalainen kasvatusisä neuvottelemassa rehtorin kanssa 

Kertulle oikeuden mennä omainikäistensä kanssa samalle luokalle. Ruotsin ajoilta Kerttu 

muistaa, että kasvatusisä puolusti Kerttua, kun häntä syytettiin turhaan koulukirjaston 

kirjojen sotkemisesta: ”Ja se oli semmonen prosessi sitten. Taas pappa tarttu siihen ja tuli 

ja sano, että meillä ei oo tämmösiä olemassakaan tämmösiä leimasimia.” Kerronnan 

sananvalinnasta taas ilmenee, että isän osallistuminen oli tavallista ja todennäköisesti 

tapahtunut aiemminkin. Isän kiinnostuneisuus oli ilmeisesti juuri Piironen-Malmin ja 

Strömbergin (2008, s. 120) mainitsemaa jatkuvaa kiinnostusta. 



 

 

 

Myös Helmillä on kokemus isän puuttumisesta tilanteeseen, jossa Helmi on kokenut 

epäoikeudenmukaista kohtelua koulussa. Toisin kuin Kertun kohdalla Helmin kokemus 

sijoittuu paluun jälkeiseen aikaan Suomessa, ja aktiivinen toimija tilanteessa on hänen 

biologinen isänsä. Opettaja oli uhannut apukouluun joutumisella kaikkia niitä, jotka eivät 

toisen vuosiluokan aikana oppisi kunnolla kirjoittamaan ja lukemaan. Helmillä oli 

hankaluuksia oppia suomalaisen koulun tyyppikirjaimia, ja hän automaattisesti oletti 

uhkauksen koskevan häntä. Helmin kerrottua kotona tapauksesta isä oli soittanut kouluun 

ja sanonut, että ”minun tyttöä ei sitten panna apukouluun”. Helmi ei muista, miten tapaus 

lopulta ratkesi. Ilmeisesti tapahtuma on hänelle kuitenkin merkityksellinen, koska hän 

muistaa melko tarkasti, mistä oli kyse ja että nimenomaan isä puuttui tilanteeseen ja 

puolusti häntä.  

Piironen-Malmin ja Strömbergin (2008, s. 120) mukaan vanhemmat ovat omalta osaltaan 

vastuussa siitä, että lapsi oppii koulunkäynnin työperiaatteen ja -moraalin. Heidän 

mukaansa (s. 122) vanhemmat kuitenkin voivat helposti tulla tehneeksi lapsen puolesta 

liikaa asioita. Myös Kerttu muistelee, että kasvatusisä on joskus tehnyt hänen puolestaan 

kotitehtäviä matematiikassa, joka oppiaineena tuotti Kertulle eniten hankaluuksia:  

Ja sitten mulle on tapahtunu näinkin, että ku minusta oli aina niin 

ikävää ja surkiaa se laskento, niin pappa on joskus pannu minun 

vihkoon numeroita ite. Suoraan vihkoonki kirjottanu. […] Joku 

pitkä rimpsu laskuja, niin se kirjoitti siihen kynällä ite vastauksen.  

 

Kertun kasvatusisän halu auttaa Kerttua koulunkäynnissä oli niin voimakas, että hän tuli 

turvautuneeksi jopa hieman kyseenalaisiin keinoihin onnistuakseen pyrkimyksessään. 

Vaikka Kerttu jäi tapauksesta kiinni opettajalle eikä opettaja hyväksynyt suoritusta, kertoo 

Kerttu tapauksesta nauraen. Todennäköisesti vastaavaa oli tapahtunut aiemminkin, sillä 

opettaja arvasi heti juuri kasvatusisän tehneen Kertun tehtävät. 

Kertun ja Ainon kerronnassa on havaittavissa, että molempien biologisille vanhemmille oli 

tärkeää, etteivät tytöt unohda suomen kieltä ja että he pääsevät osalliseksi suomalaisesta 

koulujärjestelmästä ainakin siinä määrin, että saavat Suomessa jatko-opintokelpoisuuden.  

Niin minä oon tullu kottiin sillä tavalla, että isä alko vaatimaan mua 

kotia, että pittää tulla lukioon. Millähän nimellä se oli siihen 

aikaan. Yhteiskouluun pittää tulla pyrkimään. (Kerttu) 

 

Vanhemmat tykkäs, että minun pittää suomen kieli säilyttää ja olin 

koulussa, kävin neljännen luokan sitten Suomessa. (Aino) 
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Isä sano, että kyllä sun täytyy saaha. Et sää mihinkään pääse, jos 

sulla ei oo päästötodistusta. (Aino) 

 

Sekä Ainon että Kertun kohdalla vanhempien huoli tyttöjen ruotsalaistumisesta oli vahva 

luultavasti siksi, että molemmat olivat kerran palanneet Suomeen ja lähteneet sitten vielä 

takaisin Ruotsiin. Ensimmäisen paluun aikana Kerttu ei sopeutunut Suomen kouluun ja 

Aino kaipasi ruotsalaista perhettään. Ainon kerronnassa on nähtävissä, että hän pitää 

vanhempien päätöstä pyytää häntä kotiin 16-vuotiaana järkevänä: ”Vanhemmat oli niin 

viisaita, että ne tykkäs, että mun pitää tulla kottiin, että en unohda suomen kieltä.” Kerttu 

puolestaan ei tuo esille sitä, mitä mieltä hän oli vanhempien toiveesta saada hänet takaisin 

Suomeen. Yhteiskouluun Kerttu ei pyrkimisestä huolimatta päässyt, vaan kävi vielä 

muutaman vuoden Ruotsissa. Hän palasi takaisin 14-vuotiaana. 

Sekä Aino, Helmi että Kerttu mainitsevat kerronnassaan nimenomaan isän aktiivisen roolin 

koulunkäynnin suhteen. Äidit tuntuvat olevan koulunkäynnin suhteen aika lailla taustalla 

tai ilmaisevat mielipiteensä perheen sisällä. Ainoastaan Kertun kasvatusäiti oli yhteydessä 

opettajaan kertoakseen Kertun pian koittavasta lähdöstä takaisin Suomeen.  

Helmin ja Kertun isät puolestaan suuntaavat toimintansa kodin ulkopuolelle 

voimakkaammin ja ovat yhteydessä kouluun myös konfliktitilanteissa. On mielenkiintoista 

huomata, että tässä aineistossa Suomen ja Ruotsin perheiden toimintatavat eivät eroa 

toisistaan, sillä Kertun kerronnassa hänen ruotsalaisessa perheessään roolijako tuntuu 

olevan sama kuin Helmin biologisessa perheessä: isä selvittää mahdolliset vaikeudet 

koulun kanssa ja äiti joko antaa neuvoja esimerkiksi jatko-opintoihin hakeutumisesta 

kotona perheen kesken tai ottaa yhteyttä kouluun ilmoitusasioissa.  

6.2.6 Sotalapsuus jatko-opinnoissa ja ammatissa 

Juha Kauppila (1996, s. 48) on hahmotellut jaon kolmesta erilaisesta koulutussukupolvesta. 

Haastateltavani sijoittuvat niistä kahteen ensimmäiseen, ennen vuotta 1935 syntyneisiin ja 

vuosien 1936−1955 aikana syntyneisiin. Kauppilan mukaan ensimmäiselle sukupolvelle on 

tyypillistä sota, niukat mahdollisuudet kouluttautua ja koulutuksen pitäminen ihanteena. 

Toisen sukupolven elämää puolestaan on leimannut koulutusmahdollisuuksien 

avautuminen ja koulutuksen välineelliset merkitykset. Tämän tutkimuksen haastateltavista 

Kerttu ja Aino kuuluvat tämän luokituksen mukaan ensimmäiseen sukupolveen. Muut 



 

 

 

neljä sen sijaan kuuluvat avautuneiden koulutusmahdollisuuksien sukupolveen. Ikäero 

vanhimman ja nuorimman haastateltavan välillä on kuitenkin vain kuusi vuotta. Mielestäni 

haastateltavien syntymävuodet ovat niin lähellä toisiaan, ettei tässä haastattelujoukossa 

rajaa voi vetää niin selkeästi. Tätä kuvastaa myös haastateltavien erilaiset koulutustaustat, 

jotka eivät noudata Kauppilan jakoa. Esimerkiksi niukan koulutuksen sukupolveen 

syntymävuotensa perusteella kuuluva Aino on kouluttautunut pitemmälle kuin 

avautuneiden koulutusmahdollisuuksien sukupolveen kuuluva Martta.   

Haastateltavista neljä pohtii kerronnassaan sotalapsuuden vaikutusta jatko-opinnoissa ja 

jopa myöhemmin ammatissa. Jokaisen kerronnassa korostuu ruotsin kielen hallinnalla 

saavutettu hyöty. Helmi ja Heikki näkevät siitä olleen hyötyä lähinnä keskikoulun ja lukion 

ruotsin opinnoissa, kun taas Veikko ja Aino kertovat edusta, joka näkyi vasta myöhemmin 

ammattiin opiskeltaessa tai jopa vasta työelämässä: 

Onhan tää ruotsin kielen säilyttäminen ollu rikkauski esimerkiksi 

uuteen työpaikkaan toiselle paikkakunnalle mennessä ja tollain. 

Ellen mää ois osannu ruotsin kieltä, niin en mää varmaan sitä 

paikkaa ois saanu. (Veikko) 

 

Se on kummasti auttanu myös muitten kielten kans ku on ruotsia 

osannu. Englantiin ja tällain. Töissä oikeestaan enemmän. Tuli 

hollantilaisia ja sveitsiläisiä rakentaan tehdasta. […] Samahan se 

on, että ku Hollannista tuli koneita ja tällain niin se on taas ruotsin 

kielen kans niin paljon lähellä, että pystyn kääntämään 

käyttöohjeita hollannistaki. (Veikko) 

 

Minä sain kympin seminaarissa ruotsin kielestä. Sitten mää kirjotin 

aineenki, niin se otti se rehtori sen aineen, eikä antanu takasin. 

Minä sitten sanoin, että minnekä se jäi, kun minä kirjotin siitä 

olosta siellä. Mää oisin halunnu sen itelle muistoksi. Se oli pitkä 

aine. Niin ei, se oli ottanu sen itelleen. Se vissiin tuntu hänestä, että 

oli niin riikinruotsia. (Aino) 

 

Heikki kokee, että hänen sotalapsitaustastaan johtuva hieman poikkeuksellinen 

koulupolkunsa on opettanut häntä jo melko varhain itseohjautuvuuteen opiskelussa. 

Ollessaan vasta 15-vuotias hän tilasi suomen kielen kirjekurssin Etelä-Ruotsista ja opiskeli 

suomea sen avulla. Oltuaan vuoden kansanopistossa hän innostui suorittamaan keskikoulun 

itsenäisesti. Kaikkien näiden päätösten ja niiden toteuttamisen vaatima oma-aloitteisuus on 

nähtävissä myös Heikin kerronnassa: 

No mää sitten ku se opisto oli päättyny niin otin yhteyttä sinne 

kouluun. […] Siellä mää kotona sitten mää lainasin sukulaisilta 
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mitä oli tuttuja niin niitä oppikirjoja ja joitaki hankin ite. Ostin ite 

ja siellä vinttikamarissa lueskelin niitä kirjoja ja sitten ku olin saanu 

kirjan luettua niin menin tenttiin. 

 

Heikin kerronnassa korostuu hänen oma aktiivinen toimijuutensa, mikä on nähtävissä 

runsaasta yksikön ensimmäisen persoonan käytöstä muun muassa otin yhteyttä, mää 

lainasin ja hankin ite. Heikki toteaakin myöhemmin kerronnassaan, että ”semmosta 

itsenäistä opiskelua joutu niinku varhain opettelemaan”. Hän myös toteaa siitä olleen 

itselleen hyötyä. 

Myös Ainolla on kokemusta itsenäisestä opiskelusta. Saatuaan kansakoulun 

päästötodistuksen hän lähti vielä vuodeksi Ruotsiin ennen seminaariin pyrkimistä. Hän luki 

seminaarissa tarvittavia aineita itsenäisesti ja otti pianotunteja. Aino kertoo, että ”jollakin 

lailla minä valmennuin ihan siihen seminaariin”. 

Sodanjälkeisessä Suomessa elettiin pula-aikaa ja etenkin vaatekankaita oli huonosti 

saatavilla. Ruotsissa vaatteita puolestaan oli mahdollista ostaa. Aino kertookin 

hyödyntäneensä tuon mahdollisuuden, sillä hän ajatteli, ettei seminaariin voi mennä 

huonoissa vaatteissa. Ruotsista hankitut kauniit ja hyvät vaatteet ovat Ainon jatko-

opinnoissa merkityksellisiä. Niiden avulla hän erottui muista, sai toisten ihailua osakseen 

ja pystyi tuntemaan tietynlaista ylpeyttä siitä, että oli ollut Ruotsissa ja kyennyt itse omilla 

varoillaan hankkimaan hyvät vaatteet:  

Mää olin sillä lailla viisas vissiin, että kun mää tein töitä siellä mää 

autoin ja tein kaikkea niin mää sain vähän palkkaaki siitä. Minä 

ostin niillä palkkarahoilla hyvät takit ja kaikki. Vaatteita sieltä ja ne 

oli niin hyvännäkösiä ne takit ja kaikki. Minä ostin vaatteita, ihan 

kaikkia vaatteita, kun minä aattelin, että jos minä pääsen 

seminaariin ja se kestää viis vuotta ja Suomessa ei taho saaha 

kunnon vaatteita sota-ajan jälkeen, eikä oo rahhaa millä ostaa. 

Koko seminaariajan viis vuotta minä niissä takeissa olin. Ja ne 

ihaili ne tytöt ne oli paljon maalta lähtösin ja huonoissa vaatteissa, 

että miten sulla on noin hyviä kauniita vaatteita. Mää sanoin, että 

mää oon nää omilla rahoilla tienannu ja Ruotsista ostanu. 

 

Helmi ja Aino tuovat kerronnassaan esille sen, että ilman Ruotsissa vietettyä aikaa he eivät 

todennäköisesti olisi päätyneet sittemmin opiskelemiinsa ammatteihin tai ainakaan olleet 

työssään samanlaisia kuin he ovat Ruotsin kokemusten myötä voineet olla. Aino oli saanut 

ottaa sotalapsena ollessaan pianotunteja. Kotona Suomessa hänen perheellään ei olisi ollut 

varaa kustantaa soittotunteja ja hankkia pianoa. Aino myös kokee Ruotsissa saadun 



 

 

 

soittotaidon auttaneen häntä pääsemään seminaariin. Hän on myös vahvasti sitä mieltä, että 

opettajan työssä soittotaito on välttämätön: ”Opettajan pittää osata soittaa.” 

Helmi puolestaan kokee, että hänen kasvatusperheensä Ruotsissa edesauttoi häntä 

kasvamaan luovaksi ihmiseksi. Perheen äiti kertoi Helmille paljon tarinoita, ja Helmi 

perheen ainoana pikkulapsena sai paljon huomiota osakseen. Häntä kannustettiin muun 

muassa tekemään omia pieniä esityksiä, joita muu perhe katsoi. Matkat Ruotsiin kesäisin 

paluun jälkeisinä vuosina veivät Helmin tavallaan toisenlaiseen maailmaan, sillä Ruotsissa 

hän sai olla pieni lapsi kun taas Suomessa häneltä odotettiin työnteon oppimista. Helmi 

analysoi kerronnassaan itsekin näiden kahden kasvatuskulttuurin vaikutusta omaan 

opettajuuteensa:  

Niin sitten aina ku mää kesällä menin sinne Ruotsiin, niin siellä 

mää sain olla lapsi. Siellä sai käyvä kirjastossa ja lukea tyttöjen 

kirjoja iltasella. Ja siellä sai leikkiä ja käyvä uimassa. Ne kaikki oli 

kotona niinku no ei ne nyt ollu kiellettyjä, mutta ei ollu 

sallittujakaan. Piti oppia tekemään työtä. Työstä työhön tyttölasta, 

unesta unneen pikkulasta. Että oon pohtinu sitä monta kertaa, että 

jos mää en ois ollu siellä sotalapsena, niin minkähänlainen ihminen 

minä oisin. En varmaan tämmönen ku oon nyt. Enkä olis ollu 

semmonen opettaja, joka niinku äskönki sanoin, että aina 

pyrkimyksenä oli tuota tehä jotaki semmosta, mitä toiset ei oo vielä 

tehneet. 

 



51 

 

 

7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 

7.1 Tutkimuksen eettisyyden arviointia 

Sotalapsuus on tutkimusaiheena useastakin syystä eettisesti haastava. Ennen haastattelujen 

aloittamista olin varautunut siihen, että se on aiheena tunteita herättävä ja jopa arka 

aihepiiri. Pohdin myös sitä, kuinka pitkälle minun haastattelijana on sopivaa mennä 

kysymyksissäni, mikäli esille tulee haastateltavalle selvästi arkoja aihepiirejä. Pelko 

osoittautui osittain turhaksi, sillä omassa tutkimuksessani vain yksi haastateltava kertoi 

tuntevansa, että sotalapsikokemus on jollakin tavalla ollut hänelle traumaattinen. Lumme-

Sandt (2005, s. 139) toteaakin, että aroista asioista puhuminen voi olla ahdistavampaa 

haastattelijalle kuin haastateltavalle itselle. Hänen mukaansa tämä johtuu pitkälti siitä, että 

vanhemmat ihmiset ovat pitkän elämänsä aikana ehtineet kokea monia vaikeita asioita. 

Tämän näkemyksen mukaan kokemus sotalapsuudesta on siis vain yksi – joko vaikea tai 

mukava − kokemus muiden joukossa. 

Haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen oli minulle alusta asti tärkeää, jotta 

haastateltavat uskaltaisivat kertoa minulle mahdollisia arkaluontoisiakin aiheita. Arja 

Kuula (2006, s. 128−129) esittelee artikkelissaan Yksityisyyden suoja tutkimuksessa tavan 

jakaa haastateltavien henkilötiedot suoriin ja epäsuoriin tunnistetietoihin. Suoria 

tunnistetietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja syntymäaika. Epäsuoriin tunnistetietoihin 

puolestaan kuuluu haastateltavan elämänhistoriaan liittyvät paikat ja muun elämänkulun 

kuvaaminen.  

Tein suurimman osan haastatteluista pienellä paikkakunnalla, mikä toisaalta teki 

anonymiteetin säilyttämisestä haastavaa. Monet tutkimukseen liittymättömät henkilöt 

kyselivät, ketä haastattelen. Luonnollisestikaan en voinut tätä paljastaa ja monesti tunsin 

olevani hankalassa asemassa tämän vuoksi.  

Korostin haastateltaville ennen haastattelun aloittamista, ettei heidän henkilöllisyytensä 

käy ilmi tutkimuksesta. Vaihdoin haastateltavien nimet peitenimiin ja poistin 

paikkakuntatiedot ja esimerkiksi koulujen nimet. Kuulan (2006, s. 133) mukaan tämä 

anonymisoinnin taso on jo melko tarkka. Suorat tunnistetiedot eivät syntymävuotta lukuun 

ottamatta näy tutkimuksessani, mutta epäsuoria tunnistetietoja ei pysty kokonaan 

poistamaan. Toki on myönnettävä, että jo pelkästään tutkimuskysymykseni alkuosa mitä 



 

 

 

sotalapset kertovat koulukokemuksistaan tuo esille haastateltavien niin yksilöllisiä ja 

henkilökohtaisia elämänkulkuun liittyviä kokemuksia, ettei tunnistettavuutta pysty aivan 

täysin välttämään. Aluksi minun oli tarkoitus liittää profiileihin tieto kunkin haastateltavan 

lähtöpaikkakunnasta. Päädyin jättämään sen pois, koska se olisi auttanut tunnistamaan 

haastateltavan vieläkin helpommin. Toisaalta se olisi ollut tutkimukseni kannalta 

epäolennainen tieto. 

Pyysin haastateltavilta luvat säilyttää haastatteluaineistoa mahdollista jatkotutkimusta 

varten. Kerroin heille, että huolehdin säilytyksestä niin, ettei kukaan muu kuin minä voi 

päästä aineistoa näkemään. Jokainen haastateltava antoi tähän luvan. Tutkimuksen 

valmistuttua poistan nauhoitetut haastattelut ja litteroinnit sekä tietokoneeltani että 

muistitikultani ja jätän ne ainoastaan OneDrive-tallennuspalveluun, jonne kirjautuakseen 

tarvitsee salasanan. Tämä salasana on luonnollisesti vain minun tiedossani ja siten 

säilytystapa on myös henkilötietolain mukaan oikea (Kuula 2006, s. 129). Tulostamani 

litteroinnit hävitän polttamalla. 

Ennen tutkimuksen tarkastettavaksi jättämistä annoin haastateltaville mahdollisuuden 

tutustua tekstiin ja tarkistaa siitä oma osuutensa. Myös Syrjälä ym. (2006, s. 198) ovat sitä 

mieltä, että narratiivisen tutkimuksen hyvään tutkimusetiikkaan kuuluu antaa tutkimukseen 

osallistuville tämä mahdollisuus. Annoin tutustumis- ja kommentointiaikaa hieman yli 

kaksi viikkoa. Samalla tiedustelin haastateltavien mielipidettä, onko heidän mielestään 

sopivaa, jos kirjoitan tutkimuksestani artikkelin ja tarjoan sitä paikallislehtiin tai Sotalapsi-

lehteen. Kaikki antoivat tähän luvan. 

Vaikka olin mielestäni miettinyt etukäteen, minkälaisia eettisiä kysymyksiä tutkimukseeni 

liittyy, kaikkea en kuitenkaan ollut osannut ennakoida. Suurin yllätys minulle tutkijana oli 

se, että tutkimuseettiset kysymykset nousevat esiin tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Vaikka 

etukäteen pohtiminen onkin ehdottoman tarpeellista, ei se yksinään riitä. Esimerkiksi 

haastateltavien henkilöllisyyden häivyttämisen olin etukäteen ajatellut olevan suhteellisen 

yksinkertaista, mutta tutkimuksen edetessä jouduin poistamaan enemmän tietoja kuin olin 

aluksi ajatellut. Jouduin myös kohtaamaan sen tosiasian, ettei tunnistettavuutta pysty aivan 

täysin välttämään. Kerronnallisessa kokemusten tutkimuksessa on lähestymistavan 

luonteen ja tutkimuskohteen vuoksi pakko olla mukana haastateltavien elämänkulkuun 

liittyviä asioita. Toisaalta monet tutkimuksen alussa pohtimistani mahdollisista eettisistä 
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ongelmista osoittautuivat turhiksi, kuten tämän luvun alussa totesin esimerkiksi aiheen 

arkaluontoisuuden osalta.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta Hannu L. T. Heikkisen, Rauno Huttusen, Leena 

Syrjälän ja Jyri Pesosen artikkelissaan Action research and narrative inquiry: five 

principles for validation revisited (2012, s. 7−10) esittelemien periaatteiden avulla. Näitä 

periaatteita ovat: 

1) historiallisen jatkuvuuden periaate (principle of historical continuity) 

2) refleksiivisyyden periaate (principle of reflexivity) 

3) dialektisuuden periaate (principle of dialectics) 

4) käytettävyyden ja eettisyyden periaate (principle of workability and ethics) 

5) ajatuksien herättämisen periaate (principle of evocativeness) 

Alun perin nämä viisi periaatetta on kehitetty toimintatutkimuksen arviointia varten. 

Tutkimukseni on kerronnallinen, mutta mielestäni ne sopivat soveltaen käytettäviksi myös 

tässä. Käytettävyyden ja eettisyyden periaatteen avainkohtia olen käsitellyt edellisessä, 

tutkimuksen eettisyyttä pohtivassa luvussa.  

Historiallisen jatkuvuuden periaatteeseen kuuluu, että tutkija ymmärtää tutkittavan ilmiön 

historiallisen kehityskulun sekä yleisemmin makrotason ilmiönä että mikrotasolla 

(Heikkinen ym. 2012, s. 8). Luvussa 3 esittelen paitsi lastensiirtojen toteuttamista toisen 

maailmansodan aikaan myös Suomen sotatapahtumia ja poliittista tilannetta 

taustoittaakseni sotalapsi-ilmiön syitä ja vaiheita yleisellä tasolla. Lisäksi luvussa 4 kerron 

lyhyesti Suomen ja Ruotsin koulujärjestelmien historiasta. Yksilötasolla esittelen 

sotalapsuutta haastateltavien profiilien kautta. Temaattisessa analyysissä tarkastelun 

kohteina ovat yksilöiden koulukokemukset. Pyrin myös noudattamaan tutkimuksessani 

Marjatta Bardyn (2009, s. 19) ajatusta siitä, että lapsuus on osa aikuismielen rakennetta, 

jolloin jokaisen haastateltavan henkilökohtainen historia vaikuttaa heissä vielä tänä 

päivänäkin. 

Toteuttaakseen refleksiivisyyden periaatetta tutkijan täytyy olla tietoinen siitä, että hänen 

henkilökohtaiset kokemuksensa vaikuttavat vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. 

Tutkijan tulee rakentaa tekstinsä ymmärrettäväksi ja esitellä materiaali ja niihin 



 

 

 

sovellettava metodi jossakin vaiheessa tutkimustaan. Refleksiivisyyden periaatteeseen 

kuuluu myös, että tutkija tiedostaa roolinsa tarinan luojana. (Heikkinen ym. 2012, s. 8−9.)  

Toin heti johdannossa esille, että jo aiheen valinnassa minua on motivoinut se, että 

läheisilläni on sotalapsikokemuksia. Haastattelujen toteuttamisesta kertovassa luvussa 

kerroin osan haastateltavista olevan minulle entuudestaan tuttuja. Sotalapsuus aiheena ei 

siis ollut minulle vieras, ja kaikkia haastatteluja tehdessäni minulla oli siitä läheisteni 

kokemusten kautta syntynyt ennakkokäsitys. Myös oma opettajuuteni oli vahvasti läsnä 

haastatellessani niitä henkilöitä, jotka ovat itsekin olleet opettajia. En pyrkinyt missään 

vaiheessa haastatteluja häivyttämään omaa ammattitaustaani.  

Haastateltavani kertoivat minulle varsin vapaamuotoisesti omista koulukokemuksistaan. 

Etenkin temaattisen analyysin kohdalla halusin, että haastateltavat saavat tutustua 

tulkintaani ennen kuin työ on valmis esitettäväksi ja arvioitavaksi. Kuitenkin halusin pitää 

kiinni tutkijan oikeudestani tehdä omanlaiseni tulkinta, vaikka haastateltava ei mielestään 

olisi tarkoittanut sanomallaan sellaista, joksi minä sen olen tulkinnut.  

Valitsemani lähestymistavan esittelen luvussa 5. Tarkastelen kerronnallista 

lähestymistapaa yleisellä tasolla, mutta pyrin myös tuomaan esille, kuinka olen soveltanut 

sitä omassa tutkimuksessani. Kirjoitusprosessini aikana pyrin tuottamaan selkeää, 

oikeakielistä ja helposti luettavaa tekstiä.  

Dialektisuuden periaatetta toteuttaakseen tutkija antaa tutkimuksessaan tilaa erilaisille 

näkökulmille ja tulkinnoille. Lisäksi tutkija sisällyttää tutkimukseensa myös ne 

kertomukset, jotka ovat ristiriidassa muiden tarkasteltavien kertomusten kanssa. 

(Heikkinen 2012, s. 9.) Tässä tutkimuksessa dialektisuuden periaate toteutuu oikeastaan jo 

siinä, etten työssäni pyri ollenkaan yleistettävyyteen, vaan nimenomaan tuomaan esille 

kunkin haastateltavan yksilöllisiä ja ainutkertaisia koulumuistoja.  

Ajatuksien herättämisen periaatetta noudattava tutkimus onnistuu herättämään ajatuksia 

uudella ja erilaisella tavalla. Samalla se koskettaa lukijaa tunnetasolla. (Heikkinen 2012, s. 

10.) Tämän kriteerin toteutumista omassa tutkimuksessa on vaikea arvioida, sillä tutkijan 

on vaikea itse tietää, miten tutkimus vaikuttaa lukijoihinsa ja mikä tutkimuksen asema 

loppujen lopuksi on tutkimuksen kentällä. Voin kuitenkin todeta, että pyrkimykseni on 

täydentää aiemmin tehtyä sotalapsitukimusta juuri koulukokemusten näkökulmasta, sillä 

siitä aiheesta tutkimusta on tehty todella vähän.  
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Uskon, että tutkimuksessani esille tulevat asiat koskettavat lukijaa useastakin eri syystä. 

Lukija voi esimerkiksi samaistua haastateltavien kertomuksiin vieraaseen kouluun 

joutumisesta tai koko luokan edessä nolatuksi tulemisesta. Luulen myös, että etenkin 

kasvatusalan ammattilaisissa nämä kertomukset herättävät monenlaisia tunteita.  

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa pohdin paljon sitä, millä tavalla aiheen läheisyys ja 

henkilökohtaisuus vaikuttavat tutkimukseni luotettavuuteen. Haastateltavien joukossa on 

minulle läheisiä ihmisiä ja aluksi epäröinkin, onko heidän mukanaolonsa suotavaa. 

Pelkäsin myös, että heidän osallistumisensa olisi tutkimuksen luotettavuutta huonontava 

asia. Etenkin läheisteni kokemusten ymmärtämisen käyttäminen tutkimuksessa alusta asti 

− jopa aiheen valinnan yhtenä perusteluna − sai minut pohtimaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Leena Syrjälän, Eila Estolan, Minna Uiton ja Saara-Leena Kauniston (2006, 

s. 186) mukaan narratiivisen tutkimuksen luonteeseen kuitenkin kuuluu vahvasti se, että 

tutkija asemoi itsensä tutkimukseensa. Voidaan siis ajatella, että henkilökohtaisista syistä 

kumpuava kiinnostus aihetta kohtaan ei automaattisesti huononna tutkimuksen 

luotettavuutta.  

Tehtyäni haastattelut tulin kuitenkin siihen tulokseen, että läheisyys ja tuttavuus olivat 

ainoastaan etuja, sillä luottamuksen syntymistä ei tarvinnut odottaa, vaan se oli olemassa jo 

valmiiksi. Toisaalta haastateltavat, jotka tapasin ensimmäistä kertaa vasta 

haastattelutilanteessa, kertoivat kokemuksistaan seikkaperäisemmin kuin entuudestaan 

tutut haastateltavat. Läheiset haastateltavat ehkä olettivat minun tietävän asioista jo 

entuudestaan, jolloin he eivät ehkä katsoneet kaikkien asioiden toistamista tarpeelliseksi. 



 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Kuvitteellisen Hilman kertomus koulukokemuksistaan 

 

Hilma meni Ruotsissa kouluun melko pian sotalapseksi saapumisensa jälkeen. 

Koulu oli pieni maalaiskoulu, jonka pihalla Hilma tapasi leikkiä muiden 

luokkalaistensa kanssa mamman hänelle teettämässä sinisessä hameessa. 

Hilmalla ei ollut koulunkäynnissä vaikeuksia. Naisopettaja kehuikin usein 

Hilman kirjoitustaitoa. Kouluun piti kuljettaa omat eväät. 

 

Reilun vuoden kuluttua Hilman vanhemmat halusivat, että Hilma tulee takaisin 

Suomeen. Hilma ei olisi halunnut lähteä. Hilma meni Suomessa kouluun pian 

paluunsa jälkeen, vaikka oli unohtanut suomen kielen lähes kokonaan. 

Koulussa Hilman piti ponnistella kovasti oppiakseen tekemään numerot oikein, 

sillä Ruotsin koulussa ne tehtiin eri tavalla. Opettaja myös halusi, että Hilma 

osallistuu opetukseen niin kuin muutkin ja vastaa kysyttäessä. 

Luokkatovereiden mielestä Hilman puhetyyli oli hassu.  

 

Hilma sai onnekseen puhua ruotsia rinnakkaisluokkalaisen tytön kanssa, joka 

oli kotoisin suomenruotsalaisesta perheestä. Vähitellen hän oppi myös 

uudelleen suomea, ja myöhemmin koulunkäynnissä ei enää ollut vaikeuksia. 

Hilma menestyi keskikoulun ruotsissa erinomaisesti ja on hyötynyt 

kielitaidostaan myös ammatissaan. 

 

Tein haastateltavien kertomuksista synteesin, jossa esitän tämän tutkimuksen tulosten 

mukaisen tyypillisen sotalapsen tarinan. Päähenkilöksi valikoitui Hilma-niminen tyttö, sillä 

tutkimuksen kuudesta haastateltavasta peräti neljä on naispuolisia. 

Haastateltavista useat kertovat menneensä kouluun melko pian saapumisensa jälkeen sekä 

Ruotsissa että Suomessa. Ruotsalaiseen kouluun sopeutuminen vaikuttaa kuitenkin olleen 

haastateltaville helpompaa, sillä kaikki ehtivät etukäteen oppia ruotsia tarpeeksi hyvin 

pärjätäkseen koulussa. Suomessa heidän oli mentävä kouluun kielitaidottomina ilman 

riittävää sopeutumisaikaa. Monelle alkuaika suomalaisessa koulussa olikin hankalaa. 

Mielestäni tässä tulee hyvin ilmi se, että myös nykyään maahanmuuttajalapset tai muusta 

syystä kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset tarvitsevat riittävästi sopeutumisaikaa ennen 

koulun aloittamista. Osalla tämän tutkimuksen haastateltavista sopeutumisaika Ruotsissa 

oli vain muutaman kuukauden mittainen, mutta teki koulun aloittamisen ongelmattomaksi.  

Haastateltavat muistivat liki seitsemänkymmenen vuoden jälkeenkin yllättävän tarkkoja 

asioita ruotsalaisen koulun fyysisestä ympäristöstä. Etenkin kouluruokailun puuttuminen 

oli jäänyt haastateltavien mieleen. Myös koulussa pidetyt vaatteet tulivat esille kahden 

haastateltavan kerronnassa. Tämä selittyy todennäköisesti valtavalla erolla Suomen ja 
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Ruotsin välillä: Suomen kouluissa maksuton kouluruoka yleistyi 1940-luvun aikana ja 

osalle lapsista se oli tarjottu jo aikaisemminkin. Ilmiö oli siis melko uusi ja ero 

ruotsalaiseen järjestelmään suuri. Sodan aikana ja vielä sodanjälkeisessäkin Suomessa ei 

ollut saatavilla vaatekankaita, joten Ruotsissa saadut vaatteet olivat haastateltaville 

merkityksellisiä jopa jatko-opintoihin saakka.  

Vertaissuhteiden merkitys sekä Ruotsissa että paluun jälkeen Suomessa korostuu 

haastateltavien kerronnassa. Toisin kuin ehkä voisi kuvitella, Ruotsissa kukaan ei joutunut 

kiusatuksi ja kaikki kokivat kuuluvansa ikätoveriensa joukkoon koululuokassa. 

Todennäköisesti tämä johtuu siitä, ettei haastateltavista kukaan joutunut menemään 

kouluun vailla kielitaitoa ja ilman riittävää sopeutumisaikaa. Osa kertoi herättäneensä 

huomiota vasta paluunsa jälkeen Suomen koulussa luokkatovereiden keskuudessa. Niille 

haastateltaville, jotka aloittivat koulun Suomessa melkein heti paluunsa jälkeen, näyttää 

olleen tärkeää saada puhua itselle tuttua kieltä eli näissä tapauksissa ruotsia jonkun 

vertaisen kanssa. Kahdella haastateltavalla tällaista mahdollisuutta ei ollut. He eivät lopulta 

sopeutuneetkaan suomalaiseen kouluun, vaan lähtivät vielä takaisin Ruotsiin. Nykyäänkin 

kielitaidottomina tuleville maahanmuuttajalapsille voi olla tärkeää, että he saavat puhua 

omaa kieltään jonkun kanssa myös koulussa. Opettajien tulisi tiedostaa tämä ja antaa 

maahanmuuttajalapselle sekä lupa että tilaisuuksia käyttää omaa äidinkieltään. 

Myös opettajan merkityksellisyys tulee esiin haastateltavien kerronnassa. Vaikka 

haastateltavilla ei olisikaan selkeitä muistikuvia kouluajasta Ruotsissa, muistaa jokainen 

kuitenkin opettajan ja sen, oliko hän mies vai nainen. Useamman haastateltavan 

kerronnassa ilmenee opettajien tietynlainen ymmärtämättömyys ja jopa armottomuus 

takaisin Suomeen palanneita sotalapsia kohtaan. Yksi haastateltava muistelee myös 

ruotsalaisten opettajiensa negatiivisia kommentteja. Minun korvissani osa opettajien 

sanomisista kuulosti todella ilkeiltä ja toiminta ajattelemattomalta. Kuitenkaan yksikään 

haastateltava ei kritisoi opettajansa toimintaa. He kertovat siitä neutraalisti ikään kuin 

tällainen toiminta olisi täysin luonnollista ja asiaankuuluvaa. Tämä voi selittyä tuon ajan 

opettajien vahvalla auktoriteettiasemalla, jota ei ollut sopivaa missään tilanteessa asettaa 

kyseenalaiseksi.  

Todennäköisesti 1940-luvulla suomalaisilla opettajilla ei ollut kovin paljon aikaisempia 

kokemuksia kielitaidottomista lapsista. Opettajat eivät myöskään välttämättä ymmärtäneet 

sen olevan mahdollista, että äidinkielenään suomea puhunut lapsi onkin unohtanut oman 



 

 

 

kielensä. Osasyynä tähän ymmärtämättömyyteen voi myös olla, että tietoa ei tuolloin ollut 

saatavilla samalla tavalla kuin nykyään. Onkin muistettava, että tuon ajan ihmiset 

ilmensivät ajattelussaan ja toiminnassaan aikansa yleisiä käsityksiä. Opettajien 

suhtautuminen olisi saattanut olla toisenlaista, jos sotalasten kotimaahan sopeuttamisesta 

huolehtinut jälkihuoltokomitea olisi kuntien lisäksi ohjeistanut myös opettajakuntaa ja näin 

ulottanut työnsä myös koulumaailmaan.  

Sotalapset palasivat Suomeen usein siitä syystä, että vanhemmat halusivat lastensa 

säilyvän suomalaisina. Osalle haastateltavien vanhemmista tuntui myös olevan tärkeää, 

että lapset saivat suomalaisen koulusivistyksen. Tämä korostuu etenkin niiden 

haastateltavien kohdalla, jotka palasivat Suomeen vasta hieman vanhempina.  

Moni haastateltava kokee, että ruotsin kieli on auttanut heitä jatko-opinnoissa ja jopa 

ammatissa. Suurin hyöty heille on ollut siitä, että koulussa ruotsi oli helppoa ja siitä sai 

hyviä arvosanoja. Vaikutus muiden kielten oppimiseen jakautuu kahtia: Osa kokee, että 

ruotsin hallinta on auttanut oppimaan muita kieliä. Yksi taas on sitä mieltä, että ruotsin 

hallinta sai hänet uskomaan, ettei muita kieliä tarvitse lukea. Tämä toi aluksi huonoja 

arvosanoja esimerkiksi saksasta. Haastateltavista yksi uskoo saaneensa työpaikan 

kielitaitonsa ansiosta.  

En ollut aiemmin tehnyt kerronnallista haastattelua. Alussa se tuntui todella haastavalta ja 

ensimmäisessä haastattelussa huomasinkin jännittäväni enemmän kuin myöhempiä 

haastatteluja tehdessäni. Kerronnallisen lähestymistavan toimivuus riippuukin mielestäni 

paljon paitsi tutkijan myös haastateltavan persoonasta, sillä toisille kerronta on 

luontaisempi tapa ilmaista itseään kuin toisille. Tämän eron huomasin selvästi tätä työtä 

varten haastateltujen henkilöiden välillä. 

Kaikki haastateltavani lähtivät tutkimukseeni mielellään mukaan. Kuitenkin vasta 

prosessin loppuvaiheessa kerätessäni heiltä kommentteja työhöni liittyen huomasin, kuinka 

merkittäväksi he kokivat paitsi mukanaolonsa myös sen, että tällaista tutkimusta ylipäänsä 

tehdään. Yksi haastateltavistani kirjoitti minulle kirjeen, johon liitti vielä itse 

kirjoittamansa muistelmat. Toinen haastateltava puolestaan lähetti minulle sähköpostia, 

jossa ollut kommentti jäi erityisesti mieleeni: ”Oi voi Iina, miten valtavan työn olet tehnyt 

meistä sota-ajan kokeneista koululapsista. Tuntuu kuin olisit itsekin elänyt heidän 

lapsuuttansa ja kouluaikaansa.” Kommentti kiteyttää tutkimusprosessin aikana kokemani 

tunteet ja ajatukset. Työmäärä oli suuri ja eläydyin haastateltavieni kokemuksiin vahvasti. 
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Samalla koin kommentin olevan tunnustus siitä, että todella olen tavoittanut tuosta ajasta 

jotakin olennaista ja kertojilleen merkityksellistä. 

Aiheesta olisi tärkeää tehdä jatkotutkimusta, sillä tietääkseni sotalasten koulukokemuksista 

ei ole tehty tohtoritason tutkimusta. Haastattelujoukkoa voisi laajentaa ja kertomuksia 

kerätä myös kirjallisena pyytämällä esimerkiksi jotakin lehteä julkaisemaan 

kirjoituspyynnön. Pro gradu -tasolla aihetta voisi rajata myös toisin. Tutkimusintressi voisi 

suuntautua esimerkiksi opettajiksi opiskelleiden sotalasten opettajuuteen ja ammatti-

identiteettiin. Olipa tarkempi fokus mikä tahansa, olisi jatkotutkimuksen aineistonkeruu 

tehtävä melko pian, sillä sotalapset ovat jo nyt kohtalaisen iäkkäitä.  

Sotalasten koulumuistot tutkimuskohteena kytkeytyy läheisteni kautta myös omaan 

historiaani. Oikeastaan tämä kytkös sai minut valitsemaan juuri tämän aiheen ja motivoi 

minua kaikissa sen vaiheissa. Toisaalta koulumuistoissa esille tulleet teemat puhuttelevat 

minua myös opettajan roolissa. On tärkeää tiedostaa, että opettajan hyvin pieneltä 

vaikuttava tahatonkin negatiivinen kommentointi voi jäädä lapsen mieleen ja olla osa 

koulumuistoja vielä yli seitsemänkymmenen vuoden jälkeenkin. Henkilökohtaisen 

puhuttelevuuden olin tiedostanut jo ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista, mutta 

ammatillisen puolen huomasin vasta työn edetessä. Toivon, että tämä saisi opettajat 

hieman laajemminkin miettimään toimintaansa.  
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LIITE 

Haastattelurunko 

 

 

- Sotalapsena Ruotsissa vietetty aika yleensä (perhe, yhteydenpito kotiin, kieli, paluu 

Suomeen…) 

 

- Kouluaika Ruotsissa 

 

- Kouluaika Suomessa 

 

- Sotalapsuuden vaikutus myöhempään elämään 

 

Taustatiedot: 

sukupuoli:  

syntymävuosi: 

ammatti: 

Ruotsiin lähtemisvuosi: 

Paluuvuosi: 

Paikkakunta Ruotsissa: 

Asuinpaikkakunta lähtöhetkellä: 
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