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1 Saunotus 

 

T1: Mut sit oli kova väkivallan uhka aina päällä. Siel oli kova auktoriteetti. Ja saunotus 

oli toinen juttu. 

Tu: Mikä? 

T: Saunotus. Koska, siel sit havaittiin silloin että, shampoota kuluu liikaa kun äijät saa 

käydä omiin nimiin saunassa. 

Tu: Joo-o.  

T: Menee liikaa shampoota, et se maksaa liikaa. Niin, järjestetään ohjelmoitu saunomi-

nen, tarkottaa sitä et kakskytä jätkää kerralla saunaan, samaan aikaan. Kukaan ei saa 

tulla pois ennen ku perhekotivanhempi päästää. Kaikki istuu siellä niin kauan kunnes 

hän päästää, sinä ja sinä saat tulla suihkuun. 

Tu: Siinä ei auttanu jäädä pahnanpohjimmaiseksi. 

T: No niin. Mä olin aina viimeinen siitä porukasta. Joka kerta. Makasin siel lattialla 

vittu ja haukoin henkeä sielt oven raosta, alalaidasta ettei taju lähde. Varmaan tunnin 

jouduin oleen löylyis joskus ennen ku pääsin suihkuun. Se oli sitä.  

Tu: Panittekste kampoihin?  

T: Ei, ei uskallettu.  

 

Tässä tutkimuksessa 19 neljällä eri vuosikymmenellä syntynyttä henkilöä kertoo elämästään 

koulukodissa. 1950-luvulta alkavissa tarinoissa on siellä täällä häivähdys välittämistä, luot-

tamusta ja myötätuntoa, mutta kerrotun lapsuuden kova kehys ovat voimattomuus, pelko ja 

alistumisen pakko. Jokaisessa tarinassa on myös läsnä väkivalta, muodossa tai toisessa. It-

selleni vaikein kohdattava oli väkivalta, joka riisuu kohteeltaan konkreettisesti myös vaat-

teet.   

                                                 
1 Tapani, Koulukodissa 1974 - 1975 
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2 MOT  

Työni rakenne ei noudata perinteistä IMRD-kaavaa, joten lienee paikallaan kertoa heti aluksi 

asioiden esittämisjärjestys. Työni koostuu neljästä osasta, jotka muodostavat kokonaisuu-

den, mutta sen kärsimättä jotkut osat voi lukea pintapuolisemmin tai halutessaan jättää jopa 

kokonaan väliin. Näin menetellen olen ajatellut eri lukijoita. 

  

Tutkimukseni ydin ovat luvut Valta puolustaa yhteiskuntaa pahantapaisilta (4), Koulukotiin 

yhteiskunnan huostaan (5) ja tutkimuksen johtopäätökset (6). Näissä luvuissa on se, mitä 

minulla on sanottavaa koulukotikokemuksista ja niiden kontekstista. Teoreettisen taustani, 

joka nojaa paljossa Michel Foucault’n ajatteluun, esittelen luvussa Käsitteet ja käytännöt 

analyysin ja tulkinnan välineinä (3). Luvussa Tutkimuksen kulku (7) kerron tutkimusproses-

sini poluista.  

 

Kartta tutkimuksentekemisen maastosta jossa liikuin, valmistui viimeisenä, joten siksi(kin) 

olen sijoittanut sen työni loppuun. Ajattelen tutkimuksen tieteenfilosofisesta taustasta ja käy-

tetyistä menetelmistä kertovasta luvusta vähän samaan tapaan kuin joidenkin elokuvien lo-

pussa olevista ”miten tämä tehtiin” -osista. Itse aloitan aina varsinaisella elokuvalla, mutta 

mikäänhän ei estä katsomasta temppuja ja tekniikoita ensin. Tämän johdanto-osuuden en-

simmäisessä alaluvussa kerron siitä, miksi olen tähän tutkimukseen ryhtynyt, ja toisessa ala-

luvussa esittelen tutkimuksia, joita koulukodeista on aiemmin tehty. Tutkimuksia ei ylipää-

tään ole paljon, mutta käyn läpi – muutamin poikkeuksin − vain ne, jotka käsittelevät samaa 

ajanjaksoa kuin oma tutkimukseni eli vuosia 1950 – 1985. 

2.1 Mitä oli tutkittava 

Riittääkö tiedollisen aukon paikkaaminen tutkimuksen perusteeksi? Historian Praecepta -

opiskeluoppaassa (Hyrkkänen, Kaarninen & Vuolanto 2013, 4) todetaan, että se on perus-

teena aukollinen. On perusteltava tutkimuksen tarve, eli miksi tutkimuksen kohteena oleva 

menneisyyden ilmiö on historiallinen eli muistamisen tai selittämisen arvoinen. Joskus voi 

kuitenkin olla niin, että aukko itsessään on perustelu. Olen lainannut luvun otsikon tutkivan 

journalismin tv-ohjelmalta: MOT eli ”mikä oli tutkittava”2. Se on osuva nimitys myös 

                                                 
2 Kirjoitusasussa M.O.T. lyhenteen merkitys on hieman toinen eli ”mikä oli todistettava”.   
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omalle työlleni, sillä koen aiheeni olleen itsessään pakottava ja velvoittava; tätä oli – yksin-

kertaisesti – tutkittava. 

  

Tiedollisen aukon paikkaamisvelvoitetta voi toki perustella muullakin tavoin. Esimerkiksi 

siten, että meillä on moraalinen velvoite tietää lastensuojelusta enemmän kuin mitä tällä het-

kellä tiedämme. Pekkarinen, Heino ja Pösö (2013, 337–339) korostavat, että lastensuojelu 

on vahva instituutio, joka käyttää erittäin suurta valtaa, joten sen toiminta ei voi perustua 

mielipiteisiin, tapoihin, tunteisiin tai epämääräisyyksiin käytäntöjen seurauksista. Tutkimme 

mennyttä, koska olemme kiinnostuneita nykyisyydestä, on Michel Foucault tunnetusti to-

dennut, toisin sanoen tutkimuksen lähtökohta on aina jossakin tämän päivän ongelmassa 

(Helèn 2005, 94). Myös tämän tutkimuksen intressit ovat tässä päivässä, vaikka se katsookin 

menneeseen. Tämän päivän lastensuojelua ohjaava ajattelu sekä tavat ja käytännöt ovat muo-

vautuneet sadan viime vuoden aikana. Näissä historian kehityskuluissa on paljon tietoauk-

koja, joiden täyttämiseen olen tutkimuksellani halunnut osallistua. 

 

Puutteet koulukotielämää koskevassa tutkimustiedossa kohdistuvat 1950 – 1980 -lukuihin. 

Ilmiö ei ole yksin suomalainen: koulukotien historiaa Englannissa tutkinut Stein (2006) on 

nimittänyt ajanjaksoa 1960 – 1980 ”missing years”. Kartoituksia kokemuksista kouluko-

deissa ja muussa sijaishuollossa alettiin kuitenkin tehdä useissa maissa 2000-luvun alussa. 

Selvitykset kaltoinkohtelusta ja vääryyksistä 1900-luvun puolivälin molemmin ovat valmis-

tuneet muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, Irlannissa, Englannissa, Itävallassa 

ja Australiassa. Suomessa vastaava selvitys aloitettiin sosiaali- ja terveysministeriön toimek-

siannosta vastikään (syksyllä 2014). Selvityksen tekee Jyväskylän yliopiston historian ja et-

nologian laitos ja siihen on tarkoitus haastatella satoja henkilöitä kaltoinkohtelun ja laimin-

lyöntien sisällön ja laajuuden selvittämiseksi. 

  

Koulukotiin sijoitetut lapset voi lukumääränsä perusteella sijoittaa marginaaliin. Yhteen ti-

lastoon koottuja tietoja sijoitettujen määrästä ei ole olemassa, mutta esimerkiksi vuonna 

1920 silloisissa kasvatuslaitoksissa kasvatettiin 1600:aa siveellisesti laiminlyötyä, huono-

hoitoista tai rikollista lasta (KM 1921, 83). Nykyisin valtion koulukoteja on kuusi ja niiden 

lisäksi on kaksi yksityistä laitosta3, joihin otetaan vuosittain yhteensä kolmisen sataa nuorta 

                                                 
3 Harviala Hämeenlinnan lähellä, Sairila Mikkelissä, Lagmansgården Pietarsaaressa, Limingan koulutuskes-

kus, Sippola nykyisessä Suur-Kouvolassa, Vuorela Vihdissä ja näiden lisäksi yksityiset koulukodit Lauste Tu-

russa ja Pohjolakoti Muhoksella (Valtion koulukodit 2014). 

http://www.harvialankoulukoti.fi/
http://www.kasvu.net/
http://www.lagmansgarden.fi/
http://www.likk.fi/
http://www.likk.fi/
http://www.sippolankk.fi/
http://www.vuorelankoulukoti.fi/
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(Jahnukainen, 2007, 638). Sosiaali- ja terveysministeriölle nuorten sosiaalisista sopeutumis-

vaikeuksista tutkimuksen tehnyt Matti Määttänen (1972, 1) hämmästeli aikoinaan, kuinka 

yleinen mielenkiinto asiaa (joidenkin nuorten sopeutumattomuutta) kohtaan ”on suurempi 

kuin voitaisiin odottaa ottaen huomioon kohteena olevan ryhmän koko”. Kyse ei kuitenkaan 

ole yksin määristä, vaan asian voi ajatella myös niin, että lasten ja nuorten sopeutumatto-

muus on yhteiskunnan moraalisen järjestyksen peilikuva. Se, millä tavalla sopeutumattomat 

ja poikkeavat nuoret ovat olleet ongelma ja miten heidät on − jos on − kesytetty, kertoo 

negaation kautta yhteiskunnan arvoista ja päämääristä (Markkola 1996, 8). Tässä jännittei-

sessä suhteessa tutkijan on väistämättä asemoitava itsensä jotenkin. 

  

Jonkinlaiset perus- tai ääripäävaihtoehdot ovat joko omaksua ongelmanäkökulma ja liittyä 

yhteiskunnalliseen kontrollirintamaan tai antaa marginaalin reunalla keikkuvien oman äänen 

kuulua (vrt. Puuronen 2006, 264–265). Toisin sanoen tutkimus voi halutessaan nostaa mar-

ginaaliin sysätyt objekteista subjekteiksi ja kohdella heitä täysivaltaisina toimijoina. Se tar-

koittaa, että he eivät ole tutkimuksen kohde, ja se tarkoittaa, että heillä on enemmän kuin 

”välinearvoa” peilattaessa vallitsevia ajattelutapoja. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että heillä 

on arvo sinänsä. Tutkimuskohdettaan voi katsoa ”pappilan kuistilta” (Peltonen 1988, 6), 

mutta silloin tulee helposti omaksuneensa hovimiehen mentaliteetin, kuten Hakosalo (2006, 

253) toteaa. Vallasväen vinkkeliä olen pyrkinyt välttämään, vaikka yliopiston kateederilla 

seisovana jonkinlaista etuoikeutettujen joukkoa edustankin.  

 

Tässä tutkimuksessa puhuvat he, joita ei aiemmin ole haluttu kuulla. Elämästään ja koke-

muksistaan laitoksessa kertovat koulukodissa 1950 – 1980 -luvuilla olleet, tätä kirjoittaessa 

45–77 -vuotiaat entiset oppilaat, joille akateemisessa tutkimuksessa on ollut varattuna rooli 

poikakotien hankalana oppilasaineksena, jonka taustalla oli kelvottomia vanhempia ja tule-

vaisuus rikollisuudessa. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden kuva laitoslapsesta on välittynyt sel-

laisenaan tai matkalla värittyen julkiseen mielipiteeseen. En tarkastele koulukotien kasvat-

teihin kohdistuvaa yleistä asennetta, mutta niin haastattelujen kuin oman arkitietonikin pe-

rusteella suhtautumista on leimannut ja leimaa yhä kovuus.  

 

Turo-Kimmo Lehtosen (2005, 47) mukaan yhteiskuntatieteen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu 

huomion suuntaaminen, muistuttaminen. Hän tarkoittaa sitä, että tutkimuksissa käsitellään 

tavallisesti ilmiöitä, joiden olemassaolo harvoin yllättää ketään. Tutkimuksen tehtävä on 

usein tuottaa uutta tietoa jo tunnettujen asioiden välisistä suhteista ja osoittaa, että asiat eivät 
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ole muuttuneet. Olen itse miettinyt tässä matkan varrella, että herättävätkö tutkimukseni tu-

lokset reaktion: ”Ihanko totta? Yllättävää!” Vai täyttääkö tutkimus ”vain” huomion suuntaa-

misen tehtävää muistuttamalla, että koulukodeissa on tapahtunut paljon sellaista, josta tulisi 

kyetä julkisesti keskustelemaan asian epämukavuudesta huolimatta. 

  

Koulukotien, entisten kasvatuslaitosten olemassaolon tarpeellisuutta ja sinne sijoitettujen 

”pahantapaisten” kasvatuskäytäntöjä on pohdittu koko lastensuojeluinstituution olemassa-

olon ajan eli 1800-luvun lopulta lähtien. Kuinka ojentaa nämä alaikäiset pahantapaiset, so-

siaalisesti sopeutumattomat, häiriintyneet, moniongelmaiset – miten heitä nyt kullakin vuo-

sikymmenellä onkaan nimitetty – kelpo kansalaisiksi. Ojentaminen laitoskasvatuksen lähtö-

kohtana piti pintansa pitkään. 1960-luvun puolivälissä sosiaalipoliittinen Marraskuun liike4 

nosti julkiseen keskusteluun erilaisiin huoltolaitoksiin ja vankiloihin sijoitettujen ihmisten 

olemattoman oikeusturvan ja epäinhimillisen kohtelun. Aikalaistodistuksen (Mäki 2003, 

515–516) mukaan 60-lukulaisten kritiikkiä ja oikeusturvalla elämöintiä seurasi kuitenkin so-

siaalihuollossa hiljaisuus.  

 

Pernasaaren koulukodin pitkäaikainen johtaja Ensio Kyppö (1989, 78) muisteli myöhemmin 

hyökkäyksiä ”yliopiston kateederilta”: ”En tiedä miksi nuo ihmiset harrastivat tätä kouluko-

tien vastaista ajojahtia. Ehkä siksi, että olivat kuulleet joltakin elämässään epäonnistuneelta 

entiseltä koulukotioppilaalta järkyttävää tarinaa”. (Mt.) Kyppön toteamukseen voi vastata 

kysymyksellä: eikö elämässään epäonnistuneen kertomus ole kuuntelemisen arvoinen? Toi-

saalta puhe elämän epäonnistumisesta on kyseenalaista puhetta kaikilta muilta paitsi asian-

omaiselta. Puhe miltä tahansa kateederilta on aina vallankäyttöä. 

  

Kyppön reaktio kertoo myös yleisestä koulukotiväen suhtautumisesta Marraskuun liikkeen 

kritiikkiin. Marjatta Bardy (1985, 21) on myöhemmin todennut, että kritiikki "kohdistui ras-

kaimmin suorittaviin työntekijöihin – hullua kyllä". On kuitenkin erotettava toisistaan sosio-

logien esittämä kritiikki ja sen saamat muodot julkisuudessa (lehdistössä, radiossa ja televi-

siossa). Ensin mainitussa kritiikki kohdistui ennen kaikkea ”systeemiin”, toisin sanoen yh-

teiskunnassa vallitsevaan kontrollipolitiikkaan, joka polki heikoimmassa asemassa olevien 

                                                 
4 Marraskuun liike perustettiin Helsingissä vuonna 1967. Yhdistyksen perustajajäsenet olivat akateemisesti 

koulutettuja nuoria ihmisiä, joista moni oli jo toiminut monissa muissa poliittisissa järjestöissä kuten Sadan-

komiteassa. Liikkeen eräänlaisena julkisena päänavauksena voidaan pitää laitoskritiikkiin keskittyvää teosta 

Pakkoauttajat (1967). (Honkala 2010, 3, 29.)  
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eli erilaisiin laitoksiin sijoitettujen ihmisten oikeuksia (esim. Bruun 1967; Sirén 1965, 1967). 

Lopputuloksena kuitenkin ”kritiikki halvaannutti työn koulukodeissa ja laitoksissa käännyt-

tiin voimakkaasti sisäänpäin”, toteaa Bardy (1985, 21).  

 

Olen tutkinut ensisijaisesti kokemuksia koulukodista, mutta en pelkästään niitä. Niin haas-

tatteluista kuin kirjallisista lähteistä olen pyrkinyt jäljittämään sitä, miten ”pahantapaisesta” 

on muotoutunut se mikä hän on. Lähestymistapani on hakenut suuntansa Michel Foucault’n 

genealogisesta tutkimusotteesta (ks. Helén 2005). Olen soveltanut ”genealogista metodia” 

omalla tavallani Foucault’n luvalla: hän on itse todennut, että hänen ideoillaan, luonnoksil-

laan ja instrumenteillaan voi tehdä mitä haluaa (Koivusalo 2004, 154). Olen tarkastellut las-

tensuojelua, ennen kaikkea koulukoti-instituutiota koskevia erilaisia lähdeaineistoja ja his-

toriallisia dokumentteja ilmauksina käytännöistä, joiden takia ilmiöstä – pahantapaisuus – 

on tullut ajattelun ja toiminnan kohde (ks. Alhanen 2007, 28–29). Olen lukenut dokument-

teja ”vastakarvaan” eli niiden alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Vastakarvaan lukemisessa 

huomio kiinnitetään siihen, kuka pääsee ääneen ja kuka ei, mitä jätetään lausumatta ja onko 

tekstistä löydettävissä merkkejä kulttuurisista uskomuksista ja arvoista, joita kirjoittajat eivät 

luultavasti ole itse edes huomanneet (Lakomäki, Latvala & Lavén 2011, 11–12).   

 

Tutkimusta tehdessään tulee myös pohtineeksi, että missä tarkoituksessa ja kenelle tutki-

mustaan itse asiassa kirjoittaa. Osa tutkimuksen tekemisen motiiveista on aina puhtaasti hen-

kilökohtaisia, mikä ei sinänsä ole ongelma, varsinkin, jos lopputuloksena on hyvää tutki-

musta. Jokaisella tutkimuksentekijällä lienee kuitenkin jokin henkilökohtaisia ambitioita 

laajemmalle ulottuva ”missio”, joka häntä liikuttaa. Kyse voi olla esimerkiksi käsityksistä 

yhteiskuntatieteiden ensisijaisesta tai perimmäisestä tehtävästä. Tuoreen sosiologian oppi-

kirjan ”Johdatus sosiologian perusteisiin” (2014) kirjoittajat (Erola & Räsänen 2014, 373) 

toteavat, että heidän mielestään ”sosiologian ensisijainen tehtävä on selittää ja ymmärtää 

yhteiskunnallisia ilmiöitä, ja vasta sen jälkeen käydä keskustelua yhteiskunnan kanssa”. 

Asian voi ajatella toisinkin; esimerkiksi siten, että yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämi-

nen ja selitykset syntyvät keskustelussa yhteiskunnan kanssa. Toisaalta on niinkin, että mi-

tään keskusteltavaa ei ole ennen kuin jotakin on ensin ymmärretty ja annettu sille (ainakin 

alustava) selitys. 

  

Yhteiskuntatieteiden tehtäviä ja käyttötapoja, ovat eritelleet muun muassa Mills (1990), Bu-

rawoy (2006) ja Noro (2007). Yksi tutkimuksen tekemisen tapa on päätöksentekoa palveleva 
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yhteiskuntatiede. Se toimii nimensä mukaisesti yhteiskuntapolitiikan apuvälineenä; kunin-

kaan neuvonantajajana, kuten Mills tutkijan roolin siinä muotoilee. Valistuksellisista tavoit-

teista lähtevä sosiologia puolestaan pyrkii kasvattamaan kykyämme punnita yhteisiä asioita 

ja arvioida niitä itse. Tämä autonominen ”järjenkäyttäjä-sosiologi” käy kriittistä keskustelua 

myös tieteenalansa sisällä. Diagnostista aikalaiskeskustelua käyvä sosiologia henkilöityy 

yhteiskuntatieteen suurissa nimissä (Beck, Giddens, Bauman, Sennett jne.), mutta kantaaot-

tavia arviointeja voi Noron mukaan esittää pienemmässäkin mittakaavassa. Ihan käypä ai-

kalaisdiagnoosin alaan liittyvä kysymys on esimerkiksi: miten poikkeavuutta on käsitetty ja 

miten siihen on suhtauduttu? (Burawoy 2006, 268; Mills 1990, 1972–173; Noro 2007, 163–

164.)  

 

Burawoy (2006) on jaotellut sosiologisen tutkimuksen nelikenttään, jossa ulottuvuuksina 

ovat tiedon luonne ja tutkimuksen yleisöt. Professionaalisen ja päätöksentekoa palvelevien 

sosiologioiden tieto on luonteeltaan instrumentaalista, mutta siinä missä ensin mainittu koh-

distaa tutkimustuloksensa akateemiselle yleisölle, jälkimäinen puhuu suurelle yleisölle. 

Kriittisen ja julkisen sosiologian tieto on refleksiivistä, mutta myös niiden keskinäinen koh-

deyleisö on eri. Kriittinen sosiologia kohdistaa sanansa akateemiselle ja julkinen sosiologia 

ulkoakateemiselle yleisölle. (Mt., 267.) Kyse on ideaalityypeistä kuten myös Burawoy huo-

mauttaa, eli tutkimus voi sijoittua useampaankin kategoriaan samanaikaisesti. Tyypit eivät 

ole toistensa ”vihollisia”, vaan parhaimmillaan täydentävät toisiaan. Oma tutkimukseni tu-

losten toivoisin kuluvan kriittisessä ja julkisessa käytössä.  

  

Konkreettisesti kysyn tutkimuksessani: millaisia kokemuksia koulukodissa olleilla on laitos-

vallasta ja miten koulukotisijoitus on vaikuttanut heidän myöhempään elämään? Tarkentavia 

ja tutkimusta ohjanneita kysymyksiä ovat olleet: Millaisia valtasuhteita laitoksessa esiintyy? 

Miten valtasuhteet ilmenevät? Miten haastateltavat ovat valtasuhteet kokeneet? Miten lai-

tokseen on sopeuduttu? Esiintyikö vastarintaa, ja jos, niin millaista?  

 

Olen tutkinut sekä kokemuksia koulukodista että tapahtumia siellä. Ne ovat erottamattomat, 

sillä muistellessaan tapahtumia kokemuksellisuus on läsnä, ja päinvastoin; kertoessaan ko-

kemuksista, ihminen tulee väistämättä kertoneeksi myös siitä, mitä tapahtui, tapahtumien 

osallisista, syistä ja seurauksista.  
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2.2 Miten on tutkittu 

Keisarillinen Senaatti asetti vuonna 1902 komitean selvittämään ”siveellisessä suhteessa 

huonosti hoidetuille ja pahantapaisille lapsille valtion puolelta hankittavaa soveliasta kasva-

tusta” (KM 1905: 9a, VI). Mainitsen kyseisen komitean tässä siksi, että sen mietintöön si-

sältyy aikakauden huomioon ottaen moderni, tilastotieteeseen perustuva osuus, jota voi pitää 

ensimmäisenä aihetta käsittelevänä, jollei tutkimuksena niin ainakin selvityksenä. Komitea 

lähetti pahantapaisia ja heidän vanhempiaan koskevan kyselylomakkeen jokaiseen seura-

kuntaan, sillä se arveli kirkkoherroilla olevan eniten ”kasvatuksellista arvostelukykyä” ja 

ennen kaikkea parhaat tiedot seurakuntalaistensa ”siveellisestä tilasta”. Kyselyyn vastasivat 

pääasiassa vain maalaisseurakuntien kirkkoherrat, joiden tietojen perusteella komitea arvioi, 

että pahantapaisia oli yksistään maaseutukunnissa noin 1400. Pahantapaisista lapsista saatiin 

selville muun muassa se, että nämä ”eivät koulussa pysy, vaan keskeyttävät opintonsa tai 

erotetaan koulusta”. Kotioloja koskevissa kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa ”van-

hempien juoppoutta, epäsiveellisyyttä, rikoksellisuutta ja vähäjärkisyyttä”, ja varsin run-

saasti kyseisiä piirteitä havaittiinkin pahantapaisten taustoissa. (Mt., 6, 9, 36–40, 45.)  

 

Akateemisen maailman kiinnostus koulukoteja kohtaan heräsi sotien jälkeen. Erkki Saaren 

väitöskirja Pahantapaisuus yksilön sopeutumattomuuden oireena (1951) oli ensimmäinen 

tutkimuksellinen avaus koulukotilasten pahantapaisuuteen. Tutkimuksessa selvitettiin miten 

kasvatuslaitoksissa olleet pojat ”ovat menestyneet ja millä tavoin laitoskasvatus on heidän 

elämäänsä vaikuttanut”.5 Tutkimuksen aineisto oli sekä silloisen että nykyisen mittapuun 

mukaan huomattavan suuri. Se käsitti ensinnäkin 465:n vuosina 1921 – 1927 Järvilinnan 

vastaanottolaitoksessa6 olleen pojan asiakirjatiedot. Aineistoja saatiin Järvilinnassa kerätty-

jen tietojen lisäksi muista kasvatuslaitoksista, vankiloiden rekistereistä, kansaneläkelaitok-

selta, alkoholiliikkeiden asiakaskortistoista, kirkkoherranvirastoilta, huoltolautakunnilta ja 

”muilta viranomaisilta”. Asiakirjojen lisäksi yli 236 poikaa haastateltiin − valmiin kysymys-

lomakkeen avulla − ja 152:sta tietoja antoivat sukulaiset tai naapurit. (Saari 1951, 27–42.) 

Tutkimuksensa loppupäätelmissä Saari toteaa, että kasvatuslaitoksessa olleet pojat olivat 

                                                 
5 Saaren mielenkiinto kohdistui muun muassa käytökseen varusmiesaikana, kunnostautumiseen sodassa, kou-

lutukseen ja ammattiasemaan, perhesuhteisiin, asuinpaikkoihin (muuttoihin paikkakunnalta toiselle) ja rikolli-

suuteen.   
6 Järvilinnan vastanottolaitos perustettiin vuonna 1924 ja siellä testattiin ja arvioitiin kaikki valtion kouluko-

teihin sijoitetut lapset. Järvilinnan vastaanottolaitos lakkautettiin vuonna 1969. 
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varsin hyvin pystyneet sopeutumaan yhteiskuntaan. Noin puolet oli selviytynyt ”hairahtu-

matta” rikoksiin (eli vastaavasti noin puolet oli hairahtunut), ja taparikolliseksi oli tutkituista 

pojista päätynyt ”ainoastaan 17,6 % ”. (Mt., 144.) 

 

Saari työskenteli pitkään Järvilinnan vastaanottolaitoksen johtajana, hän toimi suojelu- ja 

parantamiskasvatusopin (nyk. erityspedagogiikka) apulaisprofessorina, oli jäsen kaikissa 

koulukoteja käsitelleissä keskeisissä komiteoissa aina 1940-luvulta 70-luvun alkupuolelle 

saakka ja teki väitöskirjansa lisäksi useita koulukotipoikia käsitteleviä tutkimuksia. Hän 

määritteli kirjassaan Pahantapaisuuden typologia (1961) pahantapaisuuden muodoiksi: var-

kaus, kouluvaikeudet (”koulunkäynnin laiminlyönti ja koulussa esiintyneet hankaukset”), 

karkaaminen, siveellisyysrikkomus, väkijuomien käyttö ja tupakanpoltto (Saari 1961, 7-8). 

Lista ei olennaisesti eroa siitä, miten suojelukasvatus määriteltiin ensimmäisessä lastensuo-

jelulaissa (52/1936). 

  

Saaren yksi keskeisistä tutkimustuloksista oli, että koulukotipojista noin 40 % oli luonteel-

taan poikkeavia. Hän oli käsitellyt samaa teemaa jo ennen väitöstutkimustaan opettajainval-

mistuslaitokselle kirjoittamassaan oppikirjassa Sielullisesti poikkeavat lapset, jonka ensim-

mäinen painos ilmestyi vuonna 1940 ja viimeinen, viides painos vuonna 1968. Saaren opet-

taja ja esikuva oli yksi aikakauden merkittävistä suomalaisista tiedemiehistä, aluksi muun 

muassa Lapinlahden sairaalan ylilääkärinä ja myöhemmin vuodet 1948 – 1967 Helsingin 

yliopiston mielitautiopin professorina toiminut Martti Kaila. Kailan oma väitöskirja ”Nuo-

risorikollisuuden syyt yksilötutkimuksen valossa” (1946) oli keskeinen lähtökohta ja malli 

Saaren tutkimuksille. Tutkimuksessaan nuorisorikollisista Kaila määrittelee sielullisesti 

”abnormeiksi” ”varsinaiset mielisairaudet sekä synnynnäiset tai varhaisessa lapsuudessa 

syntyneet pysyvät poikkeavat vajavuustilat”. Jälkimmäisistä hän mainitsee tärkeimpinä va-

jaamielisyyden (kehitysvammaisuus) ja ”luonteen vahingollisen poikkeavuuden, sairasmie-

lisyyden eli psykopatian”. Sairasmielisyys ei tosin Kailan mielestä ollut onnistunut suomen-

kielinen vastine psykopatialle, sillä se ei ole sairaus, hän korosti. (Kaila 1946, 18.)  

 

Toinen 1950-luvulla julkaistu, pahantapaisuutta koskeva väitöstutkimus oli Reino Salon 

”Kunnallinen lastensuojelutyö sosiaalisen sopeutumisen kasvattajana” (1956). Tutkimusase-

telmaltaan hyvin kunnianhimoisessa tutkimuksessa selvitettiin muun muassa huostaanotet-

tujen lasten taustoja, mutta pääpaino oli heidän myöhemmässä elämässä, sopeutumisessa 
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täysi-ikäisenä ”vapaaseen kansalaiselämään”. Tutkimuksen aineisto perustui Vaasan lasten-

suojelulautakunnan arkiston asiakirjoihin ja sosiaalilautakunnille eri puolille maata lähetet-

tyyn kyselyyn. Salon ns. vaasalaisaineisto käsitti tiedot yhteensä 1338:sta ennen vuotta 1936 

huostaanotetusta lapsesta ja/tai heidän sisaruksistaan (Salo 1956, 38–40.) Salo toimi myö-

hemmin Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalihuollon apulaisprofesso-

rina ja professorina vuodet 1970–1979, ja hän oli Mäntysaaren ja Pösön (2005, 385) mukaan 

”merkittävä sosiaalihuollon ja sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen edistäjä”.  

 

Siitä, mitä ominaisuuksia Salo tutkittavistaan selvittää, saa suhteellisen hyvän kuvan hänen 

tutkimuksensa lähtökohdista. Salo (1956, 48–50) lähestyy tutkittavien yhteiskunnallista so-

peutumista tiettyjen ”ominaisuuksien” avulla, ja määrittelee näin rikollisen, alkoholin vää-

rinkäyttäjän (juopon), taloudellista yritteliäisyyttä osoittaneen henkilön ja yhteiskuntakel-

poisen kansalaisen sekä köyhyyden, aviollisen eripuraisuuden, ja älyllisen vajavaisuuden. 

Yhteiskuntakelpoinen, elämässään menestynyt kansalainen: 

 

”…ei ole syyllistynyt rikoksiin eikä järjestysrikkomuksiin, ei saa eikä ole saanut köy-

häinhuoltoa, ei ole eikä ole ollut avioerossa ja jonka avioliitto ei ole tunnetusti ristirii-

tainen, ja joka ei myöskään ole irtolainen tai holtitonta elämää viettävä henkilö. Hän 

on fyysisesti ja psyykillisesti terve, säännöllisesti ansiotyössä käyvä henkilö, joka tulee 

toimeen omin avuin ja jonka verotettava tulo vuodelta 1951 oli vähintään Mk 

200.000.” Tutkittavissa perheissä Salo katsoi esiintyneen ”aviollista eripuraisuutta, jos 

puolisoitten välillä tiedetään olleen tavallista vakavampaa riitaisuutta (…), josta asi-

anomaiset itse tai heidän lapsensa ovat kertoneet ja jota tukevat muut tiedot, kuten 

puolison juoppous, uskottomuus y.m.s.” (Salo 1956, 49.)  

 

Tutkimuksensa perusteella Salo päätyy siihen, että lapsuudenkotia koskevia pahantapai-

suutta tuottavia tekijöitä ovat perheen särkyminen, kodin kireät henkilösuhteet ja asosiaali-

nen kotielämä. Samat tekijät ovat merkittäviä alaikäisen rikollisen synnyssä, mutta perinnöl-

lisilläkin tekijöillä (läheisten rikollisuus, vanhempien irtolaisuus ja mielisairaus) saattaa olla 

osansa, hän arvioi. Sijaiskasvatuksen merkitys aikuisiän rikollisuutta vähentävänä tekijänä 

tuli tutkimuksessa esille, mutta toisaalta se saattoi vähentää lapsen yritteliäisyyttä aikuisena. 

Yleisesti ottaen laitossijoitus osoittautui Salon tutkimuksessa suhteellisen epäsuotuisaksi 

vaihtoehdoksi, mutta perhesijoituksesta oli saatu parempia tuloksia useimpien, joskaan ei 

kaikkien lasten kohdalla.  (Mt., 254–277.) 
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Saaren aloittamaa, rekisteriaineistoihin perustuvaa ja laitosnuorten jälkivaiheisiin keskitty-

vää tutkimusperinnettä jatkoi 1970-luvun alussa Urho Rauhala (1972) sosiaali- ja terveys-

ministeriön toimeksiannosta. Rauhalan tutkimuksessa selvitettiin koulukotipoikien ja nuori-

sovankien kotitaustoja, toveripiiriä, koulunkäyntiä, laitosaikaa, rikollisuutta, ”menestymistä 

valvojan kannalta” ja ”työmenestystä”. (Rauhala 1972, 25).  Rauhalalla oli suunnilleen sa-

maa kerrottavaa kuin aiemmilla tutkijoilla; ja enemmänkin huomio kiinnittyy tutkimuksessa 

käytettyjen analyysimenetelmien (mm. faktori-, pääkomponentti- ja regressioanalyysi) ää-

rimmäisen yksityiskohtaiseen, jopa piinallisen tarkkaan selostukseen. Laitoshoidon vaiku-

tuksista Rauhala kuitenkin toteaa, että ”sillä ei ole niin dramaattisia vaikutuksia poikien elä-

mään kuin yleisesti ollaan valmiita uskomaan”. ”Ratkaisevat virheet on tehty jo ennen kuin 

viranomaiset pääsevät puuttumaan asioihin”. (Mt., 277.)  

 

Rauhalan jälkeen Ahvenainen, Lindholm ja Nikkanen (1984) tekivät 1980-luvulla kaikkia 

koulukotioppilaita koskeneen tutkimuksen, sillä ”oppilasaineksesta ei ole tehty ajan tasalla 

olevaa kartoitusta”. Tutkimus koski tuolloin eli vuonna 1981 kaikkia valtion koulukodeissa 

olleita tyttöjä ja poikia, joista tutkimus tavoitti lähes kaikki eli yhteensä 326. Tutkimusta 

varten laaditussa kysymyslomakkeessa tiedusteltiin oppilaiden taustoja, koulunkäyntiä, 

käyttäytymistä laitosaikana ja ennustetta (kursiivi ML) oppilaan myöhemmästä selviytymi-

sestä. Kysymyksiin vastasivat laitosten apulaisjohtajat, psykologit, sosiaalihuoltajat, opetus-

avustajat, opettajat ja harjoittelijat. (Ahvenainen ym. 1984, 12–14, 60.) 

 

Tutkimuksen tuloksena tekijät esittävät tyypillisen koulukotioppilaan: Hän on useimmiten 

peruskoulun yhdeksättä luokkaa käyvä poika, joka on ollut koulukodissa puolitoista vuotta. 

Hänet on sijoitettu koulukotiin koulupinnauksen ja rikosten takia, ja hän on sosio-emotio-

naalisesti monivammainen. Koulukotioppilas tulee tavallisesti yksinhuoltajaperheestä, hä-

nellä on 2-3 sisarta. Hänen vanhempansa kuuluvat alimpaan ammattiryhmään ja perheen 

taloudellinen asema on enintään kohtalainen tai heikko. Koulukotipoika tupakoi ja käyttää 

toisinaan alkoholia. Hänen koulutodistuksensa keskiarvo on noussut laitossijoituksen aikana 

yli numeron. Opettajien arvion mukaan noin 35 % koulukotioppilaista on säännöllisessä 

työssä koulukodin jälkeisessä elämässään. (Ahvenainen ym., 60–61.)  

 

Ensisijassa viranomaisten tekemiin dokumentteihin ovat sittemmin tutkimuksensa perusta-

neet Valta (2002) ja Pekkarinen (2010). Vallan tutkimus sinänsä käsittelee ”Oulun kaupun-
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gin koululaitoksen ongelmaoppilaita”, mutta se kytkeytyy koulukotiin siten, että hän tarkas-

telee siinä myös Pohjolan Poikakotia sinne sijoitettujen oululaispoikien asiakirjojen kautta. 

Tutkimus kattaa vuodet 1921 – 1974. Pekkarisen aineistona ovat Helsingin lastensuojelutoi-

miston arkistoasiakirjat, ja niiden perusteella hän esittää kuvaukset viiden, varhain rikoskier-

teeseen päätyneen helsinkiläispojan pitkäaikaisesta lastensuojeluasiakkuudesta. Kukin ta-

pauskuvaus sijoittuu eri vuosikymmenelle, ensimmäinen niistä 1930-luvulle. Samantyyppis-

ten aineistojen lisäksi Vallan ja Pekkarisen tutkimukset edustavat laadullista tutkimusmene-

telmää ja ne myös kysyvät hyvin pitkälle samaa asiaa: miten ongelmaoppilaisiin on suhtau-

duttu (Valta 2002, 27) ja millaisia yhteisöreaktioita näihin lapsiin (rikoksia tekevät alaikäi-

set, ML) kohdistetaan ja millaisia sosiaalisia rakenteita muodostuu heidän arkeensa (Pekka-

rinen 2010, 40). Tutkimusten yhtäläisyydet päättyvätkin aika lailla tähän.  

 

Pekkarisen tutkimus kuvaa, miten lastensuojelu ja muut yhteiskunnalliset käytännöt ovat 

muovanneet eri vuosikymmeninä kohdettaan eli toistuvasti rikoksiin syyllistynyttä lasta. 

Yksi tapauksia yhdistävä punainen lanka on niin viranomaisten kuin yhteisönkin käsitykset 

poikkeavuudesta, ja se miten poikkeavuuden käsite on vähitellen kadonnut ja korvautunut 

esimerkiksi syrjäytymisen käsitteellä. Tapauskuvausten mukaan esimerkiksi 1940-luvulla 

rikoksia tekevän alaikäisen asema rakentui ajatuksille psykopatiasta ja perinnöllisestä häi-

riintyneisyydestä. 1960- ja 70 -luvuilla poikkeava lapsi muovautuu sosiaalityön käytän-

nöissä pikemminkin olosuhteiden uhriksi, jota on autettava ja suojeltava (Pekkarinen 2010, 

76, 122).  

 

Valta (2002, 237) toteaa selvittäneensä ongelmaoppilaisiin suhtautumisen lisäksi sitä, 

”mitkä olivat todelliset syyt, joiden vuoksi lapsi toimitettiin laitokseen”. Hänen mukaansa 

merkittävä osa ongelmista johtui yksinhuoltajuudesta. Vallan tapauskuvauksessa 1940-lu-

vulta hän kertoo ”Laurista”, joka toistuvien varkauksien takia päätyy kahteen otteeseen Poh-

jolan Poikakotiin ja sieltä päästyään vankilaan. Valta tulkitsee, että ” (L)aurin poikakotiaika 

ja myöhempi elämä viittaisivat siihen, että ”Lauri sai kasvaa liian vapaasti”. ”Varastamiset 

ja karkaamiset saattoivat aluksi johtua huomiohakuisuudesta, mutta myöhemmässä vai-

heessa omaisuusrikokset olivat todennäköisesti helpoin tapa elättää itsensä.” Vuonna 1972 

Pohjolan Poikakotiin sijoitettu ”Keijo” oli koulukodissa tehdyn älykkyystestin mukaan 

”heikkoa normaalitasoa”. Valta kertoo koulukodin asiakirjojen perusteella, että Keijolla 

esiintyi ahdistuneisuutta ja lievää neuroottisuutta, ja ”hänen halunsa vastustaa auktoriteetteja 
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oli peräisin kodista. Asiakirjoihin nojaten Valta esittää omana tulkintanaan, että ”todennä-

köisesti Keijon vanhempien ongelmana oli ylihuolehtivaisuus, jota pahensi perheen pieni 

asunto. Nämä tekijät oletettavasti ahdistivat Keijoa, joten hän haki helpotusta tinneristä ja 

sortui epäsosiaaliseen kaveriporukkaan.” (Valta 2002, 223, 226.)  

 

Lapsen itsensä kuuleminen huostaanotto- ja sijoitusprosessissa oli kokonaan vieras asia vielä 

1970-luvulla, totesi Nieminen (1974) tutkimuksessaan pakkohuostaanotoista. Nieminen 

nosti esille koulukoteihin sijoitettujen lasten ja näiden vanhempien heikon oikeusturvan, 

joka oli myös Marraskuun liikkeen kritiikin pääasiallinen kohde. Liikkeeseen kuuluneiden 

sosiologien tutkimukset koulukodeista olivat poikkeus niin omana aikanaan kuin sen jäl-

keenkin. Kettil Bruunin (esim. 1967) ja Pirkko Sirénin (1965, 1967) tutkimusten lähtökohdat 

olivat Erving Goffmanin tutkielmassa totaalisista laitoksista, ja metodisesti tutkimukset pe-

rustuivat asiakirja-aineistoihin, osallistuvan havainnointiin ja haastatteluihin. Laitoksissa 

olevien puutteelliseen oikeusturvaan ja kahlitsevaan kontrolliin liittyvän yleisen kritiikin li-

säksi Bruun ja Sirén arvostelivat ennen kaikkea koulukodeille asetettujen päämäärien ja käy-

tännön kohtaamattomuutta. Sijoitus koulukotiin oli usein sosiaalilautakunnan ainut lasten-

suojelullinen toimenpide ja koulukodit olivat kykenemättömiä toteuttamaan niille asetettuja 

kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia tehtäviä, totesi Bruun 1965, 3-4, 9). Sirén (1965) puo-

lestaan nosti esille muun muassa koulukotien käytännön eristää siellä olevat lapset ja nuoret 

muusta yhteiskunnasta, puutteet koulutuksessa ja ammattiopetuksessa, olemattomat harras-

tusmahdollisuudet ja jyrkän kahtiajaon henkilökunnan ja tyttöjen välillä.   

 

Koulukoteja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ovat tutkimuksissaan käsitelleet tai sivunneet 

ainakin Harrikari (esim. 2004) ja Vehkalahti (2008), ja itse olen tehnyt tuon ajan laitoskas-

vatuksesta kandidaatintyöni (Laitala 2013). Vehkalahti (2004) on kirjoittanut myös Vuore-

lan tyttökodin historian (1894–2004), ja historiikin koulukodeista ovat tehneet myös muun 

muassa Haikari (2009), Jalonen (1999), Juntunen (2007) ja Siilasvuo (2005). Institutionaa-

lista lastensuojelua käsittelevän historiateoksen ovat puolestaan kirjoittaneet Pulma (1987) 

ja Hämäläinen (2007). Ennen kaikkea Pulman teos on hyvin ahkerasti siteerattu monissa 

tuoreemmissa, myös koulukoteja käsittelevissä tutkimuksissa.  
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3 Käsitteet ja käytännöt analyysin ja tulkinnan välineinä 

 

Tutkimukseni käsittelee koulukotikokemuksiin punoutuvaa valtaa ja sen seurauksia. Valtaa 

koskeva teoreettinen taustani tulee Michel Foucault’n ajattelusta, jonka mukaan valta ei ole 

ominaisuus vaan suhde. Perinteisempi käsitys vallasta ominaisuutena on koulukotikonteks-

tiin kiistatta sopiva, mutta toisaalta niin ilmeinen ja yksipuolinen, että se ei ole tutkimuksel-

lisesti erityisen mielenkiintoinen. Ajatus vallasta koko yhteiskunnan läpäisevänä verkostona 

ja ylipäätään piilossa olevana ilmiönä (Lukes 2010, 305) on erityisen hedelmällinen koulu-

koti-instituutiota tutkittaessa, sillä koulukotia ei ole tässä tutkimuksessa käsitetty vain joksi-

kin yksittäiseksi laitokseksi. Tarkastelen koulukotia nimenomaan instituutiona, jolla on yk-

sittäisen laitoksen toiminnassa kiteytyvä rakenne ja valtasuhteiden muovaama historiallinen 

tausta.  

 

Yksi (myös) koulukotia keskeisesti määrittänyt oppirakennelma on ollut käsite vallanalai-

suudesta ja laitosvallasta. Foucault’n valtakäsityksen lisäksi puran tässä luvussa nämä käsit-

teet ja pohdin niiden avulla muun muassa koulukotien ohjesääntöjen legimiteettiä. Vallan, 

vallanalaisuuden ja laitosvallan käsitteiden lisäksi olen tarkastellut koulukotia kaltoinkohte-

lun näkökulmasta.  

3.1 Kaltoinkohtelu ideana ja käytäntönä 

Tässä tutkimuksessa kerrotut kokemukset elämästä koulukodissa ovat noin 30 – 65 vuoden 

takaa eli kyse on tapahtumista lähihistoriassamme. Lähihistoria on tässä määritelty synonyy-

miksi käsitteelle ’oma aika’ siinä merkityksessä, että se kattaa elossa olevien sukupolvien 

kokemukset (Soikkanen 1995, 106). Miten ajattelu yleisesti hyväksyttävästä koulukotilasten 

kohtelusta muuttui 1950 – 1980 -lukujen välillä, ja miten se eroaa siitä, miten me ajatte-

lemme asiasta tänään? Tarkkoja ja yksiselitteisiä vastauksia ei ole olemassa, mutta yritän 

sanoa asiasta jotakin, hieman kiertoteitse kylläkin, käsitteen ’kaltoinkohtelu’ avulla.  

 

Lähestymistavassa on ongelmansa, sillä lasten kaltoinkohtelu käsitteenä muotoutui vasta 

1960-luvun alussa Yhdysvalloissa. Tässä yhteydessä en pysty sanomaan, milloin käsite on 

vakiintunut käyttöön Suomessa, mutta aikaisintaan 1980-luvulta alkaen, todennäköisesti 
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vielä myöhemmin. Miten siis jokin toiminta voidaan nimetä kaltoinkohteluksi, jos se on ta-

pahtunut aikana, jolloin koko käsitettä ei ollut olemassa? Kyse on historiantutkimuksessa 

hyvin tiedostetusta anakronismin ongelmasta. Anakronistisessa historian tulkinnassa histo-

rioitsija sijoittaa tutkimaansa aikakauteen siihen kuulumattomia käsitteitä tai ajattelutapoja 

(Syrjämäki 2011, 20).  

 

Kaltoinkohtelun historiallisessa tarkastelussa on kiinnitettävä huomiota sinänsä ilmeiseen, 

mutta usein unohtuvaan ja sekaannuksia aiheuttavaan erontekoon: kaltoinkohtelu ideana ja 

kaltoinkohtelu sosiaalisena faktana. Erottelu on tieteenfilosofi Ian Hackingin7 (2009; 1997; 

1995), joka muistuttaa, että (esimerkiksi) kaltoinkohtelu on yhtäältä käsite eli kielellinen 

konstruktio tai luokka, mutta se on myös käytäntö eli tosiasiallista toimintaa tai tekoja, jotka 

tapahtuvat joillekin ihmisille.8 Tapamme nimetä ja luokitella asioita vaikuttaa siihen, millai-

sina ne koemme. Hacking (1995, 201) nimittää tätä ihmistieteille ominaista tapahtumaa ”sil-

mukkavaikutukseksi”: Kun esimerkiksi toimintaa (tai käyttäytymistä) luonnehditaan jolla-

kin tietyllä tavalla, toiminta suhteutuu siihen, mutta usein ilmenee myös luonnehdintaan so-

pimatonta toimintaa. Tällöin aiemmasta luonnehdinnasta ”yli jäänyt” toiminta on luokitel-

tava, nimettävä tai kuvattava uudelleen, mikä avaa taas uusia toiminnan (tai olemisen tai 

kokemisen) mahdollisuuksia. Näin tiede koostaa kohteenaan olevat ilmiöt, ja siten syntyvät 

luokitukset kuten vaikkapa tautiluokitusjärjestelmä (ICD-10). (Mt., 201; myös Helén 2004, 

90.)  

 

Suomessa lapsen kaltoinkohtelun nykymääritelmä perustuu WHO:n linjaukseen: ”Lapsen 

kaltoinkohtelu käsittää kaikki sellaiset fyysisen ja psyykkisen pahoinpitelyn muodot, seksu-

aalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin taikka kaupallisen tai muun riiston, jossa on kyse vas-

tuusta, luottamuksesta tai vallasta ja josta seuraa todellista tai mahdollista vaaraa lapsen ter-

veydelle, kehitykselle tai ihmisarvolle” (Preventing child maltreatment… 2006, 9). Kaltoin-

kohtelun yleismääritelmää on meillä tarkentanut ennen kaikkea lääkäriseura Duodecim.  

 

                                                 
7 Jatkossa viitatessani Hackingin teoretisointiin lasten kaltoinkohtelusta, on syytä muistaa hänen puhuvan asi-

asta amerikkalaisessa kontekstissa, mutta tällä varauksella asia on yleistettävissä myös meille. 
8 Hacking (2009, 175–176) on arvostellut ylipäätään ilmaisun ’sosiaalisesti rakentunut’ käyttöä osana sosiaa-

lisen konstruktionismin kritiikkiään. Hänen mukaansa on täysin sisällytyksetöntä sanoa idean kaltoinkohtelusta 

olevan sosiaalisesti rakentunut. Pikemminkin ideat (tai käsitteet) syntyvät, niitä sovelletaan, niistä väitellään ja 

niitä muovataan sosiaalisessa toiminnassa.  
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Lapsen laiminlyönnistä on kyse kun ”syystä riippumatta lapsen perustarpeista ei huolehdita” 

(Söderholm & Politi 2012, 79). Söderholmin ja Politin mukaan lapsen perustarpeita ovat 

rakkaus, hoiva ja hoito, kunnioitus ja hyväksyntä, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, iänmu-

kaisten virikkeiden saaminen, turva ja suojelu, terveydenhoito hammashoitoineen sekä kou-

lutus. Lapsen laiminlyönti voi olla fyysistä tai emotionaalista, joista jälkimmäinen kattaa 

muun muassa jatkuvan torjunnan, näkymättömäksi tekemisen, toistuvan verbaalisen louk-

kaamisen, nöyryyttämisen, halveksunnan, pelottelun ja eristämisen. (Mt., 77–80.) Fyysinen 

pahoinpitely on ”lapseen kohdistunutta ruumiillista väkivaltaa, joka vahingoittaa terveyttä 

tai aiheuttaa kipua”. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lyömistä, potkimista, ravistelua, polt-

tamista tai huumaamista. Myös kuritusväkivalta on pahoinpitelyä, ja sitä ovat esimerkiksi 

läpsiminen, töniminen, repiminen, tukistaminen, luunappien antaminen, nipistäminen tai läi-

mäyttäminen. (Tupola, Kivitie-Kallio, Kallio & Söderholm 2012, 100.)  

  

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on ainut kaltoinkohtelun muoto, joka määritellään rikos-

laissa. Rikoslaki lähestyy lapsen hyväksikäyttöä siihen syyllistyneen rankaisemisen näkö-

kulmasta, mutta määrittelee samalla uhrin ja teon keskeiset tunnuspiirteet. Lapsen seksuaa-

liseen hyväksikäyttöön syyllistyy henkilö, joka ”koskettelemalla tai muulla tavoin tekee 

kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan 

tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon”. (626/1996, 6-7 §.) Taskinen 

(2003, 25) on todennut, että käytännössä ikärajat ja kehitystasomääritykset ovat laissa aina 

ongelmallisia. On loppujen lopuksi vaikea määritellä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yk-

siselitteisesti, ja rikosoikeudellisesti kyse on aina tilannekohtaisesta tulkinnasta.  

 

Milloin ymmärryksemme kaltoinkohtelusta on alkanut kattaa valtavan määrän erilaisia te-

koja? Asian vakavuudesta huolimatta voi kysyä, että mikäli kaikki kaltoinkohtelun nyky-

muodot otetaan huomioon, löytyykö meiltä ainuttakaan lasta, jota ei olisi joskus jollakin 

tavalla kaltoinkohdeltu? Me määrittelemme todellisuutta käsitteiden avulla (ilmiö ideana ja 

ilmiö sosiaalisena faktana) ja kehitämme mittareita jonkin ilmiön yleisyyden todentamiseksi. 

Hacking (1997; 2009) esittää kaksi, saman henkilön tekemää lasten hyväksikäytön määritel-

mää, joista ensimmäinen on vuodelta 1968 ja jälkimmäinen vuodelta 1975. Vuoden 1968 

(suppeampi, ML) määritelmä tuotti USA:ssa noin 7000 ilmoitusta lapsen hyväksikäytöstä. 

Viitisentoista vuotta myöhemmin, määritelmän tarkentamisen jälkeen, tapauksia oli 1,1 mil-

joonaa (ja vuonna 1989 2,4 miljoonaa). Hacking toteaa, että ”muutokset ilmoitusmenette-

lyssä voivat siirtää meidät 7000:sta esimerkiksi 30 000:een, mutta ainoastaan määritelmässä 
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tapahtuneet muutokset voivat singota meidät 7000.sta 1,1 miljoonaan. (Hacking 1997, 220–

223.)  

 

Lasten kaltoinkohtelu kuvattiin ja luokiteltiin ensimmäisen kerran julkisesti vuonna 1961 

American Medical Associationin kokouksessa, sanoo Hacking (2009, 187). Lähtölaukaus 

oli kyseisessä kokouksessa esitelty pahoinpidellyn lapsen syndrooma, ’The battered-child 

syndrome’ (Kempe ym. 1962). Syndrooma sisälsi luonnehdinnan lapsen saamista selittämät-

tömistä fyysisistä vammoista, jotka olivat joko omien tai kasvattivanhempien aiheuttamia. 

Kempe ym. toteavat, että havaintoja näistä ”tunnistamattomista traumoista” olivat tehneet jo 

jonkin aikaa röntgenlääkärit, ortopedit ja sosiaalityöntekijät, ja että ne selittivät huomattavaa 

osaa lapsikuolleisuudesta ja pienten lasten vammautumisesta. (Mt., 143.)  Tieto ”pahoinpi-

dellyn lapsen syndroomasta” (toisin sanoen se, että vanhemmat pahoinpitelevät lapsiaan) 

levisi Amerikassa kulovalkean tavoin ja kaikissa yleistajuisissa artikkeleissa sitä käsiteltiin 

uutena ”sairautena”, toteaa Hacking (1997, 215). Lapsiaan pahoinpitelevät eivät siis olleet 

enää niinkään julmia tai pahoja, kuten aiemmin oli ajateltu, vaan sairaita. Hackingin mukaan 

lapseen kohdistettu julmuus tuomittiin yleisesti jo 1800-luvulla pahaksi, mutta ilmiö ei ollut 

minkään tieteenalan omaisuutta, vaan kuului pikemminkin moraalin alaan. Kaltoinkohtelun 

sen sijaan nostivat julkiseksi lääkärit ja sitä kautta kaltoinkohtelija määrittyi ensisijaisesti 

sairaaksi. (Hacking 2009, 188–189.)  

 

Merkittävä käänne oli kaltoinkohtelun idean kytkeytyminen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 

1960-luvulla lasten kaltoinkohtelu ja laiminlyönti tarkoittivat fyysistä kaltoinkohtelua ja lai-

minlyöntiä. Hackingin mukaan ’pahoinpidellyn lapsen syndrooman’ uranuurtajat olivat tie-

toisia myös lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, mutta he suunnittelivat nosta-

vansa sen agendalle myöhemmin. ”Radikaalifeministit” ehtivät kuitenkin ensin, toteaa 

Hacking. Seksuaalisen hyväksikäytön ja fyysisen kaltoinkohtelun liittäminen toisiinsa ta-

pahtui konferenssissa New Yorkissa 17.4.1971 (Sexual Molestation of children: the last 

frontier of child abuse). (Hacking 1995, 62.)  Tämän jälkeen lapsen seksuaalisesta hyväksi-

käytöstä tuli tunnustettu ongelma, jonka yleisyys riippuu siitä, mikä katsotaan lapsen seksu-

aaliseksi hyväksikäytöksi.  

 

Nykyjulkisuuden perusteella saa helposti käsityksen, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 

olisi koko ajan lisääntynyt. ”Emme tiedä vieläkään, ovatko suuremmat luvut tulosta siitä, 

että useammat lapset kärsivät samasta huonosta kohtelusta, vai siitä, että samasta huonosta 
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kohtelusta raportoidaan paremmin, vai siitä, että entistä useammat tapahtumat ymmärretään 

huonoksi kohteluksi” (Hacking 2009, 200). Kaltoinkohtelun tarkentuneesta luokittelusta, 

mutta myös tutkijoiden kiinnostuksen kohteen muuttumisesta kertoo esimerkiksi review-tut-

kimus 2000-luvun alkupuolelta (Behl, Conyngham & May 2003). Siinä on tarkasteltu 

2090:tä lasten kaltoinkohtelua käsittelevää, vuosina 1977–1998 julkaistua artikkelia. Artik-

keleista enemmistö on julkaistu yksistään lasten kaltoinkohtelua käsittelevässä, vuonna 1976 

perustetussa ja edelleen ilmestyvässä aikakauslehdessä Child Abuse and Neclect. Kaltoin-

kohtelututkimuksen trendejä tarkastelevasta yhteenvedosta ilmenee, että 1970-luvulla il-

miötä tarkasteltiin pääasiassa teoreettisesti, mutta sen jälkeen kaltoinkohtelua jäsennettiin 

lähes yksinomaan empiirisen – tarkemmin sanottuna kvantitatiivisen tutkimusotteen – tutki-

muksen keinoin. Aluksi lasten kaltoinkohtelu näyttäytyi ennen kaikkea fyysisenä pahoinpi-

telynä, mutta 1980-luvun alussa fokus siirtyi seksuaaliseen hyväksikäyttöön (sexual abuse). 

(Behl, Conyngham & May 2003, 218–219, 220, 223–224.)  

 

Käsite kaltoinkohtelu muistuttaa meitä siitä, että se, mitä pidämme sopivana, oikeana ja hy-

väksyttävänä tapana kohdella lapsia, on historian tapahtumien, yhteiskunnallisten voimien 

ja ideologioiden tulos (vrt. Hacking 2009, 14). Kun puhumme kaltoinkohtelusta, on ainakin 

oltava yksimielisyys siitä, millaisia tekoja sillä kulloinkin tarkoitetaan. Toisaalta terve järki 

ei ole lainkaan huono opas kuten myös Hacking (mt., 224) toteaa eli julmat teot ovat tekoina 

tuomittavia, riippumatta siitä, mikä nimitys niille milloinkin annetaan.  

 

Eduskunnan oikeusasiamies tarkisti kaikki valtion suojelukasvatuslaitokset (koulukodit ja 

vastaanottokeskukset) vuonna 1964. Kierroksensa perusteella hän totesi Pernasaaren koulu-

kodin suljetusta osastosta – Leppäniemestä – että se ei täytä ”nykyaikaiselle koulukodille 

asetettavia vaatimuksia”. Kyseinen Leppäniemi oli paikka, jonne lähetettiin muista koulu-

kodeista ”kaikkein vaikein poikaoppilasaines”. (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus… 

1965, 115–116.) Leppäniemeen sijoitetut nuoret työskentelivät päivisin sementtivalimossa 

ja asuivat yhden hengen huoneissa, jotka olivat, kuten haastattelemani Erkki (62) toteaa, 

aivan kuin sellit vankilassa.  

 

Noin vuosi oikeusasiamiehen raportin jälkeen Leppäniemen ”sopivuutta” nuorille perättiin 

silloiselta sosiaaliministeri Juho Tenhiälältä (Gestrin ym. 1966). Ministeri vastasi, että 

”(m)itä tulee Pernasaaren koulukodin suljetulla osastolla vallitseviin olosuhteisiin, eivät ne 

ministeriönkään käsityksen mukaan ole kaikissa suhteissa suinkaan tyydyttävät. Ministeriö 



19 

 

 

ei ole kuitenkaan nähnyt mahdolliseksi sulkea mainittua laitososastoa, koska se koulukotien 

toiminnan kokonaisuuden kannalta on osoittautunut tarpeelliseksi”. (Mt., 6.) Toiminta kou-

lukodin kellarissa sai jatkua, vaikka maan ylimmät päättäjät olivat todenneet sen, tämän päi-

vän käsitettä käyttäen, kaltoinkohteluksi.   

3.2 Valtasuhteet ja vallanalaisuus 

3.2.1 Pahantapaisuuden dispositiivi 

Foucault’n kirjoitusten kommentointi on muodostanut kokonaan oman, Foucault-tutki-

mukseksi kutsuttavan diskurssiivisen muodostelman, huomauttaa Koivusalo (2012, 377) 

kriittisesti. Foucault’a vain pintapuolisesti tuntevakin tunnistaa ilmiön; hänen ajatteluaan on 

analysoitu ja selitetty aivan valtavasti sekä hyödynnetty mitä erilaisimmissa tutkimuksissa. 

Olen itse kamppaillut ”muodin perässäkö menen” -tunteen kanssa, ja kokenut turhautumista 

Foucault’n ajattelun vaikeaselkoisuuden kanssa. Hyvin paljossa olenkin turvautunut mainit-

tujen kommentaarien kirjoituksiin. Koivusalon (mt., 379) mukaan on mahdollista erottaa 

foucault’laista kysymyksenasettelua tai metodologiaa soveltava tutkimus ja Foucault’n 

omaan ajatteluun kohdistuva tutkimus. Ensin mainittua voi luonnehtia vaikka fou-

cault’laiseksi eetokseksi (mt.), ja se on sopiva määrittely myös minun työlleni.  

 

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat valtasuhteet, esiinnousupintana yksi maamme kouluko-

deista. Kyseinen koulukoti on vain eräänlainen sisäänmeno aiheeseen, sillä siihen – kuten 

muihinkin koulukoteihin tai vastaaviin laitoksiin – voi ajatella tiivistyvän monenlaisia vallan 

käytäntöjä ja diskursseja. Foucault’n tunnetuimmasta teoksesta Tarkkailla ja rangaista sano-

taan, että se ei ole tutkielma vankilasta vaan valtasuhteista (Helén 2000, 472), ja että siinä 

Foucault tutkii laittomuuden hallitsemisen historiallisten muotojen muutoksia (Koivusalo 

2012, 81). Itselleni tarkastelun kohde on ollut pahantapaisuus; kuten panopticonin (Foucault 

2014a), niin myös koulukodin välityksellä voi yrittää nähdä Foucault’n idean tuottavasta ja 

dynaamisesta vallasta.  

 

Valta ei määrity Foucault’n ajattelussa perinteisessä mielessä resurssiksi tai kyvyksi, jota 

jollakulla on enemmän kuin toisella ja jota ihminen voi kohdistaa toiseen. Sen sijaan valta 

tulee ymmärtää yhteiskunnassa vallitsevana monimutkaisena strategiana, taktiikkana ja tek-

niikkana, jolloin se sisältyy ja vaikuttaa erilaisissa suhteissa ja ilmenee ihmisten teoissa ja 
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toiminnassa. Yhteiskunnan mikrosuhteissa vaikuttava valtasuhteiden verkko ei ole staattinen 

rakenne, vaan eräänlainen jatkuva konflikti, jossa valtasuhteet voivat muuttua. Alistetun ja 

alistajan paikat voivat ainakin väliaikaisesti vaihtua. (Foucault 2014a, 41; 1982, 794.) Fou-

cault (1982, 778) itse sanoo, että hän ei omissa tutkimuksissaan ole pyrkinyt analysoimaan 

valtaa ilmiönä, vaan häntä on kiinnostanut niiden käytäntöjen historia, joissa (moderni) sub-

jekti on luotu. Valtasuhteet ja subjektius liittyvät kuitenkin erottamattomasti yhteen, sillä 

Foucault’n mukaan oleellinen kysymys on: ”miten meistä muotoutuu subjekteja, jotka har-

joittavat valtaa tai alistuvat siihen?” (Kusch 1993, 111). 

  

Oma mielenkiintoni on kohdistunut siihen, miten erilaiset käytännöt ovat muovanneet pa-

hantapaisesta lapsesta sen mitä hän on, ja miten pahantapaisuudesta ylipäätään on tullut il-

miö, josta on kiinnostuttu. Tavoitteeni ei ole ollut syvällisen analyysin tekeminen, vaan olen 

pyrkinyt pahantapaisuuden alustavaan hahmottamiseen objektivoinnin ja subjektivoinnin 

leikkauspisteessä. Leikkauspisteen ydin on pyrkimyksissä kääntää pahantapainen lapsi ta-

kaisin normaalille, hyväksyttävälle ja tavoiteltavalle uralle. Tässä tutkimuksessa näiden pyr-

kimysten konkreettinen tapahtumapaikka on koulukoti.  

 

Hyödynnän Alhasen (2007) käyttämää lähestymistapaa Foucault’n valta-analytiikkaan. Al-

hasen mukaan Foucaul’t valta-analytiikan voi nähdä toistensa kanssa risteävinä tiedon, val-

lan ja etiikan käytäntöinä. Toisin sanoen, olemisemme perusta on Foucault’n mukaan kol-

messa suhteessa: suhteessa tietoon (tiedon subjekti), suhteessa muihin (vallan subjekti) ja 

suhteessa itseen (moraalisubjekti) (Helén 2005, 99). Koulukodin luonne on sellainen, että 

mainitut käytännöt ovat siinä jatkuvasti läsnä. Koulukoti-instituutio itsessään ja siihen kyt-

keytyvät tiedonmuodostuksen instituutiot (esimerkiksi akateeminen tutkimus) tuottavat to-

tuutta pahantapaisuudesta määrittelemällä sen syitä, laajuutta, seurauksia ja ilmiöön kohdis-

tuvaa toivottavaa suhtautumistapaa. Näin tehdessään ne ohjaavat ja muokkaavat käytäntöjä, 

mutta myös käyttävät valtaa, joka on sekä objektoivaa että subjektoivaa; sen lisäksi, että 

pyritään hallitsemaan itse (pahantapaisuuden) ongelmaa, kannustetaan ihmistä (pahanta-

paista) muokkaamaan itseään. 

 

Objektivoinnilla Foucault tarkoittaa tapoja, joilla jostain asiasta tai ilmiöstä tehdään ajattelun 

kohde. Tietyistä (ihmisen olemiseen ja käyttäytymiseen) liittyvistä ilmiöistä, kuten vaikkapa 

rikollisuudesta tai seksuaalisuudesta, on eri aikoina eri paikoissa ajateltu eri tavoin. Subjek-

tivointi voi puolestaan viitata sekä siihen, miten ihminen muotoutuu objektia ajattelevana ja 
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kohtelevana subjektina että siihen, millä tavoin ihmisen ajatteluun, käyttäytymisen ja toi-

mintaan pyritään vaikuttamaan erilaisten hallinnan tekniikoiden avulla. Subjektivoinnilla ta-

voitellaan ennen kaikkea muutosta ihmistä itseään koskevassa ajattelussa. Monet laitokset, 

kuten sairaalat, vankilat tai koulukodit ovat Foucault’n mukaan subjektoivia laitoksia: otta-

malla ihmiset oman ajattelunsa ja toimintatapojensa kohteeksi, ne pyrkivät muovaamaan 

heille uudenlaista subjektiutta. (Alhanen 2007, 21–22.)  

Foucault toteaa Klinikan synnyn (Naissance de la clinique 1963) alkusanoissa että ”ihmisten 

sanomisissa ei niinkään ole merkityksellistä se, mitä he ovat mahdollisesti ajatelleet jotakin 

sanoessaan tai sanottuaan, vaan se, mikä automaattisesti systematisoi heidän sanomansa 

asiat, niin että sanottu on rajattomasti diskurssien käytettävissä ja muokkaa niitä”. Foucault’ 

kysyy, ”eikö diskursseja voida analysoida ilman väistämätöntä kommentaaria niin, ettei ole-

teta mitään sanotun jäännöstä tai ylimäärää, vaan ainoastaan sanotun ilmestyminen histori-

allisena faktana?” (Foucault 2013, 18, 21.) Diskursseja ei Foucault’n mukaan siis tulisi tar-

kastella ikään kuin ne automaattisesti kätkisivät sisäänsä kätkettyjä vaikuttimia tai niin että 

niiden kautta pääsisi kiinni johonkin alkuperäiseen ilmiön ideaan. ”Vastustan historian muo-

toa, joka olettaa muutoksen annetuksi ja ottaa tehtäväkseen löytää sen syy” (Foucault 2014b, 

85). Diskursseja voi tarkastella kysymällä: millä oikeutuksella ja miten (tai miten ei) ilmiöstä 

on milloinkin puhuttu ja kenellä on ollut puhevalta asiassa, ja millaisia sääntöjä lausumien 

taustalta voidaan jäljittää (Alhanen 2007, 60). Yksinkertaisimmillaan se on ihmettelyä, ”mi-

ten tietyllä aikakaudella voi sanoa näin, mutta näin ei ole sanottu koskaan?” (Foucault 2014b, 

84).  

 

Diskurssit eivät kuitenkaan ole Foucault’lle yksistään sanottua tai ajateltua, vaan on ole-

massa myös ei-diskurssiivisia käytäntöjä. Esimerkiksi olemista koulukodissa määrittävät 

monet käytännöt, joiden varassa laitos toimii. Käytännöt voivat perustua esimerkiksi tietoon, 

oletukseen, traditioon, tai joskus niiden alkuperää voi olla hyvin vaikea jäljittää. Diskurssii-

visen ja ei-diskurssiivisen yhdistävä käsite on Foucault’lla dispositiivi (dispositif). Koivusa-

lon (2011, 187) mukaan dispositiivin käsitteen kautta Foucault alkoi painottaa yhä vahvem-

min ulkodiskurssiivisia tekijöitä ja käytäntöjä ”diskurssiivisia tapahtumia” jäsentävinä ja oh-

jaavina tekijöinä. Käsitettä dispositiivi on usein pidetty yhtenä Foucault’n vaikeaselkoisim-

mista, ja jätänkin sen yksityiskohtaisen selvittämisen muille (ks. esim. Koivusalo 2011).  
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Foucault itse selvensi dispositiivin käsitettä eräässä haastattelussa vuonna 1977. Koivusalon 

(2011, 192) mukaan siitä on tullut yksi lainatuimmista lähteistä kuvattaessa Foucault’n it-

sensä esittämää määritelmää dispositiivin käsitteestään. Lainausten määrä lisääntyy seuraa-

vassa yhdellä: ”dispositiivi on voimasuhteiden strategiat, jotka tukevat tiedon tyyppejä ja 

ovat näiden tukemia” (Koivusalo 2011, 192). Foucault jatkaa, että hän paikantaa termillä 

”määrätietoisesti heterogeenisen kokoonpanon, joka sisältää diskursseja ja instituutioita, 

arkkitehtonisia kaavoituksia, sääntömääräisiä päätöksiä, lakeja, hallinnollisia toimenpiteitä, 

tieteellisiä, moraalisia, filantrooppisia lausumia, lyhyesti sanottuna yhtä hyvin sanottua kuin 

ei sanottua. Tässä ovat dispositiivin perustekjät. Dispositiivi itsessään on verkosto, joka voi-

daan asettaa näiden perustekijöiden välille.” (Mt.; Alhanen 2007, 105–106.)  

 

Omien sanojensa mukaan Foucault tutki ”sitä arvoituksellista elettä, jolla todet diskurssit 

muodostetaan länsimaisessa ajattelussa” (Koivusalo 2001, 261). Eli jos yritän jotenkin ki-

teyttää dispositiivin pahantapaisuudesta, niin se on ensinnäkin diskurssiivisten lausumien 

(ks. esim. Alhanen 2007, 71–76) kokonaisuus. Diskurssia ovat aikojen kuluessa tuottaneet 

ja muovanneet niin uskonnon, kasvatustieteen, lääketieteen, psykologian kuin yhteiskunta-

tieteiden edustajat. Pahantapaisuuteen on kohdistunut joukko käytäntöjä, joilla sitä on pyritty 

suitsimaan. Pahantapaisuus on instituutio, jonka ilmentymiä ovat muun muassa suojelukas-

vatus ja sitä koskeva lastensuojelujärjestelmä ja -lainsäädäntö. Kenties konkreettisimman 

muodon instituutio saa koulukodissa, joka on viime kädessä arkkitehtoninen rakennelma. 

Pahantapaisuus on myös yksilö (pahantapainen), jonka ojentamisessa sekoittuvat erilaiset 

objektivoinnin ja subjektivoinnin muodot.  

 

Valtaa voi harjoittaa vain vapaisiin subjekteihin ja vain sikäli, kun he ovat vapaita, toteaa 

Foucault. ”Orjuus ei ole valtasuhde, niin kauan kun ihminen on kahleissa”. (1982, 790).) 

Jean-Paul Sartre (ref. Kusch 1993, 103) on todennut, että orjalla on kuitenkin vapaus päättää, 

mitä kahleet hänelle merkitsevät, ja tähän verrattuna Foucault’n käsitys on erilainen. Aidossa 

valtasuhteessa on aina ”kieltäytymisen tai kapinan” mahdollisuus, vaikkakin äärimmillään 

vain valinta kuoleman ja alistumisen välillä (mt., 117). Näkemys, jonka mukaan valta ja 

vastarinta kytkeytyvät toisiinsa, on koulukotimaailmaa, tai mitä tahansa vastaavaa ”pakko-

laitosta” ajatellen merkittävä. Sen kautta on mahdollista ajatella, että jonkinlaisia toiminnan 

vapausasteita on aina olemassa, vaikka instituutio olisi erinäisten valtakäytäntöjen läpäisemä 

(Pyyhtinen 2006, 14). Valtasuhteessa kytee siten aina konfliktin mahdollisuus. Se myös val-

lan harjoittajan on hyväksyttävä, jollei tämä halua korvata valtaa väkivallalla. Väkivaltaan 
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turvautuminen ei jätä vastarinnan mahdollisuutta, vaan uhrin osa on alistua, nöyrtyä, tai 

kuolla. (Foucault 1982, 794–795; myös Kusch 1993, 104.)  

3.2.2 Oppi laitosvallasta 

Puhutteleva esimerkki lapsen huoltoa ja kasvatusta käsittelevästä ajattelusta on oikeustietei-

lijä Ilmari Melanderin (1939) väitöskirja ”Lapsen huollosta”. Siinä Melander muotoilee van-

hemman ja lapsen välisen huolto- ja kasvatussuhteen seuraavasti: 

 

”Huolto-oikeus on valtasuhde. Se asettaa lapsen alistussuhteeseen huoltajaan. Eräin 

rajoituksin kuuluu kaikki lapsen henkilöä koskevien asioiden määräämisvalta huolta-

jalle. (…) Yhteiskunnan ja lapsen edun kannalta on välttämätöntä, ettei lapsen kasva-

tus, hoito ynnä muiden huoltoon kuuluvien tehtävien täyttäminen jää riippumaan siitä, 

suostuuko arvostelukyvytön lapsi noudattamaan huoltajan määräyksiä vai ei. Lapsen 

pakottaminen on siis välttämätöntä. Lapsen pakottamisella laajemmassa mielessä tar-

koitettaneen kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat luvallisia lapsen taivuttamiseksi noudat-

tamaan huoltajan tahtoa. Siihen sisältynee siis myöskin kuritus, koska sen tarkoituk-

sena on antaa lapselle ojennusta jo tapahtuneen pahanteon johdosta, jotta se vastaisuu-

dessa noudattaisi huoltajan tahtoa ja välttäisi tekemästä pahaa. (…) Koska huoltaja saa 

kuritusvaltaansa käyttäessään saattaa lapselle vähäisen ruumiinvamman, lienevät 

kaikki kuritusta lievemmätkin pakotuskeinot luvallisia.” (Melander 1939, 204–205.)  

 

Ajatus (ja käytäntö) huoltajan ehdottomasta vallasta pakottaa ja alistaa lapsi tahtoonsa on 

koulukoteja (vuoteen 1947 kasvatuslaitokset) koskien merkittävä. Vuodet 1937 – 1983 voi-

massa ollut ensimmäinen lastensuojelulaki siirsi huostaanotetun lapsen holhouksen sosiaa-

lilautakunnalle, ja koulukotisijoituksessa holhoojavalta siirtyi koulukodin johtajalle 

(52/1936, 11–12, 21 §). Konkreettisen holhoojavallan lisäksi koulukotiin sijoitetun lapsen 

perusoikeuksia rajoitettiin merkittävästi laitosvalta -käsitekonstruktion avulla.  

 

Valtiosäännössä ilmaistaan aina keskeiset määräykset valtiomuodosta, ylimpien hallituslai-

tosten rakenteesta, toimialasta ja päätöksenteon muodoista sekä kansalaisuudesta ja kansa-

laisten yleisistä oikeuksista (Saukkonen 2006). Valtiosääntö poliittisen prosessin sääntelyn 

välineenä alkoi muotoutua 1600-luvun lopulta alkaen osana yhteiskunnallista eriytymispro-

sessia, jossa Jürgen Habermasin (1929-) mukaan ”systeemi” eli julkisen vallan alue (ennen 

kaikkea talous ja julkinen hallinto) eriytyi yksityisten ihmisten arkisesta elämänpiiristä (Le-

benswelt). Oikeusvaltio modernin oikeuden syntyprosessissa on valtion tila, jossa valtion 
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vallankäyttöä säännellään valtiosäännössä ja yksilösubjektien suojaksi valtiota vastaan luo-

daan vapausoikeuksiksi ymmärrettyjen perusoikeuksien järjestelmä, ja valtion vallankäyttö 

sidotaan lakiin. Oikeusvaltiota seuraava vaihe on Habermasin mukaan demokraattinen oi-

keusvaltio, jonka perusta ovat autonomiset ja tasa-arvoiset subjektit, jotka tuottavat kansan-

edustuslaitokseen kiteytyvän suvereenin poliittisen vallan. (Tuori 1990, 134–137.)  

 

Miten Foucault’n artikuloima kurinpitovalta (nimetön, hajautettu, normiin nojaava mikro-

valta) suhteutuu Habermasin käsitykseen demokraattisesta oikeusvaltiosta? Tätä kysymystä 

Kaarlo Tuori tarkastelee kirjassaan ”Oikeus, valta ja demokratia” (1990). Tuori esittää, että 

”se rajaviiva, joka erottaa Habermasin demokraattisen oikeusvaltion Foucault’n kurinpito-

yhteiskunnasta, näyttää olevan samalla oikeuden raja”, ja hän muotoilee kysymykseen oi-

keuden rajoista yhden mahdollisen vastauksen: oikeus loppuu siinä, missä demokraattisesta 

oikeusvaltiosta siirrytään kurinpitoyhteiskuntaan”. Siirtymän mahdollistaa Tuorin mukaan 

muun muassa saksalaisesta hallinto-oikeudesta peräisin oleva käsiterakennelma vallanalai-

suus, joka avaa ovet kurinpitomekanismeille toimia esteettömästi oikeuden tuolla puolen. 

(Tuori 1990, 139–140.) Vallanalaisuus-käsitteen avulla on mahdollista tarkastella paradok-

sia, joka syntyy vapauden ja tasa-arvon ideoiden soveltamisesta käytäntöön, jossa jotkut yk-

silöt (kansalaiset) eristetään muista ihmisistä sulkemalla heidät laitoksiin. Vallanalaisuus-

käsite on keskeinen myös siinä mielessä, että nykyään koulukoteihin sijoitettujen lasten 

käyttäytymiseen kohdistuvien rajoitusten alkuperä on oikeudellisessa vallanalaisuus-kon-

struktiossa.  

 

”Sosiaalisesti sopeutumattomien oikeusturvan kehittäminen on välttämätöntä”, muotoiltiin 

lastensuojelun ja erityispedagogiikan opaskirjassa ensimmäisen kerran vuonna 1970 (Lasten 

erityishuolto ja -opetus Suomessa 1970, 237). Asia, jonka sosiaalipoliittinen Marraskuun 

Liike oli nostanut julkiseen keskusteluun muutama vuosi aiemmin, oli useimmille uusi. Oi-

keustieteilijä Liisa Nieminen (2009, 11) toteaa, että vielä 1960- tai 1970-luvuilla ei, muuta-

mia poikkeuksia lukuun ottamatta, ollut muodikasta tutkia perusoikeuksia, ei edes valtio-

sääntötutkijoiden keskuudessa. Nyt 2010-luvulla, jolloin lapsen oikeudet ja lapsen etu ovat 

lapsipolitiikan päivittäistä retoriikkaa, voi tuntua hämmentävältä, että nelisenkymmentä 

vuotta sitten käsite ’lapsen oikeusturva’ oli käytännössä tuntematon. Huostaanotettujen oi-

keusturvaa 70-luvun alussa selvittänyt Kevät Nieminen (1974, 20) totesi, että ”alaikäisellä 

ei ole mitään virallista reagointikeinoa käytettävissään”.  
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Lasten ja nuorten olematon oikeusturva näkyi erityisen paljaana sijoituksessa koulukotiin. 

Ensinnäkin koulukotiin sijoittaminen – kuten yksilön sijoittaminen mihin tahansa pakkolai-

tokseen – merkitsi erityisen vallanalaisuussuhteen syntymistä. Vallanalaisuussuhde on siitä 

mielenkiintoinen, että se on yhtä lailla käsiterakennelma kuin käytäntö. Nieminen (2009, 12) 

korostaa, että vallanalaisuutta ja sen sisarkäsitettä ’laitosvalta’, on Suomessa käytetty pikem-

minkin kuvaamaan tosiasiallista tilannetta, eikä kyse ole ollut varsinaisesta oppirakennel-

masta kuten Saksassa. Mistä laitosvallassa ja sen kohteiden vallanalaisuudessa on ollut kyse?  

 

Kaarlo Tuori (1990) on eritellyt vallanalaisuussuhdetta lähtien nimenomaan sen saksalai-

sesta oppiperustasta ja siellä oikeustieteilijä Otto Mayerin (1846–1924) ajatteluun perustuen. 

Oppirakennelman mukaan kaikki kansalaiset ovat yleisessä vallanalaisuussuhteessa valti-

oon, ja vastapoolina yleiselle vallanalaisuussuhteelle kansalaiset nauttivat hallintoa vastaan 

perusoikeuksien kuten omaisuuden ja henkilökohtaisen vapauden suojaa. On kuitenkin kan-

salaisryhmiä, jotka ovat erityisessä vallanalaisuussuhteessa valtioon. Tuo suhde voi perustua 

vapaaehtoisuuteen, kuten on esimerkiksi ryhdyttäessä virkamieheksi tai jos henkilö menee 

vapaaseen laitokseen kuten yliopistoon tai sairaalaan. Mutta mikäli ihminen päätyy laitok-

seen tahdosta riippumatta, perusoikeudet ja hallinnon lainalaisuus päättyvät ”laitoksen por-

tilla”, ja ne eivät enää suojaa hallinnon vallankäytöltä laitoksen sisäpuolella. Toisin sanoen 

(pakko)laitoksessa henkilö asettuu erityiseen vallanalaisuussuhteeseen heti sinne saavuttu-

aan ja menettää samalla perusoikeuksiaan. Erityisessä vallanalaisuussuhteessa on siten kyse 

olemisesta eräänlaisessa valtion sisätilassa, jossa yksityisen subjektin toimintavapautta suo-

jaavat perusoikeudet menettävät voimansa. (Tuori 1990, 140–141; Merikoski 1968, 91.)  

 

Mitä vallanalaisuussuhde sitten käytännössä tarkoitti? Sen sisällön muotoili esimerkiksi Veli 

Merikoski (1968, 91–92) luennoissaan huolto-oikeudesta: 

 

”Ulkonaisesti on tämä vapauden rajoitus lähinnä verrattavissa vapausrangaistukseen, 

vaikkakin, kuten edellä on koetettu osoittaa, huoltotoimenpiteen tarkoitus on olennai-

sesti erilainen kuin rangaistuksen (siveellisen avun ja tuen tarve, ML). (…) Huoltolai-

toksissa (...), kasvatuslaitoksissa ja kunnalliskodeissa olevat sekä työlaitoksiin irtolai-

sina tai (...) korvausvelvollisina suljetut ovat hekin pitkälle menevien vapaudenrajoi-

tusten ja julkisoikeudellisen laitosvallan alaisina. Heidän on noudatettava laitoksen 

järjestystä, joka on vahvistettu huoltolaeissa ja laitosten ohjesäännöissä, heidän on ky-

kynsä ja voimiensa mukaan tehtävä työtä laitoksessa, he eivät saa luvatta poistua lai-

toksesta ja heidän mahdollisuutensa pitää yhteyttä laitoksen ulkopuolella olevien 

kanssa on rajoitettu. Viimeksimainitussa suhteessa rajoittavat heidän vapauttaan ta-

paamisoikeutta koskevat laitoksen järjestysohjeet ja huoltolainsäädäntöön sisältyvät 
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kirjeenvaihtoa koskevat säännökset. Niissä laitoksissa, joiden sisäisen kurin lainsää-

täjä on tarkoittanut muodostaa suhteellisen ankaraksi, on laitoksen johtaja oikeutettu 

tarkastamaan hoidokille tulevat ja hänen lähettämänsä kirjeet ja muut lähetykset ja 

päättämään niiden perille toimittamisesta.” (Mt.) 

 

Muotoilusta ilmenee erilaisten pakko- ja ojennuslaitosten yhteinen oikeudellinen historia. 

Ensimmäistä lastensuojelulakia suunniteltiin noin 40 vuotta, mutta valmistuessaan vuonna 

1936, se kytkettiin ns. huoltolakien kokonaisuuteen. Seuraavana vuonna voimaan astuneessa 

lakipaketissa yhdessä lastensuojelun kanssa säädettiin alkoholistien ja irtolaisten huollosta, 

mikä aikanaan lakia säädettäessä herätti närää niin kasvatusväessä kuin osassa lastensuoje-

luihmisiä (Nuorimaa ym. 1935)9. Vallanalaisuus-teemaan voi liittää myös vuoden 1935 ste-

rilointilain (ks. Mattila 1999). 

  

Vallanalaisuus ja laitosvalta sen alakäsitteenä olivat merkittävä ajattelua jäsentävä käsite-

konstruktio koulukotiin (tai muuhun lastensuojelulaitokseen) sijoitettavan lapsen asemasta 

vielä 1970-luvulla. Nieminen (2009, 19, 21) toteaa, että laitoksiin sijoitettujen perusoikeus-

suojassa tapahtui hyvin vähäistä kehitystä 1970-luvulla ja 1980-luvullakin kehitys oli vasta 

”oraalla”. Vuoden 1984 alussa voimaan tullut (järjestyksessä toinen) lastensuojelulaki 

(683/1983) oli jo korostetusti lapsen oikeusturvaa ja etua painottava laki. Hallitus totesi lain 

perusteluosassa, että laitoshoidolle tuli asettaa ”tarkemmat ja laajemmat laatuvaatimukset” 

(HE 13/1983, 9). Tuori totesi vuonna 1990, että tilanne, jossa vallanalaisuussuhteen mah-

dollistama kurinpito olisi perusoikeussuojan ja lakitasoisen säätelyn ulkopuolella, ”on jo 

ohitettua aikaa”.  

 

Konkreettisesti opit vallanalaisuudesta ja laitosvallasta siirsi historiaan perusoikeusuudistus 

vuonna 1995. Lain perustelussa ”erityisestä vallanalaisuussuhteesta ja laitosvallasta (luku 

3.3) todettiin ykskantaan, että perusoikeuksia ei saa rajoittaa ”hallinnollisin toimenpitein tai 

lakia alemmanasteisin normein, esimerkiksi asetuksilla, kunnallisilla järjestyssäännöillä tai 

viranomaisten antamilla määräyksillä” (HE 309/1993, 25).  

                                                 
9 Joukko aikakauden nimekkäimpiä lastensuojelun puolestapuhujia, joukossa muun muassa presidentin puoliso 

Ester Ståhlberg Koteja kodittomille lapsille -yhdistyksestä ja silloinen professori Arvo Ylppö, vetosi kansan-

edustajiin, jotta nämä eivät kytkisi lastensuojelua sille ”vieraisiin yhteyksiin”. Vetoomus jaettiin kansanedus-

tajille ennen lastensuojelulakia koskevaa päätösistuntoa ja se julkaistiin myös Lapsi ja yhteiskunta -lehdessä. 

(Nuorimaa ym. 1935.) 
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3.2.3 Koulukotien ohjesäännöt 

Käsitys vallanalaisuudesta auttoi perustelemaan laitosten kurinpidollisia käytäntöjä, joista ei 

läheskään aina ole ollut laintasoista (lait ja niitä tarkentavat asetukset) säätelyä. Ensimmäi-

sessä lastensuojelulaissa ei mainita mitään kurinpidosta eikä rangaistuksista lastensuojelu-

laitoksissa eikä myöskään sitä tarkentavassa asetuksessa. Molemmissa kuitenkin edellyte-

tään, että kasvatuslaitoksella on oltava sosiaaliministeriön hyväksymä ohjesääntö (52/1936, 

32 §; 203/1936, 27 §.). Jokaisella laitoksella on aina ollut oma ohjesääntönsä, mutta käytän-

nössä ne ovat olleet hyvin samanlaisia. Ohjesääntöjen esikuvana toimi pitkään ensimmäisen 

valtion kasvatuslaitoksen, Koivulan kasvatuslaitoksen ohjesääntö, jonka antoi Venäjän kei-

sari vuonna 1890 (Keisarillisen Majesteetin Armollinen ohjesääntö 23/1890). Ensimmäinen 

kaikkia valtion koulukoteja koskeva ohjesääntö annettiin vuonna 1924 ja se oli voimassa yli 

30 vuotta eli vuoteen 1960 asti. Sen jälkeen ohjesääntö muuttui vuonna 1966. Tuolloin so-

siaaliministeriön edellisenä vuonna antaman määräyksen seurauksena ruumiillinen kuritus 

rangaistuksena poistettiin ohjesäännöstä (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus… 1965, 

117). 

 

Rangaistuksista vuoden 1924 ohjesääntö toteaa ensin yleisesti, että ensisijaisesti on ”vedot-

tava oppilaan kunniantuntoon ystävällisesti muistuttamalla taikka varoittaen ojentamalla”. 

Mikäli vetoaminen osoittautui tehottomaksi, oli mahdollista käyttää yhtä tai useampaa vii-

destä rangaistusmuodosta. Ohjesääntö siis kehotti asteittain koveneviin rangaistuksiin, joi-

den päätepiste oli ruumiillinen kuritus. Ennen vitsarangaistusta oli mahdollista ottaa pois 

saavutettuja etuja tai oikeuksia, rajoittaa vapauksia ja etuja tai muuttaa ravinnon laatua enin-

tään kolmen päivän ajan. Seuraavaksi tuli ”suuremmassa tai vähemmässä määrässä” muista 

oppilaista erottaminen. Eristäminen sai alle 14-vuotiailla kestää enintään yön ja kaksi päivää, 

14–16-vuotiailla se sai kestää korkeintaan 4 vuorokautta ja sitä vanhemmilla oppilailla enin-

tään 6 vuorokautta. ”Eristyslaitoksessa, johon erittäin vaikeasti ohjattavat oppilaat sosiaali-

ministeriön määräyksestä sijoitetaan, saavat nämä rangaistukset kestää kaksi vertaa pidem-

män ajan”. Vitsarangaistuksesta ohjesääntö määräsi, että se ”saa käsittää korkeintaan 10 

lyöntiä”, ja sen määräämisestä piti päättää johtaja tai johtajatar ”yksissä neuvoin opettaja-

kunnan kanssa”, ja johtajan tai johtajattaren oli myös ”pantava rangaistus toimeen taikka 

ainakin oltava siinä läsnä”. Rangaistuksia sovellettaessa oli ohjesäännön mukaan ”tarkoin 

huolehdittava, etteivät ne tuota vahinkoa oppilasten terveydelle”. (Valtion kasvatuslaitosten 

ohjesääntö 1924, 44 §.)  
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Vuonna 1960 tuli voimaan osaksi uudelleenmuotoiltu ohjesääntö. Vitsarangaistuksen anta-

miseen oli nyt tehty muutos, jonka mukaan sitä ei tulisi käyttää kuin poikkeustapauksissa ja 

”milloin se asianomaisen oppilaan kehitystason huomioonottaen katsotaan välttämättö-

mäksi”. Oppilaan eristämisen enimmäisajat olivat nyt 14 vuotta nuoremmilla kaksi vuoro-

kautta ja sitä vanhemmilla 4 vuorokautta. Vuoden 1960 säännössä oli myös lisäys, että eris-

tystilana voitiin käyttää joko omaa huonetta tai muuta ”normaalisti lämmitettyä ja valaistua 

huonetta”. (Valtion koulukotien ohjesääntö 1960, 41 §.) Seuraava eristämisen enimmäisai-

kaa koskeva muutos tehtiin vuoden 1983 lastensuojelulaissa, jonka mukaan ”eristämistä ei 

saa ilman uutta päätöstä jatkaa yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia”. Ja vaikka eristämisestä olisi 

tehty uusi päätös edellisen määräajan umpeuduttua, eristämisaika ei kokonaisuudessaan saa-

nut ylittää 48 tuntia. (683/1983 32 §.)  

   

Ohjesääntö oli merkittävä myös määrätessään oppilaiden työnteosta koulukodeissa. Ohje-

säännössä tapahtui merkittävä sanamuotojen muutos vuonna 1960. Vuoden 1924 valtion 

koulukotien ohjesääntö jaotteli oppilaiden työ- ja lepoajat iän perusteella: ”(s)äännöllisessä 

työssä – koulutyö siihen luettuna – pidetään, mikäli mahdollista, 13–14-vuotta nuorempia 

oppilaita 6-7 tuntia päivässä ja 14 vuotta vanhempia oppilaita, mikäli mahdollista, 8 tuntia 

päivässä, jolleivät oppilaitten ruumiillinen kehitys ja erityiset asianhaarat aiheuta näissä koh-

dissa toisenlaista järjestelyä” (Valtion koulukotien ohjesääntö 1924, 39§). Vuoden 1960 oh-

jesäännössä työn teettämisen pakottavuus on lieventynyt ja ikäjaottelu on poistettu: ”(o)ppi-

lasta saa pitää koulussa ja säännöllisessä työtoiminnassa hänen iästään ja ruumiillisesta kun-

nostaan riippuen yleensä yhteensä 6-8 tuntia vuorokaudessa, ei kuitenkaan enempää kuin 

laissa on työajasta säädetty” (Valtion koulukotien ohjesääntö 1960, 32 §).  

 

Yhtäjaksoisesta lepoajasta vuoden -24 ohjesäännössä todettiin, että alle 14-vuotiaiden ja 

”ruumiillisesti heikkojen” oppilaiden tuli saada yölepoa ”mikäli mahdollista” 11 tuntia ja 14 

vuotta täyttäneiden vähintään 9-10 tuntia, joskin ”kesällä nukkumisaika voi olla lyhyempi” 

(Valtion koulukotien ohjesääntö 1924, 39 §). Vuonna 1960 katsottiin, että ”oppilaan tulee 

saada iästä ja ruumiillisesta kunnosta riippuen vähintään 8-11 tunnin yhtäjaksoinen yölepo 

(Valtion koulukotien ohjesääntö 1960, 32 §).  Yhtä kaikki vielä vuoden 1960 mutta myös 

vuoden 1969 ohjesäännössä on epämääräisyyksiä kuten ”iästä ja ruumiillisesta kunnosta 

riippuen” tai ”yleensä”, jotka mahdollistivat sen, että jokaisesta päivästä osa oli ”sitä työ-

hommaa iltaruokailuun saakka”, kuten Koulukodissa ollut Erkki (62) muistelee.  
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Nuorten työntekijöiden suojelua koskeva lainsäädäntö ei valmistuttuaan ulottunut kouluko-

teihin, vaan ne jätettiin sen soveltamisalan ulkopuolelle (Järvenpää 1972). Sitä vastoin asetus 

nuorten työntekijäin käyttämisestä vaarallisiin töihin koski myös koulukoteja. Asetuksen so-

vellusalaksi määriteltiin myös työ, jota tekee rangaistus-, ojennus-, tai huoltolaitoksessa, sai-

raalassa tms. laitoksessa pidettävä tai hoidettava henkilö laitoksen määräyksestä (508/86 1 § 

1 mom, b-kohta). Asetus kielsi alle 18-vuotiailta esimerkiksi työn, josta saattoi aiheutua 

”nuorelle työntekijälle pysyviä rakennevikoja”; kielto koski käsin tehtäviä tavaroiden siir-

toja, jos kappaleen paino oli 20 kg enemmän kuin työntekijän paino, ja erikseen mainittiin 

työt, joissa on ”erityinen tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaara” kuten esimerkiksi 

monien työkoneiden käyttö maataloudessa (212/72, 1, 2 §, liite Esimerkkiluettelo). 
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4 Valta puolustaa yhteiskuntaa pahantapaisilta 

 

”Yhteiskunnan on suojeltava itseänsä. Se voi suojella itseänsä siten, että se suojelee vaarassa 

olevia lapsia.” Näin vaatiessaan sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston ylitarkastaja Sulo 

Salmensaari (1921, 87) liittyi niiden aikalaisten joukkoon, jotka näkivät pahantapaisten ojen-

tamisen olevan mitä suurimmassa määrin koko yhteiskunnan etu. Kyse ei siis – todennäköi-

sesti – ollut Salmensaaren omasta ajattelusta, vaan osoitus laajemmasta, kansainvälisestä 

hätäännyksestä. Rikollisuuden, ennen kaikkea nuorten rikollisuuden katsottiin olevan suora 

seuraus kaupungistumisesta ja siihen liittyvästä perinteisen elämäntavan murtumisesta.   

 

Vaatimus yhteiskunnan puolustamisesta palautuu ennen kaikkea kriminologian sisällä 1800- 

ja 1900-lukujen vaihteessa käytyyn kiistaan (jonka lopputulos ei liene edelleenkään selvä) 

rikosten rangaistusten linjasta. Karkean jaon mukaan ns. klassinen koulukunta kannatti ran-

gaistusten tekokeskeisyyttä ja yleisestävyyttä, ns. sosiologinen koulukunta tekijäkeskei-

syyttä ja erityisestävyyttä. Jälkimmäisen koulukunnan ajattelusta oli peräisin vaade yhteis-

kunnan puolustamisesta (social defence) rikollisuuden vaaraa vastaan. Sinänsä kyse ei ollut 

tuolloin syntyneestä ajattelusta, vaan ensimmäiset, ennaltaehkäisyn vaatimukseksi katsotta-

vat kannanotot esitettiin jo 1790-luvulla. Rangaistusten tekijäkeskeisyyden painotus liittyi 

sosiologisen koulukunnan psykiatrista tietämystä korostaneeseen näkemykseen eli katsot-

tiin, että on mahdotonta erottaa rikos henkilöstä, joka sen tekee. (Marttunen 2008, 58–59; 

Canals 1960, 547.)  

 

Ei siis ole sattumaa, että Foucault antoi 1800-luvun oikeutta ja rangaistuksia käsitelleelle, 

vuosien 1975–1976 luentosarjalleen nimen ”Yhteiskuntaa on puolustettava” (Il faut défen-

dre la société / Society Must Be Defended).  

4.1 Pahantapaisuus ja suojelukasvatus-apparaatti 

Asiakokonaisuuden ymmärtämiseksi on tarkasteltava historiallisesti muovautunutta käsite-

paria pahantapaisuus ja suojelukasvatus. Virallisesti käsite suojelukasvatus esiintyi meillä 

ensimmäisen kerran vuonna 1905 suojelukasvatuskomitean mietinnössä. Komitean tehtä-

vänä oli selvittää, kuinka paljon ”siveellisessä suhteessa huonosti hoidettuja ja pahantapaisia 

lapsia” oli, ja siltä odotettiin myös ehdotusta suojelukasvatuslaiksi (KM 1905: 9a, V-VII). 
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Kasvatuslaitoksen johtajana toimineen Salmensaaren mukaan nimitys suojelukasvatus viit-

tasi jokseenkin ”samaan alaan, jota ennen nimitettiin pakkokasvatukseksi”, ja hän määritteli 

suojelukasvatuksen kohdistuvan ”sellaisiin kasvavan polven jäseniin, jotka, vaikka ovatkin 

henkisesti terveitä, eivät siveellisessä kehityksessään käy normaalikulkua, vaan muodostu-

vat siveellisesti sairaiksi, pahantapaisiksi” (Salmensaari 1915, 36–37). Suojelukasvatus oli 

siis institutionalisoitua lasten suojelua, jota tekivät valtio, kunnat (sosiaalilautakunnat) ja 

monet, vielä 1900-luvun alussa runsaslukuiset lastensuojelujärjestöt ja -yhdistykset. Suoje-

lukasvatuksen sisältö oli käytännössä jokseenkin sama, kuin mitä nykyisin ymmärretään las-

tensuojelun niin sanotulla suppealla tulkinnalla (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen 

2012, 36). 

   

Käsitykset siitä, ketä on suojeltava ja miltä, ovat jonkin verran vaihdelleet. Vuoden 1905 

komitea oli korostetusti sitä mieltä, että yhteiskuntaa tuli suojella pahantapaisilta lapsilta. 

Pahantapaisuuden päätepiste, rikollinen alaikäinen oli komitean mielestä ”merkittävä yhteis-

kunnallinen vaara” (KM 1905: 9a, 15). Seuraava pahantapaisuutta ja lakia pahantapaisten 

suitsemiseksi suunnitellut komitea vuonna 1921 oli kääntänyt asetelmaa: nyt suojelun kohde 

oli ensisijaisesti lapsi, jos kohta myös yhteiskuntaa oli suojeltava pahantapaiselta lapselta. 

Lasta tuli suojella ympäristön turmiollisilta vaikutuksilta, ja yhteiskunnan tuli ottaa vastuu 

lapsen kasvatuksesta, mikäli tämä oli vanhempien kyvyttömyyden tai huolimattomuuden 

seurauksena laiminlyöty, huonohoitoinen, pahoinpidelty, pahantapainen tai rikoksentekijä. 

Komitea näki kuitenkin myös mahdollisena, että pahantapainen lapsi oli sitä mitä hän oli, 

omaa syytään, oman syyn viitatessa ennen kaikkea biologisiin ja perinnöllisiin ominaisuuk-

siin. (KM 1921, 15, 98.) 

 

Suojelukasvatus oli siis vastaus pahantapaisuuden ilmiöön. Pahantapaisuus oli ”siveellistä 

turmelusta” tai peräti sairautta, kuten Salmensaari totesi, ja siitä oli erotettavissa eri vaka-

vuusasteita. Köyhäinhoidon tarkastaja G. A. Helsingius (1909) muotoili vuosituhannen 

alussa ”siveellisen turmeluksen eri asteet”, mutta muistutti samalla, että on mahdoton yksi-

selitteisesti sanoa, milloin jokin käyttäytyminen ylittää tietyn pahantapaisuuden asteen. Hä-

nen määrittelyssään turmeluksen asteet etenivät seuraavasti: siveellisessä suhteessa laimin-

lyödyistä ja huonohoitoisista tuli ennen pitkää koulusiirtoloihin ja turvakoteihin sijoitettavia 

pahantapaisia ja sieltä kehitys jatkui valtion kasvatuslaitoksiin päätyväksi rikoksentekijäksi 

(mt., 7-11). Köyhäinhoitoa edustanut Helsingius ei huoltolautakunnille kirjoittamassaan kä-
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sikirjassa ”Yhteiskunnan lastenhoito ja suojelukasvatus” käsitellyt lainkaan kasvatuslaitok-

sia, sillä ne kuuluivat kokonaan ”eri hallinnonalalle”. Kasvatuslaitokset kuuluivat vankein-

hoitolaitoksen alaisuuteen aina vuoteen 1918 asti. Suojelukasvatuslaitoksia koskeva lainsää-

dännöllinen kehitys on kokonaan oma juonteensa, johon palaan luvussa 4.7. Siveellisen tur-

meluksen asteet perustuvat ajatteluun tietynlaisen käyttäytymisen deterministisestä pääte-

pisteestä, jollei yhteiskunta päässyt puuttumaan pahantapaisen kehitykseen mahdollisimman 

varhain. ”Pahantapaisuus on rikollisuuden alku”, totesi Salmensaari (1915, 13) ykskantaan. 

Helsingiuksen ja muiden aikalaisten oli vielä pääteltävä piilevä rikollisuus käyttäytymisestä. 

Kovin kauaa heidän ei kuitenkaan tarvinnut odottaa, kun tuleva jo voitiin nähdä katsomalla 

ihmisen sisimpään.  

  

Suojelukasvatusväki oli alusta lähtien pohtinut vaihtoehtoisia syitä nuorison siveelliseen 

rappioon, eli että oliko pahantapaisuus perittyä vai opittua, vai mahdollisesti molempia? 

Suojelukasvatuksen järjestämistä pohtinut vuoden 1905 komitea näki pahantapaisuuden 

syiksi muun muassa siirtymisen kaupunkeihin, irtaimen väestön, kotiolot, orpouden, van-

hempain poissaolon kodista ja juoppouden, lisäksi mainittiin muu epäsiveellisyys kodissa, 

vanhempien rikoksellisuus ja vähäjärkisyys sekä kyvyttömyys kasvatustoimeen (KM, 1905: 

9a, 26–50). Salmensaari puolestaan järkeili, että huonoja oloja oli ollut aiemminkin, mutta 

pahantapaisuudesta oli tullut joukkoilmiö vasta nyt, joten selitys oli löydettävissä yhteiskun-

nan tilasta. Ja ”näin tulee se, mitä meidän aikamme niin kerskuen ansiokseen kehuskelee, 

ostetuksi ihmisluonteen kehityksen kustannuksella; teollisuuden kehitys lisää pahantapai-

suuden määrää”. (Salmensaari, 1915, 20–21.) Kasvatuslaitoksiin sijoitettavista pahantapai-

sista olikin, maan väestöjakaumaan suhteutettuna, huomattava osa kaupunkien ja suurten 

kuntien tai taajamien lapsia. Tähän toisaalta vaikutti merkittävästi se, että niissä oli erillinen 

lastensuojelulautakunta paljon aikaisemmin kuin maaseutukunnissa; esimerkiksi Helsinkiin 

lautakunta perustettiin jo vuonna 1922 (ks. Pulma 1987, 172).  

 

Suojelukasvatus oli joukko käytäntöjä, jotka kohdistettiin pahantapaiseen alaikäiseen. Häntä 

voitiin neuvoa, valvoa, varoittaa ja viime kädessä rajoittaa vapauksia, minkä äärimmäinen 

muoto oli pahantapaisen huostaanotto ja sijoittaminen koulukotiin. Suojeluvalvontaa suorit-

tivat sosiaalilautakunnat ja sosiaalihuollon virkamiehet, joiksi luetaan myös erityiset suoje-

luvalvojat. Suojeluvalvojaksi ryhtyvän tuli aluksi tutustua valvottavaansa koskeviin tietoi-

hin, jotka ”koskevat valvottavan kehitystä, hänen huoltajiensa elämää, hänen kotiolojaan ja 

toveripiiriään, valvottavan luonnetta ja taipumuksia sekä hänen hairahduksiaan, mikäli niitä 
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on tapahtunut” (Suojeluvalvoja 1951, 7). Epävirallista suojelukasvatusta ja -valvontaa saivat 

tehdä ja oletettiinkin tekevän kaikkien kansalaisten, mutta nimeltä mainittu ilmoitusvelvol-

lisuus oli papilla, seurakunnan esimiehellä, opettajalla, lääkärillä, kätilöllä ja kunnan viran-

omaisella (52/1936, § 51).   

 

Institutionaalisen huolenpidon taustalla on ihmisten luokittelu. Luokittelun avulla ihmiset 

voidaan sijoittaa oikeisiin paikkoihin, kuten pahantapaiset tai rikolliset oikeanlaisiin laitok-

siin. (Foucault 2014, 198–199,202.) Pahantapaisten lasten lajittelukeskus oli vuodet 1921–

1969 Järvilinnan vastaanottolaitos. Järvilinnassa tehtyjen tutkimusten perusteella sinne mää-

rätyt lapset jaoteltiin valtion koulukoteihin (ks. KM 1958: 1, 9). Periaatteessa oli mahdol-

lista, että vastaanottolaitoksessa päädyttiin siihen, että lasta ei panna koulukotiin lainkaan, 

mutta tiettävästi siten ei koskaan tapahtunut. Pahantapainen oli Järvilinnassa keskimäärin 

kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen tai jopa vuoden, ja tutkimusten ja tarkkailun päätyt-

tyä lapsi oli määrittynyt älyllisesti rajoittuneeksi tai normaaliälyiseksi ja normaalisti kasva-

tettavaksi, vaikeasti kasvatettavaksi tai erittäin vaikeasti kasvatettavaksi. (KM 1958:1, 13–

14, 26–27.) Ensimmäisen kerran jo vuoden 1921 komiteassa hahmoteltua jaottelua perustel-

tiin sillä, että homogeenistä oppilasainesta oli helpompi kasvattaa. Sijoitusperusteita olivat 

myös pahantapaisen ikä ja kotipaikka (kaupungissa vai maaseudulla). Käytännössä jaottelu 

ei kuitenkaan koskaan toiminut. Siihen nähden laitoksia oli liian vähän. Jokaisen kasvatetta-

van ”erityistarpeista huolehtiminen” jätettiinkin koulukotien tehtäväksi (mt., 16).  

4.2 Siveellinen luonne 

Pahantapaiset olivat siis siveellisessä suhteessa vaarannettuja. Siveellisyyden käsite omak-

suttiin 1800-luvulla suomalaiseen filosofiseen keskusteluun Hegeliltä. ’Siveellisyys’ on 

käännös saksan sanasta Sittlichkeit, jonka alkuperä puolestaan on sanassa Sitten (tavat, tot-

tumukset, käyttäytymissäännöt), ja Tuija Pulkkisen (2003, 224–225) mukaan ’siveellisyys’ 

ei täysin säilytä saksankielistä merkitystä. Sekä Hegelillä että Snellmanilla ’siveellisyys’ 

kattoi kolme semanttista kenttää: seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvän konnotaation, ylei-

sesti moraalisuutta tarkoittavan merkityksen ja kolmantena kenttänä poliittisia, yhteiskun-

nallista vastuuta ja kulttuurin muuttamiseen liittyvät konnotaatiot (Pulkkinen & Sorainen 

2011, 16). Snellmanille siveellisyys yhdisti sisäisen moraalin ja ulkoisen lainkuuliaisuuden 

yhteisöllisen elämän aspekteina (Pulkkinen 2003, 225). Snellmanin aikakauden jälkeen si-

veellisyys-käsitteen merkitykset ovat painottuneet eri tavalla.  
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Pulkkinen ja Sorainen (2011) toteavat, että siveellisyys-käsityksen poliittinen ulottuvuus 

kuihtui pikku hiljaa pois. 1950-luvulla siveellisyyden poliittisen toiminnan ja yhteiskunta-

vastuun ulottuvuudesta näkyi enää vain jälkiä, samoin sen moraalisuuteen viittaavasta mer-

kityksestä. Ennen kaikkea julkisessa keskustelussa siveellisyys oli tuolloin kaventunut viit-

taamaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. 60-luvulta alkaen siveellisyydestä puhuminen alkoi 

kuulostaa vanhahtavalta ja sen jälkeen ”sen enempää moraalista kuin seksuaalisuudestakaan 

ei ole puhuttu siveellisyyden kielellä”. Lakiteksteistä tosin sen saattaa yhä löytää. (Mt., 16–

18.) Siveellisyyden snellmanilaiset painotukset näkyvät selvästi suojelukasvatuksen varhais-

ten vaikuttajien kirjoituksissa.  

 

Vanhan sanonnan mukaan tottumus on toinen luonto. Tämä on luettavissa ohjeeksi ja opas-

tukseksi niin laitoskasvatusta pohtineiden kuin aikakauden kasvatusopin edustajienkin kir-

joituksista. Suomalaisen kasvatustieteen kurssin empirismiin kääntänen professori Albert 

Liliuksen (1873–1947) mielestä kasvatuksen päämäärä toteutui luonteenkasvatuksella ja 

tahdonharjoituksella, jossa olennainen osa oli tottumuksen ja taipumusten synnyttäminen 

kasvatettavissa harrastuksen avulla (Honkanen, 2007, 394). Lasta on totutettava ja ”lopulta 

ei voidakaan toisin toimia”, muotoili Salmensaari " (1915, 129, 132) ja totesi, että suojelu-

kasvatuksessa totuttamisella on erittäin tärkeä rooli, sillä kasvatettavista on laitoksessa "kuo-

letettava huonoja tottumuksia”.  

 

Siveellisyyden seksuaalisuutta tarkoittavan merkityksen painottuminen näkyy erityisen hy-

vin suhtautumisessa suojelukasvatusta edellyttäviin tyttöihin. Yleisesti ottaen pahantapai-

suudella oli alusta alkaen paremminkin miehinen sukupuoli, ja tyttöjen ajateltiin olevan poi-

kia alttiimpia olosuhteiden turmeleville vaikutuksille (Vehkalahti 2008, 87–90). Saari (1961, 

44–45) nimesi ”siveellisyysrikkomukset” tyttöjen yleiseksi sijoitusperusteeksi painottaen 

siis siveellisyyden seksuaalisia ja moraalisia ulottuvuuksia. Vuoden 1958 koulukotikomitea 

puolestaan puhui jo suoraan ”murrosikäisten tyttöjen seksuaalisesta holtittomuudesta” (KM 

1958: 1, 6), joka edellytti suojelukasvatuksellisia toimenpiteitä. Seksuaalinen holtittomuus 

oli vuoteen 1972 mennessä muuttunut ”normien vastaiseksi seksuaaliseksi käyttäyty-

miseksi”, joka tuolloisen suojelukasvatustoimikunnan mielestä oli ”yksi tyttöjen keskeinen 

koulukotiin sijoittamisen peruste” (KM 1972: B 135, 24). Näin moraaliarvostelmiin perus-

tuva syy oli vakiintunut juridisten sijoitusperusteiden joukkoon. (Tekijöistä tyttöjen koulu-

kotiin sijoittamisen taustalla, ks. esim. Vehkalahti 2004, 139–148.)  
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Yksi siveellisen rappion keskeinen juonne olivat aviottomat äidit ja heidän lapsensa. Snell-

manin aatteellisen perinnön mukaan siveellisyyden ihanne tarkoitti naisen kohdalla joko äi-

tiyttä, lastenkasvatusta ja kodin ”hengettärenä” toimimista” tai ns. yhteiskunnallista äitiyttä 

kuten esimerkiksi hyväntekeväisyystyötä. Tuomaala (2006) on kiteyttänyt aikakauden 

(nais)kansanedustajien suhtautumisen aviottomiin äiteihin ja heidän lapsiinsa karkealla kah-

tiajaolla: porvarispuolueissa tilanteeseen pyrittiin vaikuttamaan äitien ja lasten siveellisyyttä 

korottamalla ja sosialistipuolueissa elinoloja parantamalla. Vähitellen molemmat kannat sai-

vat kuitenkin enemmän jalansijaa molemmissa leireissä. (Mt.) NMKY-aktiivi, pappi, koulu-

kodin johtaja ja lastensuojelutoimiston tarkastaja Juho Tunkelo (1909, 9) pohti yhteiskun-

nallisen murroksen haittavaikutuksia seuraavaan tapaan: ”äitien työskentely kodin ulkopuo-

lella ja kun aviottomat lapset on annettava vieraan hoitoon. (...) Siinä piilee usein kaikkein 

suurin vaara lasten huonoon hoitoon ja kasvatukseen nähden". Saari totesi opettajainvalmis-

tuslaitokselle kirjoittamassaan kurssikirjassa vuonna 1968 asian huomattavasti suorasanai-

semmin: ”Päivisin poissaoleva ja iltaisin työstä uupunut äiti ei suinkaan ole erikoisen onnis-

tunut kasvattaja”. Yksinhuoltajan lapsen riski kehittyä pahantapaiseksi on suurin, hän toteaa. 

(Saari 1968, 97 – 98.)  

4.3 Pahantapainen 

Olen edellä viitannut jo useamman kerran ’pahantapaisuuten’ ja sen subjektiin ’pahantapai-

seen’, joten on aika esitellä hänet. Pahantapainen lapsi on tutkimukseni keskushenkilö. Myö-

hemmin häntä on nimitetty esimerkiksi sosiaalisesti sopeutumattomaksi, pelkästään sopeu-

tumattomaksi tai häiriintyneeksi, ja tällä hetkellä hän on ilmeisesti ”moniongelmainen”. 

Yhtä kaikki kyse on hahmosta, jonka me kaikki ikään kuin tunnemme, joka on piirteiltään 

niin tuttu, että vain yksi sana riittää.  

 

Puhun nykyisin vanhahtavankuuloisesti ’pahantapaisesta’, paristakin syystä. Ensinnäkin se 

on ytimekäs ja kuvaava ilmaus ja monille tuttu sana lapsuudesta. Varsinainen syy on kuiten-

kin se, että ’pahantapaisuus’ tietynlaisia lapsia kuvaavana käsitteenä säilyi läpi ajanjakson, 

johon tutkimukseni kohdistuu. Vuoden 1937 – 1983 voimassa ollut ensimmäinen lastensuo-

jelulaki oli leimallisesti turvattomien ja pahantapaisten lasten huostaanottolaki. Pahantapai-

nen oli keskeinen kategoria lain laadinnan aikoihin ja se esiintyi useissa yhteyksissä vielä 
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uuden lastensuojelulain jälkeenkin. Sosiaali- kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille tarkoi-

tettu, vuodesta 1953 alkaen ilmestynyt opaskirja ”Lasten erityishuolto ja -opetus” määritteli 

pahantapaisuutta vielä vuoden 1974 painoksessa (1974, 277). Sosiaalihuollon 1980-luvun 

oppikirjassa ”Sosiaalihuolto” (Salo 1982) on kokonainen luku teemasta ”epäsosiaalisiin ala-

ikäisiin (pahantapaisiin) kohdistuva lastensuojelutyö”. Tarja Pösön (1993) etnografinen kou-

lukotitutkimus ei ollut hylännyt pahantapaisuutta sekään.   

 

Sanaa pahantapainen voi ajatella siten, että se viittaa ihmisen pahoihin tapoihin tai ihmisen 

pahankaltaisuuteen. Molemmissa vaihtoehdoissa paha on keskeinen määrittäjä ja sen voi 

nähdä kytkeytyvän uskonnolliseen näkemykseen ihmisen perimmäisestä olemuksesta akse-

lilla hyvä-paha, tai sitä voi tarkastella ihmisen toiminnan luonnetta käsittelevänä etiikan pe-

ruskysymyksenä.  

 

Koulukotien sijoitusasiakirjat piirtävät sangen karua kuvaa laitoslapsesta niiden arvioidessa 

lapsen ominaisuuksia ja luonnetta joskus hyvinkin armottomasti. Tutkimukseen haastattele-

mistani henkilöistä esimerkiksi 1950-luvulla Koulukodissa ollutta Johannesta luonnehdittiin 

henkilötutkintalomakkeessa ”vallattomaksi ja tottelemattomaksi”; hänen todettiin oikean 

kotikasvatuksen puuttuessa ”menneen vikaan”, joten hänestä oli kehittynyt ”vilpillinen, va-

lehteleva ja tottelematon”. Lisäksi hän oli ”tupakkavillityksen vallassa ja kouluopetuksesta 

piittaamaton”. (Koulukodin arkisto.10) Yksittäisiä tapoja, ominaisuuksia tai tekoja, joilla pa-

hantapaisuutta on yleensä kuvattu ovat epärehellisyys, laiskuus, työnkammoisuus, vastuut-

tomuus, itsepäisyys, rivopuheisuus, röyhkeys, tottelemattomuus, uppiniskaisuus, taipumus 

väkivaltaan ja kevytmielisyys. (Pulma, 1987, 64; Harrikari, 2004b, 138–139; Vehkalahti, 

2008, 74–77. )  

 

Haikarin (2009) mukaan 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Sippolan kasvatuslaitoksessa 

kaikki pojat luokiteltiin joko hyviksi tai pahoiksi, ja samassa yhteydessä esitettiin arvio mi-

hin suuntaan kukin oli näiden dimensioiden välillä kehittymässä. Lapsella saattoi olla ”perin 

ikävä”, ”kehno” tai ”vastenmielinen luonne” tai heitä kuvattiin ”raaoiksi”, ”rikollisiksi” ja 

”häikäilemättömiksi”. Ääripäässä olivat lapset, jotka olivat ”kaikkea kunniantuntoa” tai ”hä-

pyä vailla” tai ”siveellisesti rappeutuneita”. (Mt., 48.) Kansalaissodan jälkeen luonnehdin-

toihin liitettiin myös avoimen vihamielisiä poliittisia sävyjä, toteaa Haikari, ja kansakunnan 

                                                 
10 Tunnistettavuuden estämiseksi en nimeä Koulukodin arkistoa tämän tarkemmin.  
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kahtiajaon sai todennäköisesti tuntea nahoissaan (kirjaimellisesti) moni koulukodin poika 

vielä pitkään sodan päätyttyäkin. Kyppö (1989, 42) puolestaan muistelee 1950-luvun lopun 

sosiaalilautakunnan lausuntoa, jossa erään Pernasaaren koulukotiin päätyneen pojan mainit-

tiin olevan ”läpipaska”.   

 

Käsite ’sosiaalisesti sopeutumaton’ kulki pitkään pahantapaisen rinnalla. Ahvenainen ym. 

(1981, 19) totesivat, että ”sosiaalinen sopeutumattomuus ja tunne-elämän häiriintyneisyys 

muodostanevat ongelmallisen ja vaikeaselkoisen vyyhden laitosnuoren kohdalla”. Toisaalta 

sopeutumattomuus ei heidän mielestään ollut paras mahdollinen määritelmä, pikemminkin 

tuli puhua ”sopeutumishäiriöstä”. Käsite vangitsee niin emotionaalisen kuin asosiaalisuu-

denkin ulottuvuudet, ja sopeutumishäiriö voidaan määritellä ”käyttäytymiseksi tai tilaksi, 

joka sisältää yksilössä ilmetessään tunnepitoista tyytymättömyyttä, psyykkistä tuskaa tai 

kärsimystä ja joka yhteisötasolla merkitsee vakiintuneiden tai yleisesti hyväksyttyjen nor-

mien rikkomista” (mt.). Ahvenainen ym. pyysivätkin tutkimuksessa koulukotien henkilö-

kuntaa arvioimaan oppilaiden psyykkistä terveyttä. Vastaukset eivät tekijöiden mukaan an-

taneet yksiselitteistä kuvaa koulukotioppilaiden häiriintyneisyydestä, mutta yksittäisiä arvi-

oita olivat: ”sosiaalisesti holtiton, tunnekontrolli pettää, käsitys todellisuudesta poikkeava, 

pakkoneuroottinen, väkivaltainen, normikehitys olematon, tunne-elämä lukkiutunut, elää 

täysin alakulttuurin sisällä, koulufoobikko, elää fantasiamaailmoissa” (Ahvenainen ym., 

1984, 19). Voi sanoa, että psykiatrinen ja psykologinen tieto olivat 30–40 vuodessa tehneet 

merkittävän invaasion koulukodissa työskentelevien käsityksiin pahantapaisesta. 

4.4 Psykopatia ja muut sielun heikkoudet 

Oma institutionaalinen juonteensa on se, mikä tieteenala on milloinkin pitänyt pahantapaista 

lasta tai laajemmin lastensuojelua omanaan. Jahnukainen, Pösö, Kivirauma ja Heinonen 

(2012, 48) jyvittävät nykyisen lastensuojelun yhteiskuntatieteille ja erityispedagogiikan psy-

kologialle. He toteavat, että niillä (lastensuojelu ja erityispedagogiikka) on yhteiset juuret 

suojelu- ja parantamiskasvatusopissa, mutta ”sittemmin alueet ovat eriytyneet sekä akatee-

misessa mielessä että käytännön toimissa” (mt.). Lastensuojelu ei ole vakiintunut tieteenala 

(vrt. Hämäläinen 2007), kuten ovat yhteiskuntatieteet, psykologia ja erityispedagogiikka, 

vaan se on ensisijaisesti käytäntöä. Näin kuitenkin diskurssit ja käytännöt kietoutuvat yh-

teen. 
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Erityispedagogiikka ja lastensuojelu pohjautuvat siis suojelu- ja parantamiskasvatusoppiin. 

Käsitykseen ”juurien eriytymisestä” sittemmin, voi kuitenkin huomauttaa, että se, millä tie-

teenalalla yksittäiset tutkimukset tai akateemiset opinnäytteet tehdään ja julkaistaan, ei kerro 

vielä paljoakaan niiden taustasitoumuksista. Vain muutama esimerkki: Rauhala (1972) nojaa 

paljossa koulukotipoikien ja nuorisovankien myöhempiä elämänvaiheita selvittävässä tutki-

muksessaan John Bowlby’n ns. äidinriistoteoriaan11. Samaisen teorian vaikutus on vahva 

myös Salon (1982) sosiaalihuollon oppikirjassa. Pösön (1993) väitöskirja ”Kolme kouluko-

tia” kiinnittyy lapsen pahantapaisuuden käsittelyssä ns. huoltomalliin12, jonka taustaideolo-

gia on hänen mukaansa kristinuskossa, professionaalisessa sosiaalityössä, kliinisessä psyko-

logiassa ja empiirisessä sosiaalitutkimuksessa (Pösö 1993, 45).  

 

Harrikari (2004a, 239) nimeää yhdeksi muutoksen monumentiksi Saaren väitöskirjan Pa-

hantapaisuus yksilön sopeutumattomuuden oireena (1951) ja Saaren merkittäväksi elämän-

kaaren tason toimijaksi laitoskäytäntöjen (koulukodit) muutoksessa. Harrikarin mielestä se, 

että lainsäädäntöteksteissä ryhdyttiin puhumaan sosiaalisesta sopeutumattomuudesta pa-

hantapaisuuden sijaan, oli ”läheisessä yhteydessä laitoskäytäntöjen muutokseen” (mt).  Kä-

sitykseni mukaan Harrikari ei lähdeaineistonsa (lainsäädäntöasiakirjat) perusteella pysty sa-

nomaan mitään laitosten käytännöistä, saati muutoksista niissä; käytäntöjä koskevien dis-

kurssien muutoksesta kylläkin. Otan tämän esille siksi, että Harrikarin tutkimus on yksi har-

voista viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tehdyistä (myös) koulukoteja käsittelevistä 

tutkimuksista ja se, kuten esimerkiksi Pulman ja Turpeisen (1987) Suomen lastensuojelun 

historia ovat ahkeran viittauksen kohteina ja osallistuvat siten tiedon tuottamiseen pahanta-

paisuudesta. Jos ja kun sekoitetaan diskurssit ja käytännöt (ilmiö ideana ja ilmiö käytäntönä), 

niin on vaara, että – todennäköisesti täysin tahtomatta – esitetään idea käytäntönä.   

 

                                                 
11 John Bowlby’n kiintymyssuhdeteoria painottaa pienen lapsen ja äidin välistä suhdetta lapsen psyykkisen 

terveyden perustana. Bowlby’n mukaan pohja lapsen mielenterveydelle luodaan lapsen kolmen ensimmäisen 

ikävuoden aikana. Psyykkinen kehitys voi merkittävästi vaarantua, mikäli lähellä ei ole turvallista aikuista, ja 

Bowlby’lle äiti-lapsi -suhde oli ensisijainen. (Yesilova 2009, 52–53.) Kiintymyssuhdeteoriasta tuli erittäin vai-

kutusvaltainen, ja keskeinen henkilö sen rantautumisessa Suomeen oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton men-

taalihygieenisen toimiston johtaja, psykiatrian erikoislääkäri Martti Paloheimo. Paloheimon mukaan äidin ja 

lapsen välinen suhde saattoi häiriintyä siten, että siitä voitiin käyttää ”sanontaa maternal deprivation. Suomen 

kielellä sitä voitaisiin paremman sanan puutteessa kutsua ’äidin riistoksi’.” (Mt., 63–64.)  
12 Pösö (1993) erottelee kaksi pahantapaisuuden käsittely päälinjaa. Niin sanotun oikeusmallin juuret ovat ang-

loamerikkalaisissa nuorisotuomioistuimissa, ja se perustuu ajatukseen lapsesta syyllisenä ja siten teoistaan vas-

tuullisena. Skandinaavisen, hallinnollisesti lastensuojelulautakuntiin kiinnittyvässä ns. huoltomallissa pahan-

tapainen lapsi mielletään uhrina ja sitä kautta korostetaan tämän tarvetta tukeen ja hoitoon. (Pösö 1993, 45.)  
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Ydin on myös siinä, että mahdollisista puhetapojen muutoksista huolimatta näkökulma, josta 

pahantapaista lasta katsottiin, ei välttämättä oleellisesti muuttunut. Vaikka häntä tarkastele-

vien katseiden kirjoon kenties liittyivätkin sosiaalipsykologit (ks. Harrikari 2004a, 241), ei 

katseen suunnassa tai katselijoiden paikassa tapahtunut muutosta. Saaren kirja sielullisesti 

poikkeavista lapsista ilmestyi ensimmäisen kerran 1949 ja sen viimeinen, sisällöllisesti lähes 

muuttumaton painos 1968. Teos on esimerkkinä tässä, sillä käyttötarkoituksen (opettajain-

koulutuslaitos) huomioon ottaen voi olettaa sen ajattelun levinneen suhteellisen laajalle.  

 

”Sielullisesti poikkeavia” lapsia ovat Saaren (1968) jaottelussa vajaamieliset ja luonnevikai-

set. Ohitan tässä yhteydessä vajaamieliset ja keskityn luonnevikaisiin, sillä heistä on yhteys 

koulukotiin. Saaren kirja perustuu samantyyppiselle ajattelulle kuin köyhäinhoidontarkas-

taja Helsingiuksella. Hän esittää pahantapaisten ojentamiseksi – kuten tuon ajan lastensuo-

jelulakikin − asteittain kovenevien toimenpiteiden ketjua: neuvonta, varoitus, (suojelu)val-

vonta, huostaanotto, lastenkoti, koulukoti.  Koulukoti oli ”luonnevikaisuuden eli psykopa-

tian” päätepiste. Mitä psykopatia sitten oli? Saaren (mt., 69) mukaan yleensä se käsitetään 

”rakenteelliseksi erikoisuudeksi”. Määritelmä on hieman epämääräinen, sillä tieto psykopa-

tiasta oli vasta tarkentumassa. Psykopaateiksi pahantapaisia olivat kuitenkin kutsuneet jo 

suojelukasvatuksen varhaiset vaikuttajat, vaikka käsitteen määrittely tuotti heille vielä suu-

rempia vaikeuksia kuin Saarelle.  

 

Esimerkiksi suojelukasvatuksen alkuaikojen vahva mies, sosiaaliministeriön lastensuojelu-

toimiston pitkäaikainen päällikkö Adolf von Bonsdorff (1924a) pohdiskeli Lastensuojelu-

lehdessä ”Kasvatuslaitosten abnormeista ja vaikeasti ojennettavista oppilaista sekä yhteis-

kunnalle vaarallisista ihmisistä”, että ”hyvinkin suuri joukko huoltokasvatukseen tai pakko-

kasvatukseen otettuja alaikäisiä potee kaikenlaisia sielullisia tauteja tai ovat sielullisessa 

suhteessa tavalla tai toisella abnormeja”. Die Asozialen-ihmiset (suom. asosiaalinen, vrt. so-

siaalisesti sopeutumaton) tuli von Bonsdorffin mukaan sijoittaa suojelemislaitokseen ja 

”siellä niin kauan kuin mahdollista säilyttää”. Hän jatkaa, että ”laitosjohtajat ja lääkärit eri 

maissa ovat tulleet monesti yksimieliseen päätökseen siitä, että suuremmassa määrässä sie-

lulliset abnormit hoidokit olisi mahdollisuuden mukaan erotettava muista laitoshoidokeista 

sekä sijoitettava erityisiin laitoksiin”. (von Bonsdorff 1924a, 132, 134.) Kyse oli tavoitteesta 

perustaa erillinen psykopaattilaitos, jota ponnekkaasti ajoi vielä muun muassa vuoden 1958 

koulukotikomitea nimellä ”vaikeahoitoisten oppilaiden erityislaitos” (KM 1958:1, 28). Jär-

vilinnan vastaanottokodin johtajana toiminut Saari oli komitean sihteeri.  
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Asosiaalista von Bonsdorff (1924a, 133) luonnehtii työtä karttelevaksi, kuljeskelevaksi, tois-

tuvasti rikoksiin lankeavaksi ja naispuolisille psykopaateille oli lisäksi tyypillistä ”toistuva 

lankeaminen prostituutioon”. Lista siirtyi sittemmin lähes sellaisenaan lastensuojelulakiin. 

Salmensaarelle (1921) abnormi oli ”olento, joka luonnostaan on täynnä rikosta ja turme-

lusta”. Salmensaaren määritelmän taustalta on luettavissa perisynnin ajatus: ”On poikia, 

jotka ovat saastaisia sekä ruumiiltaan että mieleltään. Heidän ajatuksensa ovat huonot. Hei-

dän sanansa ja tekonsa samoin. He ovat raakoja ja häpeämättömiä, täynnä valhetta ja petosta. 

he ovat ahneita ja itsekkäitä, itsepäisiä ja ilkeitä.” (Salmensaari 1921, 68–69.)   

 

Äärimuodossaan asosiaalisuus esiintyi psykopaateissa. Alaikäisiä psykopaatteja tai psyko-

paattista suuntaa osoittavia von Bonsdorff (1924a, 135) luonnehti näin: 

 

”Heihin nähden esiintyy viallisuus ennenkaikkea heidän omituisessa tunne-elämäs-

sään ja tahtoelämässään sekä heidän suuressa heikkoluonteisuudessaan. Tähän ryh-

mään kuuluvat sairaalloisesti ärtyisät, haaveelliset, aina häilyväiset ja intohimoissaan 

liian pitkälle menevät alaikäiset. He osoittavat yhdenmukaisuuden puutetta koko sie-

lullisessa kehityksessään. Heidän luonteensa ja tahtonsa eivät ole heidän järkensä mu-

kaisia, vaan he ovat luonteensa ja tahtonsa suhteen jääneet miltei syyntakeettomiksi 

lapsiksi. Mielisairaita he eivät ole, mutta heidät on varmasti pidettävä sielullisesti va-

jaamittaisina.” (Mt.) 

 

Jo varhaisia suojelukasvattajia askarrutti siis suuresti se, ovatko äärimmäisen pahantapaiset 

(psykopaatit) lapset sairaita vai eivät. Salmensaaren (1913) mukaan on olemassa ’siveel-

liseksi hulluudeksi’ nimetty terveyden ja hulluuden välitila. Tämä älyllisen heikkouden ja 

siveellisen kehittymättömyyden yhteenkietoutuma ei tosin ollut Salmensaaren ”keksintöä”, 

vaan käsite ’moral insanity’ palautuu 1800-luvun alkupuolen lääketieteeseen (ks. esim. 

Augstein 1996).  

 

Saari määritteli, Kailaan nojautuen, psykopatian ”perinnöllisten taipumusten aiheuttamaksi 

tai kehitysvuosien aikana vahingollisten ulkoisten tekijöitten vaikutuksesta syntyneeksi 

luonteenpoikkeavuudeksi, joka ennen muuta ilmenee kytkemättömyytenä sopeutua toisten 

ihmisten pariin”. Kuten edeltäjänsä suojelukasvatuksen alalla, Saari tunnusti ympäristöteki-

jöiden merkityksen, mutta hän palautti psykopatian ensisijaisesti ihmisen biologiaan: ”psy-

kopatian ilmenemisen on todettu olevan suuresti riippuvainen hermoston rakenteesta tai her-

mostollisista häiriöistä. Saari oli edeltäjiensä linjoilla siinä, että psykopatia voitiin havaita 
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käyttäytymisestä. ”Sisäerityksen häiriöillä” oli ilmeisesti osansa asiassa, ja älykkyydellä oli 

psykopatian kanssa paljonkin tekemistä, mitä oli arveltu jo suojelukasvatuksen alkuajoista 

lähtien. Uutta oli tarkentunut tieto viettien merkityksestä luonnevikaisuuden synnyssä.  

(Saari 1968, 69–70, 72–73.)  

 

Sielullisesti poikkeavien lasten luokitteluun oli nyt saatu tukevampi ote von Bonsdorffin 

pohdiskeluihin verrattuna. Psykopaatit tyypiteltiin – saksalaiseen psykiatriseen tietämykseen 

tukeutuen – viiteen ryhmään. Alaikäiset psykopaatit olivat hypertyymisiä, itseään tehostavia, 

eksplosiivisia, tunteettomia tai holtittomia. Tyypit eivät yleensä esiinny puhtaina, vaan ”mitä 

moninaisimmin toisiinsa sekoittuneina”, tiesi Saari, ja mainitsi esimerkkinä, että hypertyy-

mikolla (iloluonteinen, hyväntahtoinen, toimelias, pinnallinen, kritiikitön, itsevarma) voi ta-

vata myös ”voimakasta itsetehostuksen tarvetta tai taipumusta ’moraaliseen heikomielisyy-

teen’. Saari otti kantaa myös kysymykseen onko psykopatia sairaus vai ei. Sairausprosessin 

kautta ymmärrettynä psykopatia ei ole sairaus, hän toteaa, mutta ”jos sen sijaan käsitämme 

sairaiksi ne, jotka ruumiillisen tai sielullisen poikkeavuutensa takia tarvitsevat erikoistoi-

menpiteitä, kuuluu psykopaattien enemmistö sairaiden joukkoon”. (Saari 1968, 770, 74–81.) 

Peruste on sinänsä mielenkiintoinen koukkaus, jossa poikkeavaksi määritelty käyttäytymi-

nen määrittyy sairaudeksi siihen kohdistettujen toimenpiteiden kautta.  

4.5 Älykkyysmittausten kulta-aika  

Suhtautumista koulukotioppilaiden kouluvalmiuksiin on historiallisesti leimannut vähek-

syntä. Jo varhaisten suojelukasvattajien kainalokeppinä olivat älykkyystutkimuksen pionee-

rien ajattelu ja näiden kehittämät testit. Degeneraatioajattelusta vaikutteita saaneen Salmen-

saaren (1921, 62, 135–138) mukaan Binet’ oli todistanut, että ”kaikkialla ovat köyhien van-

hempien lapset vähemmän älykkäitä kuin toiset”, missä ”sijansa on ruumiillisella huonohoi-

toisuudella". Suomessa Binet’n älykkyystestausta kehitti psykologian professori Arvo Leh-

tovaara (Carlstedt, Gustafsson & Hautamäki 2004, 54), jonka standardoimaa Terman-Mer-

rill-Lehtovaara -testistöä (TML) käytettiin Järvilinnan vastaanottokeskuksessa (Saari 1961, 

33). Testauksen perusteella ”on maamme kasvatuslaitospoikien valtaosa älykkyydeltään 

normaalin alarajalla olevaa ja sitä heikompaa, totesi Saari (mt.). Vuoden 1958 koulukotiko-

mitea, jonka sihteeri hän oli, oli sitä mieltä, että ”(ä)lyllisen rajoittuneisuutensa ja poikkea-
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van luonteensa takia ei koulukotioppilaiden valtaosa pysty täyttämään niitä jatkuvasti ko-

honneita vaatimuksia, joita varsinaiset ammattioppilaitokset oppilailleen asettavat” (KM 

1958:1, 20).  

 

Saaren Järvilinnassa jo 1940-luvulla aloittamien älykkyystestien tuloksia kuljetettiin julki-

suudessa, komiteamietinnöissä ja tutkimuskirjallisuudessa vielä pitkään sen jälkeen, kun tes-

taukseen alkoi yleisemminkin kohdistua kritiikkiä osana empiristisen tiedeihanteen valta-

aseman kaatumista ihmistieteissä. Esimerkiksi Salo (1981) käytti vanhoja koulukodeissa 

tehtyjä tutkimuksia ja esitti johtopäätöksenään, että ”suoranainen oligofrenia (kehitysviiväs-

tymä, ML) ei näytä kuuluvan pahantapaisuuden etiologiaan (taudin syy, ML), mutta kyllä 

normaalin alarajalla oleva älykkyystaso ja ns. heikkolahjaisuus (dull). Vaikuttaa siltä, että 

vaikeissakin oloissa älykkäät lapset eivät helposti suistu pahantapaisuuteen, mutta jos suis-

tuvat, on se Saaren mukaan prognostisesti (prognoosi = ennuste, ML) epäedullista”. (Salo 

1981, 90.) Puuttumatta siihen kuinka sujuvasti sosiaalihuollon oppikirjassa käytetään lääke-

tieteellisiä termejä, siirrän huomion älykkyyden käsitteen ja ennen kaikkea sen mittaamisen 

kiistanalaisuuteen.  

 

Keskeinen asia, joka jäi aikalaisilta huomaamatta, oli älykkyystestien kytkeytyminen oppi-

sivistykseen. Testeillä mitattiin esimerkiksi yleistä tietomäärää ja käsityskykyä, aritmeettista 

päättelyä, samankaltaisuuksien tunnistamista sanaparien avulla, numerosarjojen toistoky-

kyä, kuvien täydentämistä ja abstraktia ajattelua (Mattila 2005, 412). Voi kysyä, kuten vuo-

sien 1950 – 1970 sterilointipolitiikkaa tutkinut Markku Mattila (2005, 411), että kuinka pal-

jon opillisen sivistyksen puute vaikutti älykkyystestin tulokseen? Mikäli testissä mitataan 

osaamista, jota annetaan ennen kaikkea koulussa, mitkä ovat koulua käymättömän onnistu-

misen mahdollisuudet?  

 

Mattila (2005, 412) toteaa, että sterilointipäätökseen vaikuttavia älykkyystestauksia tekivät 

usein psykiatriaan perehtymättömät kunnanlääkärit apunaan Lääkintöhallituksen yksinker-

tainen ohje. Tilanteessa oli siten paljon samaa kuin koulukotisijoituksesta päätettäessä. 

Kaikki valtion koulukoteihin joutuneet eivät seuloutuneet Järvilinnan keskuksen kautta ja 

yksityisiin laitoksiin sijoitettavista sitä kautta ei kulkenut kukaan. Käsitys heidän älykkyy-

destään perustui henkilötutkintalomakkeessa olevaan arvioon. Vielä 1960-luvulla oli käy-

tössä lomake, johon koulunkäyntiä koskevat tiedot tuli ohjeen mukaan saada asianomaisen 
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opettajalta. Lomakkeessa tiedustellaan: ”Onko tutkittava vaikuttnaut (kirjoitusvirhe alkupe-

räisessä lomakkeessa, ML) lahjakkaalta vai vähälahjaiselta? Miten hän tehtävissään on suo-

riutunut? (Käyttäkää seuraavia sanoja: älykäs, älyltään keskinkertainen – vähälahjainen; ah-

kera; tunnollinen – laiska, huolimaton; yritteliäs – saamaton; pystyvä – kykenemätön.) (epä-

loogisuus pilkun ja puolipisteen käytössä alkuperäisessä lomakkeessa, ML).)” (Lastensuo-

jelulomake N:o 10 2282/46, 5.) On kyseenalaista, millä perusteella ja tietämyksellä opettaja, 

tai kuka henkilötutkintalomakkeen tiedot kulloinkin antoi, arvioi henkilön älykkyyttä ja si-

joitti hänet dikotomisten vastinparien avulla älykkääksi tai vähälahjaiseksi.  

 

Binet’n älykkyystestin 1960-luvun versiossa (josta Lehtovaara teki sovelluksen Suomeen) 

määritellään mitä tietyn ikäinen, normaalin älykkyyden rajoissa oleva jo osaa. Esimerkiksi 

10-vuotias luettelee kuukaudet, mainitsee nimeltä 9 rahaa, sijoittaa kolme sanaa lauseeseen, 

vastaa kolmeen älykkyyttä vaativaan kysymykseen (esim.: Jos olet myöhästynyt junasta, 

mitä teet?), vastaa viiteen vaativampaan kysymykseen (esim.: Mitä on tehtävä, jos myöhäs-

tyy koulusta?). (Saari 1968, 16–17.) Esimerkeistä voi päätellä, että kysymyksiin oli olemassa 

myös ”oikeita” vastauksia.  

4.6 Degeneroitunut vaarallinen yksilö 

Degeneraatiosta muovautui 1900-luvun alkupuolella lähes kaiken selittävä tieteellinen 

myytti. Degeneraatiolla tarkoitettiin niin fyysistä kuin henkistäkin vaillinaisuutta ja rappeu-

tumista.13 Keskeinen henkilö ajattelun juurtumisessa Suomeen oli perinnöllisyystieteen yli-

määräiseksi professoriksi vuonna 1923 nimitetty Harry Federly. Federlyn mukaan perinnöl-

lisyysaines ratkaisi ihmisten ominaisuudet ja taipumukset; ulkonaiset olosuhteet, joissa 

kansa elää, hän näki toisarvoisina. (Hietala, 1996, 212–215; Mattila, 1999, 45–48.)  Luon-

nontieteistä alun perin alkunsa saanut degeneraatio-käsite levisi nopeasti yhteiskunnan eri 

alueille ja johti lopulta myös Suomessa sterilointilain säätämiseen vuonna 1935. Mattilan 

(1999, 334) mukaan julkista kritiikkiä sterilointilakia kohtaan esitti sen valmistelun aikana 

vain kulttuuriradikaalien Tulenkantajat-lehti. Aikakauden suhtautumista vammaisuuteen 

                                                 
13 Keskeinen vaikuttaja degeneraatioteorian leviämisen taustalla oli 1850-luvulla ranskalainen psykiatri 

Bénédict Augustin Morel. Hänen mukaansa "rappeutumisen ensimmäinen aste ilmeni hermostuneena luon-

teenlaatuna, siveellisenä ryhdittömyytenä ja elostelutaipumuksena. Seuraavassa sukupolvessa havaittiin vai-

keita neurooseja ja juoppoutta sekä taipumusta halvauskohtauksiin. Kolmas polvi kärsi varsinaisista mielisai-

rauksista ja neljäs synnynnäisistä tylsyystiloista, epämuodostumista, kehityshäiriöistä ja steriliteetistä. Näin 

jokainen degeneroituneiden vanhempien tuottama sukupolvi oli yhä syvemmin degeneroitunut, kunnes jälke-

läiset syntyisivät täysin elin- ja siitoskyvyttöminä". (Mattila 1999, 27.) 
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tutkinut Minna Harjula (1996, 168) toteaa, että lääketieteen edustajista nekin, jotka sinänsä 

kannattivat 1920–1930-lukujen rotuhygieenistä suuntausta, alkoivat yhä useammin tuoda 

esille epäilyjä aikakaudelle tyypillisiä yleistyksiä ja yksinkertaistuksia kohtaan. 

 

Suojelukasvatuksen johtohahmot omaksuivat yleisen rotuhygieenisen ajattelun päälinjat. 

Salmensaari pohdiskeli steriloinnin oikeutusta ”rikollisten ja idioottien” kohdalla, ja päätyi 

varovaisen myönteiseen kantaan epäillen kuitenkin, että ”tuleeko näillä operaatioilla ole-

maan se siveellisiä abnormisuuksia poistava voima, joiden vuoksi niitä suositellaan”. Hyvin 

tiukasti hän kuitenkin toteaa, että ”joka tapauksessa on nykyisestä kunnottomien suvun li-

sääntymisvapaudesta, jota he niin runsaasti mielin määrin käyttävät, tehtävä loppu, sitäkin 

suuremmalla syyllä kun nykyään lienee käytettävänä muita siittämistä ehkäiseviä keinoja”. 

(Salmensaari 1921, 62, 135–138.)   

 

Foucault tarkasteli vuosien 1974–1975 Collège de Francen ”Abnormal” -luennoillaan sitä, 

miten ”perinteisiin oikeudellisiin rankaisumenetelmiin” pohjautuva, mutta ”normalisoiva 

tieto ja valta hitaasti muodostuivat”. Hän tarkoitti mekanismeja, ”joiden avulla pyrittiin 

1800-luvun lopulta alkaen puolustamaan yhteiskuntaa”. (Foucault 2003, 328–329.) Foucault 

kuvaa kehitystä, jossa psykiatria viettiteorian avulla levittäytyy pahimpien perversioiden se-

littämisestä kaikkialle, patologisoiden jokapäiväisen toiminnan. Kaikki ihmisen käyttäyty-

minen voitiin psykiatrisoida, jolloin aiemmin vain ”ihmishirviöiden” patologisuuteen kes-

kittynyt tiede muuttuu yleiseksi normaaliuden käyttäytymistieteeksi. ”Vaarallisen yksilön” 

käsitteessä yhdistyvät lääketieteellinen (psykiatrinen) ja oikeustieteellinen tieto. Vaarallinen 

yksilö ei ole sairas, mutta hän ei ole rikollinenkaan. (Mt., 34; Koivusalo 2004, 162–163.)  

 

Esitelmässään ”Vaarallisen yksilön käsitteestä 1800-luvun oikeuspsykiatriassa” Foucault 

(1978) jatkaa aiemmin käsittelemäänsä kehityskulkua psykologisen tiedon levittäytymisestä 

oikeuslaitoksen kentälle (Koivusalo 2001, 273). Vaarallinen/rikollinen ihminen määrittyi 

psykotieteiden vaikutuksesta, ei enää niinkään tekonsa perusteella, vaan sen, mitä hän on 

(Foucault 1978, 18). Oli kysytty, onko olemassa ihmisiä, jotka ovat itsessään vaarallisia, ja 

tuomituiksi tulivat nyt myös intohimot, vietit, vaistot, poikkeavuudet, vammat, sopeutumat-

tomuus ja ympäristö- tai perintötekijät. Vaarallisen yksilön vaarallisuus on syvällä hänessä 

piilevässä poikkeavuudessa, jonka paljastaminen oli psykiatrian tehtävä. Se paljastaa rikol-

lisen teon jo ennen teon tapahtumista, ja oikaisulaitoksiin kasautuu yhteiskunnan normeista 
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poikkeava rotu. Tuomitut ovat kansan sisällä oleva erillinen kansa, jolla on omat tottumuk-

sensa, omat vaistonsa ja omat ominaistapansa; erillinen rotu, jonka etuoikeutena on kuritus-

huoneiden ja vankiloiden kansoittaminen”. (Foucault 1978, 17; Foucault 2014, 344–345; 

Koivusalo 2001, 273–274.)  

 

Vaarallinen yksilö liittyy paljon hyödynnettyyn Foucault’n käsitteeseen biovallasta. Bioval-

lan ja valtion suhdetta Foucault käsitteli erityisesti vuosien 1975–1976 luentosarjassa ”So-

ciety must be defended”. Biovallan ydin on sen yhteistyössä valtion kanssa. Valtion ja ’pa-

hantapaisen’ yhdistävää välittävää suhdetta Foucault nimittää ”valtion rasismiksi”. Valtion 

rasismi viittaa diskurssiin, joka luo taistelun tilan kahden yhteiskuntarodun välille: heidän, 

joilla on valtaa ja jotka määrittelevät sosiaaliset normit, ja heidän, jotka poikkeavat näistä 

normeista ja siten uhkaavat väestön biologista identiteettiä. Toisin sanoen uhka kohdistuu 

kansalliseen identiteettiin, yhteisöön eli meihin. (Foucault 2003, 61–62.)  

 

Rotuhygieeniset äänenpainot eivät olleet täysin vaimenneet suojelukasvatuksen alalla aina-

kaan 1970-luvun alkupuolella. Rauhala (1972) pohdiskelee laitospoikia käsittelevän tutki-

muksensa lopulla näiden mahdollisuuksia perustaa perhe:  

 

”Kun jäljet ovat näin pelottavat (viittaa sopeutumisvaikeuksiin ym., ML), miten on 

suhtauduttava näiden ihmisten avioliittoaikeisiin. Moni sanoisi jo varmaan, että veh-

keet pois ja valtiolle. Mutta onko se vähimmässäkään määrin realistinen vaihtoehto. 

Avioliiton perustamisen ehtoja on vähä vähältä helpotettu. Osa luonnontieteilijöistä 

puhuu edelleenkin eutanasian merkityksestä väestön perinnöllisten ominaisuuksien 

parantamisessa. Mitään laajempaa poliittista liikettä ei ole kuitenkaan havaittavissa 

tuohon suuntaan, ts. tilanne pysynee ennallaan. Vaikka epätoivotut avioliitot voitai-

siinkin estää, vapaan sukupuolisen seurustelun valvonta on käytännössä mahdotonta. 

Jonssonin14 pelko heikon perintöaineksen kasautumisesta on siten ainakin osittain oi-

keutettu.” (Rauhala 1972, 305–306.)  

 

4.7 Lastensuojelulain suojelukasvatuspykälä 

Millä perusteella koulukotiin on jouduttu? Mikä oli lastensuojelulain ns. suojelukasvatuspy-

kälä? On keskeistä erottaa koulukotisijoituksen ja sitä edeltävän huostaanoton perusteet ja 

syyt. Peruste on se, joka kirjataan huostaanottoa koskeviin asiakirjoihin ja joka tulee suoraan 

                                                 
14 Viittaa Jonssonin (1976) teokseen Det sociala arvet, jossa käsitellään sosiaalisen huono-osaisuuden ylisuku-

polvista periytymistä.  
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lastensuojelulaista, syyt puolestaan ovat ihmisen ei-toivottuja ominaisuuksia ja käyttäyty-

mistä, ja koska ne ovat sidoksissa normaalin käsitteeseen, ne ovat tulkinnanvaraisempia ja 

epämääräisempiä kuin lain perusteet. Tämän tutkimuksen aikajänteen, vuodet 1950 – 1985, 

kattaa lähes kokonaan vuonna 1936 hyväksytty ja vuoden 1937 alussa voimaan tullut ensim-

mäinen lastensuojelulaki, joka oli voimassa vuoteen 1984 saakka. Lain sisältö painottui lap-

sen huostaanottoon liittyviin seikkoihin, huoltolautakunnan tehtäviin ja vastuisiin huostaan-

otossa sekä kasvattilasten ja lastensuojelulaitoksiin sijoitettavien asemaan. (52/1936).  

 

Ensimmäinen lastensuojelulaki oli tekeillä noin 40 vuotta. Ensimmäisen ehdotuksen laiksi 

teki vuoden 1905 suojelukasvatuskomitea, ja jo sen muotoiluissa on rikollisen ja vasta ”vain” 

pahantapaisen lapsen välillä selvä – siveellisen turmeluksen asteisiin perustuva – yhteys. 

Pahantapaiset eivät ole ”kodin tai koulun kasvatuskeinoin ojennettavissa”, ja komitean mie-

lestä oli usein vain sattumaa, että pahantapainen ei ollut jäänyt kiinni rikoksistaan, tai ne 

olivat toistaiseksi olleet vain ”pieniä varkauksia ja näpistelyitä tai tappeluita”. (KM 1905: 

9a, 106–107.) Nuoren rikoksentekijän ja pahantapaisen yhteys on itse asiassa vielä suojelu-

kasvatuskomitean ajattelua vanhempaa perua. Sitä kuvaava muotoilu on jo vuoden 1866 ase-

tuksessa rikosten toimeenpanosta. Alle 18-vuotiaista rikoksentekijöistä puhuttiin asetuk-

sessa ”nuorina pahantekijöinä”. (Harrikari 2004a, 75–75.) Tuohon aikaan rikoksen tehneet 

alaikäiset sijoitettiin samoihin laitoksiin kuin aikuiset vangit. 

 

Tilanne muuttui, kun uusi rikoslaki säädettiin vuonna 1889. Sen perusteella 7-14 -vuotias 

rikoksen tehnyt voitiin kurittaa tai lähettää kasvatuslaitokseen (ja siellä kurittaa, ML) 

(39/1889, 3. luku, 1§.). Tällä nuoren rikoksentekijän rangaistavuuden lievennysperusteella 

lausuttiin samalla ensimmäisen kasvatuslaitoksen syntysanat. Koivulan kasvatuslaitos pe-

rustettiin vuonna 1890 silloiseen Tuusulan pitäjään. Keravan nuorisovankilaksi se muutettiin 

vuonna 1927. Koivulan kasvatuslaitoksen ohjesäännössä todetaan, että ”laitos on tarkoitettu 

7-15 -vuotiaille rikoksentekijöille, jotka on rikoslain perusteella kasvatuslaitokseen mää-

rätty”. Lisäksi ohjesäännössä todetaan, että ”kasvatuslaitokseen sijoitetaan rikoksentehneitä 

ja jos talossa tilaa on, pahantapaisia”. (Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö 

23/1890.) Tiedossani ei ole, sijoitettiinko Koivulaan ja muihin kasvatuslaitoksiin niiden al-

kuaikoina pahantapaisia, ja jos, niin kuinka paljon. Tuomioistuimen määräyksestä yleiseen 

kasvatuslaitokseen lähetettiin esimerkiksi vuosina 1894–1896 keskimäärin vajaat 30 ala-

ikäistä ja 1900-luvun alkuvuosina 40–50 lasta vuodessa (Salmensaari 1921, 70). Sijoitusajat 

olit tuolloin hyvin pitkiä, joten paine uusien laitosten rakentamiseen kasvoi.   
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Kasvatuslaitoksia perustettiin Koivulan lisäksi useita 1800–1900-lukujen vaihteessa: muun 

muassa tyttölaitos Vuorela Vihtiin vuonna 1893, Kotiniemi Vilppulaan vuonna 1905 ja Sip-

polan laitos 1909. Alaikäisiä rikoksentekijöitä varten perustetut kasvatuslaitokset kuuluivat 

eri hallinnonalalle kuin huonohoitoisille (ja turvattomille) ja pahantapaisille tarkoitetut lai-

tokset. Kasvatuslaitokset olivat vankeinhoitolaitoksen alaisuudessa ja muut laitokset olivat 

joko Turvattomain lasten kasvatusyhdistyksen omistamia tai senaatin siviilitoimituskunnan 

alaisia. Harrikari (2004, 214) korostaa, että arkipäivän kielenkäytössä turvakoti ja kasvatus-

laitos saatettiin samaistaa, mutta valtion virallisissa asiakirjoissa käsitteiden välille tehtiin 

säännönmukainen ero. Toisin sanoen, diskurssi ja käytäntö eivät välttämättä kohdanneet.  

 

Ristiriita virallisen puheen ja sekä ”epävirallisen” puheen että käytännön välillä näyttäisi 

olevan koulukoteja alusta alkaen leimannut piirre. Yleisin kasvatuslaitossijoituksen peruste 

oli niiden alkuaikoina varkaus tai näpistys (ks. esim. Harrikari 2004a, 149; Haikari 2009, 

42–4315), mutta kuten Haikarikin (2009, 45) toteaa, oikeusistuimien päätökset eivät olleet 

johdonmukaisia, ja sijoituksen syy saattoi pikemminkin olla lapsen vanhempien ja lähiym-

päristön välisissä ongelmissa. Toisaalta Harrikarin mukaan ajattelu, jonka mukaan alaikäiset 

rikoksentekijät ja pahantapaiset tuli sijoittaa eri laitoksiin, alkoi murtua 1910-luvulta alkaen. 

”Diskurssien tasolla alettiin tuottaa ajatusta, että alaikäisiä rikoksentekijöitä voitaisiin pitää 

samoissa laitoksissa, eivätkä alaikäiset rikoksentekijät tarvitsisi sen suurempaa katsastaja-

määrää tai vahvempia kivirakennuksia kuin pahantapaisetkaan”. (Harrikari 2004a, 149–

151.) Lopputuloksena pahantapaisen ja rikoksen tehneen alaikäisen raja liudentui, ja kasva-

tuslaitoksia alkoivat kansoittaa yhtä useammin pahantapaiset.   

 

Vuoden 1889 rikoslaki oli joka tapauksessa nuorten osalta voimassa aina vuoden 1942 lop-

puun saakka. Vasta vuoden 1943 alussa tuli voimaan laki nuorista rikoksentekijöistä, joka 

kumosi rikoslain kohdan 7-14 -vuotiaan rangaistavan teon tehneen kurittamisesta tai kasva-

tuslaitokseen määräämisestä. Lainuudistus siirsi myös alle 15-vuotiaiden rikoksentekijöiden 

käsittelyn kokonaan tuomioistuinkäsittelystä lastensuojeluviranomaisille. Myös muun mu-

assa henkilötutkinnasta säädettiin samassa yhteydessä. Huomionarvoista on, että nuoria ri-

                                                 
15 Tyttöjen laitoksessa Vuorelassa vuosina 1894–1923 varkaus on mainittu sijoituksen perusteeksi yli 60 pro-

sentissa tapauksista ja näpistys hieman yli 20 prosentissa (Vehkalahti 2008, 364). 



48 

 

 

koksentekijöitä koskeva lainsäädäntö (laki, asetus ja oikeusministeriön päätös) tuli kokonai-

suudessaan voimaan vasta kuusi vuotta ensimmäisen lastensuojelulain jälkeen. (Harrikari 

2004a, 195–196; Marttunen 2008, 60. ).  

 

Lastensuojelulaki perustui suojelukasvatuksen alkuaikoina muotoutuneeseen ajatteluun, 

jonka mukaan pahantapaisen ja rikoksentekijän välillä on vain hiuksenhieno ero. Harrikarin 

(2006, 258) mukaan lastensuojelulaki perustui rikosoikeudellisen ajattelun soveltamiseen 

lastensuojelussa. Suojelukasvatuspykälä niputti yhteen käyttäytymismuotoja, joiden kont-

rollointi palautui lakiin, mutta joissa suurimmassa osassa oli perimmältään kyse sosiaalisista 

normeista. Kasvatuslaitokseen sijoittamisen perusteista suoraan rikoslakiin kytkeytyi aino-

astaan rikollisesta teosta syyttämättä tai tuomitsematta jättäminen. Muut suojelukasvatuspy-

kälän kohdat liittyivät aikakauden käsityksiin alaikäiselle sopivasta käyttäytymisestä. Las-

tensuojelulaki sanktioi samat käyttäytymisen muodot alaikäisillä kuin aikuisilla.  

 

Laissa luetellaan useita tekijöitä, jotka edellyttivät huoltolautakunnalta (myöhemmin sosiaa-

lilautakunnat) lastensuojelullisia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä oleellista on se, että anka-

rin yhteiskunnan väliintulo eli sijoitus kasvatuslaitokseen (myöhemmin koulukotiin) voitiin 

tehdä vain tietyin perustein. Näitä juridisia perusteita olivat alaikäisen syyttämättä tai ran-

kaisematta jäänyt rangaistava teko, kerjääminen, irtolaisuus ja juopumus. Lastensuojelulaki 

antoi mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin lievissäkin tapauksissa, ja esimerkiksi juopu-

musperusteeksi riitti yksi kerta. (52/1936 8 § 2 mom.) Lastensuojelulain säätäjälle lapsi oli 

alle 16-vuotias ja nuori oli 16- tai 17-vuotias. Jos joku suojelukasvatuspykälän perusteista 

yhdistyi samassa laissa määriteltyyn tilanteeseen, jossa lasta ei pystytä ”tyydyttävästi kas-

vattamaan kotona tai lastenkodissa”, oli huostaanotetun sijoitus koulukotiin varma. (Mt., 1 

§, 8 § 2 mom., 50 §, 20 § 5 mom.) 

  

Lain käytännön soveltamisesta alkaa harmaa alue. Sosiaalityöntekijä merkitsee huostaanote-

tun papereihin jonkun lain perusteista päästäkseen asiassa eteenpäin, totesi Rauhala (1978, 

10). Rauhala viittaa eteenpäin pääsemisellä siihen, että sosiaalityössä yritetään löytää ratkai-

suja huostaanoton syihin. Rauhalan oli sosiaalihallituksen tutkija, joten voi olettaa hänen 

tietäneen mistä puhui, joten huostaanottoasiakirjoihin merkittyihin sijoitusperusteisiin voi 

suhtautua kriittisesti. Pulman (1987, 219) mukaan vuosina 1946 – 1980 rangaistava teko oli 
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yleisin suojelukasvatustoimenpiteiden taustalla ollut pääsyy yhtä seurantavuotta lukuun ot-

tamatta16. Prosentuaalisesti enimmillään rikollinen teko oli sijoituksen pääasiallinen syy 

vuonna 1946 (55 % kaikista sijoituksista) ja vähimmillään vuonna 1975 (38 %). Toisin sa-

noen, vähintään noin puolessa tapauksista suojelukasvatustarpeen taustalla on ollut muu kuin 

rikollinen teko. Muutos kasvatuslaitosten alkutaipaleeseen verrattuna, jolloin rikos oli syy 

lähes kaikissa tapauksista, oli siis huomattava. Sotien jälkeen koulunkäynnin laiminlyömi-

nen ja irtolaisuus ovat olleet seuraavaksi yleisimpiä syitä. Päihteiden käyttö (aiemmin juo-

pumus) ei esiinny tilastoissa lainkaan ennen vuotta 1980, jolloin se oli syistä toiseksi yleisin. 

(Mt.)    

 

Yksityisten ja kunnallisten lastensuojelulaitosten asema on ollut monessa suhteessa erilainen 

valtion koulukoteihin verrattuna. Vuoden 1936 lastensuojelulaissa määritellyt koulukotisi-

joituksen perusteet eivät olleet samat yksityisille laitoksille. Yksityiset laitokset toimivat nii-

den valtionavusta annetun lain perusteella ja siinä todettiin, että näissä laitoksissa annettiin 

huoltoa ja kasvatusta ”laiminlyödyille, huonohoitoisille ja siveellisesti harhaantuneille lap-

sille sekä sellaisille lapsille, joita ei voida kodin ja koulun kasvatuksella ohjata oikealle 

tielle” (Laki kunnallisten ja yksityisten… 294/1922, 1§). Suojelukasvatusperusteita ei siis 

mainita lainkaan, eli tämän perusteella yksityisiin laitoksiin voitiin lähettää myös, kuten ai-

kakauden muotoilu kuuluu, ”lievemmällä tavalla pahantapaisia ja laiminlyötyjä lapsia” (Las-

ten erityishuolto ja -opetus 1954, 126).  

 

Kunnallisten sosiaaliviranomaisten tueksi 1950-luvulta alkaen ilmestyneen opaskirjan ”Las-

ten erityishuolto ja -opetus” (Lastensuojelun keskusliitto) vuoden 1970 painoksessa tode-

taan, että ”koulukotisijoitus yksityiseen laitokseen on mahdollinen ilman sosiaalilautakun-

nan välitystäkin”. (Lasten erityishuolto ja -opetus 1970, 237). Tämä tarkoittaa, että yksityi-

seen laitokseen on voitu sijoittaa myös ilman huostaanottoa. Tutkimuksessaan huostaanot-

toperusteista Nieminen (1974) kiinnitti asiaan huomiota tarkastellessaan tilastoa huostaan-

ottoperusteista vuosina 1968 – 1971. Suojelukasvatusperusteella kodin ulkopuolelle tuolloin 

                                                 
16 Pulman esittämässä tilastossa olivat mukana vuodet 1946, 1955,1965, 1975 ja 1985.  Esimerkiksi rangaistava 

teko oli sijoituksen pääasiallinen syy seuraavasti: 55 % (1946), 52 % (1955), 49 % (1965), 38 % (1975) ja 49 

% (1980). Koulunkäynnin laiminlyönti pääasiallisena syynä (%) oli vastaavina vuosina: 18 %, 18 %, 14 %, 42 

% ja 15 %. (Pulma 1987, 219.) 
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sijoitetuista (N= 2037) keskimäärin noin 17 % sijoitettiin ilman virallista huostaanottopää-

töstä. ”Ilmiö näyttää kuuluvan kiinteästi lastensuojelujärjestelmään, vaikkei LSL sitä ollen-

kaan tunne”, hän toteaa. (Nieminen 1974, 32.)  

 

Yksityisten ja valtion laitosten välisen ristiriidan totesivat sekä vuoden 1966 Nuorisolaitos-

toimikunta että vuoden 1972 suojelukasvatustoimikunta. Niiden johtopäätökset asiassa kui-

tenkin erosivat toisistaan: nuorisolaitostoimikunta (KM 1966: B 2, Liite 2, 7) esitti, että 

kaikki sijoitukset olisi siirrettävä sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. Komitean ehdotus ei 

toteutunut. Suojelukasvatustoimikunta puolestaan totesi vain, että menettely yksityisiin lai-

toksiin sijoittamisessa on ollut ”jonkin verran joustavampaa ja myös nopeampaa”. Toimi-

kunnan mukaan yksityisiin laitoksiin oli ”viimeisten vuosien aikana” sijoitettu vain muuta-

mia (kursiivi ML) pelkästään koulunkäynnin laiminlyönnin tai koulutyötä häiritsevän käy-

töksen takia (KM 1972: B 135, 16, 22). 1960-luvun komiteatyön jälkeen suojelukasvatuspy-

kälä ilmestyi myös yksityisten koulukotien ohjesääntöihin17 (Pohjolan Poikakodin ohje-

sääntö 1969).  

 

Eroja yksityisten ja valtion laitosten välillä oli muitakin. Vuosina 1921 – 1968 valtaosa val-

tion kasvatuslaitoksiin lähetettävistä tutkittiin ja jaoteltiin Järvilinnan vastaanottokeskuk-

sessa, mutta vastaavaa menettelyä yksityisten (tai kunnallisten) laitosten kohdalla ei ollut. 

Sijoituksesta valtion koulukotiin päätti sosiaaliministeriö huostaanoton tehneen sosiaalilau-

takunnan hakemuksesta. Yksityiseen laitokseen sijoittamisesta sen sijaan voitiin sopia suo-

raan sen johtajan kanssa. Valtion koulukoteihin sijoittamisen alaikäraja oli 7 vuotta ja yksi-

tyisissä laitoksissa 9 vuotta. (52/1936 20 §; Laki valtion… 293/1922, 1 §; Laki kunnallisten 

ja… 294/1922, 2 §; KM 1958: 1, 16.) Kaiken kaikkiaan yksityisissä ja kunnallisissa suoje-

lukasvatuslaitoksissa (kunnallisia suojelulaitoksia ei ole ollut enää vuoden 1968 jälkeen) on 

aina ollut niiden lukumäärän suhteutettuna enemmän oppilaita kuin valtion koulukodeissa.18  

                                                 
17 ”Poikakoti on lastensuojelu- ja nuorisohuoltolaitos, johon sijoitetaan hoidettavaksi ja kasvatettavaksi lasten-

suojelulain 8 §:n 1 momentin c-kohdan tahi 2 momentin nojalla sosiaalilautakunnan huostaanotettuja lapsia ja 

nuoria henkilöitä”(Nuorten ystävät ry:n 1 arkisto, Ea:4).  
18 Esimerkiksi vuonna 1963 valtion 12 koulukodissa oli 645 oppilaspaikkaa ja neljässä yksityisessä laitoksessa 

265 paikkaa (Pulma 1987, 227); vuonna 1972 vastaavat luvut olivat 482 paikkaa (10 laitosta) ja 150 paikkaa 

(kaksi laitosta) (KM 1972:B 135, liite 2). 
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4.8 Sosiaalihuolto vallankäyttäjänä 

Erityisesti lastensuojelussa näkyvät vallitsevat lastenkasvatusta koskevat normit ja se, 

kuinka paljon normien rajat joustavat. Konkreettisesti normien rajaviivoja ovat piirtäneet 

sosiaalihuollon virkamiehet ja sosiaalilautakunnissa (aiemmin huoltolautakunnat) istuvat 

maallikot. Nieminen (1974, 22–23) totesi 1970-luvun alussa lautakuntien kokoonpanosta, 

että niiden miesjäsenten koulutus on ”muuta kuin sosiaalihuollon peruskoulutukseksi sopi-

vaa” ja ”kansakoulunopettajat, sairaanhoitajat ja emännät tai kotirouvat hallitsevat naisjäsen-

ten ammattijakaumaa”. Kettil Bruunin (1967) mukaan sosiaalilautakunnat toimivat tuo-

mioistuinten tapaan, mutta toisin kuin varsinaisissa tuomioistuimissa, sosiaalilautakunnissa 

ei kuultu kaikkia osapuolia, ja jos kuultiinkin, kuuleminen oli hyvin pintapuolista. Tuomio-

istuimissa tuomioita langettivat koulutetut lainoppineet, mutta sosiaalilautakunnissa lasten 

ja nuorten asioista päättivät poliittisin perustein valitut henkilöt, joilla tuskin tuolloin oli – 

kuten Niemisen selvitys osoittaa − lain- tai oikeuskäytäntöjen tuntemusta. (Mt., 25–26). 

 

Marraskuun liike kuvasi 1960-lukulaista suojelukasvatuksen eetosta keskiluokkaiseksi mo-

ralismiksi. Keskiluokkaiset sosiaalityöntekijät ja opettajat olivat usein kykenemättömiä ja 

ehkä myös haluttomia ymmärtämään lasten ja nuorten käyttäytymistä ja sen syitä, arvioi 

tutkimuksen tyttöjen koulukodista tehnyt Pirkko Sirén (1967, 78). Samaa teemaa käsitteli 

kunnallisten nuorisovalvojien taustoja selvittänyt Valtakunnallinen Nuorisotutkimus (Dah-

lin 1968). Sen perusteella suurissa kaupungeissa kaksi kolmesta valvojasta oli sosiaalityön-

tekijä. Sen sijaan pienemmissä, alle 6-tuhannen asukkaan kunnissa suojeluvalvojan tehtä-

vässä oli useimmin poliisi, mutta myös maanviljelijät ja opettajat olivat käytettyjä suojelu-

valvojina. Tutkimuksen mukaan tilanteeseen toivottiin muutosta, sillä ”kansakoulunopetta-

jat ja muut vastaavat henkilöt edustavat sosiaalisesti kohoamassa olevaa ja moralisoivaa ryh-

mää” ja heidän arvioitiin olevan ”poikkeavuuden suhteen hyvinkin suvaitsemattomia”. 

(Dahlin 1968, 46–48.)  

 

Sosiaalityöntekijä saattoi olla täysin tehtävän vaatimaa koulutusta vailla, mutta käytti lau-

sunnonantajana ja huostaanottoa edeltävän henkilötutkinnan tekijänä suurta valtaa lasten ja 

tämän perheiden elämässä. Monet pienet kunnat ovat kokonaan vailla koulutettuja sosiaali-

huollon virkamiehiä, totesi vuoden 1958 koulukotikomitea. Komitean arvion mukaan epä-

kohtaan oli tulossa vähitellen parannusta, mutta ”kunnallisten lastensuojeluviranomaisten 

pätevyys suojelukasvatuksen tehtävissä jäänee silti epäyhtenäiseksi”. (KM 1958; 1, 7.)  
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Sirénin arvion mukaan sosiaalityöntekijät kohdistivat usein huomionsa yksittäisiin lapsiin, 

ottamatta huomioon perheen kokonaistilannetta tai muita tekijöitä, jotka saattoivat olla esi-

merkiksi lasten epäsäännöllisen koulunkäynnin syinä. Sirén viittaa myös tapauksiin, joissa 

sosiaalityöntekijät suhtautuvat suorastaan vihamielisesti lapsiin ja nuoriin, joiden asioita hei-

dän tulisi hoitaa. (Sirén 1967, 81–82). 

 

Kirjavuutta virkamiesten pätevyydessä, tai ainakin asenteessa näyttäisi olleen myös suurissa 

kaupungeissa. Tampereen sosiaalitoimistossa 70-luvun alussa työskennellyt Raija Kannisto 

(2007) kertoo, että ”asiakkaiden kohtelu pöyristytti minua välillä, vaikka en rohjennutkaan 

vanhempia työntekijäkollegoita ruveta neuvomaan. Huostaanottopaperiin saatettiin pyytää 

vanhemmilta nimi selittämättä allekirjoituksen juridisia vaikutuksia. Joskus vanhemmat 

saattoivat olla hyvinkin humalassa nimen laittaessaan, joten heidän oikeustoimikelpoisuu-

tensa oli kyseenalainen.” (Kannisto 2007, 86–87.) Heti perään on kuitenkin huomautettava, 

että edellä kerrottu ei ole aikakauden sosiaalityöntekijän kokokuva. Lastensuojelu ei ole kos-

kaan ollut yhteiskunnan resurssien jaossa ensimmäisten joukossa. Lapsi- ja Nuoriso -lehden 

päätoimittaja Ahti Hailuoto (1969, 4) totesi, että työntekijät toimivat parhaansa mukaan ai-

kansaeläneen järjestelmän puristuksessa. Myös sosiaalityöntekijä esittivät julkisuudessa kri-

tiikkiä vallitsevaa lastensuojelujärjestelmää kohtaan (esim. Lahtinen 1967).  

 

Yksi sosiaalihuollon keskeinen käytännön väline on ollut – ja on käytössä edelleen – nuorten 

rikoksentekijöiden tutkintaan tarkoitettu henkilötutkintalomake (Lastensuojelulomake N:o 

10 2282/46). Toisin sanoen myös pahantapaisia tutkittiin rikoksen tehneiden tutkintaan tar-

koitetun lomakkeen avulla. Lomake otettiin käyttöön 1940-luvun alussa ja se oli Kailan 

suunnittelema (Harrikari 2004a, 230). Lomakkeen avulla ”selvitetään – myös myönteiset 

tekijät huomioon ottaen – niitä olosuhteita, joissa lapsi on elänyt ja niitä syitä, jotka mahdol-

lisesti ovat vaikuttaneet hänen käyttäytymishäiriöittensä syntyyn” (Lasten erityishuolto ja -

opetus 1954, 127). Henkilötutkintalomakkeeseen merkittiin myös sijoituksen perusteena 

olevat lastensuojelulain kohdat sekä lapsesta riippuen myös muita syitä.  

 

Esitutkintalomakkeen tarkoitusperät näyttäisivät kuitenkin olleen aivan muut kuin myönteis-

ten tekijöiden julkituominen. Lomakkeen avulla pyrittiin pikemminkin selvittämään poik-

keavuutta eli kuinka paljon tutkinnan kohteena olevassa lapsessa tai nuoressa ja hänen lähi-

sukulaisissaan oli piirteitä tai käyttäytymistä, jotka olivat aikakauden valtakäsitysten vastai-
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sia. Selvitys kohdistui lapsen ”sielullisin tai vaikeisiin ruumiillisiin sairauksiin”, koulun-

käynnin vaikeuksiin ja koulupinnaukseen. Lomake kehotti kuvailemaan tutkittavan huonota-

paisuuden ja pahantapaisuuden laatua; erikseen kysyttiin väkijuomien” ja tupakan käytöstä, 

myös tieto mahdollisesta yökastelusta tarvittiin. Lapsen kodista kysyttiin muun muassa, 

oliko sen tarkastamassa käynyt henkilö saanut asunnosta ”huonoja vaikutteita”. (Lastensuo-

jelulomake N:o 10 2282/46, 4-5.) 

 

Lomakkeen kysymyksistä käy ilmi ajatus ei-toivottujen piirteiden periytyvyydestä. Siinä tie-

dusteltiin myös, onko joku lapsen isovanhemmista, vanhemmista sisaruksista tai näiden lap-

sista juoppo tai irtolainen, ollut mielisairas, vajaamielinen, tehnyt itsemurhan tai rikoksen tai 

ollut laitoshoidossa (Lastensuojelulomake N:o 10 2282/46, 1-2). Henkilötutkintalomakkee-

seen kiteytyi ajattelu, jossa turvaton, pahantapainen ja rikoksen tehnyt lapsi eivät ole selvästi 

erotettavissa, vaan mikä tahansa määreistä sisälsi myös muut ominaisuudet. Jokaisesta täy-

tettiin sama lomake, jossa oli yksityiskohtaisia kysymyksiä lapsen rikoksista.  

 

Rikoksia ovat teot, jotka on laissa määritelty rikoksiksi. Näin voidaan Kivivuoren (2008, 21) 

mukaan yksinkertaisimmillaan määritellä käsite rikollisuus. Hieman triviaalilta vaikuttava 

määritelmä on tärkeä tässä yhteydessä. Sen avulla voi lähestyä koulukotisijoituksiin liittyvää 

keskeistä epäkohtaa: sitä, että koulukotiin sijoitettavia käsiteltiin rikollisina, riippumatta siitä 

mitä he olivat tehneet. Erään tähän tutkimukseen haastatellun henkilötutkintalomakkeessa 

todetaan, että hän ”asui rikoksia tehdessään kotona”. Kohdassa ”minkälaisia rikoksia tutkit-

tava on tehnyt ja milloin”, hänen todetaan opettajalta saadun lausunnon mukaan ”varastel-

leen, usein keinotelleen elokuviin ilman pääsylippua”. Huostaanoton syyksi lomakkeeseen 

on kirjattu lastensuojelulain 8 §:n kohdat a ja e. (Koulukodin arkisto.) Toisin sanoen, että 

häntä ei kyetä ”tyydyttävästi” kasvattamaan kotona ja että hän on syyllistynyt koulunkäyn-

nin laiminlyömiseen (52/1936).  

 

Se, mitä sosiaalityöntekijät ovat luokitelleet ”rikolliseksi” käyttäytymiseksi näyttäisi perus-

tuvan aivan muuhun kuin rikoslakiin. Tai kenties asiaa ei voi vierittää yksittäisen sosiaali-

toimiston työntekijän vastuulle, vaan kyse on pahantapaisia koskevasta yleisestä ajattelusta 

ja sen kiteytymisestä henkilötutkintalomakkeessa. Tämä kyseenalainen tapa ja käytäntö luo-

kitella ”rikollista” lasta näyttäisi pitäneen pintansa näihin päiviin asti. Tähän ovat kiinnittä-

neet huomiota myös Kuula, Pitts ja Marttunen (2006). He viittaavat esimerkiksi Manu Ki-
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tinojan (2005) väitöstutkimukseen, jonka mukaan koulukotiin vuosina 1996 ja 2000 sijoite-

tuista nuorista noin joka toisella oli ”rikosongelma”, ja heistä joka kymmenennellä rikolli-

suus oli pääsyy laitokseen sijoittamisessa. On ilmeistä, että sosiaalityöntekijöiden tapa luon-

nehtia ja luokitella nuorten ”rikollista” käyttäytymistä eroaa hyvin paljon juristien vastaa-

vasta, Kuula ja Marttunen toteavat. Toisaalta Kitinojan asiakirja-aineistosta ilmeni myös so-

siaalityöntekijöiden väitteitä nuoren mielenterveysongelmista, vaikkei mistään käynyt ilmi 

tietoa lääkärin tekemästä diagnoosista. (Kuula, Pitts & Marttunen 2006, 325, 329.)  

 

Henkilötutkintalomakkeen rakenne muuttui 1960–70 vaihteen tienoilla: esimerkiksi tutkit-

tavan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan arvioimiseksi toivottiin liitettäväksi asiantunti-

jalausunnot. Eri asiantuntijoiden lausuntoja saattoikin olla sangen runsaslukuisasti. Eräs 

haastatelluista joutui Koulukotiin 1970-luvun puolivälissä. Koulukodin vastaanotto-osas-

tolla vajaan kuukauden aikana tehdyn tarkkailun ja psykologin tutkimusten perusteella hä-

nen todettiin muun muassa olevan älyllisesti normaalia keskitasoa. Persoonallisuuden piir-

teiden kartoituksen yhteydessä havaittiin, että hän on ”sisänpäin kääntynyt ja omaa neuroot-

tisia taipumuksia”, on ”tunne-elämältään ahdistunut, masentunut, pelokas ja epävarma 

omasta itsestään, minäidentiteetistään ja sosiaalisesta asemastaan”. (Koulukodin arkisto.) 

Koulukotiin sijoitettavien lasten ja nuorten arviointikäytännöissä oli siirrytty psykotieteiden 

alueelle.   
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5 Koulukotiin yhteiskunnan huostaan 

 

Haastateltavien anonymisoimiseksi olen antanut heille pseudonyymit. Ne on muodostettu 

siten, että olen arponut kunkin vuosikymmenen kymmenestä suosituimmasta nimestä kulle-

kin haastateltavalle etunimen. Nimen lisäksi ilmoitan jokaisen haastateltavan yhteydessä 

heidän tämänhetkisen ikänsä. Koulukodilla on kaksi kirjoitustapaa: Koulukoti tarkoittaa 

paikkaa, jossa haastateltavat ovat olleet, koulukoti puolestaan viittaa instituutioon. Suorissa 

haastattelulainauksissa haastateltava esiintyy em. pseudonyymin etukirjaimella ja itseeni 

viittaan kirjaimella T tai Tu (jälkimmäinen siinä tapauksessa, että haastateltavan pseudo-

nyymi alkaa T:llä). Koulukodin henkilökuntaan kuuluvista kerron heidän ammattinimik-

keensä.  

5.1 Ne elämän eväät 

Haastatellut kertoivat taustoistaan 

 

Moni haastatelluista luonnehti lapsuuttaan melko neutraaliin ja toteavaan tyyliin, mutta var-

sinkin vanhimmilla miehillä paluu vanhoihin tapahtumiin ei käynyt kyynelittä. Kuusi haas-

tateltavista on syntynyt ennen sotia. Itse sotaa he eivät haastattelussa muistelleet – todennä-

köisesti he eivät edes muista – mutta kertoivat arjelle yhteiskunnallisen kehyksen antaneista 

sotakorvauksista ja elintarvikkeiden säännöstelystä. Korttiajan muisti vielä 40-luvun lopussa 

syntynyt Erkki (62). Itä-Suomesta lähtöisin oleva Antero (77) puolestaan kertoi, että tuolloin 

syöpyivät köyhyys ja epätasa-arvo pienen pojan mieleen.  

  

”Mulla ei ollut edes kunnolla eväitä kouluun (...) vanhan ajan limsapullo ja paljaat 

kakut. Toisilla oli kaikkea, rikkailla. Silloin mä huomasin sen eron mikä tässä maail-

massa on. Kun Marshall-apua annettiin, mulle annettiin semmoiset housut, semmoiset 

ratsastushousut, että ne oli tänne korviin saakka. Ja diakonissa toi meille kerran kaks 

vilttiä. Muuta ei saatu.” (Antero 77.) 
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Aineellisen pulan lisäksi köyhyydessä on aineeton taso. Se ilmenee Virkkusen (2010, 264–

265) mukaan toiseuden kokemuksena, joka ”synnyttää vaihtelevasti niin häpeää kuin katke-

ruuttakin sekä vihan ja koston tuntemuksia”. Nolous ja häpeä leimaavat ikäisekseen pieni-

kokoisen Anteron muistoja Koulukotiin lähdön aamuna. 

  

”Kun ne tuli hakemaan, niin muistan aina mulla oli jotkut semmoiset, saatu jostain 

lahjaks, golffihousut josta oli sauma auki. Näky alusvaatteet. Sit semmoiset litranvar-

tiset kumikengät, niitä sanottiin litranvarreks, kun se oli pula-aikaa.” 

  

Toisaalta vielä rampauttavammasta köyhyydestä kertoi 1940-luvulla syntynyt Pentti (64): 

”…vasta marraskuulla rupes kyselemään miksei käydä koulussa, isä ilmotti että ei ole ken-

kiä. Tosinaan kotona oli puutetta myös ruuasta, ja siitä sitten kaikenlaisia kahnauksia tuli 

kun nuoret pojat ne halus ruokaa ja varmasti aika paljon olisivat halunneet syödä.”  

 

Luultavasti tunnetuin yhteiskunnallisia muutoksia kuvaava suomalainen sukupolvitutkimus 

on J.P. Roosin (1987) ”Suomalainen elämä”. Roosin jaottelua seuraten vanhimmat haasta-

teltavista kuuluvat ns. jälleenrakennuksen sukupolveen, joka pääsi lapsuuden hädän ja puut-

teen jälkeen jo hieman osalliseksi sotien jälkeen alkaneesta vauraudesta. Toisaalta Itä- ja 

Pohjois-Suomen köyhillä seuduilla aiemman sukupolven avainkokemukset, köyhyys ja epä-

varmuus, sairaudet, perheen hajoaminen ja vähiin jäänyt koulunkäynti sekä nuorena alkanut 

ja koko elämää määrittänyt työnteko, jatkuivat kollektiivisena kokemuksena paljon pidem-

pään kuin muualla. (Roos 1987, 53.) Tämä elämän ankaruus välittyi myös haastateltavien, 

ennen kaikkea 1930- ja 40-luvuilla syntyneiden kerronnasta.  

 

Haastatelluista viisi on syntynyt 1940-luvulla tai juuri 50-luvun taitteen jälkeen (1952) eli 

he kuuluvat suuriin ikäluokkiin, ns. murrosajan sukupolveen, jolle Roosin mukaan leimalli-

sia ovat ”ei-kokemukset”. Tämän sukupolven elämää eivät ensisijaisesti määritä sairaudet, 

katastrofit, äkilliset muutokset tai omakohtainen sotakokemus; työtä on toki tehty rajusti 

(kuten aiemmatkin sukupolvet, ML), mutta on myös muutettu maalta kaupunkiin ja hankittu 

kotiin ensimmäiset aineellisesta hyvinvoinnista kertovat tavarat (Roos 1987, 55–56.) Suuren 

ikäluokan syntymävuosia on rajattu eri tavoin tutkijasta riippuen, mutta kuten Purhonen 

(2008, 18) toteaa, tärkeintä on nähdä suuret ikäluokat Roosin tapaan murroksen sukupol-

vena, eli heidän nuoruuttaan sävyttivät lukuisat yhteiskunnan rakenteelliset muutokset. Toi-
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nen tapa nähdä 1930- ja 40-luvuilla syntyneet on katsoa heidän kuuluvan ”sodan kasvatta-

maan” sukupolveen (ks. Näre, Kirves & Siltala 2010), jolloin korostuvat pikemminkin mik-

rotason muutokset ja yksilön kokemusmaailma. 

 

Haastatelluista neljä on syntynyt vuonna 1959 tai 1960, ja neljä vuonna 1968 tai 1969. Hei-

dät voi sijoittaa ”yhdeksänteen sukupolveen”, johon Häkkinen (2013, 50) laskee mukaan 

vielä 1970-luvulla syntyneet. ”Heistä useiden lapsuutta kehystivät vielä havaittavat jäljet 

vanhasta, agraarisesta, köyhästä ja maalaisesta elämäntavasta”, toteaa Häkkinen. Näin voi 

päätellä myös näiden haastattelujen perusteella, sillä Koulukodissa tehtäväksi tulleet maata-

loustyöt eivät olleet osalle 80-luvun nuoristakaan lainkaan vieraita. Vähävaraisuudesta mutta 

toisaalta selviytymisestä ja pärjäämisestä kerrotaan myös kaupunkilaisessa lapsuudessa. 

”Äiti oli koko ajan tehtaalla töissä ja kyllä me siinä pärjättiin. Niukkaahan se oli tietysti”, 

totesi Markku (55), jonka yksinhuoltajaäiti työskenteli tehtaalla siivoojana. Jarin (45) ”isä 

istu linnassa niin ei ne rahat tietysti riittäneet, ja äiti oli jo syntymävialtaan selkäsairas, kävi 

töissä toki ja alkoholia ei käyttäny eikä polttanu, hän oli raivoraitis (…) niukkaa tiukkaa joo, 

ei siinä mitään.”  

 

Useat haastateltavista olivat eläneet lapsuutensa joko fyysisesti tai henkisesti isättömässä 

perheessä. Noin joka kolmannen isä oli kuollut – muutamat sodassa – niin varhain, että muis-

toja on vähän tai ei lainkaan. Muutamien isä oli häipynyt omille teilleen haastateltavan ol-

lessa hyvin nuori, joten siksi isästä ei ole jäänyt paljon kerrottavaa. Erkki (62) kertoi, kuinka 

perheen 1950-luvulla muuttaessa toiselle paikkakunnalle ”isä lähti Helsinkiin ryyppää-

mään”. Seuraavan kosketuksen isään hän sai kutsuna perunkirjoitukseen 1980-luvulla. 

Markku (55) puolestaan muisteli, että ”me tykättiin isästä ja isä tykkäs meistä ja tällai. Mutta 

siinä oli sitten tää näin, tää isän alkoholi, ja perheessä oltiin totuttu siihen että se saatto olla 

pitkiäkin aikoja pois kotoo kun se oli ryyppäämässä jossain.” 

 

Konkreettisen poissaolon lisäksi juuri alkoholinkäyttö nousee monella isää ja sitä kautta per-

heen elämää määrittäneeksi asiaksi. Sepon (66) isä oli kaupungin muurari, mutta” kylläkin 

ryyppäs melkein rahat että. (…) No paskaahan se elämä siihen aikaan oli (…) se mitään 

herkkuu ollu.” Useimpien tilinpäätös lapsuudesta on niukka ja isää koskien myös tiukka, 

mutta harvemmin tuomitseva. Sellaista elämä nyt oli eikä se siitä muuksi muutu, muisteli 

hyvällä tai pahalla, tuntuu moni ajattelevan. Haastatelluista vain kaksi oli naisia. Molemmat 

ovat 60-luvun lopussa syntyneitä eli he ovat pian viisikymppisiä. Päivi (46), muisteli, että 
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”isällä ja äidillä on ollut aina hirveän hyvä avioero kuitenkin, joka tapauksessa, mutta se että 

meidän isä joi vaan niin hirveesti ja sit se kävi aina mua kännis kattomass” (sairaalassa, ML).  

 

Äideistä puhuttiin melko poikkeuksetta ymmärtäen, jopa lämmöllä. Useimmilla on nuorem-

pia sisaruksia, ja kun osa äideistä kävi kodin ulkopuolella töissä, niin vielä tänään saatettiin 

pahoitella äidille aikoinaan aiheutettua ylimääräistä harmia. Erkillä (62) oli kaksi sisarusta 

ja, kun äiti kävi tehtaalla töissä, niin ”miten hän enää pystyi hoitamaan meitä kahta vanhinta 

poikaa, vilkasta vilperttiä”, hän muistelee. Saman voi päätellä Ilmarin (66) edesottamuksista. 

Isoveli oli tosivilli, hän ainoastaan villi. ”Arvaa mikä oli tyttöjen reaktio, kun meni kouluun 

käärme taskussa”, kysyy Ilmari yhä ilmeisen tyytyväisenä vanhasta pilastaan. Työssä käyvät 

kaupunkilaisäidit olivat pääasiassa työläisammateissa, paitsi Tapion yksinhuoltajaäiti, joka 

oli myyntiedustaja ja liikkui paljon. ”Hyvin elegantti ja kaunis nainen, pukeutui ja niin pois-

päin” (Tapio/55). 

 

Äidin kanssa laitosta edeltäneistä ajoista tai koulukodista ei ole paljon puhuttu, ei aikoinaan 

eikä myöhemmin. Erkki (62) sanoo keskustelleensa äidin kanssa sen verran, että tämä oli 

todennut, ettei ”oikeestaan mahtanu tolle soskulle mitään kun ne enemmänkin päätti näistä 

asioista”. Markku (55) kertoo aina tienneensä, että äidin kanta sijoituspäätökseen ”on ollut 

jyrkästi ei”. Hän kertoo äidin murehtineen ja surreen asiaa, joten ”en mä oo sitä viittinyt 

ottaa puheeks, kaivella vanhoja ettei se nyt niitä murehdi enää”. Esimerkiksi vuosina 1968 

– 1971 tehdyistä huostaanotoista lähes 80 % tehtiin vanhempien suostumuksella (Nieminen 

1974, 32). 

 

Useissa äitien kokemuksia huostaanottoprosesseista kartoittaneissa tutkimuksissa syyllisyys 

ja häpeä ovat nousseet esille keskeisinä tunteina (Nousiainen 2004; Granfeldt 1998). On to-

dennäköistä, että näiden tunteiden kanssa ovat eläneet myös monet haastateltavien äideistä. 

Asiaa ei ole lainkaan helpottanut esimerkiksi sosiaali- ja kasvatusalan auktoriteettien kalsea 

suhtautuminen. Esimerkiksi Saari totesi, että ”(p)äivisin poissaoleva ja iltaisin työstä uupu-

nut äiti ei suinkaan ole erikoisen onnistunut kasvattaja”. ”Yksinhuoltajan lapsen riski kehit-

tyä pahantapaiseksi on suurin”. (Saari 1968, 97 – 98.) Tyypillinen aikakauden äitiyden 

ihanne oli kotiäitiys, mutta kuten myös Vehkalahti (2004, 157) toteaa, suomalaisen perheen 

todellisuus oli aivan toinen.  
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1980-luvulla Koulukodissa olleista jokaisen äiti on yhä elossa. Haastatelluista naisista mo-

lemmilla välit äidin kanssa ovat ainakin jonkin aikaa olleet huonot. Päivi (46) kertoi, että 

hänellä oli hyvin hankala murrosikä ja äidin kanssa oli vaikeaa. Katkeruus äitiä kohtaan lei-

mahti ajoittain Koulukodissa Päivin syyttäessä äitiään siitä, että laitoksessa kirjeet avattiin 

ja puheluita kuunneltiin. Jälkeenpäin asioista on kuitenkin puhuttu, koska ”vanhemmalla 

iällä tietenkin kun vähän järkiintyy niin sitä aattelee että niinhän mä tekisin ittekin jos olis 

tämmöinen tilanne” (Päivi/46). Hannele (45) puolestaan on vältellyt vanhojen tapahtumien 

puheeksi ottamista aina näihin päiviin asti, vaikka onkin äidin kanssa tekemisissä lähes päi-

vittäin. ”Aihe on tabu”, hän toteaa ja sanoo karttavansa asiasta keskustelemista, koska tietää 

”sen olevan vain sitä syyttelyä mun puolelta”. Hän sanoo olevansa edelleen katkera äidilleen 

menneistä. Vanhoista asiakirjoista Hannele on nähnyt, että äiti oli esittänyt sosiaaliviran-

omaisille toiveen, että tyttö sijoitettaisiin mahdollisimman kauaksi kotoa. 

Laiminlyöntiä ja väkivaltaa 

 

Muutamat haastatelluista ottivat suoraan puheeksi laiminlyönnit ja/tai kaltoinkohtelun lap-

suuden synnyin- tai sijaiskodissa. Hannele (45) oli yksi heistä. Hänen sairas isänsä kuoli 

Hannelen ollessa 7-vuotias, ja tilanne kotona muuttui pian kestämättömäksi äidin alkoholin-

käytön takia. Äiti joi ennen pitkää joka päivä ja ”jo rapussa haisto et viina haisee ja tupakka 

haisee, mistä mää huomasin et se miäs (äidin väkivaltainen miesystävä, ML) on meillä”. 

Hannele sai tulla ja mennä kuten halusi, ja jossain vaiheessa kuvioihin tulivat alkoholi ja 

epämääräiset porukat. Kahdentoista ikäisenä Hannele sijoitettiin tyttöjen vastaanottokotiin, 

minkä hän koki silloin vääryytenä ja on edelleen samaa mieltä. ”Mä olin niinku se ongelma 

mikä piti laittaa sivuun”, vaikka ongelma oli Hannelen mielestä äidissä. ”Ja varsinkin, kun 

vastaanottokodissa mä olin sellanen piän tyttö, mun mielestä se ei ollu mun paikka, ja sit 

mua kiusattiin siel ja myös koulussa kiusattiin”, hän kertoo.  

  

Jos Hannelen kohtaloa voi nimittää ensisijaisesti laiminlyönniksi, niin Tapion (55) kohdalla 

voidaan puhua pikemminkin heitteillejätöstä. Tapion yksinhuoltajaäiti oli vakavasti sairas ja 

kävi Helsingissä hoidossa joka toinen viikko. Tapio alkoi lintsata koulusta. Kun äiti sitten 

kuoli, poika jäi kokonaan pois koulusta. Kotona asuivat hänen lisäkseen kaksi jo täysi-ikäistä 

sisarusta.  
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T: Ei mulla ollu sosiaaliviranomasten kanssa mitään tekemistä enneku sitte mutsi 

kuoli. Et se meni sillai hassusti, sitte niitä kyllä rupes kiinnostamaan mut yllättävän 

pitkään mä sain olla ennenku ne hoksas etten mä ollu koulussa. 

Tu: Kuis kauan siihen meni? 

T: Kyl siihen varmaan meni useempia kuukausia 

Tu: Sä et sitte menny isälle..? 

T: Yritettiin sitäkin, mutta siinä nyt sitten on semmonen juttu, et se ei ollutkaan ilmei-

sesti mun biologinen isä. (…) Ja olihan meillä suvussakin varmasti jotain vikaa, et 

kukaan sukulaisista ei oikein halunnu ottaa. 

 

Matin (76) isovanhemmat ottivat luokseen isän kuoltua ja äidin lähdettyä muualle töihin. 

Isoisä kuitenkin sairastui, ja Matin kohtaloksi koitui tilanne, jollaisen olisi luullut olleen 

mahdottomuus 1950-luvun alun Suomessa: hän päätyi lastenkodin kautta huutolaiseksi. Vi-

rallisesti huutolaisuus kiellettiin Suomessa vuoden 1923 köyhäinhuoltolailla, mutta jo sitä 

ennen kuntia oli patistettu lopettamaan köyhäinhuutokauppojen pitäminen. Osa kunnista jat-

koi kuitenkin toimintaa vielä pitkään, sillä valvontaa ei juuri ollut. (Tuomaala 2008, 17–18.) 

Matti oli huutolaisena kahdessa eri talossa, ja jälkimmäisessä kohtelu oli kovaa.    

 

”No, mie olin ilmanen renki. Kolmelta koulu ku loppu niin sillon työt alko. Ko meitä 

oli kaks samanarvosta kaveria, mutta toisen, minut, makso kunta ja toisen makso isä. 

(…) Liian halvalla huuvettiin, niin se otettiin minun selkänahasta.” (Matti/76).  

 

Matin kokemus on pitkälle sama kuin mitä historioitsijat ovat aiemmin esittäneet. Huutolai-

set joutuivat yleensä raskaisiin töihin ja heitä saatettiin kohdella erittäin julmasti (Halme-

koski 2011; Tuomaala 2008).  

 

Ankariin oloihin joutui pienestä pitäen sopeutumaan myös Veikko (65). Veikon isä oli kuol-

lut ennen hänen syntymäänsä, eikä äidin uusi mies hyväksynyt vaimonsa aiemman avioliiton 

lapsia, joten heidät lähetettiin kasvatuskoteihin. Kahdeksalta lähdin paimeneen ja neljältä 

annettiin merkki tulla takaisin, Veikko muistelee kesiään ensimmäisessä kasvatuskodissa 

noin kymmenen ikäisenä. ”Eväitä ei saanut matkaan ja mä saatoin paimenessa nukahtaa ku 

aurinko paistaa ja lehmät ol kaurapellos sitte”; ja leväperäisyys tuotti kasvatusisältä sel-

käsaunan. Hän arvelee, että ilmeisesti joku ulkopuolinen kiinnitti kohteluun kasvatuskodissa 
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huomiota, sillä hänet siirrettiin toiseen paikkaan. Kasvatusäiti kävi työkseen aamuisin sii-

voamassa, ja Veikon piti aina olla mukana auttamassa ennen kouluunmenoa. Työtehtäviä 

kuten esimerkiksi marjastusta tai halunhakkuuta oli aina koulupäivän jälkeen, joten lapsena 

oloa ei ollut lainkaan, Veikko (65) muistelee. Kaltoinkohtelu, tai pikemminkin julmuus raa-

mitti Johanneksen (77) lapsuutta:  

  

”Muistan siltä sota-ajalta asti sitten, isän elämisen aikanakin vielä, meiän piti se ruoka 

ottaa varastamalla kotoa. Sitten kun jouduttiin kiinni niin pahimmassa tapauksessa oli 

että sormet pantiin hellalle ja se (äitipuoli, ML) löi hellakuupalla päälle. Ja sitten tal-

vella pakkasessa paljaat jalat kumikengässä jos et ite niitä pessyt, sukkia tai muuta. 

Siellä yläkerrassa asuttiin Erisnimi talossa. Eihän se laskenut vessaan, tarpeet meni 

housuun ja sit kun se lähti asioille kauppaan ja muuta, pani ovet lukkoon. Eihän me 

päästy vessaan, piti paperille tarpeet tehdä ja heitellä ikkunasta ulos ne tarpeet, ettei 

jäänyt haisemaan siihen.” (Johannes/77.) 

 

Lasten kurittaminen oli pitkään hyvin tavallista suomalaisissa perheissä. Ennen kaikkea iäk-

käämmät miehet ajattelevat kuitenkin vanhemmilta saaduista selkäsaunoista, että mitä niitä 

enää muistelemaan, varsinkin jos rangaistus oli saatu aiheesta; ”antohan isä mullekin ja anto 

kunnolla selkään, pahanteosta”, muistaa Kalevi (76). Toistuvasta hakkaamisesta kertoo kui-

tenkin Tapani (55). Tiukasti omista säännöistään kiinni pitävä isä pahoinpiteli poikaa ja sen 

jälkeen oli vaikea mennä shortseissa koulun liikuntatunnille. ”Mulla oli mustelmia joka 

paikka täys ja niist näkyi suoraan remmin jäljet ja soljet, ja mua hävetti niin kauheasti se että 

mä karkasin sitten aina näilt voimistelutunneilta”. Alkoi Tapanin kierre, jossa koulusta lint-

saamisesta sai taas uudelleen selkäänsä, mikä puolestaan teki kouluun menon jälleen vaike-

ammaksi, ja lopulta oli karattava kotoakin. ”Milloin mihinkin, kai mä haaveilin pääseväni 

johonkin parempaan paikkaan” (Tapani/55).  

 

Nämä olivat olleet haastateltavien elämän eväät, kuten sanotaan. Jokaisen lapsuus, kuten 

tietysti heidän koko elämänkulkunsa, on ollut ainutlaatuinen eikä sen kaikkinainen kuvaa-

minen tässä ei ole mahdollista. Toivoakseni olen kuitenkin tavoittanut joitain piirteitä lap-

suudesta eri aikakausina, joista, vaikkakin vain välähdyksenä, voi tunnistaa itsensä.    
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5.2 Koulukotisijoituksen syistä  

Kokemukset sosiaalihuollon peräänkatsojista 

 

Mä en niinku tajua, miten se käsittely tehtiin, missä se tehtiin, keneltä kysyttiin, mitä 

kysyttiin, multa ei oo koskaan kysytty sanaakaan (Tapio/55). 

 

Tapion (55) kertomaan tiivistyvät useiden haastateltavien kokemukset ja tuntemukset Kou-

lukotiin joutumisen syistä. Miten asia on käsitelty, kuka ja missä, on jäänyt lähes kaikille 

vähintäänkin epäselväksi, monille kokonaan hämärän peittoon. Niin lastensuojelulaki kuin 

koulukoteja eri vuosikymmenillä pohtineet komiteatkin kyllä korostivat, että huostaanottoon 

ja erityisesti koulukotisijoitukseen tuli ryhtyä ”(v)asta kun muut toimenpiteet ovat osoittau-

tuneet tehottomiksi” (HE 93/1934, 3), mutta käytännössä oli toisin. Lain mukaan ensim-

mäiseksi tuli antaa lapselle tai hänen vanhemmilleen varoitus, ja määrätä alaikäinen ”sopi-

vaan askarteluun” tai hänelle suojeluvalvoja. Mikäli näillä ei saavutettu toivottuja tuloksia, 

oli harkittava huostaanottoa. Ensisijaisesti tuli pyrkiä vanhempien kanssa sopimukseen 

huostaanotosta, mutta mikäli nämä eivät suostuneet, oli sosiaalilautakunnan turvauduttava 

pakkohuostaanottoon. (52/1936, 9 §). Vuonna 1962 sosiaalilautakunnat antoivat joko varoi-

tuksen tai määräsivät suojeluvalvojan yhteensä neljälle tuhannelle alaikäiselle (KM 1966: B 

2, liite 1).  

 

Näyttäisi siltä, että mikäli sosiaalilautakunta on haastattelemieni henkilöiden kohdalla aikoi-

naan käyttänyt lievempiä toimenpiteitä, on se useimmilta heistä jäänyt huomaamatta. ”No 

sosiaaliviranomaiset tai sosiaalitarkkailija kävi sitten meillä mutta eihän mittään, ne äitin 

kanssa keskusteli ja me ei tietty oikein tarkkaan että mitä ne keskusteli” (Pentti/64). Myös 

Seppo (66) kertoo, että hän ei tiedä mitä neuvoteltiin kun ”se sosiaalityöntekijä rupesi juok-

semaan meillä ja kumpi vanhemmista pani nimen paperiin, mutta minun kanssa ei neuvoteltu 

mitään”. Kuvaukset ulkopuolisuudesta omassa asiassa vastaavat hyvinkin aikakauden ajat-

telua ja käytäntöjä.  

 

”Siis mulle jäi niin saatanan inhottava kuva niistä sosiaaliviranomaisista”, sanoo Tapio (55). 

Seppo puolestaan (66) muistaa sosiaalityöntekijän yhä myös nimeltä ja luonnehtii häntä kau-

nistelematta: ”yks piru ämmä”. Kritiikin ja jopa vihamielisyyden taustalla on aikakausi, jol-

loin lastensuojelussa – tai muissa käytännöissä – lasta itseään ei kuultu, ja jolle 1980-luvulla 
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yleistynyt ajattelu lapsen edun ensisijaisuudesta ja lapsen täysivaltaisesta kansalaisuudesta 

oli vieras. Nieminen (1974, 20) totesi lapsen oikeusturvasta, että ”alaikäisellä ei ole mitään 

virallista reagointikeinoa käytettävissään”. Hän arveli myös, että ainakin pahantapaisten las-

ten vanhemmat saattoivat olla valmiita luovuttamaan kasvatusoikeuden muille, sillä ”ilmei-

sesti vanhemmat uskovat esim. koulukotikasvatuksella päästävän parempiin tuloksiin kuin 

mihin itse asiassa päästään” (mt). Tämän tyyppisestä ajattelusta kertoo Kalevi (76): ”luvat-

tiin maat ja mannut äitille, että kuinka siellä koulutetaan ammattiin pojat ja kaikkea”. 

 

Nuoren itsensä kuuleminen ja lapsen etu nostettiin lastensuojelun ykkösagendaksi 1980-lu-

vulla (ks. 683/1983). Nuoren kuuleminen omassa asiassaan näyttäisi kuitenkin lähteneen 

nihkeästi liikkeelle. Näsäsen ja Rautavan kahdessa valtion koulukodissa 1990-luvun lopulla 

tekemään tutkimukseen vastanneista nuorista (N=34) noin puolet kertoi, että sosiaalityönte-

kijä ei ollut käsitellyt heidän kanssaan huostaanottoon ja/tai sijoitukseen (koulukotiin, ML) 

liittyneitä asioita (Näsänen & Rautava 1998, 21). Tähän tutkimukseen haastatelluista Päiville 

(46) on kuitenkin jäänyt mieleen ”tosi mukava sairaalan sosiaalityöntekijä, joka ehdotti 

mulle, että miltä susta tuntuis tämmöinen juttu että haluaisitko sä kotoa pois”. Päivin Kou-

lukotiin sijoitus on sinänsä poikkeus joukossa, sillä hän halusi sinne itsekin. ”Kaikki oli niin 

kauheeta kaaosta siellä (kotona, ML). Mä en tullut äitin kanssa toimeen ja mulla oli vähän 

rajut kaverit. (…) Sitten mä vaan päätin et mä haluan tehä jotain muuta, mä haluun irti kai-

kesta.” (Päivi/46.)  

 

Sijoitetun matkassa koulukotiin on aina lähtenyt hänestä laadittu henkilötietolomake. Lo-

makkeen sekä muut itseään koskevat asiakirjat Koulukodin arkistossa on hankkinut jotkut 

haastatelluista. Osa on hankkinut ne haastattelutapaamisemme jälkeen, osa jo aiemmin. Yksi 

heistä on Pentti (64).  

 

”Rikoksenahan nämä käsitteli tämän koko koulunkäynnin (poissaolot, ML). Ja valmis 

kaavakehan siinä on näköjään, ovatko tehneet sitä ja ovatko nähneet rikollisuutta. On 

ihmeellisiä kaavakkeita tommoset, ovatko nähneet rikollisuutta… Minä en missään 

muualla nähnykkään rikollisuutta kun kasvatuslaitoksessa.” 
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Itse en haastatteluja tehdessäni ollut nähnyt kenenkään asiakirjoja enkä läheskään kaikkien 

osalta ole nähnyt niitä myöskään jälkeenpäin. Halusin kuulla haastateltavien oman käsityk-

sen ja tulkinnan laitossijoituksen syistä. Kuinka pahantapaisia tai sosiaalisesti sopeutumat-

tomia he mielestään olivat, jotta heidät oli lähetettävä koulukotiin?  

 

Koulunkäynnin laiminlyönti  

 

”Koko homma lähti koulunkäynnistä”, aloittaa Ilmari (66), kun koulukotiin johtaneet asiat 

tulivat puheeksi. ”Halusin vain töihin”, sanoo Ilmari ja kertoo olleensa ”siinä kolmen- nel-

jäntoista vanha” ja jo kesäisin leipomossa töissä. Monelle muullekin koulunkäynti oli ”kuin 

tervaa”: yli puolet kertoi kouluhaluttomuudesta ja arveli sen keskeiseksi koulukotiin lähet-

tämisen syyksi. Koulunkäynti koettiin vastenmieliseksi monestakin syystä. Kalevi (76) 

muutti äitinsä kanssa Pohjois-Karjalasta Savoon ja ”enhän mä sopeutunu sinne kouluun, 

koska mä olin siellä pienessä kylässä koulussa ollu, siellä oli ainaset ristiriidat, tappelut ja 

kaikki”. Pentti (64), joka aiemmin kertoi kenkien puuttumisesta, kertoo hankalan koulumat-

kan lisäksi opettajasta, joka oli veljeksiä vastaan. ”Se löi meitä jokkaista (…) Tämä opettaja 

piti meitä semmosena että niitä voi lyödä ja, me pelättiin sitä ukkoo kaikki veljekset ja kaikki 

ne luokalla olevat mitä jälestäpäin puhuttiin niin sano samaa, pelkäs sitä ukkoo, se oli monta 

muutakin lyöny siellä ja tämä aiheutti sen että koulussa ei sitten ennää viittiny olla.” Pentin 

(64) kolme veljeä sijoitettiin myös koulukotiin, kaksi heistä Koulukotiin Pentin kanssa sa-

maan aikaan.  

 

Moni koulua laistanut kertoo vilkkaasta, villistä tai koko ajan menossa olleesta pojasta, pie-

nistä kolttosista, joskus ilkeydestäkin tai vähäisistä rikkeistä. Johannes (77) arvioi, että ”ei 

meillä semmoista rikollistaustaa ollut. Ainakin minun muistaakseni, pikkuilkeyttä tehtiin 

niin kuin kaikki muutkin siinä.” Erkki (62) mainitsee, että ”Vaahteranmäen Eemeli-kepposia 

tehtiin”, mutta korostaa, että ”virkavallan kanssa ei jouduttu pahemmin tekemisiin”. Kou-

lusta Erkki kertoo lintsanneensa, koska siellä häntä lastenkodissa asuvana kiusattiin. ”Kerran 

varastin tupakat eräältä mieheltä, kun se oli jättänyt puseronsa sinne (työmaalle, ML)”, ker-

too Antero (77). Tapio (55) puolestaan toteaa, että ”no alkoholinkäyttöö varmasti oli, (…) 

mut ei mitään semmosta, ei mul mitään päihdepidätyksiä ollu”. 
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Käytännössä kyse on aina ollut siitä, missä ja kenen seurassa lapsen on sopivaa liikkua ja 

mihin aikaan, ja mikä on lapselle, hänen ikänsä huomioon ottaen sopivaa tekemistä. Markku 

(55) ja hänen veljensä eivät mahtuneet normiin.    

 

”Ja sit tosiaan polteltiin tupakkaa niinku iso miähet siäl puskissa ja kerättiin tyhjiä 

pulloja (…) ostettiin tiätysti kaikki urheiluvälineet niillä pullorahoilla, meillä oli rahaa, 

niin paljo ku jakso kerätä. (…) Ehkä siinä sitte joku kiinnitti huamioo, mut mun 

miälestä siinä ei ollu mitään poliisii, saatto olla joku polkupyärävarkaus tai sitte joku 

tappelu mistä oli poliisit, mutta ei mitään semmosia myymälävarkauksia, näpistyksiä 

mitään, ku meijän ei tarvinnu ku meillä oli niitä pullorahoja. (…) Ja sitten kun me 

tultiin toimeen sen juoppo-Väiskin kans. Olihan siellä muitakin mutta kun niillä oli 

molemmat vanhemmat ja hyvät tulot ja tämmöiset, niin ei mitään.”  (Markku/55.) 

 

Ikäisekseen itsenäinen, omatoiminen – ja omapäinen, voinee luonnehtia Markun ohella 

myös Jaria (45), jonka lapsuuden vaiheita ja käänteitä on hyvin vaikea tiivistetysti kuvata. 

”Mä olin aika kova kauppamies”, Jari kuvailee ja kertoo aluksi hankkineensa tienestiä lehtiä 

myymällä. ”Vähitellen kauppaaminen kasvo et mä ostin Erisnimi tukusta tavaraa ja kaik-

kee ja myin niitä sit taas eteenpäin. Mä en autovarkauksiin ja tommosiin en ikinä halunnu 

sortua, ei mua kiinnostanu, rehellinen kaupankäynti oli ihan jees.” Rahoilla maksettiin per-

heen vuokria, mutta hankittiin myös ”amerikanfarkut” ja nahkatakki ja ”mähän kävin sitte 

täräyttämässä tötterötukan parturissa kun hynää oli, niin menin sellanen merimiessäkki se-

lässä, niin ei mua ees tunteneet ihmiset seuraavana päivänä”.  

 

Samanaikaisena juonteena kulki kuitenkin elämä vastaanottokodissa, jonne Jari sijoitettiin 

11-vuotiaana. ”Kova karkaan olin, tietysti kotiin kaipuu oli kova, sukulaisiin, veljiin erityi-

sesti” (Jari/45). Koulua Jari kävi tarkkailuluokalla, jonne hän joutui peruskoulun neljännellä. 

”Vedin naisopettajaa turpaan kun se repi multa hiukset päästä. Mä aattelin että eihän se nyt 

näin mee, tempasin sitte kerran ja… Mutta koulu sinänsä sujui, mulla oli 7,8 keskiarvo kou-

lussa ja 48 poissaolotuntia vain.” (Mt.) Ensimmäiset kansakoulujen tarkkailuluokat oli pe-

rustettu jo 1930- ja 40- lukujen vaihteessa, mutta vähitellen 1970-luvulle tultaessa niitä oli 

jo lähes kaikissa suurten ja keskikokoisten kaupunkien kansakouluissa.  

 

Tarkkailuluokat olivat oppilaille, ”jotka luokan työtahtiin sopeutumattomina ja muita oppi-

laita häiritsevinä muodostavat vaikean aineksen”. (Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa 
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1970, 226). Tarkkailuluokkaa käyneitä ovat haastateltavista Jarin lisäksi Markku (55) ja 

Hannele (45). Jarin vastaanottokodissa ryhdyttiin ennen pitkää ihmettelemään pojan rahava-

roja eli ”sit kun se selvis niille kuinka paljo mulla saattokaan olla, niin sittehän niitä rahoja 

kaivattiin ja enhän mä tietenkään suostunu omia antaa ja se tuli sillai vaivihkaa järjestettyä 

se lähtö” (Jari/45).  

”Semmosia rosmoja me oltiin” 

 

Rikoksesta ennen Koulukotia oli tuomittu Seppo (66) ja tuomion siellä ollessaan sai Tapani 

(55). ”Poliisin kanssa tekemisiin joutumisesta” kertoivat Ilmari (66) ja Kari (54). 1960-luvun 

puolivälin ja 70-luvun alkupuolen välisenä aikana tuomitsematta jätettiin vuosittain noin tu-

hat nuorta rikoksentekijää ja syyttämättä jätettiin noin 500 nuorta (Nieminen 1974, 21). Nie-

minen kiinnitti huomiota siihen, että syyttämättä tai tuomitsematta jätetty nuori saattoi jou-

tua, kuten nykyisinkin, lastensuojelutoimenpiteiden kohteeksi yksinomaan siitä rikollisesta 

teosta, jonka poliisi ja oikeusviranomaiset olivat jo ratkaisseet. Seurausten kumuloitumista 

ei ole lainsäädännössä eliminoitu, ja ”alaikäisen kannalta huostaanotto voi olla ankarampi 

toimenpide kuin sakko tai ehdollinen tuomio”. (Mt.)  

  

Sepolla (66) oli koulusta pinnaamista, mutta vakavampi rike tapahtui kavereiden kanssa 

yöllä kaupungista tullessa: 

 

”Rikottiin siint yhen kaupan kellarin ovi ja varastettiin siält viien kilon kurkkupurkki. 

(…) Seuraavan päivän tuli sit poliisit kouluun hakemaan rosmot pois ja siitä raastu-

paan ja tuamio, neljä kuukautta viistoist päivää vankeutta kolmen vuoden koetusajal.   

Siint yhest kurkkupurkist, nii sellast vitun pelleilyy.” 

 

Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä ”alko sit juaksemaan meil”, ja edessä oli lähtö Koulukotiin. 

Vasta 14-vuotiaalle annettua kovaa tuomiota ja sosiaalityöntekijän toimintaa lukuun otta-

matta Seppo ei kanna kaunaa vanhoista ajoista, varastetusta kurkkupurkistakin mies toteaa 

ironisesti, että ”ei saatu sitä ees auki, ei saatu kurkun kurkkuu” − ja oikeuden istunnossa 

purkkikin tuomittiin valtiolle menetetyksi. Tapani (55) puolestaan sai tuomion syyllistytty-

ään varkauteen ja shekkipetokseen karkumatkalla koulukodista. Tapani ilmoitti oikeudessa 

haluavansa kärsiä tuomionsa vankilassa, minne hän joutuikin, mutta tuomio purettiin melko 

pian hovioikeudessa. Koulukotiin Tapani ei enää palannut.  
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Sekä Sepon että Tapanin tapaukset ovat puhuttelevia siksi, että ne kertovat paljon, jolleivat 

aikakauden oikeustajusta niin ainakin -käytännöistä. Tapio Lappi-Seppälä (1982) on vertail-

lut väkivalta- ja varallisuusrikoksista saatuja tuomiota 1971 – 1977 välisenä aikana. Tutki-

muksen mukaan 500–749 markan myymälävarkaudesta määrättiin sakko noin 34 prosentissa 

tapauksista, ehdollinen vankeustuomio noin 15 prosentissa ja ehdoton vankeustuomio noin 

51 prosentissa tapauksista. Pahoinpitelystä, jossa lyötiin tai potkittiin maassa makaavaa uh-

ria, sai rangaistukseksi sakon noin 53 prosentissa tapauksista, ehdollisen vankeustuomion 

28:ssa ja ehdottoman tuomion 19 prosentissa tapauksista. Lappi-Seppälä toteaa tuloksesta 

sarkastisesti, että ”(j)os rangaistustason uskotaan heijastavan yksityisten kansalaisten käsi-

tyksiä siitä, mikä on arvokasta ja suojaamisen arvoista, olisi siis uskominen, että rikoksen 

potentiaalinen uhri valitsisi mieluummin kallonmurtuman ja pysyvän invaliditeetin kuin me-

nettäisi väritelevision”. (Lappi-Seppälä 1982, 80–81.)  

 

Jo 1950- ja 60-luvuilla oli tiedossa, että koulukoteihin päätyy lapsia ja nuoria, jotka eivät 

sinne kuuluisi (KM 1958: 1, 7; KM 1966: B 2, 67). Nuorisolaitoskomitea totesi vääriä sijoi-

tuksia tapahtuneen ”muiden hoitomahdollisuuksien puuttuessa” (KM 1966:B 2, 67). Olavi 

(76) joutui Koulukotiin, koska ei vielä 10-vuotiaana ollut oppinut lukemaan ja kirjoittamaan. 

Vuodet Koulukodissa kuluivat ja sijoituksen kyseenalaisuus tai suoranainen perusteetto-

muus selvisivät Olaville vasta paljon myöhemmin, laitoksesta pääsyn jälkeen.   

 

O: Äitiltäkö mä olisin sitte kuullunna tai jostakin, se Johtaja oli sanonu että ei minun 

sinne paikkaan ois kuulunna mennäkään. Va se sano että eivät olleet joutaneet niitä 

papereita kahtomaan. (…)  

T: Siis eivätkö he olleet siihen viiteen, kuuteen vuoteen joutaneet niitä papereita kah-

toon? 

O: Oli kait he kahtonu va kun sinne sai niin siellä ne piti sitte, mihinkä ne sieltä pukkaa. 

Ei mihinkään, siellä ol oltava mihinkä ne on laittanna.  

 

Palaan Olavin kohtaloon vielä koulunkäyntiä koskevassa luvussa. Haastatelluissa on muita-

kin, jotka sanovat, että he eivät oikeastaan tiedä sijoituksensa syytä. ”Koulussa mä tietysti 

tappelin, mä olin koko ikäni ollu siihen asti aikuisten ukkojen kanssa niin mä en oikeen 

omaikästen kanssa osannu leikkii”, sanoo Timo (45). Hän on lapsuudessaan asunut välillä 

isän kanssa, välillä lastenkodissa, psykiatrisella osastolla ja sijaisperheessä ja jälleen isän 
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luona ennen sijoitusta Koulukotiin. ”Kyl se (isä, ML) töitä teki ja totta kai se kävi joraamassa 

jossain, mä en sitte tiedä olinko mä jonkun mielestä liikaa yksinään tai jotain, mulle ei oo 

täysin varma toi asia miks (…) mut on huostaanotettu” (Timo/45). Yksinhuoltajaisä ja ala-

ikäinen poika ei ole 1980-luvun alussa ollut tuiki tavallinen ”tapaus”, joten voi ajatella hei-

dän päätyneen sosiaalityöntekijöiden silmälläpidon alaisiksi tavallista herkemmin. ”Mä olin 

sitte faijan kanssa kesän, ja sitten se sano et meet käymään siellä (Koulukodissa tutustu-

massa, ML). No sit mä menin sinne, kaks vuotta meni siinä sitte.” (Timo/45.)  

 

Epätietoisuus Koulukotiin sijoituksen syistä on yhä tänään myös Veikolla (65). ”Sitten ne 

(kasvatuskodin vanhemmat, ML) jostakin syystä tuumas että he ei pirä enää  ja se oli sitte 

sen jälkeen koulukodin reissu eres”. Vastaava hämmennys on Johanneksella (77), jonka äi-

tipuoli oli koulukotiin sijoittamisessa aktiivinen isän kuoltua.  

 

”Yksinkertaisesti se ei ruvennut hoitamaan. Johonkin oli saatava nämä kotona olevat 

lapset. Pikkuroistoiks se meitä, va eihän myö oltu, tietysti nuorison ilkeyttä tehtiin mitä 

kaikki muutkin. Mutta ei me mitään rikollisia oltu.” (Johannes/77.) 

  

Vuoden 1936 lastensuojelulakia seuranneessa vuoden 1983 laissa yleisenä tavoitteena oli 

lapsen etu ja hänen kuulemisensa. Vielä sen jälkeen käytäntö on ollut päinvastainen pitkään. 

Tähän tulokseen tulivat 90-luvun lopussa Mäenpää ja Törrönen (1996, 57–58) tutkiessaan 

lastensuojeluasiakkuudesta kertovia asiakirjoja. Heidän mukaansa lapsi oli tuolloin yhä pi-

kemminkin kohde kuin vuorovaikutuksen osapuoli.  

5.3 ”Huomenna juna vislaa…” 

Yllätys 

 

Yhteistä lähes kaikille on kokemus siitä, että kun lähtö Koulukotiin tuli, se tuli yllättäen ja 

matkalla oltiin lähes samalta seisomalta. Ilmari (65) tosin muistaa häntä muistutetun, että jos 

tämä ei ryhdy koulua käymään, niin ”sitte viedään semmoseen paikkaan että onnnistuu”. 

Ilmarin mukaan hän ei ottanut ”uhkailuja” todesta, vaan ”niin sitten tuli lähtö”. Paikka oli 

tuttu, sillä yksi Ilmarin veljistä oli ollut Koulukodissa 1940-luvulla.  
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Pentti (64) oli veljensä kanssa marjassa, kun sosiaaliviranomaiset – poliisi matkassaan – tu-

livat hakemaan. Kolmas veljeksistä pääsi livahtamaan karkuun, mutta hänet saatiin kiinni 

seuraavana yönä. Vanhin veljistä tuotiin samalle poliisilaitokselle, missä nuoremmat vierei-

sessä jo odottivat sellissä siirtoa Koulukotiin. ”Miten voi olla että kaksitoista vuotias niin 

kun rikollinen viedään putkaan joka on ihan laps, eikä mitään rikosta ikinä ole tehny”, ih-

mettelee Pentti (64) edelleen. Ei ole ollut tavatonta joutua odottamaan siirtoa koulukotiin 

poliisiputkassa. Tapani (55) ja Jari (45) olivat putkassa viikon päivät ennen kuin matka po-

liisiautossa kohti poikakotia alkoi. Isän viemänä Koulukotiin mennyt Timo puolestaan (45) 

muistelee aiemmin, 7-vuotiaana, tehtyä matkaa lastenkotiin: ”mä olin ekalla luokalla kou-

lussa kun konstaapelikyydillä lähdin kesken koulupäivän Kaupungin lastenkotiin”.  

 

”Ei siinä paljon annettu aikaa”, muistelee Markku (55). ”Mä luulen että edellisenä päi-

vänä taikka sitten samana päivänä. Se oli kumminkin sillai että mä en voinut lähtee 

karkuun mihkään. Ja kai mä sen tietty ymmärsin ittekin että mihkä helvettiin mä siitä 

lähden.”  

 

Parikymmentä vuotta myöhemmin Näsäsen ja Rautavan (1998) tutkimukseen haastatelluista 

(N=34) yhä 55 % sanoi sijoituksen koulukotiin tulleen yllätyksenä. Hannele (45) pantiin 

aluksi vastaanottokodissa lukkojen taakse ja siirrettiin sieltä paikallisen, vain pojille tarkoi-

tetun koulukodin putkaan odottamaan lähtöä Koulukotiin. Tilanne oli ahdistava, hän kertoo. 

”Sen mä muistan, mulla oli hakaneula ja sillä mä vetelin kauheita haavoja naamaan, olin 

pahalla päällä, aggressiivinen, huusin mä haluun pois täältä”. Putkassa vietetyn illan, yön ja 

aamun jälkeen Hannele lähti kahden sosiaalitoimiston työntekijän saattamana autolla mat-

kaan.      

 

Ennen 1980-lukua Koulukotiin matkustettiin yleensä junalla. ”Muistan sen niiku eilisen päi-

vän, sanoo Veikko (65) ja kertoo, että ”se oli yks maanviljelijä ku läksi mua viämään, se oli 

ilmeisesti sosiaalilautakunnan jäsen”. Kaikki 1900-luvun alkupuolella perustetut koulukodit 

on sijoitettu maaseudulle kauas ”kaupunkielämän turmelevasta vaikutuksesta”; siksi monen 

pojan matka koulukotiin on ollut – konkreettisesti – pitkä. Johannes (77) muistelee matkaa 

tavarajunan konduktöörivaunussa: 

 

J: Kyllä se aika karmeelta tuntu, että missä sitä ollaan.  

T: Muistaks sä sanoko ne että mihin tässä nyt ollaan menossa? 
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J: En minä muista. Sitä en muista, sitäkään, siitä keskustelusta ollenkaan. Mutta mä 

olin ensimmäinen, velipoika on sitten myöhemmin. 

T: Eli hän lähti sitten...? 

J: Hän joutu sitten sinne Turkuun lasten poikakotiin. 

 

Lastenkodista haettu Erkki (62) kertoo, että mitään muuta hänelle ei sanottu kuin että men-

nään toiseen sijoituspaikkaan ja ”vähän ennen sitten sanottiin että Koulukotiin”. Tuolloin 

8-vuotias Erkki ei ollut kuullut paikasta aiemmin mitään, kuten eivät haastateltavista juuri 

muutkaan. Karilla (54) oli laitoksessa muutama entuudestaan tuttu kaveri. Saattaja on ollut 

mukana kaikilla muilla haastatelluilla paitsi Tapiolla (55), joka matkusti Koulukotiin yksin.  

 

T: Sitten kun nää viranomaset puuttu (äidin kuoleman jälkeen, ML), niin mulle sanot-

tiin vaan, et sä lähdet nyt tonne Nimi poikakotiin. Mä sain matkalipun, et hyppää 

junaan, ei mua sinne kukaan vienyt, mä menin sinne. 

Tu: Ahaa, tämmöstä mä en oo vielä kenenkään kuullu... 

T: Kyllä se varmaan näkyy vielä papereista, ei mun muisti niin seula voi olla. 

Tu: En mä sitä, mut sillai erikoinen, tai en mä tiedä onko se erikoinen, mut porukat, 

sua nuoremmat ja vanhemmat ketä oon tavannut niin joko ne on joku paikallinen so-

siaalilautakunnan ihminen käyny sinne viemässä, saattamassa tai sitte on poliisikyy-

villä menty.  

T: Mähän oli ihan helvetin kiltti, mähän menin ihan minne käsketään.  

Ensi hetket Koulukodissa   

 

Yhtä lailla kuin Koulukotiin lähtö, on myös laitokseen saapuminen syöpynyt monen mie-

leen. ”Olinko 10- vai 11-vuotias kun tulin Koulukotiin”, penkoo Olavi (76) muistiaan, ja 

kertoo, että ”ne pitivät siinä isommassa talossa, pitivätkö ne viikon niinko eristettynä”. Ai-

nakin 50-luvulla on ollut käytäntöä, että koulukotiin tultuaan lapsi eristettiin muista joksikin 

aikaa. Huoneesta ei saanut poistua, ja ”yksin kai minä enimmäkseen tietenkin olin, sellanen 

muistikuva mulla on”, toteaa Olavi (76). On vaikea sanoa, mitä menettelyllä on tavoiteltu. 

Kukaan laitoselämän alkajaisiksi eristykseen joutuneista ei maininnut esimerkiksi tarttuvan 

taudin epäilyä tai vastaavaa. Taustalla on voinut ollut ajatus, että yksinäisyydessä lapsi on 

pakotettu pohtimaan tekosiaan. Mutta mikäli näin on ajateltu, on vaikea edelleenkään keksiä, 
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mitä esimerkiksi Olavin, nykymääritelmän mukaan oppimisvaikeuksista kärsineen pojan, 

odotettiin pohtivan.  

 

Joskus koulukotiin saapuminen on voinut painua mieliin loppuelämäksi kokonaan ulkoisista 

syistä. Erikoisin on Ilmarin (66) kokemus. Hän ei muista matkaa Koulukotiin, mutta ensim-

mäinen ilta on yhä terävänä mielessä. ”Televisiosta tuli Lahjomaton. Mut sitte ohjelma kes-

keytettiin, tuli mustat raamit ja teksti, että Kennedy on kuollut.” Oltiin siis vuodessa 1963 ja 

mustavalko-televisiota katsoa tapitti Ilmarin (66) lisäksi kolmisenkymmentä muuta saman 

kotikunnan poikaa. Kotikunta oli koulukodeissa käytetty nimitys asuntolasta, jossa kukin 

poikaryhmä asui. 

 

1950- ja 60-luvuilla Koulukodin kotikunnissa oli pojille makuutilat ja yhteinen oleskelutila. 

Vähitellen isoista makuutiloista luovuttiin kaikissa koulukodeissa ja Koulukodissa pojat oli-

vat pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa 70-luvulle tultaessa. 1980-luvulla Kouluko-

dissa siirryttiin kokonaan perhekotijärjestelmään eli yhä useampi poika sai joko oman huo-

neen tai jakoi sen toisen pojan kanssa. Perhekotivanhemmat asuivat toisessa osassa raken-

nusta. 

    

Läpi vuosikymmenet Koulukodissa oli tapana, että omat vaatteet luovutettiin heti tulopäi-

vänä ja tilalle saatiin laitoksen vaatteet. Laitoksen vaatteet olivat jossain määrin yhteneväiset 

pitkään, sillä vielä 1960-luvulla sinne tulleet muistavat molskikankaiset housut ja pusakat. 

”Molskia kyllä, mutta sitten oli näitä, armeijan sarkaa mitä armeijalla oli, niin siitä oli pie-

nennetty. Varmaan pienennettiin koko ajan siellä rättiverstaalla.” (Kalevi/76.) ”Ja niillä van-

hemmilla pojilla oli semmoiset, kun yöpuulle mentiin, niin oli semmoiset puolitakit, kaikilla 

muilla oli hameet päällä, semmoiset valkoiset yöpaidat, tänne nilkkoihin asti” (Johannes/77). 

 

1970-luvulla yhdenmukaisuus vaatetuksessa alkoi jo hieman hälvetä ja ainakin Tapani (55) 

oli laitokselta saatuihin vaatteisiin tyytyväinen: ”mun mielestä ne vaatteet oli ihan hyvät”.  

Omiakin vaatteita sai Tapion (55) mukaan pitää, ja hän arvelee kaupunkilaispoikana erottu-

neensa joukosta. ”Mä nyt olin varmaan vähä boheemi, nahkatakkeineni sun muineen (…) 

pitkätukkanen, muuthan oli aika standardi-laitoskamaa, et melko siistiks koulittuja noin 

niinku ulkoisesti”. Vielä 1980-luvulla vaatteet saatiin ainakin osaksi Koulukodilta. 
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”Meillä oli niitten vaatteet, vanhoja, typerän näkösiä, kuppasia vehkeitä osittain. (…) 

Mä en nyt muista sitä ihan varmaksi että, kyl sieltä tuli, farkut ja nää kaikki haettiin 

päätalolta. (…) Ne aina erotti. Kyl ne nyt huomas kun kauppaan meni et jätkät tuli taas 

(Koulukodista, ML).” (Timo/45.)  

 

Aivan erityisestä laitoksen ”ensivaatetuksesta” kertoo Jari (45): 

 

T: Että kun te menitte sinne niin tehän olitte niissä omissa kamppeissa? 

J: Ei, vaan kun meni niin omat vaatteet luovutettiin ja sitten laitettiin se valkonen mis 

oli vaaleenpunasia raitoja semmonen puku päälle et et, erottuu porukasta et on just 

tullu.  

T: Kuinka kauan sitä piti pittää? 

J:  (…) Muutama viikko et ne oppi tietään kuka on uusi, ja nimilappu rinnassa. (…) Ja 

sehän riippu siitä tietysti et mitä vaatteita sulle annettiin, olosuhteista, epäiltiiks sua 

jostain tai kuinka hyvin sua pidettiin vartiossa ja mihinkä rajotettiin sun kulkemistas.  

5.4 Pojat pakkotyössä  

Työnteon kasvattava vaikutus 

 

Yksi (luvussa 3.2.2 käsitellyn) vallanalaisuuden keskeinen konkreettinen ilmentymä oli työ-

pakko. Työnteko koulukodeissa on perustunut pakkoon, mutta sitä on perusteltu kasvatuk-

sellisilla päämäärillä. ”Työllä laitoksissa kasvatuskeinona on varsin oleellinen merkitys”, 

totesi vuoden 1946 kasvatus- ja työlaitoskomitea (KM 1946: 1, 24). ”Työnteko on hoidolli-

sesti ja kasvatuksellisesti monin tavoin hyödyllistä ja kehittävää”, muotoili puolestaan vuo-

den 1966 nuorisolaitoskomitea (KM 1966; B 2, 77). Aamuinen käskynjako laitoksen piha-

maalla on omakohtaisesti tuttu kaikille muille paitsi 80-luvulla Koulukodissa olleille.  

 

”Siellä oli se kotikuntapuoli, jotka jäi sinne (majoitustiloihin, ML). Sanotaan että ne 

hoiti sitä siivousta ja putsausta ja kaikkea. Sitten jotka oli siellä verstailla töissä, joka 

aamu kokoonnuttiin kotikunnan nimi piha-alueelle. Siellä oli (…) neljä kotikuntaa 

omassa jonossaan. Sitten työnjohtajat oli, ammattijohtajat oli siellä ja sieltä lähti sitten 

ryhmät niille verstaille. Ja sitten maatalouspuolen ihmiset lähti maataloustöihin.” (Jo-

hannes/77.)   
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Työnteon kasvattavaa vaikutusta ei voine kiistää, mutta se ei poista tosiasiaa, että kouluko-

deissa oli työpakko, josta vähitellen luovuttiin maailman muuttuessa laitosten ympärillä. 

Työpakko koulukodissa on ollut verrattavissa työvelvollisuuteen vankiloissa, joista se pois-

tui vuonna 1995 (1995/128 3. luku 5 § 1 mom). Koulukodeilla oli suuria vaikeuksia irrot-

tautua agraarisen elämänmuodon ja -tapojen ihanteesta, niin hitaasti käytännöt näyttävät 

muuttuneen. Koulukotien maatilat olivat suuria tuotantoyksiköitä; monilla niistä oli moni-

päinen karja ja/tai mittava sikala, eläintenpidossa tarvittavat isot viljelyalat ja usein melkoi-

nen metsäomaisuus. Muutos ei siksikään voinut tapahtua käden käänteessä.  

 

Tähän tutkimukseen haastatelluista valtaosa oli lähtöisin kaupungista. Lapsuuden ammatti-

haaveista ei ollut kenenkään kanssa puhetta, mutta oletettavasti kukaan kaupunkilaispojista 

ei suunnitellut tulevaisuuttaan maatalousammatissa. Jo vuoden -46 komitea oli kiinnittänyt 

asiaan huomiota. Sen mukaan ”ei ole asianmukaista, että he (oppilaat, ML) laitoksissa saavat 

tottumusta, harjoitusta ja ammattiopetusta vain maatalousalalle, kuten nykyään on pääasi-

assa laita, koska he kuitenkin – tuskin koskaan – eivät vastaisuudessa sijoitu tai ainakaan jää 

tälle alalle” (KM 1946: 1, 7). Haastatelluista miehistä jokainen kertoo työskennelleensä Kou-

lukodin maatilalla. Se mitä, ja ennen kaikkea kuinka paljon töitä tehtiin, muuttui kolmessa 

kymmenessä vuodessa melkoisesti, mutta ”työkasvatuksesta” pidettiin kiinni. Kalevi (76) 

tuli Koulukotiin 50-luvun alussa ja päätyi pajatyötä kokeiltuaan hevostallille ja sitä kautta 

maa- ja metsätaloustöihin. Tilanhoitaja oli vaativa ja ankara, hän kertoo.  

 

K: Siis kaikessa asiassa, ja aina olis pitänyt enempi ja enempi tehdä töitä. Niin sitähän 

mä rupesin kertomaan, että… 

T: Niin kun sinne Paikan nimi… 

H: Kato kun sinne lähettiin, oisko sitä kaheksan jälkeen lähetty, kolkytä astetta pak-

kasta. Tiedätsä mitä ne oli ne vaatteet, ja kengät varsinkin ja käsineet? Kun ne oli 

vanhoja armeijavaatteita ja kenkiä osittain. 

T: Eikö teillä ollut talvisaappaita? 

H: Ei. Ku olis ollu kesäsaappaat. Ja sitten evääks sai pienet leipäpalaset. Ja sitten ilta-

päivällä tultiin heinäkuormien kanssa pois. 

 

Timon (45) Koulukodissa viettämä aika 1980-luvun alkupuoliskolla oli jo vahvasti perheko-

tiasumisen aikaa. Tiettyyn perhekotiin pääsemisellä oli puolensa, hän kertoo.  
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Tu: No, teittekse te duunia siellä vielä siihen aikaan? Siellä oli puutarha, navetta… 

T: Joskus hevostallille mä jouduin mut mä yritin sluivailla aina niistä pois kyllä… Mä 

en halunnu olla missään niissä, ja mua helpotti kun mä asuin kylällä. 

Tu: Niin siinä ois tullu sellanen kuljetusongelma… 

T: Niin, me päästiin sillä sluivaamaan kaikki kylän jätkät että taksi lähtee tsau! 

 

Ainakin osa koulukotien johtajista luopui työpakosta hyvin vastentahtoisesti, kasvatukselli-

sista syistä. Pernasaaren koulukodin pitkäaikainen johtaja Ensio Kyppö (1989) muisteli 50- 

ja 60 -lukujen laitoselämää: ”Arvot olivat selkeät ja vankat. Raivattiin peltoja ja kasvatettiin 

komeaa karjaa ja ylpeiltiin hevosilla. Laitos oli kuin kirkko, pyhä ja loukkaamaton, ja sen 

paimenkin oli usein teologi”. Työterapia katosi karjan huutokaupan mukana (1980-luvulla, 

ML), suri Kyppö ja totesi, kuinka ”(j)uuri karja oli antanut eniten töitä oppilaille” eläinten-

hoidon ja heinätyön muodossa. (Kyppö 1989, 15, 87.)  

Työnteon taloudellinen merkitys 

 

Marjatta Rahikainen (1994) on selvittänyt koulukotien oppilaiden tekemän työn määrää. Hä-

nen tutkimuksensa kohdistui kahden helsinkiläisen koulukodin 1920-, 30-, ja 40 -lukujen 

asiakirjoihin ja kaupungin lastensuojelulautakunnan toimintakertomuksiin. Oppilaiden työn 

määrän hän pyrki arvioimaan sen taloudellisen arvon perusteella. Rahikaisen mukaan kah-

den kaupungin koulukodin yhteydessä olevien maatilojen tuotto oli esimerkiksi vuonna 1924 

15 % kaikista kaupungin lastensuojelun tuloista ja vuonna 1945 peräti 38 %. Esimerkiksi 

Bengtsårin koulukodissa oli vuonna 1938 opettajakuntaan kuuluvia kolme henkilöä ja maa-

tilan työntekijöitä oli kaksi; poikia laitoksessa oli tuolloin 53. Ryttylässä puolestaan tilan 

palveluksessa oli kaksi henkilöä ja poikia oli 70–80. Rahikaisen mukaan on perusteltua esit-

tää, että maatilojen tuotto kerättiin pitkälti oppilaiden työllä. Lasten ja nuorten tekemän työn 

lisäksi heidän vanhempansa maksoivat korvausta ylläpidosta laitoksessa, ja Rahikainen ky-

syykin, maksoivatko oppilaat ja heidän vanhempansa merkittävän osan alempien sosiaali-

ryhmien lasten pakkokasvatuksesta. (Rahikainen, 1994, 88–98.) 

  

Esimerkiksi Pohjolan Poikakodilla oli enimmillään noin 800 hehtaaria maata, josta metsää 

oli noin 430 ha ja peltoa noin 180 haa (Juntunen 2007, 274). Pernasaaren koulukodilla oli 

60-luvun lopussa maata 426 hehtaaria josta viljeltyä 91 ha ja Kotiniemen koulukodilla 267 
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hehtaaria, josta viljeltyä 96 ha (Sosiaalilaitostutkimus 1971, Liite X 4/0, Liite K 4/0). Poh-

jolan Poikakodilla oli sotien aikana 45 nautaa, 150 sikaa, 30 lammasta, yli 300 kanaa ja 

maatilakoneistuksen lisäksi kymmenen hevosta (Juntunen 2007, 118). Henkilöstön luku-

määrästä ei ole käytettävissä yhtä tarkkoja tietoja, mutta esimerkiksi Pohjolan Poikakodissa 

oli vuonna 1969 kasvatus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvia ns. katsastajia yhdeksän ja maa-

tilan henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä oli kolme. Sota-aika on ollut koulukodeissa fyy-

sisesti erityisen rankaa aikaa, sillä ”(k)atsastajien rintamilla olon ja säännöstelyn vuoksi po-

jille asetettiin ennätyksellisiä työtavoitteita vuonna 1944 maatilalla ja metsätöissä”. (Mt., 

159, 259.)  

 

Vuosikymmeniä Pernasaaren koulukodin johtajana toiminut Ensio Kyppö (1989, 17) on to-

dennut 50-luvusta, että ”(t)yön tahti oli kova, mutta he (koulukotipojat, ML) olivat myös 

fyysisesti tervettä ja voimiltaan vahvaa joukkoa”. Pamfltinomaisessa ja ilmeisesti henkilö-

kohtaiseksi laitoskasvatuksen testamentiksi tarkoitetussa kirjassaan ”Ne kovimmat pojat” 

Kyppö myös toteaa, että julkisuudessa esitetty arvio, jonka mukaan laitos hyötyisi oppilai-

den työstä, on väärä. Kyppö ei perustele toteamustaan, toteaa vain, että ”jokainen työntekijä 

olisi lähtenyt työmaalle mieluummin ilman ohjattavaa oppilasta, sillä oppilaitten ohjaus oli 

psyykkisesti rasittavaa työtä. Todellisuudessa siis oppilaat olivat varsinaisia työkohteita.” 

Kalevi (76) kertoo rehunhausta Koulukodissa 50-luvun puolivälissä:  

 

K: Se oli reilusti puolen päivän reissu. Kato, kun siellä tehtiin kuormat. Saattoi olla 

joskus kolme hevosta, mut tais olla useimmin kaks.  

T: No ketkä siinä oli hakumiehinä? Olitko sä jonkun, olitko sä toisten poikien kanssa 

vai? 

K: Toisten poikien kanssa. 

T: Siellä ei ollu kukaan aikuisista? 

K: Ei, ei ketään, ite tehtiin ja suunniteltiin retkemme. (…) mä en muista ainakaan ke-

tään, joka olis ollut ulkopuolinen siellä töissä. Ei, mutta kundit teki kaiken.  

 

Erkki (62) muistelee peltotöitä kymmenisen vuotta Kalevin (76) kertomaa aikaa myöhem-

min:  

E: Isommat pojat ajo traktorilla ne kyntöhommat sun muut ja joku pienempi oli siellä 

mukana, sanotaan muuten vaan niin sanotusti, että se oli niinku muonittajana.  
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T: Kuinka paljo siellä oli sitä henkilökuntaa, siis työväkeä jotka oli niinko niissä maa-

tilan töissä? 

E: Henkilökuntaa oli hyvin vähän siinä että eihän niitä paljoo ollu, siel oli joku kolme 

tai neljä saatto olla siellä kun näitä perunoita nostettiin ja sokerijuurikkaita sun muuta.  

 

Mitä tulee Kyppön väitteeseen, että laitos ei hyötynyt oppilaittensa työstä taloudellisesti, niin 

paljonpuhuva on Helsingin kaupungin nuorisohuoltajan, Kaarlo Helasvuon (KM 1966: B 2) 

60-luvun nuorisolaitostoimikunnan mietintöön jättämä eriävä mielipide.   

 

”Niitä epäkohtia, joita työtoimintaan voi liittyä ja on siinä ilmennytkin, olisi kuitenkin 

torjuttava määrätietoisemmin kuin toimikunta on ehdottanut. Vaikkei oppilaiden te-

kemä työ olekaan varsinaisesti ansiotyötä, laitoksessa olisi sovellettava niitä normeja, 

jotka vallitsevat alaikäisten työntekijäin suojelua koskevassa säännöstössä.  Laitosten 

tuottava toiminta ei saisi olla, kuten toimikuntakin katsoo, riippuvainen oppilaiden 

eikä kasvattajahenkilökunnan työpanoksesta. Sen lisäksi olisi erityisesti maatalous si-

ten itsenäistettävä, ettei se rajoita laitoksen johdon mahdollisuuksia antautua laitoksen 

varsinaisiin tehtäviin, kasvatustyön johtoon.” (KM 1966: B 2, 96–97.)  

 

Helasvuon mielipiteestä ilmenee selvästi, että tuolloin oli tiedossa, että laitoksissa nuorilla 

teetettiin työtä sallittua enemmän. Lisäksi hänen moitteestaan on luettavissa, että koulukodin 

johtajan ajasta liian suuri osuus saattoi mennä maataloudesta huolehtimiseen eikä siihen työ-

hön, johon hänet oli palkattu. Valtakunnallisessa koulukodin ohjesäännössä (esim. KM 

1958: 1, 47) todettiin kyllä, että koulukodin johtajan velvollisuus on ”hoitaa koulukotia ja 

sen omaisuutta”, mutta sitä ennen luetellaan monta oppilaiden kasvattamiseen liittyvää vel-

vollisuutta. Sosiaalilaitostutkimuksessa (1971) esitetyn ajankäyttöseurannan mukaan 

vuonna 1970 maatalouteen liittyviin tehtäviin käytettiin laitoksen kokonaistyöajasta Perna-

saaren koulukodissa 23 % ja Kotiniemessä 33 %. Jo ensimmäistä lastensuojelulakia suunni-

telleet, suojelukasvatuksen arkkitehdit olivat kiinnittäneet huomiota työntekoon laitoksissa. 

Ehdotuksen lastensuojelulaiksi vuonna 1921 tehnyt lastensuojelutoimiston päällikkö von 

Bonsdorff (1924b, 3) jo moitti kasvatuslaitoksia näiden käyttäessä ”laitoshoidokkeja halpana 

työvoimana”, ja samasta varoitteli myös von Bonsdorffin jälkeen lastensuojelutoimiston 

päällikkönä toiminut Sulo Salmensaari (1921, 283).  
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Lainsäädäntöä nuorten työntekijöiden suojelemiseksi valmisteltiin vuoden 1949 komiteassa 

(KM 1949:6). Jo siinä nuorten työntekijöiden suojelua raamitettiin siten, kuin asia ensim-

mäisessä varsinaisessa laissa toteutui. Asiaa pidettiin siis kaiken kaikkiaan tärkeänä, mutta 

lainsäädäntö tuli − kuten usein − jonkin matkaa jäljessä. Voimaan tullessaan vuonna 1967 

nuoren työvoiman suojelulaki (Järvenpää 1972) ei siis kuitenkaan ulottunut koulukoteihin 

(ks. luku 4.7). Monet haastatelluista ovat olleet Koulukodissa kuitenkin aikana, jolloin edes 

lainvalmistelukomiteaa ei ollut olemassa. Kansainvälisiä esikuvia sopimuksista alaikäisten 

työntekijöiden suojelusta oli olemassa jo sotia edeltävältä ajalta, mutta Suomi ei niitä ratifi-

oinut. Olavi (76) tuli Koulukotiin 10–11-vuotiaana aivan 40-luvun lopussa. ”Kyllä minä 

siellä kumikenkiä paikkasin jo, siellä oli oikeen suutarinkonneet ja kaikki, ja toivatten ne 

siitä ulkopuoleltakki kenkiä korjattavaks”. Johannes (77) tuli Koulukotiin 14-vuotiaana, joi-

tain vuosia Olavin (55) jälkeen ja aloitti työt puutyöverstaalla saman tien.  

 

J: Ensimmäisen vuojen melkein, lakasin niitä lattioita ja liimaa keittelin kun tehtiin 

kuumaliimaa ja kylmäliimaa. Sitten olin apuna vastaanottamassa (puutavaraa, ML) ja 

sillä tavalla. Sitten rupesin myöhemmin siellä itsenäisesti tekeen, ihan keittiökalus-

teita.(…) 

T: Niin saitko sä ihan ite päättää, että mihin sä osallistut? 

J: Joo ite sai. Siinä oli ne neljä vaihtoehtoo, metallipuoli, suutari, räätäli, puuseppä. 

T: Joo.  

J: Sitten oli tää maatalouspuoli. 

T: Teittekö te siellä verstaalla ihan tällaisia työpäivän mittaisia päiviä? 

J: Kyllä. Ja lauantai kans. 

 

Myös vuoden 1958 koulukotikomitea kiinnitti huomiota oppilaiden tekemään maataloustyö-

hön. Komitea korosti, että ”laitoksen taloudenhoidon kannalta tärkeätkään seikat eivät saa 

syrjäyttää kasvatuksellisia näkökohtia” ja tästä syystä ”on maatilan omaavissa laitoksissa 

oltava niin paljon maataloustyövoimaa, että tilan hoito on mahdollinen oppilastyövoimasta 

ja siinä tapahtuvista muutoksista riippumatta” (KM 1958: 1, 21).  Kalevi (76) oli haastatel-

luista ainut, joka Koulukodissa ollessaan työskenteli lähes yksinomaan pelloilla ja metsissä.    

 

K: Joo, sit mä muistan yks kesä, varmaan oisko ollu -55 kesä. Ei muista yhtään mikä 

oli se paikka, siellä me tehtiin koko kesä pölliä. Teltassa asuttiin ja sitten syksyllä ku 

rupes kylmät tulemaan niin kaivettiin kato monttu teltan kohdalle ja siihen pantiin isot 
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puut palamaan. Aikansa paloi siinä, ni ku hiekalla sitten peitettiin niin hyvin tarkeni 

yön nukkua.  

T: Siis teltoissa? Eikö siellä ollut joku tällainen ees parakki tai…? 

K: Ei, ei, ehei. Ei minkäänlaista rakennusta ollu, se oli semmosen, ei se iso järvi ollut 

se oli varmaan pieni järvi jonka rannalla tää oli tää mesta. 

T: Ja te olitte koko kesän siellä töissä? 

H: Koko kesä tehtiin ropsia siellä. Ja se oli päivän urakka aina. Tai viikon urakka, mikä 

piti viikon aikana tehdä. Mutta samahan se oli heinäpellollakin, täyty tehä se määrätty 

määrä heinäseipäitä.  

T: Ja sekö sitten tehtiin, et jos se oli se viikkourakka, niin…? 

H: Se oli pakko tehä. Se pakko oli tehä. Ei siinä armoa annettu. 

   

Koulukodin kotikuntia voi täydellä syyllä nimittää myös työkunniksi. ”Ne jotka oli nave-

tassa niil oli omat huaneet, ne jotka oli tallilla niil oli omat huaneet, sikalaporukka oli omas-

sansa, kertoo Ilmari (66) ja jatkaa:  

 

”Mut me jotka oltiin navettaporukassa ni mehän oltiin aina aikasemmassa ku muut. 

Meijät yövahti kävi aina herättämässä, et nyt lähettäis niinku töihin. Ja sitte kun me 

tultiin sieltä, niin meillä oli siinä Kotikunnan nimi, se oli niinku komeron tapanen, 

mut se oli maalattu et siellä oli pimeetä, niin oli hyvä nukkuu päivälevot. Siellä navet-

taporukka nukku, oltiin ku sualat sillissä tai silakat purkissa. Sitte kävi se joka oli siellä 

silloin valvojana kopistamassa että nyt pojat syömää. (Ilmari/66.) 

 

Yhteen Koulukodin kotikuntaan sijoitettiin yleensä vanhimmat pojat, jotka olivat jo kyke-

neviä ajamaan isompia työkoneita. ”Niitä oli muutamia semmosia ketkä pääs sinne niitä ko-

neita ajamaan, ja minä jopa joskus oisko ollu sillon joku neljätoista tuli täyteen niin sillä 

kaivurilla kaivamaan niitä ojia sun muita”, kertoo Erkki (62).  

 

Maatalouden tuoton merkitys laitosten taloudelle kuitenkin väheni asteittain 1960-luvun lo-

pulta alkaen, ja yksityisten koulukotien oli rahoitettava toimintaansa yhtä enemmän kuntien 

hoitomaksuilla (Jalonen 1999, 80). Lausteen poikakodin vuoden 1968 toimintakertomuk-

sessa murehditaan maatilan merkityksen vähenemistä kasvatuksellisena tekijänä: ”oppilai-

den suorittamalla maataloustyöllä ei käytännössä ole enää merkitystä kansakoulun lukuvuo-

den aikana, jolloin muukin työpanos on noin 3-6 tuntia viikossa koulu- ja kotitöiden ohella 
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(mt., 75–76). Toimintakertomuksesta käy selvästi ilmi, kuinka oppilaiden työnteon taloudel-

linen panos ja sen kasvatuksellinen tai terapeuttinen merkitys kiedottiin yhteen: ennen kaik-

kea koulukotien maatiloja ylläpidettiin pitkään suurelta osin oppilaiden työllä, mutta se esi-

tettiin ensisijaisesti kasvatuksellisena, oppilaita tulevaisuudessa palvelevana toimintana, 

mitä se osan kohdalla olikin. Mutta ”uusi uljas koulutusyhteiskunta jätti laitostyöhön vain 

koulunkäynnin ja saattoi siten työterapian tiedon ja taidon viimeiseen leposijaansa”, Kyppö 

(1989, 48), muotoili asian jälkeenpäin.   

 

Osana päiväjärjestystä työnteko siitä huolimatta säilyi. Vaihtoehtoa, että ei olisi mennyt töi-

hin, ei ollut, sanoo Kari (54), mutta toteaa, että ei hänellä sinänsä ollut mitään sitä vastaan. 

Töitä tehtiin vuoropäivinä muun muassa verstaalla, navetassa ja puutarhalla ja ”en mä sano 

et tykkäsin, mut oli jotakin tekemistä” (Kari/54). Vastaavalla myötämielisyydellä maata-

loustöitä ei muistele Jari (45), vaikka kesät sukulaisten luona olivat harjaannuttaneet muun 

muassa peltotöihin. ”Kyllä pistettiin pikkupossut kuohiin tiäkkö, pakotettiin. Niin mä sanoin 

et annahan mun sitte vetää, mulle se on ihan sama, ja sen jälkeen moni poika ei pystyny 

syömään kolmeen neljään päivään ruokaakaan”.  

Työpalkka piti tupakoissa  

 

Työstä koulukodissa saattoi saada korvauksen. Yleisesti ottaen koulukotien ohjesäännöissä 

on aina annettu mahdollisuus maksaa ns. säästörahaa. Säästörahaa on maksettu hyvän käy-

töksen ja ahkeruuden perusteella, ja sen maksaminen on perustunut ”johtajan harkintaan”. 

(esim. KM 1946:1, 38; KM 1958:1, 30). Oppilas ei ole saanut rahoja ns. käteen, vaan ne on 

 ainakin ohjesääntöjen mukaan  maksettu oppilaan omalle mutta laitoksen hallinnoimalle 

tilille. ”Työstä sai pienen korvauksen ja sillä pystyi sitten tupakat ostamaan. Mitä enemmän 

teki töitä, sitä enemmän sai ahkeruusrahaa”, kertoo Ilmari (66). Tupakoiden ostamisen li-

säksi suurin osa vanhemmista miehistä muisteli käyntejä lähikaupassa, mistä ostettiin ”rans-

kanpullaa ja siirappia”. 

 

Esimerkiksi urakkatyöstä saatettiin kuitenkin maksaa ylimääräistä ”ohi kirjanpidon”. Kalevi 

(76) kertoo, että siellä ”pöllimettäss kun oltiin, siellä telttaleirillä, niin siellä oli… En mä 

muista sitä, mikä oli se viikon urakka mikä piti saaha niitä pöllejä mut. Kaikki mitä teki 

ylitte, niistä sai, Johtaja anto rahat.” Kalevin kanssa laitoksessa samoihin aikoihin ollut 

Juhani (77) puolestaan kertoo, että hänelle johtaja maksoi pajatyöstä palkkaa, josta ei oltu 
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sovittu missään. Juhani oli poikkeus muiden haastateltujen joukossa siten, että hän oli Kou-

lukodissa vain muutaman kuukauden, pääasiassa ammattioppia saamassa, ja kertoo asuneen-

sakin muista pojista erillään eikä osallistunut esimerkiksi aamuiseen käskynjakoon piha-

maalla.  

 

Raskas työ koulukodissa on jättänyt kirjaimellisesti jäljet moneen vanhemman ikäpolven 

mieheen. Vielä 60 vuotta myöhemmin Kalevi (76) muistaa raadannan pelloilla ja metsässä, 

huonot varusteet ja yksitoikkoisen ruuan. Ei ole tiedossa saivatko maataloustyötä tekevät 

oppilaat Koulukodissa säännöstelyaikana suuremman ruoka-annoksen takaavat ns. tuottaja-

kortit; esimerkiksi Vuorelan koulukodissa näin meneteltiin (Vehkalahti 2004, 125). Kalevi 

(76) ei peittele katkeruuttaan Koulukodin tiluksille kulutetuista lapsuus- ja nuoruusvuosista. 

  

”Sehän oli tavallaan työlaitos. Työlaitos, joka piti sen pirun firman pystyssä. (…) Yh-

teiskunnan pitäis ruveta meille maksamaan korvausta niistä töistä millä me ollaan pi-

detty ne sellaiset saatanan laitokset pystyssä.”  

 

Pentille (64) on erityisesti jäänyt mieleen tapaus aamuisessa työnjaossa:  

 

P: Se oli olisko 10, 11-vuotias se poika (…) se poika oli monta kertaa siellä räätälillä 

ja se yhen kerran rupes itkemään työnjaossa (…) että mä en lähe sinne että se hakkaa 

meitä. (...) En tiedä mitä ne sitten sopi, se jäi niin kun mieleen hyvin elävästi kun se 

itki se poika oikeesti että minä en lähe sinne.  

T: No pitikö sen sitten mennä sinne vai miten? 

P: Todennäkösesti ei tarvinnu sillon mennä (…) …että ihan tämmösiä pikku poikia, 

että silläkin riisitauti oli sillä pojalla, että hartioiden alta lähti jalat ja tuota lyhyt kaula 

ja iso pää ja…(...) että tämmösiäkin tapahtumia siellä. 

 

Työ koulukodissa herättää kuitenkin toisenlaisiakin muistoja. Seppo (66) oli Koulukodissa 

vajaan vuoden tehden töitä pääasiassa koulun metallipajalla. ”Mä rupesin tekeen saunan-

kiukaita, siel ei niit taas kukaan muu pystyny tekemäänkään tai, jotain erikoiskiukait, ne 

meni Johtajan jollee pastorikaverille, mitkä meni Saksaan ne kiukaat ja mähän olin niin 

äijää et helvetti. Sen takii mä varmaan pääsin niin äkkiä siält poiskin”. Samoilla kiukailla 

teki tienestiä Tapani (55) kymmenisen vuotta myöhemmin:  
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”Parhaimmillaan jos painoi urakalla, niin mä sain kolme kiuasta viikossa ja olikohan 

se 30 markkaa per kiuas… (…) Kun mä olin tosiaan muutaman kuukauden tehny niitä 

kiukaita, niin mulla oli niin paljon rahaa, että (…) monta sataa markkaa. Niin mä ha-

lusin välttämättä ostaa ittelleni nahkatakin ja rannekellon.” 

 

Sekä Seppo että myös muun muassa Veikko (65) ja Ilmari (66) ovat yhä tänään hyvillään 

työnteosta Koulukodissa ja sitä kautta saadusta opista. Työhistoriaansa myöhemmin poh-

tiessaan Veikko (65) on tullut siihen tulokseen, että ”kyllä se sysäys lähti siältä tuolle alalle, 

osas mukamas jo jotakin tehrä, että se sitte autto pääsemään töihin, mutta tuata… Kyllä mää 

oon sitte jälkiinpäin omaehtoosesti hakeutunu ammattikoulutukseen”. Seppo (66) kertoo 

saaneensa ”hyvät paperit” ja päässeensä suoraan paikalliselle konepajalle töihin. 

 

Ilmari jäi Koulukotiin vielä sen jälkeenkin, kun olisi jo ikänsä puolesta päässyt pois eli 18-

vuotiaaksi asti. ”Johtaja kysy multa että haluunko mä ammatin täällä. Mä sanoin että joo 

haluan, niin hän sano että hän on pannut merkille että sä tykkäät elukoista. Okei, ruvettiin 

karjakkohommiin sitten.” (Ilmari/66.) Se, että oppilas jäi vapaaehtoisesti koulukotiin oppi-

velvollisuuden päätyttyä, ei sinänsä ollut poikkeuksellista. Jotkut pojista jäivät laitokseen 

jopa pysyvästi töihin.   

5.5 Koulukodin koulussa 

Suurimmalla osalla koulukotiin joutuneista oli kansakoulu tai sittemmin peruskoulu kesken. 

Oppivelvollisuus suoritettiin koulukodissa loppuun ja sen jälkeen päästiin joko pois tai jää-

tiin laitokseen ammattioppiin (tai töihin). Toisaalta, kuten edellisestä työtekoa käsittelevästä 

luvusta ilmenee, ammattioppia tuli automaattisesti työnteon yhteydessä, mutta ammattiope-

tus ja työnteko olivat ainakin periaatteessa eri asia. Oppivelvollisuuden päättymisikä nousi 

15 vuoteen vuonna 1948 ja 16 vuoteen vuonna 1957 (Valta 2002, 160). Koulua käytiin kou-

lukodeissa kuten muissakin kouluissa myös lauantaisin; kuusipäiväinen työ- ja kouluviikko 

oli Suomessa voimassa vähän vaihtelevasti, vuoteen 1971 saakka.  

 

Koulukotien kouluja on käsitelty tutkimuksissa vähän, poikkeuksena Kitinojan (1990) lisen-

siaattityö. Kritiikkiä koulukotien antamaa kouluopetusta kohtaan on esitetty hyvin vähän jos 

lainkaan. Sirén (1965, 32) totesi, että hänen tutkimassaan koulukodissa ”teoreettinen opetus 
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ei vastaa normaalikoulujen tasoa” lukuun ottamatta käsityö- ja talousopetusta. Tähän tutki-

mukseen haastatellut kertovat samaa niin kyseiseltä Sirenin tutkimuksen vuosikymmeneltä 

– 1960 -luvun puolivälistä – kuin opetuksesta sekä sitä ennen että sen jälkeen. Timo (45): 

 

T: Kaikkihan oli tavallaan koulussa koska siellähän ei ollu ku koulua vaikkei sitä kou-

lua käytykään (…) Onkohan mulla keskiarvo jotain kaheksan siellä, mun koulutodis-

tuksessa, mut ois varmaan ollu oikein joku vitonen laittaa siihen. 

Tu: Monet on nyt kyl sanoneet et, kuka sanoo silleen et ei nyt uskois et tää meiksin 

todistus on kun täällä nää kasit vaan komeilee, ja sit taas saatetaan sanoa et tulee sel-

lanen olo et nää on arvottu. 

T: No eihän niitä nyt oo ees arvottu, ne on vaan lyöty sinne ku eihän me edes opiskeltu 

kaikkia aineita mistä meille on numerot annettu. Niinku ruotsin kieltäkään, en mä 

muista luinko mä tuntiakaan ruotsia mut on mulla ruotsin numero. mut hyvä opettaja 

meillä oli ei siinä mitään, meil oli ihan hyvä maikka koulussa.(…) Mun todistuksella 

saa pyyhkii persettä että… Jos mun pitäis jotain tietääkin niinku silloin ni enhän mä 

ois pärjänny missään amiksessa tai lukiossa, niin ei mitään toivoakaan. 

 

Ja ”liikuntaahan harrastettiin ihan helvetisti silloin”, Timo lisäksi kertoo. ”Sählyä saatettiin 

pelata koko koulupäivä, (…) sillä ilmeisesti saatiin jätkät väsyneeksi” (Timo/45). ”Mähän 

kävin sen (koulun, ML) helvetin lyhyessä aikaa”, toteaa puolestaan Tapio (55), ja on sitä 

mieltä, että ”riitti kun osas auttavasti lukea”. Ilmari (66) kertoi 1960-luvun koulupäivistä: 

 

I: Mukamas joku kirjallisuuden tunti, niin porukka lukee Cottonia. 

T: No eikö se kirjallisuudeksi voida laskea sekin? 

I: No joo, mut… joku lukee siellä edessä Cottonia ja muut kuuntelee tärkeenä että mitä 

siellä nyt tapahtuu.   

 

T: Kai sä nyt kävit koulua silloin, kun oli koulunkäyntiaika? 

K: Joo, kävin, mutta eihän siellä… Sanotaan, että siellä oli varmasti opettajatkin sel-

laisia, jotka ei mihinkään muualle kelvannut, että ne oli sellaisia hällä väliä taikka mi-

ten sanotaan. Mä muistan aina, että sellainen hyvin vanha nainen oli yks opettaja, jota 

me koulus kiusattiin, kun ei se kuullut eikä nähnyt kunnolla.  
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T: Mutta kun sanoit, että se koulunkäyntikään ei nyt sitten ollut aina ihan niin justiinsa 

niin, oltiinko siellä nyt kuiteskin koulussa se säädetty aika, että kun se seittemän tuntia 

päivässä silloin… 

K: Eei varmaan sellaisia aikoja. Puoliltapäivin töihin, syönnin jälkeen töihin. 

T: Eli koulu ei jatkunut syönnin jälkeenkö? 

K: En sano varmaa siihen, mutta useammassa tapauksessa ei, kun töihin. (Kalevi/76.) 

 

Suurin osa Koulukotiin sijoitetuista joutui sinne koulunkäynnin laiminlyönnin takia. Oppi-

velvollisuus on ollut oikeus, velvollisuus ja pakko, josta on pidetty kiinni. Siksi onkin para-

doksaalista, että koulukotiin koulunkäynnin takia joutuneet ovat jääneet kunnollista opetusta 

vaille. Kerroin aiemmin Olavista (76/55), joka joutui Koulukotiin oppimisvaikeuksien takia. 

 

T: Ai jaa, eli siellä oli joku tämmönen erillinen ryhmä tietyille pojille, niinkö? 

O: Niin oli, viisaammathan morkkasivat meitä (--) me oltiin niinku apukoulussa, sen 

nimellä oli se. (…) Niin, kyllä minä olen sitte myöhemmässä vaiheessa aikasena ope-

tellu kirjottammaan. 

T: Niin sinäkö et siellä sitte vielä oppinu kirjottamaan? 

O: En, en minä kyllä siellä oppinna, oon minä nyt kirjotanna. (…) Niin se jäi huonoksi 

siellä. Ei siellä mittään kunnon opetusta… sellanen muori mikä siellä oli…  

 

Olavi (76) ei oppinut kirjoittamaan eikä lukemaan Koulukodissa viettämiensä vuosien ai-

kana. Aikuisena hän on opetellut molemmat taidot itsekseen.  

 

Haastateltavat kertovat harvoin näyttäneensä Koulukodista saatuja todistuksia työelämässä 

tai muualla. Koulukotien oppitodistuksia ei yleensä työnhakutilanteissa arvostettu kovin kor-

kealle, mikä sinänsä oli ristiriidassa laitosten tavoitteiden kanssa: niiden johto piti ammat-

tiopetusta yhtenä perusteluna koko instituution olemassaololle. Koulukodin jälkeen koulun-

käynti on jäänyt kaikilla haastatelluilla melko vähäiseksi. Muutamat ovat käyneet ammatti-

koulun, lopuilla on takanaan esimerkiksi ammattikursseja tai heillä ei ole kansakoulun tai 

peruskoulun jälkeistä koulutusta lainkaan.  
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5.6 Vuoden 1965 raipparaja  

Koulukodit ovat kamppailleet läpi historiansa kuri- ja ojennuslaitosten mainettaan vastaan. 

Ne miellettiin yleensä, varsinkin kasvatuslaitos-nimisinä ensisijaisesti tai yksinomaan ran-

gaistuslaitokseksi, mitä ne käytännössä olivatkin (ks. luku 4.7). Nuorisolaitoskomitea pohti 

syitä yleiseen käsitykseen koulukodeista rankaisulaitoksina (KM 1966: B 2). Komitean mie-

lestä ”ei ole hämmästyttävää”, että laitokseen saapuvilla oppilailla on kielteinen asenne ja 

että he eivät sitä myöskään laitoksessa ollessaan muuta, sillä ”oppilaiden vanhemmilla ja 

monesti myös kuntien sosiaaliviranomaisilla on ennakkokäsitys, jonka mukaan koulukoti on 

luonteeltaan rankaiseva tai ainakin ensisijaisesti kurinalaisuutta opettava, sopeutumiseen pa-

kottava laitos”. Ja komitea jatkaa, että ”(e)tenkin ne, joiden sopeutumisvaikeudet alun perin 

ovat suurimmat, saavat vahvistusta tälle käsitykselleen, koska he syyllistyvät koulukodissa 

ollessaan erilaisiin rikkomuksiin ja joutuvat sen johdosta uusiintuvasti kokemaan rankaise-

vaa suhtautumista. Nimenomaan sopeutumisvaikeuksien ilmetessä ovat kaikkien kouluko-

tien mahdollisuudet myönteiseen auttavaan suhtautumiseen rankaisemisen asemesta nykyi-

sissä oloissa erittäin rajoitetut”. (Mt., 60.)  

 

Nykyisillä oloilla komitea tarkoittaa tilannetta, jossa ruumiillinen rangaistus oli kielletty ja 

jossa osa oppilaista oli ”kasvatuksellisesti ja hoidollisesti entistä vaikeampia” ja henkilökun-

nalta puuttui aikaa ja resursseja. Komitea käsittelee henkilökunnan lukumäärän vähäisyyttä 

ja ennen kaikkea sen puutteellista, tai pikemminkin olematonta koulutusta, mutta viime kä-

dessä palauttaa tilanteen ulkoisiin syihin ja oppilaisiin. ”(L)aitoksen vaikeasti hallittava työ-

kenttä saattaa ohjata hyvinkin koulutetun työntekijän turvautumaan tiettyihin toimintakaa-

voihin”, ja laitosten johtajia tarkoittaen toteaa, että on ollut näkyvissä vaara ”ajautua kaava-

maisiin asenteisiin sekä autoritääriseen, hierarkiaan korostavaan johtamistapaan”. (KM 

1966: B 2, 60–61.)  

 

Vastaavista asetelmista ja suhteutumisesta kertoo 1980-luvulla tehty tutkimus. Määttä ja 

Murto (1981) selvittivät koulukotien työntekijätasoiselle henkilökunnalle annetun pätevöi-

tymiskoulutuksen vaikutuksia. Johtopäätöksissään he toteavat, että ”laitosten toimintaperi-

aatteet eivät välttämättä tue myönteistä suhtautumista uuteen kasvattajan rooliin”. Uudella 

roolilla he tarkoittavat kykyä tasavertaisuuteen, asenteiden avoimuutta ja joustavuutta sekä 

ristiriitojen sietokykyä. ”Laitoshierarkian alimmalta portaalta on vaikea saada kuuluville uu-

denlaista optimistista käsitystä ihmisen mahdollisuuksista”, tutkijat päättelivät. (Määttä & 
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Murto 1981, 104, 107.) Ainakin näiden tutkimusten perusteella koulukoti-instituution jäyk-

käliikkeisyys ja muuttumattomuus ja niistä aiheutuvat ongelmat palautuvat ennen kaikkea 

sen rakenteisiin.  

 

Televisiossa esitettiin loppuvuodesta 2013 dokumentti Varastettu lapsuus (Lehikoinen 

2013). Siinä muun muassa Pohjolan Poikakodissa 1960-luvulla olleet, nyt jo yli 60-vuotiaat 

miehet puhuivat elämästään laitoksessa. He muistelivat kuria, rangaistuksia ja väkivaltaa 

koulukodissa. Vastaavia muistoja on elämästä ruotsalaisissa koulukodeissa ja sijaishuollossa 

kertovassa Vanvård i social barnavård under 1900-talet (2009). Seppo (66) kertoo halun-

neensa tähän tutkimukseen haastateltavaksi sen takia, että hänen mielestään ”ei voi yleistää, 

että se on sellast jokaisel kuka siel on ollu, et se on ihan paska paikka, et siel hakataan ja 

vaikka mitä, se on ihan turhaa paskapuhetta.” Seppo pääsi pois Koulukodista vuoden 1965 

lopussa eli juuri vitsarangaistuksen kiellon nivelkohdassa oltuaan siellä vajaan vuoden. Tä-

män tutkimuksen perusteella on mahdoton sanoa, loppuiko ruumiillinen rankaisu tuolloin 

kaikissa koulukodeissa, mutta todennäköisesti kenties pienellä viiveellä loppui. Kokonaan 

eri asia on, loppuiko väkivalta samaiseen kesäkuuhun. Haastateltavieni mukaan ei loppunut. 

 

Ainakin osa koulukotien johtajista olisi halunnut säilyttää ruumiillisen rangaistuksen. Jos-

sain mielessä jopa uudistushenkinen vuoden 1958 koulukotikomitea oli kallistunut samalle 

kannalle. Se totesi, että ”(n)ykyisten olosuhteiden vallitessa komitea ei ole katsonut ajan 

vielä olevan kypsän ruumiillisen rangaistuksen poistamiselle”. Komitea kuitenkin korosti, 

että vitsarangaistukseen tuli turvautua vain ”harvoissa poikkeustapauksissa”. (KM 1958: 1, 

25. ) Lapsi ja Nuoriso -lehden päätoimittaja Ahti Hailuoto (1958) kommentoi komitean kan-

taa tuoreeltaan toteamalla, että ”jos koulukotien kasvatustoiminta kaipaa ’tehostamista’ (ku-

ten komitea esitti, ML) ennen kuin ruumiillisesta kuristuksesta voidaan luopua, niin siitä on 

pääteltävissä, että kasvatustoiminta tähän saakka on ollut tehokasta vain vitsakasvatuksen 

avulla. Hailuoto myös huomautti, että ilmeisesti vitsaa käytettiin sellaisten oppilaiden koh-

dalla, jotka olivat ”vaikeimmin ymmärrettävissä”. (Hailuoto 1958, 26.)  

 

Vastahakoisuutta luopua vitsarangaistuksesta kuvaa sekin, että vielä kurituskiellon jälkeen 

vuoden 1966 nuorisolaitostoimikunta esitti selvitettäväksi ”kysymystä ruumiillisen rangais-

tuksen käytöstä” (KM 1966: B2, 93). Toimikunnan puheenjohtaja oli sosiaaliministeriön 

lastensuojelutoimiston päällikkö, aiemmin koulukodin johtajana toiminut Niilo Kotilainen. 
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Myös tähän komiteatyön kohtaan Helasvuo jätti eriävän mielipiteen. Hän painotti muun mu-

assa vitsarangaistuksen aiheuttamia ”kasvatuksellisia ja hoidollisia” haittoja sekä viittasi 

”yleisiin periaatteisiin”, jonka voi tulkita tarkoittaneen muutoksia yleisessä arvo- ja ajatte-

luilmastossa. (Mt., 96.)   

5.7 Rangaistusasteikko 

Vitsaa ja raippoja 

 

Kesäkuuhun 1965 asti kurittaminen rangaistuksena oli siis sallittua, ja kokemuksia vitsaran-

gaistuksesta on lähes jokaisella haastatelluista vanhemman polven miehistä. Karkureissulta 

kiinni jäänyt Antero (77) vietti aluksi joitain päiviä poliisiputkassa ja Koulukodissa odottivat 

”raipat”: 

 

”Housut pois ja sitten vaan se Johtaja alkoi hakkaa. Mä olin niin sisukas, mä en alussa 

huutanut yhtään. Sitten se alkoi niin kovasti, että kun se täältä löi, niin tänne puolelle-

kin tuli, aina munihin saakka. Se oli kuule hirvee kokemus. (…) Enhän minä tiedä, 

montako kymmentä lyöntiä se löi. Se parikymmentä ainakin, jos ei olis tullu hänen 

vaimonsa siihen (...) se itki se vaimo, sanoi lopeta. Huuti sille miehelleen.”  

 

Myöhemmin uuden karkureissun päätteeksi Antero päätyi taas poliisiputkaan, missä ”se sa-

noi se poliisi, jos haluat niin menet tonne kunnalliskotiin. Minä sanoin, en minä sinne lähe, 

kun mä pelkäsin kunnalliskotia.” (Antero/77.)  

 

Eduskunnan oikeusasiamies peräsi määräysten noudattamista valtion koulukoteihin vuonna 

1964 suuntautuneen tarkistusmatkansa jälkeen. Hän korosti, että määräysten noudattamista 

korostava kiertokirje oli lähetetty koulukodeille jo vuonna 1955 sekä uudelleen kymmenisen 

vuotta myöhemmin (1964). Ohjeen mukaan poikkeustapaukset, joissa vitsaa voitiin käyttää, 

olivat tapaukset, joissa ”oppilas on syyllistynyt suurta raakuutta osoittavaan rikkomukseen 

tai vaikealaatuiseen, jatkuvaan uhmailuun”. Karkaamisesta ei siis olisi pitänyt seurata vitsaa, 

mutta käytännössä sitä tapahtui, mitä oikeusasiamieskin valitteli. (Eduskunnan oikeusasia-

miehen kertomus… 1966, 14.) Pohjolan Poikakodista esitelmän vuonna 1959 pitänyt Erkki 

Tuomikoski kertoi tuolloin, ettei ruumiillista rangaistusta enää käytetty (Juntunen 2007, 

206). Tiedossa ei ole, missä esitelmä on pidetty, mutta siinä Nuorten Ystävät ry:n monissa 
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luottamustehtävissä toiminut Tuomikoski toteaa, että ”(r)uumiillinen rangaistus, jota laitok-

sen alkuaikoina lienee huomattavassa määrässäkin harrastettu, on nykyisen johtajan aikana 

jätetty kokonaan pois” (mt.).19  

 

Veikko (65) kertoo saaneensa vitsaa teosta, johon ei ollut syyllistynyt (toisen oppilaan lyö-

minen, ML), ja koska asiaa ei koskaan tutkittu eikä oikaistu, rangaistus kaiveli vieläkin.   

 

V: Mä sain raippoja, mä sitte sanoin sille että kuinka pappi voi syytöntä lyärä, ni sitte 

mä sain vähän lisää viälä.  

T: Missä tämä toimeenpantiin? 

V: No kun siinä kokoonnuttiin aina joka päivä siinä pihassa, siinä Koulukodin pi-

hassa, Niin siinä pihassa kaikkien eres. (…)  

T: Et tämmönen julkinen…? 

E: Kaikki pojat oli paikalla.  

 

”Kotikunta-rakennuksen edessä pöksyt kinttuihin ja pyllistäpä siinä”, kuvailee Erkki (62). 

Itse piti hakea läheisestä riippakoivusta vitsa ja ”oisko skaala ollu jotain viidestä kahteen 

kymmeneen, jotain sinnepäin”, hän muistelee. 

 

Oikeusasiamies kiinnitti huomiota myös siihen, että rangaistuksissa käytetty vitsa ei aina 

vastannut määräyksiä. Vitsan tuli olla sellainen, että se ei ”aiheuta oppilaalle vähäisintäkään 

ruumiillista vammaa”, mutta tarkastuksessa oli havaittu käytetyn ”lähes metrin pituisia, pik-

kusormenpaksuisia tuoreita ja oksattomia pajunvitsoja”. (Eduskunnan oikeusasiamiehen 

kertomus… 1966, 14.) Kun kysyin Koulukodissa käytetystä vitsasta, niin esimerkiksi Kalevi 

(76), totesi, että ”se oli joku helvetin ruoska sillä Johtajalla, millä se antoi”, ja hän muistaa 

kuinka ”johtaja pieksi monta kaveria kunnolla verille saakka”. Erkki (62) sai vitsaa, mutta 

myös sitä tukevammalla välineellä ainakin kerran ”johtajan raivostuessa”. ”Minulla on vielä 

tuossa reidessä lapamatopiuhan jälki, että siinä ei ollukaan enää kyseessä tuo koivuniemen-

herra”.  

Tukka pois ja putkaan 

                                                 
19 Tuomikosken esitelmän osalta tässä on käytetty toissijaista lähdettä, Juntusen (2007) kirjoittamaa Nuorten 

Ystävien historiikkia. Juntusella lähteenä on ollut Oulun maakunta-arkistossa säilytettävä Erkki Tuomikosken 

arkisto (Cd 2), joka on tietosuojalain alainen.  
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Eristämistä on käytetty aina koulukodeissa rangaistuksena. Koulukotien ohjesääntöjen tar-

koittamassa eristämisessä oli kyse (yhden) oppilaan eristämisestä muista (ohjesäännöt 1924, 

1960). Tähän nähden Koulukodin ”putkaan” joutuminen ei 1950- ja 60-luvuilla ollut varsi-

naista eristämistä, sillä siellä saattoi samaan aikaan olla jopa enemmän kuin kymmenkunta 

poikaa. Kaikkien haastateltujen putkaksi nimittämät tilat olivat yhden kotikunnan yläker-

rassa, missä oli kaksi 3-4 hengen huonetta ja oleskelutila, jossa oli sängyt puolen tusinalle 

pojalle. Putkaan jouduttuaan ei tarvinnut mennä töihin; oppivelvollisuusikäiset kävivät kou-

lua, ruokalassa käytiin syömässä ja sunnuntaisin mentiin kirkkoon. Paikalla oli putkassa ol-

leiden mukaan päivisin aina yksi ns. ohjaaja ja öisin ”putkavahti”. Ennen kaikkea Erkille 

(62) putka ehti tulla perin tutuksi niiden noin 5 vuoden aikana, jotka hän oli Koulukodissa. 

Hän arvioi viettäneensä putkassa siitä ajasta vähintään puolitoista vuotta, pisimmillään yh-

täjaksoisesti kolmisen kuukautta.  

  

Erkki (62) kertoo joutuneensa Koulukotiin pääsiäisenä vuonna 1961 8-vuotiaana – Erkki on 

syntynyt elokuussa. Sijoitus on jo pelkän iän perusteella ollut laiton, sillä laissa kunnallisten 

ja yksityisten kasvatuslaitosten valtionavusta (294/1922, 2 §) alaikärajaksi määrättiin yhdek-

sän vuotta; valtion kasvatuslaitoksiin voitiin sijoittaa 7-vuotiaasta alkaen (Laki valtion kas-

vatuslaitoksista… 293/1922, 1 §). Erkki kertoo joutuneensa Koulukodin putkaan jo ensim-

mäisenä kesänään aluerajojen ylityksistä. ”Oliko se kaheksan aikaan kun piti olla siellä ko-

tikunnassa, ni eihän sitä huomannu, päivät veny, sitä aina välillä lipsahti ja ne etti. Sitte 

ajattelivat että laitetaanpa nyt putkaan niin sieltä se ei ainakaan pääse toikkaroimaan minne 

sattuu.” 

 

Eristämisrangaistuksen luonne sekä putkan paikka olivat muuttuneet 1980-luvulle tultaessa. 

Keskustelusta Jarin (45) kanssa: 

 

J: Ois ollu vuorokausi koppia jos ei menny siitä ovesta (psykologin, ML) sisään, vaih-

toehdot oli siinä. 

T: Ihan totta jos ei menny talon psykologille…? 

J: Joo heitti koppiin sut. Siis sehän oli aina, jos ei ollu työtahti tai… Näkkileipää otit, 

yks kaveri otti kaks niin tuli vuorokausi siitä. (…)  

T: Missä se koppi silloin oli? 
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J: Se oli siinä justiinsa siinä koululaitoksen takana olevassa rakennuksessa siellä ylä-

kerrassa mikkä menee ne ihan pienet kiviportaat viel sinne ihan ylävintille siel on kaks 

koppii. 

T: Millanen tila se oli? 

J: Umpitilat, vainajia säilytetty sota-aikana. 

 

1980-luvulla kesken eristysrangaistuksen ei lähdetty mihinkään. Joskus samassa tilassa saat-

toi olla useampiakin nuoria, kuten silloin, kun Päivi (46) joutui putkaan kolmen muun tytön 

kanssa karkureissun, eli ”hatkassa” olon jälkeen.  

 

P: Ei se kauhean iso ollut. Ja sit se oli kaiken lisäks oranssi väriltään, se oli semmoi-

nen haalistunut maali siellä, ja se oli kyllä aivan jotain kamalaa. Ja sit me huudeltiin 

siellä ovien alta poikien putkaan.  

T: Kuin kauan siellä oltiin? 

P: Me oltiin neljä päivää siellä. 

T: No miten siellä, miten se on järjestetty, oliks siellä veski? 

P: Ei kun… siis siellä oli ämpäri, ja sit se tyhjennettiin ja sit tietysti ruuathan meille 

tuotiin sinne, et me syötiin siellä. 

T: Söitte sieltä. Te ette päässyt sieltä ees...? 

P: Juu, eikä ees suihkuun päästy. 

T: Miten te siis, oliks siel niin monta petiä? 

P: Mä en muista sitä sänkyjärjestelyä ollenkaan, vai oliko meillä vaan patjat lattialla 

kuule siellä.  

 

Myös kevyempiä rangaistuksia on koulukodeissa toki ollut aina. Yksi Koulukodissa paljon 

käytetty rangaistus 50- ja 60-luvuila oli ns. rinkikävely. Se tarkoitti kävelemistä kahden ra-

kennuksen väliä tunnin ajan illasta toiseen viikkojenkin ajan. ”Henkistä kidutusta”, sanoo 

Antero (77) ja kertoo kuinka johtaja ”kyttäs” kävelyä huoneistonsa ikkunasta. ”Mikäli kiel-

täytyi kävelemästä, vaihtoehtona oli viikko putkaa”, sanoo Ilmari (66). Ilmarin mukaan hän 

ei pitänyt rinkikävelyä ”minään”, ” mä vaan lampsin satoi tai paistoi”.  

 

Vuoden 1984 alussa voimaan tulleessa uudessa lastensuojelulaissa määriteltiin pakotteet ja 

rajoitukset, joita laitoksessa saatiin käyttää. Keskeinen muutos aiempaan oli rajoittamistoi-

mien peruste, lapsen etu. Laki ei siis puhu rangaistuksista, vaan pakotteista ja rajoituksista, 
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joita tehdään, mikäli lapsen etu niin vaatii. Eristämisen lisäksi laissa määriteltiin tilanteet, 

joissa voitiin tehdä ns. henkilöntarkastus ja tarkistaa lapsen postit sekä määriteltiin perusteet 

määräaikaiselle poistumiskiellolle laitoksen alueelta viitaten samalla lastensuojeluasetuksen 

tarkempiin määräyksiin. (683/1983, 31–32 §.)  

 

Koulukotien johtajat reagoivat tuoreeltaan lainuudistukseen lehtiartikkelissa (1984). Esimer-

kiksi Pohjolan Poikakodin silloinen johtaja Seppo Saloranta valitteli, että ”nyt ovat keinot 

loppu”. Salorannan mukaan eristys menetti lainuudistuksessa merkityksensä ja ”pojat nau-

ravat sille”. Ennen oli tapana lukita nuoret yöksi huoneisiin, sillä päivisin karkaamisia ei 

juuri tapahdu, Saloranta toteaa. (Sosiaaliturva 1984, 396.) Poistumiskiellosta eli esimerkiksi 

lomien menettämisestä näyttäisikin siten tulleen keskeinen sanktio lainmuutoksen jälkeen. 

Jari (45) kertoo, että ”lomat paloivat jos oli nyrkkeilyottelua poikien kesken tai jos ei tehnyt 

tarpeeksi töitä tai tupakanpoltosta”.  

 

Suhtautuminen nuorten tupakanpolttoon on aina ollut jollakin lailla kaksijakoista. Vanhim-

mista haastatelluista esimerkiksi Johanneksen (77) yhdeksi koulukotisijoituksen perusteeksi 

mainitaan ”tupakkavillityksen vallassa oleminen” (Koulukodin arkisto), mutta mitä ilmei-

simmin Koulukodin oppilaista suurin osa poltti ikään katsomatta, myös Koulukodissa si-

sällä. ”…kyllä se tais olla niin, että siellä sätkät ruohus” (Johannes 77). Moni haastatelluista 

kertoi, että 15 vuotta nuoremmilta edellytettiin vanhempien antamaa tupakointilupaa, mutta 

sen käytännön menettelyt ja valvonta eivät haastatteluissa oikein selvinneet. Lopputuloksena 

näyttäisi kuitenkin olleen, että lähes kaikki pojista ja ilmeisesti myös tytöistä polttivat. Tapio 

(55) kertoo, että ”siel sai polttaa melkein missä vaan”.  

 

1980-luvulla tilanne oli lainsäädännöllisesti se, että tupakan myynti oli kielletty alle 16-vuo-

tiailta, mutta tupakan polttamista ei laki määritellyt kielletyksi tai rangaistavaksi. Toisin sa-

noen, 16 vuotta täyttänyt sai koulukodissa – ainakin lain perusteella – tupakoida omassa 

huoneessaan, yleiset tilat ovat olleet johtosäännön tms. asia. (Virta 1994, 109.) ”Virallises-

tihan kukaan ei saa tupakoida siellä, mut kaikki sai polttaa ketkä poltti”, sanoo Timo (45), 

mutta ”koulun pihassa ei saanu tupakoida”. Päivi (46/86) kertoo, että ainakin hänen perhe-

kodissaan sai tupakoida.  

 

T: Ja sitäkö (tupakointia, ML) ei rajoitettu mitenkään, et se oli jotain x määrää päi-

vässä? 
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P: Ei ei. Ainoastaan se et yöllähän meil oli ovet lukossa, et yöllähän me ei päästy. Sit 

perhekotivanhempi tuli aina huutaan, jaha iltatupakin aika. Kello saatto olla seitte-

män tai kaheksan illalla et nyt pistetään ovet lukkoon. 

 

Tupakointia saatettiin toisaalta myös käyttää käänteisesti sanktiona. ”Sitten se että jos sä teit 

jotain väärin, sua rangaistiin siitä niin sä et välttämättä päässyt tupakalle ollenkaan, että se 

oli se ensimmäinen mikä vietiin pois, että ei tarvii mennä tupakille” (Päivi 46).  

 

Rankaiseminen yleisesti ottaen ei ilmeisesti ole aina ollut johdonmukaista. Esimerkiksi Ka-

levi (76) kertoo kärynneensä humalassa olemisesta, mutta ei – omaksi ja muiden oppilaiden 

yllätykseksi – saanut vitsaa, vaan joutui ainoastaan putkaan, ja lisähämmästystä aiheutti se, 

että ”ei tukkaankaan edes klaniksi ajettu, kun se yleensä ajettiin”. Johannes (77) puolestaan 

kertoi, että yhden kerran hän lähti Koulukodista ”omille teilleen” ja ”tukkahan multakin sit-

ten lähti”. Tukan leikkaaminen rangaistuksena kiellettiin samaan aikaan kuin vitsarangais-

tus, joskin siitä pidättäytymistä ennen kaikkea tyttöjen kohdalla oli suositeltu jo aiemmin. 

Timo (45) kertoo, että ”kerran käytiin huoltoasema tyhjentämässä, eikä tullut seurauksia 

lainkaan. Meniköhän meiltä nää käyttörahat ja mihinkään ei sitte päästy lähtemään, (…) mut 

putkaan ei joutunnu siitä. 

 

Tu: Mut mentiinko hatkasta automaattisesti suoraan putkaan? 

T: Joo, ellei sitte… ellei ollu karannu tän tän… (…) se yks perhekodinpitäjä, jos ei 

siltä ollu karannu niin (…). 

Tu: Siel ei sitte…? 

T: Se veti pataan ihan rauhassa ja vei omaan putkaansa. Et ei joutunu siihen sen koulun 

ja toimiston yhteydessä. 

5.8 Väkivalta 

Sisäinen rangaistusyksikkö 

 

Vielä 1980-luvulla on koulukotien oppilaita ilmeisesti hutkittu milloin milläkin. Jalonen 

(1999, 133) toteaa, että 1930-luvulla oli yleistä, että katsastaja löi oppilasta tämän nisku-
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roidessa, mutta tavatonta se ei näyttäisi olleen myöhempinäkään aikoina. Kalevin (76) mu-

kaan ”tilanhoitaja veti hangon varrella kun se oli kättä pidempi”. Anterolta (77) ”se agro-

nomi löi silmän mustaksi” ja Koulukodin pesulassa töissä ollessa sai pelätä pannuhuoneen 

hoitajaa. ”Tää pannupeikko, joka hakkas sitä oppilaan nimi hirveesti, sillä patukalla. Sillä 

oli semmonen kumipatukka, se mullekin sano, saatana Jerusalemin suutari, kun hän pamaut-

taa tällä sua niin…” (Antero/77). Markku (55) puolestaan kertoo, että: 

 

 ”…tallilla mä en oikein tykännyt kun siellä oli semmoinen raju jätkä joka varmaan oli 

niitä kans jotka oli siel aikasemmin ollut. Se oli semmoinen että jos hevonen pisti tur-

pansa sieltä pihalle, niin se tämäytti, ja se oli isokokoinen, niin aina hevosta nyrkillä 

turpaan vaan. Se saatto olla muuten se joka saatto äkkiä ottaa tukasta kii ja pyörittää 

siinä hevosen paskassa, jos ei tehnyt kato jotain.” 

 

Pentti (65), jonka kaksi veljeä olivat samaan aikaan Koulukodissa, kertoo kuinka veljet ha-

kattiin putkassa.  

 

”Hakkasivat niin pahasti että se toinen veljistä, ML joutu sairashuoneeseen yöksi. 

(…) Monesti oli mustat silmät ja se johtaja sitten kysy ruokalassa, ruokavalvojana oli 

ja näki mustat silmät  niin tuota se piti kertoo ketä oli lyöty, monesti ne ei kertonu. 

Sitten piti nousta ylös sen kuka löi, ei sitä aina noustu. Se jäi rankaisematta.”  

 

Kovat otteet näyttäisivät pitäneen pintansa siis vielä 1980-luvulla. ”Et jos kavereilla nyt oli 

huulet halki tai silmäkulma mustana tai taskulampulla vedelty päähän niin niin, tuskin ne 

nyt aina kaatuu niissä samoissa rapuissa”, muistelee Jari (45) poikien putkareissuja. 

  

Kaikki Koulukodissa 1970- ja 80-luvuilla olleet miehet ottivat tavalla tai toisella puheeksi 

erään Koulukodin yksikön, jota nimitän jatkossa Yksiköksi. Useissa eri paikoissa sijainnut 

Yksikkö tiedettiin, vaikka sinne ei itse oltaisi jouduttu. ”Mä en oikeen tiedä mikä sen tarko-

tus oli”, sanoo Tapio (55) ja muistelee, että ”ku siellähän oli sitä sellasta jonkunasteista pe-

lottelua et sitte joutuu sinne”. Kari (54) muistelee samaan tapaan ja sanoo, että ”sinnehän 

joutu jos rettelöitsi siellä omassa yksikössä, ja siellä oli kova kuri. Mä en käyny koskaan 

siellä sisällä, sinne ei ollu mitään asiaa, siellä oli ne pahat pojat”, sanoo Kari ja piirtää paho-

jen poikien kohdalla lainausmerkit ilmaan.  
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Kerrotun perusteella Yksikköä voi nimittää jonkinlaiseksi laitoksen sisäiseksi rangaistus- tai 

kurinpitoyksiköksi, jonka nimityksen esimerkiksi Tapani (55/75) sille antoikin. Jarilla (455) 

on kokemus Yksiköstä 1980-luvulta: ”joo, siis ihan tollai noin että reilusti turpaan” (Jari 45). 

Timo (85) puolestaan kertoo kysyessäni:    

 

Tu: Siis hakkasiko hän? 

T: Noo, kyllä joo. Ei minua oo koskaan mutta muita kyllä.  

Tu: Niinkö? 

T:No kyllähän ne on kaikilla tiedossa jotka siel on ollu siihen aikaan. 

Tu: Siis ihan lättyyn? 

T: Joo joo, ihan.  

Tu: Nyrkillä? 

T: Kyllä joo. 

Tu: Kättä pidemmällä? 

T: Ei vyötä isommalla ainakaan en tiedä, vyöllä ainakin kundit sano et tulee ihan huo-

lellisesti.  

 

Hämmästelin haastatteluissa, että ”jäähän nyt tönimisestä, repimisestä, tukasta riepottelemi-

sesta ja lyömisestä jo jälkiäkin”, johon Tapani (75) totesi sarkastisesti, että ”no jää, mitäs 

siitä, oma häpeä. Eihän siitä voi, kelle siitä voi mennä valittaan… (…) Kun sitähän on lain-

suojaton, jos mä olisin pystynyt, mä olisin karannut ja mennyt poliisiasemalle sanomaan, 

että mua hakataan. Mut ne ois nauranut, sanonut, että kuules jätkä, nyt sä saat vielä kahta 

kauheammin, mitäs karkasit.  

 

Tapani tuli Koulukotiin vuonna 1974 ja joutui suoraan Yksikköön. Hän kertoo myös ”sau-

nottamisesta:  

 

T: Koska, siel sit havaittiin silloin että, shampoota kuluu liikaa kun äijät saa käydä 

omiin nimiin saunassa. 

Tu: Joo-o.  

T: Menee liikaa shampoota, et se maksaa liikaa. Niin, järjestetään ohjelmoitu sauno-

minen, tarkottaa sitä et kakskytä jätkää kerralla saunaan, samaan aikaan. Kukaan ei 

saa tulla pois ennen ku perhekotivanhempi päästää. Kaikki istuu siellä niin kauan 

kunnes hän päästää, sinä ja sinä saat tulla suihkuun. 
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Tu: Siinä ei auttanu jäädä pahnanpohjimmaiseksi. 

T: No niin. Mä olin aina viimeinen siitä porukasta. Joka kerta. Makasin siel lattialla 

vittu ja haukoin henkeä sielt oven raosta, alalaidasta ettei taju lähde. Varmaan tunnin 

jouduin oleen löylyis joskus ennen ku pääsin suihkuun. Se oli sitä.  

Tu: Panittekste kampoihin?  

T: Ei, ei uskallettu.  

 

Tapani (55) lähti taas ennen pitkää karkumatkalle, ja sai sillä reissulla tehdyistä rikoksista, 

varkaudesta ja shekkipetoksesta, vuoden ehdottoman tuomion. Hän ei halunnut Koulukotiin, 

vaan pyysi oikeudelta pääsyä istumaan rangaistuksensa vankilassa, ja ”pääskin” – 15-vuoti-

aana – Joutsenon Konnunsuolle. Sittemmin hovioikeus vapautti Tapanin ennen rangaistuk-

sen päättymistä. Paluu Koulukotiin olisi Tapanin mukaan merkinnyt pahimmillaan sitä, että 

hän olisi joutunut olemaan siellä 18-vuotiaaksi asti. Kolme vuotta voi tuntua nuoren miehen 

elämässä pitkältä ajalta vuoteen verrattuna, mutta silti ihmettelin Tapanin valintaa vankilan 

ja Koulukodin välillä.  

  

T: Koska mä pelkäsin sitä, että mä joudun takas sinne poikakotiin ja niitä sanktioita, 

mitä mä saan sieltä, koska mä oon karannut sieltä. (…) Mulle vankila oli paljon hel-

pompi paikka kuin se poikakoti, se oli mulle yhtä helvettiä se poikakoti. Kakolassakin 

olen istunut, sekään ei ollut niin paha paikka kuin Nimi.  

Tu: Mitä siinä tavallaan, mitä olisi seurannut, jos sä olisit mennyt sinne?  

T: No, mä olisin saanut aika paljon turpaani ensiksikin ja monta kertaa. Ssit mua olis 

pidetty jalkanuorassa tai sillä tavalla, että mä en saa mennä edes vessaan ilman, että 

mulla on joku mukana siellä, että joku seuraa mua koko aika. Tää oli heidän, veto oli 

silloin kontrolloida ihmisiä. Ja se joka pantiin seuraamaan, se oli henkilökohtaisesti 

vastuussa siitä että jos jotain tapahtuu, niin se on sitten sen vika. 

Tu: Oliko se siis nimenomaan henkilökuntaan kuuluva? 

T: Ei, vaan näitä isompia poikia, mitkä oli määrätty, mitkä oli sillä tavalla luottopoikia, 

ne määrättiin tällaiseen tehtävään joskus. 

 

Tapani (55) kertoi myös hänen kanssaan Koulukodissa samaan aikaan olleesta, nyt jo kuol-

leesta romanipojasta, ”jonka kanssa jälkeenpäin tavattaessa silloin tällöin, kun nähtiin, niin 

tarinoitiin vähän näitä juttuja joskus”. Tapanin mukaan hänellä oli myös” omat tarinat sieltä 
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(Yksiköstä, ML), oli aika rajutkin”. Kun kysyn, millaista kohtelua kertoja oli saanut osak-

seen, Tapani vastaa niiden olleen ”väkivaltajuttuja, turpaan vetoa ja tällaista”.  

 

Pernasaaren koulukodin johtaja Kyppö (1989, 33) kuvasi omasta näkökulmastaan oppilaiden 

ja henkilökunnan välistä ”kauhun tasapainoa” 60-luvulla: ”He (oppilaat, ML) etsivät heik-

koa rengasta, ja jos sellainen löytyi, he jyräsivät sen. Samalla tuo työntekijä joutui henkilö-

kunnan pilkan kohteeksi. Turvatakseen itsensä oli pantava kova kovaa vasten”. Veikko (65) 

kertoo Koulukodista, että ”(s)uurempien poikien pikkuerheisiin henkilökunta ei uskaltanu 

puuttua, ne oli jo niin isoja poikia, että ne olisi kahen kesken antanut siitä muistutuksen”. 

Lukkiutuneeseen vastakkainasetteluun saatettiin päätyä 1980-luvullakin: 

 

”Jouduttiin vaan tekee sillai, että muistutettiin (perhekotivanhemmalle, ML), et kun sä 

käännät selkäs niin… siihen sulla ei kyllä oo varaa. Kyl muistan yks kaverikin kun iski 

veittellä sitä Nimi, niin kyllähän se niin lähellä oli ettei sen elämä päättyny siihen. 

Toivon et ois vetänny ku ois päässy vielä pienellä tuomiollla mies silloin niin, harmi 

kun ei. (Jari/85.) 

 

Pojan välit jonkun henkilökuntaan kuuluvan kanssa ovat saattaneet tulehtua niin täysin, että 

vielä 30 vuotta myöhemmin todetaan: ”Mä oisin lopettanu sen (koulukodin opettaja, ML) 

jos mä oisin nähny sen jossain, must se oli niin kyrpä ukko, anteeks vaa (haastateltava viittaa 

kielenkäyttöönsä, ML). Tänäkin päivänä voisin lyödä pataan jos näkisin jossain vaik onkin 

jo vanha mies.” (Timo 45.) 

Poikien keskinäinen väkivalta  

 

Pojat ovat aina tapelleet koulukodeissa keskenään. Tappeleminen, toisin sanoen konkreetti-

nen, ruumiiseen käyvä keskinäinen väkivalta näyttäisi selvästi vähentyneen vuosikymmen-

ten kuluessa. 1950- ja 60 -luvuilla kuitenkin tapeltiin, ja paljon, toteaa Kalevi (76). Kova 

fyysinen väkivalta poikien kesken ei ilmeisesti ole ollut yleistä, mutta poikkeuksiakin on 

ollut. Pentti (64) kertoo erään, ilmeisesti jonkin verran kehitysvammaisen pojan kohtalosta:  

 

”Yleensä tuota ne (johtajapojat, ML) löi ite ja sitten kun oli semmonen henki niin toi-

setkin kävi lyömässä ihan sen lyönnin takia, ihan sadistista. (…) Onko se selvinny 

sieltä poiskaan elävänä, sitä löivät koko talven siinä ettesaulassa,  se anto lyödä ohtaan 
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kun se oli, vähän yksinkertanen taisi olla. Se oli ihan sinikeltanen tämä ohta, koko 

talven, ei kerenny parantua ne mustelmat entiset kun uutta tuli. Ja semmonen henki oli 

että se aina tiputettiin.”  

 

Pentti kertoo, että muiden poikien, ”kingien”, harjoittama väkivalta oli hänelle vaikeinta 

Koulukodissa: ”et usko minkälaisessa pelossa sai olla, se oli paha”. Järjestys tehtiin Pentin 

mukaan selväksi alusta lähtien. ”Melkeinhän se heti katottiin onko lihaksikas ja onko vahva. 

(…) Eihän siinä muuta kun heti kysy sen kämpän kukko että (…) nyrkkeillä vai painia, joutu 

pistää vaan painiksi ja siinä painittiin sitten.” Poikien keskinäisen pelon ilmapiirin muistavat 

monet muutkin. Väkivallasta ja sen uhasta keskusteltaessa muun muassa Veikko (65) kertoo, 

että ”etupäässä toisten poikien taholta tuli uhka”. Hänen mukaansa esimerkiksi kotoa tai su-

kulaisilta tulleiden pakettien jakopäivät olivat niitä, joissa ”vahvimmat pojista käyttivät voi-

maansa”. Räikeimmät tapaukset henkilökunta otti asiakseen, mutta muuten yleinen käsitys 

haastateltavilla on, että poikien keskinäistä väkivaltaa nahisteluista tappeluun ja sortamiseen 

on paljolti katsottu läpi sormien.  

 

Tapio (55) pohtii miten asia oli 70-luvulla ja toteaa, että ”tappelemista ei ollut mun mielestä 

lähellekään niin paljo ku ois voinu kuvitella, ei. Kait sitä jollain lailla kontrolloitiin sitä vä-

kivallan määrää.” Kotikuntien kesken oli ilmeisesti eroja poikien välisessä keskinäisessä vä-

kivallassa. Ainakaan pienempien poikien kotikunnassa ei juuri tapeltu kertovat Olavi (76) ja 

Erkki (62). Elämä Yksikössä oli kuitenkin ankarinta, uudella tulokkaalla varsinkin, kertoo 

Tapani (55):    

 

T: Piti ottaa luonto pois ja ehkä varmaan käskystä, mistä sen tietää. Voi olla että näin 

oli käskettykin toimia, en oo varma. Mutta iltapala esimerkiksi, voitiin saada muki 

kaakaota ja sit joku pulla. Niin pojat veti mun pullat naamarille. Sanoivat, tyydy siihen. 

Ja siivoot joka päivä, jokaisen vuoron siivoat.  

Tu: Siivositko? 

T: Siivosin mä vähän aikaa. Sit lopetin siivouksen jossain vaiheessa. Niin, ei ne mah-

tanut enää mitään sille asialle. Huomasin, ettei nää nyt ole loppujen lopuksi sen kum-

mempia nää muutkaan. Mut siinä meni vähän aikaa ennen kuin mä aloin nähdä sen. 

Mua pelotti aluks aika hirveästi.  
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Tyttöjen kesken puolestaan väkivalta on ollut piilotetumpaa ja pääasiassa henkistä. ”Huorit-

telemista, kiristettiin rahaa ja vietiin tupakat ja tämmöiset näin” (Päivi/45). 

 

Merkittävä tekijä poikien keskinäisessä väkivallassa on ollut siirtyminen asumaan perheko-

deissa, jolloin kaikki laitoksen oppilaat ovat yhdessä vain koulussa, mutta ”koulukiusaamista 

oli paljon, sanoo Kari (54). ”Kaikkihan oli jotakin tehneet, ei mitään pyhäkoulupoikia ku-

kaan, mutta kyllähän niistä heikoimmat haettiin. Kiusaaminen painottui kouluun, vapaa-ai-

kana ei niinkään, oltiin omissa porukoissa iltaisin.” Rajummasta keskinäisestä väkivallasta 

kertoo Jari (45): 

 

J: Kylhän moni kaatu saippuaan niin sanotusti ja, kylhän saippua sukassa on paha lyö-

mäase et… Mä itse en joutunu kauheesti, mä olin aika suosittu tyyppi. 

T: mistä sai selkäänsä? 

J: No, vasikointi tietysti, varkaudet, niitähän on osa sellasia jotka varasti joo, sitte tie-

tysti ongelmien aiheuttaminen yhteisöön ja…  

 

Vankilatutkimuksesta on tuttu hierarkkinen ilmiö, jossa ”statukseltaan” ylemmässä ase-

massa olevilla on omia ns. suojatteja. Vastaavaa on ollut koulukodeissa jonkin verran. ”Kyl-

hän se aina menee sillai et joku isompi ottaa suojelukseen jostain syystä jonkun, ja jos pääset 

ison suojelukseen niin sua ei kiusata sitte,” luonnehtii Markku (55). 

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö 

 

Seksuaalisen ahdistelun tai väkivallan otti haastattelussa puheeksi muutama 1950- ja 60-

luvulla Koulukodissa ollut. Heillä oli asiasta joko muita koskeva tieto tai omakohtainen ko-

kemus. Vuonna 1955 Koulukodista päässyt Johannes (77) kertoo käsityksistään:  

 

”Kyllähän siellä tietysti kun oli sen ikäisiä poikia ja vanhempiakin, kyllähän se seksu-

aalinen puoli siellä on nuoremmillakin jo mielessä. Sen minkä minä nyt tiesin, niin 

kyllä siinä hyväksikäyttöä oli todennäköisesti, ainakin kotikunta ja kotikunta. To-

sin mä en joutunut niitten kohteeksi.”  

 

Antero (77) sitä vastoin joutui itse toistuvan, toisen pojan ahdistelun kohteeksi. 
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A: Se oli paljon vanhempi mua. Mitähän se teki, ajoi rehuja, se oli vähän semmoinen 

tylsäjärkinen. Ne kaverit, jotka oli siinä, ne pyyti minutkin, että tule kattomaan. Se 

tyydytti itteensä siinä ja mulle tuli pakokauhu. Minä menin petiin ja kohta tuli yks 

kaverikin mun petiin. Minä hyppäsin petistä pois ja läksin karkuun. Mä karkasin, mä 

jouduin kiinni Utajärvellä. Yks äijä otti mut kiinni. (…) Ja kun minä menin taas sinne 

poikakotiin, niin tää hullu tuli ja yritti kuristaa minut. 

T: Se sama iso poika? 

A: Joo. Ja se oli pantu samaan huoneeseen. Mä en tiedä. Ehkä pelotteeksi. Niin, se 

yritti kuristaa. Ja kaverit kun huomas sen, niin Nimi oli sen kaverin nimi. Sekin teki 

allensa, mutta se oli riski äijä, se komensi sen pois.  

 

Koulukodin oppilaiden keski-ikä on lähes aina ollut 15 vuoden molemmin puolin. On siis 

itsestään selvää, että valtaosalla oppilaita seksuaaliset nousevat jossakin vaiheessa pintaan, 

mihin Johanneskin viittasi. Seurustelusuhteita laitoksen ulkopuolelle ei ole sallittu, ja koska 

poikalaitoksissa oli vain poikia, itsetyydytys tai homoseksuaaliset suhteet ovat olleet väyliä 

seksuaalisuuden toteuttamisessa. Vankilatutkimuksen perusteella tiedetään, että homosek-

suaalinen käyttäytyminen usein päättyy laitoksesta pääsyn jälkeen (esim. Cohen & Taylor 

1986, 86), mutta toisaalta suljettu laitos voi olla altis seksuaaliselle ahdistelulle ja hyväksi-

käytölle. Varsinkin aiempina vuosikymmeninä, kun seksuaalista ahdistelua ei käsitteellis-

tetty kuten nykyisin, ja kun koko seksuaalisuuden yllä oli hämäryys ja häveliäisyys, niin 

tapahtuma oli pakostakin nuorelle pojalle outo.  

 

”Mulle sattu semmonen, yks jätkä, semmonen iso, yli kaheksantoista vuotias se oli ja 

tuota minä olin sen kolmentoista ikänen ja me hiiheltiin siellä niin kun talvella ja minä 

ihmettelin että mitenkä se pussasi tuohon poskelle silleen. Mie en ymmärtäny oikein 

että mitä se tarkotti että mie luulin että se on vaan kaveri ja silleen ja tuota, ja sitten 

yritti houkutella kato tuota navetalle, se oli navetalla töissä ja siellä tuota sitten mie 

huomasin kun mulkku käissä oli siellä. (…). En ymmärtäny tilannetta, se oli ihan täys 

homo se. Siitä sitten jälestäpäin kuulin että se on homo. Minä en ymmärtäny homoista 

vielä enkä tieny mitään ja jälestäpäin huomasin että se on homo.” (Pentti/ 65.)  
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5.9 Sopeutua vai uhmata 

Laitoselämän pelisäännöt 

 

Mikä on ollut koulukotien konkreettinen, kuten nykyisin sanottaisiin – toimintaympäristö? 

Asiaa voi tarkastella Ervin Goffmanin (1997) tunnetun totaalisia laitoksia koskevan teorian 

kautta (alkuper. Asylums 1961). Goffmanin teoria on vanhahko ja sitä on käytetty monissa 

laitostutkimuksissa (esimerkiksi Marraskuun liikkeen puutteellisten sosiaalisten oikeuksien 

kritiikki nojasi paljossa Goffmanin ajatteluun), mutta se ei vähennä tai himmennä teorian 

selitysvoimaa; klassinen teoria on klassinen juuri siitä syystä, että se ei menetä merkitystään 

ajassa. Luonnehdin seuraavassa Goffmaniin nojautuen Koulukodin arkipäiväistä ”toimin-

taympäristöä” niiltä osin kuin mistä ei edellä ole varsinaisesti ollut puhetta.  

 

Koulukoti, kuten koulukodit yleensä, sijaitsee syrjässä asutuksesta. Osittain kyse on siitä, 

että 1900-luvun alussa niitä perustettaessa, maalaismaisemaa pidettiin terveellisenä ympä-

ristönä monestakin syystä. Raittiin ilman ja ulkotöiden katsottiin itsessään edistävän ter-

veyttä ja fyysistä kuntoa, ja maaseudulla poikien ajateltiin olevan turvassa kaupungeissa le-

viäviltä pahantapaisuuden ilmiöiltä. Sijoitettujen valvonta oli lisäksi helpompaa maaseutu-

laitoksissa ja niistä karkaaminen vaikeampaa. Maatilojen yhteydessä olevien maatilojen 

merkitys laitosten taloudelle ja poikien osallistuminen töihin on jo ollut esillä luvussa 5.4. 

 

Koulukodista ei ole koskaan saanut poistua kuin luvan kanssa, asialle ja valvonnassa. Kou-

lukotia ympäröi laaja piha- ja maa-alue. Jokaiselle pojalle on aina näytetty tarkat rajapyykit, 

joiden rajaaman alueen ulkopuolelle ei ole ollut asiaa. Aitoja tai muureja Koulukodin ympä-

rillä ei ole koskaan ollut. Heti sotien jälkeen, 1950- ja 60-luvuilla, henkilökuntaa oli vähän, 

joten ”kyllä joskus käytiin kirkonkylälläkin tilaisuuden tullen, kertoo Kalevi (76). ”Koska 

eihän siellä ollut mitään valvontaa, siis vapaa-ajan suhteen”. ”Pitkiä lenkkejä tehtiin, sanoo 

Antero (77).  

 

Ulko-ovet pantiin Koulukodissa iltaisin lukkoon, ja nimenomaan siinä tarkoituksessa, että 

kukaan ei pääse ulos. Aluksi kotikunnilla oli kiertävä yövahti, mutta 1970-luvulla jokaisella 

oli jo omansa. ”Niillä oli semmoinen pieni konttori siinä tai sellainen, sanoo Tapani (55), ja 

muistelee, että ”ne tuli sinne joskus illalla, olisko se ehkä yhdeksän maissa tai näin ja sit ne 
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oli aamuun asti”. Valvonta tiukkeni sitä mukaa, kun oppilaiden määrä väheni ja henkilökun-

nan vahvuus kasvoi. Liikkumisvapauden suhteen käytäntö ei ollut 80-luvulla sama kaikissa 

perhekodeissa, sillä esimerkiksi Tapio (85) kertoo, että ”meillä oli kuitenkin vapaa liikku-

minen kylällä”. ”Mutta aina jäätiin kaikesta kiinni, mikään ei jäänyt koskaan silleen että tää 

on salaisuus”, sanoo Päivi (86). 1980-luvulla esimerkiksi oppilaiden kotilomien määrä li-

sääntyi tuntuvasti aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, joten valvonta oli ulotettava myös 

laitoselämän ulkopuolelle. 

 

P: Et kun mäkin lähdin lomille, niin mun piti selvittää että kenen kanssa mä oon ja 

mitä mä teen.  

T: Mut miten sitä pystyttiin kontrolloimaan? 

P: Ei millään lailla muulloin kuin se että sitten kyseenalaistettiin, että perhekotivan-

hempi sanoi että kyllä minä tiedän koska sinä valehtelet.  

 

Koulukodin lapsilla ja nuorilla ei ole koskaan ollut mainittavia kontakteja paikallisiin tai 

muihin samanikäisiin nuoriin. Sosiaalinen välimatka kirkonkylälle muodostui − tai muodos-

tettiin − liian pitkäksi. Tässäkin mielessä varsinkin 50-luku näyttäisi kuitenkin olleen va-

paampaa aikaa. ”Ne (kaksi poikaa, ML) rupes käymään luisteluilloissa ja nehän iski sieltä 

morsiammetkin. Kun oli luisteluiltoja niillä oli sitten rehvit jossakin.” (Kalevi 76.) Yleisesti 

ottaen, Koulukodista on kuitenkin aina käyty – ennen 80-lukua kylläkin harvakseltaan – elo-

kuvissa, urheilukilpailuissa, partio- ja marjaretkillä, lauluesiintymisissä, rippileirillä Lapissa 

– ja vielä 60-luvulla aina sunnuntaisin kirkossa.  

 

Mainintoja salaisista seurustelusuhteista on lähes kaikilta vuosikymmeniltä. Intiimistä suh-

teesta henkilökuntaan kuuluneeseen ”jo aikuiseen naiseen” kertoi Ilmari (66). Parin kuukau-

den seurustelun jälkeen pari jäi kiinni. Tyttö sai potkut työstään ja Ilmari muunlaisen ran-

gaistuksen. Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että Koulukodin poikiin on aina tunnettu jonkin 

verran vetoa paikallisten tyttöjen keskuudessa. ”Siinä oli muutama plikka, jotka tuli siihen 

kaupalle ja me oltiin siinä maitokopilla, jalat heilu… Me oltiin kovia jätkiä ja me huudeltiin 

tien ylitte tytöille. Kai niitä jotenkin kiinnosti kun ne siihen aina tuli kumminkin.” (Markku 

75.) Seurustelusuhde laitoksessa olevan tytön ja pojan välillä on aina ollut ehdottoman kiel-

lettyä.  
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Tytöt ja pojat eivät olleet samassa laitoksessa ennen 1980-lukua. Asiaa esitti ensimmäisen 

kerran Lausteen apulaisjohtaja 1970-luvun alussa, mutta silloin sitä pidettiin mahdottomana 

ja ehdotusta hieman paheksuttiinkin (Jalonen 1999, 119). Ennen perhekotien perustamista ja 

tyttöjen tuloa poikalaitoksiin koulukodit olivat ”miesten maailmaa”. Henkilökunnasta valta-

osa oli miehiä. Naisia oli lähinnä keittiötöissä, mutta kotikunta-järjestelmään kuului kiinte-

ästi kunkin kotikunnan eräänlainen äitihahmo, ”täti”. Tädit olivat usein naimattomia, jo hie-

man vanhempia naisia, joilla saattoi olla pieni asunto kotikunnan yhteydessä. Myös opetta-

jana on ollut joitain naisia. Enemmän naistyöntekijöitä kaipasi monet haastatelluista. ”Kyl-

lähän naispuolinen kasvatus on asiallisempaa, miehen näkökulmasta ja nuoren miehen nä-

kökulmasta varsinkin, ne on aika yksinkertaisia ja karuja kavereita, jos kasvatetaan vaan 

miesten voimin”, totesi Jari (85).  

 

Sosiaalinen välimatka oli pitkä myös oppilaiden ja henkilökunnan välillä. Henkilökunnasta 

on aina osa ollut sellaisia, jotka ovat ainakin yrittäneet luoda jonkinlaisen suhteen poikiin, 

ja osa on pysytellyt etäällä. ”Ei siel mitään suhdetta ollu, se oli välttämätön paha vaa, ne oli 

vaan töissä siellä ja, ei mitään suhdetta ollu, mä ainakaan päässy kenenkään kanssa silleen 

et ois ollu minkäänlaisia välejä” (Timo/45). Henkilökunta ei syönyt poikien kanssa, kertoo 

50-luvun alkupuoliskon Koulukodissa ollut Kalevi (76) ja epäilee, että henkilökunnalla oli 

myös paremmat ruuat. Käsitystä vahvistaa Anteron (77) kertomus siitä, mitä he löysivät käy-

tyään varkaissa Koulukodin kellarissa. Kellarista löytyi tavaraa, jota ei poikien ruokapöy-

dässä nähty.  

 

”Kiiltävä purkki, se oli tämmöstä missä oli iso härän kuva, siis Teksasin härkää, Ne 

oli ameriikkalaisia säilykelihoja ja sitten oli päärynää, marmelaatia, ja sitten oli sem-

moisia rasioita, peltirasioita joissa oli paksua kermaa, semmoista hirveän imelää ja 

paksua. (…) Me varastettiin ja sitten kun hiljaisuus tullut yheksän jälkeen alettiin her-

kutteleen poikaporukalla.” (Antero /77.)  

 

Koulukodin tavoitteena oli pitkään katkaista kaikki yhteydet koulukotilapsen ja hänen enti-

sen elämänsä väliltä. Perusteena olivat ”uudelleensosialisaation” kannalta saatavat huonot 

vaikutteet; saatettiin puhua ”sivustakasvattajista” (Jalonen 1999, 121–122). Käytännössä en-

nen 1980-lukua Koulukodissa olleilta kiellettiin suhteet perheeseen ja aiempiin ystäviin. 

Haastatelluissa on useita, jotka eivät koko vuosia kestäneen sijoituksensa aikana lomailleet 

kertaakaan tai vain kerran kotonaan, ja/tai joita ei koko aikana käynyt kukaan katsomassa. 
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Yhteyksien rajoittaminen tarkoitti myös sitä, että kirjeet molempiin suuntiin tarkastettiin ja 

paketit avattiin.   

 

Edellisistä luvuista lienee jo ilmennyt, että koulukodissa ei saanut – eikä saa edelleenkään - 

käyttää päiväänsä miten vain, vaan vuorokausirytmiä säätelevät säännöt ja rajoitukset. Päi-

väjärjestystä on aina perusteltu säännöllisen elämänrytmin ja kurinalaisuuden kehittymisen 

kannalta. Päivärytmillä toisin sanoen lapsia ja nuoria totutetaan siihen järjestykseen joka 

vallitsee palkkatyöyhteiskunnassa. Täysin vapaata ja valvomatonta aikaa koulukodissa ei ole 

lainkaan, mikä liittyy suljetun laitoksen yhteen keskeiseen piirteeseen, yksityisyyden mene-

tykseen. Goffman (1997, 12–29) puhuu asiasta laitosasukin minuuden riistoon liittyvänä 

”saastutuksena”.  

  

Yksistään Koulukodin tilat olivat perhekotijärjestelmän perustamiseen asti sellaisia, että yk-

sityisyys oli jo niiden perusteella mahdotonta. Toisaalta kaikissa perhekodeissakaan ei aluksi 

kaikilla ollut omaa huonetta, vaan sen joutui jakamaan toisen oppilaan kanssa. Tässä yksi-

tyisyyden puuttumisessa on kolme muutakin puolta:intiimit tilanteet, anonymiteetti ja inti-

miteettisuoja (Cohen & Taylor 1986). Intiimeillä tilanteilla Cohen ja Taylor tarkoittavat kah-

den tai useamman henkilön keskinäistä läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetilaa. Ano-

nymiteetillä he tarkoittavat tilaa, jossa ihminen voi ”tuntemattomana”, anonymiteetin turvin 

rentoutua ja levätä ilman minkäänlaista tarkkailua tai kommentointia toisten taholta. Intimi-

teettisuoja takaa sen, että ihminen ei joudu paljastamaan itsestään henkilökohtaisia tai häpe-

ällisiä seikkoja. (Mt., 84–85.) Viimeksi mainittu on erityisen haavoittava siksi, että jokaisella 

koulukodin henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus tietoon oppilaan elämän pienemmistäkin 

yksityiskohdista.  

Sopeutumistapoja 

 

Muusta yhteiskunnasta eristetyn laitoksen yksi keskeinen piirre on se, että se kaventaa mer-

kittävästi ihmisen elämismaailmaa. Kun normaalisti jonkin elämänalueen ongelmia, puut-

teita ja epäonnistumisia voi (yrittää) korvata toisilla elämänalueilla, laitokseen sijoitetuilta 

nämä mahdollisuudet kaventuvat tai puuttuvat kokonaan. (Cohen & Taylor 1986, 48–49.) 

Otan esimerkiksi Erkin (66). Hän oli Koulukodissa ja muissa koulukodeissa 8-vuotiaasta 16-

vuotiaaksi. Koulukodissa viettämänsä reilun viiden vuoden aikana hän ei käynyt lomalla 

kotona kertaakaan, ja äiti kävi pikkusiskon kanssa häntä kerran katsomassa. Millaiseksi ovat 
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voineet muodostua suhteet laitoksen ulkopuoliseen maailmaan; siellä oleviin ystäviin, suku-

laisiin ja muihin läheisiin? Voiko ylipäätään puhua suhteiden ja siteiden muodostumisesta? 

Kysymykseni on retorinen; pyrin seuraavassa tarkastelemaan tapoja reagoida ja keinoja sel-

viytyä poikkeusoloista, jollaisena koulukotisijoitusta voidaan pitää, ainakin siitä näkökul-

masta, että laitoselämä ei voi koskaan olla lapselle hänen primaarisosialisaationsa kannalta 

paras vaihtoehto. Toinen lähtökohtani on sosiologinen; sen mukaan vastarinta suljetussa lai-

toksessa on ensisijaisesti reagointia oloihin siellä (Cohen & Taylor 1986, 130).   

 

Suhtautumistavat laitoksessa oloon voi jakaa karkeasti kahtia: joko ihminen sopeutuu tai hän 

hangoittelee vastaan (Cohen & Taylor 1986). Sopeutumista ja selviytymistä laitoksessa voi 

tarkastella identiteetin käsitteen avulla. Voidaan ajatella, että meille kaikille tarjotaan jatku-

vasti erilaisia identiteettejä, jotka joko vastaavat omaa käsitystä itsestämme, tai muiden kä-

sitykset ja määritykset meistä voivat olla törmäyskurssilla omiin käsityksiin itsestämme. Esi-

merkiksi Paula M. L. Moya (2006) nimittää näitä identiteetin muodostumisen eri puoli ulkoa 

määritellyksi identiteetiksi ja subjektiiviseksi identiteetiksi. Ulkoa määritellyistä luokituk-

sista voidaan käyttää myös käsitettä ’sosiaaliset kategoriat’. Realistisen ajattelutavan mu-

kaan nämä kaksi identiteettiä ovat dynaamisessa suhteessa toisiinsa eli sosiaaliset suhteet 

jossain määrin määrittelevät, mutta eivät määrää käsitystä itsestämme. Emme ole täysin va-

paita muiden määrittelyistä, mutta olemme vapaita ja kyvykkäitä tekemään omia tulkintoja 

elämästämme. (Moya 2006, 46–47.) Pahantapaisuutta on mahdollista ajatella ulkoapäin tar-

jottuna identiteettinä. Pahantapaiseksi määritellyn on siten muodostettava kantansa siihen, 

kuinka hyvin pahantapaisuus sopii hänen subjektiiviseen identiteettiin. Koulukotiin sijoitettu 

lapsi on joutunut, tavalla tai toisella, käsittelemään mahdollista identiteettien ristiriitaa.   

 

Haastattelemissani henkilöissä oli useita, jotka eivät alun alkaenkaan hyväksyneet heille pu-

ettua pahantapaisen viittaa, eivätkä ole koskaan hyväksyneet sen seurauksia, siis huostaan-

ottoa ja sijoitusta koulukotiin. Tätä taustaa vasten, ja kun lisäksi käytännöt laitoksessa ovat 

rakentuneet ajatukselle pahantapaisesta lapsesta, joka joko jo on tai ei ole vielä rikollinen, 

laitosta vastustava asenne on täysin rationaalinen ja ymmärrettävä.20 Tapani (55) kertoo ko-

keneensa elämän Koulukodissa ennen kaikkea alistavana, ja hän korostaa vankilan olleen 

                                                 
20 Esimerkiksi Seppo Sajama (1993) korostaa rationaalisen toiminnan määrittelyssä ihmisen halujen keski-

näistä ristiriidattomuutta. Mikä tahansa uskomusten ja halujen mukainen teko on rationaalinen ihmisen omasta 

näkökulmasta, mikäli se on sopusoinnussa hänen elämänsuunnitelmansa kanssa. Rationaalinen elämänsuunni-

telma muodostuu hyvistä ja tavoiteltavista perusarvoista kuten terveys, turvallisuus ja ruumiillinen koskemat-
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helpompi paikka kuin Koulukoti, ainakin hänelle. Tapani joutui Koulukodissa ollessaan van-

kilaan, mutta meno vankilaan Koulukodin sijaan oli hänen oma valintansa. ”En mä olis sinne 

pystynyt jäämään kolmeks vuodeks. Se olis pilannut mut aivan täydellisesti ihmisenä.” (Ta-

pani 55.) 

 

Toisaalta on heitä, jotka eivät myöskään ole sopeutuneet ajatukseen pahantapaisesta, mutta 

ovat ainakin jollain tasolla hyväksyneet sen seuraukset. On toki todettava, että tällainen ja-

ottelu on teoreettinen konstruktio ennen kaikkea siksi, että käytännössä seurausten hyväksy-

minen eli laitossijoitus ei ole ollut heidän vallassaan, ei vähiten heidän alaikäisen asemastaan 

johtuen. Kuten Tapio (85) totesi, ”ei se nuori sälli pysty siinä vaiheessa paljo sanomaan, tai 

pystyy paljon sanomaan mut ei siitä mitään hyötyä ollu siihen aikaan”.  

 

Seppo (66) sai vajaan puolen vuoden vapausrangaistuksen kurkkupurkin varastamisesta ja 

joutui Koulukotiin. 

  

”Pentuna olin kyl jollain taval katkera siint yhteiskunnalle kun sinne joutu”, mut se nyt 

oli ihan sama kun siel oli pakko olla et olinko miä katkera vai ei, pakko siihen oli 

suhtautuu. Olisinhan miä voinut poikittain heittäytyy ja tehä vituiks kaikki hommat 

mut ei, ei se tullu miäleen. Kyl mä aattelin et täst otetaan opiks kun en sen kummempi 

rosvo ollu.”  

 

Keskustelumme jatkuessa siitä, millainen laitos Koulukoti oli, Seppo totesi, että ”se on kas-

vatuslaitos, vaikka sil on paha kaiku sil nimel. (…) Siel yritetään vaan sopeuttaa sinut elä-

mään. Jos ihmisel on niin heikko luanne ettei se sitä ymmärrä, niin suksikoon mun 

pualesta…vaikka minne.” 

 

Seppo (66) kertoo kokeneensa omat elämänarvonsa erilaisiksi kuin muilla pojilla. Samaa 

sanoo myös esimerkiksi Ilmari (66), joka kertoo sopeutumisen laitokseen olleen alussa vai-

                                                 
tomuus, itsensä kehittäminen, itsemäärääminen ja nautinto, ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Elämänsuun-

nitelmia voi olla monenlaisia kuten Sajama huomauttaa, kuka tavoittelee tähtipelaajan paikkaa kentällä, kuka 

uskonnollista mielenrauhaa, mutta elämänsuunnitelman rationaalisuus määrittyy sen sisäisen ristiriidattomuu-

den avulla. Mikäli henkilön yksittäinen uskomus sopii yhteen hänen muiden uskomustensa kanssa, yksittäinen 

halu muiden halujen kanssa ja jos ihmisen teot ovat näiden uskomus- ja halujärjestelmien mukaisia hän toimii 

omasta näkökulmastaan rationaalisesti. (Sajama 1994, 77–82.) 
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keaa, mutta kokeneensa pian eräänlaisen ”kääntymyksen”. ”Johtaja tiesi et mä oon poik-

keava koko ryhmästä, se anto niinku vähä eri kohtelun ku muille ja mä tasotuin siällä hir-

veesti” Ansio muutoksesta kuuluu ennen kaikkea johtajalle, Ilmari kertoo, mutta myös yksi 

Koulukodin työntekijöistä, itsekin entinen poikakotipoika, oli merkittävässä roolissa: ”Se 

otti mut vähän niinku siipien suojaan. Se sano et tää on nyt mentävä läpi, niin kaikki menee 

hyvin ja mä niinku tavallaan otin vaarista neuvon.” (Ilmari/66.) ”Kun teki mitä sanottiin, 

niin kyllä siellä pärjäs”, toteaa Veikko (65).  

 

Tällaista suhtautumista laitoselämään voi kuvata mukautuvuudeksi. Yksi mukautuvuuteen 

liittyvä piirre näyttäisi olevan eräänlainen välinpitämättömyys tai piittaamattomuus siitä, 

mitä ympärillä tapahtuu. Johannes (77) kiteyttää monen koulukodissa olleen asenteen: ”mo-

nesta asiasta säästy kun vaikeni”. Tapanin (55) mukaan osassa poikia oli havaittavissa ”lai-

tostumista”.  

 

”Mä huomasin joissain, ketkä oli liian kauan ollu siellä, että ne ei halunnu pois sieltä. 

Heillä ei ollu mitään, ne oli tavallaan alistuneet ja ne ei osannu odottaa elämältä mitään 

muuta enää. Ja ne oppi sitte viihtymään siinä jutussa, ja se mua pelotti hirveästi, et 

musta tulee samanlainen.”  

 

Kuvatuilla suhtautumistavoilla on paljon yhtäläisyyksiä Goffmanin teoretisointiin tavoista 

sopeutua laitokseen. Vetäytymisellä Goffman tarkoittaa suhtautumistapaa, jossa henkilö pi-

dättäytyy kaikista muista paitsi fyysisiä tarpeita tyydyttävistä kontakteista muihin laitok-

sessa oleviin. Kolonisoitumisesta Goffman puhuu tarkoittaessaan sitä, kun ihminen sopeutuu 

laitosyhteisöön ja pyrkii järjestämään olonsa mahdollisimman mukavasti. Kääntymyksellä 

hän tarkoittaa pyrkimistä ”täydelliseksi hoidokiksi” henkilökunnan virallista hoidokkikäsi-

tystä noudattaen. Sopeutumistyypit esiintyvät harvoin puhtaina, ja laitoselämän eri vaiheissa 

ihminen voi Goffmanin mukaan vaihdella eri sopeutumistapojen välillä. (Goffman 1997, 

48–50.)  

 

Suuri merkitys koulukotiin sopeutumisella ja siellä viihtymisellä näyttäisi olleen sillä, mil-

laisiksi suhteet henkilökuntaan muodostuivat.  Kuten Ilmari (66) myös esimerkiksi Johannes 

(77) löysi johtajasta nuorta miestä kannattelevan ihmisen ja hänen kauttaan mielekästä teke-

mistä.  
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”Viikoittain oli aina kerhoillat joissa oli johtaja mukana. (…) Johtaja anto mulle lau-

lutuntia. (...) Laulettiin, oli tämä Ristilukki käytiin läpi ja mitähän muita sen tapaisia 

lauluja oli. Kävin sitten juhlissa siellä kirkolla laulamassa. (…) Sittenhän sinne tuli 

semmoinen opettaja (…) joka muodosti torvisoittokunnan. Meillä oli omat puvut ja 

mä soitin es-alttoa. Ja sitten sinne tuli semmoinen nuoriso-ohjaaja (…) ja partiotoi-

minta alkoi siellä ja tietysti siinä olin mukana koko ajan siellä ja sieltä se partiokipinä 

lähti. (Johannes/77.)  

 

Johanneksen lisäksi ainoastaan Olavi (76) otti haastattelussa esille vapaa-ajan taide- ja kult-

tuuriharrastukset, vaikkakaan hän ei niihin itse juuri osallistunut. Ne oli ilmeisesti varattu 

pojille, joilla oli lahjoja (ja kiinnostusta). Toiminta kuitenkin hiipui, mihin lienee vaikuttanut 

johtajanvaihdos 1960-luvulla, mutta toisaalta, aikakin taisi ennen pitkää ajaa näytelmäker-

hojen ja torvisoiton ohi.  

 

Myös Päivi (46) ja Jaana (45) kertovat hyvistä väleistä perhekotivanhempiin, samoin Timo 

(85):  

”Ei jälkeenpäin mitään pahaa sanottavaa oo. En mä tiiä, oisko ne ollu vähä pihalla 

joistakin asioista. Kyllähän kundit kävit jotkut vetään ihan kunnon kännit siinä kylällä 

ja eikä siitä kukaan tienny mitään. Kyllähän me käytiin siellä pihalla ulkona ja ei siitä 

tiedä kukaan mitään. Tai en mä tiedä, ei ainakaan kukaan tullu sanomaan mitään.” 

 

Toisaalta johtajan tai jonkun henkilökunnan edustajan persoonallisuus tai käytös – tai mo-

lemmat – on saattanut muodostua vuorovaikutuksen täydelliseksi esteeksi. Sama henkilö voi 

herättää täysin erilaisia muistoja. Johanneksessa (77) lämpimiä muistoja herättänyt Koulu-

kodin johtaja aiheuttaa Anterossa (77) täysin päinvastaisia tunteita. 

 

A: Mut kaikista katkerin muisto mulla on tässä, tässä poikakodissa, silloin kun tää 

Johtaja alko mua kiusaamaan. Oli joulu, jouluaatto. Ja tässä kodissa oli iso juhlasali. 

Me syötiin ja se pani minut vastapäätä. 

T: Itteensä vastapäätä? 

A: Niin. Ja kahto pitkään kun mä otin makkaranpalan perkele, en mä uskaltanut juuri 

mitään syyvä. Se niin hypnotisoi mua, kuule niin julma äijä oli saatana.  

T: Miten se...? 

A: Kyllä mä monta kertaa ajattelin että kun mä pääsen vielä täältä mä tapan sinut.  
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Toisinaan vastakkainasettelu saattoi syntyä heti sijoituksen alussa.  

”Sitte kun päästiin Koulukodin portille, silloin kun lähettiin sinne kiikuttaan, niin täähän 

tuli tää Johtaja vastaan et nyt tuli Sukunimi äitin poika sellaseen paikkaan mistä ei sitte 

lähdetä. Mulle tuli sellanen mieli että toi ois ehkä kannattanu jättää sanomatta, jäi niin kai-

velemaan mua. (Jari/45.) Lähes täsmälleen samoin sanoin oli Tapani (55) otettu Kouluko-

dissa vastaan vuosikymmen aiemmin, ja sama oli reaktio nuoren miehen mielessä: ”saatpas 

nähdä”.  

Tinkimättömät 

 

Edellä käsitellyistä laitokseen sopeutumisen tavoista puuttuu Goffmanin (1997) ”tinkimät-

tömäksi linjaksi” nimeämä selviytymisen muoto. Siinä laitoksen asukas uhmaa tietoisesti 

laitoksen sääntöjä ja kieltäytyy kaikin tavoin yhteistoiminnasta henkilökunnan kanssa. Har-

vemmin kukaan pysyy tinkimättömällä linjalla koko laitosaikaansa, huomauttaa Goffman, 

vaan henkilö usein riittävästi rangaistuksia saatuaan taipuu ja omaksuu toisenlaisia sopeutu-

mismalleja. (Goffman 1997, 49.)  

 

Haastatelluissa on muutamia, joiden ”tinkimätön linja” näyttäisi jatkuneen melko kauan tai 

itse asiassa koko heidän Koulukotiaikansa. Antero (77) karkasi toistuvasti rangaistuksista 

huolimatta. Koulukodin jälkeen hän joutui toiseen koulukotiin ja siellä karkailu jatkui. Suu-

ren osan ajastaan putkassa viettänyt Erkki (62) arvelee, että ”kerran kun keksitään, niin sitä 

on sitten aina tapetilla”. Ennen pitkää oli mahdoton sopeutua pienistä rikkeistä saatuihin 

rangaistuksiin, kuten illasta toiseen kahden rakennuksen väliä kävelemiseen, hän kertoo. 

”Jossain vaiheessa mitta täytyy ja antaa mennä -asenne tulee päällimmäiseksi”. Vastaavasta 

kertoo myös Jari (45): ”Mä tiesin et mä pärjään koska kolmas tuomio oli tulossa, sitä odo-

tellessa mä sanoinkin silloin että kannattaa vaan kattoo selkänsä taakse et seuraavallahan mä 

lähden jo linnaan että ei oo mitään väliä, et mieluummin vuos siellä ku kuus täällä, et tilan-

nehan oli jo niin pitkällä”.  

 

Dikotominen jako joko vastarintaan tai suostumiseen voi kuitenkin ennemmin peittää kuin 

paljastaa vallankäytön jokapäiväisiä käytäntöjä, toteaa saksalaisen sosiaalihistorioitsija Alf 

Lüdgen ajattelua hyödyntänyt Kari Teräs (2001, 26). Lüdge on kehittänyt käsitettä Eigensinn 

tai Eigen-Sinn, jonka kaikkia vivahteita on Teräksen mukaan vaikea saavuttaa suomen kielen 
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käännöksellä ’omapäisyys’. Omapäisyys saatetaan samaistaa ’uppiniskaisuuteen’, mutta jos 

uppiniskaisuus on lähinnä tunnepitoista niskurointia, niin omapäisyydellä viitataan myös 

toiminnan refleksiiviseen ja rationaaliseen puoleen. Omapäisyys on ymmärrettävissä pikem-

minkin luovaksi ajatteluksi, toiminnaksi ja kyvyksi antaa valtasuhteille omia merkityksiä, 

toteaa Teräs. (Teräs 2001, 26–27.) Tässä omapäisyyden merkityksessä monet Koulukodin 

poikien tekemiset näyttäytyvät muunakin kuin vain tottelemattomuutena, niskurointina ja 

järjestelmän tunneperäisenä vastustamisena.   

 

Esimerkiksi Anteron (77) ja muutaman muun pojan varkaus keittiön kellariin oli huolellisen 

valmistelun ja useiden eri vaiheiden tulos. Koulukodista tehtiin paljon karkumatkoja suurin 

piirtein hetken mielijohteesta, mutta osa oli pitkään valmisteltuja ja organisoituja.  

 

”Kerran sieltä putkastakin lähettiin. Saman ikäsiä oltiin, oisko oltu jotakin 12- 13-ke-

säsiä kun otettiin ja lähettiin sieltä putkasta sitte. Minä veivailin, tein avaimen ns. ul-

komuistista, kun muisti on niin hyvä, niin semmonen pätkä messinkitankoo ja Abloy-

avaimen tein siitä kun tiesin, että on Abloy-avaimen vahvunen se tanko. (…) Kattelin 

aina välillä avainta kun mentiin sinne ja aivan pyysinkin että saanko kattoo tota. (…) 

Minä katoin sitä tarkkaan ja sitten testailin sitä sinne oveen silloin tällöin. (…) Ja kas 

kummaa se kerran sopikin ja pari yötä siinä meni mut sitte lähdettiin. (Erkki/ 62.)  

 

Jari (45) kertoo rakentaneensa Koulukotiin kokonaan poikien oman järjestelmän.  

 

”Piti luoda semmonen portaikko sinne alemmaks, nää niinsanotut juoksupojat, jotka 

pärjää ja jotka on tyytyväisii kun niillä on tupakkaa ja… Ja jos niiltä loppuu jotain ni 

sä pystyt niille sitä tarjoon. Et jos ne haluu elokuviin, niin ei mennä ite, jätetään niille 

joku paikka et ne pääsee sinne, mitä me siel tehdään, mikään elokuva kiinnosta kun on 

muuta tekemistä.” 

 

Muu tekeminen tarkoitti lähinnä karkureissujen valmistelemista ja, kuten Jari sanoo, ”vies-

tintäpoliittisia järjestelyitä”. Hän kertoo ”riianneensa yhtä tyttöä kyliltä” niin kauan, että sai 

omansa ja muiden poikien postit kulkemaan tytön välityksellä. Posti noudettiin juna-ase-

malta puupinojen välistä, ja samassa paikassa olivat odottamassa ”aperiittapullotkin”, kun 

sijoitus Koulukodissa viimein päättyi. Ja kyllähän jo siihen aikaan osattiin perunajauhokikat, 

ja osattiin laittaa hiukset ovien väliin kulkijoista kertomaan välissä, sanoo Jari. Hän kertoo 
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kuinka viestit laitosalueen sisällä tarvittaessa kulkivat: ”jollei muuten niin tempastiin t-paita 

lippusalkoon ja äkkiä alas niin tiedettiin mitä tapahtu kolmen kilometrin päässä”. Viestittely, 

postiliikenne eli toi viestintäpolitiikka oli semmosta et sehän vapautti ja anto mahdollisuuk-

sia muillekin kavereille.” (Jari/45.)  

 

Kerrottua voi tarkastella alakulttuurin käsitteen avulla. Alakulttuuri voidaan määritellä yk-

sinkertaisesti kulttuuriksi toisessa kulttuurissa, ja alakulttuurilla on omat arvonsa, ennakko-

luulonsa ja uskomuksensa (Taruvuori 2010, 80). Laitoksissa kuten esimerkiksi vankilassa 

tai koulukodissa, alakulttuurilla on merkittävä rooli selviytymisstrategiana laitoksen totaali-

suutta eli jatkuvaa valvontaa ja kontrollia vastaan. Alakulttuurit eivät kuitenkaan ole siten 

itsenäisiä, että ne eristäisivät jäsenensä valtakulttuureista, vaan ne ovat aina yhteydessä muu-

alla yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja asenteisiin. Alakulttuurin merkitys on ennen 

kaikkea siinä, että se liittyy ihmisen identiteetin muodostumiseen vahvistaen ja pitäen koossa 

ihmisen käsitystä itsestään. (Mt. 80–81.) 

Stigma 

 

Huomioni kiinnittyi haastatteluissa siihen, että oikeastaan kukaan ei ottanut puheeksi ystäviä 

tai kuvannut ystävyyssuhteita laitoksessa. Asiaa erikseen kysyessäni, vain muutama sanoi 

saaneensa Koulukodissa ystävän tai ystäviä. Muut totesivat, että suhdetta toisiin poikiin ei 

voi nimittää ystävyydeksi. ”Mutta totta kai siinä tuli semmoisia että saatettiin lähtee rantsuun 

tai johkin, pyörittiin, tai salille. Ja kyllä siinä aina se oma porukkansa, kun ei ollu tietokoneita 

ei mitään semmoisia niin täyty jotain muuta keksiä ja mennä sinne salille tai sitten pelaan 

flipperiä ja pingistä ja koronaa.” (Markku/55.) Kukaan haastatelluista miehistä ei ole ollut 

jälkeenpäin yhteydessä samaan aikaan Koulukodissa olleisiin poikiin. Naisista Päivi (46) 

kertoo aluksi pitäneensä yhteyttä erääseen tyttöön Koulukodista pääsyn jälkeen, mutta sit-

temmin yhteydenpito hiipui. 

   

Ystävyyssuhteiden solmimisen kannalta Koulukoti on hyvin poikkeava ympäristö verrattuna 

samanikäisten nuorten elämään sen ulkopuolella. Ystävä on hankittava paljon suppeam-

masta joukosta kuin ns. normaalielämässä, eikä laitosympäristö itsessään tarjoa samanlaisia 

kanssakäymisen muotoja ja mahdollisuuksia. Cohen ja Taylor (1986) ovat tutkineet englan-

tilaisten pitkäaikaisvankien elämää, sopeutumista ja sosiaalisia suhteita laitoksessa. He ovat 
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korostaneet, että tilassa ja tilanteessa, jossa ollaan koko ajan ja pitkän aikaa samojen ihmis-

ten seurassa, ihmisen sosiaalinen roolikenttä kapenee. Tällä he tarkoittavat sitä, että kun ih-

miset normaalisti tyydyttävät eri tarpeita eri ihmisten seurassa (esimerkiksi älyllisyys, us-

koutuminen, sukupuolisuus ja hauskanpito), niin tällainen ihmiselle ominainen tilannepoh-

jainen roolieläytyminen ei ole suljetussa laitoksessa mahdollista. Yhden ystävän on usein 

katettava ihmisen koko roolikenttä, jolloin suhde muodostuu pakostakin hyvin läheiseksi. 

Tällaisessa läheisyydessä on aina riskinsä, joista pienin ei ole se, että toisen koulukotisijoitus 

yllättäen päättyy.  

 

Palaan vielä hetkeksi ajatukseen tarjotuista ja hyväksytyistä identiteeteistä. Ervin Goffman 

(1963) on käsitellyt myös käsitettä ’stigma’ tarkoittaen ihmisen sosiaalisesti leimattua mi-

nuutta. Stigman käsitteellä hän tarkoittaa yhteisön epätavalliseen, erilaiseen tai poikkeavaan 

ihmiseen lyömää häpeäleimaa, joka toimii syrjinnän perusteena. Leimaamisessa on kyse tie-

tyn, usein enemmistön tuottamasta häpeämerkinnästä, jonka alkuperän annetaan ymmärtää 

olevan leimatussa itsessään. Stigmatisoinnille on tyypillistä, että ihminen leimataan koko-

naisuudessaan huonoksi yhden ominaisuuden perusteella. (Goffman 1963, 11–14.) Hä-

peäleimattuja piirteitä ovat olleet ja ovat yhä esimerkiksi uskonto, ihonväri, sukupuoli, sek-

suaalinen suuntautuneisuus tai vaikkapa lihavuus.  

 

Koulukoti lyö selvästi ihmiseen stigman. Tämä on välillisesti pääteltävissä esimerkiksi siitä, 

että suurin osa haastatelluista ei ole puhunut koulukotitaustastaan juuri kenellekään. Muu-

tama kertoi asiasta ensimmäisen kerran koulukodin jälkeen nyt minulle. Lapsuudesta koulu-

kodissa ei ole kerrottu varsinkaan omille lapsille, ja jotkut ovat salanneet sen myös vaimol-

taan. Perheenjäsenten ja muiden läheisten lisäksi asia on pyritty salaamaan ennen kaikkea 

työnhaussa. ”Totta kai mä häpesin sitä leimaa. Jos multa jossain kysyttiin koulutodistusta, 

mä sanoin että mä oon hukannut sen ja ei kai nyt todistuksella töitä tehdä, että mä näytän 

mitä mä osaan ja sillä selvä.” (Markku 55.) Markku myös arvelee, että hänen ensimmäisessä 

vankilatuomiossa tausta koulukodissa vaikutti tuomioon. ”Tietysti se kun on ollut poikako-

dissa, niin sehän tietysti paino siel, että perkele, taas teet tämmöisiä, ei kun kovennettuna 

vaan ja linnaan. Jos mä oisin ollut vaan joku semmoinen kiusankappale joka ei ois missään 

ollut koskaan niin enhän mä olis linnaan joutunut.” 
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5.10 Elämä kuin pupunloikkaa 

”Emme synny mitään varten, mutta jos meidän onnistuu pysyä hengissä tarpeeksi kauan, 

emme voi välttyä tulemasta joksikin”, on kirjailija Imre Kertész (2006, 110–111) todennut. 

Yksi tämän tutkimuksen ydinkysymyksiä on, ovatko haastateltavani tänään sitä, mitä he 

ovat, laitoksen ansiosta vai laitoksesta huolimatta? Yksiselitteistä vastausta ei liene ole-

massa, sillä elämämme koostuu monista merkityksellisistä asioista ja käänteistä, joista har-

vemmin yksi nousee ylitse muiden myöhempää elämäämme deterministisesti määräävänä. 

Sosiologian käsite sukupolven ’avainkokemus’ (ks. Mannheim 1952) on käyttökelpoinen 

myös yksilötasolla. Sen kautta voidaan ajatella, että huostaanotto ja sijoitus koulukotiin on 

ollut lapsen elämässä sellainen mullistus, että se ei ole voinut olla vaikuttamatta ihmiseen 

kokonaisvaltaisesti. Siihen, kuka ja mitä hän on, ja mikä on hänen positionsa perheessä, lä-

hiyhteisössä ja yhteiskunnassa. Elämä laitoksessa ei ole voinut olla muovaamatta ajatuksia 

totuudesta, oikeudenmukaisuudesta, arvoista ja ennen kaikkea ihmisen arvosta.  

 

Koulukodeissa olleiden myöhemmistä elämänvaiheista on tehty seurantatutkimuksia mo-

nelta eri vuosikymmeneltä (esim. Ahvenainen ym. 1984; Jahnukainen 2004; Kitinoja 2005; 

Manninen 2013; Rauhala 1972; Salo 1956; Saari 1951), ja parhaillaan on meneillään kaik-

kien aikojen kenties laajin, koulukodeista lähteneisiin nuoriin kohdistuva tutkimus (Manni-

nen 2014). Siinä selvitetään eri rekisteriaineistojen avulla (vrt. Saari 1951) koulukodissa ol-

leiden nuorten kuolleisuutta, psykooseja, lisääntymisterveyttä, armeijapalvelusta, psykiat-

rista sairastavuutta, rikollisuutta, koulutusta, työuraa ja toimeentuloa (mt.).  

 

Mielestäni useimmissa aiemmissa tutkimuksissa määritellyt, pärjäämistä kuvaavat mittarit 

kertovat vain osan ”totuudesta”. Jos lähtökohdaksi otetaan Sajaman (1993,) määritelmä, 

jonka mukaan hyvä elämä koostuu ”terveydestä, turvallisuudesta, ruumiillisesta koskemat-

tomuudesta, itsensä kehittämisestä, itsemääräämisestä ja nautinnosta, ja keinoista niiden saa-

vuttamiseksi”, niin on selvää, että esimerkiksi työttömyydestä ja sen mahdollisesti aiheutta-

mista talousvaikeuksista voi muodostua hyvän elämän toteutumisen este. Tässä katsannossa 

esimerkiksi laitoksen jälkeinen työllistyminen on jossain määrin käypä mittari, samoin kuin 

esimerkiksi päihteiden käyttö tai parisuhde ja perhe. Myöskään rikollinen toiminta ja sen 

seuraukset eivät täytä hyvän elämän edellytyksiä.  
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Ongelma tästä näkökulmasta tehdyissä seurantatutkimuksissa on mielestäni ensinnäkin 

siinä, että ne eivät kerro mitään varsinaista uutta. Ne kertovat lähinnä vain uusista tavoista 

diagnosoida ja luokitella koulukotiin päätyviä lapsia ja nuoria. Ne kertovat tämän päivän 

diskurssilla sen, mitä aiemmin nimitettiin pahantapaisuudeksi. Pahantapaisuus oli sielullista 

sairautta, joka ilmeni epäsosiaalisuutena ja joka sikisi kurjissa kotioloissa ja kasvattajiksi 

kykenemättömissä vanhemmissa. Ongelma näkökulmassa on myös se, että ihmisen elämä 

määrittyy hyvin institutionaalisesta näkökulmasta. Samalla otetaan vähintään implisiittisesti 

kantaa siihen, millaista on (kyllin) hyvä elämä; mitä on selviytyminen ja mitä on pärjäämi-

nen.  

 

Olen halunnut, että haastateltavani määrittelevät sen, mitä pärjääminen heille merkitsee ja 

miten he ovat mielestään elämässään pärjänneet. Seuraavassa on lyhyt luonnehdinta jokaisen 

kertomasta. Ihmisen mittainen elämä yhteen tutkimuksen kappaleeseen puristettuna ei tee 

sille oikeutta, mutta haastateltavat ovat äänessä itse, ja se on ollut tämän tutkimuksen kes-

keinen lähtökohta.  

Antero 77 

Antero meni maalarinoppiin koulukodin jälkeen, mutta armeijan käytyään jäi sinne siviili-

työntekijäksi muutamaksi vuodeksi. Sieltä lähdettyään hän perusti maalausliikkeen ja teki 

urakointia eri puolilla Suomea, ja tienestit olivat hyvät. 1970-luvun lopulla hän lähti joksikin 

aikaa Ruotsiin töihin ja jatkoi Suomeen palattuaan alalla kunnes työt loppuivat 90-luvun 

lamaan. Ikää Anterolla oli kuitenkin jo lähes 60, joten hän teki päätöksen eläkkeelle jäämi-

sestä. Terveyden kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia, ja kunto on edelleen loistava, hän 

kertoo. Anteron elämän intohimo on ollut matkustelu. Reissuja ulkomaille – lähelle ja kauas 

– on kertynyt ainakin 80; Dubaissa kolme kertaa, Sri Lankassa ja Malesiassa kaksi kertaa, 

Intiassa, Vietnamissa… Antero on matkustellut pääasiassa yksin. Naimisiin hän meni 60-

luvun lopussa, ja liitto jatkuu edelleen. Lapsia heillä ei ole.  

Johannes 77 

Johannes lähti Koulukodista kristilliseen kansanopistoon. Musiikillisesti lahjakkaan pojan 

ajatuksissa oli ura esimerkiksi kanttorina, mutta suunnitelmat eivät koskaan toteutuneet. Jo-

hannes kävi aliupseerikoulun ja jäi kantaupseerikoulun jälkeen armeijan palvelukseen. Rat-

kaisuun vaikutti suuresti se, että hän oli jo varusmiesaikana tavannut tulevan vaimonsa. 

Tuolloin solmittu avioliitto jatkuu yhä ja lapsenlapsia on useita. Armeijasta pois jäätyään 
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Johannes siirtyi sosiaalialalle ja teki siellä töitä yleiseen eläkeikään asti. Aikoinaan koulu-

kodin puusepän verstaassa työskennellyt ja siellä alan kisällintutkinnon suorittanut Johannes 

veistää, maalaa ja harrastaa musiikkia. Koulukodissa käsivarteen tehty tatuointi on kaiherta-

nut mieltä koko aikuisiän. Mielessä käy edelleen usein, josko siitä nykyajan lasertekniikan 

avulla hankkiutuisi viimein eroon.   

 Olavi 76 

Olavi palasi Koulukodista takaisin synnyinkotiinsa. Välit isäpuolen kanssa eivät olleet hy-

vät, joten Olavi hakeutui töihin. Työmiehenä maataloissa hän kierteli pitkin Suomea, käväisi 

myös Ruotsissa töissä ja päätyi lopulta nykyiseen asuinkuntaansa. Vaimo löytyi naapurita-

losta ja lapsia syntyi kaksi. Vaimo kuoli lasten ollessa pieniä, ja elämä järjestyi sen jälkeen 

yksinhuoltajana kahden pojan kanssa. Nykyisin molemmat pojista asuvat perheineen naapu-

rikunnassa ja Olavi asuu yksikseen. Ikäisekseen erittäin hyväkuntoinen mies lenkkeilee, te-

kee puusavottaa ja matkustaa kerran viikossa toisella paikkakunnalla asuvan naisystävänsä 

luo. Olavi on tehnyt koneurakointia koko työelämänsä ajan ja toteaa monen muun samaan 

aikaan koulukodissa olleen lailla, että onneksi koulujen käymättömyys ei ollut työnteon este 

”tuohon aikaan”. Olavi opetteli lukemaan ja kirjoittamaan aikuisena.  

 Matti 76 

Matti lähti Koulukodista Reisjärven kristilliseen kansanopistoon. Sen käytyään hän palasi 

takaisin synnyinpaikkakunnalleen. Poikakodissa Matti työskenteli metallipajassa ja sanoo 

sieltä saadun opin ja työtodistusten olleen hyödyllisiä myöhemmin työelämässä. Kotiseu-

dulle palattuaan Matti suoritti koneasentajan ammattikurssin ja pääsi paikkakunnan tehtaalle 

töihin, missä hän oli eläkkeelle siirtymiseen asti. Matti asuu edelleen samalla paikkakun-

nalla, naisystävänsä kanssa.  

Juhani 76 

Koulukodin jälkeen Juhani meni joksikin aikaa kotikylälle teollisuustyömaalle, mutta vaih-

toi sen Raudaskylän kristilliseen opistoon. Opiston jälkeen Johannes teki monenlaisia töitä. 

Hän muun muassa kiersi kauppiaana, oli kirjakustantamossa ja mainosalalla. Kotiseututyöllä 

monessa eri muodossa on myös aina ollut tärkeä sija Juhanin elämässä. Vaan ”viinanhimo” 

on ollut esteenä ja haittana monessa asiassa, sanoo myös alkoholistiparantolassa ollut Johan-

nes. Hänen Alzheimerin tautia sairastanut vaimo kuoli muutama vuosi sitten ja mies jäi yk-

sin. Neljästä lapsesta yksi asuu Keski-Euroopassa. Alkoholista Juhani ei ole päässyt eroon 
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vieläkään, ja nykyisin elämä on pitkälti neljän seinän sisälle ja sänkyyn sidottua, pari vuotta 

sitten tapahtuneen toispuolihalvauksen jälkeen. Arjesta huolehtivat kodinhoitajat ja henkilö-

kohtainen avustaja. 

Kalevi 76 

Kalevi aloitti heti Koulukodin jälkeen työt kotiseudullaan asuen aluksi äitinsä kanssa. On-

gelmat alkoholin kanssa alkoivat kuitenkin saman tien, ja työpaikat vaihtuivat tiuhaan ”kun 

pakko oli taas lähteä juomaan”. Kapakan ruletit, ”ei huonot hevoset tai kalliit naiset”, veivät 

Kalevin rahat. Rakennusalan töiden jälkeen Kalevi kiersi kauppiaana pitkään ympäri Suo-

mea, elämä oli sekavaa, kunnes hän 1980-luvulla havahtui: ”kyllä mä olen hullu”. Verovel-

kojen maksamiseen ja asioiden setvimiseen meni aikansa, mutta ennen pitkää Kalevi oli kui-

villa kaikesta. Heti perään tuli 90-luvun lama ja sen tuoma työttömyys, ja samoihin aikoihin 

Kalevin keuhkoista löydettiin vikaa. Hän itse on varma siitä, että keuhkoahtaumatauti on 

peräisin asbestityömailta, mutta lääkäreiden mielestä syy on tupakoinnissa. Taudin etenemi-

nen on hiljentänyt ja hidastanut Kalevin päivät, mutta kaverit käyvät kylässä ja auttelemassa. 

Naimisissa Kalevi oli aikoinaan seitsemisen vuotta ja avioliitosta on kaksi lasta. Suhde hei-

hin on jäänyt etäiseksi, osin huonoksikin, mutta pojanpojan kanssa hän on jonkin verran 

tekemisissä.  

Ilmari 66 

Ilmari opiskeli laivakokiksi koulukodin jälkeen. Hänellä on ollut useita omia ravintoloita ja 

baareja, viimeisin oli toiminnassa vielä vajaat vuosi sitten. Eläkkeelle Ilmari jäi vuonna 2010 

aivan muista töistä, suuren suomalaisfirman työntekijäportaasta. Eläkkeelläkään mies ei ole 

osannut olla jouten, vaan pitää pientä putiikkia, kuitenkin pikkuhiljaa jo jäähdytellen. Elä-

mänsä varrella Ilmari on asunut useaan otteeseen Ruotsissa ja siellä hän oli myös naimisissa. 

Naimisissa hän on ollut toistaiseksi seitsemän kertaa ja kertoo kahdeksannen olevan suun-

nitteilla. Nykyinen naisystävä asuu toisella paikkakunnalla. Lapsia Ilmarilla on ollut kaksi, 

joista toinen on kuollut ja toinen on asunut jo kauan ei-suomalaisen äitinsä kanssa ulkomailla 

ilman että Ilmari olisi heitä nähnyt. Ilmari vierailee säännöllisen epäsäännöllisesti Kouluko-

dissa. 

Pentti 65 

Pentin vanhemmat olivat anoneet useita kertoja, että veljekset päästettäisiin pois Kouluko-

dista. Ensimmäinen, jonka kohdalla anomus onnistui, oli Pentti. Hän pääsi Koulukodista 
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pois 14-vuotiaana ja jatkoi koulunkäyntiä kotipaikkakunnallaan. Välit isän kanssa olivat kui-

tenkin huonot, ja Pentti muutti 15-vuotiaana pois kotoaan. Hän pyrki ammattikouluun, mutta 

ei päässyt, joten hän ryhtyi tekemään töitä ”mitä sai”. Pentti muutti Ruotsiin, missä hän asui 

jonkin aikaa, ja kävi siellä asuessaan tarjoilijakurssin. Jo armeijassa ilmenneet jalkavaivat 

kuitenkin pahenivat ja hän jäi sairauseläkkeelle varhain. Pentti sanoo, että sekä hänen että 

kahden muun Koulukodissa olleen veljen elämä on mennyt piloille pitkälti juuri laitossijoi-

tuksen takia.  

Seppo 65 

Seppo pääsi suoraan Koulukodin jälkeen kotipaikkakunnan metallipajalle töihin. Pajan 

omistaja katsoi osaamiseen, ei koulukotitaustaan, hän sanoo. Metallitöitä Seppo onkin tehnyt 

koko työelämänsä ajan, ja pitkäaikaisena, nyttemmin hiipuman päin olevana harrastuksena, 

on ollut amerikkalaisten vanhojen autojen entisöinti. Seppo asuu edelleen synnyinkunnas-

saan, ja hänen kaksi jo aikuista poikaansa asuvat lähellä, ja mikä tärkeintä, pojat pärjäävät 

elämässään hyvin, sanoo Seppo; nuoremmalla on suunnitelmissa aloittaa yliopisto-opinnot 

ja toinen työskentelee metallialalla kuten isänsä. Seppo joutui jokin aika sitten vähentämään 

töitä pienen aivoinfarktin takia, mutta taas hän päivittäin vähintään piipahtaa pajalla.    

Veikko 65 

Myös Veikko pääsi heti Koulukodin jälkeen kotiseudulle töihin, ja hän muutti tuolloin myös 

jo omilleen asumaan. Poikakodista hän oli saanut erinomaiset todistukset sekä kansakoulun 

että ammattiopin suorittamisesta. Firma, jossa Veikko työskenteli, kuitenkin kaatui ja pää-

sykokeiden kautta nuori mies pääsi armeijaan 16-vuotiaana. Armeijan jälkeen Veikko 

hankki koneenkorjauksen ammattitutkinnon ja työskenteli kauan saman työnantaja palve-

luksessa. Veikko asuu edelleen kotiseudullaan yhdessä vastikään myös eläkkeelle jääneen 

vaimonsa kanssa, yhteisiä vuosia on takana pian 50. Molemmat lapset ovat jo muuttaneet 

pois kotoa. Tärkeintä elämässä on ollut tarjota jälkikasvulle paremmat eväät kuin mitä itsellä 

on ollut, sanoo Veikko.  

Erkki 62 

Erkki siirrettiin Koulukodista toiseen koulukotiin ja sieltä vielä kolmanteen koulukotiin. jan 

johdannossa). Sieltä päästyään Erkki palasi kotiseudulleen ja aloitti ammattikoulun, joka jäi 

kuitenkin kesken. Hänelle alkoi kolmelle vuosikymmenelle sijoittuva vankilakierre pääasi-

assa omaisuusrikoksista ja viimeisen tuomion Erkki istui 1990-luvun alussa. Tuolloin mies 
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tuli viimein siihen tulokseen, että eiköhän tämä jo riitä. Tuomioiden välillä Erkki teki mo-

nenlaisia töitä, piipahti Tanskassa ja opiskeli muutaman vuoden teknillisessä opistossa. Sai-

rauseläkkeelle Erkki jäi viitisen vuotta sitten ja jakaa päivät pitkäaikaisen avopuolison 

kanssa. Lapsia hänellä ei ole, mutta muutama virallinen ja vähän epävirallisempikin kummi-

lapsi. Erkilllä todettiin hiljattain vakava syöpä. 

Tapani 55 

Tapani sanoo elämänsä alkaneen varsinaisesti vasta armeijan jälkeen. Onnistumisia ja arvos-

tusta hän sanoo saaneensa vasta siellä sekä myöhemmin esimerkiksi harrastusten kautta. 

Ajasta koulukodissa hänellä ei ole juuri mitään hyvää sanottavaa. Pikemminkin siellä ja las-

tensuojelun huostaanottamana koetut asiat vaikuttivat hänen mukaansa ratkaisevasti elämän 

kääntymiseen väärille raiteille. Yhtenä vaikeimmista asioista hän mainitsee epäonnistumisen 

avioliitossa ja isänä, mutta tällä hetkellä hän elää hyvässä parisuhteessa, käy töissä ja har-

rastaa muun muassa metsästystä. Vankilatuomioita Tapani on istunut nuorena yhteensä noin 

kolmen vuoden edestä, mutta rikollisuus ja huumeet jäivät hänen osaltaan jo aikoja sitten. 

Ammattinsa teollisuudessa Tapani oppi työn ja ammattikurssien kautta. Hän oli vuosia töissä 

Norjassa, mutta on taas asunut Suomessa jo jonkin aikaa.  

Tapio 55 

Tapio hankki Koulukodin jälkeen teknisen erikoisalan osaamista ja menestyi työelämässä. 

Hänellä on ollut myös alansa oma firma, joka kuitenkin päätyi konkurssiin kymmenisen 

vuotta sitten. Konkurssi oli käsillä samaan aikaan myös henkilökohtaisessa elämässä: alko-

holipsykoosissa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Tuosta pisteestä alkoi hidas raitistuminen 

läpi aikuiselämän jatkuneesta juomisesta. Firman ja terveyden lisäksi kurkusta alas oli hul-

vahtanut kaksi avioliittoa; jäljellä olivat vaikea masennus, selkäongelmat ja sairauseläke. 

Nyt kuitenkin näyttää päivä päivältä paremmalta. Juominen alkoi vähentyä ratkaisevasti jo 

joitain vuosia sitten, ja kokonaan raittiina Tapio on ollut nyt puolisen vuotta. Elämän tärkein 

asia ovat lapset; nuoret aikuiset, tyttö ja poika, joihin suhde on pysynyt hyvänä vaikeuksista 

huolimatta.   

Kari 55 

Kari lähti Koulukodista kansakoulun päästötodistus ja 20 markan stipendi koulumenestyk-

sestä taskussaan. Palattuaan synnyinkotiinsa Karin perhe muutti, ja koulukotia edeltävä 
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vanha kaveriporukka ja pienet rötöstelyt jäivät toiselle puolen kaupunkia. Kari aloitti am-

mattikoulun, mutta ei käynyt sitä loppuun, vaan lähti rakennuksille töihin. Sittemmin Ruot-

siin muutettuaan hän hankki siellä ammattikoulutuksen LVI-alalle, jolla työskentelee edel-

leen. Kari on toista kertaa naimisissa ja aiemmasta liitosta hänellä on kaksi lasta.  

Markku 55 

Markun elämässä ovat laitos ja siviili vuorotelleet aina Koulukodista alkaen lähelle tätä päi-

vää. Ensimmäisen vankilatuomionsa Markku istui Keravan nuorisovankilassa, ja sen jälkeen 

tuomioita tuli jossain vaiheessa sitä tahtia, että töitäkään ei aina kannattanut hakea tuomion 

roikkuessa ilmassa. Syinä olivat pääasiassa väkivaltarikokset, varkaudet ja ryöstöt. Viimei-

simmästä, yhdyskuntapalveluksi muutetusta tuomiosta, on kuitenkin aikaa jo useampia vuo-

sia. Levyseppähitsaajakoulun käyminen on taannut työtä, eli ei elämä toki pelkää vankilassa 

istumista ole ollut. Naimisiin Markku kyllä meni niin ikään vankilassa, ja 30-vuotishääpäi-

vää he viettivät vaimonsa kanssa pari vuotta sitten. Kolmesta lapsesta kaksi asuu vielä ko-

tona ja vanhin lapsista, tytär, meni hiljattain naimisiin ja asuu omillaan. Jokin aika sitten 

Markku sai sydänkohtauksen ja siitä toipuminen on vielä kesken.  

Timo 45 

Timo sai ensimmäisen ja viimeisen lyhyen vankilatuomion pian koulukodin jälkeen. Pienistä 

tyhmyyksistä tuli loppu heti alkuunsa hänen tavattua nykyisen vaimonsa. Heillä on kaksi 

teini-ikäistä lasta, ja perhe on elämän tärkein asia, Timo sanoo. Paraikaa suunnitteilla on 

muutto rivitalosta omaan omakotitaloon. Koulunkäynti jäi Timolla peruskouluun, mutta 

maansiirtoalalla töitä on riittänyt 16-vuotiaasta lähtien. Nykyisin hänellä on alan erikoistöitä 

tekevä oma firma. Timo on ”toisen polven” koulukotipoika. Hänen isänsä oli Pernasaaren 

koulukodissa vuodet 1940-luvun lopussa ja 1950-luvun alussa.   

Jari 45 

Jari sai parikymppisenä muutaman vankilatuomion, mutta istumiset jäivät siihen. Ensimmäi-

sen lapsen Jari oli saanut jo 17-vuotiaana ja jäänyt saman tien yksinhuoltajaksi lapsen 

kanssa. Uudelleen yksinhuoltajaksi Jari jäi myös seuraavasta liitosta, kun lasten – kaksi poi-

kaa – äiti joutui vankilaan. Töihin Jari meni suoraan koulukodista päästyään, aluksi kirves-

mieheksi rakennuksille mutta myöhemmin myös maalariksi. ”Elämä kuin pupunloikkaa”, 

hän kuvaa lapsuutta ja nuoruutta, joissa monia vaiheita jäi kokematta, ”kun ei ollut tilaisuuk-
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sia taakseen katsella”. Kolmen käytännössä aikuisen lapsen lisäksi Jarilla on nykyisestä lii-

tosta kaksi alle kouluikäistä lasta. Vapaa-aika kuluu pitkälti urheiluympyröissä valmentajana 

ja seuran johtotehtävissä.  

Päivi 46 

Päivi lähti Koulukodista kotipaikkakunnalle kauppakouluun ja on sieltä valmistuttuaan teh-

nyt monenlaisia töitä. Nykyisin hän on sosiaalialalla ja sanoo viihtyvänsä erinomaisesti. Päi-

villä on neljä lasta, joista kaksi vanhinta on jo aikuisia ja kaksi nuorempaakin teini-iässä. 

Päivi kertoo hieman erikoisista elämänsä koukeroista: Lasten isän kanssa hän on ollut nai-

misissa, mutta kukaan lapsista ei ole syntynyt avioliitossa. Yhä kotona olevat lapset asuvat 

isällään. Heistä toisella ilmeni jo MBD-oireiden aiheuttamia vaikeuksia, jolloin Päivi pyysi 

itse, nyt täysi-ikäisen poikansa huostaanottoa tämän ollessa 12-vuotias. Päivin tämänhetki-

nen avomies on hänen entinen aviomiehensä, mutta ei kuitenkaan hänen lapsiensa isä. Päivi 

sanoo tiukan kurin koulukodissa vaikuttaneen siihen, että hänestä on tullut kenties keski-

määräistä sallivampi äiti, vähän kuin kaveri lapsilleen. Esimerkiksi alkoholin käyttöön tai 

tupakointiin hän ei ole koskaan suhtautunut ”tiukkapipoisesti”, mutta huumeisiin sen sijaan 

ehdottoman kielteisesti.   

Jaana 45 

Jaana pääsi Koulukodista pois saatuaan opiskelupaikan ammattikoulusta, mutta hän ei kou-

lua koskaan aloittanut. Jaana palasi asumaan kotiin, missä äidin runsas alkoholinkäyttö ja 

epämääräinen elämäntapa olivat ennallaan, ja myös Jaana alkoi juoda. Pois kotoa toiselle 

paikkakunnalle hän muutti 18-vuotiaana ja alkoi pian sen jälkeen odottaa ensimmäistä las-

taan. Toinen lapsi syntyi pian ensimmäisen jälkeen, mutta yhteiselämä lasten isän kansa 

päättyi. Uusi puoliso osoittautui hyvin väkivaltaiseksi, mutta vaikeiden aikojen jälkeen on-

gelma on pois päiväjärjestyksestä miehen palattua kotimaahansa. ”Tasaista elämä ei ole ollut 

missään vaiheessa”, Jaana toteaa. Hän on ollut pääasiassa lasten kanssa kotona, joten työko-

kemusta on kertynyt melko vähän. Jaanan mielenterveys on ollut koetuksella kriisin seura-

tessa toistaan. Viimeisimpänä näistä on ollut uuvuttava taistelu oman lapsen huostaanoton 

ja sijoituksen purkamiseksi. Tällä hetkellä hän on mukana kuntouttavassa työtoiminnassa ja 

viihtyy hyvin. Toimeliaisuutta päiviin tuo myös säännöllinen tyttären auttaminen lastenhoi-

dossa.   
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6 Johtopäätökset 

 

Kertomukset elämästä koulukodissa kertovat varastetusta lapsuudesta.21 Koulukotiin on jou-

duttu usein vuosikausiksi muusta maailmasta eristetyksi, varsin vähäisistä tai olemattomista 

rikkeistä. Useimmat haastatelluista ovat kokeneet koulukotiin joutumisen ennen kaikkea 

epäoikeudenmukaisuutena ja rangaistuksena, joka heidän käsityksensä mukaan ei ole ollut 

missään suhteessa heidän tekoihinsa. 1950 - 1970 -luvuilla sijoitus koulukotiin on tarkoitta-

nut täydellistä eroa sekä vanhemmista ja sisaruksista että muista läheisistä. Suurin osa Kou-

lukodissa tuolloin olleista haastatelluista oli koulukotiin tullessaan hieman toisella kymme-

nellä, yksi jopa alle 10-vuotias, ja koko laitosaikana he tapasivat vanhempansa kerran tai 

pari, tai eivät lainkaan. 1980-luvulla yhteydenpito läheisiin ja kotilomat lisääntyivät selvästi 

aiempaan verrattuna, mutta niiden epäämistä on aina käytetty myös sanktiona.   

 

Haastatteluista kävi ilmi, että joidenkin on ollut mahdoton sopeutua koulukotiin. Laitoselä-

mää on vastustettu muun muassa karkaamalla, kieltäytymällä työnteosta ja luomalla koulu-

kodin sisälle omia ”alajärjestelmiä”. Foucault’n terminologiaa käyttäen, jotkut ovat kieltäy-

tyneet ”subjektoitumasta” koulukoti-instituution tavoitteiden mukaisesti. Foucault (2014, 

364) ehdottaa, että vastarintaa esiintyy, sillä joidenkin kokemus epäoikeudenmukaisuudesta 

on niin voimakas. Kohtelu ja käytännöt laitoksessa saattavat olla sellaisia, että niiden koe-

taan aiheuttavan alkuperäiseen sanktioon (koulukotisijoitukseen) kuulumattomia kärsimyk-

siä. Epäoikeudenmukaisuuden tunne synnyttää helposti aggressioita. Syntytapansa johdosta 

aggressiot kohdistuvat itse järjestelmään ja sitä käytännössä edustaviin työntekijöihin, var-

sinkin jos nämä omalla toiminnallaan lietsovat vastakkainasettelua. Selitys on järkeenkäypä 

esimerkiksi erään väkivaltaa monissa elämänsä käänteissä kohdanneen haastateltavan koh-

dalla. Kotona hakkasi isä, ”sosiaalihuolto huostaanotti mutta myös jätti” ja pahoinpitely jat-

kui koulukodissa.  

  

Kokemuksia elämästä Koulukodissa leimaa kaksijakoisuus. Osalla haastatelluista on laitok-

sesta ainoastaan kielteistä sanottavaa ja huonoja muistoja, osa ajattelee aikaa laitoksessa 

voittopuoleisesti myötäsukaan. Myönteisissä muistoissa korostuvat tämän päivän näkö-

kulma ja ymmärrys. Koulukoti saattoi tuntua ikävältä ja sijoitus vääryydeltä siellä ollessa, 

                                                 
21 TV 1:ssä loppuvuodesta 2013 esitetty dokumentti kokemuksista koulukodissa on nimeltään varastettu lap-

suus (Lehikoinen 2013).  
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mutta iän myötä ajatukset ovat muuttuneet. Koulukotielämän myönteiset puolet ja positiivi-

set seuraukset ovat alkaneet saada entistä enemmän tilaa. Myönteiset muistot kohdistuivat 

usein siihen, miten koulukodissa oppi tekemään työtä, ja millainen merkitys siellä saadulla 

ammattiopilla on ollut myöhemmälle elämälle. Toisaalta juuri työntekoon liittyvät myös mo-

net hyvin kielteiset muistot. Työ Koulukodin maatilalla on koettu pakkotyöksi. Pakkotyötä 

se on ollutkin, sillä työstä kieltäytymisestä on seurannut rangaistus.  

 

Haastattelujen perusteella työnteko näyttäisi ohittaneen tärkeydessään niin koulunkäynnin 

kuin kaiken muunkin ainakin 1970-luvulle asti. Varsinkin 1950-luvun Koulukoti näyttäytyy 

lähinnä työsiirtolana, eritoten jos poika joutui maatilan töihin. Jo työ itsessään oli raskasta, 

mutta lisärasitusta kertyi huonoista varusteista ja yksipuolisesta ruuasta. Muutamat haasta-

telluista kertoivat kokeneensa ajoittain nälkää, mutta yleisesti ottaen Koulukodin ruokaan on 

oltu tyytyväisiä. Koulukodin, kuten muidenkin koulukotien yhteydessä on ollut suuri maa-

tila, jonka tuottavuutta ylläpidettiin pitkään poikien työllä. Haastateltavat kertoivat, että hen-

kilökuntaa oli mukana pellolla, navetassa, sikalassa ja metsätöissä varsin vähän. Työtä teh-

tiin myös puu- ja metallipajoissa sekä vielä 50-luvulla myös suutarinverstaassa. Verstaissa 

syntyi tuotteita, jotka olivat Koulukodin ulkopuolelta tilattuja, ja joista tuotto päätyi laitok-

selle. Pojat saattoivat kuitenkin saada ns. ahkeruusrahaa tehdyn työn perusteella. Myös lomat 

vietettiin ainakin 1950- ja 60-luvuilla tiiviisti Koulukodissa, mutta ne eivät olleet työstä va-

paata aikaa. Pikemminkin saattoi olla päinvastoin, koska kesä on maatiloilla kiireisintä ai-

kaa.  

 

70-luvulla pojille sälytetty työmäärä alkoi merkittävästi vähentyä. Töitä maatilalla ja pa-

joissa tehtiin kuitenkin vielä tutkimuksen tarkasteluajankohdan lopussa eli 1980-luvun alku-

puolella. Niin maaseudulta kotoisin olevat kuin kaupunkilaispojatkin ovat joutuneet pereh-

tymään maatilan töihin, vaikka opin hyödyttömyys myöhemmän elämän kannalta oli todettu 

komiteatasollakin jo 1950-luvulla. Laitoskasvatusta on kuitenkin alusta lähtien ohjannut pe-

riaate, jonka mukaan työnteko itsessään kasvattaa ja sopeuttaa, ja sitä kautta se muovaa kou-

lukotien oppilaista yhteiskuntakelpoisia.  

 

Huomattava osa haastatelluista oli joutunut Koulukotiin koulunkäynnin laiminlyönnin takia. 

Tätä taustaa vasten koulukotisijoituksesta muodostui eräänlainen paradoksi. Ensinnäkin var-

haisemmilla vuosikymmenillä työtä on tehty koulunkäynnin kustannuksella, ja toiseksi, kou-

lunkäynnin tavoitteena näyttäisi olleen ennen kaikkea oppivelvollisuuden täyttäminen. Sirén 
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(1965, 49) kiinnitti huomiota samaan asiaan. Koulupäivät ovat saattaneet olla paljon lyhem-

piä kuin kansa- tai peruskoulussa yleensä, ja opiskeltavia aineita on haastateltavien mukaan 

ollut vähemmän. Heistä jokainen on saanut Koulukodista päästötodistuksen, ja osalla on 

myös todistus ammattiopista, mutta monet haastatellut esittivät niitä kohtaan voimakasta kri-

tiikkiä. He kertoivat todistuksista, joissa on arvosanoja aineista, joita ei heidän mukaansa 

ollut edes opiskeltu. Lisäksi arvioitiin, että todistukseen kirjatut arvosanat olivat reilusti ”ylä-

kanttiin”. He arvelevatkin, että menestymisen mahdollisuudet olisivat olleet huonot, mikäli 

he olisivat jatkaneet opintojaan heti Koulukodin jälkeen. Useimmat haastatelluista ovat kui-

tenkin saaneet töitä heti Koulukodista päästyään, sillä kouluttamattoman asema työmarkki-

noilla oli tuolloin paljon parempi kuin nykyisin.  

 

Koulukotiin sijoitettiin koulunkäyntinsä laistaneita poikia. Siksi olisi voinut olettaa, että 

koulukodin kouluun olisi panostettu aivan erityisesti. Näin ei siis kuitenkaan ole ollut. Ta-

pahtunutta voi ajatella rakenteellisena väkivaltana. Koulukotijärjestelmän laitoksiin sijoite-

tuille tarjoamat resurssit ja mahdollisuudet eivät ole olleet yhdenvertaisia yhteiskunnan 

muille samanikäisille nuorille järjestämiin vaihtoehtoihin verrattuna. Tämän epätasa-arvon 

seurauksena monen koulukodissa olleen nuoren ruumiillinen ja henkinen suorituskyky on 

saattanut jäädä huomattavasti heidän potentiaalisten kykyjensä alapuolelle (Galtung 1969).   

 

Ruumiillisen rangaistuksen ollessa vielä sallittua (kesään 1965 asti), lähes jokainen haasta-

telluista sai siitä osansa. Muutamat joutuivat koulukodin johtajan rajun kurituksen kohteeksi, 

jonka muisto kirvelee yhä mielessä – ja jälkenä reidessä. Joidenkin kohdalla piiskaus täyttää 

pikemminkin julmuuden kuin kaltoinkohtelun tunnusmerkit. Samoin voi ajatella joistain 

myöhemmistä tapahtumista Koulukodissa. Haastatteluissa ilmeni, että ainakin yhdessä per-

hekodissa pojat ovat joutuneet hyvin väkivaltaisten käytäntöjen kohteeksi. Kokemuksia tästä 

Koulukodin Yksiköstä on kahdelta eri vuosikymmeneltä.  

 

On vaikea ajatella, että muualla Koulukodissa asiaa ei olisi tiedetty. Pikemminkin lienee 

niin, että väkivaltaa käytettiin joko muun henkilökunnan hiljaisella hyväksynnällä tai vai-

tiololla. Haastateltavien mukaan joutumista kyseiseen perhekotiin saatettiin käyttää pelot-

teena, mikä osaltaan vahvistaa näkemystä siitä, että siellä ei ole toimittu muun laitoksen 

tietämättä. Pelkästään yhden yksittäisen työntekijän asettaminen vastuuseen tai syytteeseen 

tapahtuneesta on kuitenkin kohtuutonta, ja saattaa samalla vapauttaa vastuustaan ne, joille 

se organisaatiossa tai instituutiossa perimmältään kuuluu. Toki viime kädessä jokainen 
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meistä kantaa vastuun omista teoistaan, sillä olemme aina – ainakin periaatteessa – vapaita 

toimimaan toisin. Heikki Ylikangas (2002, 15) on muistuttanut, että (historian)tutkimuksen 

tehtävä ei ole tuomioiden langettaminen, mutta se ei tarkoita, etteivätkö väkivaltaiset ja jul-

mat teot tulisi aina tulla tuomituiksi.  

 

Väkivalta on yksi koulukoti-instituutiota sen perustamisesta lähtien määrittänyt tekijä. Voi-

kin ajatella, että jos ja kun väkivallan käyttö sallitaan virallisesti esimerkiksi laitoksen ohje-

säännössä, se avaa ovet "kaikenkattavalle" väkivallan kulttuurille, josta on vaikea hankkiu-

tua eroon. Osa tätä kulttuuria on poikien keskinäinen väkivalta, jota on esiintynyt kouluko-

deissa aina. Haastateltujen mukaan varsinkaan varhaisempina vuosikymmeninä siihen ei ha-

luttu tai pystytty puuttumaan. Henkilökuntaa suhteessa poikien lukumäärään oli kuitenkin 

1950- ja 60-luvuilla hyvin vähän, joten myös työntekijöiden mahdollisuudet valvoa näiden 

tekemisiä ovat olleet rajalliset. Hyvin moni kertoi pelon ilmapiirissä elämisestä: uhaksi on 

koettu ennen kaikkea toiset pojat.  

 

Väkivaltaiset tapahtumat Koulukodissa ovat jossain määrin rinnastettavissa nykyiseen tilan-

teeseen vanhusten laitoshoidossa. Ongelmat tiedetään ja tunnustetaan, mutta mitään ei ta-

pahdu. Laitoksissa tapahtuvaa vanhusten kaltoinkohtelua tutkinut Ritva Uuttu-Riski (2004) 

on sijoittanut kaltoinkohtelun kolmelle eri tasolle: sitä tapahtuu niin yhteiskunnan, palvelu-

järjestelmän kuin yksilönkin tasolla. Hänen mukaansa yksilötasolla kaltoinkohtelu näyttäy-

tyy arjen kärsimyksenä; elämisenä nöyryytettynä, arvottomana ja avuttomana vailla apua. 

Palvelujärjestelmän tasolla vallitsee toimintamalleja, jotka sisältävät epäasiallista kohtelua, 

laiminlyöntejä ja liukuhihnamaista työskentelyä. Uuttu-Riskin tutkimissa työyhteisöissä ei 

juuri puututtu vanhusten huonoon kohteluun, vaan esimies saattoi olla kaltionkohtelijan ka-

veri tai pelätä tämän kostoa. Työyhteisöissä vallitsi tarkka hierarkia ja ”nokkimisjärjestys”, 

ja puuttumattomuuden ja puhumattomuuden kulttuuri. Kaltoinkohtelun yhteiskunnallisessa 

tasossa Uutti-Riski kiinnittää huomiota juuri arvojen ja käytännön ristiriitaan. Hoidon on-

gelmat tiedetään myös yhteiskunnan ”yläpäässä”, mutta asialle ei tehdä mitään. Menettelyä 

voi nimittää yksinkertaisesti välinpitämättömyydeksi. (Mt., 111–124.)  

 

Kovat asenteet ja kohtelu selittyvät osaksi myös koulukoti-instituution historiallisella taus-

talla. Koulukoti sijaitsee lastensuojelun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä. Kasvatuslaitos-

järjestelmä on aikoinaan perustettu alaikäisiä rikollisia varten, mutta siellä on aina ollut niin 

ajatuksellinen kuin konkreettinen tila pahantapaisille lapsille. Suojelukasvatus koulukotien 
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ideologisena taustana on perustunut ajatukseen, jonka mukaan pahantapainen lapsi ei ole 

rikollinen vielä. Tämä koulukotikasvatusta ohjannut näkemys on jäljitetty myös aiemmissa 

tutkimuksissa (esim. Harrikari 2004a; Vehkalahti 2008), mutta ajattelukaavan seuraukset 

ovat mielestäni jääneet vähälle huomiolle. Rikollisuus on ollut ominaisuus, jonka kautta 

koulukoteihin sijoitetut lapset ja nuoret ovat määrittyneet siitä riippumatta, mitä he ovat teh-

neet. Yksi konkreettinen osoitus tästä on se, että nuorten rikoksentekijöiden tutkintaan pe-

rustuva henkilötutkintalomake on täytetty jokaisesta koulukotiin sijoitettavasta tämän teoista 

riippumatta. Käsitystä rikollisesta lapsesta ovat muovanneet henkilötutkintalomakkeen ky-

symykset ja sosiaalityöntekijän, usein muuhun kuin juridiikkaan perustuvat arviot.   

 

Huomattava osa tämän tutkimuksen haastatelluista ei ollut ennen Koulukotiin joutumista 

syyllistynyt rikolliseen tekoon. Tai jos olikin, ei ollut jäänyt siitä kiinni. Lisäksi niidenkin 

teot, jotka oikeus oli tuominnut rikoslain perusteella, olivat melko tai huomattavan vähäisiä. 

Suurimman osa laitokseen lähetetyistä sosiaalihuolto oli todennut syyllistyneen lastensuoje-

lulain rikkomukseen. Ainakin yhden haastateltavan taustalla ei ollut minkään lain, ei edes 

lastensuojelulain vastaisia rikkomuksia. Hänen kohdallaan sijoitus koulukotiin on ollut tul-

kintani mukaan yksinkertaisesti laiton. Juridisesti kyseenalainen on myös sijoitus, jossa 

Koulukotiin lähetetty oli nuorempi kuin 9-vuotias. Kaiken kaikkiaan haastateltujen kerto-

muksista välittyy koulukotiin päätymisen sattumanvaraisuus, jossa paikkakunnan sosiaali-

työntekijän ja/tai sosiaalilautakunnan aktiivisuudella on ollut merkittävä rooli. Lastensuoje-

lulain (52/1936) ns. huostaanottopykälien täyttymisen on saattanut ratkaista sosiaalilauta-

kunnan valikoiva katse. Useat haastatelluista kokivat sosiaaliviranomaisten tarkkailun koh-

distuneen heihin, vaikka pelkästään tekojen perusteella kontrollin kohteeksi olisi pitänyt 

päätyä moni mukin alaikäinen.  

 

Historiallisesti muovautunut ajatus pahantapaisesta lapsesta vähintään potentiaalisena rikol-

lisena näkyy selvästi koulukotinuorien laitoksen jälkeistä aikaa kartoittavissa tutkimuksissa. 

Tekijä, jota on yleisimmin seurattu, on ollut koulukodin kasvatin syyllistyminen rikoksiin. 

Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan ole otettu huomioon sitä, että moni nuorista on ryhtynyt 

tekemään rikoksia vasta koulukodin jälkeen. Koulukodista ”rikollisen ammattikouluna” ker-

toi useampikin haastatelluista. Olisiko siis aiheellista tarkastella myös sitä, miten koulukoti-

järjestelmä itse tuottaa rikollista käyttäytymistä?  
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Rikollinen lapsi -juonnetta vasten tarkasteltuna ei ole ihme, että monet haastatelluista puhui-

vat häpeästä. He puhuivat suoraan häpeästä tai epäsuorasti koulukotilapsuuden salailusta ja 

peittelystä vuosikymmenten ajan. Häpeän tunne tulee ymmärrettäväksi tarkasteltaessa sen 

olemusta. Häpeä on ensinnäkin ihmisen syvimpään olemukseen liittyvä yksityinen tunne, 

joten siitä on vaikea puhua ulkopuoliselle. Ihminen ei kuitenkaan kehitä häpeäänsä itse, vaan 

tunteella on sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, korostaa Ullaliina Lehtinen (1998, 24). 

Sekä häpeä että syyllisyys ovat sosiaalisesti tuotettua. Häpeä kuitenkin eroaa syyllisyydestä 

siten, että syyllisyys kohdistuu tekoon, mutta häpeä siihen, mitä ihminen on (esim. Nuss-

baum 2001, 207).  

 

Häpeään liittyy myös vallankäyttö. Lehtinen (1998) erottaa käsitteellisesti aristokraattisen ja 

alistetun häpeän. Aristokraattinen (episodinen) häpeä on väliaikaista ”epämukavuutta” toi-

mimisesta omien moraalikäsitysten vastaisesti, jolloin tunne voi jopa toimia moraalisen kas-

vun välineenä. Alistetun häpeä sen sijaan on sosiaalisesti muodostettua, ja häpäisemisellä ja 

häpeän tunteen tuottamisella voidaan vahvistaa yhteiskunnan valtahierarkioita. Jos ihminen 

saadaan tuntemaan häpeää alempiarvoisesta sosiaalisesta asemastaan – esimerkiksi sijoitus 

koulukotiin – hänet saadaan yksilöllisen kokemuksen kautta pitämään asemaansa oikeutet-

tuna. (Lehtinen 1998, 42–43, 46–49; Ronkainen 1999, 137.)  

 

Koulukotiin sijoitettuja lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan on katsottu yksisilmäisesti 

ja objektivoivasti, yksilöä patologisoivasta näkökulmasta (vrt. Laitinen 2003, 41–43). Pa-

hantapaisuus (sosiaalinen sopeutumattomuus, häiriintyneisyys, moniongelmaisuus) on ra-

jautunut tiettyyn kansanosaan, jossa taloudellinen ja sosiaalinen huono-osaisuus ja ei-toivot-

tava käyttäytyminen nivoutuvat erottamattomasti yhteen. Koulukotiin sijoitettujen taustan 

sosiaalinen ja taloudellinen huono-osaisuus on tutkimuksissa toistamiseen kerrottu ja ”tosi-

asiaksi” vahvistettu. Virallinen pahantapaisuuden diskurssi on uusintanut vuosikymmenten 

ajan kuvaa, jonka mukaan köyhyys ja heikko sosiaalinen status voivat itsessään tuottaa pa-

hantapaisuutta, rikollisuutta ja moraalittomuutta. Lapsen ulospäin näkyvästä käyttäytymi-

sestä on tehty pitkälle meneviä johtopäätöksiä hänen persoonallisuudestaan, luonteestaan 

sekä tekojensa ja toimintansa motiiveista. Psykotieteiden myötävaikutuksella on rakennettu 

erilaisia typologioita selittämään ”koulukotipojan sielullista häiriintyneisyyttä”. On mahdol-

lista väittää, että sosiaalihuolto- ja lastensuojelujärjestelmä tutkimustiedon tuella on itse 

muuntanut tietyt lapset yhteiskunnasta eristetyissä laitoksissa ojennuskasvatusta tarvitse-

viksi.  
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”Sosiaaliviranomaiset huostaanottivat, mutta myös jättivät”, sanoi yksi haastatelluista. Kun-

nan sosiaalityöntekijöillä on ollut velvollisuus seurata ja valvoa koulukotiin sijoitetun elä-

mää laitoksessa, mutta käynnit ovat jääneet vähäisiksi. Tähän ovat suurelta osin vaikuttaneet 

sosiaalihuollon niukat resurssit, mikä on tuttu tilanne yhä tänään. Toisaalta moni haastatel-

luista kertoi, että jos sosiaalityöntekijä vieraili laitoksessa, hän keskusteli ainoastaan henki-

lökunnan kanssa, tai henkilökunta oli läsnä nuoren ja sosiaalityöntekijän tavatessa. Kaiken 

kaikkiaan Koulukotiin sijoiteltujen kertomukaisista välittyy totaalinen voimattomuus 

omassa asiassaan, jolle institutionaalisen kehyksen on antanut aikakauden ymmärrys laitok-

seen sijoitetun vallanalaisuudesta. Koskettavin on perhekodissa kaltoinkohdellun kertomus 

siitä, kun ei ollut ketään, jolle asiasta kertoa, tai ei ainakaan ketään, joka uskoisi.  
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7 Tutkimuksen kulku 

 

Mitä tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä tulisi ulkopuolisille kertoa? Juha Varto (2011, 

16) kehottaa – metodologia -sanan etymologiaan viitaten − kertomaan poluista, joita tutki-

musta tehdessään on kulkenut. Varto korostaa metodologista reflektiota, joka hänen mu-

kaansa käsittää laaja-alaisesti niin tutkimuksessa käytettyjen teorioiden ja metodien, kuin 

niitä koskevien episteemisten ja ontologisten perusteiden pohtimista. (erilaisista tavoista kä-

sittää käsite ’metodologia’, ks. esim. Suoranta 2008, 1726.) Metodologiset valinnat eivät 

ole samantekeviä, sillä menetelmien ja teorioiden takana on aina jonkinlainen olettamus 

siitä, millainen maailma on. Toisin sanoen, yhteiskuntatieteitä – kuten muitakin tieteitä – 

määrittää aina jokin uskomusjärjestelmä tai maailmankuva, joka ohjaa sekä tutkijan metodi-

sia että metodologisia valintoja. (Guba & Lincoln 1994, 107.) Kyse on kulloinkin vallalla 

olevasta tieteen paradigmasta.22 Guba ja Lincoln (2005, 195–196) esittävät, että on erotetta-

vissa neljä perustaltaan erilaista uskomusjärjestelmää: positivismi, postpositivismi, kriitti-

seen teoriaan pohjautuva ja osallistava (participatory) paradigma. Näillä kaikilla on toisis-

taan enemmän tai vähemmän poikkeavat käsitykset olevasta, tiedosta ja tietämisestä.  

 

Odotukset tutkimuksellisesta refleksiosta kohdistuvat neljään alaan. Ontologisen, epistemo-

logisen ja metodologisen reflektion lisäksi tutkijalta on lupa odottaa itsereflektiota, tai ”itse-

vaarinottoa”, kuten Juha Suoranta (2008, 34) sitä hauskasti nimittää. Ontologiset uskomuk-

semme kuvaavat käsityksiämme todellisuuden ja tiedon luonteesta, episteemiset olettamuk-

semme puolestaan kertovat siitä, mitä ajattelemme voivamme tietää. Metodologiaa puoles-

taan tarvitsemme päästäksemme ”käsiksi” edellisin. Käytännön tutkimustyölle metodologia 

tarjoaa menetelmiä tiedon hankkimiseksi. (Cuba & Lincoln 1994, 108.) Itsereflektio kohdis-

tuu tutkijan henkilökohtaisiin sitoumuksiin (Fingerroos 2003). On perusteltua väittää, että 

”ontology does a matter”, kuten toteaa kriittistä realismia edustava organisaatiotutkija Steve 

Fleetwood (2005, 197). Hänen mukaansa se, miten tarkastelemme maailmaa, heijastuu sii-

hen, mitä ajattelemme voivamme tietää, kuinka ajattelemme sitä voitavan tutkia, millaisia 

teorioita siitä voidaan johtaa ja millaisia poliittisia kantoja olemme valmiita ottamaan. Pe-

                                                 
22 Määrittelen paradigman yksinkertaisesti siten, että se on tiettynä aikana jotakin tiettyä tutkimuksen aluetta 

itsestään selvästi hallitseva perusnäkemys, malli, esikuva tai viitekehys. Paradigman käsite on alun perin Tho-

mas Kuhnin (1963), jonka teoksen ”The Structure of Scientific Revolutions” perusajatus on se, että kaikki 

tieteellinen tiedonhankinta on jonkin paradigman ohjaamaa. (Sajama 2010.) 
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rusteltu ja ”oikea” ontologinen lähtökohta ei automaattisesti takaa metateorian, tutkimusteo-

rian ja tutkimuskäytäntöjen oikeellisuutta, mutta epäjohdonmukainen ontologia tekee näiden 

yhdistämisen käytännössä mahdottomaksi, Fleetwood toteaa. (Mt.) 

 

Metatason (yleisen tason) teoreettiset sitoumukseni ovat kriittisessä realismissa. Kouluko-

deissa olleiden kokemukset ovat tutkimukseni ensisijainen lähde, mikä on epistemologinen 

ja metodologinen valintani ja samalla myös kannanotto. Tutkimukseni on paljossa velkaa 

Michel Foucault’lle. Foucault’n käsitykset vallan olemuksesta ja toimintatavoista ovat työni 

tutkimusteoreettinen tausta. Arto Noron (2007, 137) mukaan tutkimusteorialla voidaan tar-

koittaa ”kaikkia niitä käsitteellisiä konstruktioita, joita empiirisessä sosiologiassa kehitellään 

ja käytetään, yksinkertaisista käsitteellisistä luokituksista ja typologioista aina monidimen-

sionaalisiin ideaalityyppeihin ja teoreettisia termejä sisältäviin kausaalisiin hypoteeseihin 

asti”. Foucault’n valta-analyysia olen hyödyntänyt myös aineistoni analysoinnissa. Foucault 

on esittänyt viisi seikkaa, joihin valtasuhteiden tutkimisessa tulisi kiinnittää huomiota, ja 

nämä tekijät muodostavat haastatteluanalyysin rungon.  

7.1 Kriittisen realismin lähtökohtia  

Kulloinkin vallalla olevaa paradigmaa ei tulisi ottaa annettuna, korostaa Sara Heinämaa 

(1993, 24). Tutkimusta tekevän tulisi pohtia myös sen taustalla vaikuttavia tietoa ja tiedettä 

koskevia kysymyksiä. Olen itse havainnut opintojeni kuluessa eräänlaista ”metodologian 

politiikkaa” (ks. Suoranta 2008, 23) sen suhteen, miten maailman ajatellaan olevan tutkitta-

vissa − ja sitä ennen olemassa. Kyse on havainnosta, joka voi olla oikea tai väärä, mutta se 

on muodostunut monen monituiseen opiskelijaseminaariin osallistumalla. Tarkoitan sitä, 

että kurssiesseissä, tutkimussuunnitelmissa ja opinnäytteissä vilisee aiottuja tai toteutettuja 

suunnitelmia tutkia jotakin ilmiötä koskevia diskursseja, keskusteluja ja narratiiveja.  

 

En tarkoita, etteikö narratiiveja saisi tutkia, tai että niiden tutkimisessa olisi jotakin ”vikaa”. 

Epäilyni vain heräsivät siinä vaiheessa, kun vaikutti siltä, että ”kaikki” tutkivat puhetta ja 

kertomuksia. Tunsin lähinnä vieraantuneisuutta, sillä itse koin mahdottomaksi ajatella, että 

sosiaalinen todellisuus rakentuisi ensisijaisesti tai jopa pelkästään puheesta. Ilmiön diskur-

siivinen ulottuvuus on kieltämättä ja ehdottomasti olemassa. Ilmiöt ovat kielellisesti ja sosi-

aalisesti rakentuneita, mutta eivät yksinomaan siten. Tapa tarkastella maailmaa ensisijaisesti 
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diskursseina on ongelmallinen viimeistään silloin, kun reaalimaailmassa oikeasti tapahtu-

ville asioille pitäisi tehdä jotakin.  

 

Puuronen (2006) on kritisoinut (nuorisotutkimuksessa) tuolloin kymmenen, kahdenkymme-

nen vuoden ajan vallalla ollutta konstruktionistista paradigmaa, eli käsitystä, jonka mukaan 

todellisuus muodostuu paikallisesti ja on sosiaalisesti tuotettua. Puurosen mukaan lingvistis-

konstruktionistinen tutkimus keskittyessään puhetapoihin, on sivuuttanut varsinaiset yhteis-

kunnalliset ongelmat kuten esimerkiksi työttömyyden, köyhyyden, päihteiden käytön ja ra-

sismin. Hänen mukaansa ei ole nähty tarpeellisena tutkia rakenteellisia tekijöitä ja proses-

seja, joiden seurauksena meillä on esimerkiksi työttömiä, köyhiä, päihteidenkäyttäjiä ja ra-

sisteja. Tutkimuksen tapa ymmärtää ongelmat kielellisiksi konstruktioiksi voi pahimmillaan 

johtaa siihen, että ilmiöistä vastuussa olevat poliittiset päättäjät ja muut yhteiskunnan val-

lankäyttäjät vapautuvat vastuustaan, ja vastuu ongelmista ja niiden korjaamisesta lankeaa 

ihmisille itselleen, Puuronen toteaa. (Puuronen 2006, 249–250.) Tämä näkökulma on ollut 

keskeinen omassa tutkimuksessani. Koulukoteja koskeva aiempi tutkimus on mielestäni ol-

lut suurelta osin kohdettaan objektoivaa. Tutkimuksessa pahantapaisuudesta on keskitytty 

pahantapaiseen henkilönä ja hänen ominaisuuksiinsa, ilman että oltaisi tarkasteltu institutio-

naalisia rakenteita, jotka tuottavat kyseisen ilmiön, tai ovat siihen ainakin suuresti osallisia.  

 

Kriittisen realismin keskeiset lähtökohdat ovat ontologinen realismi, epistemologinen rela-

tivismi ja arvostelmien rationalismi (Bhaskar 1986, 24–25). Kriittistä realismia edustava 

otaksuu, että on olemassa todellisuus (tai maailma), joka ei ole riippuvainen meidän ole-

massaolostamme tai siitä, mitä me siitä ajattelemme. Tästä todellisuudesta on kuitenkin 

mahdollista saada tietoa, tehdä tulkintoja ja laatia sitä koskevia teorioita. Lähtökohtaisesti 

mikään todellisuutta kuvaava teoria ei ole toista pätevämpi, mutta teorioita voidaan ver-

tailla keskenään, ja arvioinnin perusteella joku niistä saattaa osoittautua muita vahvem-

maksi. Kriittisen realismin ja esimerkiksi konstruktionistisen tieteenfilosofian yksi keskei-

nen ero on juuri se, miten niissä suhtaudutaan todellisuuden ja sitä koskevan tiedon (ja teo-

rian) suhteeseen. Jälkimmäinen on kiinnostunut ennen kaikkea ilmiötä koskevista tulkin-

noista eikä niinkään näiden tulkintojen ja todellisuuden vastaavuudesta (Tapola-Haapala 

2011, 17).  

 

Kriittiselle realismille teoria on tärkeä. Sen avulla voidaan yrittää jäljittää sosiaalisen maail-

man tapahtumia, jotka ovat todellisten, mutta usein ei-havaittavien mekanismien tuotteita. 
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Sosiaalista todellisuutta liikuttavaa kausaalista mekanismia ei voi nähdä, mutta sen olemas-

saolosta on mahdollista esittää teoria, jonka paikkansapitävyyttä voidaan testata. (Töttö 

2006, 56.). Olen tutkinut koulukodeissa olleiden kokemuksia valtasuhteista tukeutuen 

Michel Foucault’n ”teoriaan” vallasta. Päätyminen nimenomaiseen teoriaan on valinta, 

jonka (valinnan) onnistumisen arvioiminen jää viime kädessä tutkimukseni lukijoille. Kyse 

on kuitenkin tietoisesta valinnasta, jonka tein vasta sen jälkeen, kun olin tutustunut suhteel-

lisen perinpohjaisesti koulukodeista ja ’pahantapaisuudesta’ aiemmin tutkittuun ja kirjoitet-

tuun. Roy Bhaskar (1986, 68) on esittänyt teoreettisen selittämisen ns. DREI -mallin, jonka 

kolmannessa vaiheessa (elaboration and elimination) arvioidaan vaihtoehtoisia selitysmal-

leja (teorioita) ilmiön tutkimiseksi. Olin jo aiemmassa vaiheessa (retrodiction) päätynyt sii-

hen, että valta on keskeinen tutkimuskohdettani määrittävä mekanismi, ja selitysvoimaisim-

pana pidin Foucault’n valta-analytiikka.  

 

Maailma koostuu kriittisten realistien mukaan kolmesta alasta. Reaalinen ala käsittää kaiken 

mitä maailmassa on. Se on olemassa riippumatta meidän sitä koskevista empiirisistä havain-

noista, tai ymmärrämmekö sen luonnetta tai mekanismeja. Reaalisen alan mekanismeilla on 

voima synnyttää tapahtumia aktuaalisen alalla. Voimme havaita nämä aktuaalisen alan ta-

pahtumat tai olla havaitsematta. Havaintojen tekeminen kuuluu varsinaisesti empiirisen 

alalle. Tutkimustoimintamme tapahtuu siellä; siellä voimme kerätä tutkimusaineistoa ja tes-

tata teorioita. (Bhaskar 1986, 24; Sayer 2000, 11–12.)  

 

Tämän jaottelun mukaan omassa tutkimuksessani reaalinen ala on yhteiskuntamme, jossa 

vallitsee tiettyjä sääntöjä, käytäntöjä ja (valta)suhteita. On olemassa esimerkiksi säännöt 

siitä, mikä on alaikäiselle sopivaa käyttäytymistä ja mikä ei. Yhteiskunta on toisin sanoen 

sosiaalinen rakenne, ja säännöt ym. ovat mekanismeja, jolla sen jäseniä hallitaan (ja joiden 

avulla yhteiskunta pysyy koossa). Tapahtumat aktuaalisen alalla saavat alkunsa esimerkiksi 

siitä, kun alaikäiset ryhtyvät rikkomaan heihin enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti koh-

distuneita sääntöjä. Sosiaalisen rakenteen ja mekanismin välinen dynamiikka voi aktualisoi-

tua hyvinkin nopeasti, mutta joskus voi kulua aikaa ennen kuin aktuaalisen alan tapahtumat 

havaitaan. Siinä vaiheessa kun alaikäisten käyttäytyminen on havaittu, ja sille ryhdytään et-

simään selityksiä, on siirrytty empiirisen alalle. Siellä reaalisen alalta aktualisoituneet teot 

nimetään (esimerkiksi pahantapaisuudeksi) ja niiden selittämisessä ja ymmärtämisessä so-

velletaan erilaisia teorioita. (Ks. myös Pekkarinen 2010, 29.)  
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Kriittisessä realismissa on haettu vastausta myös yhteiskuntatieteiden yhteen ydinkysymyk-

seen: mikä on sosiaalisten rakenteiden ja yksilön suhde. Omat muotoilunsa ovat esittäneet 

niin Bhaskar kuin toinenkin kriittisen realismin tunnetuista teoreetikoista, Margaret Archer. 

Tässä yhteydessä on tarpeetonta ryhtyä käsittelemään heidän ajattelunsa eroja; peruslähtö-

kohta molemmilla on, että sosiaaliset rakenteet ovat olemassa ennen yksilöä. Tämän hetkiset 

sosiaaliset rakenteet ja kulttuuri ovat muotoutuneet aiempien sukupolvien toiminnan seu-

rauksena, ja meille jää vain mahdollisuus joko uusintaa tai muokata niitä (ks. esim. Archer 

2003, 5). Molempien teoriat ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän vajaita tai ristiriitaisia 

(Kaidesoja 2007). Lopullista totuutta rakenteen ja toimijan suhteesta ei kaiketi ole löydetty. 

Jonkinlaisena välitilinpäätöksenä voitaneen esittää, että yhteiskunta voi muuttua yksilöiden 

tarkoituksellisen toiminnan seurauksena, mutta toiminnalla voi olla myös ei-tarkoitettuja 

seurauksia. Muutos ei ole kuitenkaan automaattista eikä ulkoisista edellytyksistä riippuma-

tonta. Yhteiskunta tuotetaan, ja se on olemassa yksilöiden tekojen seurauksena, mutta yh-

teiskunnan toiminta ei ole palautettavissa pelkästään yksilöihin. (Kuusela 2006, 88.) 

7.2 Kokemukset ja muistitieto lähteenä 

 

Lähtökohdat 

 

Alaikäisten laitoksissa ja kasvatuskodeissa kokemaa kaltoinkohtelua toisen maailmansodan 

jälkeisinä vuosikymmeninä on selvitetty laajoilla valtiovetoisilla tutkimuksilla ainakin yh-

deksässä maassa: Australiassa, Kanadassa, Irlannissa, Norjassa, Islannissa, Englannissa, 

Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Näissä maissa on myös joko keskusteltu, päätetty tai jo 

maksettu korvauksia laiminlyönneistä, kaltoinkohtelusta tai hyväksikäytöstä sijaishuollossa. 

(Sköld 2013, 6; Vanvård i social barnavård… 2009, 71–94.) Useissa kyseisistä maista on 

käyty ajoittain kiihkeääkin julkista keskustelua mahdollisten korvausten perusteista. Keskei-

set syytökset, joihin selvitysten tekijät ovat joutuneet vastaamaan, liittyvät juuri suullisten 

todistusten luotettavuuteen. Tutkijoita on kritisoitu siitä, että he eivät ole riittävästi tarkista-

neet ihmisten kertomuksia asiakirjoista sekä siitä, että kertomusten on tendenssimäisesti tul-

kittu kertovan suoraan todellisista tapahtumista. (Sköld, Foberg & Hedström 2012, 16–17.)  
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Tämän luvun yksi keskeinen tarkoitus on osoittaa, että haastateltujen kertomusten ”totuudel-

lisuus” ei ole viranomaiskäytännöissä syntyneistä asiakirjoista ja dokumenteista todennetta-

vissa. Viralliset asiakirjat sekä enemmän tai vähemmän viralliset instituutiohistoriat kertovat 

kyllä koulukotilapsesta ja kenties jotakin myös elämästä koulukodissa, mutta ne on kirjoi-

tettu kirjoittajiensa näkökulmasta. Tämä näkökulma ei ole ottanut huomioon näiden lasten 

omaa kokemusta. Toisaalta vaatimus, että kerrottu kaltoinkohtelu olisi voitava todentaa 

myös asiakirjoista, on lähinnä naiivi. Kuten olen luvussa viisi esittänyt, koulukodeissa on 

käytetty sellaisia kasvatus- ja kurinpitokeinoja, joita voidaan nimittää kaltoinkohteluksi; 

myös suoranaista väkivaltaa henkilökunnan taholta on esiintynyt. Voi retorisesti kysyä, onko 

esimerkiksi oppilasta lyönyt perhekotivanhempi dokumentoinut tekonsa? Sellaisena kuin se 

todellisuudessa tapahtui? 

 

Kokemuksia tutkivia on kritisoitu (Miettunen (2014) siitä, että nämä eivät aina tee selvää 

eroa nykyisyydessä muisteltujen kokemusten ja todellisten menneisyydessä tapahtuneiden 

välille. Tästä voi Katja-Maria Miettusen (2014, 173–174) mukaan olla seurauksena se, että 

muisteltujen kokemusten perusteella tehdään tulkintoja menneisyydestä ja unohdetaan, että 

muistelu ei kerro todellisista kokemuksista vaan siitä, miten muistot muisteluhetkellä tulki-

taan. Esitetyssä kritiikissä on aukko, sillä se rinnastaa tapahtumat ja kokemukset. Se, miten 

muistitieto- tai kokemushistoriaa tässä tutkimuksessa lähestytään, perustuu ennen kaikkea 

tapahtuman ja kokemuksen erottamiseen toisistaan. Muistikuvat siitä, mitä koulukodeissa 

on vuosikymmenten aikana tapahtunut, voidaan asettaa kriittisen tarkastelun alaisiksi, mutta 

ei kokemuksia tapahtumien vaikutuksista. Toki on mahdollista esittää toisenlaisia, jopa vas-

takkaisia kokemuksia kuin mitä tässä tutkimuksessa on esitetty, mutta kokemukset eivät ole 

toisiaan poissulkevia.  

 

Se, että kokemukset ovat tämän tutkimuksen ensisijainen lähde, on epistemologinen ja me-

todologinen valinta ja kannanotto. Kokemukset ensinnäkin edustavat ns. toista tietoa, joka 

yleisellä tasolla tarkoittaa eräänlaista yhteiskunnan vahvojen instituutioiden vastatietoa (ks. 

Hänninen, Karjalainen & Lahti 2005). Sosiaalihuollossa ja koulukodin arjessa on tuotettu 

huomattava määrä huostaanotettua lasta koskevaa tietoa, joka on säilötty häntä koskeviin 

asiakirjoihin. Tiedonkeruu perustuu pitkälti annettuihin näkökulmiin ja konkretisoituu val-

miiksi muotoilluissa kysymyslomakkeissa. Lisäksi useista koulukodeista on tehty instituu-

tiohistorioita, joissa esitellään laitosten menneisyyttä (esim. Haikari 2009; Juntunen 2007; 

Vainiokangas 1995; Vehkalahti 2004).  
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Laitoksiin sijoitettujen omiin kokemuksiin perustuva toinen tieto muodostaa vastavoiman 

institutionaalisissa käytännöissä syntyneelle ”viralliselle tiedolle”. Voidaan sanoa myös, että 

koulukotilasta koskeva virallinen tieto ja toinen tieto edustavat tiedon eri tyyppejä; siinä 

missä ensin mainittu pyrkii ensisijaisesti olemaan dokumentti siitä, ”mitä oikeasti tapahtui”, 

jälkimmäinen painottaa pikemminkin tapahtuman vaikutuksia (vrt. Linjakumpu 2012, 18). 

Näiden kahden tiedon välillä on usein jännite ja vastakkaisuus, mutta ne voi myös nähdä 

toisiaan tukevina. Toinen tieto haastaa virallisen tiedon, mutta toisaalta se avaa uusia näkö-

kulmia ja sitä kautta laajentaa ymmärrystämme kulloinkin kyseessä olevasta ilmiöstä. Kuten 

Jorma Kalela (2000, 92) on todennut, historiantutkimuksen lähteet eivät ole joko luotettavia 

tai epäluotettavia vaan eri tavoin informatiivisia. 

 

Toiseksi, kokemukseen perustuvan tiedon asettaminen historiaa käsittelevän tutkimuksen 

varsinaiseksi lähteeksi on kiistelyn kohde kiteytyen kysymykseen tiedon oikeellisuudesta ja 

luotettavuudessa. Kuinka luotettavasti esimerkiksi ihmiset voivat muistaa vanhoja asioita ja 

puhuvatko he haastattelussa totta? Kokemukseen perustuva tieto kytkeytyy läheisesti muis-

tiin, joten on selvää, että emme pysty muistamaan kaikkea vaikka haluaisimme, emmekä 

halua muistella kaikkea vaikka muistaisimme. Voidaan kuitenkin alustavasti todeta, että tut-

kimushaastattelussa ihmiset kertovat asioista parhaan kykynsä ja muistinsa mukaisesti. Oral 

history -perinteessä (suom. muistitietotutkimus) on käsite ”the referential pact”, jolla tarkoi-

tetaan haastattelijan ja haastateltavan välistä – sanatonta – sopimusta. Sopimuksen mukaan 

haastateltavat kertovat totuuden tapahtumista sellaisena kuin he sen näkivät, mutta on ym-

märrettävää, että muistamiseen sisältyy muun muassa lapsuksia ja virheitä ja tahatonta vää-

ristelyä. (James 2000, 136; myös Abrams 2010, 46). Toisaalta voi kysyä, onko asiakirjojen-

kaan kuvaus menneisyydestä tarkka ja ”tosi”. Onko olemassa neutraaleja tekstejä? (Ginz-

burg 1989, 161).  

 

Ohitettuja, unohdettuja ja vaiettuja kokemuksia on Suomessa avattu ja tuotu näkyväksi vii-

meisen kymmenen vuoden aikana erityisen paljon; jopa siinä määrin, että on saatettu puhua 

muistitietotutkimuksen ”buumista” (Laalo 2008, 87) tai muistelemisesta muoti-ilmiönä 

(Miettunen 2011, 343). Viittaukset vihjaavat siihen suuntaan, että tutkijat tutkivat kokemuk-

sia, koska toisetkin tutkijat tutkivat niitä. Näin muun muassa muistitietotutkimus kulkee (ai-

nakin kulttuuri- ja historiatieteiden) metodologian aallonharjalla. Kokemusten kuuntelemi-

selle on kuitenkin vankat perusteet ja laaja sosiaalinen tarve. Tehty tutkimus osoittaa, että 
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kokemuksen päätyminen marginaaliin tai kokonaan unohduksiin voi toisaalta koskettaa suh-

teellisen pientä ihmisryhmää tai se voi varjostaa lähes koko kansakuntaa. Esimerkiksi sota-

ajan (Näre & Kirves 2014; Näre, Kirves & Siltala 2010), vanhoillislestadiolaisen liikkeen 

(Hurtig 2013; Linjakumpu 2012) tai homoseksuaalisuutta koskevan (Hagman 2014; Juvonen 

2002; Sorainen 2005) kokemushistorian avaaminen kertovat monikerroksisesta ja monipol-

visesta hiljaisuudesta.  

 

Suomalaisessa ns. uudessa sotahistoriassa on omaksuttu käsite kokemushistoria. Lähtökohta 

siinä on, että mittavasta sotahistoriallisesta tutkimuksesta huolimatta tiedämme varsin vähän 

sodan kokemuksesta: mitä sota itse asiassa merkitsi sen kurimukseen joutuneille ihmisille, 

niin sotaan osallistuneille kuin kotirintaman väelle, ja miten samoja kokemuksia voidaan 

muistaa niin eri tavalla (Kivimäki 2006, 69). Kokemushistorian käsite on hyödyllinen myös 

tarkasteltaessa koulukotien historiaa; myös siinä inhimillinen kokemus on tähän asti jäänyt 

kuulematta. Nämä menneisyyden kokemukset voi tavoittaa ainoastaan muistitiedon avulla. 

Ulla-Maija Peltonen (2001, 37) määrittelee muistitiedon (oral history) ”tiedoksi, joka ei poh-

jaudu kirjallisiin lähteisiin vaan tiedonantajan muistiin. Sitä pidetään luotettavana silloin, 

kun tiedonantaja kertoo omakohtaisesti kokemastaan”. Tämä muistitiedon määritelmä on 

ollut tieto-opillinen fundamentti myös tässä tutkimuksessa. Muutoin lähtökohdat suhteessa 

muistitietotutkimukseen eivät kaikilta osin ole yhteisiä.  

 

Muistitietotutkimus on ensisijaisesti kiinnostunut siitä, miten kerrotaan. Itse olen sen sijaan 

pitänyt tärkeämpänä sitä, mistä kerrotaan. Nykyisin tehtävää muistitietotutkimusta usein yh-

distää 1980-luvulta alkaen vahvistunut, ns. kielellistä käännettä seurannut narratiivinen 

käänne, jossa kerrontaa, ennen kaikkea omaelämäkerrontaa, tarkastellaan tekstinä (Abrams 

2010, 110–113). Sen mukaisesti tutkimuksen painopiste ei ole niinkään kertojan elämässä 

eli reaalihistoriassa (kuten tässä tutkimuksessa), vaan mielenkiinto kohdistuu eletyn ja koe-

tun kuvaukseen. Analyysin kohteena ovat ihmisten kertomukset, joita ajatellaan tarinoina, 

joiden kieltä ja rakennetta voidaan tutkia, tai kuten nykyisin yhä yleisemmin ajatellaan, mie-

lenkiintoisinta narratiiveissa on se, miten ihminen niiden avulla tuottaa merkityksiä (Ukko-

nen 2003; Vilkko 1997, 91).  

 

Muistitietotutkimuksen juuret ovat niin meillä kuin muuallakin ennen kaikkea työväen- ja 

sosiaalihistoriassa, mutta tutkimuksen keskiössä ovat yhä useammin monien muiden vaien-

neiden tai vaiennettujen ryhmien kokemukset alistamisesta, riistosta ja ulossulkemisesta. 
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(Abrams 2010, 158; Salmi-Niklander, Suodenjoki & Uusitalo 2010, 14–15.) Tässä mielessä 

tutkimuksellinen orientaationi on ollut yhteinen. ”Äänen antaminen” on myös yksi realisti-

sen laadullisen tutkimuksen metodologisista lähtökohdista.   

 

Muisti- ja kokemustiedon aseman vahvistumisessa on kansainvälisesti ajatellen kyse laajem-

masta ja pidempiaikaisesta muutoksesta kuin parin viime vuosikymmen ilmiöstä. Kokemuk-

seen perustuvan tiedon tunnustaminen varteenotettavaksi ja päteväksi lähteeksi liittyy osaksi 

laajempaa, 1970-luvulla alkanutta yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologista siirty-

mää. Tuolloin ryhdyttiin pohtimaan vastakkaisiksi miellettyjen, yhteiskuntaa koskevien 

makro- ja mikroteorioiden mahdollista yhteensovittamista; aluksi kansantaloustieteessä ja 

sen jälkeen sosiologiassa (Peltonen, M 2001, 348). Historiantutkimuksessa mikrohistorialli-

nen tutkimusote teki saman mitä yhteiskuntatieteissä aiemmin: siirsi yhteiskunnan makrora-

kenteet syrjään ja kiinnostui yksilöstä, yhteisöistä ja paikallisesta. Samaan aikaan naistutki-

muksessa kyseenalaistettiin valkoisen, keski-ikäisen, keskiluokkaisen ja heteroseksuaalisen 

tiedemiehen valta-asema määritellä tieteen ja tutkimuksen oikeat ja ”neutraalit” kohteet. 

(Kalela 2006, 67; Oinas 2004, 211.)  

Kokemus  

 

Kokemuksia on siis kuultu, tunnustettu ja tutkittu yhä enemmän. Kun tutkimme kokemuksia, 

niin mitä itse asiassa tutkimme? Kuten Niiniluoto (2002) muotoilee, ”voimme ’kokea’ yhtä 

hyvin katiskaa kuin järkytyksiä tai hankkia niin seksuaalisia kuin uskonnollisia ’kokemuk-

sia’. Kokemuksesta voidaan myös oppia. Siksi virkojen haussa edellytämme ’käytännön ko-

kemusta’, jonka perusteella saa puhua ’kokemuksen syvällä rintaäänellä’. Kokemus on tullut 

merkitsemään myös aistihavaintoa ja sen kautta syntyvää tietoa.” (Niiniluoto 2002, 9-10.) 

Kokemuksen tutkimisessa on jossain määrin kyse kaikista näistä kokemuksen ulottuvuuk-

sista, kenties rinnastusta katiskan kokemiseen lukuun ottamatta.  

 

Kokemukset ovat osa ihmisen sisäisyyttä, sisäistä näkökulmaa tai sisäisiä keskusteluja, ku-

ten Margaret Archer niitä nimittää. Koska sisäiset keskustelut ovat sidottuja subjektiin, nii-

den julkiset versiot eivät ole sama asia kuin varsinaiset sisäiset keskustelut, korostaa Archer. 

Kokemukset ovat mielen sisäinen tapahtuma, jota emme sellaisenaan voi jakaa kenenkään 

kanssa, mutta voimme – parhaamme mukaan – kertoa siitä toiselle ihmiselle. (Archer 2003, 



135 

 

 

37–37.) Koettu ja kerrottu kokemus ovat siten eri asioita, mutta omakohtaisesti koettu tar-

koittaa, että ihmisellä on kokemustietoa asiasta. Koulukotikontekstissa tämä tarkoittaa sitä, 

että koulukodissa eläneellä on kokemustietoa siellä elämisestä. Me muut voimme esimer-

kiksi lukea elämästä koulukodissa, jolloin meillä on tietoa, mutta ei kokemustietoa kouluko-

dista. Jos joskus myöhemmin muistelemme lukemaamme, emme muistele elämää kouluko-

dissa, vaan siitä tehtyä kirjallista kuvausta. Koulukodissa elänyt voi sen sijaan jälkeenpäin 

muistella elämäänsä ja kokemuksiaan siellä. Mutta hänkään ei siis pysty jälkeenpäin palaut-

tamaan elettyä kokemusta mieleen sellaisenaan, vaan hän voi ainoastaan muistella sitä.   

 

Kaikki edellä kuvatut eronteot tulisi jollain lailla erottaa tai ainakin lähtökohtaisesti ottaa 

huomioon myös tutkimusta tehtäessä. Kokemushistoriallinen tutkimus kohdistuu siis muis-

teltuun ja kerrottuun kokemukseen, mutta jo käytännön syistä sanaparin ”kerrottu kokemus” 

kuljettaminen läpi tutkimusraportin ei ole erityisen järkevää. Kerrotun ja koetun kokemuk-

sen välille voidaan rakentaa analyyttinen jako, jonka kautta myös kokemuksista puhuminen 

käy helpommaksi. 

  

Klaus Latzel (ref. Kivimäki 2006, 75) esittää, että kokemus on kielellisesti käsitelty subjek-

tiivinen käsitys jostakin elämyksestä. Ajatuksen taustalla on jako, jossa kokemus (saks. Er-

fahrung) irrotetaan suorasta elämyksestä (Erlebnis) tai tapahtumasta (Ereignis). Yhteistä 

elämykselle ja tapahtumalle on niiden omakohtaisuus; oma kokemus jostakin asiasta tai läs-

näolo jossakin tapahtumassa. Kokemus on siten kielellisesti käsitelty subjektiivinen koke-

mus tästä elämyksestä tai tapahtumasta. Esimerkiksi: jokin objektiivisen maailman tapah-

tuma, vaikkapa vitsalla lyöminen muuttuu kielen kautta subjektiiviseksi kokemukseksi ja 

saa vaikkapa nimityksen rangaistus (tai rangaistuksi tuleminen). Eri ihmiset kuitenkin anta-

vat tai voivat antaa rangaistukselle eri sisällön ajasta ja paikasta riippuen. Siinä missä joku 

kehystää kokemuksensa reiluna ja oikeudenmukaisena seurauksena, toinen voi kokea ran-

gaistuksen alistamisena. (Mt.) Juuri tässä on kokemustiedon ydin: se voi parhaimmillaan 

kertoa sekä tapahtumasta että kokemisen tavoista.   

 

Olen tutkimuksessani ollut kiinnostunut yhtä lailla tapahtumista koulukodissa kuin niitä kos-

kevista kokemuksista. Tällaiselle tutkimusasetelmalle on ollut tila ja tarve, sillä elämää kou-

lukodeissa on dokumentoitu niin vähän, että me emme itse asiassa oikein tiedä, mitä siellä 

on tapahtunut menneiden vuosikymmenten aikana. Jos aihetta verrataan vaikka vuoden 1918 

sisällissodasta (Peltonen 1996; 2003) tai talvi- ja jatkosodasta (esim. Kinnunen & Kivimäki 
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2006) kirjoitettuun kokemushistoriaan, niin yksi merkittävä ero on tapahtumia koskevissa 

lähtötiedoissa. Koulukodeista ei voi sanoa kuten Kivimäki (2006, 69) toteaa Suomen sodista 

vuosina 1939 – 1945, että ”(k)uolleet ja haavoittuneet on pääpiirteissään laskettu, taistelujen 

kulku ja lopputulokset on analysoitu, sotaan johtaneet ja sodanaikaiset poliittiset päätökset 

on kirjattu ylös”. Analogiaa hyödyntäen voi sanoa, että missään ei ole olemassa edes tietoa 

koulukoteihin sijoitettujen lukumäärästä, vaikka sirpaleina eri lähteissä oleva määrä on kyllä 

laskettavissa. Elämästä koulukodissa on kerrottu pääasiassa arjen rakenne, mutta kouluko-

deissa olleiden elämästä laitoksen jälkeen tiedämme muutamista tutkimuksista huolimatta 

hyvin vähän, ja lähes kokonaan analysoimatta ovat laitoskasvatusta ohjanneet opit ja aatteet. 

Muisti 

 

Kun tutkimuksen kohteena ovat menneisyyden kokemukset, on väistämättä tarkasteltava 

mitä muisti ja muistaminen ovat. Muisti on prosessi, jossa suora elämys ja siitä kielellistetty 

kokemus muuttuvat muistoksi. Muisti on kokemustiedon kriittinen piste, johon epistemolo-

ginen kritiikki usein kohdistetaan.  

 

Muisti- ja kokemustiedon tutkijan ei kenties ole tarpeellista hallita muistin ja muistamisen 

biologisia tai neurologisia perusteita, mutta johonkin käsitykseen muistista tutkimuksen on 

perustuttava. Yleisesti ottaen muistamista voidaan ajatella orientoitumisena menneeseen, 

poissaolevien asioiden ajattelemisena (Misztal 2003). Barbara Misztal erotteleekin muun 

muassa proseduraalisen, semanttisen, kognitiivisen ja omaelämäkerrallisen muistin. Semant-

tisen ja proseduraalisen muistin avulla tiedämme, mikä on polkupyörä ja kuinka sitä ajetaan. 

Kognitiivinen muisti puolestaan auttaa meitä muistamaan mitä sanat tarkoittavat. Omaelä-

mänkerrallista, tai kuten joskus nimitetään, episodista muistia käytämme, kun kerromme ta-

pahtumista elämämme varrelta. (Mt., 910.) Mennyttä muistellessa tarvitaan kaikkia muistin 

lajeja, mutta luonnollisesti omaelämäkerrallinen muisti korostuu, sillä ennen kaikkea siinä 

eletty ja kerrottu kokemus nivoutuvat yhteen.  

 

Muistelemisessa on aina jokin tavoite eli on jokin syy miksi muistellaan. Tuo syy on 

muistelemisen nykyhetkessä; jokin saa ihmisen muistelemaan. Katja-Maria Miettunen 

(2014, 169) korostaa, että muistaminen ja muisteleminen ovat eri asioita. Muistelemisessa 

ei ole kyse menneisyyden muistamisesta, vaan menneisyydestä kertomisesta, hän muistuttaa. 

Muistelija muistaa mitä muistaa, mutta muistelee, mitä haluaa muistella, ja ihminen voi 
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myös muistella asioita, joita ei oikeasti muista.23 Näin muotoiltuna muistelemisesta 

muodostuu kuva, jonka mukaan sen lopputulos olisi täysin muistelijan (mieli)vallassa. On 

kuitenkin otettava huomioon, kuka muistelee, missä yhteydessä ja miksi muistelee. 

Esimerkiksi Miettusen (2009) 60-luvun historiakuvaa koskeva tutkimus perustuu 

julkaistuihin muistelmiin/omaelämäkertoihin ja haastatteluihin, jotka on tuotettu kokonaan 

muissa yhteyksissä kuin kyseisessä tutkimuksessa. Oma päälähteeni, koulukodissa olleiden 

haastatteluaineisto, on kerätty tätä tutkimusta varten.  

 

Käsittelin kaikissa haastatteluissa samoja teemoja ja pyysin haastateltavia muistelemaan 

asioita ja tapahtumia ennen koulukotiin joutumista, siellä oloa ja elämää laitoksen jälkeen. 

Muistelijat voi jakaa kolmeen eri ryhmään sen perusteella, miten he muistelivat. He kaikki 

selvästi yrittivät muistaa puheeksi otetut tapahtumat niin hyvin kuin pystyivät, mutta erosivat 

toisistaan siinä, miten he kuvasivat tapahtumien vaikutuksia. Jotkut selvästi pyrkivät 

palaamaan menneeseen ja tavoittamaan alkuperäisen kokemuksen tapahtumista, osa jäsensi 

mennyttä nimenomaan tämän päivän näkökulmasta eli miten he koulukodissa tapahtuneen 

nyt kokevat ja osa liikkui nykyhetken ja menneen välillä. Jako on luonnollisesti karkea 

yleistys, sillä toki kaikkien muistelu kulki niin nykyhetkessä kuin menneessäkin. 

     

Alkuperäiset kokemukset ovat aina tehneet aikamatkan muisteluhetkeen. Tapahtumien ja 

kokemusten alkupisteestä on usein kulunut vuosikymmeniä, joten on selvää, että ne eivät 

tule autenttisina ja muuttumattomina muisteluhetkeen. Siinä missä muistot samasta tapahtu-

masta eivät voi koskaan olla samanlaisia eri ihmisillä niiden (muistojen) herättämien miel-

leyhtymien ja tunteiden ainutlaatuisuuden takia (Misztal 2003, 11), eivät myöskään yksilön 

omalle kokemukselle antamat merkitykset voi olla muuttumatta ajan kuluessa. Kuten Häk-

kinen, Salasuo, Ojajärvi & Puuronen (2013, 8) asiaa oivallisesti luonnehtivat, ”kokemukset 

eivät ole vain heijastumia tapahtuneesta, vaan liikkuvia kuvia eletystä elämästä”. Se, että 

muistelija antaa asioille eri merkityksiä ja selityksiä eri aikoina, ei välttämättä ole ongelma 

vaan rikkaus. 

  

                                                 
23 Miettunen on tutkinut 1960-lukua koskevia historiatulkintoja. Hänen mukaansa esimerkiksi ”radikaalit 60-

lukulaiset” ovat pyrkineet esiintymään koko ”60-luvun sukupolven” äänitorvena ja kyseistä vuosikymmentä 

määrittävänä joukkona. Samalla kun radikaalit 60-lukulaiset tai muut vastaavat ”ryhmät” muistelmissaan mää-

rittävät omaa 60-lukulaisuuttaan, he myös muovaavat sitä, millaisia he ovat nyt. (Miettunen 2009, 252257.)  

Muistitietotutkimuksen näkökulmasta voi todeta, että Miettusen tutkimus kohdistuu yhteiskunnallisen eliitin 

muisteluun 60-luvusta, ja, siten sen piirtämä kuva aikakaudesta on hyvin kapea. Kansanmies tai -nainen toden-

näköisesti vähät välitti Vanhan valtauksesta sen tapahtuma-aikaan sen paremmin kuin myöhemminkään.  
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Muistelijoiden rakentama kuva menneestä on aina näkökulmasidonnainen (Miettunen 

(2014, 172). Muistelija siis muistelee niitä menneisyyden asioita, jotka olivat merkitykselli-

siä hänelle itselleen. Muistitietotutkimuksen tai kokemushistorian näkökulmasta muotoilu 

on tietyllä tapaa triviaali, sillä niille muistelun subjektiivinen luonne on tutkimuksen lähtö-

kohta ja vahvuus. Muistin subjektiivisuuteen voi ottaa mainitun, kokemustiedon hedelmäl-

lisyyttä korostavan kannan tai siihen voi suhtautua hyvinkin kalseasti. Koulukodissa olleita 

poikia tutkimukseensa haastatellut Kaarlo Helasvuo (1954) päätyy siihen, että pojat liioitte-

levat entisaikojen vaikeuksia. ”Koulukotikarkuri, elämässä epäonnistunut entinen kouluko-

tikasvatti, henkilö, joka jälkeenpäin tuntee alemmuuttaan tai kärsii siitä, että on ollut laitos-

huollossa, tehostaa itseään tai voi suorastaan hyötyä tuomalla esiin vaikeimpia kokemuksi-

aan. Tämä jo sinänsä vaikuttaa muistiaineksen hahmottumiseen aivan tietyllä tavalla.” (He-

lasvuo 1954, 69–70.) Päätelmässä on jäänyt huomaamatta tai huomioon ottamatta se mah-

dollisuus, että kokemus esimerkiksi kaltoin- tai väärinkohtelusta on ollut niin voimakas, että 

se peittää muun kokemuksen alleen.  

 

Mikään edelläsanottu ei tietenkään poista sitä mahdollisuutta, että muistelija jättää 

kertomuksestaan jotakin tietoisesti(kin) pois ja kenties esittää asiat itselleen jotensakin 

edullisessa valossa. Itse asiassa, jos, tai pikemminkin kun näin tapahtuu, on se täysin 

ymmärrettävää ja ennen kaikkea inhimillistä. Mahdollisuus, että ihminen ilmoittautuisi 

tämän tyyppiseen tutkimukseen muistelemaan erityisen tarkoitushakuisesti tai suorastaan 

valehtelemaan, ei ole todennäköinen eikä uskottava. Haastateltavat olivat itse asiassa 

huomattavan tarkkoja ja ennen kaikkea refleksiivisiä muistamisensa suhteen. Tämän tästä 

huomautettiin, että ”nyt en ole aivan varma tästä”. Muistaminen oli jopa yllättävän tarkkaa. 

Esimerkiksi paikat, rakennukset, etäisyydet, nimet ja ajankohdat ja muut tarkistettavissa 

olevat tiedot olivat useimmissa, pisimmillään 50-luvun alkuun ulottuvissa muistoissa 

täsmälleen oikein. 

 

Entä onko mahdollista, että aikaa myöten asiat ja tapahtumat sekoittuvat ja ihminen kertoo 

omana kokemuksenaan sellaista, mikä on tapahtunut jollekin toiselle? Se on täysin 

mahdollista ja sitä usein tapahtuukin (vrt. kollektiivisen muistin käsite). Toisaalta voidaan 

ajatella niinkin, että jos kerrottu vaikkapa tapahtuikin jollekin toiselle, niin eikö oleellista 

ole, että se tapahtui jollekin? Voidaan myös esittää epäilys jonkinlaisesta muistamisen 

tietoisesta tendenssimäisyydestä, kuten esimerkiksi Helasvuo tekee tutkimuksessaan. On 

kuitenkin epäuskottavaa, että kymmenet ihmiset toisistaan tietämättä keksivät saman asian. 
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Kun jokin tieto on saatu riittävän monelta eri henkilöltä, se ei voi olla kauttaaltaan väärää. 

Pikemminkin sen ”keskimääräinen” totuusarvo on kohtalainen tai korkea (ks. Linjakumpu 

2012, 19.) Koetun elämyksen ja siitä kerrotun kokemuksen luotettavuuden pohtiminen on 

hyödytöntä, tai pikemminkin se on kaikenlaisen luotettavuustarkastelun ulottumattomissa.  

 

Kaiken kaikkiaan suhtautumisessa kokemus- ja muistitietoon on ennen kaikkea kyse eetti-

sestä asenteesta. Haastateltavien kertomusta ei tule romantisoida, mutta kuten Sari Näre 

(2008, 251) asian kiteyttää, ”muistitietoa kyseenalaistava historiankirjoitus, joka tähtää tut-

kijan selustan suojaamiseen, loukkaa kertojia. Jos tutkija selittelee, lieventelee tai peräti 

epäilee haastattelemiensa kokemuksia, hän samalla vähättelee, torjuu ja mitätöi niitä. Koke-

mus on kokijalleen totta, kuten oral history -klassikko Alessandro Portelli (2006, 57) toteaa, 

ja sellaisena siihen tulee tutkijankin suhtautua. Sotamies Lahtinen toteaa Tuntemattomassa 

sotilaassa (Linna 1993, 104) nälästä purnaaville aseveljilleen, että ”menes valittaan nälkääs 

niin lyödään semmonen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä”. Rätin-

kien todistusvoimasta huolimatta, kokemus nälästä jää. 

7.3 Aineistonkeruu ja -analysointi 

7.3.1 Aineistonkeruu 

Olen tutkinut kokemuksia valtasuhteista koulukoti-instituutiossa sijoittaen ne historialliseen 

kontekstiinsa. Vastaavatko esittämäni tulkinnat sitä osaa sosiaalisesta todellisuudesta, jota 

väitän tutkineeni? Entä aineistoista tekemäni tulkinnat; ovatko ne ”järkeviä” ja kuvaavatko 

ne todella aineistoa eli ovatko tekemäni tulkinnat ja johtopäätökset mahdollisia aineistosta, 

joka minulla on ollut? Pyrin tässä luvussa kuvaaman aineistoni hankinnan ja analysoinnin 

mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voi tehdä johtopäätökset siitä, miten olen tulkinnois-

sani onnistunut. 

  

Tutkimusaineistoni koostuu 19 teemahaastattelusta, joista olen itse tehnyt 17, ja loput kaksi 

teki käytännöllis-logistisista syistä työni ohjaaja, professori Vesa Puuronen. Haastattelut on 

tehty alkuvuoden 2014 aikana eri puolilla Suomea. Ennen haastattelujen aloittamista hankin 

Oulun yliopiston eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon tutkimuksestani (toimikunnan 

kokous 26.2.2014).  
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Tutkimukseni aikajänne kattaa ensimmäisen lastensuojelulain voimassaolon (1937 – 1983), 

ja metodiksi valitun poikkileikkaustutkimuksen tutkimusvuodet on johdettu kyseisestä aika-

jaksosta. Tiesin, että varhaisempina vuosina koulukodissa on usein oltu 18-vuotiaaksi asti, 

joten valitsin ensimmäiseksi poikkileikkausvuodeksi vuoden 1955. Koska tarkoitukseni on 

ollut myös jossain määrin yrittää jäljittää koulukoti-instituution muutosta, oli jo siksikin loo-

gista valita seuraavat tutkimusvuodet 10 vuoden välein. Arvelin, että elossa olevien henki-

löiden määrä vanhimmassa ikäluokassa saattaisi olla melko pieni, ja toisaalta tiesin, että 

vuonna 1985 pois päässeiden joukko on ollut pieni, joten otin ”varavuodeksi” aina vuosi-

kymmenen puoliväliä seuraavan vuoden. Lähtöasetelmana siten oli, että tutkimukseni perus-

joukon muodostaisivat Koulukodista vuosina 1955 ja 1956, 1965 ja 1966, 1975 ja 1976 sekä 

1985 ja 1986 pois päässeet henkilöt. 

  

Minulla on ollut tutkimuslupa Koulukodin arkiston oppilaskortistoihin. Poimin kortistoista 

kaikkien perusjoukkoon kuuluvien nimet, henkilötunnukset ja niiltä osin kuin tiedot olivat 

saatavissa, vuoden jolloin henkilö oli joutunut poikakotiin sekä vuoden, jolloin hän oli pääs-

syt sieltä pois. Henkilöitä oli kaikkiaan 273. Heidän nimi- ja henkilötiedot toimitin maist-

raattiin, joka pystyi väestötietojärjestelmästä jäljittämään osoitetiedot24 yhteensä 115 henki-

löltä. Tämä oli tutkimukseni lopullinen perusjoukko.  

 

Kuten usein haastattelututkimuksissa, olin huolestunut siitä, saanko kenties ainuttakaan vas-

tausta. Toisaalta minun oli varauduttava myös siihen – epätodennäköiseltä tuntuvaan vaih-

toehtoon –, että haastateltavia tulisi liikaa. En ryhdy tässä yhteydessä pohtimaan laadulliselle 

tutkimukselle usein asetettavaa kysymystä ”kuinka paljon haastateltavia on riittävästi”, vaan 

totean määritelleeni, että 20 – 25 tasaisesti eri ikäryhmiä edustavaa haastateltavaa on lähtö-

kohtaisesti riittävästi (vrt. aineiston ”kyllääntyminen”, Mäkelä 1990, 52–53). Lähetin saate-

kirjeen, tutkimustiedotteen, ja suostumuslomakkeen aluksi 50 henkilölle ja sen jälkeen 25 

henkilölle, ja kaikkiaan 22 suostui haastateltavakseni. Olin yllättynyt siitä, että lähes joka 

kolmas haastattelupyynnön saaneista halusi osallistua tutkimukseeni. Kahta suostumuksensa 

antaneista henkilöistä en kuitenkaan koskaan tavoittanut, joten lopulta haastateltavia oli 19 

(liite 1). 

                                                 
24 Maksullisesta osoitetietopalvelusta luovutetaan Suomessa vakinaisesti asuvien, 15 vuotta täyttäneiden hen-

kilöiden osoite. Kuolleista henkilöistä luovutetaan kuolinpäivämäärä. Osoitetieto voidaan luovuttaa yksi-

löidystä ja yksiselitteisesti tunnistetusta henkilöstä, joka ei ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Laitoksissa, 

kuten esimerkiksi vankilassa olevien osoitetta ei ole väestötietojärjestelmässä. (Väestörekisterikeskuksen osoi-

tepalvelu 2014.)  
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Olin puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä jokaiseen haastateltavaan ennen varsinaista 

haastattelua. Monet puheluista olivat melko pitkiä. Joidenkin kanssa keskustelin hyvinkin 

toista tuntia, joten jossain vaiheessa jo toppuuttelin heitä, jotta asioita ei tarvitsisi juurta jak-

saen kahteen kertaan kertoa. Tulkitsen puheliaisuuden osoitukseksi siitä, että ihmisillä oli 

tarve puhua asiasta – kun kerta oli päätetty puhua. Toisaalta pitkät vapaamuotoiset keskus-

telut antoivat myös minulle mahdollisuuden esitellä lähtökohtiani ja kertoa millaisin tutki-

musaikein olin liikkeellä.  

 

Tein kaikki haastattelut muutamaan lukuun ottamatta ihmisten kotona heidän omasta ehdo-

tuksestaan. Tulooni oli yleensä valmistauduttu ja varauduttu, joten suomalaisin kursailusere-

monioin haastatteluun siirryttiin yleensä kahvipöydän kautta. Kolmen haastateltavan puoliso 

oli paikalla tapaamisen alussa ja yksi heistä oli läsnä myös haastattelun aikana. Metodikir-

jallisuudessa kolmannen henkilön läsnäoloon saatetaan joskus suhtautua nihkeästi, mutta 

tässä tilanteessa pariskunta oli selvästi sopinut asiasta ennen tuloani, joten mukauduin siihen. 

Puoliso ei pyrkinyt millään tavalla osallistumaan haastatteluun, ja haastateltava puolestaan 

puhui vaimonsa läsnäolosta mitenkään häiriintymättä. Muut kuin kotona tapaamani henkilöt 

haastattelin julkisessa tilassa, esimerkiksi kirjastossa ja kahvila-ravintolassa. Vaikutelmak-

seni jäi, että näissä tilanteissa äänet ja liikkeet haastattelun taustalla, ja se, että joku saattaisi 

kuulla keskustelumme, häiritsivät enemmän minua kuin haastateltavia.  

 

Neuvottelimme aina haastattelun aluksi, miten siinä etenisimme. Ilmeisesti he kaikki olivat 

tällaisessa haastattelutilanteessa ensimmäisen kerran, ja siitä luultavasti johtui se, että haas-

tateltavat usein ehdottivat, että ”kysele sinä ja siinä järjestyksessä kuin haluat”. Mieleeni tuli 

Anna Kontulan (2008, 234) oman tutkimuksensa yhteydessä esittämä pohdinnat siitä, että 

”postmoderni haastattelututkimus”, jossa perinteinen kysymys-vastaus -asetelma on kor-

vattu keskustelevalla haastatteluotteella, saattaa haastateltavista tuntua vieraalta. Kontulan 

mukaan haastateltava saattaa hyvinkin odottaa perinteistä, pitkälle strukturoitua, muodollista 

haastatteluformaattia.  

 

Pyysin haastateltavia aluksi kertomaan ”asioista ja tapahtumista” ennen koulukotisijoitusta 

tai ”millaista se elämä oli”. Osoittamatta erityisemmin mihinkään suuntaan, halusin antaa 

heille vapauden kertoa itselleen merkityksellisistä asioista. Mikäli lapsuuden kotilot tulivat 

puheeksi, saatoin kysyä tarkennuksia esimerkiksi vanhemmista, sisaruksista, asunnosta, 
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muutoista toiselle paikkakunnalle. Yksityiskohtaista tai syvällistä keskustelua vaiheista en-

nen koulukotiin joutumista emme kuitenkaan käyneet, olinhan jo ennakkoonkin ilmoittanut 

keskittyväni haastattelussa koulukotikokemuksiin. Muutamat halusivat heti aluksi kertoa tie-

tyistä, tulkintani mukaan heitä eniten askarruttavista tai jopa piinaavista kokemuksista, 

minkä jälkeen edettiin muihin aiheisiin. Monet vielä palasivat näihin keskeisiin kokemuksiin 

haastattelun kuluessa, joskus useammankin kerran. Keskustelut soljuivat mielestäni hyvin 

luontevasti tapahtumien kronologiaa seuraten, joten kertaakaan en tainnut turvautua muka-

nani olleeseen, avainsanoista muodostamaani teemarunkoon (liite 2).  

 

Haastattelussa yleensä tunnistaa hetken, jolloin on aika lopettaa. Tunnetta kannattaa seurata 

riippumatta siitä, paljonko aiotuista aiheista on ehditty käsitellä. Haastattelut kestivät keski-

määrin noin puolitoista tuntia; lyhimmillään noin tunnin ja pisimmillään yli kolme tuntia. 

Jutusteluun ennen ja jälkeen haastattelun kului usein aikaa vähintään saman verran. Jotkut 

haastatelluista olisivat halunneet minun viipyvän pidempäänkin, mutta olin yleensä aikatau-

lujeni vanki. Perustutkinto-opiskelijana tein haastattelumatkat eri puolille maata omalla kus-

tannuksellani, joten ne oli toteutettava mahdollisimman tehokkaasti. Kaiken kaikkiaan tein 

neljä useamman päivän mittaista ja kaksi lyhempää haastattelumatkaa. Matkat olivat mo-

nella tapaa raskaita, joten suunnitelmani litteroida kertynyt aineisto saman tien kariutui heti 

alkuunsa.  

 

Haastatteluaineistoa on lähes 40 tuntia. Osa siitä on litteroituna sanatarkasti, osasta haastat-

teluja on jokaisesta noin 10 sivun pituiset tiivistelmät. Havahduin vähän ennen litterointiura-

kan puoliväliä kysymään, miksi oikein tein sitä. Miksi haastatteluaineisto tulisi aina litte-

roida, ja vieläpä usein sanatarkasti? Siksikö, että metodikirjallisuudessa siten neuvotaan ja 

koska (lähes) kaikki tutkijat tekevät niin? Onko aineistoni ääninauha vai siitä kirjoitettu lit-

teraatio (ks. myös Saarikoski 2008, 38)? Kuten Saarikoski (mt.) toteaa, haastattelut kadotta-

vat paljon kiinnostavuudestaan, inspiroivuudestaan ja merkityksestään, kun ne kirjoitetaan 

paperille. Juuri tämän takia palasin kerta toisensa jälkeen ääninauhoihin tavoittaakseni uu-

delleen haastattelutilanteiden tunnelman sekä usein myös tarkistaakseni, että muistin oikein, 

miten ja missä merkityksessä asioita kerrottiin. Rinnalla kuljetin välittömästi haastattelujen 

jälkeen tekemiäni muistiinpanoja ja havaintoja, joista monet osoittautuivat analyysin ede-

tessä hyvinkin ”kestäviksi”.  
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7.3.2 Aineiston analysointi  

Totesin aiemmin, että tutkimukseni ei varsinaisesti kiinnity foucault’laiseen genealogiseen 

analyysiin (ks. Hèlen 2005), mutta on toki saanut siitä paljon vaikutteita. Aineistoni analy-

soinnissa olen kuitenkin seurannut Foucault’n tarjoamaa konkreettista ohjenuoraa.  

 

Foucault on useissa eri yhteyksissä valottanut metodologisia ideoitaan valtasuhteiden tutki-

miseksi (ks. Kusch 1993, 136). Esimerkiksi tutkiessaan vankilalaitoksen kautta valtasuh-

teita, tarkemmin sanottuna tieteellis-juridisten diskurssien roolia modernin rankaisuvallan 

synnyssä, Foucault asettaa omalle analyysilleen neljä sääntöä tai ohjenuoraa: on tutkittava 

myös vallan myönteisiä vaikutuksia, on tarkasteltava rangaistuksia yleisemmin vallankäytön 

keinoina ja käytänteinä, ja on tutkittava rikosoikeuden ja ihmistieteiden historiaa niiden yh-

teisten juurien, ei niinkään myöhempien yhtymäkohtien näkökulmasta, ja on tutkittava sie-

lun (ihmisen identiteetin) ilmaantumista ”rikosoikeudellisille näyttämöille”, ihmisen ruumii-

seen kohdistuneen muovauksen seurauksena. (Foucault 2014, 36–37. )  

 

Näistä ensimmäinen on tässä tutkimuksessa jäänyt vähemmälle, mikä on sinänsä vääryys 

Foucault’n ajattelua kohtaan. Hän nimenomaan korosti vallan positiivisia vaikutuksia. Sitä, 

kuinka vallan kohde voi omaksua uusia tietoja tai taitoja hänen toimintansa tarkkailun tu-

loksena (mt., 42, myös Kusch 1993, 123). Valtasuhteiden tutkimista Foucault käsittelee 

myöhemmin artikkelissaan ”Subject and power” (Foucault 1982). Ohjenuorani valtasuhtei-

den tutkimiseksi on peräisin siitä. Foucault kehottaa kiinnittämään huomiota viiteen seik-

kaan:  

 

 erottelujärjestelmiin; kuinka esimerkiksi lakiin, perinteisiin, asemaan ja etuoikeuk-

siin perustuen toiset ihmiset voivat toimia toisten puolesta tai toisten yli 

 tavoitteisiin; keihin valta kohdistuu ja mitkä ovat sen seuraukset 

 keinoihin, joiden avulla valtasuhteita muodostetaan; tuotetaanko eroja aseella uha-

ten, kontrollin, kurin tai rankaisemisen keinoin, retoriikan vai taloudellisen epätasa-

arvon avulla 

 institutionalisoitumiseen; millaiset instituutiot ja instituutioiden yhteen kietoutumi-

set ylläpitävät sosiaalista valtaa 

 rationaalisuuden ”asteeseen”; miten valtasuhdetta muovataan, millaisilla järkeistä-

misen tekniikoilla valtasuhteita luodaan ja ylläpidetään (Foucault 1982, 792.) 
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Nämä viisi kohtaa ovat muodostaneet empiirisen aineistoni analysointirungon. Institutiona-

lisoitumista ja rationaalisuuden tekniikoita suhteessa pahantapaiseen lapseen olen käsitellyt 

luvussa 4. Haastatteluaineiston analysoinnissa olen keskittynyt kolmeen muuhun valtasuh-

teiden ”tarkistuspisteeseen”; erottelujen järjestelmiin, vallan tavoitteisiin ja kohteisiin sekä 

keinoihin, joilla valtasuhteita muodostetaan. Toisin sanoen, olen kohdistanut katseeni siihen, 

millä perusteilla ihminen on valikoitunut koulukotiin, mikä hänestä on siellä pyritty muo-

vaamaan ja miten häntä on kohdeltu ja käsitelty, mitä valtasuhteet ovat tehneet siihen osal-

lisille ja mihin kaikkialle valtasuhteet ovat ulottuneet.  

 

Koska siteeni Foucault’n valta-analytiikkaan on ollut tiivis, voi analyysiani nimittää teo-

riasidonnaiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113–114). Analyysin tason määrittely heti sen 

alussa on myös tärkeä. Tässä määrittelyssä on ratkaistava analysoidaanko puhetta manifes-

tilla eli näkyvällä tasolla vai etsitäänkö latentteja merkityksiä, jotka eivät ole kertojan eks-

plisiittisesti tai tietoisesti julkituomia (ks. Siljander 1995) Oma analyysini on kohdistunut 

puheen näkyvään tasoon, sen ”ilmisisältöön”. 

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa kävin koko aineiston läpi ja koodasin joko yksittäisiä 

lausumia tai kertomuksen osia kuhunkin yläkategoriaan (erottelujen järjestelmä, tavoitteet 

ja keinot). Erottelin myös omaksi ryhmäkseen sellaiset aineiston kohdat, jotka eivät sisälty-

neet alkuperäiseen analyysirunkooni, mutta joihin jostain syystä kiinnitin huomiota. 

  

Seuraavaksi otin tarkempaan luentaan kunkin yläkategorian alle kerääntyneen tekstimassan. 

Aineistoa lukiessani haastatteluista alkoi hahmottua asiakokonaisuuksia, jotka järjestelin 

luokkiin. Teoriasidonnaisuudestani johtuen minun on mahdoton yksiselitteisesti sanoa, 

mitkä luokista aidosti ”nousivat” aineistosta tai mitkä niistä ”löysin” taustateoriani ohjaa-

mana. Sitaateilla viittaan ensinnäkin siihen, että käsitykseni mukaan teoriaton tutkimus on 

mahdottomuus. Vaikka tutkimuksen lähtökohtana ei olisi mikään julkilausuttu, kielellisesti 

eksplikoitu teoria, niin tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä lähestytään aina jonkinlaisen 

esiymmärryksen ja käsitteiden avulla, minkä voi laajasti ymmärrettynä katsoa tarkoittavan 

teoriaa (Pikkarainen 2011). Toiseksi, tutkimuksen taustateoria(t) vaikuttavat tapaamme lä-

hestyä tutkimusaineistoa; ennen kaikkea siihen, mitä ylipäätään voimme aineistosta havaita. 

Toisin sanoen, en usko, että kaikista ennakkotiedoista ja -käsityksistä puhdistettu analyysi 
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keeni aineiston, tutkimuskysymysten ja teorian välillä. Luokittelun tulokset voivat jo itses-

sään olla tutkimuksen empiirisen osan tulos (Schreier 2014, 22), mutta jatkoin tulosten kon-

tekstointiin. Sille, miten olen päätynyt haastatteluaineistoa kontekstoimaan, en pysty esittä-

mään mihinkään menetelmään tai logiikkaan perustuvaa selitystä. Kuten Hyrkkänen (2002) 

toteaa, mitään primääriä, etukäteen määrättyä kontekstia ei ole olemassa, ja sen puuttumista 

tutkijan on vain opittava sietämään. Hyrkkäsen mukaan hedelmällinen konteksti löytyy et-

simällä, joten on kyettävä kuvittelemaan, mistä sen voisi löytää. Konteksti siis itsessään on 

myös tutkimuksen tulos. (Hyrkkänen 2002, 201.)   

7.4 Haastattelu vaietuista ja aroista aiheista 

Asemointia 

 

Ajattelin usein tutkimusprosessini aikana olevani onnekas. Tutkimukseni kulusta ei saa ra-

kennetuksi sankaritarinaa, sillä en kohdannut vaikeuksia, joista arkoja aiheita käsitelleet tut-

kijat ovat usein raportoineet ja joista metodikirjallisuudessa varoitellaan. En joutunut tuskai-

lemaan haastateltavien vähyyttä (Juvonen 2002, 57–61), en pettymään, kun metodologian 

lupaus ja konkretia eivät kohdanneet (Oinas 2004, 218–221), en päätynyt haastatteluja teh-

dessäni odottamattomiin tai neuvottomuutta herättäviin tilanteisiin (Uusitalo 2006, 100–

103), en törmännyt epäilyyn enkä varauksellisuuteen (Laitinen 2004, 69), en tullut kohdel-

luksi tutkijatyttönä, jota pitää auttaa (Autti 2013, 44–45), vaikka osa haastateltavista lähen-

teli jo kahdeksaa kymmentä eikä haastateltavien korkea ikä itsessään myöskään tuonut haas-

tatteluihin hidasteita tai hankaluuksia (Lumme-Sandt 2005).  

 

Vaikuttaa kenties siltä kuin olisin rallatellen tehnyt tutkimustani. Tai kykyni reflektoida 

omaa toimintaani on pettänyt. Yksi selitys tietenkin voi olla, että olen ollut – kuten ajattelin 

– onnekas, siis että minulla on ollut tuuria. Ensisijaisena selityksenä akateemiselle opinnäyt-

teelle tämä ei kuitenkaan ole erityisen salonkikelpoinen peruste, jos kohta on minulla tuuria-

kin ollut. Olen kuitenkin päätynyt siihen, että tässä tutkimuksessa kaikki palaset, niin aihe, 

tekijä kuin osallisetkin loksahtivat kohdilleen, ja siinä on myös sattumalla osansa. Yritän 

kuvata, mikä loksahti mihinkin, ja mitä siitä seurasi.  

 

Olen työskennellyt noin viisitoista vuotta toimittajana pääasiassa uutistoimituksissa. Ero 

journalistisen ja tutkimusprosessin välillä ei mielestäni ole kovin suuri; keskeinen ero on 
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kenties se, että jälkimmäinen perustuu (tai tulisi perustua) johonkin teoriaan ja menetelmään. 

Yksi journalistin työn tavallisimmista ja keskeisimmistä elementeistä on haastattelu, joka 

sinänsä sekin perustuu jonkinlaiseen menetelmään, ei välttämättä toimittajan eksplikoimaan 

menetelmään, mutta metodiin joka tapauksessa. Tuhansia haastatteluja tehneenä ajattelin – 

jälleen – olevani onnekas, ellen peräti etuoikeutettu.  

 

Mutta olinko minä oikea henkilö haastattelemaan juuri näitä kertojia? ”Voisiko joku toinen 

haastattelija ehkä tuottaa hedelmällisemmän keskustelun juuri tämän henkilön kanssa”? 

(Rossi 2009, 99.) Kysymykset ovat sinänsä retorisia, sillä haastatteluille on ollut vain yksi 

mahdollinen tekijä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ”haastattelijan dilemmaa” (mt.) 

olisi aiheellista pohtia. Ensimmäisen kysymyksen kanssa painiskelin erityisesti ennen haas-

tatteluja ja jälkimmäisen kanssa niiden jälkeen; millaista aineistoa olisi syntynyt jos haastat-

telijana olisi ollut joku muu?  

 

Hyvän haastattelijan ominaisuuksista on olemassa pitkiä listoja (ks. esim. Rossi 2009, 100). 

Itse asiassa haastattelijalle esitetään niin paljon vaatimuksia, että ne nähdessään kuka tahansa 

kangistuu lähtötelineisiin. Maitohappoja kerryttää, kun hyvän haastattelijan ominaisuudet 

esitetään universaaleina ja normatiivisina, käsky- ja kieltolauseiksi muotoiltuina direktii-

veinä, kuten esimerkiksi pitkään ja ilmeisesti yhä laajasti käytetyssä, Sirkka Hirsjärven ja 

Helena Hurmeen (2011) metodioppaassa ”Tutkimushaastattelu” (Takala 2012)25.  

 

Haastattelujani on ohjannut mielessäni ollut huoneentaulu. En väitä, että se toimisi muissa, 

saati kaikissa haastattelutilanteissa eli yleiseksi ohjeeksi siitä ei ole. Se on kuitenkin kuvaus 

siitä, miten minä olen aineistoni hankkinut. Jos olisin ottanut opiksi ja ojennukseksi kaiken, 

mihin vaikkapa ”Tutkimushaastattelussa” kehotetaan, tähän tutkimukseen tehdyt haastatte-

lut olisivat luultavasti jääneet tekemättä, tai aineistoni olisi ainakin jäänyt huomattavasti 

köyhemmäksi.   

 

Koko tutkimuksen mutta erityisesti aineistonkeruun taustalla ovat olleet kysymykset: miksi 

ja miten aiot tutkia ja kenelle olet tutkimuksestasi vastuussa. Keskeisin tarkoitukseni on ollut 

                                                 
25 En paneudu kyseisen teoksen arviointiin tässä, sillä siinä annetuista ohjeista huomattava osa kytkeytyy enem-

män tai vähemmän survey-tyyppisen haastattelun tekemiseen eikä siten ole palvellut tämän tutkimuksen tar-

peita. Teos lienee kuitenkin tarkoitettu ennen kaikkea teemahaastattelujen tekemisen tueksi, sillä se ei oleelli-

sesti eroa tekijöiden aiemmasta teoksesta ”Teemahaastattelu” (Hirsjärvi & Hurme 2000).   
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tuoda vaietut koulukotikokemukset julkiseksi. Jaan ”taistelevan tutkimuksen” (Suoranta & 

Ryynänen 2014) lähtökohdat ja tavoitteet siltä osin, että tutkimuksen on taisteltava oikeiden 

ja hyvien asioiden puolesta, esimerkiksi tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden 

ja inhimillisyyden edistämiseksi.  En ole missään tutkimuksen vaiheessa peitellyt kriittistä 

orientaatiotani enkä salannut lähtökohtana ollutta näkemystäni, jonka mukaan huostaan-

otoissa ja koulukotisijoituksissa on tapahtunut vääryyksiä, joihin yhteiskunnan tulisi rea-

goida.  

 

Haastattelemani henkilöt jakautuivat kahtia sen suhteen, miten he aikaansa Koulukodissa 

muistelevat. Osalla oli voittopuolisesti myönteisiä muistoja ja kokemuksia, osalla lähes yk-

sinomaan kielteistä kerrottavaa. Mielenkiintoista on, että elämään laitoksessa myötäsukai-

sesti tai jokseenkin neutraalisti suhtautuvat haastateltavat vahvistivat pitkälti kaltoinkohte-

luksi katsottavia käytäntöjä, mutta he eivät joko itse joutuneet niiden kohteeksi tai eivät ole 

kokeneet tapahtunutta kaltoinkohteluna. Myönteiset kokemukset eivät ole ongelma, mutta 

päivänvastaiset kokemukset ovat. On yhteiskunnallinen ongelma, jos tapahtumat kouluko-

deissa ovat haavoittaneet syvästi osaa siellä olleista ihmisistä ja aiheuttaneet heille läpi elä-

män jatkunutta kärsimystä. Olen luonnollisesti tuonut julki kaikki, sekä myönteiset että kiel-

teiset kokemukset, sillä joidenkin kokemusten ohittaminen olisi tutkimustulosten vääristelyä 

ja niistä kertoneiden mitätöintiä. Kenenkään ihmisen kokemus ei voi kumota tai mitätöidä 

toisen kokemusta. Tällöin myös ajatus, että jonkun kokemus olisi enemmän ”totta” kuin toi-

sen, on mahdoton. 

 

Olen luonnehtinut suhdettani aiheeseeni nimittämällä sitä MOT:ksi (luku 1.2). Eräänlaisen 

”aiheen pakottavuuden” lisäksi työtäni läpäisee kriittisesti orientoituvien tieteiden lähesty-

mistapaan liittyvä emansipatorinen tiedonintressi (Habermas 1975). Habermasille emansi-

patorinen intressi tarkoittaa ihmisten vapauttamista perinteen ohjaamasta ajattelusta ja en-

nalta määritellystä olemisen tavasta. Kriittinen tiede tähtää siihen, että ihmisissä ”käynnis-

tyisi refleksioprosessi”, ja emansipatorisen intressin tarkoituksena on tämän itsereflektion 

ohjaaminen. (Habermas 1975, 130, 133.) Tutkimukseni teoreettinen noja on paljolti Michel 

Foucault’n ajattelussa, mutta emansipatorisen intressin osalta orientaationi poikkeaa hänen 

lähtökohdistaan. Foucault ei koskaan paikantanut omaa teoreettista toimintaansa vastarinnan 

”puolelle”, vaan ”hän johdonmukaisesti kieltäytyi omaksumasta sellaisen henkilön asemaa, 

joka puhuu sorrettujen puolesta tai sorrettujen nimissä” (Pulkkinen 1998, 109). 
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Kriittiseen tiedonintressiin liittyy kuitenkin tunnettu, hieman ongelmallinen asetelma: kuka 

vapauttaa ketä, millaisin valtuuksin ja mistä. Lähteenmaa (2002, 283) on tarkastellut femi-

nistisen naistutkimuksen alkuaikoja läpäissyttä pyrkimystä pelastaa ja valtauttaa naiset, ja 

hän toteaa, että ”pitänee nöyrtyä ja myöntää, että kaikki tytöt (ja naiset, ML) eivät feminis-

titutkijan neuvoja ja apua kaipaa”. Pohdin itse matkan varrella samaa asiaa, mutta vasta jäl-

keenpäin huomasin, että olin kenties turhankin innokas tuputtamaan mahdollisuutta ”ajatella 

toisin”. Eräs haastatelluista totesi minulle jälkeenpäin lähettämässään kirjeessä, että hän ei 

enää kanna kaunaa kenellekään. Hän ilmaisi kiitollisuutensa siitä, että sai purkaa ”asian sy-

dämeltään”, mutta antoi ymmärtää, kuten haastattelussakin, että asian käsittely saa jäädä tä-

hän. Joskus asioiden on hyvä vain antaa olla.  

 

Olen ohjannut tapaamiani ihmisiä hankkimaan omat asiakirjansa Koulukodin arkistosta. 

Lähtökohtani oli, ja ajattelen siten edelleen, että sekä tutkimukseen haastateltuna osallistu-

minen että omiin asiakirjoihin tutustuminen voivat olla eheyttävä kokemus. Ennen kaikkea 

ajattelen heitä, joita edelleen vaivaa tai peräti kalvaa kysymys: miksi minä jouduin laitok-

seen? Historian tapahtumia ei voi muuttaa tai poispuhua, mutta tietoisuus siitä, että asiat 

olisivat voineet olla toisin, on tärkeä. Kuten koulukodin jälkeen monia vankilatuomioita is-

tunut Erkki (62) totesi, ”tietäis sitte että on syyttömänäkin ollu tuolla”. 

 

Olen ollut tietoinen riskistä, joka sisältyy vaiettujen kokemusten esille nostamiseen. Monen 

kohdalla kokemukset, joista olen pyytänyt kertomaan, värittyvät laiminlyönneillä ja väkival-

lalla, tunteilla alistamisesta, ohittamisesta ja mitätöinnistä. Huoleni on kohdistunut siihen, 

mitä ihmisessä tapahtuu, kun nämä kokemukset otetaan haastattelussa puheeksi. Henkistä 

kuormittavuutta on joidenkin kohdalla lisännyt se, että he ovat nyt ryhtyneet hankkimaan 

sosiaalihuollon heistä tuottamia ja Koulukodin arkistossa säilytettäviä dokumentteja. Las-

tensuojeluviranomaisten toisilleen kirjoittaman tekstin lukeminen voi olla ahdistava koke-

mus, ja varoitin tästä jokaista asiakirjojensa hankkimista suunnittelevaa aivan erityisesti. 

Tiedossani ei ole, kuinka moni on itseään koskevat asiakirjat hankkinut, mutta itse olen avus-

tanut niiden saamisessa toistaiseksi viittä henkilöä. Fyysisesti asiakirjoja säilytetään maa-

kunta-arkistossa. Lupa siellä säilytettäviin henkilökohtaisiin asiakirjoihin on vain asian-

omaisella itsellään ja hänen valtuuttamallaan henkilöllä, joka tarvitsee luvan myös arkiston 

haltijalta sekä sen ylläpitäjältä.  
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Päädyin konkreettisesti tutkijan eettiseen vastuuseen liittyvien kysymysten äärelle haastat-

telut jo tehtyäni. Masennuksen takia sairaseläkkeellä oleva haastateltavani kertoi olonsa pa-

hentuneen ”jonkin verran” papereiden lukemisen jälkeen. Kaduin samassa silmänräpäyk-

sessä osallisuuttani – olin nähnyt hänen ”haavoittuvuutensa” ja moitin nyt itseäni väärästä 

tilannearviosta. Keskustelimme asiasta sähköpostitse, ja hän vakuutti minulle tehneensä rat-

kaisun täysin tietoisesti. Olin ennen tutkimuksen aloittamista todennut eettiselle toimikun-

nalle lähettämässäni lausuntopyynnössä, että haastateltavia saatetaan myös ylisuojella, mutta 

olinko kuitenkin käytännön työssä ”syyllistynyt” puutteelliseen suojeluun?  

 

Korostin jo tutkimustiedotteessani, että tutkimukseen osallistumista tulisi pohtia huolella ja 

kaikessa rauhassa, ja saman neuvon annoin arkistoaktien kohdalla. Kukaan haastateltavistani 

ei kuulu ns. erityisen haavoittuvien tai suojeltavien tutkittavien ryhmään, mikäli heillä tar-

koitetaan lapsia, nuoria, vanhuksia, vajaakuntoisia, vammaisia tai laitoksessa asuvia ihmisiä 

(esim. Ethical guidelines…2011, 6). He ovat siis täysivaltaisia aikuisia ja kykeneviä päättä-

mään itseään koskevista asioista. Ajattelen niin, että olisi minulta paternalistista asettaa hei-

dän oma arvionsa ja ratkaisunsa kyseenalaiseksi (vrt. Nikander & Zechner 2006). On toki 

selvää, että en voi vain mennä repimään ihmisten haavoja auki ja poistua paikalta haastatte-

lun saatuani, mutta vastuullani haastatelluista on mielestäni rajansa. Mikäli ihminen kertoo, 

että hän kykenee hankkimaan tarvittaessa apua itselleen, minun on voitava luottaa siihen.  

Aiheen arkuus 

 

Laitosmenneisyyttä koskevat muistot ovat aivan ilmeisesti arkoja. Jonkinlaiset ääripäät suh-

tautumisessa asian arkaluonteisuuden olivat haastatelluista Olavi (76) ja Päivi (46). Olavin 

menneisyyden Koulukodissa tietävät hänen vanhempi sisarensa ja minä. Hänen vaimonsa ei 

tiennyt asiaa, ei hänen nykyinen naisystävänsä eivätkä hänen lapsensa. Tapasin Olavin hä-

nen kotonaan. Hänen oli aluksi hyvin vaikea keskittyä haastatteluun huolestuneena siitä, ke-

nen hän sanoo minun olevan, mikäli joku sattuu paikalle. Sovimme ”peitetarinasta” yllättä-

vän tulijan varalta, ja sen älkeen haastattelu eteni vapautuneemmin. Päivin puolestaan tapa-

sin rautatieaseman ravintolassa. Muistelen kysyneeni kaksi kertaa, että oliko hän aivan 

varma paikasta, sillä kuka tahansa saattoi kuulla keskustelumme. Päivi kuitenkin vakuutti, 

että hänellä ”ei ole mitään salattavaa”.  
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Yleisesti ottaen suurin osa haastatelluista on salannut Koulukodissa olon läheisiltään. Ennen 

kaikkea lapsille on tietoisesti jätetty asia kertomatta. Erikoisin tilanne oli tavatessani Veikon 

(65). Hänen vaimonsa oli läsnä haastattelussa ja kuuli tuolloin ensimmäisen kerran miehensä 

olleen nuorena koulukodissa. He ovat olleet naimisissa yli 40 vuotta. Toisaalta saman ikäi-

nen Ilmari (66) kertoi vierailleensa Koulukodissa jälkeenpäin useita kertoja, myös lastensa 

ja lastenlastensa kanssa. Kaiken kaikkiaan koulukotitausta oli jollain tavalla arka hyvin mo-

nelle, mutta ei heistäkään kaikille samalla tavalla. Aroista tutkimusaiheista puhuminen ei 

selvästikään ole aivan yksiselitteistä.  

 

Olen edellä alustavasti kosketellut tekijöitä, joiden perusteella jotkut tutkimusaiheet ovat ar-

koja ja/tai tutkimus on arkaluonteista.26 Usein toistettu Raymond Leen (1993, 4) määritelmä 

on mielestäni yhä käyttökelpoinen: tutkimuksesta tekee arkaluonteisen se, jos siitä voi koitua 

osallisille jonkinlaista uhkaa tai harmia tai se aiheuttaa heille jonkinlaisen riskin (ks. myös 

Renzetti & Lee 1993, ix; vrt. Hammersley & Traianou 2012, 61–64). Omassa työssäni olen 

jättänyt arkaluonteisuuden arvioinnin nimenomaan haastattelemilleni henkilöille itselleen, 

sillä kuten jo aiemmin esitin, arkaluonteisuus ja yksityisyys eivät merkitse samaa kaikille 

ihmisille.  

 

Ikä, sukupuoli, kulttuuritausta tai ylipäätään moni tekijä vaikuttaa siihen, minkä kukin 

meistä mieltää araksi eli yksityisen alueelle tulevaksi aiheeksi (Lee 1993, 5-6). Joskus aihe 

itsessään ei välttämättä ole arka, mutta sen herättämät tunteet voivat olla sitä. Aihe saattaa 

myös muuttua araksi sitä käsiteltäessä, esimerkiksi haastattelun kuluessa. On usein koros-

tettu (esim. Kuula 2013, 136), että tutkijalta edellytetään herkkyyttä tunnistaa käänteet (haas-

tattelu)tilanteissa. Seksuaalisuus, ”poikkeavuus”, päihteet ja väkivalta ovat esimerkkejä ai-

heista, jotka monet kokevat arkaluonteiseksi. ”Se mitä nyt kerron, on aika arkaluonteista”, 

pohjusti eräs haastatelluista ryhtyessään kertomaan Koulukodissa kokemastaan seksuaali-

sesta ahdistelusta. En tiedä, valmisteliko hän tulevan varalta itseään vai minua, tai kenties 

                                                 
26 Esimerkiksi Laitinen ja Uusitalo (2007) kertovat tekevänsä ”sensitiivistä (haastattelu)tutkimusta”. Itse en 

aivan ymmärrä, mikä sensitiivisestä hastattelututkimuksesta sen kunnioittaessa ”yksilöllisiä eroja” ja 

mahdollistaessaan ”erilaisia puhetapoja” tekee siitä erityisesti sensitiivistä. Sensitiivisyyden peruste, ”ettei 

kaikkia henkilöitä voi lähestyä samalla tavalla” (Laitinen 2003, 57) sopii mielestäni perusteeksi mihin tahansa 

teemahaastatteluun. Laitisen tutkimus ”Häväistyt ruumiit, rikotut mielet” kiinnittyy jossain määrin 

feministiseen tutkimustraditioon (mt., 53), jossa on korostettu haastattelijan tasavertaista suhdetta tutkittavien 

kanssa, kuvaamalla sitä subjekti-subjekti -suhteeksi, ja keskeisenä tavoitteena on esitetty toimiminen 

haastateltavien ehdoilla ja heidän parhaakseen läpi tutkimusprosessin (Oinas 2004, 214-215). Näin 

määriteltynä minun on helppo ainakin näiltä osin jakaa kyseisen tutkimussuunnan perusteet, vaikka en 

feminististä teoriaa ja tutkimusorientaatiota sinänsä tarkemmin tunnekaan.   
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molempia, mutta keskimäärin kynnys kertoa homoseksuaalisuuteen liittyvästä kokemuk-

sesta lienee 77-vuotiaalle miehelle korkea. Haastattelussa syntyvä vuorovaikutuksen laatu 

liittyy keskeisesti haastattelun arkaluonteisuuteen, mutta palaan siihen tuonnempana.  

 

Aihe voi olla arka sen perusteella, että siinä paljastuvat asiat aiheuttavat leimautumista tai 

sanktioita (Lee 1993, 6-7). Käsitykseni mukaan tämä on ollut yksi keskeisistä syistä, minkä 

takia monet ovat halunneet salata koulukotimenneisyytensä. Varsinkin aiemmin ja vielä ny-

kyisin koulukodissa oleva tai siellä ollut nuori stigmatisoituu helposti hankalaksi, häiriköksi, 

rikolliseksi tai ongelmanuoreksi (Kaukko & Parkkila 2014). Aihe voi olla myös tutkijaa lei-

maava, korostaa Lee (1993, 9). Hän viittaa siihen, että esimerkiksi homoseksuaalisuutta tut-

kivien tutkijoiden otaksutaan helposti olevan itsekin homoseksuaaleja. Arvelen, että joku 

saattaa pohtia, että onko minulla jokin erityinen suhde koulukotiin. Kertoisin kyllä, jos olisi. 

 

Arat tutkimusaiheet ovat usein sellaisia, että ne herättävät tunteita ja moraalisia kannanottoja 

enemmän kuin jotkut toiset aiheet. Tutkijakaan ei ole turvassa näiltä tuntemuksilta. On eri-

laisia näkemyksiä siitä, miten tutkijan tunteiden tulisi näkyä ja välittyä tutkimusraportissa, 

tai tulisiko niitä ylipäätään tuoda eksplisiittisesti raporttiin (ks. esim. Nikunen 2008). Mie-

lestäni kyse on siitä, mitä tutkimuksellinen reflektointi kullekin merkitsee. Fingerroos (2003) 

on määritellyt tutkijan itsereflektion henkilökohtaisten sitoumusten määrittelemiseksi ja auki 

kirjoittamiseksi.  

 

Mutta mitä tarkoittavat henkilökohtaiset sitoumukset? Refleksiivisyys on hankalasti määri-

teltävä termi, kuten Fingerrooskin toteaa. Hän viittaa etnografi Laura Aron (1996, 28–29) 

toteamukseen, että Suomessakin on jo perinteitä itsen genrestä, ”jossa tutkija on kirjoittanut 

(ainakin näennäisen) vapaasti omasta tutkijantiestään ja omista kokemuksistaan”. Olen sa-

maa mieltä, että ylimääräisiä tutkijan persoonan välityksellä tehtyjä kurkistuksia ”kentälle” 

ei tarvita. Yhdyn myös Fingerroosin (2003) toteamukseen, että ”se, että tutkija toimii ihmi-

senä, oman persoonansa nimissä, ei merkitse, että empatiaa pitää jakaa kentällä tai tutkimuk-

sen sivuilla loputtomiin”. Siksi esimerkiksi Saastamoisen (2003 18–19) vaatimus ”tutkijan 

tunnustuksellisuudesta” ylittää ainakin minun kipurajani. 

  

Minulle myös henkilökohtaisia sitoumuksia ovat aiemmin esittelemäni kriittinen ja emansi-

patorinen orientaatio, mutta mielestäni myös mainitsemani haastattelijan dilemma kuuluu 

itsereflektion alaan. Päivikki Suojanen (1996, 58) on todennut, mielestäni myös laadulliseen 
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tutkimushaastatteluun sopivasti, että ”etnografinen tutkimus on erityisen haavoittuvaa suh-

teessa tutkijan elämänkokemukseen tai sen puuttumiseen. Tutkijan tausta ja kokemattomuus 

ihmisenä vaikuttavat tutkimuksen näkökulmaan, olipa tutkimuskohteena oma tai vieras kult-

tuuri.” Toimittaja-taustani on tekijä, joka on varmasti vaikuttanut ennen kaikkea vuorovai-

kutuksen muotoutumiseen haastatteluissa. Pohdin muita tekijöitä myöhemmin haastatteluti-

lanteita kuvatessani.   

 

Näkökulmani katsoa tutkimuskohdettani alempaa kuin ”pappilan kuistilta”, kuvaa myös va-

lintaani vastuusta tässä tutkimuksessa. Koen olevani ensisijassa vastuussa haastateltavilleni. 

Muita tahoja, joille tutkija voi ajatella olevansa vastuussa, ovat ainakin tiede, tiedeyhteisö 

tai edustamansa yliopisto, tutkimuksen rahoittajat, veronmaksajat, tutkimuksen kohteena 

olevat instituutiot tai vaikka koko ihmiskunta (Puuronen 2014). Itse olen pyrkinyt siihen, 

että haastattelemani henkilöt tunnistaisivat itsensä tekstistäni ja että valintani ja tulkintani 

tekisivät oikeutta heidän kertomalleen.  

 

Käytännössä olen toiminut siten, että kaikki ovat saaneet tutkimuksen empiirisen osuuden 

luettavakseen ja olen pyytänyt heitä kommentoimaan sitä. Metodisesti menettelyä voitaneen 

kutsua kanssatutkijuudeksi (ks. Laitinen 2003, 53), mutta termi ei ollut mielessäni päättäes-

säni jo alussa, että pyrin jollakin tavalla varmistamaan haastateltavien näkökulman säilymi-

sen. Suurin osa haastatelluista on lähettänyt minulle palautetta joko soittamalla, kirjoitta-

malla tai sähköpostitse. Kukaan ei esittänyt tekstiin muutoksia tai korjauksia. Useimmat pa-

lasivat vielä keskeisiin kokemuksiinsa, minkä tulkitsen alleviivaukseksi niiden tärkeydestä 

ja perusteesta olla mukana tutkimusraportissa. 

  

Haastateltavani ovat kaikki olleet samassa Koulukodissa. Tunnistettavuuden estäminen on 

yksi ihmistieteiden eettisistä perusnormeista. Sen noudattaminen on ollut tutkimuksessani 

itsestäänselvyys (vrt. Kuula 2011, 201). Lähettämällä haastateltaville heitä koskevan tutki-

musraportin osan, halusin myös näyttää, miltä tutkimustiedotteessa antamani lupaus tunnis-

tamattomuudesta käytännössä tarkoittaa. Koulukodin henkilökuntaa kuuluvista käytän nimi-

tyksiä ”johtaja”, ”työntekijä”, ”tilanhoitaja” jne. heidän ammattinimikkeensä mukaisesti. 

Koulukotia, jossa haastateltavat ovat olleet, nimitän yksinkertaisesti Koulukodiksi tunnistet-

tavuuteen liittyvien seikkojen takia, mutta myös siksi, että ei ole mitään syytä nostaa yksit-

täistä koulukotia ”tikun nokkaan”. Käytännöt eri laitoksissa ovat todennäköisesti olleet tut-

kimusajankohtana (1950–1985) hyvin samanlaisia.   
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Haastattelussa oleminen  

 

Tieteellinen kirjoittaminen perustuu konventioihin. Kukin tieteenala ja sen traditio määritte-

levät sen, mikä on hyväksyttävä ja sopiva tapa esittää asioita (Nikunen 2008, 164). Väitös-

kirjojen haastattelukuvauksia tutkinut Eeva Takala (2012, 21) ihmettelee, kuinka kuvaukset 

haastattelutilanteista, jotka ovat ainutkertaisia, perustuvat samanlaisiin ilmaisuihin. Takala 

on havainnut piirteen, johon itse olen myös kiinnittänyt huomiota. Haastattelutilanteen kel-

vollisuuden osoittamiseksi saatetaan käyttää runsaasti kuvailua osoittamaan, että on oltu 

vuorovaikutteisia, empaattisia, sensitiivisiä ja vastuullisia (vrt. Fingerroos 2003). Itse ajatte-

len niin, että tutkimustulokset itsessään kertovat paljon haastattelutilanteen vuorovaikutuk-

sesta; eikö se, mitä ja miten ihmiset kertovat, kerro samalla luottamuksesta ja kunnioituk-

sesta? Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että kertomuksia ei ole saatu uhkailemalla, va-

lehtelemalla tai lahjomalla. Tai jos onkin, ainoastaan hölmö kertoo sen raportissaan. 

 

Mielestäni ainakin osa haastateltavista oli etukäteen ajatellut ja päättänyt, mitä he haastatte-

lussa kertovat. Pohdin usein jälkeenpäin, olisivatko he kertoneet saman, jos minä olisin ollut 

joku muu? Jos haastattelija olisikin ollut mies, tummaihoinen, hyvin nuori tai vanha, tai mitä 

tutkimusaineiston muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä nyt metodikirjallisuudessa usein 

otetaankaan esille. En osaa vastata, mutta yhdistelmä valkoihoinen, keski-ikää lähestyvä nai-

nen ei ilmeisesti ollut huonoin mahdollinen vaihtoehto. Asunnottomia naisia haastatellut 

Riitta Granfelt (1998, 32) on kertonut erään haastateltavansa kerran pohtineen kolmannelle 

henkilölle, että miten hän saattaa kertoa itselleen tapahtuneista asioista, ”kun se Riitta näytti 

niin aralta ja hauraalta”. On vaikea kuvitella kenenkään ajattelevan minusta samalla tavalla.  

 

Haastattelijan dilemman avaaminen tuo pohdittavaksi kysymyksiä, kuten: Olenko aidosti 

kiinnostunut kuulemaan, mitä haastateltavat minulle kertovat? Olenko persoonallisuudeltani 

sopiva tekemään näitä haastatteluja? Onko minulla valmiuksia ymmärtää haastateltavia? 

Pystynkö eläytymään heidän tilanteeseensa? Kyse on tutkijan ominaisuuksista, joiden sopi-

vuutta haastattelutilanteeseen olisi pohdittava jo ennen tutkimukseen ryhtymistä. Kun puhu-

taan tutkijan ominaisuuksista, kyse on hänen persoonallisuudestaan, ja persoonallisuudel-

taan erilaiset tutkijat saattavat saada systemaattisella tavalla erilaisia tuloksia, Matti Korttei-

nen (1992, 373) huomauttaa. On selvää, että haastattelijalla ja haastateltavilla on sekä yhtei-
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siä että erottavia piirteitä, mutta niiden merkitys vaihtelee tutkimuksesta ja tilanteesta toi-

seen; joissain tapauksissa tietty piirre voi olla neutraali, mutta joissain toisissa hyödyllinen 

tai haitallinen (Rubin & Rubin 2005, 87).  

 

Haastattelijan hyväksi havaittujen persoonallisuuden piireiden (”luotettava, luonnollinen, 

avoin, lämmin, osaaottava, suvaitseva, kyky kuunnella”, Grönfors 1982, 15) lisäksi, kaiken-

lainen kokemus tuo lisävarmuutta haastattelutilanteessa olemiseen. Tausta toimittajana, ku-

ten itselläni, voi koulia ihmisestä kameleontin, jonka on helppo lähestyä kaikenlaisia ihmisiä 

ja joka sopeutuu erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Haastattelutapaamisiin mennessäni 

pyrin aina puhdistamaan ajatukseni kaikista ennakko-oletuksista. Kärjistäen: haastateltavan 

nimi ja osoite riittivät. Käytännössä näin ei tietenkään ollut, vaan useimpien kanssa olin ollut 

yhteydessä sähköpostitse tai jutellut puhelimessa. Etnografi Päivikki Suojanen (1996, 58) 

ottaa esille toisenlaisen kokemuksen todetessaan, että tutkijan taustan lisäksi kokematto-

muus ihmisenä vaikuttaa tutkimuksen näkökulmaan, olipa tutkimuskohteena oma tai vieras 

kulttuuri. Suojasen sanavalinta kokemattomuus on mielenkiintoinen, sillä se antaa implisiit-

tisesti ymmärtää sen, minkä tiedämme arkitiedonkin pohjalta; vähäisellä elämänkokemuk-

sella on vaikea ymmärtää ”ihmiselon ihanuutta ja kurjuutta”. Olisin valmis väittämään, että 

Suojasen mainitsemat seikat ovat hyvin merkittäviä myös sen suhteen, millaiseksi vuorovai-

kutus haastattelutilanteessa muodostuu.  

 

Kortteinen (1992, 364) toteaa, että dialogin onnistumisen kannalta ratkaisevia ovat haasta-

teltavien tulkinta haastattelutilanteesta ja tutkijan siinä ottama rooli. Tilanne on haastava ja 

osin ristiriitainen siksi, että tutkimushaastattelu ei toisaalta ole mikä tahansa kohtaaminen ja 

mikä tahansa keskustelu, mutta toisaalta siinä pitäisi pyrkiä samantapaiseen vuorovaikutuk-

seen kuin normaalissa, ihmisten välisessä arkisessa kanssakäymisessä. Haastattelutilan-

teessa olisi saavutettava riittävä läheisyys ja luottamus, jotta haastateltavat kertoisivat muu-

takin kuin pinnallisia asioita, mutta jonkinlainen muodollisuus olisi kuitenkin säilytettävä 

(ks. myös Kuula 2011, 140). Haastatteluja tehdessäni pyrin aina pitämään mielessä – sekä 

omassa että haastateltavan –, että teen haastattelua tutkimustarkoituksessa. Tilanteessa niin 

haastateltavan kuin haastattelijankin on tehtävä omat ratkaisunsa vuorovaikutuksen etäisyy-

den ja läheisyyden mahdollisten dilemmojen suhteen (mt., 141). ”Ystävällinen tuntematon” 

on Kirchin (1999, 30) esittämä, mielestäni osuva kuvaus tutkijan roolista. Metaforaa voi 

jatkaa ja kuvata tutkimushaastattelua tilanteeksi, jossa kaksi tutematonta hetken jakavat 

maailmansa (vrt. Granfelt 2004).  
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Vuorovaikutuksen muodostumista konkreettisessa haastattelutilanteessa on kuvannut Rita 

Jähi (2004): tapahtuu näkymätön sopiminen siitä, miten dialogia käydään. Keskustelun ede-

tessä hienovaraisesti sovitaan, mitkä ovat (haastateltavan ja haastattelijan) roolit ja millaista 

kieltä käytetään. (Jähi 2004, 75.) Itse en taitaisi asiaa paremmin sanoa. Olen viettänyt lap-

suuteni työväenluokkaisessa kodissa 70-luvun Suomessa ja sen mukaisessa kasvatus- ja kult-

tuuri-ilmastossa. Taustani on tässä mielessä hyvin samanlainen kuin monilla haastateltavil-

lani, joten minun oli helppo päätyä heidän kanssaan (sanattomaan) yksimielisyyteen nimen-

omaan siitä, miten puhutaan ja miten tilanteessa ylipäätään ollaan (mt). Yleisesti ottaen, ih-

miset puhuvat tutkimushaastattelussa, mikäli kokevat keskustelukumppanin haluavan ja ky-

kenevän ymmärtämään (Kortteinen 1982, 303), eli tässä mielessä onnistuneen vuorovaiku-

tuksen ehdot eivät poikkea muusta ihmisten välisestä normaalista kanssakäymisestä. Lähes-

tymistapa, joka sopii jonkun kanssa, ei välttämättä sovi jonkun toisen kanssa alkuunkaan. 

Omat haastateltavani olivat siinä mielessä heterogeenista joukkoa, että suurinta osaa tapaa-

misia määritti alusta lähtien tietty mutkattomuus. Kutsuja jäädä saunomaan sain useita, yö-

sijaakin tarjottiin ainakin kerran ja monta kehotusta piipahtaa kylässä, ”jos ohitse kuljet”.  

 

Tutkimushaastattelua määrittävä muodollisuus liittyy läheisesti siihen osallistuvien väliseen 

valtasuhteeseen. Siitä huolimatta, että tutkimuksessani on ns. kanssatutkijuuden elementtejä 

ja olen tavoitellut haastateltavien ”omaa ääntä”, on minun ja haastateltavien välinen suhde 

kiistatta valtasuhde. Aloite tutkimukseen on tullut minulta, minä olen määrittänyt tutkimus-

kysymykset, minä olen valikoinut ja karsinut haastatteluaineiston ja päättänyt sen painotuk-

sista. Tutkija on se, joka viime kädessä tekee lopullisen konstruktion ja kokoaa kokonaisuu-

den eli tutkimusraportin (Granfelt 1998, 35). Toisaalta valtasuhde ei ole yksisuuntainen, 

vaan tutkijan riippuvuus haastateltavistaan voi myös muodostaa valtasuhteen: ilman haasta-

teltavia ei olisi tutkimustakaan. Omassa tutkimuksessani en kokenut tätä riippuvuussuhdetta 

mitenkään negatiivisena, vaan pikemminkin itselläni oli vahva tunne yhteisestä pyrkimyk-

sestä tasa-arvoiseen tiedontuotantoon. Tutkijan ja haastateltavan roolit eivät ole vaihdetta-

vissa, mutta valta-asemat voivat haastattelussa välillä vaihtua, mikä on vuorovaikutusta aja-

tellen hyvä asia.  

Haastattelijan huoneentauluni 

 

 tee selväksi, miksi tutkit ja kenelle olet tutkimuksesi tarkoittanut   
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 jätä ennakkoasenteet mennessäsi haastatteluun (siinä määrin kuin se on 

mahdollista)  

 älä lataa haastatteluihin odotuksia, sillä haastattelujen ominaispiirre on 

arvaamattomuus.  

 mene haastatteluun siten kuin ihminen ihmisen kohtaa  

 haastateltavat kelpaavat minulle sellaisina kuin he ovat, mutta myös minun on 

kelvattava heille tällaisena  
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LIITE 1 Haastateltavat 

1950-luvulla Koulukodissa olleet: 

  Synt. Koulukotiin Pois koulukodista  

Antero  1937 1948 1955* 

Olavi  1938 1949 1955 

Johannes  1936 1951 1955 

Matti 1938 1954 1955 

Juhani 1938 1954 1955 

Kalevi  1938 1953 1955 

*Antero joutui Koulukodin jälkeen vielä toiseen koulukotiin 

1960-luvulla koulukodissa olleet: 

  Synt. Koulukotiin Pois koulukodista  

Ilmari  1948 1963 1966 

Seppo  1948 1964 1965 

Veikko 1949 1964 1965 

Erkki 1952 1961 1968* 

Pentti  1951 1964 1965 

* Erkki oli Koulukodin jälkeen vielä kahdessa muussa koulukodissa 

1970-luvulla koulukodissa olleet: 

  Synt. Koulukotiin Pois koulukodista  

Tapani  1959 1974 1975 

Tapio  1959 1974 1975 

Kari 1960 1976 1976 

Markku 1959 1972/1974* 1975 

* Markku oli Koulukodissa kaksi kertaa 

1980-luvulla koulukodissa olleet: 

  Synt. Koulukotiin Pois koulukodista  

Timo  1969 1983 1985 

Jari  1969 1984 1985 

Päivi 1968 1983 1986 

Jaana 1969 1985 1986 

 

 

  



 

 

 

LIITE 2 Haastattelun teemat  

 

Kodista koulukotiin 

• lapsuudenperhe 

• tapahtumat ennen sijoitusta koulukotiin  

• Keitä prosessiin liittyi? 

• konkreettinen laitokseen lähtö 

• vastaanotto koulukodissa 

 

Koulukodissa 

• arki / juhla koulukodissa  

• asuminen, tavarat ja vaatteet, päivärytmi, ruokailu, työ, vapaa-aika ja har-

rastukset 

• koulu 

• millaista olemista ja käyttäytymistä edellytettiin?  

• palkkiot, rangaistukset  

• sosiaaliset suhteet: 

• katsastajiin (ohjaajiin) 

• opettajiin, koulukodin johtajaan 

• toisiin nuoriin 

• vanhempiin ja sisaruksiin 

• paikkakuntalaisiin 

• lomat ja vierailut, yhteydenpito läheisiin 

 

Koulukodin jälkeen 

• Miten poispääsy tapahtui?  

• Mihin meni koulukodista ja mitä ryhtyi tekemään?  

• Miten elämä lähti menemään / miten elämä on mennyt?  

• Arvio koulukodin merkityksestä / vaikutuksista myöhemmälle elämälle? 


