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JOHDANTO	
	
	
Koulukuri	on	herättänyt	viime	vuosina	paljon	yhteiskunnallista	keskustelua	Suomessa.	

Sen	on	nähty	lähes	tyystin	kadonneen	suomalaisesta	koulumaailmasta.	Erilaiset	kou-

lussa	tapahtuvat	häiriöt	ovat	lisääntyneet	ja	opettajat	ovat	menettäneet	auktoriteetti-

asemansa.	Myös	OECD:n	 raportti	tukee	 väitettä:	 Suomessa	 on	 OECD:n	 jäsenmaiden	

kolmanneksi	heikoin	koulukuri.1	Samalla	 keskustelua	 on	 käyty	 myös	 sukupuolten	 ta-

sa-arvon	edistämisestä	 koulukasvatuksessa.	Sukupuolten	 segregaatio	 eli	 eriytyminen	

nähdään	kouluissa	ongelmana,	joka	tulee	ratkaista	stereotyyppisten	sukupuolikäsitys-

ten	purkamisella	ja	yksilöt	huomioon	ottavalla	kasvatuksella.2	

	

Tämän	 tutkimuksen	 tarkoituksena	 on	 selvittää,	 miten	 koulukuri	 ja	 sukupuoli	 kietou-

tuivat	 toisiinsa	1900-luvun	 suomalaisessa	 oppikoulussa.	 Tutkimukseni	 kohteena	 on	

koulukurin	sukupuolittuneisuus	ja	siinä	tapahtuneet	muutokset	Oulun	lyseossa	ja	Ou-

lun	tyttölyseossa	vuosina	1912–1974.	Pyrin	kahden	oululaisen	lyseon	kurikäytäntöjen	

avulla	valaisemaan,	millä	tavalla	suomalainen	koulukuri	oli	sukupuolittunutta	ja	mil-

laiset	eri	tekijät	siihen	vaikuttivat.	

	

Koulukurin	ja	sukupuolen	välinen	suhde	kasvatuksessa	on	ollut	erilainen	eri	aikoina.	

Aiemman	tutkimuksen	mukaan	koulukuri	oli	1900-luvulla	sukupuolittunutta	eli	tyttö-

jä	 ja	 poikia	 rangaistiin	 koulussa	 eri	 syistä	 ja	 eri	 tavoin.	 Kuri	 oli	 samalla	 myös	 väline,	

jolla	pyrittiin	 rakentamaan	 ja	 tuottamaan	kahta	 hyvin	 erilaista	 sukupuolta.	 Tytöt	 ja	

pojat	nähtiin	toisistaan	erillisinä	olentoina,	joilla	oli	omat	yhteiskunnalliset	tehtävän-

sä,	 joten	 heitä	 tuli	 jo	 lähtökohtaisesti	kasvattaa	 eri	 tavoin.	 Koulussa	 olevilla	 käytän-

nöillä	taas	uudelleentuotettiin	käsityksiä	tyttöjen	ja	poikien	keskinäisistä	eroista	sekä	

luonnollisina	pidetyistä	ominaisuuksista.3	

	

Koululla	ja	 kasvatuksella	on	siis	aina	 ollut	merkittävä	 rooli	 sosialisaatioprosessissa,	

jossa	lapsi	sosiaalistetaan	yhteisössä	vallitseviin	käyttäytymistapoihin,	ajatteluraken-

teisiin,	arvoihin	ja	normeihin.	Yksilön	on	omaksuttava	nämä	toimintatavat	tullakseen	

																																																								
1	Yle	10.8.2012;	OECD	2011,	2.	
2	Jääskeläinen	et	al.	2015.	
3	Naskali	2010,	277–288;	Suomen	asetuskokoelma	26/1872,	35	§.	Aiempaa	tutkimusta	sukupuolit-
tuneesta	koulukurista,	ks.	esim.	Puranen	2015,	Ruuskanen	2015,	Huttunen	2006,	Tuomaala	2004.	
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toimintakykyiseksi	 yhteiskunnan	 jäseneksi.4	Koulukurin	 sukupuolittuneilla	 käytän-

nöillä	on	ollut	oma	merkityksensä	tässä	prosessissa,	ja	ne	heijastuvat	yhä	tämän	päi-

vän	sukupuolikäsityksiin	niin	koulussa	kuin	laajemminkin	yhteiskunnassa.	Historialli-

sen	perspektiivin	avulla	nykyään	vallitsevat	sukupuolikäsitykset	tulevat	ymmärrettä-

viksi.	

	

Tutkimustilanne	
	

Aiempaa	tutkimusta	koulujen	kurikäytänteistä	ja	etenkin	koulukurin	sukupuolittunei-

suudesta	on	tehty	vasta	vähän.	Koulukuriin	liittyvä	tutkimus	on	ollut	kiinnostunut	lä-

hinnä	 pedagogisissa	 teksteissä	 näkyvistä	 kurikäsityksistä,	 mutta	 muuten	koulukurin	

sukupuolittuneisuus	ja	kurikäytänteissä	tapahtunut	muutos	ovat	jääneet	vähälle	huo-

miolle.	Seuraavassa	erittelen	omalle	tutkimukselleni	merkityksellisintä	tutkimuskirjal-

lisuutta,	jonka	voi	jakaa	neljään	eri	ryhmään:	koulukurin	sukupuolittuneisuutta,	1900-

luvun	koulukuria,	kasvatuskäytänteitä	ja	kasvatusajattelua	yleensä,	1900-luvun	suku-

puolikäsityksiä	sekä	oppikoulun	historiaa	käsitteleviin	tutkimuksiin.	

	

Karoliina	 Puranen	on	 tutkinut	 pro	 gradu	-tutkielmassaan	Kiltit	tytöt,	vilkkaat	pojat?	

Sukupuoli	 ja	 koulukuri	 1800–1900-lukujen	 vaihteen	 oppikouluissa	(2015)	 sukupuolen	

rakentumista	oppikoulujen	 koulukurissa	 1800–1900-lukujen	 vaihteessa.	 Tutkimus	

kohdistuu	Tampereen	suomalaisen	tyttökoulun,	Kuopion	suomalaisen	yhteiskoulun	ja	

Jyväskylän	lyseon	 rangaistuskäytäntöihin.	Purasen	 mukaan	oppikouluissa	 rakennet-

tiin	kahta	erilaista	sukupuolta,	äänekkäitä	poikia	ja	hiljaisia	tyttöjä,	ja	kurissa	rakentu-

neeseen	sukupuoleen	vaikuttivat	ne	yhteiskunnalliset	tehtävät	ja	oletukset,	joihin	tyt-

töjä	 ja	 poikia	 kasvatettiin.	 Lisäksi	 oppilaan	 yhteiskunnallisella	 asemalla	 oli	 Purasen	

tutkimuksen	 mukaan	 merkitystä	rangaistaessa.	Purasen	 tutkimus	 on	 omalle	 tutki-

mukselleni	oiva	keskustelukumppani,	sillä	se	käsittelee	lähes	täsmällisesti	sitä	aihetta,	

jota	 itsekin	tutkin.	Oman	 tutkimukseni	 voi	 nähdä	 eräänlaisena	 sukupuolen	 rakentu-

mista	oppikoulujen	koulukurissa	käsittelevänä	jatkona	Purasen	työlle.	

	

Karoliina	Ruuskanen	on	puolestaan	tutkinut	pro	gradussaan	Koulukuri	osana	oppikou-

lunopettajan	 kasvatustyötä.	 Oppilaiden	 rankaiseminen	 Kuopion	 tyttölyseossa	 1963–

1973	(2015)	 koulukuria	 sitä	 harjoittaneen	 oppikoulunopettajan	 näkökulmasta.	 Tut-

																																																								
4	Siljander	2014,	37–42.	
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kimuksessaan	Ruuskanen	analysoi	myös	tyttöoppilaisiin	kohdistuvia	kurinpitokeinoja,	

mutta	pääpaino	on	opettajan	näkemyksissä	kasvatustehtävästään.	Ruuskasen	mukaan	

1960–1970-luvulla	 tapahtunut	 koulujen	 demokratisoituminen	 ja	 oppilaiden	 aseman	

parantuminen	 horjuttivat	 oppikoulunopettajien	 aikaisemmin	 vallinnutta	 auktoriteet-

tiasemaa,	minkä	vuoksi	koulussa	annettujen	rangaistusten	määrä	ja	laatu	muuttuivat.	

Tutkimus	on	kiinnostava	sen	kertoessa	opettajan	ja	oppilaiden	asemien	muutoksesta	

oppikoulun	viimeisinä	vuosina,	mikä	voi	selittää	myös	tässä	tutkimuksessa	esiin	nou-

sevia	ilmiöitä.	

	

Oppikoulujen	 koulukuri	ei	ole	 ollut	 kovin	 suosittu	 tutkimusaihe,	 mutta	siitä	löytyy	

myös	aikalaistutkimusta.	Merkittävin	 niistä	 lienee	Paavo	 Päivänsalon	 vuonna	 1953	

julkaistu	tutkimus	Oppikoulun	rangaistuksista,	jossa	 hän	 selvittää,	miten	ja	 millä	 pe-

rustein	oppikouluissa	käytetään	eri	rangaistuksia.	Päivänsalo	huomasi,	että	osa	niistä	

on	jo	aikansa	eläneitä	ja	muuttamisen	tarpeessa.	Vaikka	Päivänsalon	tutkimus	on	tu-

loksiltaan	jo	osaksi	vanhentunut,	siinä	on	silti	hyödyllistä	tietoa	eri	rangaistustyypeis-

tä.	Se	kertoo	myös,	millaisia	ajatuksia	ja	asenteita	koulukuriin	liittyi	1950-luvulla.	

	

Mika	 Ojakangas	on	 kirjoittanut	 kouluissa	 vaikuttaneista	 kasvatuskäytänteistä	 väitös-

kirjassaan	Lapsuus	 ja	 auktoriteetti.	 Pedagogisen	 vallan	 historia	 Snellmanista	 nykypäi-

vään	(1998).	 Hän	 on	 tutkinut	sitä,	 miten	1800-luvun	spekulatiivinen	 kasvatusoppi	

vaihtui	 vähitellen	 1900-luvun	 alkupuolen	 kuluessa	 empiiriseksi	 kasvatustieteeksi.	

Lähteinä	 hänellä	 ovat	 olleet	opettajille	 ja	 vanhemmille	 suunnatut	 kasvatusoppaat.	

Tutkimukselleni	merkityksellistä	on	se,	että	Ojakangas	tarkastelee	erityisesti	kouluis-

sa	vallinnutta	järjestystä	ja	kuria	sekä	sitä,	millä	keinoin	järjestystä	tuotettiin	ja	ylläpi-

dettiin.	 Teoksen	 kautta	 pääsen	 tarkastelemaan	 koulukuria	 ja	 sen	 muutoksia	 siihen	

vaikuttaneiden	kasvatusoppien	ja	-käsitysten	kautta.	

	

Samantyyppisiä	 asioita	 on	 tutkinut	myös	Leevi	 Launonen	väitöskirjassaan	Eettinen	

kasvatusajattelu	suomalaisen	koulun	pedagogisissa	teksteissä	1860-luvulta	1990-luvulle	

(2000).	Tutkimuksessaan	Launonen	on	selvittänyt	koulun	kasvatustehtävää	historial-

lisesta	ja	 eettisen	kasvatusajattelun	 muutoksen	näkökulmasta.	 Hän	 tarkastelee	 tuota	

muutosta	 niin	 eettisen	 kasvatuksen	 filosofisten	 lähtökohtien,	 tavoitteena	 olleiden	

ihanteiden	 ja	 kasvatuksen	 keinojen	 kautta.	 Launosen	 tutkimuksen	 avulla	 saan	 hyvän	

kuvan	 1900-luvun	 eettisen	 kasvatusajattelun	 muutoksista,	 jotka	 luonnollisesti	 ovat	
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vaikuttaneet	 myös	 koulun	 kurikäytänteissä	 tapahtuneisiin	 muutoksiin.	Kasvatusajat-

telun	muutosta	ja	sen	vaikutusta	koulukuriin	on	käsitellyt	myös	Juhani	Tähtinen	artik-

kelissaan	”Moraali	ja	terveys	kansalais-	ja	 koulukasvatuksen	 polttopisteessä”	 (2011).	

Tähtinen	 tuo	 artikkelissaan	 tiiviisti	 esiin	 sen,	 miten	 kansalaisten	 moraalisesta	 ja	 si-

veellisestä	 kasvatuksesta	 vähitellen	 siirryttiin	 demokratiaa,	 tasa-arvoa	 ja	 yksilönva-

pautta	korostavaan	pedagogiikkaan.				

	

Tämän	 tutkimuksen	 kannalta	 on	 tärkeää	 tuntea,	 miten	 sukupuoli	 rakentui	 ja	 miten	

sitä	rakennettiin	1900-luvun	Suomessa.	Koulun	kontekstissa	tärkeä	teos	tutkimuksel-

leni	on	Mervi	Kaarnisen	väitöskirja	Nykyajan	tytöt:	Koulutus,	luokka	ja	sukupuoli	1920-	

ja	1930-luvun	Suomessa	(1995).	 Kaarninen	 tarkastelee	 teoksessaan	niin	 kansa-,	oppi-	

kuin	 ammattikoulujenkin	 näkökulmasta,	miten	 koulutus	 muovasi	 sukupuolten	 ja	 yh-

teiskuntaluokkien	 välisiä	 suhteita	 ja	 miten	 sukupuoli	 rakentui	 koulussa	 1900-luvun	

alkupuolella.	Hänen	mukaansa	oppikouluissa	rakentui	toisistaan	voimakkaasti	eroavia	

tyttöyttä	ja	poikuutta.	Yksi	merkittävä	eroa	tuottava	tekijä	oli	tyttöjen	kasvattaminen	

äitiyttä	varten.	

	

Samantyyppisestä,	 mutta	 muistojen	kautta	 käsitellystä	näkökulmasta	 kirjoittaa	myös	

Tarja	Palmu	artikkelissaan	”’Me	niiataan	ja	kiitetään’	Kuri	ja	järjestys	1970-luvulla	tyt-

tökoulua	 käyneiden	 naisten	 muistoissa”	 (2007).	 Palmu	 on	 haastatellut	 1970-luvulla	

tyttökoulua	käyneitä	naisia	ja	tarkastelee	artikkelissaan	heidän	koulun	kuriin	ja	järjes-

tykseen	liittyviä	muistojaan.	Kuri	saatettiin	kokea	ahdistavana	tai	positiivisena.	Haas-

tateltujen	muistoista	nousee	esiin	myös	tyttökoulussa	esitetyt	erilaiset	naisellisuuden	

vaatimukset,	joihin	joko	sopeuduttiin	tai	niitä	vastaan	kapinoitiin.	

	

Saara	 Tuomaalakin	käsittelee	 väitöskirjassaan	Työtätekevistä	käsistä	puhtaiksi	ja	kir-

joittaviksi.	 Suomalaisen	 oppivelvollisuuskoulun	 ja	 maalaislasten	 kohtaaminen	 1921–

1939	(2004)	 sitä,	 minkälainen	 vaikutus	 sukupuolella,	 terveydellä	 ja	 sosiaalisella	 ase-

malla	oli	kasvatukseen	ja	koulukokemuksiin.	Tuomaalan	tutkimuskohteena	on	kansa-

koulu	ja	maalaislasten	kohtaaminen,	mutta	merkittävää	tutkimukseni	kannalta	on,	että	

hän	tarkastelee	tutkimuksessaan	myös	koulukuria	ja	miten	sukupuoli	vaikutti	sen	käy-

tänteisiin.	Tyttöjen	ja	poikien	kuritus	oli	Tuomaalan	mukaan	erilaista.	Tyttöjä	pidettiin	

poikia	herkempinä,	joten	heitä	kohtaan	ei	suositeltu	käytettävän	yhtä	ankaria	kuritus-

keinoja	kuin	poikia	kohtaan	voitiin	käyttää.	
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On	myös	tärkeää	tuntea,	minkälaiset	sukupuolikäsitykset	1900-luvulla	yleensä	vallit-

sivat.	Siten	voin	selvittää,	mitä	normeja	ne	asettivat	oppikoulujen	käytänteissä	ja	miksi	

poikia	 ja	 tyttöjä	 kuritettiin	 mahdollisesti	 eri	 tavoin	 eri	 aikoina.	Tiina	 Männistön	teos	

Haluathan	tulla	todelliseksi	naiseksi?	Naisruumiin	tuottaminen	Suomessa	ilmestyneissä	

nuoren	naisen	oppaissa	1890–1972	(2003)	kuvaa	nuorille	naisille	suunnattujen	oppai-

den	 kautta,	 millaisia	 muutoksia	 sukupuoli	 ja	 naisruumis	 kokivat	 1800-luvun	 lopulta	

1970-luvulle.	 Männistö	tutkii	 erityisesti	 sitä,	 millainen	 tyttöys	 oli	oppaiden	 mukaan	

tavoiteltavaa	ja	mikä	ei	ollut	tytöille	sallittua.	Oppaissa	toistuu	ajatus	siitä,	miten	tyttö-

jen	tuli	ilmentää	sisäistä	hyvyyttään	ulkoisten	ominaisuuksiensa	avulla.	Tämän	muis-

tamalla	 tytöistä	 tulisi	 hyviä	 äitejä	 ja	 perheenemäntiä,	 ja	he	 olisivat	 miesten	 silmissä	

hyväksyttyjä.	

	

Tyttöyden	ja	naiseuden	lisäksi	on	huomioitava,	millaisena	poikuus	ja	mieheys	nähtiin	

1900-luvulla.	Erilaisten	 poikiin	 ja	 miehiin	 kohdistuvien	 odotusten	 ja	 normien	 tunte-

minen	 on	 minulle	 tärkeää,	 jotta	 voin	 analysoida,	 millaisia	 vaikutuksia	 niillä	 oli	 paitsi	

poikien,	myös	tyttöjen	kurikäytänteisiin.	Pirjo	Markkola	käsittelee	artikkelissaan	”Mo-

raalin	 miehet:	 Mitä	 prostituution	 sääntely	 kertoo	 miehuudesta?”	 (2014)	1800–1900-

luvun	vaihteen	moraalireformistista	tapaa	dikotomisoida	mieheyttä	ja	naiseutta.	Mie-

het	nähtiin	voimakkaampina	mutta	siveellisesti	paljon	heikompina	kuin	naiset.	Seija-

Leena	Nevala-Nurmi	on	käsitellyt	artikkelissaan	”Suojeluskuntien	soturit,	isät	ja	pojat”	

(2014),	millaista	 mieheyttä	 maanpuolustusjärjestö	 rakensi	 1900-luvun	 alkuvuosi-

kymmenillä.	Artikkelissa	 tulee	 hyvin	 esiin,	 miten	 tiukka	 sukupuolijärjestys	 oli	 1900-

luvun	alussa.	Naisten	paikka	määriteltiin	kotiin	lasten	pariin	ja	miesten	tehtävänä	oli	

olla	julkisessa	asemassa	kodin	ulkopuolella.	

	

Sinikka	Aapolan	ja	Mervi	Kaarnisen	toimittaman	teoksen	Nuoruuden	vuosisata:	suoma-

laisen	 nuorison	 historia	(2003)	 artikkeleissa	 puolestaan	 tarkastellaan	 laajasti	 1900-

luvun	 maalais-	ja	 kaupunkilaisnuorten	 jokapäiväistä	 elämää,	 kasvatusta	 ja	 nuorisolle	

eri	aikoina	asetettuja	normeja.	Esimerkiksi	Sinikka	Aapola	pohtii	artikkelissaan	”Mur-

rosiän	lyhyt	historia	Suomessa”,	miten	murrosiän	käsite	yleistyi	1900-luvun	Suomessa	

ja	 millaisia	 sukupuolen	 merkityksiä	 siihen	 liitettiin.	 Sukupuolten	 ajateltiin	 eriytyvän	

lopullisesti	toisistaan	murrosiässä,	minkä	vuoksi	esimerkiksi	nuorten	sukupuolen	mu-

kaisesti	 eriytettyä	 koulunkäyntiä	 kannatettiin,	 sillä	 silloin	 tyttöihin	 ja	 poikiin	 voitiin	

kohdistaa	erilaisia	kurikäytäntöjä.	Mervi	Kaarninen	taas	nostaa	1920-	ja	1930-lukujen	
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kasvatusta	 ja	 ongelmanuoria	 käsittelevässä	 artikkelissaan	 ”Nuoren	 tasavallan	 nuori-

son	 ongelmat”	 esiin	aikalaisten	 huolen	nuorisohuliganismista,	 mikä	 koski	 erityisesti	

poikia.	Leena	 Koski	 tarkastelee	 artikkelissaan	 ”Oppikoulunuoruus	 1940–1950-

luvuilla”	entisten	 oppikoululaisten	 muistojen	 pohjalta,	millaiset	 olivat	 ajan	 kasvatus-

ihanteet	 ja	 arvoperusta	 oppikoulussa.	Oppikoulussa	 säädeltiin	 oppilaiden	 käyttäyty-

mistä,	 mielen	 sisältöjä,	 liikkeitä,	 eleitä,	 puhetapoja	 ja	 ulkoista	 olemusta.	Aapolan,	

Kaarnisen	 ja	 Kosken	 artikkelit	 ovat	 hyviä	 esimerkkejä	 tutkimuksista,	 joiden	 avulla	

pystyn	tarkastelemaan	niitä	normeja	ja	vaatimuksia,	joita	nuorisoa	kohtaan	asetettiin	

1900-luvun	aikana.	

	

Oppikoulun	historiaa	kuvaavat	tutkimukset	rakentavat	kokonaiskuvaa	oppikoulusta	ja	

sen	muotoutumisesta.	Oppikoulun	historian	tunteminen	on	edellytys	sille,	että	pystyn	

analysoimaan	oppikoulujen	kurikäytänteissä	tapahtuvaa	muutosta.	Kyösti	Kiuasmaan	

Oppikoulu	1880–1980	(1982)	 on	 kattava	 perusteos	 oppikoulun	 historiasta.	 Se	 kuvaa	

laajasti	 suomalaisen	 oppikoulun	 toimintaa	 ja	 arkea	 1800-luvun	 lopulta	 aina	 1900-

luvun	loppupuolelle	asti,	mikä	auttaa	minua	hahmottamaan	oppikoulussa	sekä	sen	ku-

rikäytänteissä	 tapahtuneita	 muutoksia	 1900-luvun	 aikana.	 Oppikoulua	 instituutiona	

kuvaavat	hyvin	myös	John	Strömbergin	artikkeli	”Oppikoulun	laajentuminen	ja	yhte-

näistyminen”	(2011)	ja	Mervi	Kaarnisen	artikkeli	”Oppikoulu	yhteiskunnan	rakentaja-

na”	 (2011),	 joissa	 molemmissa	 tarkastellaan	 oppikoulun	 laajentumista	 ja	 muotoutu-

mista	1800-luvun	lopulta	1970-luvun	peruskoulu-uudistukseen	asti.	

	

Tutkimustani	 taustoittavat	lisäksi	vielä	Oulun	 lyseosta	 ja	 Oulun	 tyttölyseosta	 tehdyt	

juhlakirjat	 ja	 historiikit,	 kuten	Sulo	 Lapolan	toimittama	teos	Oulun	lyseo	1874–1974:	

100-vuotisjuhlajulkaisu	(1974)	 sekä	Irene	 Härkösen	et	 al.	 teos	Oulun	Tipalasta	Mylly-

tullin	 kouluksi:	 Oulun	 entisen	 tyttölyseon	 ja	 nykyisen	 Myllytullin	 koulun	 120-

vuotisjuhlajulkaisu	(1999).	Ne	antavat	minulle	taustatietoa	esimerkiksi	kyseisten	kou-

lujen	historiasta	ja	oppilasmääristä.	

	

Tutkimustehtävä	ja	keskeiset	käsitteet	
	

Tämän	tutkimuksen	tarkoituksena	on	selvittää	koulukurin	sukupuolittuneisuutta	Ou-

lun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	vuosina	1912–1974.	Koska	Oulun	lyseon	rangais-

tuspäiväkirjoja	ei	ole	säilynyt	vuotta	1912	edeltävältä	ajalta,	tutkimukseni	alkaa	kysei-
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sen	vuoden	syyslukukaudesta.	Lisäksi	koulukurin	sukupuolittuneisuutta	on	tutkittu	jo	

1800–1900-lukujen	vaihteen	osalta.	Kevät	1974	taas	jäi	oululaisten	oppikoulujen	vii-

meiseksi	 lukukaudeksi	 ennen	 peruskoulu-uudistuksen	 voimaantuloa,	jolloin	 se	 on	

luonteva	päätepiste	tutkimukselleni.	Pitkä	aikaväli	mahdollistaa	koulukurin	sukupuo-

littuneisuudessa	1900-luvulla	tapahtuneiden	muutosten	tutkimisen.	

	

Tutkimuskysymykseni	ovat:	

	

• Miten	sukupuolittuneisuus	näkyi	oppilaille	annetuissa	rangaistuksissa	vuosien	

1912–1974	välisenä	aikana?	

o Millaisia	rangaistuksia	pojille	ja	tytöille	annettiin?	

o Rangaistiinko	poikia	ja	tyttöjä	eri	tavoin?	

o Miten	sukupuolelle	annetut	merkitykset	vaikuttivat	siihen,	miten	poikia	

ja	tyttöjä	eri	aikoina	rangaistiin?	

• Miten	sukupuolittuneisuus	 näkyi	 oppilaiden	 tekemissä	 rikkeissä	 vuosien	

1912–1974	välisenä	aikana?	

o Millaisia	rikkeitä	pojat	ja	tytöt	tekivät?	

o Oliko	olemassa	tiettyjä	pojille	tai	tytöille	tyypillisiä	rikkeitä?	

o Miten	sukupuolelle	 annetut	 merkitykset	vaikuttivat	 siihen,	 millaisia	

rikkeitä	pojat	ja	tytöt	eri	aikoina	tekivät?	

• Oliko	 opettajilla	 ja	 oppilaiden	 sosiaalisilla	 taustoilla	 tai	iällä	merkitystä	 siinä,	

miten	oppilaita	rangaistiin?	

o Rangaistiinko	 oppilaita	 lievemmin	 tai	 ankarammin	heidän	 sosiaalisen	

taustansa	tai	ikänsä	vuoksi?	

o Mikä	oli	opettajien	rooli	koulujen	kurikäytännöissä?	

	

Poikien	 ja	 tyttöjen	 tekemiä	 rikkeitä	ja	heidän	 niistä	 saamiaan	rangaistuksia	 vertaile-

malla	analysoin,	 miten	 koulukurin	 sukupuolittuneisuus	 muuttui	 1900-luvun	 aikana.	

Pohdin	 samalla	 myös	tämän	 tutkimuksen	 kannalta	 hyvin	oleellista	 kysymystä	 siitä,	

millaiset	sukupuolelle	annetut	merkitykset	eli	sukupuolen	rakentamiseen	ja	tuottami-

seen	liittyneet	syyt	vaikuttivat	koulukurin	sukupuolittuneisuuteen	ja	siinä	tapahtunei-

siin	muutoksiin.	Tarkastelen	näitä	kysymyksiä	kahdessa	ensimmäisessä	pääluvussa.	

	



	 10	

Koulukuri	on	tutkimukseni	keskeisimpiä	käsitteitä.	Leevi	Launosen	mukaan	koulukuri	

voidaan	käsittää	kahdessa	eri	merkityksessä.	Suppeamassa	merkityksessä	sillä	tarkoi-

tetaan	konkreettista	järjestyksenpitoa	opetustilanteessa.	Laajemmassa	merkityksessä	

koulukuri	tarkoittaa	”lapsen	tahdon	herättämistä,	johtamista	ja	taivuttamista	hyvään”	

eli	käytännössä	kaikkea	koulussa	tapahtuvaa	kasvatusta.5	Mika	Ojakangas	määrittelee	

koulukurin	 samalla	 tavalla	eli	 koulukuri	on	 niin	 järjestyksenpidon	 väline	 kuin	myös	

kasvatuksen	keino.6	Nämä	määritelmät	soveltuvat	kuitenkin	parhaiten	1800-luvun	 ja	

1900-luvun	 alkupuolen	 käsityksiin	 koulukurista.	 Sotien	 jälkeen	 kasvatusajattelu	

muuttui	 ja	 vanhasta	 rangaistusajattelusta	 haluttiin	 tietoisesti	 irtautua.	 Koulukurin	

avulla	haluttiin	lähinnä	ohjata	oppilaan	persoonallisuutta	ja	taata	luokkaan	työrauha,	

se	 ei	 ollut	 enää	 yhtä	 voimakas	 kasvatuksen	 väline.7	Tutkimukselleni	 koulukurin	 mo-

lemmat	merkitykset	ovat	oleellisia.	Rikkeitä	ja	rangaistuksia	selvittäessäni	minun	tu-

lee	 ottaa	 huomioon	 koulukurin	 merkitys	 järjestyksenpidon	 välineenä,	 kun	 taas	 kuri-

käytänteiden	muutosta	tutkiessani	huomioon	tulee	ottaa	myös	sen	laajempi	merkitys	

kasvatuksen	keinona.	

	

Toinen	tutkimukselleni	keskeinen	käsite	on	sukupuoli.	Joan	Wallach	Scottin	klassisen	

teorian	 mukaan	 sukupuolella	eli	genderillä8	tarkoitetaan	 yhteiskunnallisesti,	 sosiaali-

sesti	ja	kulttuurisesti	rakennettuja	käsityksiä,	joita	sukupuoleen	liitetään.	Gender	ei	ole	

siis	 sama	 asia	kuin	 biologinen	 sukupuoli,	sex.	Gender	merkitsee	 tietoutta	 biologisten	

sukupuolten	 välisistä	 eroista.	 Tuo	 tietous	 on	 kulttuurisesti	 ja	 ajallisesti	 muuttuvaa.	

Scottin	 mukaan	 sukupuolelle	 annetuilla	 merkityksillä	 luodaan	 ja	 rakennetaan	 myös	

valtaa.9	

	

Scottin	mukaan	sukupuoli	ei	ole	jokin	valmis,	luonnolliseksi	ymmärretty	asia,	vaan	sitä	

tuotetaan	ja	uusinnetaan	erilaisissa	konteksteissa	ja	sosiaalisessa	vuorovaikutuksessa.	

Sukupuolelle	annetut	merkitykset	ovat	siis	historiallisia	ja	kontekstisidonnaisia.	Scot-

tille	 sukupuoli	 on	 analyyttinen	 kategoria,	 jonka	 avulla	 voidaan	 tutkia	 naiseuden	 ja	

mieheyden	 rakentumista	 ajassa.	 Toisin	 sanoen	 sukupuolen	 käsitteen	 avulla	voidaan	

tutkia	sukupuolten	saamia	merkityksiä	ja	ymmärtää,	miten	naiseus	ja	mieheys	on	näh-

																																																								
5	Launonen	2000,	136.	
6	Ojakangas	1998,	35–36.	
7	Launonen	2000,	224–225.	
8	Voidaan	myös	käyttää	nimitystä	sosiaalinen	sukupuoli.	
9	Scott	1999,	2–4.	
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ty	menneisyydessä.10	Tässä	tutkimuksessa	 sukupuolelle	 annetuilla	 merkityksillä	 on	

suuri	rooli,	sillä	ne	selittävät,	millaisena	tyttöys	ja	poikuus	nähtiin	1900-luvulla,	erityi-

sesti	oppikoulun	kontekstissa.	Kyseisten	näkemysten	on	taas	täytynyt	vaikuttaa	kou-

lukuriin.	 Minun	 tulee	 kuitenkin	 ottaa	 huomioon,	 että	 näkemykset	 sukupuolista	 eivät	

ole	pysyviä,	vaan	ajassa	enemmän	tai	vähemmän	muuttuvia.	

	

Sukupuoleen	ja	valtaan	kytkeytyy	intersektionaalisuuden	käsite.	Intersektionaalisuus	

tarkoittaa	sitä,	että	yksilön	identiteettiin	ja	asemaan	yhteiskunnallisissa	valtasuhteissa	

vaikuttavat	 sukupuolen	 lisäksi	 myös	 monet	 muut	 erot,	 kuten	 yhteiskuntaluokka,	 ikä,	

seksuaalinen	suuntautuminen,	uskonto	ja	etninen	tausta.	Intersektionaalisuuden	avul-

la	voidaan	ymmärtää	erojen	suhteita.11	Pelkkä	sukupuolen	tarkastelu	koulun	kurikäy-

tännöissä	ei	siis	riitä,	sillä	annettuihin	rangaistuksiin	saattoi	vaikuttaa	muutkin	tekijät,	

kuten	oppilaan	sosiaalinen	tausta	tai	ikä.	Myös	opettajilla	oli	merkitystä	siinä,	millaisia	

rangaistuksia	 oppilaille	 annettiin.	Tarkastelen	 näitä	 asioita	tutkimukseni	viimeisessä	

pääluvussa.	

	

Kolmas	 tutkimukseni	 keskeinen	 käsite	 on	 oppikoulu,	 jota	jo	 historiaan	 jääneenä	 ter-

minä	on	tässä	hyvä	hieman	selventää.	Oppikoulu	oli	Suomessa	ainoa	valtiollinen,	kun-

nallinen	tai	yksityinen	yliopisto-opintoihin	väylän	tarjoava	oppilaitos,	joka	oli	olemas-

sa	aina	1970-luvun	peruskoulu-uudistukseen	asti.	1800-luvulta	1900-luvun	alkupuo-

lelle	 asti	 oppikoulu	 koostui	useista	 erityyppisistä	 kouluista,	 jotka	 toimivat	 pitkälti	 it-

senäisinä	kokonaisuuksina.	Oppikoulun	käsite	syntyi	kuitenkin	virallisesti	vasta	vuo-

den	1914	koulujen	uudelleenjärjestelyihin	liittyneen	asetuksen	myötä.	Siinä	oppikoulu	

määriteltiin	koostuvaksi	viisiluokkaisesta	keskikoulusta	ja	kolmeluokkaisesta	lukiosta.	

Yhteensä	kahdeksanvuotista	oppikoulua	 kutsuttiin	 myös	 lyseoksi.	 Kolmevuotinen	 lu-

kiokoulutus	ei	ollut	pakollinen,	vaan	oppilas	saattoi	päättää	opintonsa	myös	keskikou-

lun	 viimeiseen	 luokkaan.	Lyseot	 olivatkin	 tyypillisiä	 lähinnä	 kaupungeissa,	 kun	 taas	

maaseudulla	oli	yleensä	vain	keskikoulu.12	

	

Oppikoulut	olivat	joko	erillis-	tai	yhteiskouluja.	Yhteiskoulut	oli	tarkoitettu	molemmil-

le	sukupuolille	ja	erilliskoulut	olivat	sukupuolen	mukaan	eriteltyjä,	vain	pojille	tai	ty-

töille	 tarkoitettuja	 kouluja.	Tyttökoulut	koostuivat	tyypillisesti	 pitkään	 1900-luvun	

																																																								
10	Scott	1999,	41–42;	Aalto	et	al.	2011,	47–48.	
11	Valovirta	2010,	94–96.	
12	Suomen	Asetuskokoelma	24/1914;	Strömberg	2011,	120–123;	Kaarninen	2011,	405,	419.	
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alkupuolelle	asti	vain	kuusiluokkaisesta	keskikoulusta,	joka	ei	valmentanut	ylioppilas-

tutkintoon	 eikä	 tarjonnut	 tietä	 yliopisto-opintoihin.	Ylioppilastutkinto	 oli	 vuoteen	

1919	 saakka	 virallisesti	 yliopistojen	 pääsykoe,	ja	 naiset	 joutuivatkin	 anomaan	 eriva-

pauden	 sukupuolestaan	 vuoteen	 1901	 asti.	Vähitellen	 1900-luvun	 kuluessa	tyttöjen	

kouluttamisen	 tärkeyden	 noustessa	 puheenaiheeksi	tyttökoulut	alkoivat	 laajeta	 yh-

deksänluokkaisiksi	tyttölyseoiksi.13	

	

Pojat	 saattoivat	 pyrkiä	 oppikouluun	 9–11-vuotiaana	 joko	 kansakoulusta	 tai	 kaupun-

geissa	 sijaitsevista	 yksityisistä	 valmistavista	 kouluista,	 joista	 jälkimmäisissä	 opiskeli	

lähinnä	säätyläisten	lapsia.	Koulunkäyntiä	pidettiin	tytöille	rasittavana,	joten	tyttöjen	

täytyi	 olla	 vähintään	 yksitoistavuotiaita	 tyttökouluun	 pyrkiessään.	 Tyttökouluissa	 oli	

myös	 yksi	 luokka	 enemmän	 kuin	 poikakouluissa,	 sillä	 tytöille	 opetettiin	 enemmän	

käytännön	 aineita	 kuten	 käsitöitä	 ja	 kotitaloutta.	 Rinnakkaiskoulujärjestelmä	 eriar-

voistikin	 lapset	 jo	 hyvin	 nuorella	 iällä.	 Yhteiskouluissa	 tytöt	 ja	 pojat	 taas	 opiskelivat	

saman	opetusohjelman	mukaisesti,	joten	se	oli	kouluna	tasa-arvoisempi.14	

	

Oulun	lyseo	ja	Oulun	tyttölyseo	olivat	Oulun	ensimmäiset	suomenkieliset	sukupuolit-

tain	eriytyneet	oppikoulut.	Oulun	lyseo	perustettiin	vuonna	1874	ja	Oulun	tyttölyseo	

pian	tämän	jälkeen	vuonna	1879.	Molemmat	aloittivat	yksityisinä	kouluina,	mutta	pää-

tyivät	pian	valtion	omistukseen.	Oulun	tyttölyseo	oli	alkuun	viisiluokkainen,	vuodesta	

1920	kuusiluokkainen	 tyttökoulu,	 mutta	 laajeni	 yhdeksänluokkaiseksi,	 yliopistoon	

valmentavaksi	 tyttölyseoksi	 vuonna	 1931.	 Oppikouluina	 molemmat	 koulut	 lopettivat	

vuonna	1974	peruskoulu-uudistuksen	tultua	voimaan.15	

	

Lähteet	ja	menetelmät	
	

Lähteet	

	

Tutkimukseni	lähteet	koostuvat	pääasiassa	Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	rangais-

tuspäiväkirjoista,	opettajakokousten	 pöytäkirjoista	ja	 tarkastuspöytäkirjoista.	Ran-

gaistuspäiväkirjoihin	 merkittiin	 rangaistusajankohta,	 rangaistavan	 oppilaan	 nimi,	

																																																								
13	Strömberg	2011,	129–139;	Kaarninen	2011,	408,	417–418.	
14	Kiuasmaa	1982,	47;	Kaarninen	2011,	408,	417–418.	
15	Kujasalo	 1974,	 14–21,	 54;	 Lackman	 2011,	 8;	 Myllymäki	2001,	 22–23;	 Bäckström	 1979,	 10–14,	
16-17;	Oulun	suomalaisen	tyttökoulun	50-vuotisjuhlajulkaisu	1931,	16–19.	
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luokka-aste,	rangaistuksen	syy,	annettu	rangaistus	ja	rangaistuksen	antaneen	opetta-

jan	 nimi.	 Rangaistuspäiväkirjoja	 eli	 niin	 kutsuttuja	Mustia	kirjoja	 käytettiin	 lähinnä	

kirjanpidollisista,	 muistia	 tukevista	 syistä.	 Niistä	 nähtiin	 helposti	 esimerkiksi	 jälki-

istuntoon	tulevat	oppilaat.16	Koulujärjestyskin	määräsi	opettajia	pitämään	kirjaa	anne-

tuista	 rangaistuksista.	 Annettu	 rangaistus	 tuli	myös	kirjata	 oppilaan	 omaan	 rangais-

tusvihkoon,	joka	hänen	tuli	näyttää	vanhemmilleen.17	Lisäksi	koulutarkastajat	valvoi-

vat	 koulujen	 kurikäytänteitä	 esimerkiksi	 rangaistuspäiväkirjoja	 lukemalla,	 joten	 sen-

kin	 vuoksi	 niiden	 pidosta	 kannettiin	huolta.18	Rangaistuspäiväkirjat	 olivat	osa	 kurin-

käytön	välineistöä,	sillä	jo	itsessään	niiden	olemassaolo	saatikka	vielä	nimensä	saami-

nen	Mustaan	kirjaan	ajateltiin	herättävän	oppilaissa	pelkoa.	Näin	ei	tokikaan	aina	ol-

lut,	sillä	joillekin	oppilaille	nimensä	saaminen	päiväkirjaan	saattoi	olla	jopa	tavoiteltu,	

muiden	oppilaiden	silmissä	arvostusta	tuova	asia.	

	

Oulun	 lyseon	 arkistoaineistoa	 on	 kertynyt	 vuosien	 1873–1974	 väliseltä	 ajalta.	 Ran-

gaistuspäiväkirjat,	joita	on	yhteensä	kuusi	yksikköä,	alkavat	vuodesta	1889	ja	päätty-

vät	 vuoden	 1974	 peruskoulu-uudistukseen.	 Tutkimustani	 hyödyttäviä	 rangaistuspäi-

väkirjoja	on	neljä	yksikköä	ja	ne	kattavat	vuodet	1902–1943,	1944–1964,	1964–1973	

ja	 1973–1974.	Oulun	 tyttölyseon	 aineistoa	on	 kertynyt	 melkein	 yhtä	 pitkältä	 ajalta	

kuin	Oulun	lyseonkin,	vuosilta	1879–1974.	Rangaistuspäiväkirjoja	on	kolme	yksikköä,	

vuosilta	1912–1950,	1950–1972	ja	1973–1974.	Vaikka	tyttölyseo	aloitti	toimintansa	jo	

vuonna	1879,	rangaistuspäiväkirjoja	ei	ole	säilynyt	vuotta	1912	aiemmalta	ajalta.	On	

luultavaa,	että	rangaistuksista	on	jo	ennen	sitä	pidetty	kirjaa,	sillä	vuoden	1872	koulu-

järjestys	edellytti	rikkeiden	ja	rangaistusten	kirjaamista	rangaistuspäiväkirjaan.19	To-

dennäköisintä	on	siis,	että	aiemmat	päiväkirjat	ovat	hävinneet	tai	tuhoutuneet.	

	

Rangaistuspäiväkirjat	antavat	melko	kattavan	kuvan	koulujen	kurikäytänteistä.	Kaik-

kia	rikkeitä	ja	rangaistuksia	ei	kuitenkaan	ole	merkitty	rangaistuskirjoihin.	Esimerkik-

si	 melko	 pian	 tutkimusajankohtani	 alun	 jälkeen	 muistutusten	 ja	 varoitusten	 merkit-

seminen	 rangaistuskirjoihin	 väheni	 huomattavasti	 ja	 niitä	 alettiin	 merkitä	 vain	 luok-

kien	 omiin	 päiväkirjoihin.	Ruumiillinen	 kuritus	 kiellettiin	 oppikouluissa	 jo	 vuonna	

183220,	 mutta	 osa	 opettajista	 on	 luultavasti	 turvautunut	siihen	vielä	 1900-luvulla	ai-

																																																								
16	Kiuasmaa	1982,	122–126;	Ojakangas	1998,	68–69.	
17	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	42	§.	
18	Kiuasmaa	1982,	289–290.	
19	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	42	§.	
20	Suomen	Asetuskokoelma	17.1.1832.	
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nakin	 oppitunneilla	 tapahtuneiden	 rikkomusten	 yhteydessä.	Laki	ei	 kuitenkaan	 estä-

nyt	koulussa	 tehdyn	rikkomuksen	 jälkeen	 kotona	 annettavaa	 kuritusta,	 joka	 voitiin	

koulussa	 hyväksyä	 jonkin	 muun	 rangaistuksen	 korvikkeeksi21.	Tutkimieni	 lyseoiden	

rangaistuspäiväkirjoissa	 ei	 ole	 mainintoja	 ruumiillisesta	 kurituksesta.	Lukuun	 otta-

matta	muistutuksia	ja	varoituksia	merkitsemättä	jääneet	rangaistukset	ovat	varmasti	

olleet	yksittäistapauksia,	joten	uskon	rangaistuspäiväkirjojen	kuvaavan	koulujen	kuri-

käytäntöjä	melko	luotettavasti	ja	kattavasti.	

	

Rangaistuskirjoihin	tehdyt	merkinnät	eivät	kuitenkaan	kerro	kovin	yksityiskohtaisesti	

tehdyistä	rikkeistä.	Kirjan	sarakkeet	ovat	kapeat	eikä	niihin	voinut	kertoa	kovinkaan	

tarkasti	mitä	kukin	rangaistuksen	saanut	oppilas	oli	tehnyt.	Usein	rikettä	on	kuvailtu	

vain	 yhdellä,	 kahdella	 sanalla.	 Lisätietoa	 osasta	 rikkeistä	 antavat	 opettajakokousten	

pöytäkirjat.	Opettajien	kokouksissa	keskusteltiin	yleensä	järjestyksenpidosta,	koulus-

sa	 sattuneista	 vakavammista	 rikkeistä	 ja	 niiden	 seuraamuksista,	 oppilaitokseen	 otet-

tavista	 uusista	 opiskelijoista,	 käytösarvosanoista	 ja	 muista	 oppikouluja	 yleisesti	 kos-

kevista	ajankohtaisista	asioista.	Valitettavasti	kaikista	rangaistuskirjan	perusteella	va-

kavammista	rikkeistä	ei	kokouksissa	keskusteltu	tai	sitten	tiettyjen	kokousten	pöytä-

kirjat	eivät	ole	säilyneet,	joten	tarkemmat	tiedot	tapahtuneista	asioista	jäävät	hämärän	

peittoon.	Oulun	 lyseon	 aineistossa	 opettajakokousten	 pöytäkirjoja	 on	 kaksi	 yksikköä	

ja	niitä	on	säilynyt	vuosilta	1921–1930	ja	1931–1974,	ei	siis	aivan	tutkimani	aikajak-

son	alusta	asti.	Tyttölyseon	opettajakokousten	pöytäkirjoja	on	kolme	yksikköä,	vuosil-

ta	1910–1962,	1962–1971	ja	1971–1974.	

	

Tarkastuspöytäkirjat,	jotka	 laadittiin	 kouluissa	 kiertävien	 koulutarkastajien	 käyntien	

yhteydessä,	tuovat	lisätietoa	koulun	kurikäytännöistä	ja	niistä	havaituista	epäkohdista	

yleensä.	Tarkastaja	vieraili	koulussa	yleensä	muutaman	päivän	ajan	tarkastaen	koulun	

kaikki	 tärkeimmät	 asiakirjat,	 luettelot	 ja	 diaarit,	 siis	 myös	rangaistuskirjat,	 seuraten	

oppitunteja	ja	keskustellen	opettajakunnan	kanssa.	Tarkastajan	tekemistä	havainnois-

ta	laadittiin	pöytäkirja,	jossa	hän	teki	huomioita	koulun	kokonaistilanteesta.	Pöytäkir-

ja	annettiin	myös	kouluhallitukselle.	Oulun	lyseon	tarkastuspöytäkirjoja	on	yksi	yksik-

kö	 ja	 se	 kattaa	 vuodet	 1888–1967.	 Oulun	 tyttölyseon	 tarkastuspöytäkirjoja	 on	 kaksi	

yksikköä,	 vuosilta	 1886–1895	 ja	 1901–1969,	 joista	 jälkimmäinen	 pitää	 sisällään	 tut-

kimukselleni	oleellista	aineistoa.	Oppikoulut	ja	lukiot	pysyivät	vuoteen	1970	kouluhal-

																																																								
21	Kiuasmaa	1982,	128.	
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lituksen	 tarkastettavina,	 mutta	 tarkastuksia	 ei	 tehty	 vuosittain,	 minkä	 vuoksi	 tarkas-

tuspöytäkirjat	eivät	ulotu	1970-luvun	puolelle	asti.22	

	

Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	arkistot	ovat	varsin	ehjiä	kokonaisuuksia.	Arkistot	

kattavat	aineistoa	aina	koulujen	perustamisesta	niiden	lopettamiseen	saakka	eikä	ai-

neistoissa	esiinny	suuria	ajallisia	aukkoja.	Koulujen	alkuvuosilta	ei	ole	kuitenkaan	aina	

säilynyt	kaikkia	tietoja,	esimerkiksi	aiemmin	mainittuja	Oulun	tyttölyseon	ensimmäis-

ten	vuosien	rangaistuspäiväkirjoja.	Molemmat	koulut	muuttivat	noin	satavuotisen	his-

toriansa	aikana	rakennuksesta	toiseen	ja	molemmat	kärsivät	vahinkoja	sota-aikoina	ja	

tulipaloissa,	joten	asiakirjoja	on	voinut	tuhoutua	näiden	tapahtumien	aikana.	Asiakir-

joista	ei	myöskään	ole	arkistollisessa	mielessä	osattu	pitää	kaikkina	aikoina	tarpeeksi	

huolta,	joten	niitä	on	voinut	kadota	myös	puhtaasti	huolimattomuuden	takia.	

	

Käyttämäni	 lähteet	 ovat	 viranomaisperäistä	 arkistoaineistoa.	 Viranomaisen	 asiakirja	

on	 syntynyt	 tietyssä	 historiallisessa	 hetkessä	 ja	 tiettyä	 käyttötarkoitusta	 varten.23	

Esimerkiksi	 koulun	 asiakirjat	 ovat	 saaneet	 alkunsa	 pääasiassa	 koulun	 omaa	 käyttöä	

varten	 ja	 todistamaan	 sen	 toiminnasta.	Tutkimukseni	 näkökulma	 tulee	 siis	 olemaan	

varsin	 viranomais-	ja	 oppikoulukeskeinen,	 sillä	 viranomaisperäisen	 arkistoaineiston	

avulla	yksilöiden	ääntä	on	vaikea	tavoittaa.	

	

Tutkimusmenetelmät	

	

Käytän	 tässä	 tutkimuksessa	 sekä	 määrällisiä	 että	 laadullisia	 tutkimusmenetelmiä.	

Keskeinen	laadullinen	tutkimusmenetelmä	on	vertailu;	se	on	välttämätöntä,	jotta	voi-

daan	ymmärtää	poikien	ja	tyttöjen	kurinpitoon	liittyviä	keskinäisiä	eroavaisuuksia	se-

kä	niiden	ajallisia	muutoksia.	Vertailun	avulla	voidaan	tarkastella	ilmiötä,	tapahtumaa	

tai	vastaavaa	asiaa	kahdessa	tai	useammassa	eri	kohteessa.	Niiltä	täytyy	kysyä	ainakin	

osittain	 samoja	 kysymyksiä,	 tarkastella	 niiden	 välisiä	 eroavaisuuksia	 ja/tai	 yhtäläi-

syyksiä,	miettiä	niiden	yleisiä	ja	erityisiä	piirteitä	sekä	pohtia	niiden	syitä	ja	seurauk-

sia.	Vertailu	 on	 mahdollista,	 kun	 sen	 kohteet	ovat	 keskenään	 riittävän	 samankaltai-

sia.24	Oppikoulu	on	 instituutiona	 yhtenäinen:	sille	 on	 yhteistä	 muun	 muassa	 samat	

tehtävät,	 toiminnot	 ja	 ideologiat.	Yksittäisten	 oppikoulujen	 keskinäinen	 vertaaminen	

																																																								
22	Rautama	2010,	67.	
23	Vehkalahti	2015,	234,	249–250.	
24	Hemminki	2014,	43–45;	Rahikainen	&	Fellman	2012,	27–29.	
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saattaa	kuitenkin	paljastaa	kiinnostavia	ja	odottamattomia	eroja	–	erityisesti	kun	ver-

rataan	keskenään	poika-	ja	tyttölyseoita.	

	

Vertailevaa	 historiantutkimusta	 kohtaan	 kritiikkiä	 esittäneet	 ovat	 pitäneet	 kaikkea	

historiassa	 tapahtunutta	 ja	 ollutta	 niin	 erityisenä	 ja	 ainutkertaisena,	 ettei	 niistä	 voi	

tehdä	 mitään	 yleisiä	 johtopäätöksiä.	 Yleinen	 ja	 ainutkertainen	 eivät	 kuitenkaan	 sulje	

toisiaan	pois,	sillä	ainutkertaisestakin	tutkimuskohteesta	voi	tehdä	myös	yleisiä	pää-

telmiä.25	Tässä	tutkimuksessa	tulen	tekemään	sekä	yleisiä	että	erityisiä	päätelmiä,	sillä	

vaikka	 yksittäiset	 oppikoulut	 kytkeytyivät	 osaksi	 laajempaa	 oppikouluinstituutiota,	

olivat	ne	siitä	huolimatta	itsenäisiä	toimijoita,	joilla	oli	omat	erityispiirteensä.	Näiden	

erityispiirteiden	 tarkasteleminen	 saattaa	 tuottaa	 uutta	tietoa,	 jonka	 avulla	 kokonai-

suutta	 koskeva	 tulkinta	 syvenee	 ja	 laajenee.26	Yleisten	 ja	erityisten	 seikkojen	tunnis-

tamisessa	 käytän	myös	tukena	 aiempaa	 tutkimusta	 eli	 vertaan	 omia	 havaintojani	

aiemmassa	tutkimuksessa	havaittuihin	asioihin.	Yleensä	ei	kuitenkaan	ole	mahdollista	

saavuttaa	täyttä	ymmärrystä	eri	tapahtumiin	vaikuttaneista	seikoista	–	se	ei	ole	mah-

dollista	 tässäkään	 tutkimuksessa.	 Pyrkimykseni	 on	 kuitenkin	 tuoda	 esiin	 niitä	 syitä,	

jotka	mahdollisesti	vaikuttivat	koulukurin	sukupuolittuneisuuteen.	

	

Tutkimuksen	kohteena	 olevien	oppikoulujen	 vertailukelpoisuus	on	 otettava	 huomi-

oon:	en	voi	verrata	kahden	eri	koulun	rikkeitä	ja	rangaistuksia	suoraan	toisiinsa,	sillä	

koulujen	oppilasmäärät	vaihtelivat	eri	vuosina.	Vertailun	tulee	olla	suhteellista.	Kum-

mankin	koulun	kohdalla	olen	suhteuttanut	 eri	 rangaistusten	 ja	 rikkeiden	 määrät	 nii-

den	 kokonaismääriin,	 jolloin	 koulujen	 keskinäinen	 vertailu	 on	 tarkempaa.	 Yhtäläi-

syyksiä	ja	eroja	vertaillessani	pidän	kuitenkin	mielessäni	koulujen	väliset	oppilasmää-

räerot.	

	

Jotta	voin	analysoida	koulukurin	sukupuolittuneisuutta	ja	siinä	tapahtuvia	muutoksia	

laadullisesti,	minun	täytyy	ensin	 tilastoida	 kouluissa	 tehdyt	 rikkeet	 ja	 niistä	 annetut	

rangaistukset.27	Mahdollisimman	 tarkan	ja	 luotettavan	tuloksen	 saamiseksi	 olen	 las-

kenut	ja	tilastoinut	molemmissa	kouluissa	tehdyt	rikkeet	ja	niistä	annetut	rangaistuk-

set	 yksitellen	 jokaiselta	 lukuvuodelta	rangaistuspäiväkirjoihin	 tehtyjen	 merkintöjen	

																																																								
25	Rahikainen	&	Fellman	2012,	27.	
26	Nieminen	2003,	16.	
27	Esittelen	rangaistusten	ja	rikkeiden	tilastoinnissa	käytetyt	kategorisoinnit	päälukujen	1	ja	2	alus-
sa.		
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perusteella.	Oulun	 lyseossa	rangaistuksia	 annettiin	 yhteensä	 11	 158	 kappaletta	11	

498:sta	tehdystä	rikkeestä	 ja	 Oulun	tyttölyseossa	 vastaavasti	 2011	rangaistusta	

2109:sta	tehdystä	rikkeestä.28	Kouluissa	annettiin	 siis	 yhteensä	 13	 169	 rangaistusta	

13	 607:sta	 tehdystä	 rikkeestä.	Rangaistusten	 ja	 rikkeiden	 määrät	 eivät	 mene	 tasan,	

sillä	oppilaalle	on	saatettu	antaa	yksi	rangaistus	kahdesta	tai	useammasta	eri	rikkees-

tä.	Määrällinen	tarkastelu	antaa	yleiskuvan	rangaistusten	ja	rikkeiden	eroista	ja	yhtä-

läisyyksistä,	jolloin	koulukurin	sukupuolittuneisuuden	laadullinen	eli	tässä	tutkimuk-

sessa	vertaileva	ja	lähdekriittinen	tarkastelu	on	helpompaa.	

	

Koulussa	tehtyjen	rikkeiden	ja	niistä	saatujen	rangaistusten	käsittelyyn	julkisessa	

opinnäytetyössä	liittyy	eettisiä	kysymyksiä.	Tulen	tutkimuksessani	esittämään	ta-

pausesimerkkejä	oppilaista,	jotka	ovat	syyllistyneet	erilaisiin	rikkeisiin	ja	saaneet	

niistä	 rangaistuksen.	 Osa	 heistä	 voi	 olla	 vielä	 elossa.	 Oppilaiden	 anonymiteetin	

turvaamiseksi	käytän	heistä	joko	sanaa	”oppilas”	tai	pseudonyymiä,	salanimeä.	

	

	 	

																																																								
28	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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1.	OPPIKOULUN	SUKUPUOLITTUNEET	RANGAISTUKSET	
	
	
Tässä	 luvussa	tarkastelen	koulukuria	 ja	 sen	 sukupuolittuneisuutta	 rangaistusten	 nä-

kökulmasta.	Annetut	rangaistukset	eivät	itsessään	kerro	vielä	kaikkea	koulukurin	su-

kupuolittuneisuudesta,	sillä	niiden	taustalla	oli	aina	oppilaiden	tekemät	rikkeet.	Niin-

pä	 tässä	 luvussa	 keskitytään	 vielä	 melko	 yleisellä	ja	 määrällisellä	tasolla	 tarkastele-

maan	sitä,	mihin	rangaistuskäytänteet	perustuivat	oppikouluissa	1900-luvulla.	Koulu-

kuria	säännellyt	lainsäädäntö	ja	koulujen	omat	rangaistuskäytänteet	nousevat	keskei-

seen	 asemaan	 pohtiessani,	miten	 koulukurin	sukupuolittuneisuus	 näkyi	 tutkimissani	

kouluissa	rangaistusten	tasolla.	

	

1.1.	Lainsäädäntö	koulukurin	rajojen	määrittelijänä	
	
	
Suomen	 alkeisoppilaitosten	 eli	 lyseoiden,	 reaalikoulujen	 ja	 tyttökoulujen	 toimintaa	

ohjattiin	1800-	ja	1900-luvuilla	erilaisin	säädöksin.	Merkittävin	niistä	oli	vuonna	1872	

säädetty	koulujärjestys,	 jossa	määrättiin	 niin	 oppikoulun	 rakenteesta,	 koulussa	 ope-

tettavista	 aineista,	 sisäänpääsyvaatimuksista	 kuin	 koulukuristakin.	 Vaikka	 säädöstä	

paranneltiinkin	seuraavien	vuosikymmenien	aikana,	oli	se	suurimmilta	osin	voimassa	

aina	1970-luvun	peruskoulu-uudistukseen	asti.29	

	

Valtiovalta	kontrolloi	suoraan	lasten	kasvatusta	lainsäädännön	avulla.	Tämä	oli	näky-

vissä	etenkin	1900-luvun	 alkupuoliskolla.	Koulujen	tuli	kantaa	vastuu	kasvatuksesta,	

sillä	 kotoa	 saatavan	 kasvatuksen	 taso	 herätti	päättäjissä	huolta.30	Koululainsäädäntö	

ohjeistikin	yksityiskohtaisesti,	miten	oppilaiden	ja	opettajien	oli	käyttäydyttävä,	mitä	

sai	ja	mitä	ei	saanut	tehdä.	Oppikoulun	oppilaan	tuli	esimerkiksi	olla	hyvätapainen	ja	

noudattaa	oppilaitoksen	järjestystä.	Jos	hän	rikkoi	sitä,	tuli	hänen	olla	opettajien	nuh-

teiden	ja	rankaisemisen	alainen.	Opettajien	ohjeet,	varoitukset	ja	rangaistukset	täytyi	

ottaa	vastaan	kuuliaisesti	ja	nöyrästi.31	

	

																																																								
29	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35–47	§;	Kiuasmaa	1982,	21.	
30	Kaarninen	1995,	50.	
31	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35	§.	
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Pelkästään	 koulukuria	 käsiteltiin	vuoden	1872	 koulujärjestyksessä	 runsaasti.	Tässä	

alaluvussa	käsittelen	lainsäädännössä	määriteltyjä	oppikoulujen	sallittuja	rangaistus-

keinoja,	jotka	olivat	seuraavat:	

	

1.	varoitus	ja	nuhtelu	luokkalaisten	edessä;	

2.	eroittaminen	tovereista;	

3.	muutto	alimmaiseksi	luokassa;	

4.	jälkeenpito	koulussa	viikon	lopulla;	

5.	nuhtelu	ja	moite	koulun	kokoontuneiden	opettajain	ja	nuorison	läsnä	ollessa;	

6.	aresti	eri	huoneessa	eli	kareerissa;	

7.	kehoitus	koulusta	lähtemään;	

8.	karkoitus	oppilaitoksesta	vissiksi	lyhemmäksi	tahi	pitemmäksi	ajaksi;	

9.	karkoitus	ikuiseksi	ajaksi.32	

	
Rangaistustavat	 on	 listattu	 lievimmästä	 ankarimpaan.	Opettajan	 oli	 mahdollista	pel-

kästään	 omaan	 harkintaansa	 perustuen	määrätä	 neljä	 ensimmäistä	 rangaistusta.33	

”Eroittaminen	tovereista”	saattoi	tarkoittaa	kahta	eri	rangaistusta:	nurkassa	seisotta-

mista	tai	luokasta	poistamista.	”Muutto	alimmaiseksi	luokassa”	taas	liittyi	oppilaiden	

sijoittamiseen	 luokkahuoneessa	 siten,	 että	 parhaiten	 menestyneet	 oppilaat	 istuivat	

luokan	etuosassa	ja	heikoiten	menestyneet	takana.	Kuritonta	ja	heikosti	menestynyttä	

oppilasta	 saatettiin	 rangaista	 sijoittamalla	 hänet	 luokan	 takariviin.	 Muutto	 alim-

maiseksi	 luokassa	 oli	 siis	 sekä	 rankaisukeino	 että	 arvostelun	 muoto,	 joka	 jälkimmäi-

senä	 poistui	 käytöstä	 jo	1800-luvulla,	 kun	oppilaiden	 arvosteluissa	 otettiin	 käyttöön	

numeroarvostelut.34	Vuoden	1872	koulujärjestyksessä	se	kuitenkin	on	yhä	yksi	mah-

dollinen	 rangaistus,	 mutta	1900-luvun	 puolella	sitä	 on	 luultavasti	 käytetty	 enää	 har-

voin.	 Oulun	 lyseon	 ja	 Oulun	 tyttölyseon	 arkistoistakaan	ei	 löydy	 viitteitä	 sen	 käytös-

tä.35	

	

”Jälkeenpitoa”	eli	jälki-istuntoa	lukuun	ottamatta	kaikkia	neljää	ensimmäistä	rangais-

tusta	ei	 välttämättä	 merkitty	 rangaistuspäiväkirjaan:	Oulun	 lyseon	ja	 Oulun	 tyttö-

																																																								
32	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	39	§.	
33	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
34	Kiuasmaa	1982,	114;	Ojakangas	1998,	66–67;	Päivänsalo	1953,	38–39.	
35	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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lyseon	luokkapäiväkirjoista	selviää,	että	oppilaille	on	esimerkiksi	annettu	muistutuk-

sia	ja	varoituksia	tai	heidät	on	ajettu	ulos	luokasta,	vaikka	kyseisiä	rangaistuksia	ei	ole	

merkitty	rangaistuspäiväkirjoihin.36	Vuoden	1872	koulujärjestyksessä	määrättiin,	että	

rangaistukset	 tuli	 heti	 kirjata	 luokan	 päiväkirjaan	 ja	 oppilaan	 omaan	 päiväkirjaan,	

mutta	rangaistuspäiväkirjasta	ei	ole	mainintaa.37	Luultavasti	vain	ankarimmat	rangais-

tukset	nähtiin	aiheellisiksi	merkitä	rangaistuspäiväkirjaan,	joten	se	kertoo	hyvin	ran-

gaistuspäiväkirjan	asemasta	muistin	tukena	ja	kirjanpitovälineenä.38	Rangaistuspäivä-

kirjan	 käyttö	 koettiin	 kouluissa	 tärkeäksi,	 sillä	 siitä	 saattoi	 nähdä	 kokoavasti	 kaikki	

koulussa	annetut	merkittävät	rangaistukset,	mikä	auttoi	muun	muassa	jälki-istuntojen	

valvojien	työtä,	sillä	heidän	täytyi	kuitata	jälki-istunnot	suoritetuiksi.	

	

Rangaistukset	 viidestä	 kahdeksaan	 olivat	 luokanvalvojan	 ja	 rehtorin	 päätäntävallan	

alaisia.	”Aresti	eri	huoneessa	eli	kareerissa”	tarkoitti	karsserirangaistusta39.	Se	voitiin	

antaa	 vain	 neljätoista	 vuotta	 täyttäneelle	 oppilaalle.	 Oppilas	 sai	 olla	 arestissa	 aamu-

kahdeksan	 ja	 iltakahdeksan	 välisenä	 aikana	 korkeintaan	 kolmen	peräkkäisen	päivän	

ajan.	Se	oli	koulun	ankarimmista	rangaistuksista	yleisin	vielä	1900-luvun	alkupuolella,	

mutta	sotien	jälkeen	sen	käyttö	väheni	huomattavasti.40	

	

Kaikkein	 ankarimpia	 rangaistuskeinoja	 olivat	 erottamiset	 eli	 ”kehoitus	 koulusta	 läh-

temään”,	 ”karkoitus	 oppilaitoksesta	 vissiksi	 lyhemmäksi	 tahi	 pitemmäksi	 ajaksi”	 ja	

”karkoitus	 ikuiseksi	 ajaksi”.	Niiden	 käyttäminen	 vaati	 usein	 vakavaa	 rikkomusta	 tai	

pitkään	jatkunutta	huonoa	käytöstä.	Jos	oppilasta	kehotettiin	eroamaan,	koulun	rehto-

ri	 pyysi	 tämän	 vanhempien	tai	 holhoojan	ottavan	 koulusta	 erotodistuksen	 oppilaalle	

tietyn	ajan	kuluessa.	Eroamispyyntö	oli	mahdollista	perua,	jos	oppilaan	vanhemmat	tai	

holhooja	 rankaisi	 tätä	 kotona	 ”soveliaalla	 tavalla”	 tai	 rehtori	 toteutti	 tämän	 rangais-

tuksen	vanhempien	tai	holhoojan	luvalla.	Jos	rangaistus	tehosi	ja	oppilaan	käytös	pa-

rani,	 oppilaan	 oli	 mahdollista	 jatkaa	 koulussa.41	Tämä	 mahdollisti	 oppilaan	 ruumiilli-

sen	kurituksen,	vaikka	se	oli	kielletty	oppikouluissa	jo	vuonna	1832.42	On	tietysti	myös	

mahdollista,	 että	 kiellosta	 huolimatta	 opettajat	 saattoivat	 joskus	 turvautua	 ruumiilli-

																																																								
36	Luokkapäiväkirjat	 1919–1970,	 Af:33–61.	 OLA,	 KA;	 Luokkapäiväkirjat	 1917–1974,	 Ae:90a–223.	
OTlA,	KA.	
37	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	42	§.	
38	Kiuasmaa	1982,	122–126;	Ojakangas	1998,	68–69.	
39	Karsseri	 (lat.	carcer	eli	 aitaus,	 vankila)	 oli	 erillinen	 koulussa	 oleva	 huone,	 jonne	 oppilas	 voitiin	
eristää.	Kiuasmaa	1982,	128.	
40	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§;	Kiuasmaa	1982,	128;	Ojakangas	1998,	62.	
41	Kiuasmaa	1982,	128;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
42	Suomen	Asetuskokoelma	17.1.1832.	
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seen	kuritukseen	oppituntien	yhteydessä.	Siitä	ei	kuitenkaan	ole	viitteitä	Oulun	lyseon	

eikä	Oulun	 tyttölyseon	 kohdalla.	Viimeisen	mahdollisen	 rangaistuksen	eli	 pysyvästä	

koulusta	erottamisesta	päätti	rehtori	yhdessä	koko	opettajakunnan	kanssa.43	

	

Vuoden	1872	koulujärjestys	määritteli	erikseen	tyttöihin	kohdistuvasta	kurinpidosta.	

Sopivimpana	rangaistuskeinona	 suositeltiin	 varoitusta,	 mutta	 jos	 joskus	 nähtiin	 tar-

peelliseksi	käyttää	kovempaa	rangaistusta,	tuli	se	antaa	varoen	niin,	ettei	rikkeen	teh-

nyt	 oppilas	 joutunut	 muiden	 pilkan	 kohteeksi.	 ”Irstas	 ja	 pahankurinen	 oppilas”	 oli	

myös	tarpeen	tullen	mahdollista	erottaa	koulusta.	Muuten	tyttökouluissa	tuli	noudat-

taa	soveltuvin	osin	samoja	kurinpitosäädöksiä	kuin	poikakouluissakin.44	

	

Taulukkoon	1	on	koottu	kaikki	vuosina	1912–1974	Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	

rangaistuspäiväkirjoihin	 merkityt	rangaistukset,	 niiden	 yhteislukumäärät	 ja	 prosent-

tiosuudet	 kaikkien	 annettujen	 rangaistusten	 kokonaislukumäärästä.	 Rangaistusten	

jaottelussa	olen	soveltuvin	osin	käyttänyt	vuoden	1872	koulujärjestyksessä	lueteltuja	

sallittuja	rangaistuskeinoja.45		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
43	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
44	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	47	§.	
45	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	39	§.	
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Taulukko	1.	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	annetut	rangaistukset	lukuvuosien	

1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.46	

1912–1974	
Oulun	lyseossa	annetut	

rangaistukset	
Oulun	tyttölyseossa	
annetut	rangaistukset	

Rangaistus	 Määrä	%-osuus	 Määrä	%-osuus	

Jälki-istunto	 10	769	 96,5	%	 1557	 77,4	%	

Karsseri	 70	 0,6	%	 0	 0,0	%	

Muistutus	ja	varoitus	 159	 1,4	%	 420	 20,9	%	

Kehotus	lähteä	koulusta	 5	 0,0	%	 5	 0,2	%	

Erotus	määräajaksi	 79	 0,7	%	 2	 0,1	%	

Tovereista	erottaminen	 37	 0,3	%	 0	 0,0	%	

Muutto	alimmaksi	luokassa	 0	 0	%	 0	 0,0	%	

Erotus	 3	 0	%	 0	 0,0	%	

Muu	 8	 0,1	%	 13	 0,6	%	

Rangaistusta	ei	mainittu	 28	 0,3	%	 14	 0,7	%	

Yhteensä	 11	158	 100	%	 2011	 100	%	
	

Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	rangaistuskäytännöistä	on	ollut	huomattavia	eroa-

vaisuuksia	 aina	 rangaistusten	 kokonaislukumääristä	 yksittäisten	 rangaistustyyppien	

käyttöön.	Yhteistä	molemmille	kouluille	on	kuitenkin	rangaistusten	suuri	määrä:	Ou-

lun	lyseossa	niitä	annettiin	yhteensä	11	158	ja	Oulun	tyttölyseossakin	2011	kappalet-

ta.47	1900-luvun	alkupuolen	pedagogit	ajattelivat,	että	mitä	parempi	kuri	kouluissa	oli,	

sitä	 vähemmän	 rangaistuksia	 tarvittiin.	 Rangaistus	 oli	 järjestyksen	 eräänlainen	 ”ulti-

ma	 ratio”,	 vihoviimeinen	 keino	 järjestyksen	 ylläpitämiseksi.	 Opettaja,	 joka	 turvautui	

usein	 rangaistuksiin,	 oli	 huono	 kasvattaja.	 Silti	 rangaistuksen	 mahdollisuus	 tuli	 olla	

olemassa,	sillä	täydellinen	järjestys	oli	utopiaa.48		

	

Heti	alkuun	on	syytä	korostaa,	että	koulujen	väliseen	rangaistusmäärien	eroon	vaikut-

ti	luonnollisena	syynä	erot	koulujen	oppilasmäärissä.	Oulun	lyseo	oli	jo	tutkimusajan-

kohdan	alussa	8-luokkainen	lyseo,	mutta	Oulun	tyttölyseo	oli	vielä	tyttökoulu,	jossa	oli	

viisi	luokkaa.	Vuosina	1920–1930	tyttölyseo	oli	kuusiluokkainen	ja	vasta	vuonna	1931	

se	 laajeni	 yhdeksänluokkaiseksi	 tyttölyseoksi.	Osittain	 tästä	 ja	osittain	 tyttöjen	pie-

nemmästä	kouluttamishalukkuudesta	 johtuen	 poikalyseossa	 oli	 sotavuosiin	 asti	 kes-

																																																								
46	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
47	Ks.	taulukko	1.	
48	Ojakangas	1998,	55–56.	
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kimäärin	1,5	kertaa	enemmän	oppilaita	kuin	Oulun	tyttölyseossa.	Sotien	jälkeen	kou-

lujen	oppilasmäärät	tasoittuivat	ja	joinakin	lukuvuosina	oppilaita	saattoi	olla	molem-

missa	kouluissa	suunnilleen	saman	verran.49	Vaikuttaa	siis	siltä,	ettei	koulujen	välillä	

vallinnut	 suuri	 ero	 rangaistusten	 määrissä	 selity	 pelkästään	 oppilasmäärien	 erolla.	

Seuraavaksi	tarkastelenkin	koulukuria	ja	sen	sukupuolittuneisuutta	eri	rangaistusten	

näkökulmasta.	

	

1.2.	Jälki-istunto	 ja	 karsseri	–	oppilaan	 vapaa-aikaa	 rajoittavat	 rangais-
tukset	
	

Vuosina	1912–1974	valtaosa	sekä	Oulun	lyseossa	että	Oulun	tyttölyseossa	annetuista	

rangaistuksista	 oli	 jälki-istuntoja.	 Oulun	 lyseossa	 jälki-istuntojen	määrä	 oli	 jopa	 yli-

voimainen,	sillä	niitä	määrättiin	10	769	kertaa,	eli	niiden	osuus	oli	96,5	prosenttia	kai-

kista	lyseossa	annetuista	 rangaistuksista.	Tyttölyseossa	 jälki-istuntoja	 määrättiin	

1557	 kertaa,	 joka	 oli	77,4	 prosenttia	 kaikista	 tyttölyseossa	 annetuista	 rangaistuksis-

ta.50	Jälki-istuntojen	yleisyys	ei	ole	yllättävää.	Kun	ruumiillinen	rankaiseminen	kiellet-

tiin	oppikouluissa	vuonna	183251,	oppilaan	ajan	ja	vapauden	rajoittamisesta	tuli	suo-

sittu	 rangaistuskeino.	Ruumiillisen	 kurituksen	 koettiin	 tehoavan	 vain	 hetkellisesti	 ja	

aiheuttavan	 oppilaissa	 pelkoa	 sekä	 auktoriteetin	 vastustusta	 todellisten,	 siveellisyy-

teen	pohjautuvien	kasvatustavoitteiden	sijaan.52		

	

Siveellisyyden	 käsite	 juontaa	 1800-luvulle	J.	 V.	 Snellmanin	hegeliläiseen	 ajatteluun,	

jossa	 siveellisyydellä	 tarkoitettiin	 tietynlaista	 poliittista	 aktiivisuutta,	pyrkimystä	yh-

teiskunnalliseen	vastuuseen	ja	kulttuurin	muuttamiseen	sekä	tapojen	kunnollisuutta.	

Siveellisyys	oli	kuitenkin	sukupuolittunut	käsite.	Snellmanin	mielestä	vain	mies	saattoi	

olla	siveellinen,	sillä	nainen	ei	hänen	mukaansa	kyennyt	reflektoivaan	ajatteluun.	Nai-

sen	toimintaympäristö	oli	snellmanilaisen	ajattelun	mukaisesti	koti,	kun	taas	siveelli-

nen	eli	poliittinen	toiminta	kuului	ainoastaan	miehille.53	

	

Sivistysihanne	edellytti	yhtenäistä,	mutta	silti	yhteiskuntaluokittain	ja	sukupuolittain	

eriytynyttä	kansalaisuutta.	Yhteisenä	päämääränä	olivat	hyvät,	terveet	ja	työtätekevät	

																																																								
49	Bäckström	et	al.	1979,	23;	Oulun	lyseo	1874–1974:	100-vuotisjuhlajulkaisu	1974,	54.	
50	Ks.	taulukko	1.	
51	Suomen	Asetuskokoelma	17.1.1832.	
52	Ojakangas	1998,	58–63;	Päivänsalo	1953,	12.	
53	Pulkkinen	2011,	40–42,	50–53.	
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kansalaiset,	 jotka	 olisivat	 yhteiskunnalle	 hyödyksi.	 Naisten	 ja	 miesten	 arvomaailmat	

nähtiin	 kuitenkin	 osittain	 erillisinä.	 Miehiä	 määritti	 kilpailullisuus	 ja	 siihen	 liittyvät	

itsekkäät	 tavoitteet,	 naiset	 miellettiin	 muiden	 tarpeet	 huomioon	 ottaviksi	 ja	 korkean	

moraalin	 omaaviksi.	 Naisten	 elämäntehtäväksi	 määriteltiin	 perheen	 ja	 kodin	 piirissä	

toimiminen,	äidillisyys	ja	hoivaavuus.	Naisten	kansalaistumisen	tuli	siis	tapahtua	ensi-

sijaisesti	 kodin	 piirissä:	 heistä	tuli	 kasvattaa	 perheitään	 vaalivia	 ja	 lapsiaan	 oikeaan	

ohjaavia,	uhrautuvaisia	äitejä.	Siten	seuraavistakin	sukupolvista	kasvaisi	kelpo	kansa-

laisia.	Miesten	taas	tuli	omaksua	perheen	elättäjän	rooli.54	

	

1900-luvulle	tultaessa	siveellisyyden	käsite	kuitenkin	etääntyi	politiikasta	ja	sillä	alet-

tiin	tarkoittaa	yleisesti	kaikkea	etiikkaan	ja	moraaliin	liittyvää.	Siveelliseksi	kutsuttiin	

hyvää	eettistä	harkintakykyä	kaikilla	elämän	alueilla	osoittavaa	yksilöä.	Lasta	ei	tullut	

enää	vanhastaan	kasvattaa	uskon	ja	järjen	siveelliseen	hallintaan,	vaan	tukea	tätä	bio-

logisen,	 psykologisen	 ja	 sosiaalisen	 elämän	 kehittämisessä.	 Lapsesta	 tuli	kasvattaa	

mahdollisimman	 normaali	 ja	 yhteiskuntaan	 sopeutunut	 aikuinen,	 minkä	 lisäksi	kan-

sallisen	 arvomaailman	 omaksuminen	 ja	 luonteenlujuuden	 kehittyminen	 nähtiin	 tär-

keiksi	 päämääriksi,	 sillä	 ne	 palvelivat	 koko	 kansakunnan	 tulevaisuutta.	Lapsen	 per-

soonan	hallinnalla	ja	tämän	kehittämisellä	tähdättiin	siis	koko	yhteiskunnan	eheyttä-

miseen.	Myöhemmin	sana	 siveellisyys	 liitettiin	 pikemminkin	sukupuolimoraaliin,	 jo-

hon	se	assosioituu	yhä	nykyäänkin.55	Tätä	siveellisyyden	uudempaa	merkitystä	käsit-

telen	tarkemmin	alaluvussa	2.6.	

	

Vähitellen	sotavuosien	jälkeen	koulun	kasvatusajattelu	alkoi	muotoutua	sosiaalipeda-

gogisempaan	suuntaan.	Kasvatuksen	päämääriksi	tulivat	oppilaan	sosiaalisen	persoo-

nallisuuden	 esiintuominen,	sosiaalinen	sopeutuminen,	 sosiaalisten	 kykyjen	 saavutta-

minen	sekä	kasvatus	kansalaisuuteen	ja	siihen	liittyvät	velvollisuudet.	Myös	opettajien	

ja	oppilaiden	välisestä	vuorovaikutuksesta	tuli	tärkeänä	pidetty	asia.	Nämä	olivat	kui-

tenkin	 vasta	 ihanteita,	 joihin	 kasvatuksella	 olisi	 täytynyt	 pyrkiä.	 Ehkä	 nuorempien	

opettajien	harjoittama	opetus	alkoikin	muuttua	demokraattiseksi,	kansallisesti	valveu-

tuneen	 persoonallisuuden	 pedagogiikaksi,	 mutta	 toisena	 aikana,	 peräti	 vuosikymme-

niä	sitten	koulutuksensa	saaneet	opettajat	oletettavasti	luottivat	vielä	opettajajohtoi-

																																																								
54	Kaarninen	1995,	35–40,	45;	Nevala-Nurmi	2015,	232–237;	Tuomaala	2003a,	215–221;	Tuomaala	
2004,	64,	82,	96.	
55	Elomäki	2011,	132–134;	Launonen	2000,	83–85,	190;	Ojakangas	1998,	202–204,	217–220;	Pulk-
kinen	2011,	40–42;	Tähtinen	2011,	184–200.	
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sessa	 ja	 oppilaiden	 hallintaan	 tähtäävään	 pedagogiikkaan.56	Kasvatusajattelun	 muu-

toksella	saattoi	kuitenkin	olla	joitain	vaikutuksia	koulukuriin.	

	

Jälki-istuntoa	lienee	pidetty	tehokkaana	rangaistuksena,	sillä	silloin	oppilaalla	oli	aikaa	

katua	tekemäänsä	rikettä.	Toki	kaikki	rangaistukset	tähtäsivät	siihen,	että	oppilas	ka-

tuisi	 tekoaan,	 mutta	 jälki-istunnossa	 katumiselle	 oli	 varattu	 erityinen	 aika	ja	 paikka.	

Lisäksi	jälki-istunto	oli	vuoden	1872	koulujärjestyksessä	mainituista	ja	sallituista	ran-

gaistuskeinoista57	kenties	käyttökelpoisin	rangaistusmuoto,	sillä	se	ei	ollut	liian	anka-

ra	eikä	liian	lievä.	Sen	antamiseen	ei	myöskään	tarvittu	kuin	yhden	opettajan	päätös58.	

	

Jälki-istunnon	käyttökelpoisuuteen	lienee	vaikuttanut	myös	se,	että	sitä	voitiin	määrä-

tä	hyvin	erityyppisiin	rikkeisiin	ja	sen	kestoa	voitiin	säädellä.	Vuoden	1872	koulujär-

jestys	 määräsi	 jälki-istunnon	 pituudeksi	 korkeintaan	 tunnin,	 mutta	 rikkeen	 ollessa	

törkeämpi	tai	oppilaan	uudistettua	rikkeensä	sai	hänelle	antaa	kahdenkin	tunnin	jälki-

istunnon.59	Oulun	 lyseossa	 vuosina	 1912–1974	 annetuista	 jälki-istunnoista	 noin	 22	

prosenttia	 oli	 yli	 tunnin	 mittaisia.	 Lyhyemmät,	 tavallisesti	 puolesta	 tunnista	 tuntiin	

kestävät	 jälki-istunnot	 olivat	 siis	 hyvin	 yleisiä.	 Rangaistuspäiväkirjoissa	 on	 muutama	

maininta	kolmen	ja	neljän	tunnin	mittaisista	aresteista,	mutta	olen	tulkinnut	ne	vuo-

den	 1872	 koulujärjestyksen	 sanamuodon	 mukaisesti	 karsserirangaistuksiksi.60	Oulun	

tyttölyseossa	pitkiä	jälki-istuntoja	annettiin	suhteellisesti	enemmän	kuin	Oulun	poika-

lyseossa.	 Tytöille	 annetuista	 jälki-istunnoista	 noin	 28	 prosenttia	 oli	 pitkiä	 jälki-

istuntoja.	 Hieman	 korkeampaa	 suhteellista	 osuutta	 selittänee	 se,	 että	 jälki-istunto	 oli	

Oulun	tyttölyseossa	ankarin	rangaistuskeino,	ellei	koulusta	erottamista	oteta	lukuun,	

mutta	poikalyseossa	voitiin	antaa	myös	karsseria.61	

	

	

	

																																																								
56	Penttinen	2007,	455–459,	469;	Launonen	2000,	202–207;	Tähtinen	2011,	212–213.	
57	Ks.	luku	1.1.	
58	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
59	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
60	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
61	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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Taulukko	 2.	 Jälki-istuntojen	 määrät	 vuosikymmenittäin	 Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	 tyttö-

lyseossa	ajalla	1912–1974.62	

JÄLKI-
ISTUNNOT	

1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 672	 1654	 1348	 2132	 3088	 1307	 568	 10	769	

Oulun	
tyttölyseo	

19	 175	 320	 281	 255	 441	 66	 1557	

	

Taulukossa	 2	on	 kuvattu	 Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	 tyttölyseossa	 annettujen	 jälki-

istuntojen	 määrät	vuosikymmenittäin	koko	 tutkittavalla	 aikajaksolla.	Jälki-istuntoja	

annettiin	pojille	huomattavasti	enemmän	kuin	tytöille.	Yksi	syy	tähän	on	luonnollisesti	

koulujen	oppilasmäärissä	olleet	eroavaisuudet.	Oulun	lyseon	oppilasmäärä	oli	tutkit-

tavan	aikajakson	aikana	lähes	aina	suurempi	kuin	Oulun	tyttölyseon,	mutta	vain	yhte-

nä	vuonna	jopa	kaksinkertainen63.	Oppilasmäärien	eroihin	vaikutti	myös	se,	ettei	Ou-

lun	 tyttölyseo	 ollut	 vuosina	 1879–1931	 vielä	 yhdeksänluokkainen	 lyseo,	 vaan	 viisi-

luokkainen	 tyttökoulu.64	Erot	eivät	 kuitenkaan	 olleet	niin	 suuret,	 että	 ne	 selittäisivät	

sen,	 miksi	jälki-istuntoja	annettiin	 pojille	yhteensä	lähes	 seitsemän	 kertaa	 enemmän	

kuin	tytöille.65	

	

Yksi	selitys	poikien	ja	tyttöjen	jälki-istuntojen	määrien	eroihin	löytyy	tyttöihin	kohdis-

tetuista	kurinpitosäädöksistä.	Tutkittavan	 aikajakson	 alussa,	 1910-luvulla,	 tytöille	 ei	

juuri	annettu	jälki-istuntoja.	Vuoden	1872	koulujärjestyksessä	tyttöjen	kurittamiseen	

suositeltiinkin	lähinnä	varoitusta	ja	erottamista	koulusta.	Muita	rangaistuksia	tuli	so-

veltaa	 vain	 poikkeustapauksissa	 ja	 silloinkin	 hyvin	 varoen,	 jottei	 oppilas	 kokisi	 tur-

haan	häpeää.	Poikien	kohdalla	tällaisia	erityisiä	säädöksiä	ei	ollut,	vaan	heihin	voitiin	

soveltaa	 kaikkia	 koulujärjestyksessä	 mainittuja	 rangaistuskeinoja.66	1900-luvun	 alus-

sa	tyttöjä	 rangaistiin	Oulun	 tyttölyseossa	lähinnä	 muistutuksin.	1920-luvulta	 lähtien	

tyttöjen	jälki-istunnot	alkoivat	kuitenkin	yleistyä	ja	niistä	tuli	tyttölyseossakin	kaikista	

																																																								
62	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
63	Lukuvuonna	1922–1923	Oulun	lyseossa	oli	302	ja	tyttölyseossa	147	oppilasta.	Useimpina	vuosi-
na	ero	oppilasmäärissä	oli	noin	1,5-kertainen	Oulun	lyseon	hyväksi,	mutta	sotien	jälkeen	koulujen	
oppilasmäärät	 saattoivat	 joinakin	 lukuvuosina	 olla	 jopa	 melko	 samat.	 Suomen	 virallinen	 tilasto	
1924;	Bäckström	et	al.	1979,	23;	Oulun	lyseo	1874–1974:	100-vuotisjuhlajulkaisu	1974,	54.	
64	Bäckström	&	Kukko-Liedes	1979,	16.	
65	Ks.	taulukko	1.	
66	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	47	§.	
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suosituin	rangaistuskeino.67	Kenties	jälki-istuntoja	ei	enää	pidettykään	niin	epäsopivi-

na	 rangaistuksina	tytöille	 kuin	 vielä	 aikaisemmin.	 Vuonna	 1921	 Oulun	 tyttölyseoon	

tehdyn	koulutarkastuksen	pöytäkirjaankin	kirjattiin,	että	vakavammissa	rikkomuksis-

sa,	 kuten	 vilppitapauksissa,	 niihin	 ei	 tule	 soveltaa	 samoja	 lievempiä	 ojennuskeinoja	

kuin	 tavallisissa	 järjestysrikkomuksissa68.	 Muistutus	 tai	 varoitus	saatettiin	siis	kokea	

liian	lievänä	ja	koulusta	erottaminen	taas	liian	ankarana	rangaistuskeinona.	Ehkä	jälki-

istuntojen	oletettu	käyttökelpoisuus	ja	kasvattava	vaikutus	huomattiin	myös	tyttökou-

luissa.	

	

Jälki-istuntojen	 määrät	 kohosivat	 Oulun	 lyseossa	 huippuunsa	 1950-luvulla	 ja	 Oulun	

tyttölyseossa	 1960-luvulla69.	Tyttölyseon	 tapauksessa	 syynä	 saattoi	 olla	 juuri	 edellä	

mainitut	huomiot	muistutusten	ja	varoitusten	lievyydestä	sekä	jälki-istunnon	käyttö-

kelpoisuudesta.	Molempien	 lyseoiden	 kohdalla	 jälki-istuntojen	 määriä	 nostivat	 luon-

nollisesti	oppilasmäärien	kasvu,	joka	oli	rajua	suurten	ikäluokkien	tultua	sotavuosien	

jälkeen	 oppikouluikään.	Myös	 sellaisten	 rikkeiden,	 joista	 tyypillisesti	 annettiin	 ran-

gaistukseksi	jälki-istuntoa,	osuuden	kasvu	samana	aikana	selittää	jälki-istuntojen	suo-

siota.	Käsittelen	kyseisiä	rikkeitä	seuraavassa	pääluvussa.	

	

Toinen	oppikouluissa	oppilaan	ajan	ja	vapauden	rajoittamiseen	tähdännyt	rangaistus-

keino	oli	karsseri.	Karsseria	käytettiin	törkeämmistä	rikkeistä,	kuten	esimerkiksi	tör-

keästä	tottelemattomuudesta,	röyhkeästä	käytöksestä,	jatkuvista	luvattomista	poissa-

oloista	 ja	 joskus	 jopa	 tupakoinnistakin	rankaisemiseen,	 ja	 se	 oli	ankarammista	 ran-

gaistuskeinoista	 yleisimpiä.	 Sen	 teho	 perustui	 oppilaan	 eristämiseen	 luokkatilasta,	

opettajista	ja	muista	oppilaista.	Oppilas	joutui	olemaan	karsserihuoneessa	yksin,	kun	

taas	jälki-istunnossa	tai	nurkassa	seisotettaessa	hän	oli	kuitenkin	kontaktissa	opetta-

jaan	 ja	 muihin	 oppilaisiin.70	Koulujärjestyksen	mukaan	oppilasta	sai	pitää	eristettynä	

karsserihuoneessa	 aamukahdeksasta	 iltakahdeksaan	 enintään	 kolmena	 peräkkäisenä	

päivänä.71	

	

																																																								
67	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
68	Yleistarkastusten,	eri	aineiden	ja	arkiston	tarkastuspöytäkirjat	1901–1969,	Ca:2.	OTlA,	KA.	
69	Ks.	taulukko	2.	
70	Ojakangas	1998,	62.	
71	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
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Taulukko	 3.	 Karsserirangaistusten	 määrät	 vuosikymmenittäin	 Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	

tyttölyseossa	ajalla	1912–1974.72	

KARSSERI	
1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 12	 15	 15	 22	 6	 0	 0	 70	

Oulun	
tyttölyseo	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	

Oulun	 lyseossa	 karsserirangaistuksia	käytettiin	 tutkittavan	 aikajakson	 alusta	 lähtien	

1950-luvulle	saakka,	 mutta	 vaihtelevasti,	 sillä	 joinakin	 lukuvuosina	 sitä	 ei	 käytetty	

kertaakaan,	toisina	useampikin	oppilas	sai	rikkeestään	karsseria.	1910-luvulla	oli	vielä	

tapana	antaa	pitkiäkin,	päivän	tai	kahden	mittaisia	karsserirangaistuksia,	mutta	myö-

hemmillä	 vuosikymmenillä	 niiden	 kesto	 lyheni	 keskimäärin	 3-6	 tunnin	 mittaisiksi.	

Karsserirangaistusten	määrä	oli	suurimmillaan	1940-luvulla,	jolloin	yhteensä	22	poi-

kaa	sai	karsseria.	Vaikka	sota-aikana	koulunkäynti	oli	usein	katkolla,	kertyi	hieman	yli	

puolet	 karsseriin	 johtaneista	 rikkeistä	 juuri	 sotavuosilta.73	Sota-aikana	 oltiinkin	huo-

lissaan	 nuorison	 villiintymisestä,	jonka	 ajateltiin	 johtuvan	 esimerkiksi	 isien	 poissa-

olosta	kotoa,	nuorison	puutteellisesta	valvonnasta	ja	koulunkäynnin	epäsäännöllisyy-

destä.74	Kenties	nämä	seikat	todella	heijastuivat	oppikoulun	arkeen.	

	

Oulun	 lyseossa	 viimeinen	 karsserirangaistus	 annettiin	 vuonna	 1956.75	Koska	 vuoden	

1872	koulujärjestys	oli	voimassa	1970-luvulle	asti,	karsserin	antaminen	oli	yhä	sallit-

tua,	mutta	sitä	sovellettiin	kuitenkin	enää	harvoin	sotavuosien	jälkeen.76	Luultavasti	se	

alettiin	 kokea	 varsin	 epäinhimilliseksi	 rankaisukeinoksi	 vankilaselliä	muistuttavilla	

olosuhteillaan.		

	

																																																								
72	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
73	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
74	Tarjamo	2006,	360–368.	
75	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
76	Kiuasmaa	1982,	128.	
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Tyttöjen	 kurinpidossa	 karsseri	 oli	 selkeästi	 liian	 kova	 rangaistus,	 sillä	 Oulun	 tyttö-

lyseossa	sitä	ei	määrätty	kertaakaan	eikä	koululainsäädäntökään	sitä	tytöille	suositel-

lut.77	Rangaistuspäiväkirjojen	perusteella	vaikuttaa	siltä,	että	vakavammissa	rikkeissä	

tyttöjä	pyydettiin	suoraan	ottamaan	ero	koulusta.78	Myös	aiemmissa	oppikoulujen	ku-

rikäytänteitä	käsitelleissä	tutkimuksissa	on	havaittu,	ettei	tyttöjä	ollut	tapana	rangais-

ta	karsserilla.	Ainoa	poikkeus	löytyy	Kuopion	tyttölyseosta,	jossa	lukuisiin	poissaoloi-

hin	ja	myymälänäpistykseen	syyllistynyttä	tyttöä	rangaistiin	karsserilla	vuonna	1967	

–	verrattain	siis	hyvin	myöhään,	kun	Oulun	lyseossakin	viimeinen	karsserirangaistus	

oli	annettu	vuonna	1956,	kuten	edellä	jo	todettiin.79	

	

1.3.	Muistutus	ja	tovereista	erottaminen	–	lievimmät	rangaistukset	
	

Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	toiseksi	yleisin	rangaistuskeino	oli	muistutus	ja	va-

roitus.	Oulun	tyttölyseossa	muistutuksia	ja	varoituksia	merkittiin	rangaistuspäiväkir-

jaan	420	kertaa,	mikä	oli	noin	viidennes	kaikista	annetuista	rangaistuksista.	Oulun	ly-

seossa	muistutuksia	ja	varoituksia	merkittiin	määrällisesti	paljon	vähemmän,	159	ker-

taa,	mikä	oli	noin	puolentoista	prosentin	verran	kaikista	annetuista	rangaistuksista.80	

Olen	koonnut	muistutusten	ja	varoitusten	yhteismäärät	taulukkoon	1,	sillä	niiden	väli-

nen	ero	on	epäselvä.	Varoitusta	voisi	pitää	ankarampana	rangaistuksena	kuin	muistu-

tusta,	 mutta	 rangaistuspäiväkirjojen	 perusteella	 muutamia	 poikkeuksia	 lukuun	 otta-

matta	molempia	on	annettu	yleensä	saman	tyyppisistä	rikkeistä.81	

	

	

	

	

	

																																																								
77	Ks.	taulukko	3;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	47	§.	
78	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
79	Ruuskanen	2015,	48;	Puranen	2015,	25;	Huttunen	2006,	78.	
80	Ks.	taulukko	1.	
81	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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Taulukko	 4.	 Muistutusten	 ja	 varoitusten	 määrät	 vuosikymmenittäin	 Oulun	 lyseossa	 ja	

Oulun	tyttölyseossa	ajalla	1912–1974.82	

MUISTUTUKSET	
&	VAROITUKSET	

1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 109	 25	 9	 1	 4	 0	 11	 159	

Oulun	
tyttölyseo	

75	 134	 84	 93	 23	 3	 8	 420	

	

Oulun	lyseon	rangaistuspäiväkirjojen	merkinnöistä	voi	saada	sellaisen	käsityksen,	että	

muistutusten	ja	 varoitusten	antaminen	 väheni	 merkittävästi	 1920-luvulta	 eteenpäin,	

sillä	1910-luvulla	 niitä	 merkittiin	 109	kappaletta,	 mutta	 1920-luvulta	 eteenpäin	 vain	

satunnaisesti.	Luokkapäiväkirjoista	kuitenkin	selviää,	että	muistutuksia	ja	varoituksia	

annettiin	yhä	niin	kuin	ennenkin,	niitä	ei	vain	ollut	enää	tapana	merkitä	erikseen	ran-

gaistuspäiväkirjaan.83	Samanlaisen	 havainnon	 teki	 myös	 Paavo	 Päivänsalo	vuonna	

1953	tutkiessaan	oppikoulujen	kurikäytäntöjä.84	Usean	muistutuksen	ja/tai	 varoituk-

sen	antaminen	samalle	oppilaalle	tämän	toistuvista	rikkeistä	vaikutti	kuitenkin	johta-

van	usein	toiseen	rangaistukseen,	yleensä	jälki-istuntoon.85	

	

Oulun	 tyttölyseossakin	 muistutusten	ja	 varoitusten	merkitseminen	rangaistuspäivä-

kirjaan	väheni	suhteessa	kaikkiin	annettuihin	rangaistuksiin,	mutta	niiden	osuus	kai-

kista	rangaistuksista	oli	vielä	1930-	ja	1940-luvuilla	noin	kahdenkymmenen	prosentin	

luokkaa.	Jälki-istunnoista	 tuli	 kuitenkin	 jo	 1920-luvulla	 suositumpi	 rangaistuskeino.	

Poikalyseon	 käytäntöjen	 tavoin	kaikkia	muistutuksia	ja	 varoituksia	ei	tyttölyseossa-

kaan	merkitty	 rangaistuspäiväkirjaan.	Tyttölyseossa	 annettuihin	muistutuksiin	 liittyi	

myös	poikalyseosta	 poikkeavia	 käytäntöjä:	 1920-luvun	 alkupuolelle	 saakka	 rangais-

tuspäiväkirjoihin	 merkityt	 muistutukset	 on	 merkitty	 kirjallisiksi	muistutuksi.	 1920-

luvun	 alusta	 sen	 loppupuolelle	muistutukset	 on	 merkitty	 vain	 muistutuksiksi,	 mutta	

																																																								
82	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
83	Ks.	taulukko	4;	Luokkapäiväkirjat	1919–1945,	Af:33–50.	OLA,	KA.	
84	Päivänsalo	1953,	38.	
85	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
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sen	jälkeen	on	merkitty	sekä	muistutuksia	että	kotimuistutuksia.86	Oulun	tyttölyseon	

arkiston	 perusteella	 on	 epäselvää,	 oliko	 muistutuksilla,	 kirjallisilla	muistutuksilla	 ja	

kotimuistutuksilla	mitään	eroa	keskenään,	joten	olen	laskenut	ne	kaikki	saman	kate-

gorian	alle.	Eri	muistutustyyppien	sekä	niiden	ja	varoitusten	välisillä	eroilla	ei	ole	täs-

sä	 suurta	 merkitystä,	 mutta	 on	 kuitenkin	 hyvä	 muistaa,	 että	 todellisuudessa	 sekä	

muistutuksia	että	varoituksia	annettiin	paljon,	vaikkeivat	ne	rangaistuspäiväkirjoissa	

näykään.	

	

Ei	ollut	tavatonta,	että	tytöt	saattoivat	saada	yhdestä	rikkeestä	sekä	kirjallisen	muistu-

tuksen,	 käytösnumeron	 alentamisen	 että	 jälki-istunnon.	Näin	 tapahtui	nimenomaan	

tutkittavan	aikajakson	alkupuolella.	Myös	koulutarkastaja	huomasi	vuoden	1915	tar-

kastuksen	 yhteydessä,	 että	 Oulun	 tyttölyseossa	 on	muistutusten	 ja	 jälki-istuntojen	

ohella,	hieman	vakavampien	rikkeiden	yhteydessä,	käytetty	joskus	rangaistuskeinona	

käytösarvosanan	alentamista,	tavallaan	päärangaistuksena.	Hän	muistutti,	ettei	koulu-

järjestys	tunne	käytösarvosanan	alennusta	rangaistuksena,	vaan	arvosanan	alentami-

sen	tulisi	olla	pikemminkin	merkkinä	siitä,	että	oppilas	on	saanut	rangaistuksen.87	Ou-

lun	 lyseossa	vaikutettiin	 toimivan	 tarkastajan	 tarkoittamalla	 tavalla	 eli	 siellä	poikien	

käytösarvosanaa	alennettiin	usein	vain,	jos	rike	oli	vakava,	ja	tästäkin	tehtiin	merkintä	

yleensä	pelkästään	luokkapäiväkirjaan.88	Rangaistuksia	laskiessani	en	ole	huomioinut	

käytösnumeroiden	 alentamisia,	 sillä	 sitä	 ei	 koulujärjestyksen	 mukaan	 katsottu	 varsi-

naiseksi	rangaistuskeinoksi.	

	

Muistutukset	ja	varoitukset	olivat	lievimpiä	rangaistuskeinoja,	joten	niitä	pidettiin	eri-

tyisesti	tytöille	 sopivina	 rangaistuskeinoina.89	Toisaalta	etenkin	varoitus	 saattoi	 olla	

varsin	häpeällinen	rangaistus,	sillä	se	voitiin	antaa	luokan	tai	jopa	koko	koulun	edessä.	

Tällainen	käytäntö	ei	kuitenkaan	näytä	olleen	yleinen	enää	1900-luvulla,	sillä	jo	1800-

luvulla	häpeärangaistuksista	haluttiin	luopua	kokonaan.	Silti	kaikkien	koulussa	annet-

tavien	 rangaistusten	 tarkoituksena	 oli	 saada	 oppilas	 katumaan	 tekoaan,	 minkä	 seu-

rauksena	 oppilas	 saattoi	 kokea	 häpeää.	Lisäksi	 muistutukset	 ja	 varoitukset,	 kuten	

																																																								
86	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	 Af:1.	 OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1973–1974,	 Af:3.	 OTlA,	 KA;	 Luokkapäiväkirjat	 1917–1945,	 Ae:90a–
Ae:117.	OTlA,	KA.	
87	Yleistarkastusten,	eri	aineiden	ja	arkiston	tarkastuspöytäkirjat	1901–1969,	Ca:2.	OTlA,	KA;	Ran-
gaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
88	Luokkapäiväkirjat	1919–1945,	Af:33–50.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	
KA.	
89	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	47	§.	
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myös	 muutkin	 annetut	 rangaistukset,	 tuli	 merkitä	 oppilaan	 omaan	 päiväkirjaan,	 jota	

oppilaan	 piti	 näyttää	 holhoojalleen	 ja	 pyytää	 siihen	 hänen	 allekirjoituksensa,	 mikä	

saattoi	tuottaa	oppilaalle	häpeää	vanhempiensakin	edessä.90	

	

Taulukko	5.	Tovereista	erottamisten	määrät	vuosikymmenittäin	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	

tyttölyseossa	ajalla	1912–1974.91	

TOVEREISTA	
EROTTAMINEN	

1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 36	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 37	

Oulun	
tyttölyseo	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	

Tovereista	 erottaminen,	 joka	 tarkoitti	 oppilaan	 nurkassa	 seisottamista	 tai	 luokasta	

poistamista92,	oli	rangaistus,	joka	rangaistuspäiväkirjojen	perusteella	näyttää	annetun	

vain	 pojille	 ja	 heillekin	 harvemmin,	 vain	 37	 kertaa.	Sen	 osuus	 oli	 vain	 0,3	prosenttia	

kaikista	 annetuista	 rangaistuksista.	 Tovereista	 erottamisella	 rangaistiin	 1912–1920	

välisenä	aikana	36	kertaa,	1920-luvulla	vain	kerran	ja	sen	jälkeen	ei	enää	ollenkaan.93	

Rohkenen	siis	epäillä,	että	rangaistuspäiväkirjoihin	olisi	merkitty	kaikkia	tällaisia	ran-

gaistuksia,	vaan	niiden	merkitsemisen	suhteen	kävi	samoin	kuin	varoitusten	ja	muis-

tutusten	 kirjaamisessa.	 Tällaisten	 niin	 sanotusti	 lievempien	 rangaistusten	 merkitse-

mistä	rangaistuspäiväkirjaan	ei	välttämättä	nähty	niin	tarpeellisena	kuin	muiden	ran-

gaistusten,	joista	haluttiin	pitää	tarkempaa	kirjaa	esimerkiksi	jälki-istuntovalvojia	var-

ten.	Lievemmät	rangaistuskeinot	olivat	sellaisia,	jotka	annettiin	oppilaalle	välittömästi	

tämän	tekemän	rikkeen	jälkeen,	joten	tällaisista	rangaistuksista	ei	siis	ollut	välttämä-

töntä	pitää	kirjaa	muuten	kuin	luokkapäiväkirjan	tasolla.	

	

	

	

																																																								
90	Ojakangas	1998,	60–62;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	42	§.	
91	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
92	Päivänsalo	1953,	38.	
93	Ks.	taulukko	 5.	 Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–
1964,	Ae:4.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–
1974,	Ae:6.	OLA,	KA.	
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1.4.	Erottaminen	koulusta	–	oppikoulun	ankarin	rangaistus	
	

Kehotus	koulusta	lähtemiseen,	erottaminen	määräajaksi	ja	pysyvä	erottaminen	olivat	

koulun	 rangaistuskeinoista	 ankarimmat.	Niiden	 käyttämiseen	 täytyi	 olla	 erittäin	pai-

nava	syy	ja	Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	rangaistuskirjojen	perusteella	erottami-

sia	onkin	käytetty	vain	hyvin	vakavien	rikkomusten	ja/tai	pitkään	jatkuneen	huonon	

käytöksen	 johdosta.	 Oulun	 lyseon	 rangaistuspäiväkirjoihin	 merkittiin	 vuosien	 1912–

1974	 aikana	 79	 määräaikaista	 erottamista,	 viisi	 kehotusta	 lähteä	 koulusta	 ja	 kolme	

pysyvää	erotusta.	Tyttölyseossa	vastaavia	merkintöjä	tehtiin	hyvin	harvoin:	vain	kaksi	

oppilasta	erotettiin	määräajaksi,	viittä	kehotettiin	lähtemään	koulusta	ja	ketään	ei	ero-

tettu	pysyvästi.94	

	

Taulukko	6.	Määräaikaisten	erottamisten	määrät	vuosikymmenittäin	Oulun	lyseossa	ja	

Oulun	tyttölyseossa	ajalla	1912–1974.95	

EROTUS	
MÄÄRÄAJAKSI	

1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 6	 5	 4	 1	 8	 48	 7	 79	

Oulun	
tyttölyseo	

0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 2	

	

Vuoden	 1872	 koulujärjestyksen	 mukaan	 oppilas	 voitiin	 erottaa	määräaikaisesti	jopa	

vuodeksi96,	mutta	niin	pitkiä	erottamisia	ei	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	toi-

meenpantu.	 Määräaikaisen	 erottamisen	 kesto	 oli	 tyypillisesti	 muutamasta	 viikosta	

muutamaan	kuukauteen,	riippuen	vuosikymmenestä	niin,	että	1900-luvun	alkuvuosi-

kymmenillä	 tapahtuneet	 erottamiset	 olivat	yleensä	pidempiä	 kuin	 sotien	jälkeisillä	

vuosikymmenillä.	Pisimmät	poikalyseossa	toimeenpannut	erottamiset	olivat	noin	puo-

len	 vuoden	 mittaisia,	 mutta	 niin	 pitkillä	 erottamisilla	 rangaistiin	 vain	 kahta	poika	

vuonna	 1921.	Näissä	 tapauksissa	 syinä	 olivat	 varastaminen	 ja	 valehteleminen	 sekä	

																																																								
94	Ks.	taulukot	6,	7	ja	8.	
95	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
96	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
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juopottelu	ja	”huono	elämä”.	Molemmilla	rangaistuista	oli	taustallaan	muitakin	rikkei-

tä.97	

	

Oulun	lyseossa	yleisimpiä	syitä	oppilaan	määräaikaiseen	erottamiseen	olivat	varasta-

minen,	toistuneet,	omavaltaiset	poissaolot	koulusta,	pitkään	jatkunut	huono	käytös	ja	

koulun	sääntöjen	rikkominen	sekä	useaan	vakavampaan	rikkeeseen	sortuminen.	Ou-

lun	tyttölyseossa	vain	kaksi	tyttöä	erotettiin	määräaikaisesti	koulusta,	vuosina	1959	ja	

1971.	Ensimmäiseen	oli	syynä	varastaminen,	ja	oppilas	joutui	puoleksitoista	kuukau-

deksi	 erotetuksi.	 Toisessa	 tapauksessa	 olivat	 syynä	toistuvat	 aiheettomat	 poissaolot,	

josta	seurasi	kahden	viikon	määräaikainen	erottaminen.	Tyttöjen	määräaikaisten	erot-

tamisten	syyt	olivat	siis	varsin	samantyyppisiä	kuin	pojillakin.98	

	

1960-luvulla	poikia	erotettiin	määräajaksi	huomattavasti	useammin	kuin	muina	vuo-

sikymmeninä.	Syyt	erottamisiin	olivat	kirjavia,	muun	muassa	jatkuneet	järjestyshäiriöt	

ja	 poissaolot,	 väärentämiset	sekä	tupakointi,	 ja	 ne	 olivat	 kestoltaan	yleensä	 yhdestä	

viikosta	kuukauteen.99	Koska	karsserirangaistuksesta	oli	ilmeisesti	luovuttu	Oulun	ly-

seossa	 1950-luvulla,	 määräaikainen	 erottaminen	 kenties	nousi	1960-luvulla	 korvaa-

maan	sen	laadultaan	vakavampien	rikkeiden	sovittamisessa.	

	

Toinen	koulusta	erottamiseen	liittyvä	rangaistus	oli	eroamaan	kehottaminen.	Se	erosi	

lopullisesta	 erottamisesta	 siinä,	 että	 oppilaan	 vanhempien	 tai	 muun	 holhoojan	 tuli	

pyytää	oppilaalle	erotodistus	määrätyssä	ajassa,	jonka	jälkeen	oppilaan	täytyi	välittö-

mästi	poistua	koulusta.	Mutta	jos	vanhemmat	tai	holhooja,	tai	sitten	rehtori	edellisten	

luvalla,	heti	kurittivat	oppilasta	tämän	tekemästä	rikkeestä	ja	oppilas	näytti	sitten	pa-

rantaneen	tapansa,	erokehotus	voitiin	jättää	sikseen.100	Vaikkei	koulujärjestys	sallinut	

oppilaan	ruumiillista	kuritusta,	tässä	kohtaa	sitä	on	hyvinkin	voitu	käyttää.	

	

																																																								
97	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
98	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
99	Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–1964,	 Ae:4.	 OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
100	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§.	
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Taulukko	7.	Koulusta	lähtemään	kehottamisten	määrät	vuosikymmenittäin	Oulun	lyse-

ossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	ajalla	1912–1974.101	

KEHOTUS	LÄH-
TEÄ	KOULUSTA	

1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 0	 2	 3	 0	 0	 0	 0	 5	

Oulun	
tyttölyseo	

0	 0	 1	 2	 0	 1	 1	 5	

	

Oulun	lyseossa	kehotettiin	 eroamaan	 yhteensä	 viittä	poikaa.102	Useimmiten	syynä	 oli	

pitkään	 jatkunut	 huono	 käytös,	 jonka	 takia	 oppilas	 oli	 saanut	 jo	 aikaisemmin	 useita	

muita	rangaistuksia.	 Esimerkiksi	 vuoden	1928	syyslukukaudella	eräs	 seitsemännen	

luokan	 oppilas	 sai	opettajan	 sopimattomasta	 puhuttelusta	kaksi	 tuntia	 jälki-istuntoa.	

Hän	kuitenkin	kieltäytyi	istumasta	rikettään,	 koska	katsoi,	ettei	ansainnut	sitä.	Oppi-

laan	 käytöstä	 pidettiin	 niin	 sopimattomana	 ja	 törkeänä,	 että	 hänelle	 määrättiin	ran-

gaistukseksi	kuusi	tuntia	karsseria.	Oppilas	kuitenkin	karkasi	karsserihuoneen	avatta-

vasta	 ikkunasta,	 minkä	 takia	 hänen	 äitinsä	 kutsuttiin	 koululle	 ja	 hänelle	 ilmoitettiin,	

että	oppilasta	kehotetaan	eroamaan	koulusta	seuraavana	päivänä.	Oppilaan	käytösar-

vosanaksi	opettajat	päättivät	yhteistuumin	antaa	numeron	seitsemän.	Aiemmin	oppi-

las	oli	syyllistynyt	myös	muihin	rikkeisiin.103	

	

Oulun	 tyttölyseossa	 eroamaan	 kehottamisen	 syyt	 olivat	 Oulun	 lyseoon	 verrattuna	

osaltaan	saman	tyyppisiä,	osaltaan	eivät.	Yhteensä	viittä	tyttöä	kehotettiin	eroamaan	

koulusta.104	Heistä	 yksi	 oli	 näpistellyt	 ja	 valehdellut,	 toinen	 uudestaan	 väärentänyt	

isänsä	 nimen	 todistukseen	 ja	 muistutukseen,	 kolmas	 ollut	 toistuvasti	 aiheetta	 poissa	

koulusta	ja	neljäs	syyllistynyt	samaan	kuin	edellinen,	mutta	lähtenyt	toistuvasti	myös	

kesken	koulupäivän	pois	koulusta.	Rikkeet	olivat	siis	sellaisia,	joiden	takia	myös	Oulun	

lyseossa	saatettiin	kehottaa	eroamaan	koulusta	tai	vähintäänkin	erottaa	määräajaksi.	

Mutta	viidennen	eroamaan	kehotetun	tytön	tapaus	poikkeaa	poikalyseon	vastaavista:	

häntä	 kehotettiin	 eroamaan	 koulun	 ulkopuolella	 tapahtuneen	 sopimattoman	 käytök-

																																																								
101	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
102	Ks.	taulukko	7.	
103	Opettajakokousten	 pöytäkirjat	 1921–1930,	 Ca:2.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	
Ae:3.	OLA,	KA.	
104	Ks.	taulukko	7.	
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sen	takia.105	Oulun	tyttölyseon	arkiston	perusteella	ei	voi	sanoa,	millaisesta	käytökses-

tä	oikein	oli	kyse,	sillä	tapauksesta	ei	ole	keskusteltu	esimerkiksi	opettajakokouksissa.	

Koska	sopimattomasta	käytöksestä	on	kuitenkin	rangaistu	niin	ankarasti,	sen	on	täy-

tynyt	 viitata	 joko	 hyvin	 pahantapaisena	 tai	 siveettömänä	 pidettyyn	käytökseen.	Vuo-

den	 1872	 koulujärjestyksessä	 naisväenkouluja	 koskevassa	 pykälässäkin	 kehotetaan	

suoraan	erottamaan	sellaiset	oppilaat,	jotka	olivat	”irstaita”	ja	”pahankurisia”106.	Tyt-

töjen	 siveellisyys	 sen	 uudemmassa	 eli	 seksuaalisessa	 merkityksessä	 herättikin	 run-

saasti	yhteiskunnallista	huolta	etenkin	tutkimusajankohtani	alkupuoliskolla.	Tarkaste-

len	kyseistä	asiaa	tarkemmin	seuraavassa	pääluvussa.	

	

Taulukko	 8.	 Koulusta	 erottamisten	 määrät	 vuosikymmenittäin	 Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	

tyttölyseossa	ajalla	1912–1974.107	

EROTUS	
KOULUSTA	

1912–
1920	

1920–
1930	

1930–
1940	

1940–
1950	

1950–
1960	

1960–
1970	

1970–
1974	

Yhteensä	

Oulun	lyseo	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 3	

Oulun	
tyttölyseo	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	

Pysyvä	erottaminen	oli	oppikoulun	ankarin	rangaistus	ja	sitä	käytettiin	Oulun	lyseossa	

vain	 kolmesti,	 tyttölyseossa	 ei	 kertaakaan.108	Kaksi	 erottamisista	 tapahtui	aivan	 tut-

kimusajankohdan	lopussa,	toukokuussa	1974,	mutta	valitettavasti	rangaistuspäiväkir-

jaan	 ei	 ole	 merkitty	 erottamisten	 syitä.	Toista	erotetuista	oli	kuitenkin	aiemmin	ran-

gaistu	useita	eri	kertoja,	olipa	hän	ollut	määräaikaisesti	erotettunakin	ennen	lopullista	

erottamista.	 Nämä	 aiemmat	 rikkeet	 ovat	 voineet	 vaikuttaa	 lopulliseen	 erottamiseen.	

Toisen	erotetun	kohdalla	viitteitä	aiemmista	rikkeistä	ei	ole.109	

	

Kolmannen	pysyvän	erottamisen	syy	on	selvillä:	seitsemännen	luokan	oppilas	oli	syyl-

listynyt	avunantoon	valtiopetoksessa	ja	sitä	seurasi	”karkoitus	ainiaaksi”	heti	syyslu-

																																																								
105	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA.	
106	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	47	§.	
107	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
108	Ks.	taulukko	8.	
109	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	KA.	
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kukauden	 1918	 alussa.110	Valitettavasti	 tapauksesta	 ei	 löydy	tarkempia	 tietoja,	 sillä	

opettajakokousten	 pöytäkirjoja	 ei	 ole	 säilynyt	 kyseiseltä	vuodelta.	Ottaen	 huomioon	

ajankohdan,	on	todennäköistä,	että	oppilas	on	ollut	tavalla	tai	toisella	mukana	keväällä	

1918	käydyssä	sisällissodassa	Suomen	kansanvaltuuskunnan	eli	punaisten	joukkojen	

puolella,	ja	hänen	osallisuutensa	oli	paljastunut	syksyllä	uuden	lukuvuoden	alkaessa.	

Jo	vuoden	1917	vallankumoukset	vaikuttivat	oppikoululaisten	elämään:	he	osallistui-

vat	 mielenosoituksiin,	 marsseihin	 ja	 partiotoimintaan.	 Etenkin	 kaupungeissa	 van-

hemmat	oppikoululaiset	perustivat	salaisia	järjestöjä,	jotka	muodostivat	suojeluskun-

tien	 osastoja.	 He	 saivat	 jopa	 asekoulutusta.	 Sisällissodan	 taistelujen	 käynnistyttyä	

vuoden	1918	tammikuussa	koulujen	ovet	suljettiin	ja	salaisissa	järjestöissä	toimineet	

pojat	liittyivät	senaatin	valkoisen	armeijan	lähimpiin	joukko-osastoihin	hoitamaan	sen	

tehtäviä	 tai	 jopa	 taistelemaan	 sen	 puolesta.	 Autonomian	 loppukauden	 oppikoulu	 oli	

siis	vahvasti	kansallisoikeistolainen,	mutta	Kiuasmaa	arvelujen	mukaan	oppikoululai-

sia	oli	varmasti	myös	punakaartissa,	vain	huomattavasti	vähemmän.111	

	

Oppilaan	pysyvä	erottaminen	tapahtui	kouluhallituksen	päätöksestä.	Päätöstä	odotta-

essaan	oppilas	ei	saanut	osallistua	koulunsa	opetukseen	tai	kirjoittautua	toisen	koulun	

oppilaaksi.	Jos	 oppilaan	 erotus	 nähtiinkin	kouluhallituksessa	aiheettomaksi,	 hän	 sai	

jatkaa	koulunkäyntiään,	mutta	jos	se	oli	aiheellinen,	oppilaan	oppikoulutie	loppui	sii-

hen.	Oppilas	 ei	 siis	 saanut	 enää	 jatkaa	 opintojaan	 entisessä	 koulussaan	 tai	 missään	

muussakaan	koulussa.	Jos	oppilas	kuitenkin	hyvällä	käytöksellään	sovitti	tekonsa,	hä-

net	saatettiin	aikaisintaan	kahden	vuoden	kuluttua	erottamisestaan	ottaa	takaisin	en-

tiseen	 kouluunsa	 tai	 johonkin	 toiseen	 kouluun.112	Oppilaan	 pysyvällä	 erottamisella	

saattoi	olla	hyvin	kauaskantoiset	seuraukset	tämän	koko	loppuelämäksi,	minkä	vuoksi	

kyseistä	rangaistuskeinoa	käytettiinkin	vain	äärimmäisissä	tapauksissa.	 	

																																																								
110	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA.	
111	Kiuasmaa	1982,	147–148,	152–155.	
112	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	41	§;	Päivänsalo	1953,	28–29.	
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2.	VALLATTOMIA	POIKIA	JA	KILTTEJÄ	TYTTÖJÄ	
	
	
Tässä	 luvussa	 tarkastelen	rikkeiden	sukupuolittuneisuutta	Oulun	 lyseossa	ja	 Oulun	

tyttölyseossa.	Keskeiset	kysymykseni	ovat,	olivatko	tietyt	rikkeet	tyypillisiä	vain	joko	

pojille	tai	tytöille	ja	miksi	näin	mahdollisesti	oli.	Kiinnitän	huomioni	myös	siihen,	mi-

ten	aika	vaikutti	tiettyjen	riketyyppien	suosioon.	Tehtyä	rikettä	tuli	seurata	rangaistus,	

joten	otan	tässä	luvussa	huomioon	myös	sen,	mitä	edellisessä	luvussa	läpikäytyjä	ran-

gaistuksia	tietyistä	rikkeistä	tyypillisesti	annettiin.	

	

Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	tehtyjen	rikkeiden	kategorisoinnissa	olen	hyö-

dyntänyt	pienin	muutoksin	Karoliina	Purasen	pro	gradu	–työssään	tekemää	jaottelua,	

joka	 pohjautuu	 osittain	 Jyväskylän	 lyseon	 kurikäytänteitä	 tutkineen	Sinikka	 Wardin	

yksinkertaistetumpaan	 kategorisointiin.113	Purasen	 tekemä	 kategorisointi	 sopii	 erin-

omaisesti	 myös	 omassa	 lähdeaineistossani	 esiintyvien	 rikkeiden	 jaotteluun,	 sillä	 Ou-

lun	 lyseon	 ja	 Oulun	 tyttölyseon	 rangaistuspäiväkirjoihin	 merkityt	 rikkeet	 ovat	 olleet	

hyvin	samanlaisia	Purasen	tutkimusaineistossa	esiintyvien	rikkeiden	kanssa.	Rikeka-

tegoriat	on	muodostettu	siten,	että	tietyt	samoja	arvoja	vastaan	rikkovat	teot	on	yhdis-

tetty	saman	kategorian	alle.	Kategorioiden	nimet	on	osaksi	johdettu	suoraan	rangais-

tuspäiväkirjoihin	merkittyjen	rikkeiden	nimistä.	

	

Taulukkoon	 9	on	 koottu	 kaikki	 vuosina	 1912–1974	 Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	 tyttö-

lyseossa	 tehdyt	 rikkeet	 kategorioittain,	 eri	 riketyyppien	prosentuaaliset	osuudet	kai-

kista	 tehdyistä	 rikkeistä	ja	 rikkeiden	yhteismäärät.	 Oulun	 lyseossa	 syyllistyttiin	 yh-

teensä	11	498	yksittäiseen	rikkeeseen.	Oulun	tyttölyseossa	tehtyjen	rikkeiden	määrä	

oli	huomattavasti	pienempi,	2109	kappaletta.114	Kun	vertaillaan	taulukkoa	1	ja	tauluk-

koa	9,	huomataan,	 etteivät	 rangaistusten	 ja	rikkeiden	 yhteismäärät	 mene	 tasan.	 Rik-

keiden	 yhteismäärä	 on	 rangaistusten	 määrää	 suurempi,	 sillä	 joissakin	 tapauksissa	

rangaistuspäiväkirjaan	on	merkitty	oppilaalle	rangaistus	kahdesta	tai	useammasta	eri	

rikkeestä.	 Esimerkiksi	 oppilas	 on	 saattanut	 saada	 kaksi	 tuntia	 jälki-istuntoa	 sekä	 va-

lehtelemisesta	 että	 vallattomuudesta.	 Näissä	 tapauksissa	 olen	kuitenkin	laskenut	 eri	

rikkeet	yksittäisiksi	rikkeiksi,	jotka	olen	sitten	jakanut	eri	kategorioihin.	

																																																								
113	Puranen	2015,	37.	
114	Ks.	taulukko	9.	
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Taulukko	9.	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	tehdyt	rikkeet	lukuvuosien	1912–1913	

ja	1973–1974	välisenä	aikana.115	

1912–1974	
Oulun	lyseossa	
tehdyt	rikkeet	

Oulun	tyttölyseossa	
tehdyt	rikkeet	

Teko	 Määrä	%-osuus	 Määrä	%-osuus	

Yleinen	häiriö	 4	126	 35,9	%	 579	 27,5	%	

Tottelemattomuus	 2	293	 19,9	%	 367	 17,4	%	

Huolimattomuus,	myöhästyminen	 1	831	 15,9	%	 215	 10,2	%	

Petos,	vilppi,	varkaus	 861	 7,5	%	 313	 14,8	%	

Yleinen	laiskuus,	laiminlyönti	 716	 6,2	%	 123	 5,8	%	

Poissaolo	syyttä	 743	 6,5	%	 324	 15,4	%	

Rangaistusten	laiminlyönti	 84	 0,7	%	 1	 0	%	

Omaisuuden	vahingoittaminen	 95	 0,8	%	 69	 3,3	%	

Tappelu,	rähinöinti	 43	 0,4	%	 1	 0	%	

Koulukaverin	vahingoittaminen	 93	 0,8	%	 0	 0	%	

Juopottelu,	tupakointi	 274	 2,4	%	 4	 0,2	%	

Luvattomat	huvit	 0	 0	%	 90	 4,3	%	

Sopimaton	kielenkäyttö	 152	 1,3	%	 19	 0,9	%	

Muu	 43	 0,4	%	 2	 0,1	%	

Ei	merkittyä	syytä	 144	 1,3	%	 2	 0,1	%	

Yhteensä	 11	498	 100	%	2	109	 100	%	
	 	

2.1.	Yleinen	häiriö	ja	tottelemattomuus	–	yleisimmät	rikkeet	
	

Yleisen	häiriön	aiheuttaminen	oli	sekä	Oulun	lyseossa	että	Oulun	tyttölyseossa	kaikis-

ta	yleisin	rike.116	Olen	laskenut	yleisen	häiriön	piiriin	kuuluviksi	rikkeiksi	kaikki	sellai-

set	 teot,	 jotka	 jollakin	 tavalla	 rikkoivat	 yleistä	 järjestystä	 ja	 hiljaisuutta	 luokassa	 tai	

luokan	ulkopuolella,	esimerkiksi	välitunnilla.	Tällaisia	tekoja	olivat	esimerkiksi	vallat-

tomuus,	 kaikenlainen	 äänteleminen	ja	 puheleminen	 oppitunnin	 aikana,	muu	tunnin	

häiritseminen,	 kirjan	 lukeminen	 tunnin	 aikana	 ja	 lumipallojen	 heitteleminen	 välitun-

nilla.	 Samaan	 kategoriaan	 olen	 laskenut	 myös	 rangaistuspäiväkirjoissa	 melko	 usein	

esiintyvän	epäselvän	merkinnän	(koulu)järjestyksen	rikkomisesta,	joka	on	voinut	tar-

koittaa	oikeastaan	kaikkia	mahdollisia	tekoja.	Koska	luokkapäiväkirjat,	joihin	rikkeet	

																																																								
115	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
116	Ks.	taulukko	9.	
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saatettiin	välillä	merkata	hieman	tarkemmin,	eivät	tuo	asiaan	sen	enempää	valaistus-

ta,	olen	päätynyt	luokittelemaan	järjestyksen	rikkomiset	yleisiksi	häiriöiksi.	

	

Hyvää	järjestystä	pidettiin	koulun	toiminnan	elinehtona.	Koulukuri	oli	järjestyksenpi-

don	tärkein	väline	aina	tutkimusajankohtani	alusta	sen	loppuun	asti,	vaikka	sen	mer-

kitys	muuttuikin	ajan	kuluessa.	1900-luvun	alkupuoliskolla	kuri	käsitettiin	niin	konk-

reettisena	järjestyksenpidon	välineenä	opetustilanteessa	kuin	myös	kasvatuksen	kei-

nona,	oppilaan	siveellisen	luonteen	ja	moraalisuuden	edistäjänä.	Vuosisadan	puolivä-

listä	lähtien	kurin	merkitys	kasvatuksen	keinona	alkoi	kuitenkin	lieventyä	ja	sitä	hyö-

dynnettiin	enää	lähinnä	yleisessä	järjestyksenpidossa.117	

	

Koululuokkien	seinälle	täytyi	ripustaa	vuoden	1872	koulujärjestyksessä	mainitut	ylei-

set	 järjestyssäännöt118,	mutta	 koulut	 laativat	 usein	 myös	 omat	 yksityiskohtaisemmat	

järjestyssääntönsä,	 joita	 oppilaiden	 tuli	 noudattaa	 tarkasti.	Esimerkiksi	 1920-luvulla	

laaditut	 Oulun	 lyseon	 omat	 järjestyssäännöt	 havainnollistavat	 hyvin,	 miten	 kuria	

konkreettisesti	käytettiin	koulussa	järjestyksenpidon	välineenä:	Kellon	soittaessa	viisi	

yli	 kahdeksan	 aamulla	 oppilaiden	 tuli	 nopeasti	 järjestyä	 riveihin	 ja	 lähteä	 aamuru-

kouksiin.	 Rivissä	 ja	 rukoussalissa	 oltaessa	 oppilaiden	 tuli	 olla	 ehdottoman	 hiljaa.	

Luokkahuoneeseen	tuli	saapua	viipymättä	kymmenen	minuuttia	yli	tasan	ilmoittavan	

kellonsoiton	jälkeen.	Toinen,	neljätoista	minuuttia	yli	tasan	tuleva	kellonsoitto	ilmoitti	

opettajan	tulosta	luokkaan,	jolloin	oppilaiden	oli	oltava	täysin	hiljaa.	Ensimmäisen	ja	

toisen	 kellonsoiton	 välilläkin	 oppilaiden	 tuli	 välttää	 äänekästä	 keskustelua	 ja	 pysyä	

paikoillaan.	 Opettajaa	 tuli	 tervehtiä	 nousemalla	 ylös	 pulpetista.	 Tunnin	 lopulla	 kello	

soi	 kaksi	 minuuttia	 ennen	 tunnin	 päättymistä,	 mikä	 oli	 merkki	 opetustyön	 lopetta-

miseksi.	Luokasta	ei	kuitenkaan	saanut	poistua	kuin	vasta	toisen	soiton	jälkeen.	Väli-

tunnille	tuli	siirtyä	viipymättä	opettajan	jäädessä	viimeiseksi	luokkaan	vahtimaan,	että	

kaikki	poistuivat.	Välitunnille	mentäessä	ja	sieltä	tullessa	vallattomuus	ja	juokseminen	

olivat	ehdottomasti	kiellettyä.119		

	

Samantyyppisiä,	hyvin	pikkutarkasti	määriteltyjä	järjestyssääntöjä	noudatettiin	myös	

Oulun	tyttölyseossa	vielä	1950-luvullakin.	Seuraavassa	on	ote	Oulun	tyttölyseon	opet-

tajakokouksessa	annetuista	ohjeista	järjestyksen	ylläpitämiseksi:	

																																																								
117	Launonen	2000,	136;	Ojakangas	1998,	35–36.	
118	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	25	§.	
119	Oulun	lyseon	järjestyssäännöt	vuodelta	1925.	Tarkastuspöytäkirjat	1888–1967,	Cb:2.	OLA,	KA.	
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3§	

Kun	 välitunnilta	 tullaan	 ulkoa	 kellon	 soitua,	 on	 opettajan	 heti	 alettava	valvoa	

luokkaansa.	 Oppilaat	 vievät	 tavaransa	 vasta	 tunnin	 alussa	 luokkiinsa	 eikä	 väli-

tunnin	 alussa.	 Tunnin	 loputtua	 opettaja	 poistuu	 viimeisenä	 luokastansa.	 Käytä-

vän	valvoja	tarkastaa	luokat	vielä	kerran.	

	

4§	

Tunnin	alussa	oppilaitten	on	seistävä	suorissa	riveissä.	Erityisesti	pitää	opettajan	

vaatia	selvää	ja	kuuluvaa	vastausta.	Pulpetteihin	ei	saa	piirtää.	Luokanvalvojien	

on	 tarkastettava	 pulpetit,	 varsinkin	 kannet.	 Liiat	 tavarat	 säilytetään	 kaapeissa.	

Laukut	pannaan	penkin	alle,	ei	käytävälle.	Kirjat	otetaan	esille	laukuista	tunnin	

alussa.	 Tunnilla	 pulpetin	 kannen	 on	 oltava	 tyhjä.	 Kirjat	 otetaan	 pulpetista.	 Jos	

oppilaat	 ovat	 vieraassa	 luokassa,	 niin	 kirjat	 saavat	 olla	 pulpetin	 kannella,	 sa-

moin	luonnonhistorian	luokassa.120	

	

Kuten	Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	järjestyssäännöistä	voi	havaita,	järjestyksen-

pitoon	 kietoutui	 myös	 rangaistuskeinoista,	 kuten	 jälki-istunnosta,	 tuttu	 ajan	 käyttö,	

sillä	koulun	soittokello	määritteli	koulupäivän	kulun	täsmällisesti.	Lisäksi	isänmaalli-

suus	 ja	 maanpuolustushenki	 olivat	suomalaisessa	 yhteiskunnassa	tärkeitä	 arvoja	

1900-luvun	 alusta	 aina	 1950-luvulle	asti,	 joten	 myös	 kasvatuksen	 osalta	oli	 tärkeää	

totuttaa	 lapset	 ja	 nuoret	 jo	 varhain	 kuriin	 ja	 järjestykseen.	Edellä	 olevista	 järjestys-

säännöistäkin	heijastuu	tietynlainen	sotilaallinen	kuri	ja	järjestys,	joiden	harjoittami-

nen	täytyi	aloittaa	ensimmäisenä	lasten	ruumiista:	liikkumisesta	ja	puheen	hallinnas-

ta.121	Oppilaiden	liikkumisen	täytyi	olla	normitettua	eli	koulun	ajassa	ja	tilassa	enna-

koidusti	tapahtuvaa.	Ihanteena	oli	myös	ehdoton	hiljaisuus,	joka	piti	pintansa	pitkälle	

sotavuosien	jälkeen.	Luokassa	sai	olla	äänessä	vain	opettaja,	jota	oppilaiden	täytyi	ak-

tiivisesti	mutta	hiljaa	kuunnella.	Oppilaiden	vastausten	täytyi	olla	hallittuja.	Nuorena	

harjoitetun	 itsekurin	 ja	 toiston	 kautta	 harkittu	 ääni	 ja	 liike	 jatkuisivat	 aikuisenakin.	

Lasten	käytöksen	kurinalaistamista	pidettiin	tienä	siveelliseen	kasvuun.122	

	

																																																								
120	13.9.1954.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1910–1962,	Cc:1.	OTlA,	KA.	
121	Ojakangas	1998,	47–51;	Tähtinen	2011,	201.	
122	Tuomaala	2004,	161.	
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Kuvio	1.	Yleiset	häiriöt	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	lukuvuosien	1912–1913	ja	

1973–1974	välisenä	aikana.123	

	

Oulun	lyseossa	yleiseen	häiriöön	syyllistyttiin	4022	kertaa,	joka	oli	35	prosenttia	kai-

kista	 tapauksista.	 Yleinen	 häiriö	 oli	1960-luvulle	 asti	 yleisin	 rike,	 johon	 lyseolaiset	

syyllistyivät.	Oulun	tyttölyseossa	yleiseen	häiriöön	luokiteltavia	tekoja	tapahtui	mää-

rällisesti	 huomattavasti	 harvemmin:	niitä	 merkittiin	 rangaistuspäiväkirjoihin	 579	

kappaletta,	mutta	ne	olivat	kuitenkin	tyttölyseon	yleisin	rike	27,5	prosentin	osuudel-

laan.	Yleisintä	tähän	riketyyppiin	syyllistyminen	oli	tyttölyseossa	1920-luvulta	1960-

luvun	lopulle	asti.124	

	

Kuviossa	1	on	esitetty	missä	määrin	yleiseen	häiriöön	syyllistyttiin	Oulun	lyseossa	ja	

Oulun	 tyttölyseossa	tutkimusajankohdan	 aikana.	 Poikien	 kohdalla	 yleisiä	 häiriöitä	

näyttää	 esiintyneen	 eniten	1920-luvun	 puolivälistä	 1950-luvun	 loppuun.125	Sota-

aikana	oli	vuosia,	jolloin	yleiset	häiriöt	näyttävät	vähentyneen,	mutta	silloin	myös	kou-

lutyö	 oli	 usein	 katkolla.	Lisäksi	 koulurakennus	 oli	 melkein	 koko	 sota-ajan	 majoitus-

käytössä,	 mikä	 hankaloitti	 opiskelua.126	Lukuvuonna	 1945–1946	rangaistuspäiväkir-

																																																								
123	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
124	Ks.	 taulukko	 9;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	 Ae:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1944–
1964,	Ae:4.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–
1974,	 Ae:6.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1912–1950,	 Af:1.	 OTlA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	
1950–1972,	Af:2.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
125	Ks.	kuvio	1.	
126	Kujasalo	1974,	40–41.	
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jaan	ei	ole	kirjattu	mitään	merkintöjä,	vaikka	koulutyö	kuitenkin	jo	jatkui.127	Ehkä	ran-

gaistukset	unohdettiin	jostain	syystä	merkitä	rangaistuspäiväkirjaan.	

	

1920-luvulla	 suomalaisia	 viranomaisia,	 opettajia	 ja	 muita	 kasvattajia	 huolestuttivat	

erityisesti	 kaupunkityöväestön	 pojat,	 joista	 monet	olivat	oppikoululaisia.	Poikien	 on-

gelmiksi	nähtiin	liikarasittuminen	ja	kaupunkielämän	monet	huvit	ja	houkutukset,	ku-

ten	elokuvat	ja	kahvilat.	Syinä	näihin	pidettiin	esimerkiksi	populaarikulttuuria	ja	huo-

noista	kotioloista	sekä	puutteellisesta	kasvatuksesta	johtuvaa	joutilaisuutta	ja	huliga-

nismia.128	Kenties	 myös	 kouluissa	 uusi	 vuosikymmen	 näkyi	 rauhattomuuden	 rajuna	

kasvuna.	

	

Sotien	jälkeen	yleiset	häiriöt	jatkuivat	Oulun	lyseossa	vähintään	yhtä	yleisinä	kuin	ai-

kaisemminkin.	Yksi	 luonnollinen	 syy	tähän	 jatkumoon	on	oppikoulujen	 oppilasmää-

rien	suuri	kasvu,	joka	johtui	suurten	ikäluokkien	tulosta	oppikouluun	ja	alempien	yh-

teiskuntaluokkien	halusta	sekä	 kyvystä	kouluttaa	 lapsensa	 paremmin	 kuin	 ennen.129	

Myös	 sota-ajan	 ilmiöitä	pidettiin	 yleisesti	syinä	 nuorison	 kasvaneeseen	 levottomuu-

teen,	 pahantapaisuuteen	 ja	 jopa	 rikollisuuteen.	Tällaisia	 ilmiöitä	 olivat	 esimerkiksi	

isien	poissaolo	kotoa,	nuorison	puutteellinen	valvonta,	koulun	epäsäännöllisyys,	sota-

aikana	lamaantunut	vapaa-ajan	toiminta	sekä	väestön	liikkuvuudesta	aiheutuneet	lie-

veilmiöt,	kuten	kotielämän	häiriintyminen	ja	avioliiton	ulkopuolella	syntyvät	lapset.	Jo	

aikalaiset	 olivat	 sitä	 mieltä,	 etteivät	 sota-ajan	 kielteiset	 vaikutukset	 jäisi	 vain	 sota-

aikaan,	vaan	niistä	tulisi	vuosikymmeniksi	eteenpäin	ongelma,	ellei	niihin	heti	puutut-

taisi.130	Ainakin	osalla	sota-ajan	ilmiöistä	saattoi	oikeasti	olla	merkitystä	nuorison	le-

vottomuuden	 yleisyyteen	vielä	 1950-luvullakin.	Oulun	 lyseossa	hyvin	 yleiset	yleisiin	

häiriöihin	liittyvät	rikkeet	voisivat	puoltaa	tätä	päätelmää.	

	

Ehkä	yleisesti	ottaen	voi	kuitenkin	sanoa,	ettei	nuorison	pahantapaisuus	1950-luvulla	

pohjimmiltaan	tai	ainoastaan	johtunut	sota-ajan	ilmiöistä.	Osoittaahan	kuvio	1	myös-

kin	sen,	että	yleisiin	häiriöihin	liittyviä	rikkeitä	tehtiin	runsaasti	jo	ennen	sotia.	Yhteis-

kunta	oli	sotien	jälkeen	usean	eri	tekijän	yhteisvaikutuksesta	tullut	murrosvaiheeseen,	

jolloin	monet	perinteiset	arvot	ja	käyttäytymisnormit	murenivat.	Aikalaiset	kuitenkin	

																																																								
127	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA.	
128	Kaarninen	2003,	217–221;	Nevala-Nurmi	2015,	238–239.	
129	Leino-Kaukiainen	&	Heikkinen	2011,	25.	
130	Tarjamo	2006,	360–368.	
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mielsivät	tilanteen	jonkinlaiseksi	 siveelliseksi	 kriisiksi.	 Heille	 tilanne	näytti	siltä,	että	

nuoriso	 oli	yhtäkkisesti	 villiintynyt,	 kun	 he	 eivät	 enää	 noudattaneet	 vanhemmilleen	

tuttuja	arvoja	ja	normeja.131	

	

On	mielenkiintoista,	että	1960-luvulla	Oulun	lyseon	oppilaita	rangaistiin	aikaisempaan	

vuosikymmeneen	verrattuna	yhtäkkiä	enää	hyvin	harvoin	yleisiin	häiriöihin	liittyvistä	

rikkeistä.132	En	 kuitenkaan	 usko,	 että	 poikien	 aiheuttamat	 häiriöt	 oikeasti	 vähenivät,	

vaan	 syy	 oli	pitkälti	opettajissa.	Karoliina	 Ruuskanen	 huomasi	 1960-	ja	 1970-luvun	

oppikoulunopettajien	kuri-	ja	kasvatuskäytänteitä	tutkiessaan,	että	opettajien	oppilail-

le	antamat	rangaistukset	lievenivät	1960-luvun	aikana	eikä	pienemmistä	rikkomuksis-

ta	välttämättä	annettu	enää	ollenkaan	rangaistuksia.	Hänen	mukaansa	opettajien	ran-

kaisemiskynnys	nousi	tuolloin	pääasiassa	kahdesta	syystä.	Ensinnäkin	kouluhallitus	ja	

koulut	 halusivat	 karsia	 ja	 yksinkertaistaa	 turhina	 pitämiään	 rajoituksia	 ja	 sääntöjä,	

jotta	 niitä	 olisi	 helpompi	 noudattaa.	 Toiseksi	 opettajat	 tulivat	 varovaisemmiksi	 ran-

gaistusten	antamisen	suhteen,	johon	uusi	pedagogiikkakin	kannusti.	Työrauhaa	ei	tul-

lut	enää	saavuttaa	ankarilla	rangaistuksilla,	vaan	se	oli	riippuvainen	opettajan	toimin-

nasta	luokassa	ja	opetuksen	tasosta.	Työrauhaa	häiritseviä	oppilaitakaan	ei	välttämät-

tä	 enää	 pidetty	 häiritsevinä	 ja	 rangaistuksen	 ansaitsevina,	 sillä	 ehdottoman	 oppitun-

nilla	vallitsevan	hiljaisuuden	vaatimuksesta	alettiin	luopua.	Myös	oppilaat	alkoivat	ha-

vahtua	omiin	oikeuksiinsa,	mikä	myös	selittää	opettajien	varovaisuuden	kasvua.133	

	

Ruuskasen	tekemät	huomiot	sopivat	hyvin	myös	tähän	tutkimukseen.	Yleisestä	häiri-

östä	rangaistiin	Oulun	lyseossa	tavallisimmin	lyhyehköllä	jälki-istunnolla,	muistutuk-

sella	 tai	 varoituksella,	 mutta	 näistä	 ainakin	 jälki-istunnon	 käyttö	 rangaistuskeinona	

väheni	huomattavasti	1960-luvulla.	Muistutuksia	ja	varoituksia	ei	ole	kirjattu	rangais-

tuspäiväkirjoihin	1960-luvun	alusta	lähtien	kuin	muutamia,	mutta	on	mahdollista,	että	

niitä	alettiin	jälki-istuntojen	sijaan	käyttää	pienemmistä	rikkeistä,	kuten	yleisistä	häi-

riöistä,	rankaisemiseen.134	Pienempiä	 rikkeitä	 luultavasti	 myös	 suvaittiin	 oppilailta	

aikaisempaa	 enemmän	 eikä	 niistä	 sen	 takia	 aina	 annettu	 minkäänlaista	 rangaistusta.	

Vaikuttaa	 siis	 siltä,	 että	 myös	 Oulun	 lyseossa	 rangaistukset	 lievenivät	 tai	 joidenkin	

																																																								
131	Tarjamo	2006,	371–372.	
132	Ks.	kuvio	1.	
133	Ruuskanen	2015,	91–93.	
134	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
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rikkomusten	kohdalla	jopa	loppuivat	kokonaan	1960-luvulla,	ja	se	johtui	todennäköi-

sesti	pedagogiikan	muuttumisesta	ja	opettajien	varovaisuudesta	rangaistusten	antaji-

na.	

	

Oulun	tyttölyseossa	yleisiin	häiriöihin	liittyviä	rikkeitä	esiintyi	osittain	samalla	tavalla	

ja	 osittain	 eri	 tavalla	 kuin	 poikalyseossa.	Tyttölyseossakin	 yleiset	 häiriöt	 yleistyivät	

1920-luvulla.	Lisäksi	häiriöitä	tapahtui	eniten	hieman	ennen	sotia,	heti	sotien	päätty-

misen	jälkeen	ja	1960-luvun	alkupuoliskon	ajan.	Poikien	kohdalla	yleiset	häiriöt	taas	

laskivat	 merkittävästi	 heti	 1960-luvulle	 tultaessa.135	Sota-aikana	 noussut	suuri	 huoli	

siveellisyydestä	 ja	 moraalin	 rappeutumisesta	 koski	 erityisesti	 naisia.	 Sen	 vuoksi	 nai-

siin,	 mutta	 myös	 alaikäisiin	 tyttöihin	 kohdistettiin	 tiukempi	 kontrolli	 kuin	 miehiin	 ja	

poikiin.136	Kenties	sen	takia	tyttöjen	häiriökäyttäytyminen	ei	kouluissakaan	kasvanut	

erityisemmin	vielä	1950-luvulla,	sillä	heidän	käytöstään	pidettiin	tarkemmin	silmällä	

kuin	poikien	käytöstä.	Tyttöjen	odotettiin	siis	käyttäytyvän	kiltimmin	kuin	pojat,	joille	

taas	vilkkaus	oli	normaalina	pidettyä	käytöstä137.	Tyttöjen	yleisiin	häiriöihin	liittyvien	

rikkeiden	 kasvusta	 päätellen	tyttöihin	 kohdistettu	 kontrolli	 vaikuttaisi	löystyneen	

1960-luvulla.	 Siihen	 vaikutti	 luultavasti	 samat	 syyt	 kuin	 poikienkin	kohdalla	 vuosi-

kymmen	aikaisemmin.	Löystyneen	kontrollin	 vuoksi	 tytöt	 ehkä	 uskalsivat	käyttäytyä	

”huonommin”	kuin	aikaisemmin.	

	

Tottelemattomuus	 oli	molempien	 koulujen	 toiseksi	 yleisin	rike.138	Tottelemattomuu-

teen	 olen	 laskenut	 sellaisen	 käyttäytymisen,	 jolla	 yleiseen	 häiriöön	 verrattuna	 vielä	

näkyvämmin	 vastustettiin	 koulussa	 vallitsevaa	 järjestystä	 ja	 sääntöjä	 sekä	 kyseen-

alaistettiin	opettajan	auktoriteetti.	Tällaisia	rikkeitä	olivat	esimerkiksi	sopimaton	käy-

tös,	uppiniskaisuus	ja	erilaisten	määräysten	rikkominen.	Jälkimmäiseen	olen	laskenut	

kuuluvaksi	 myös	 luvattoman	 sisälle	 jäämisen	 välitunnin	 ajaksi	 ja	 luvattoman	 poistu-

misen	koulun	alueelta,	jotka	olivat	hyvin	yleisiä	rikkeitä	molemmissa	kouluissa.	

	

	

																																																								
135	Ks.	kuvio	1.	
136	Tarjamo	2006,	369–371.	
137	Kaarninen	1995,	170;	Palmu	2007,	172;	Puranen	2015,	99–100;	Tuomaala	2004,	325.	
138	Ks.	taulukko	9.	
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Kuvio	 2.	Tottelemattomuus	Oulun	 lyseossa	ja	 Oulun	 tyttölyseossa	lukuvuosien	1912–

1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.139	

	

Oulun	lyseossa	tottelemattomuuteen	syyllistyttiin	2293	kertaa,	joka	oli	19,9	prosenttia	

kaikista	rikkeistä	ja	Oulun	tyttölyseossa	367	kertaa,	joka	taas	oli	17,4	prosenttia	kai-

kista	rikkeistä.140	Tottelemattomuus	oli	Oulun	lyseossa	1940-luvulle	asti	toiseksi	ylei-

sin	ja	1960-luvulta	eteenpäin	kaikista	yleisin	rike.	Tottelemattomuuteen	liittyviä	teko-

ja	esiintyi	melko	runsaasti	myös	1910-luvun	lopulta	1920-luvun	lopulle,	mutta	suurin	

kasvu	kyseisessä	 riketyypissä	tapahtui	vasta	1940-luvun	 lopulta	 lähtien.141	Tottele-

mattomuuden	 yleistymiseen	 vaikutti	 varmasti	 samat	 syyt	 kuin	 yleisen	 häiriönkin	

yleistymiseen,	mutta	erityisesti	opettajan	auktoriteettiaseman	murtumisella	ja	opiske-

lijoiden	itsemääräämisoikeuden	kasvamisella	lienee	ollut	siinä	suuri	vaikutus.	Opetta-

jaa	 ei	 pidetty	 enää	 luokan	 auktoriteettina	 ja	 häntä	vastaan	uskallettiin	 asettua	 aikai-

sempaa	 voimakkaammin.	Toisin	 kuin	 yleiset	 häiriöt,	 tottelemattomuuteen	 liittyvät	

rikkeet	eivät	merkittävästi	vähentyneet	tutkimusajankohdan	lopulla.	Luultavasti	totte-

lemattomuus	oli	rikkeenä	sen	verran	yleistä	häiriötä	pahempi,	että	siitä	oli	rangaistava	

vähintään	 jälki-istunnolla,	 kun	 taas	 yleiseen	 häiriöön	 liittyvästä	 teosta	 saattoi	 selvitä	

jopa	kokonaan	ilman	rangaistusta.	

																																																								
139	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
140	Ks.	taulukko	9.	
141	Ks.	kuvio	2;	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	
Ae:4.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	
Ae:6.	OLA,	KA.	
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Oulun	tyttölyseossa	tottelemattomuuteen	 liittyvät	 rikkeet	olivat	 melko	 yleisiä	1940-

luvun	lopulle	asti	ja	ne	yleistyivät	jälleen	1960-luvulla.	Poikkeuksen	muodostaa	luku-

vuonna	1946–1947	sattunut	tapaus,	jolloin	samalla	kertaa	peräti	31	viidennen	luokan	

tyttöä	rangaistiin	tottelemattomuudesta	tunnin	jälki-istunnolla.	Kyseisestä	tapaukses-

ta	ei	kuitenkaan	löydy	enempää	tietoa.	Todennäköisesti	koko	viides	luokka	oli	yhdessä	

syyllistynyt	johonkin	tottelemattomuuteen	liittyneeseen	rikkeeseen	–	tai	ainakin	heitä	

oli	sellaisesta	rangaistu.142	

	

Tottelemattomuus	oli	siis	myös	tytöille	melko	tyypillinen	rike.	Karoliina	Purasen	tut-

kimuksessa	sekä	Kuopion	suomalaisessa	yhteiskoulussa	että	Tampereen	suomalaises-

sa	tyttökoulussa	sekä	tyttöjen	yleiset	häiriöt	että	tottelemattomuus	eivät	olleet	1800-	

ja	 1900-lukujen	 vaihteessa	 kaikista	 yleisimpiä	rikkeitä,	 minkä	hän	arvelee	johtuneen	

siitä,	etteivät	tytöt	kenties	kyseenalaistaneet	tai	heidän	ei	ainakaan	nähty	kyseenalais-

tavan	koulun	sääntöjä	siinä	määrin	kuin	pojat.	Tyttöjen	odotettiin	olevan	jo	sukupuo-

lensa	 vuoksi	 kuuliaisempia,	 sopeutuvaisempia	 ja	 kiltimpiä	 kuin	 pojat,	ja	 heistä	myös	

uudelleenrakennettiin	koulussa	sellaisia.143	

	

Oulun	tyttölyseon	tottelemattomuudesta	johtuvien	rikkeiden	korkea	määrä	ei	välttä-

mättä	 kerro	 siitä,	 että	 tytöt	 olisivat	 olleet	 siellä	 pahatapaisempia	 kuin	 Kuopiossa	 tai	

Tampereella.	 On	 mahdollista,	 että	 Oulun	 tyttölyseossa	 rangaistuksia	 vain	 annettiin	

herkemmin.	Siitä	kielivät	myös	vuosina	1934	ja	1938	tehdyt	koulutarkastukset,	joiden	

yhteydessä	tarkastaja	oli	pannut	merkille	edellisinä	vuosina	annettujen	rangaistusten	

suuren	määrän,	joka	ei	ollut	hänestä	soveliasta	tyttöoppilaitokselle.	Tarkastajan	mie-

lestä	 rangaistuskirjaan	 oli	 turvauduttu	 liian	 kärkkäästi,	 joten	 rangaistuksilla	 ei	 ollut	

tarkoitettua	 tehoa.	 Toisaalta	 annetut	 rangaistukset	 olivat	 hänestä	 myös	 liian	 lieviä.	

Tyttölyseon	rehtori	yhtyi	tarkastajan	lausuntoon	ja	myönsi,	että	jotkut	opettajat	ovat	

liian	 kärkkäästi	 käyttäneet	 rankaisuna	 muistutusta	 ja	 jälki-istuntoa,	 vaikka	 monessa	

tapauksessa	 pelkkä	 suullinen	 nuhtelu	 olisi	 riittänyt	 rangaistukseksi.144	Tässä	 kohdin	

onkin	tärkeää	huomata,	että	opettajat	saattoivat	rangaista	oppilaita	varsin	mielivaltai-

sesti.	Kysymys	ei	ole	pelkästään	tottelemattomuudesta,	vaan	kaikista	rikkeistä	rankai-

semisessa.	Käsittelen	tätä	kysymystä	tarkemmin	pääluvussa	3.	

																																																								
142	Ks.	kuvio	2.	
143	Puranen	2015,	43–45;	Kaarninen	1995,	170;	Tuomaala	2003a,	224.	
144	Yleistarkastusten,	 eri	 aineiden	 ja	 arkiston	 tarkastuspöytäkirjat	 1901–1969,	 Ca:2.	 Oulun	 tyttö-
lyseon	arkisto,	KA.	
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2.2.	Myöhästely	ja	laiskuus	–	molempien	sukupuolten	rikkeitä	
	

Huolimattomuus	ja	myöhästyminen	olivat	Oulun	lyseossa	kolmanneksi	yleisimpiä	rik-

keitä	ja	Oulun	tyttölyseossakin	yleisimpien	joukossa.145	Huolimattomuudeksi	olen	las-

kenut	eri	koulutarvikkeiden,	yleensä	koulukirjojen	tai	vihkojen	unohtamisen	kotiin,	ja	

myöhästymiseksi	tunnilta	ja	muista	koulun	tilaisuuksista,	kuten	rukouksista,	myöhäs-

tymisen.	Olen	 laskenut	 huolimattomuuden	 ja	 myöhästymisen	 saman	 kategorian	 alle,	

sillä	molemmat	teot	ilmensivät	piittaamattomuutta	koulunkäyntiä	kohtaan.	

	

Huolimattomuuden	ja	myöhästymisen	yhteydessä	on	luontevaa	nostaa	esiin	ilmeisesti	

useissa	oppikouluissa	käytetty	tapa	rangaista	vasta	rikkeiden	kertymisestä,	mikä	tar-

koitti	yleensä	vasta	kolmesta	samanlaisesta	rikkeestä	rankaisemista.	Oulun	lyseossa	ja	

tyttölyseossa	rangaistiin	 erityisesti	 myöhästymisten	 kertymisestä:	 tyttölyseossa	näin	

tapahtui	 koko	 tutkimusajankohdan	alusta	 loppuun	 saakka	 ja	Oulun	 lyseossa	1940-

luvulta	lähtien.	Tyttölyseossa	yksittäisistä	myöhästymisistä	on	rangaistuspäiväkirjojen	

perusteella	rangaistu	vain	harvoin,	mutta	poikalyseossa	yksittäisetkin	myöhästymiset	

olivat	rangaistavia	tekoja	etenkin	ennen	1940-lukua.146	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
145	Ks.	taulukko	9.	
146	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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Kuvio	3.	Huolimattomuus	ja	myöhästyminen	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	luku-

vuosien	1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.147	

	

Oulun	 lyseossa	 huolimattomuuteen	 ja	 myöhästymisiin	 syyllistyttiin	 yhteensä	 1831	

kertaa,	 mikä	oli	 15,9	 prosenttia	 kaikista	 rikkeistä,	 ja	 Oulun	 tyttölyseossa	 215	 kertaa,	

mikä	oli	10,2	prosenttia	kaikista	tehdyistä	rikkeistä.148	Pojat	vaikuttavat	siis	syyllisty-

neen	kategorian	tekoihin	enemmän	kuin	tytöt,	mikä	johtuu	ainakin	osittain	siitä,	ettei	

poikia	 alettu	 rangaista	rikekertymistä	 kuin	 vasta	 1940-luvulla.	Myös	 sotavuosilla	 on	

varmasti	ollut	vaikutuksensa	poikien	huolimattomuuteen	ja	myöhästelyyn.	Jatkosodan	

aikana	pojat	syyllistyivät	 näihin	 rikkeisiin	moninkertaisesti	 enemmän	 aiempiin	 vuo-

siin	nähden.	Suurin	osa	tapauksista	oli	nimenomaan	tunnilta	myöhästymisiä,	mikä	oli-

kin	 ymmärrettävää	 poikkeusolosuhteissa.	Myös	 tyttölyseossa	 myöhästyminen	 oli	 so-

tavuosien	aikana	hieman	yleisempää	kuin	ennen	sotia.149	Luultavasti	kurinpito	ainakin	

jossain	määrin	höllentyi	sota-aikana,	mikä	selittäisi	niin	myöhästymisten	kuin	monen	

muunkin	riketyypin	määrän	kasvun	sotavuosina	koulunkäynnin	epäsäännöllisyydestä	

huolimatta.	

	

																																																								
147	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
148	Ks.	taulukko	9.	
149	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
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Poikien	 huolimattomuus	 ja	 myöhästely	 kasvoivat	jälleen	 1950-luvulla.150	Sitä	 kenties	

selittävät	ainakin	osittain	samat	seikat	kuin	yleisiä	häiriöitä	ja	tottelemattomuuttakin.	

Koulumaailman	 vähitellen	 tapahtuneen	 muuttumisen	 seurauksena	 oppilaiden	 piit-

taamattomuus	 koulutyötä	 kohtaan	 vaikuttaisi	 lisääntyneen.	 Etenkin	 oppilaiden	 myö-

hästelyä	pidettiin	suurena	ongelmana,	sillä	siitä	keskusteltiin	lyseon	opettajakokouk-

sissa	1950–1970-lukujen	aikana	runsaasti.151	Mutta	miksi	myöhästymiset	näyttäisivät	

rangaistuspäiväkirjojen	perusteella	äkisti	vähentyneen	1960-luvulla?	Ainakin	vuoden	

1959	opettajakokouksessa	oli	rangaistuksista	keskusteltaessa	nostettu	esiin	toive	sii-

tä,	että	korkeintaan	tunnin	jälki-istunnot	voitaisiin	korvata	kahdenkeskisillä	puhutte-

luilla	tai	ottamalla	yhteyttä	oppilaan	vanhempiin.	Lisäksi	sovittiin,	ettei	aamumyöhäs-

tymisistä	rangaistaisi	vielä	ensimmäisellä	kerralla,	vaikka	toisaalta	kertymistä	rankai-

seminenkin	oli	jo	yleisesti	käytössä.152	Myöhästyminen	oli	rike,	josta	oltiin	tyypillisesti	

rangaistu	 lyhyellä	 jälki-istunnolla,	 joten	 on	 mahdollista,	 että	 kokouksessa	 esitettyä	

toivetta	alettiin	noudattaa	saman	tien.	

	

Vuonna	1964	pidetyssä	opettajakokouksessa	 taas	 sovittiin,	 että	 myöhästynyttä	 oppi-

lasta	voitaisiin	 rangaista	 määräämällä	 hänet	 tulemaan	 seuraavana	 aamuna	 kouluun	

puoli	 tuntia	 ennen	 ensimmäisen	 oppitunnin	 alkua.153	Päättelisin,	 että	 oppilaiden	 on-

gelmaksi	 asti	 paisunut	 myöhästely	 pakotti	 opettajat	 keksimään	 vaihtoehtoisia	 tapoja	

rangaista	 heitä,	 sillä	 jälki-istunnon	 määrääminen	 ei	 vaikuttanut	 poistavan	 ongelmaa.	

Tuskinpa	 sitä	toisaalta	poistivat	 uudet	 rangaistuskeinotkaan;	myöhästelyjä	 ei	vain	

enää	näkynyt	samassa	mittakaavassa	rangaistuspäiväkirjan	sivuilla.	

	

Oulun	 tyttölyseossa	 huolimattomuuteen	 ja	myöhästymiseen	 syyllistyminen	 oli	ran-

gaistuspäiväkirjojen	perusteella	tasaisen	vähäistä	koko	tutkimusajankohdan	ajan.	Tyt-

töjä	 rangaistiin	huolimattomuuksista	 ja	kolmesta	myöhästymisestä	 1950-luvun	 lop-

pupuolelle	asti	lähes	aina	kotimuistutuksella,	harvemmin	jälki-istunnolla.	Mutta	1960-

luvulla	huolimattomuuksia	 ja	myöhästymisiä	 ei	merkitty	 rangaistuspäiväkirjoihin	

enää	juuri	ollenkaan.154	Ensimmäinen	syy	tähän	selviää	vuonna	1960	pidetyn	opetta-

jakokouksen	keskustelusta,	kun	Oulun	tyttölyseon	rehtori	oli	esittänyt	opettajakunnal-

																																																								
150	Ks.	kuvio	3.	
151	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1931–1974,	Ca:3.	OLA,	KA.	
152	13.1.1959.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1931–1974.	OLA,	KA.	
153	20.3.1964.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1931–1974.	OLA,	KA.	
154	Ks.	 kuvio	 3;	Luokkapäiväkirjat	 1917–1945,	 Ae:90a–Ae:117.	 OTlA,	 KA;	Rangaistuspäiväkirjat	
1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	
1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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le	kaksi	vaihtoehtoa	aamumyöhästelijöiden	kuriin	saamiseksi:	myöhästyneet	velvoite-

taan	tulemaan	seuraavana	aamuna	muutamia	minuutteja	aikaisemmin	kouluun	tai	sit-

ten	kolmesta	myöhästymisestä	rangaistaan	tunnin	jälki-istunnolla.	Opettajakunta	pää-

tyi	 yksimielisesti	 kannattamaan	 ensiksi	 mainittua	 vaihtoehtoa,	 sillä	 se	 oli	 ”luonnolli-

sempi	 rangaistusmuoto”.155	Sanavalinta	 on	 mielenkiintoinen.	 Tarkoittiko	 rangaistus-

muodon	”luonnollisuus”	kenties	sitä,	että	myöhästyneet	oppilaat	oli	luontevaa	velvoit-

taa	tulemaan	kouluun	seuraavana	aamuna	aikaisemmin,	ikään	kuin	korvaamaan	edel-

lispäivänä	menetetty	aika,	vai	oliko	se	nimenomaan	tytöille	”luonnollisempi”	rangais-

tusmuoto	 paremmin	 pojille	 sopivaan	 jälki-istuntoon	 verrattuna?	Toki	 samanlainen	

rangaistuskeino	 oli	käytössä	 myös	 poikalyseossa,	 joten	 mistään	 yksinomaan	 tyttöjen	

rangaistusmuodosta	ei	kuitenkaan	ollut	kyse.	

	

Vuonna	1961	Oulun	tyttölyseon	opettajakokouksessa	keskusteltiin	jälleen	oppilaiden	

huolimattomuudesta	ja	 myöhästelystä.	 Rehtori	 kehotti	 luokanvalvojia	 kiinnittämään	

erityistä	 huomiota	 oppilaiden	 huolellisuuteen.	 Hän	 korosti,	 että	 huolimattomuuden	

vuoksi	 annettu	 kotimuistutus	 ei	 ole	 rangaistus	 vaan	 ilmoitus	 oppilaan	 vanhemmille,	

joten	sitä	ei	tule	merkitä	rangaistuskirjaan.156	Kokouksen	jälkeen	huolimattomuudesta	

ja	myöhästymisistä	annetut	jälki-istuntomerkinnätkin	muutamia	yksittäisiä	merkintö-

jä	lukuun	ottamatta	katoavat	rangaistuspäiväkirjojen	sivuilta.157	Nähtävästi	niistä	ran-

gaistiin	 jatkossa	 vain	 kotimuistutuksella	 tai	 muulla	 vastaavalla	 tavalla.	 Kyseisiin	 rik-

keisiin	syyllistyminen	ei	siis	suinkaan	loppunut.	

	

Huolimattomuuden	ja	myöhästymisen	yleisyyttä	Oulun	lyseossa	ja	tyttölyseossa	eten-

kin	 sotavuosien	 jälkeen	 on	lopulta	vaikea	 arvioida	rangaistuskäytäntöjen	 muuttumi-

sen	vuoksi.	Niin	rikekertymät	kuin	muutkin	sotien	jälkeen	keksityt	uudet	”rangaistus-

keinot”	olivat	täysin	koulujen	omaa	keksintöä,	sillä	niitä	ei	mainita	vuoden	1872	kou-

lujärjestyksessä	sallittujen	rangaistuskeinojen	joukossa158.	Niiden	käyttö	oli	siis	oike-

astaan	rikkomus	koulujärjestystä	vastaan.	Ei	ole	kuitenkaan	sattumaa,	että	vastaavan-

laisia	kurinpitoon	liittyviä	muutoksia	tapahtui	juuri	1960-luvulla,	sillä	se	oli	oppikou-

																																																								
155	1.9.1960.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1910–1962,	Cc:1.	OTlA,	KA.	
156	14.12.1961.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1910–1962,	Cc:1.	OTlA,	KA.	
157	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	
KA.	
158	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	39	§.	
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lun	uudistumisen	aikaa.	Koulumaailma	muuttui	radikaalisti	melkein	sadassa	vuodessa	

eikä	rankaisemista	mielletty	enää	osaksi	kasvatusta.159	

	

Yleinen	laiskuus	ja	laiminlyönnit	olivat	myös	suhteellisen	yleisiä	rikkeitä	molemmissa	

lyseoissa.160	Olen	 laskenut	 tähän	 kategoriaan	 kuuluviksi	 laiskottelun,	 tehtävien	 teke-

mättä	jättämisen	sekä	oppilaalle	annettujen	velvollisuuksien,	kuten	luokanjärjestäjän	

tehtävien	 ja	 poissaoloilmoitusten	 laiminlyönnin.	 Olen	 ottanut	 mukaan	 myös	 unohta-

misen,	 vaikka	 onkin	 hieman	 epäselvää,	 millaiseen	 rikkeeseen	 se	 viittasi.	 Liittyikö	

unohtaminen	esimerkiksi	oppikirjojen	kotiin	unohtamiseen,	jolloin	se	selvästi	kuuluu	

tähän	kategoriaan,	vai	oppitunnin	unohtamiseen,	jolloin	se	olisi	poissaolo?	Luokkapäi-

väkirjojen	merkintöjen	perusteella	olen	päätynyt	tulkitsemaan,	että	unohtaminen	liit-

tyi	nimenomaan	oppikirjojen,	vihkojen	ja	muiden	tarvikkeiden	kotiin	unohtamiseen.	

	

Kuvio	4.	Yleinen	laiskuus	ja	laiminlyönnit	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	luku-

vuosien	1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.161	

	

Oulun	lyseossa	laiskuuteen	ja	laiminlyönteihin	liittyneistä	teoista	rangaistiin	716	ker-

taa,	mikä	oli	6,2	prosenttia	kaikista	tehdyistä	rikkeistä,	ja	Oulun	tyttölyseossa	123	ker-

taa,	 mikä	oli	 5,8	 prosenttia	 kaikista	 rikkeistä.162	Myös	 rangaistukset	 näistä	 rikkeistä	

																																																								
159	Ks.	esim.	Ruuskanen	2015,	95–96.	
160	Ks.	taulukko	9.	
161	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
162	Ks.	taulukko	9.	
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olivat	 molemmissa	 kouluissa	 pitkälti	 samanlaiset:	 vuosisadan	 alussa	 sekä	 poikia	 että	

tyttöjä	 rangaistiin	 usein	 muistutuksella	 tai	 varoituksella,	 mutta	 vähitellen	 siirryttiin	

korkeintaan	 tunnin	 mittaiseen	 jälki-istuntoon.	 Tytöillä	 muistutusten	 antaminen	 oli	

tyypillisempää	ja	kesti	myöhempään	kuin	pojilla,	mutta	vastaava	käytäntö	oli	yleinen	

myös	muiden	rikkeiden	kohdalla.163	

	

Tyttöjen	laiskuuden	ja	laiminlyöntien	esiintyminen	vaikuttaa	kuvion	4	perusteella	ol-

leen	melko	tasaista	koko	tutkimusajankohdan	ajan.	Sen	alkupuolella	on	muutamia	lu-

kuvuosia,	jolloin	kyseisiin	rikkeisiin	on	sorruttu	normaalia	useammin,	mutta	silti	erot	

”normaaliin”	ovat	pienet	eikä	niistä	voida	vielä	päätellä	mitään.	Poikien	syyllistyminen	

laiskuuteen	 ja	 laiminlyönteihin	 taas	 kasvoi	 merkittävästi	1950-luvulla	ja	 väheni	yht-

äkkiä	1960-luvulla164,	mihin	on	luultavasti	vaikuttaneet	ne	samat	syyt,	jotka	olivat	esil-

lä	jo	yleisten	häiriöiden	yhteydessä.	

	

Yleinen	 laiskuus	 ja	 laiminlyönnit	 eivät	 siis	 vaikuta	 olleen	 erityisen	 sukupuolittuneita	

rikkeitä,	 sillä	 molemmissa	 kouluissa	 niihin	 sorruttiin	 prosentuaalisesti	 suunnilleen	

saman	verran.	Ahkeruutta	ja	työteliäisyyttä	pidettiinkin	molemmilta	sukupuolilta	odo-

tettavina	 ominaisuuksina,	 sillä	ne	pitivät	nuoret	poissa	vähemmän	hyödyttävistä	toi-

mista.165	

	

2.3.	Epärehellisyys	–	tytöille	tyypillinen	rike	
	

Petosta,	 vilppiä	 ja	 varkautta	 pidettiin	 pahimpina	 koulurikkeinä.	Vilpillä	 tarkoitettiin	

pääasiassa	 kokeessa	 tai	oppitunnilla	 lunttaamista.	Tähän	 kategoriaan	 olen	 laskenut	

mukaan	 myös	 muun	 muassa	 vilpin	 yrityksen,	 valehtelun,	 opettajan	 harhaanjohtami-

sen	ja	 väärentämisen.	 Kaikkia	 kategorian	 rikkeitä	 yhdistää	 epärehellinen	 toiminta.	

Näistä	rikkeistä	tyypillisesti	myös	rangaistiin	ankarimmin.	

																																																								
163	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
164	Ks.	kuvio	4.	
165	Launonen	2000,	186–187,	218;	Koski	2003,	286;	Vehkalahti	2003,	249.	
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Kuvio	5.	Petos,	vilppi	ja	varkaus	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	lukuvuosien	1912–

1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.166	

	

Pojat	 syyllistyivät	 epärehellisiin	 tekoihin	 861	 kertaa,	 mikä	oli	 7,5	 prosenttia	 kaikista	

poikien	tekemistä	rikkeistä,	ja	tytöt	313	kertaa,	mikä	oli	14,8	prosenttia	kaikista	tyttö-

jen	tekemistä	rikkeistä.167	Vaikka	pojat	syyllistyivät	tämän	kategorian	tekoihin	määräl-

lisesti	useammin	 kuin	 tytöt,	 suhteessa	 kaikkiin	 annettuihin	 rangaistuksiin	 tyttöjen	

epärehellisyys	oli	melkein	kaksin	verroin	yleisempää.	Vuosien	1912–1974	aikana	tyt-

töjen	epärehellinen	toiminta	oli	joinakin	vuosina	määrällisestikin	lähellä	poikien	vas-

taavaa	 tai	 siitä	 rangaistiin	 jopa	 enemmän	 kuin	 poikia.	Erot	epärehellisyyden	 rankai-

semisessa	sukupuolten	välillä	alkoivat	kaventua	1930-luvulta	alkaen,	kun	poikien	epä-

rehellisten	tekojen	määrä	pieneni	muiden	rikkeiden	kustannuksella,	kun	taas	tyttöjen	

osalta	niiden	määrä	nousi.168	

	

Rehellisyys	 oli	 molemmilta	 sukupuolilta	 odotettu	 ominaisuus	niin	 koulussa	 kuin	 elä-

mässä	 muutenkin.169	Silti	 tytöt	 vaikuttavat	 syyllistyneen	 tämän	 kategorian	 teoista	

etenkin	 vilppiin	 poikia	 enemmän.	Kyösti	 Kiuasmaan	tutkimissa	 tyttökouluissa	 vilppi	

																																																								
166	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
167	Ks.	taulukko	9.	
168	Ks.	kuvio	5;	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	
Ae:4.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	
Ae:6.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	
Af:2.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
169	Räisänen	1995,	102–103;	Koski	2003,	286;	Launonen	2000,	186–187,	217.		
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oli	 tunnilla	 esiintyneen	 levottomuuden	 lisäksi	kaikista	yleisimpiä	 rikkeitä.	 Hän	 arve-

lee,	että	tyttöoppilaiden	huoli	koulumenestyksestään	ajoi	heidät	lunttaamaan.170	Olen	

samaa	 mieltä	 Kiuasmaan	näkemyksen	kanssa.	Syyt	tyttöjen	 osaamattomuuden	 pel-

koon	saattoivat	olla	naissukupuoleen	kohdistetuissa	negatiivisissa	oletuksissa.	Pitkään	

1900-luvulle	asti	poikia	pidettiin	loogisina,	luovina	ja	syvällisinä,	ja	tyttöjä	vastaanot-

tavaisina,	pinnallisina	ja	tunteellisina,	abstraktiin	ajatteluun	kykenemättöminä.	Naisia	

pidettiin	 siis	 älyllisesti	 heikompina	 kuin	 miehiä	–	ajatus	 oli	 yleinen	 vielä	 vuosisadan	

vaihteen	 lääketieteellisissäkin	 käsityksissä.	Näiden	 biologiaan	 pohjautuvien	 erojen	

vuoksi	 naista	 ei	 pidetty	kelvollisina	 yhteiskunnallisissa	piireissä	 toimimiseen,	 vaan	

hänet	tuli	alusta	lähtien	kasvattaa	ainoastaan	kotia	ja	äitiyttä	varten.171	

	

Nämä	 käsitykset	 sukupuolten	 eroista	 näkyivät	 myös	 oppikoulussa.	 Konkreettinen	

esimerkki	siitä	 olivat	erillis-	eli	tyttö-	ja	 poikakoulujen	 erilaiset	 opetussuunnitelmat.	

Tyttökouluissa	oli	enemmän	käytännön	oppiaineita,	kuten	käsitöitä	ja	kotitaloutta,	ja	

yksi	 luokka-aste	 enemmän	 kuin	 poikakouluissa,	 sillä	koulunkäyntiä	 pidettiin	 tytöille	

paljon	rasittavampana	kuin	pojille.	Etenkin	murrosikää	pidettiin	tyttöjen	kehityksessä	

riskialttiina	vaiheena:	tyttöjen	herkkä	ja	kehittyvä	ruumis	oli	vaarassa	älyllisesti	liian	

rasittavan	koulunkäynnin	takia.	Toisaalta	tyttökoulujen	ylimääräinen	luokka-aste	toi-

mi,	tahattomasti	tai	tahallisesti,	myös	karsintamekanismina	ja	keinona	vähentää	tyttö-

jen	koulutushaluja.	Mitä	pidempään	koulu	kesti,	sitä	todennäköisemmin	tytöillä	ei	ol-

lut	 enää	 halua	 tai	 mahdollisuuksia	 jatkaa	 koulunkäyntiä.	 Etenkin	 vähävaraisille	 per-

heille	 yhdenkin	 ylimääräisen	 vuoden	 kustantaminen	 saattoi	 olla	 taloudellisesti	 liikaa	

vaadittu.	Tyttöjä	ei	saanut	myöskään	kurittaa	yhtä	kovasti	kuin	poikia.	Kovan	kurinpi-

don	pelättiin	”miehistävän”	tyttöjä,	eikä	se	olisi	ollut	lainkaan	sopivaa	naisiin	kohdis-

tuneiden	pehmeiden,	tunteellisten	ja	äidillisten	mielikuvien	suhteen.	Silloin	olisi	vaa-

rassa	myös	tyttöjen	tuleva	äitiys	ja	kansakunnan	perintöaines.	Poikien	pahantapaisuus	

taas	 nähtiin	 luonnollisempana,	 sillä	 se	 oli	 maskuliinista	 käytöstä,	 joten	 poikia	 voitiin	

myös	pitää	kovemmassa	kurissa.172	

	

Syyt	tyttöjen	osaamattomuuden	pelkoon	saattoivat	siis	olla	niissä	odotuksissa,	oletuk-

sissa	 ja	 asenteissa,	 joita	 tyttöihin	 kohdistettiin.	Tyttöjen	 älykkyyden	 ja	 koulumenes-

																																																								
170	Kiuasmaa	1982,	126.	
171	Aapola	2003,	90–94;	Tuomaala	2004,	77;	Räisänen	1995,	136–141;	Tähtinen	2003,	183.	
172	Aapola	 2003,	 91–92;	 Kaarninen	 1995,	 160–170;	Nevala-Nurmi	 2015,	227–228,	 235–237;	Tuo-
maala	2004,	234–235;	Tähtinen	2003,	189;	Uimonen	1999,	105–111.	
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tyksen	epäileminen	saattoi	tehdä	heistä	alisuoriutujia,	jotka	turvautuivat	vaikka	lunt-

taamiseen	osoittaakseen	pärjäävänsä	koulussa.	Tyttöjen	haluttiin	myös	olevan	kilttejä,	

ahkeria	ja	tunnollisia,	ja	vastatakseen	näihin	vaatimuksiin	tyttöjen	oli	osoitettava	pär-

jäävänsä	koulutyössä.	Pojilta	ei	odotettu	samanlaisia	ominaisuuksia,	joten	heillä	ei	ol-

lut	 samanlaista	 painetta	 osoittaa	 pätevyyttään.	Nykytutkimusten	 mukaan	erityisesti	

tytöt	 kilpailevat	koulussa	itseään	 ja	 toisiaan	 vastaan	 tullakseen	 palkituiksi	 ja	 vahvis-

taakseen	 omaa	 asemaansa,	 joka	 on	 vähempiarvoinen	 kuin	 maskuliiniseksi	 oletetun	

sukupuolen	asema.	Tyttökoulussa	tyttöjen	kilpailu	itseään	ja	toisiaan	vastaan	sekä	tie-

tynlainen	valtapeli	saattoivat	siis	vaikuttaa	siihen,	että	jotkut	sortuivat	lunttaamiseen	

todistaakseen	 omaa	 pärjäämistään	 ja	 paremmuuttaan.173	Edellä	 kuvatut	 oletukset	 ty-

töistä	ja	naisista	eivät	eläneet	enää	sotavuosien	jälkeen	yhtä	voimakkaina,	mutta	eril-

liskoulujen	 olemassaolo	 sukupuolten	 mukaan	 järjestettyine	 opetussuunnitelmineen	

aina	1970-luvun	peruskoulu-uudistukseen	asti	kuitenkin	edelleen	vahvisti	mielikuvaa	

tyttöjen	ja	poikien	erilaisesta	oppimisesta	ja	sukupuolirooleista.	

	

Oulun	 tyttölyseossa	 vilppiin	 ja	 vilpin	 yritykseen	 suhtauduttiin	 vakavasti.	 Vielä	 1920-

luvun	 loppuun	 saakka	 vilpistä	 rangaistiin	 tyypillisimmin	 muistutuksella	 ja	 käytösnu-

meron	 alentamisella,	 maksimissaan	 tunnin	 jälki-istunnolla.	 Myöhemmin	 kyseisistä	

rikkeistä	alettiin	antaa	pääsääntöisesti	kahden	tunnin	jälki-istuntoja.	Varastaminen	tai	

näpistäminen	eivät	olleet	tyttölyseon	rangaistuspäiväkirjojen	perusteella	kovin	yleisiä	

rikkeitä,	mutta	niistä	seurasi	aina	joko	kahden	tunnin	jälki-istunto,	kehotus	eroamaan	

koulusta	tai	määräaikainen	erottaminen.	Vanhempiensa	nimen	tai	saamansa	numeron	

väärentämisestä	 taas	 seurasi	 yleensä	 kahden	 tunnin	 jälki-istunto.	 Jos	 kuitenkin	 vää-

rentäminen	uudistui,	saattoi	siitä	olla	tiedossa	jopa	kehotus	koulusta	eroamiseen,	ku-

ten	kävi	erään	toisen	luokan	oppilaalle	huhtikuussa	1945.174	

	

Vilppiin	syyllistyneitä	 poikia	rangaistiin	 Oulun	 lyseossa	 yleensä	 kahden	 tunnin	 jälki-

istunnolla.	 Myös	 vilpin	 yrityksestä	 rangaistiin	 yleensä	 yhtä	 ankarasti.	 Yrityshän	olisi	

huomaamatta	johtanut	vilppiin,	joten	sen	varmasti	ajateltiin	olevan	yhtä	tuomittu	teko	

kuin	 itse	 vilppi.	 Valehtelemisesta	 on	 annettu	 rangaistukseksi	 myös	 yhdestä	 kahteen	

tuntia	 jälki-istuntoa,	 valehtelun	 törkeydestä	 riippuen.	 Varkaus	 ja	 näpistely	 olivat	Ou-

lun	lyseossa	suhteellisen	harvinaisia	tekoja	ja	niistä	rangaistiin	melkein	aina	eri	pitui-

																																																								
173	Jankama	2004,	60–61;	Kosonen	1998,	164–166;	Puranen	2015,	54.	
174	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	



	 57	

silla	koulusta	erottamisilla.	Petoksiin	ja	väärentämisiin	on	sovellettu	niin	kahden	tun-

nin	 jälki-istuntoja,	 karsserirangaistuksia	 kuin	 koulusta	 erottamisiakin,	 epäilemättä	

riippuen	teon	vakavuudesta,	onko	samalla	kertaa	tehty	toisiakin	rikkeitä	ja	onko	teko	

jatkunut	jo	pidemmän	aikaa.175	

	

2.4.	Luvattomat	 poissaolot	 ja	rangaistusten	 laiminlyönnit	–	sukupuolit-
tain	eriytyneet	rikkeet	
	

Poissaolot	olivat	yleinen	ongelma	molemmissa	kouluissa.	Tähän	kategoriaan	olen	las-

kenut	oppitunnilta	tai	koulusta	luvatta	poissaolemisen	lisäksi	myös	luvattomat	oppi-

tunnilta	tai	koulusta	kesken	päivän	poistumiset	ja	tuntien	unohtamiset.	

	

Kuvio	6.	Poissaolot	syyttä	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	lukuvuosien	1912–1913	

ja	1973–1974	välisenä	aikana.176	

	

Luvattomia	poissaoloja	kirjattiin	Oulun	lyseon	rangaistuspäiväkirjoihin	yhteensä	743	

kappaletta,	 joka	 oli	 6,5	 prosenttia	 kaikista	 tehdyistä	 rikkeistä,	 ja	 tyttölyseossa	 niitä	

merkittiin	yhteensä	324	kappaletta,	joka	oli	15,4	prosenttia	kaikista	rikkeistä.177	Poi-

kien	 lintsaaminen	 oli	 yleistä	 etenkin	 tutkimusajankohdan	 alkupuolella	 1920-luvun	

																																																								
175	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
176	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
177	Ks.	taulukko	9.	

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
12
-1
91
3

19
14
-1
91
5

19
16
-1
91
7

19
18
-1
91
9

19
20
-1
92
1

19
22
-1
92
3

19
24
-1
92
5

19
26
-1
92
7

19
28
-1
92
9

19
30
-1
93
1

19
32
-1
93
3

19
34
-1
93
5

19
36
-1
93
7

19
38
-1
93
9

19
40
-1
94
1

19
42
-1
94
3

19
44
-1
94
5

19
46
-1
94
7

19
48
-1
94
9

19
50
-1
95
1

19
52
-1
95
3

19
54
-1
95
5

19
56
-1
95
7

19
58
-1
95
9

19
60
-1
96
1

19
62
-1
96
3

19
64
-1
96
5

19
66
-1
96
7

19
68
-1
96
9

19
70
-1
97
1

19
72
-1
97
3

Ri
k
ke
et

Lukuvuodet

Poikalyseo Tyttölyseo



	 58	

puoliväliin	saakka	ja	jälleen	sotavuosien	jälkeen	1950-luvun	alkupuolelle	saakka.	Tyt-

töjen	poissaolot	vaikuttavat	myös	yleisesti	kasvaneen	sotavuosien	jälkeen.	Yksittäiset	

tilastossa	 esiintyvät	 korkeat	 piikit	 johtuivat	 lähes	 aina	 useiden,	 yleensä	 kokonaisen	

luokan	oppilaiden	yhtäaikaisista	poissaoloista.178	

	

Tyttölyseossa	 poissaoloista	 rangaistiin	 suhteellisesti	 yhteensä	 yli	 kaksinkertaisesti	

poikalyseoon	verrattuna.	Määrällisestikin	tyttöjen	luvattomat	poissaolot	nousivat	joi-

nakin	lukuvuosina	lähelle	poikalyseon	vastaavia	tai	jopa	korkeammiksi.	On	kuitenkin	

yhä	syytä	muistaa,	että	oppilasmäärät	olivat	erilaiset	eri	aikoina	molemmissa	kouluis-

sa,	 joka	 toki	 jonkin	 verran	 vaikutti	esimerkiksi	 rikkeiden	 määrien	 nousemiseen	 ajan	

myötä.	 Se	 ei	 kuitenkaan	 poista	 sitä	 rangaistuspäiväkirjoista	 ilmenevää	 seikkaa,	 että	

poissaolot	 olivat	 tyttöjen	 kolmanneksi	 yleisin	 rike,	 kun	 poikalyseossa	 ne	olivat	 vasta	

viidenneksi	yleisimpiä.	

	

Karoliina	Puranen	havaitsi	omassa	tutkimuksessaan,	että	poikien	ja	tyttöjen	poissaolo-

ja	 oli	 merkitty	hänen	 tutkimuskohteina	 olleiden	 koulujen	rangaistuspäiväkirjoihin	

suunnilleen	saman	verran,	eli	poissaolo	syyttä	ei	noussut	hänen	tutkimuksessaan	eri-

tyisen	sukupuolittuneeksi	rikkeeksi.	Hän	oli	kuitenkin	ennakolta	ajatellut,	että	poissa-

oleminen	koulusta	olisi	voinut	olla	nimenomaan	tyttöjen	rike,	sillä	tytöillä	saattoi	olla	

jo	pienestä	pitäen	enemmän	velvollisuuksia	kotona	kuin	pojilla.	Tyttöjähän	kasvatet-

tiin	 nimenomaan	äitiyteen	 ja	kodista	 huolehtimiseen.	Purasen	 tutkimusajankohtana	

oppikoululaiset	 olivat	 kuitenkin	 vielä	 pääsääntöisesti	 ylempiin	 yhteiskuntaluokkiin	

kuuluvia	 lapsia,	 joilla	 ei	 ehkä	 ollut	 samanlaisia	 kotona	 olevia	 velvollisuuksia	 kuin	

alemman	yhteiskuntaluokan	 lapsilla.	 Ehkä	 juuri	 siksi	 poissaolo	 ei	 näyttäytynyt	Pura-

sen	tutkimuksessa	sukupuolittuneena	rikkeenä.179	1900-luvun	kuluessa	säätyrajat	al-

koivat	kuitenkin	menettää	 merkityksensä	ja	 oppikouluun	 tuli	 yhä	 enemmän	työläis-

taustaisiakin	 lapsia.180	Aineistoni	osoittaa,	että	samalla	myös	Oulun	tyttölyseon	oppi-

laiden	poissaolot	kasvoivat.	Ehkä	tyttöjen	velvollisuudet	kotona	todella	olivat	yksi	syy	

tyttöjen	poissaolojen	yleisyydelle,	mutta	vasta	myöhemmin	1900-luvulla.	

	

Toinen	varteenotettava	syy	poissaolojen	yleistymiselle	sekä	tyttöjen	että	poikien	kes-

kuudessa	oli	 oppikoulun	 arvostuksen	 vähentyminen	 mitä	 pidemmälle	 1900-luku	 ku-

																																																								
178	Ks.	kuvio	6.	
179	Puranen	2015,	48–49.	Ks.	myös	Kaarninen	1995,	172–173;	Koski	2011,	166.	
180	Ks.	esim.	Kaarninen	2011,	405.	
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lui.	Karoliina	Ruuskasen	mukaan	nuoret	eivät	ehkä	enää	nähneet	oppikoulun	käymistä	

yhtä	arvokkaana	mahdollisuutena	kuin	vielä	vuosisadan	vaihteessa.181	Tämä	saattaisi	

päteä	 erityisen	hyvin	 tyttöihin,	 sillä	 vielä	 1900-luvun	 alkupuolella	tyttöjen	korkeam-

paa	kouluttautumista	 ei	 nähty	 kovinkaan	 tärkeänä	 asiana,	 mutta	 oppikoululaisuutta	

pidettiin	kuitenkin	arvossa.	Kun	oppikoulun	käymisestä	tuli	sitten	tyttöjenkin	keskuu-

dessa	normaalia,	sen	arvostus	kenties	laski.		

	

Kolmas	syy	 tyttöjen	ja	 poikien	lintsaamiselle	 saattoi	 olla	kasvavan	kaupungin	lisään-

tyneet	huvittelumahdollisuudet.	Sekä	lyseo	että	tyttölyseo	sijaitsivat	Oulun	keskustas-

sa,	jolloin	koulusta	oli	helppo	lähteä	viettämään	aikaa	kaupungille.	Huvituksien	veto-

voimasta	ainakin	 tyttöjen	 kohdalla	saattaa	 kertoa	se,	 että	 aika	 usein	 tytöt	 lintsasivat	

koulusta	kaksin	tai	jopa	isommalla	joukolla.	Lisäksi	tyttökouluissa	vallinnutta	tiukem-

paa	 järjestystä	 ja	 kuria	 yritettiin	 myös	tarkoituksella	haastaa	 tai	 rikkoa	esimerkiksi	

koulusta	lintsaamalla,	kuten	käy	ilmi	Tarja	Palmun	haastattelemien	entisten	tyttökou-

lulaisten	 kertomuksista.	 Vaikka	 tytöiltä	 odotettiin	 kiltteyttä	 ja	 hyvää	 käytöstä,	 ja	 he	

itsekin	mielsivät	itsensä	kilteiksi,	oli	joukossa	aina	myös	niitä,	jotka	halusivat	haastaa	

vallitsevat	 säännöt.182	Ehkä	 koulusta	 lintsaaminen	 oli	 helppo	 tapa	 kapinoida	 koulun	

järjestystä	vastaan.	Myös	pojat	saattoivat	kokea	sen	samalla	tavalla,	sillä	lintsaaminen	

ei	ollut	heidänkään	kohdalla	missään	nimessä	harvinaista.	

	

Rangaistusten	laiminlyöminen	oli	molemmissa	kouluissa	harvinainen	rike.183	Rangais-

tusten	laiminlyömisellä	tarkoitettiin	yksinkertaisesti	sitä,	ettei	oppilas	saapunut	hänel-

le	määrättyyn	jälki-istuntoon	eikä	kyennyt	antamaan	kelvollista	syytä	poissaololleen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
181	Ruuskanen	2015,	60–61.	
182	Palmu	2007,	171–172.	
183	Ks.	taulukko	9.	
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Kuvio	7.	Rangaistusten	laiminlyönnit	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	lukuvuosien	

1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.184	

	

Oulun	lyseossa	rangaistusten	laiminlyönteihin	sorruttiin	rangaistuspäiväkirjojen	mu-

kaan	84	 kertaa,	 joka	 oli	 0,7	 prosenttia	 kaikista	 rikkeistä,	 ja	 Oulun	 tyttölyseossa	vain	

kerran.	Rikkeen	 harvinaisuus	 johtui	 todennäköisesti	 siitä,	 että	 rangaistuksen	laimin-

lyöminen	 johti	 lisärangaistukseen,	 useimmiten	 uuteen	 jälki-istuntoon,	 mikä	 lienee	

toiminut	 useimmille	 pelotteena.185	Tytöt	 noudattivat	 heille	 annettuja	 jälki-istuntoja	

aineiston	 perusteella	 tunnollisemmin	 kuin	 pojat,	 mikä	vahvistaa	 kuvaa	 heidän	 olete-

tusta	tunnollisuudestaan.186	Koska	 riketyyppi	 on	 ollut	 harvinainen	 molemmissa	 kou-

luissa,	ei	sen	sukupuolittuneisuutta	ole	järkevä	lähteä	analysoimaan	tämän	enempää.		

	

2.5.	Tappeleminen	ja	omaisuuden	vahingoittaminen	–	marginaalisia	rik-
keitä?	
	

Tässä	alaluvussa	käsittelen	omaisuuden	ja	koulukaverin	vahingoittamiseen	sekä	tap-

peluun	 ja	 rähinöintiin	liittyviä	 rikkeitä.	Kyseiset	 riketyypit	 olivat	 tutkimissani	 oppi-

kouluissa	aika	harvinaisia,	mutta	osa	niistä	oli	selkeästi	sukupuolittuneita.	

																																																								
184	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
185	Ks.	kuvio	7;	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	
Ae:4.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	
Ae:6.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	
Af:2.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
186	Jankama	2004,	60–61.	
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Rikekategorialla	omaisuuden	vahingoittaminen	tarkoitan	kaikkia	sellaisia	tekoja,	jois-

sa	on	tahallisesti	vahingoitettu	joko	koulun	tai	koulutoverin	omaisuutta	eli	esimerkiksi	

rikottu	pulpetti,	piirrelty	pulpetinkanteen	tai	tuhrittu	toverin	päiväkirjaa.	Koululle	tai	

koulukaverille	 kuuluneen	 esineen	 sotkeminenkin	 on	 siis	 ollut	 tähän	 kategoriaan	 riit-

tävä	teko.	

	

Kuvio	8.	 Omaisuuden	 vahingoittaminen	Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	 tyttölyseossa	 lukuvuo-

sien	1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.187	

	

Oulun	 lyseossa	 omaisuuden	 vahingoittamiseen	 syyllistyi	 yhteensä	 95	 oppilasta,	 joka	

oli	0,8	prosenttia	kaikista	tehdyistä	rikkeistä,	ja	Oulun	tyttölyseossa	69	oppilasta,	joka	

oli	 3,3	 prosenttia	 kaikista	 tehdyistä	 rikkeistä.188	Prosentuaalisesti	 tytöt	 tekivät	 näitä	

rikkeitä	siis	hieman	enemmän	kuin	pojat.	Kuviosta	8	on	nähtävissä,	että	tiettyinä	luku-

vuosina	 tyttöjä	 on	 rangaistu	omaisuuden	 vahingoittamisesta	 poikkeuksellisen	 monta	

kertaa.	 Näiden	 tilastopiikkien	 taustalla	 on	 suurehkot	 tyttöjoukot,	 jotka	 ovat	 yhdessä	

syyllistyneet	johonkin	tiettyyn	tekoon.	Lukuvuonna	1928–1929	kuusitoista	neljännen	

ja	 kuudennen	 luokan	 tyttöoppilasta	 sai	 kirjalliset	 muistutukset	 pulpettiin	 piirtelemi-

sestä	ja	lukuvuonna	1940–1941	taas	joukko	neljännen	luokan	oppilaita	tärveli	tahalli-

sesti	 päiväkirjan	–	joko	 omansa	 tai	 luokan	 yhteisen.	 Tästä	 he	 saivat	 tunnin	 jälki-

istunnon.	Tämän	kategorian	teoista	tytöillä	olikin	usein	tapana	juuri	tuhria	vihkoja	tai	

																																																								
187	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
188	Ks.	taulukko	9.	
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piirustella	 pulpettiin,	 kun	 pojilla	 ilmeni	 myös	 tavaroiden	 rikkomista.	 Lukuvuonna	

1951–1952	 tyttöjä	 rangaistiin	 kuitenkin	 poikkeuksellisesta	 teosta,	 kun	 yhteensä	 21	

kolmannen	luokan	tyttöä	sai	tunnin	mittaisen	jälki-istunnon	puiston	ja	sen	pensaiden	

vahingoittamisesta.189	

	

Omaisuuden	vahingoittamisen	kategorian	kohdalla	korostuu	erityisen	hyvin	se,	miten	

tytöt	vaikuttavat	sortuneen	eri	rikkeisiin	nimenomaan	jonkun	toisen	tytön	kanssa	tai	

isommalla	 joukolla.	Samanlainen	 ilmiö	 oli	 havaittavissa	 myös	 edellisessä	 alaluvussa	

käsiteltyjen	 tytöille	 tyypillisten	poissaolojen	 yhteydessä.	Oliko	 tyttöjen	 kenties	 hel-

pompi	lähteä	mukaan	johonkin	koulun	taholta	tuomittavaksi	määriteltyyn	toimintaan	

yhdessä	muiden	kanssa?	Mahdolliset	seuraukset	on	tietysti	helpompi	kantaa	yhdessä	

kuin	 yksin.	On	 myös	 mahdollista,	 että	joukkorangaistuksissa	 ei	 aina	 ehkä	 ollutkaan	

kyse	siitä,	että	moni	oppilas	olisi	kerralla	syyllistynyt	samaan	rikkeeseen.	Koulujärjes-

tys	nimittäin	mahdollisti	vaikkapa	kokonaisen	luokan	rankaisemisen	yhden	sijasta,	jos	

syyllistä	 johonkin	 rikkeeseen	 ei	 löytynyt.	 Luokkatoverit	 eivät	 välttämättä	 halunneet	

paljastaa	rikkeen	tekijää	joukostaan	ja	kärsivät	rangaistuksen	mieluummin	kollektiivi-

sesti.190	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
189	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
190	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35	§.	
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Kuvio	9.	Tappelu	ja	rähinöinti	Oulun	lyseossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	lukuvuosien	1912–

1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.191	

	

Tappelu,	 rähinöinti	ja	 oppilaiden	 välinen	 riitely	 olivat	 Oulun	 lyseossa	ja	 Oulun	 tyttö-

lyseossa	harvinaisia	rikkeitä,	sillä	koko	tutkimusajankohdan	aikana	pojat	syyllistyivät	

tappelemiseen	ja	rähinöintiin	43	kertaa,	joka	oli	vain	0,4	prosenttia	kaikista	rikkeistä,	

ja	 tytöt	 vain	 kerran.	 Tyttöjen	 tapauksessa	 kyse	 oli	 välitunnilla	riitelystä,	 ei	 ilmeisesti	

siis	mistään	sen	suuremmasta	nujakasta.192	

	

On	vaikea	kuvitella,	että	tappeleminen	ja	muu	rähinöinti	olivat	ainakaan	Oulun	lyseos-

sa	todellisuudessa	näin	 harvinaisia	 rikkeitä.	Poikien	 keskinäistä	 tappelemista,	kuin	

myös	julkista	 alkoholinkäyttöä,	 pidettiin	 osana	 mieheksi	 kasvamisen	 performans-

sia.193	Tytöksi	 kasvamiseen	 näiden	ei	 taas	 koettu	 kuuluvaksi	 ollenkaan.	Luulisi	 siis,	

että	tappeluja	olisi	esiintynyt	Oulun	lyseossa	enemmänkin.	Ehkä	nujakointia	pidettiin	

oppikouluikäisille	pojille	niin	ominaisena	käytöksenä,	ettei	siihen	juurikaan	puututtu.	

On	myös	mahdollista,	 että	poikia	 on	 rangaistu	 vain	 kaikkein	 vakavimmista	 ja	 fyysi-

simmistä	 tappeluista.	Valtaosaan	rangaistuspäiväkirjojen	merkinnöistä	 syyksi	 on	

merkitty	nimenomaan	tappelu	ja	vain	muutamassa	tapauksessa	on	syynä	ollut	kinas-

telu	tai	riiteleminen,	joten	ainakin	aineisto	tukee	tätä	päätelmää.	Lisäksi	tappelemises-

ta	on	harvemmin	annettu	tuntia	kovempia	jälki-istuntoja	ja	joissakin	tapauksissa	jälki-

																																																								
191	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
192	Ks.	taulukko	9;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
193	Tuomaala	2003b,	364.	
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istuntoa	 on	 saatettu	 antaa	 vain	 puolikin	 tuntia,	 joten	 rangaistusten	 lievyys	 kertoo	

myös	siitä,	miten	tappelemiseen	Oulun	lyseossa	luultavasti	suhtauduttiin.194	

	

Koulukaverin	 vahingoittaminen	 on	samantyyppinen	 kategoria	 kuin	 tappelu	 ja	 rä-

hinöinti.	 Vaikka	 tappelussakin	 koulukaveri	 saattoi	 vahingoittua,	 olen	 laskenut	 tähän	

kategoriaan	kuitenkin	erityisesti	ne	tapaukset,	jotka	liittyivät	koulutoverin	henkiseen	

tai	fyysiseen	pahoinpitelyyn.	Mukana	ovat	myös	näennäisesti	pienemmän	kiusanteot,	

kuten	toverin	pisteleminen	harpilla.	

	

Kuvio	 10.	 Koulukaverin	 vahingoittaminen	Oulun	 lyseossa	 lukuvuosien	 1912–1913	 ja	

1973–1974	välisenä	aikana.195	

	

Koulukaverin	 vahingoittamiseen	 syyllistyttiin	rangaistuspäiväkirjojen	 perusteella	ai-

noastaan	Oulun	lyseossa.	Se	ei	ollut	yleinen	rike,	sillä	siitä	rangaistiin	lyseossa	vain	93	

kertaa,	 mikä	oli	 0,8	 prosenttia	 kaikista	koulussa	tehdyistä	 rikkeistä.196	Koulukaverin	

vahingoittamisesta	on	rangaistu	vaihtelevasti	riippuen	ajasta	ja	rikkeen	vakavuudesta.	

Kategorian	yhdestä	 vakavimmista	teoista	 eli	 koulutoverin	 pahoinpitelystä	 on	 saatta-

nut	saada	tunnista	kahteen	tuntia	jälki-istuntoa	ja	ilmeisesti	törkeämmissä	tapauksis-

sa	jopa	määräaikaisen	erotuksen	koulusta.	Tunnin	jälki-istunnot	korostuvat	tutkimus-

																																																								
194	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA	
195	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
196	Ks.	taulukko	9.	
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ajankohdan	alkupuoliskolla,	kun	taas	sen	loppupuolella	rangaistusasteikko	on	koven-

tunut	ja	pahoinpitelystä	on	yleensä	saanut	kahden	tunnin	jälki-istunnon.197	Kuten	tap-

pelun	 ja	 rähinöinninkin	 kohdalla,	 myös	 koulukaverin	 vahingoittaminen	 vaikuttaa	 ol-

leen	rike,	jota	ei	ainakaan	1900-luvun	alkupuoliskolla	pidetty	kovin	vakavana.	

	

Kuviossa	10	on	esitetty	kaikki	koulukaverin	vahingoittamisesta	Oulun	lyseossa	saadut	

rangaistukset,	 ja	siinä	 esiintyy	 kaksi	 normaalia	 korkeampaa	 piikkiä.	 Lukuvuonna	

1919–1920	 peräti	 18	 kolmannen	 luokan	 poikaa	 syyllistyi	 joukolla	 törkeään	 tottele-

mattomuuteen	ja	toverin	pahoinpitelyyn,	joista	he	saivat	rangaistukseksi	kaksi	tuntia	

jälki-istuntoa.	 Samantyyppinen	 tapaus	 sattui	lukuvuonna	 1937–1938,	 jolloin	 13	 kol-

mannen	luokan	poikaa	osallistuivat	yhdessä	toverinsa	pahoinpitelyyn,	josta	he	saivat	

rangaistukseksi	tunnin	jälki-istunnon.198	Koska	tapauksista	ei	löydy	esimerkiksi	opet-

tajakokousten	pöytäkirjoista	lisätietoa,	en	osaa	sanoa,	oliko	tapauksissa	kyseessä	yk-

sittäisen	oppilastoverin	joukkopahoinpitelystä,	jonkinlaisesta	 joukkotappelusta,	 jossa	

rangaistuksen	saaneet	oppilaat	pahoinpitelivät	toisiaan,	vai	jostain	muusta.	

	

Tytöt	 eivät	 syyllistyneet	 koulukaverin	 vahingoittamiseen	 kertaakaan,	 ainakaan	mitä	

on	 rangaistuspäiväkirjoihin	 uskominen.199	Tappelemista,	 toisen	 vahingoittamista	ja	

väkivaltaista	käytöstä	ei	pidetty	tytöille	sopivana	toimintana.	Tyttölyseon	rangaistus-

päiväkirjoista	 ei	 kuitenkaan	 löydy	 mainintoja	 edes	 koulukaverin	 kiusaamisesta	 tai	

muunlaisesta	 henkisestä	 pahoinpitelemisestä.	 Tällaiset	 teot	 ovat	 tietysti	 vaikeampia	

havaita,	 mutta	 en	 usko,	etteivätkö	tytöt	olisi	 koskaan	 edes	 henkisellä	 tasolla	 kiusan-

neet	toisiaan.	Koulukiusaamista	on	taatusti	tapahtunut	aina,	mutta	siitä	on	alettu	pu-

hua	varsin	myöhään	ja	sitä	on	tutkittu	systemaattisesti	vasta	1970-luvulta	lähtien.	Vie-

lä	 1990-luvulle	 asti	 aggressiota	 koskeva	 tutkimus	 on	 keskittynyt	 lähes	 pelkästään	

miesten	aggressiivisuuteen.	Monet	tutkijat	ovat	pitäneet	naisten	ja	tyttöjen	aggressio-

ta	niin	lievänä	tai	jopa	olemattomana,	ettei	sitä	ole	kannattanut	edes	tutkia.	Naisten	ei	

oleteta	olevan	aggressiivisia,	ja	jos	joku	nainen	on	käyttäytynytkin	aggressiivisesti,	on	

häntä	 pidetty	 epänaisellisena	 tai	 mieleltään	 häiriintyneenä.200	Koulukiusaamista	 ta-

pahtui	 varmasti	 myös	 tyttöjenkin	 keskuudessa,	 mutta	 on	 mahdollista,	 ettei	 sitä	 ole	

																																																								
197	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
198	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA.	
199	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
200	Kokkonen	2015,	51;	Lagerspetz	1998,	1,	3.	



	 66	

tunnistettu	kiusaamiseksi	tyttöihin	kohdistettujen	kiltteyteen	pohjautuvien	olettamus-

ten	vuoksi.	

	

2.6.	Kiroilevat,	tupakoivat	pojat	ja	juhlivat	tytöt	
	

Lopuksi	käsittelen	rikkeitä,	jotka	edellä	käsiteltyjen	tappelun	ja	rähinöinnin	sekä	kou-

lukaverin	 vahingoittamisen	 lisäksi	 olivat	 tutkimissani	 oppikouluissa	 selkeimmin	 su-

kupuolittuneita.	 Nämä	 rikkeet	 olivat	 juopottelu	 ja	 tupakointi,	 luvattomat	 huvit	 sekä	

sopimaton	kielenkäyttö.	

	

Kuvio	 13.	 Sopimaton	 kielenkäyttö	Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	 tyttölyseossa	 lukuvuosien	

1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.201	

	

Sopimaton	kielenkäyttö	eli	kiroilu	ja	muuten	sopimaton	puhetapa	vaikutti	olleen	tyy-

pillisempää	pojille	kuin	tytöille.	Oulun	lyseossa	siitä	rangaistiin	yhteensä	152	kertaa,	

mikä	oli	1,3	prosenttia	kaikista	tehdyistä	rikkeistä,	ja	tyttölyseossa	vain	19	kertaa	eli	

0,9	prosenttia	kaikista	rikkeistä.202	

	

Tytöiltä	odotetun	siveän	ja	siivon	käytöksen	vuoksi	ei	ole	yllättävää,	ettei	tyttöjä	juuri-

kaan	rangaistu	tämän	kategorian	teoista.	Lukuvuonna	1961–1962	kuitenkin	yhteensä	

																																																								
201	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
202	Ks.	taulukko	9.	
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16	kolmannen	luokan	tyttöä	rangaistiin	tunnin	jälki-istunnolla,	sillä	he	olivat	puhuneet	

sopimattomalla	tavalla	uimahallissa.	Kun	sopimaton	teko	tapahtui	koulun	ulkopuolel-

la,	oli	se	luultavasti	tuomittavampaa	kuin	koulussa,	sillä	muutamana	aiempana	kerta-

na	vastaavasta	teosta	oli	rangaistu	lyhyellä	jälki-istunnolla,	kotimuistutuksella	tai	nuh-

telulla.203	Pojilla	 karskimpaa	 puhetapa	 saatettiin	 pitää	 luonnollisempana	 asiana,	 sa-

moin	kuin	muutenkin	vilkkaampaa	käytöstä,	vaikka	se	rangaistuspäiväkirjojen	perus-

teella	tuomittiinkin	huonona	käytöksenä.	

	

Kuvio	 11.	 Juopottelu	 ja	 tupakointi	Oulun	 lyseossa	 ja	 Oulun	 tyttölyseossa	 lukuvuosien	

1912–1913	ja	1973–1974	välisenä	aikana.204	

	

Juopottelu	ja	tupakointi	olivat	erittäin	poikamaisia	rikkeitä,	sillä	niistä	rangaistiin	Ou-

lun	lyseossa	yhteensä	274	kertaa,	mikä	oli	2,4	prosenttia	kaikista	annetuista	rangais-

tuksista,	ja	tyttölyseossa	vain	muutaman	kerran.205	Oulun	lyseossa	tupakoinnista	ran-

gaistiin	tavallisesti	pitkällä,	kahden	tunnin	jälki-istunnolla,	mutta	vielä	1900-luvun	al-

kupuolella	 etenkin	 toistuvasta	tupakanpoltosta	 saattoi	 saada	 jopa	 karsseria.	Tupa-

kointia	 tapahtui	 Oulun	 lyseossa	 koko	 tutkimusajankohdan	 aikana,	mutta	 se	 vaikutti	

yleistyneen	 1940-luvulla.	 1960-luvulla	 oppilaiden	 tupakoinnista	 alettiin	 keskustella	

																																																								
203	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA.	
204	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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opettajakokouksissakin	 useammin.	Vuosittaiset	 rikemäärät	 olivat	 silti	melko	 maltilli-

sia.206	

	

Tupakointi	oli	kuitenkin	todennäköisesti	paljon	yleisempää	kuin	rangaistuspäiväkirjat	

antavat	ymmärtää,	sillä	kovin	moni	ei	varmastikaan	jäänyt	siitä	kiinni	eikä	oppilaiden	

koulumatkalla	 tai	 vapaa-ajalla	 tapahtuvaa	 tupakointia	 voitu	valvoa	 tehokkaasti.	Kou-

luhallitus	muuttikin	vuonna	1950	koulujärjestyksessä	olleen	tupakanpolttoon	liittyvän	

säädöksen	siten,	että	se	oli	kiellettyä	ainoastaan	koulussa	ja	sen	alueella	sekä	koulun	

järjestämissä	tilaisuuksissa.207	Koulu	ei	siis	enää	jatkossa	puuttunut	oppilaiden	vapaa-

ajalla	tapahtuvaan	tupakointiin.	1970-luvun	alussa	tupakointi	sallittiin	Oulun	lyseossa	

sitä	varten	osoitetuilla	tupakkapaikoilla,	mutta	oppilaalla	tuli	olla	siihen	lupa	eli	hol-

hoojansa	 allekirjoittama	 niin	 kutsuttu	 tupakkakortti.208	Alkoholin	vaikutuksen	alaise-

na	 olemisesta	 rangaistiin	Oulun	 lyseossa	kolme	 kertaa	vuosina	 1921,	1958	 ja	 1965.	

Kaikissa	 tapauksissa	 rangaistuksena	 oli	 aina	 määräaikainen	 erotus	 koulusta.209	Juo-

pottelu	oli	vakava	rike,	mutta	ei	ilmeisesti	niin	vakava,	että	oppilas	oltaisiin	pysyvästi	

erotettu	koulusta.	

	

Oulun	 tyttölyseossa	 tupakoinnista	rangaistiin	 vain	 neljää	 oppilasta,	 alkoholin	 vaiku-

tuksen	 alaisena	 olemisesta	 ei	 jäänyt	 kiinni	 kukaan.	 Kaikki	 tupakointiin	 liittyvät	 ta-

paukset	sattuivat	 vasta	 1970-luvulla.210	On	 tietysti	 mahdollista	 ja	 oletettavaakin,	 että	

jotkut	 tytöt	 tupakoivat	 jo	tätä	aiemmin,	 mutta	 ehkä	 he	 eivät	 uskaltaneet	 tehdä	 sitä	

koulussa.	 Tyttöjen	tupakointiin	 ja	 sitäkin	 enemmän	 juopotteluun	 suhtauduttiin	 ko-

vemmin	kuin	poikien	vastaaviin,	joten	rangaistukset	olisivat	voineet	olla	hyvin	anka-

rat.	1970-luvun	tupakoimisrikkeissä	tyttöjä	rangaistiin	kuitenkin	joko	kahden	tunnin	

jälki-istunnolla	tai	pelkällä	varoituksella.211	

	

																																																								
206	Opettajakokousten	 pöytäkirjat	 1931–1974,	 Ca:3.	 OLA,	 KA;	 Rangaistuspäiväkirjat	 1902–1943,	
Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	
Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	KA.	
207	Kouluhallituksen	 kiertokirje	nro.	 1783,	 15.9.1950.	 Kouluhallitukselta	 saapuneet	 kiertokirjeet	
1946–1963,	Ed:3.	OTlA,	KA.	
208	20.8.1973.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1931–1974,	Ca:3.	OLA,	KA.	
209	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
210	Ks.	kuvio	11.	
211	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	
KA.	
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Juopottelua	ja	tupakointia	ei	nähty	soveliaana	toimintana	nuorisolle	saati	sitten	oppi-

koululaiselle,	 jonka	 tuli	 vapaa-ajallaankin	 käyttäytyä	 moitteettomasti	 ja	 säädyllisesti	

kouluansa	 edustaen.212	Etenkin	 ”väkijuomien”	käyttö	 koettiin	nuorisoa	 uhkaavaksi	

asiaksi,	josta	myös	kouluhallitus	 näki	 aiheelliseksi	 varoittaa	 oppikoulujen	 rehtoreita	

useaan	otteeseen.213	Etenkin	juopottelua	pidettiin	merkkinä	nuorison	pahantapaisuu-

desta	 ja	 moraalin	 alentumisesta.	Toisaalta	alkoholinkäyttö	 ja	 tupakointi	 kuuluivat	

osaksi	mieheksi	kasvamisen	performanssia,	ne	olivat	osa	eräänlaista	mieheksi	tulemi-

sen	rituaalia.	Alkoholinkäyttö	saatettiin	jopa	mieltää	miehekkääksi	toiminnaksi,	aina-

kin,	jos	se	edes	näennäisesti	pysyi	kurissa.214	

	

Tyttöjen	tupakointiin	ja	alkoholinkäyttöön	suhtauduttiin	erittäin	jyrkästi.	Vaikkei	poi-

kienkaan	 tupakointia	 ja	 juopottelua	 katsottu	 hyvällä,	 olivat	ne	tyttöjen	kohdalla	eri	

tavalla	 kiellettyjä.	 Alkoholinkäyttöä	 ja	 tupakointia	 ei	 pidetty	 naisellisena	 toimintana.	

Esimerkiksi	nuorille	naisille	suunnattuja	oppaita	tutkinut	Tiina	Männistö	havaitsi,	että	

vuosien	1925–1946	välisenä	aikana	julkaistuissa	oppaissa	tupakka	ja	alkoholi	liitettiin	

osaksi	”huonon	naisen”	merkistöä	eikä	miesten	sanottu	pitävän	tällaista	naista	viehät-

tävänä.	Lisäksi	 nautintoaineiden	 käyttö	 saattoi	 horjuttaa	 tytön	 herkkää	 ruumiillista	

tasapainoa,	 jolloin	 tämän	 tuleva	 äitiys	 oli	 uhattu.	Sotien	 jälkeenkään	 tupakointia	 tai	

alkoholin	käyttöä	ei	pidetty	tytöille	suotavana	toimintana,	vaikkei	niitä	enää	yhdistet-

tykään	 huonoon	 naiseuteen.	 Tyttöjen	 tuli	 pikemminkin	 näyttää	 pojille	 raitista	 esi-

merkkiä.215	Alkoholinkäytön	 ja	 tupakoinnin	 kieltäminen	 tytöiltä	 vaikutti	 siis	 liittyvän	

aina	 siihen,	 miltä	 tyttöjen	 tuli	 poikien	 silmissä	 näyttää.	Poikien	 kohdalla	 huoli	liittyi	

lähinnä	siihen,	minkälaisen	kuvan	pojat	antoivat	itsestään	tupakoidessaan	ja	ollessaan	

juovuksissa.	

	

Oppikoulun	opettajien	tehtäviin	kuului	pitkään	myös	oppilaiden	vapaa-ajan	valvomi-

nen.	Valtiovalta	ei	luottanut	kansalaisten	kykyyn	kasvattaa	lapsiaan	ja	näki	ongelmak-

si	ennen	kaikkea	kaupunkikodin,	teollisuusympäristön	ja	työssäkäyvät	äidit.	Toisaalta	

valtiovallan	 puuttumisella	 kasvatukseen	 ja	 oppilaiden	 vapaa-aikaan	 pyrittiin	 myös	

																																																								
212	Ks.	 esim.	Kouluhallituksen	 kiertokirje	 nro.	 1110,	 8.12.1941.	 Kouluhallitukselta	 saapuneet	 kier-
tokirjeet	1941-1945,	Ed:2.	OTlA,	KA;	Kouluhallituksen	kiertokirje	nro.	1226,	13.3.1943.	Kouluhalli-
tukselta	saapuneet	kiertokirjeet	1941-1945,	Ed:2.	OTlA,	KA;	Kouluhallituksen	kiertokirje	nro.	1587,	
25.4.1946.	Kouluhallitukselta	saapuneet	kiertokirjeet	1946–1963,	Ed:3.	OTlA,	KA.	
213	Ks.	esim.	Kouluhallituksen	kiertokirje	nro.	725,	4.4.1932.	Kouluhallitukselta	saapuneet	kiertokir-
jeet	1923–1940,	Ed:1.	OTlA,	KA;	Kouluhallituksen	kiertokirje	nro.	1769,	3.2.1950.	Kouluhallituksel-
ta	saapuneet	kiertokirjeet	1946–1963,	Ed:3.	OTlA,	KA.	
214	Tarjamo	2006,	369;	Tuomaala	2003b,	364;	Vilkuna	2014,	110–113.	
215	Männistö	2003,	65–69,	159–163,	217.	
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koulun	ja	kodin	lähentämiseen	eli	parempaan	yhteistyöhön	keskenään.216	Oppikoulu-

laisten	 oli	 siis	 aina	 ja	 kaikkialla	 osattava	 käyttäytyä	 moitteettomasti.	 Koulujärjestys	

puuttui	 myös	 heidän	harrastuksiinsa	kieltämällä	 oppilailta	oleskelun	 kellareissa,	 ra-

vintoloissa	tai	muissa	vastaavissa	sopimattomissa	paikoissa	sekä	rahapelien	pelaami-

sen.	Samaan	 sääntöön	 vedoten	myös	nuorison	käymistä	kahviloissa,	 elokuvissa	 ja	

muissa	 vastaavissa	paikoissa	pidettiin	yhtälailla	paheksuttavana.217	Oppilaiden	 oi-

keuksien	kasvun	vuoksi	vastuu	oppilaiden	vapaa-ajan	valvonnasta	koulun	järjestämiä	

juhlia	 lukuun	 ottamatta	 siirtyi	 1960-luvun	 lopulla	 opettajilta	 pelkästään	 vanhemmil-

le.218	

	

Alkuvuonna	 1951	 pidetyssä	 Oulun	 tyttölyseon	 opettajakokouksessa	 keskusteltiin	

erään	koulun	oppilaan	käytöksestä	vapaa-ajalla.	Joku	tyttölyseon	opettajista	oli	nimit-

täin	kuullut	koulun	ulkopuolella	puhuttavan	kyseisen	oppilaan	käytöksestä,	minkä	jäl-

keen	 rehtori	 halusi	 selvittää,	mistä	oikein	on	ollut	kyse.	Hän	kuuli	tarinan	lyseon	ta-

lonmieheltä,	joka	oli	sattumalta	päätynyt	tapauksen	silminnäkijäksi.	Lyseon	viimeistä	

eli	yhdeksännettä	luokkaa	käynyt	Leena	oli	tavattu	yöllä	klo	1-3	välisenä	aikana	tun-

temattoman	 nuoren	 miehen	 kanssa	kahdestaan	 Leenan	 vanhempien	 vuokraaman	 lii-

kehuoneiston	kellarista.	Kavaljeerin	mukaan	he	olivat	olleet	”levähtämässä”	tanssiais-

ten	jälkeen.	Koska	Leenan	käytöstä	pidettiin	erittäin	sopimattomana	ja	hän	oli	aiem-

min	 syyllistynyt	 aiheettomaan	 poissaoloon,	 sai	 hän	 rangaistukseksi	 muistutuksen	 ja	

kahden	 tunnin	 jälki-istunnon.	 Lisäksi	 hänen	 käytösarvosanansa	 laskettiin	 kahdek-

saan.219	

	

Alkuperäiset	lainausmerkit	levähtämässä-sanan	yhteydessä	kertonevat,	etteivät	opet-

tajat	uskoneet	Leenan	kavaljeerin	selitystä.	Todennäköisesti	he	ajattelivat,	että	jotain	

siveetöntä	on	täytynyt	tapahtua,	rangaistiinhan	Leenaa	juuri	sopimattomasta	käytök-

sestä	 ja	 varsin	 kovasti	 rangaistiinkin.	Taustalla	 ei	 varmaankaan	 ollut	 niinkään	 huoli	

oppilaasta	ja	tämän	maineesta,	vaan	siitä,	miten	se	vaikutti	koulun	maineeseen.	Kou-

lun	oppilaaseen	kohdistama	vapaa-ajan	valvonta	oli	siis	varsin	tiukkaa	ja	uskoisin,	että	

etenkin	 Leenan	 tapauksen	 kaltaiseen	 sopimattomana	 ja	 siveettömänä	 pidettyyn	 käy-

tökseen	kiinnitettiin	erityistä	huomiota.	Sillä	ei	myöskään	vaikuttanut	olleen	merkitys-

																																																								
216	Kaarninen	1995,	50;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35	§.	
217	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35	§;	Kaarninen	2003,	217–221.	
218	Ruuskanen	2015,	55.	
219	6.3.1951.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1910–1962,	Cc:1.	OTlA,	KA.	
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tä,	 oliko	 oppilas	 jo	 täysi-ikäinen	 vai	 ei.	 Voi	 olla,	 että	 se	 jopa	 pahensi	 tilannetta,	 sillä	

vanhempien	 oppilaiden	 uskottiin	 osaavan	 jo	 käyttäytyä	 paremmin	 kuin	 nuorem-

pien220.	

	

Luvattomiin	huveihin	osallistumista	pidettiin	vähintäänkin	yhtä	moraalisesti	arvelut-

tavana	ja	sopimattomana	toimintana	tytöille	kuin	juopottelua	tai	tupakointiakin.	Tans-

simisen	 ja	 kaikenlaisen	 huvittelun	 katsottiin	 vaarantavan	 sekä	 tytön	 terveyden	 että	

viattomuuden.221	Kun	 juopottelu	 ja	 tupakointi	 olivat	tutkimukseni	 kohteena	 olevissa	

oppikouluissa	 lähes	 yksinomaan	 poikien	 rikkeitä,	 olivat	 luvattomiin	 huveihin	 osallis-

tumiset	 vain	 ja	 ainoastaan	 tyttöjen	 rikkeitä.	 Luvattomiin	 juhliin	 osallistumisesta	 ran-

gaistiin	 Oulun	 tyttölyseossa	 yhteensä	 90	 kertaa,	 joka	oli	 4,3	 prosenttia	 kaikista	 teh-

dyistä	 rikkeistä.222	Tytöt	 syyllistyivät	 tähän	 rikkeeseen	 yleensä	 isommalla	 joukolla;	

jopa	kokonaisia	luokkia	rangaistiin	juhliin	osallistumisesta.223	

	

Kuvio	12.	 Luvattomat	 huvit	Oulun	 tyttölyseossa	 lukuvuosien	 1912–1913	 ja	 1973–1974	

välisenä	aikana.224	

	

																																																								
220	Ks.	luku	3.1.	
221	Männistö	2003,	69–70.	
222	Ks.	kuvio	12	ja	taulukko	9.	
223	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA.	
224	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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Oppilaiden	vapaa-ajan	valvonnassa	opettajien	huomio	kiinnittyi	myös	oppilaiden	juh-

lintaan.	Maaliskuussa	 1937	 luvatta	 toimeenpannuista	 juhlista	 Raatissa	 jäi	 kiinni	 50	

tyttölyseolaista.	Mukana	 oli	 5.–8.	 luokkalaisia	 eli	 iältään	 he	 olivat	 noin	 15–18-

vuotiaita.	Kaikki	saivat	rangaistukseksi	kaksi	tuntia	jälki-istuntoa,	joka	oli	kovin	tyttö-

lyseossa	 annettu	 rangaistus,	 jos	 erottamisia	 ei	 oteta	 lukuun.225	Määräaikaista	 erotta-

mista	tai	eroamaan	kehottamista	käytettiin	yleensä	vain	pitkäaikaisen	huonon	tai	so-

pimattoman	käytöksen	takia	tai	jos	oppilas	oli	syyllistynyt	selvästi	johonkin	laittomuu-

teen,	 kuten	 varastamiseen.	 Erottamiset	 olivatkin	 Oulun	 tyttölyseossa	 harvinaisia.226	

Luvattomiin	juhliin	osallistuminen	ei	vaikuttanut	ylittävän	erottamiseen	liittyvää	kyn-

nystä,	vaikka	sitä	pidettiinkin	vakavana,	tytön	moraalia	ja	siveellisyyttä	vahingoittava-

na	rikkeenä.	

	

Sotavuosien	 aikana	luvattomiin	 juhliin	 osallistumisesta	 rangaistiin	 jälleen,	 kun	alku-

vuodesta	1941	kuusi	oppilasta	oli	osallistunut	Kauppahotellissa	järjestettyihin	juhliin.	

He	saivat	rangaistukseksi	varoituksen	ja	nuhtelun	luokan	läsnä	ollessa227,	joka	ei	sinäl-

lään	kuulosta	kovin	ankaralta	rangaistukselta,	mutta	koska	se	annettiin	julkisesti	koko	

luokan	läsnä	ollessa,	sen	tarkoituksena	saattoi	olla	häpeän	tuottaminen	oppilaille,	jot-

ka	 olivat	 käyttäytyneet	 siveettömästi.	Samalla	 julkisella	 nuhtelulla	 varoitettiin	 muita	

luokan	 oppilaita	 osallistumasta	 samanlaiseen	 toimintaan	 ja	 käyttäytymästä	 samalla	

tavalla.	

	

Pian	taas	vuoden	1943	helmikuussa,	jatkosodan	aikana,	seitsemäntoista	oppilasta	jäi	

kiinni	luvattomiin	tanssiaisiin	osallistumisesta.	Hekin	olivat	pääasiassa	5.	luokan	oppi-

laita	 tai	 hieman	 vanhempia.228	Sotavuodet	 muuttivat	 kansalaisten	 ajanviettotapoja	 ja	

sukupuolikäyttäytymistä.	Oulussa,	kuten	muissakin	Suomen	kaupungeissa,	viranomai-

set	ja	lasten	vanhemmat	olivat	huolissaan	etenkin	nuorisosta,	jota	vaikutti	kiinnosta-

van	 enemmän	 huvitukset	 kuin	 vakavat	 harrastukset.	Etenkin	 tyttöjen	 ”siveellistä	 vil-

liintymistä”	 pidettiin	 ongelmana	 ja	 naisiin	kohdistunut	 kontrolli	 tiukkeni.	 Erityistä	

huolta	herätti	saksalaisten	sotilaiden	saapuminen	kaupunkiin,	sillä	kaupunkilaiset	oli-

vat	yleisesti	sitä	mieltä,	etteivät	saksalaiset	sotilaat	olleet	kiinnostuneita	suomalaisista	

naisista	muuten	kuin	sukupuolisten	tarpeidensa	tyydyttäjinä.229	

																																																								
225	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
226	Ks.	luku	1.4.	
227	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
228	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
229	Junila	2013,	247–248;	Tarjamo	2006,	369–371.	
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Siveellisyys	 käsitteenä	 alkoi	 1900-luvulle	 tultaessa	 yhä	 enemmän	 merkitä	 yleisesti	

kaikkea	etiikkaan	ja	moraaliin	liittyvää.	Naisilla	nähtiin	olevan	miehiä	korkeampi	mo-

raali,	minkä	vuoksi	heille	asetettiin	kovemmat	siveellisyyden	vaatimukset.	Naisten	aja-

teltiin	 olevan	 kansakunnan	 kohottamiseen	 tarvittava	 siveellinen	 voima,	ja	 he	 olivat	

hyviä	moraalisia	roolimalleja	miehille.	Tähän	uuteen	siveellisyyden	merkitykseen	liit-

tyi	 merkittävänä	 osana	 myös	 seksuaalimoraali,	 joka	 sekin	 kytkettiin	 ennen	 kaikkea	

naisten	 elämään.	Siveettömän	 käyttäytymisen	 ajateltiin	 voimakkaasti	 vahingoittavan	

sukupuolista	moraalia.230	

	

Vaikka	 naista	 pidettiin	 miestä	 moraalisesti	 ja	 siveellisesti	 korkeampana	 olentona,	 tä-

män	 seksuaalista	 käyttäytymistä	 haluttiin	silti	kontrolloida.	 Kenties	 naisen	 korkea	

moraali	 ja	 siveellisyys	 olivat	 ihanteita,	 joihin	 ei	todellisuudessa	kuitenkaan	uskottu.	

Naisten	 seksuaalisuus	 oli	 rajattu	vain	 avioliittoon	 ja	 äitiyteen	 eikä	 heidän	kuulunut	

osoittaa	 heistä	 riippumatonta	kiinnostusta	 miehiin.	Sotavuosina	 kontrolli	 oli	 entistä	

tiukempi,	sillä	miesten	ollessa	pääasiassa	rintamalla,	naisten	vastuuna	pidettiin	mies-

ten	 taistelutahdon	 ja	 rohkeuden	 tukemisen	 lisäksi	 moraalisen	järjestyksen	 ylläpitä-

mistä	kotirintamalla.	Vieraiden,	 saksalaisten	 miesten	saapumista	 pidettiin	uhkana	

naisten	siveydelle	ja	naisten	huvittelua	saksalaisten	kanssa	yritettiin	torjua	muun	mu-

assa	propagandakirjoitusten,	juorujen	levittämisen,	pilkkalaulujen	ja	ilmiantojen	avul-

la.231	

	

Saksalaisiin	”sortuneet”	naiset	saivat	auttamatta	huonon	naisen	leiman,	mutta	varoit-

teluista	huolimatta	hauskanpito	sotilaiden	kanssa	kiinnosti	nuoria	naisia.	He	uhmasi-

vat	 illalla	 voimassa	 ollutta	 alaikäisten	 ulkonaliikkumiskieltoa	 ja	 kävivät	 elokuvissa,	

kahviloissa,	 luvattomissa	 tansseissa	 ja	liikkuivat	 ulkona	 saksalaisten	 sotilaiden	 kans-

sa.232	Oulun	 tyttölyseossakin	 vuoden	 1943	 helmikuun	 luvattomien	 tanssiaisten	 ta-

pauksessa	saattoi	olla	 nimenomaan	 kyse	kiinnostuksesta	 saksalaisiin	 sotilaisiin	 ja	

hauskanpidosta	heidän	kanssaan.	Varmuutta	asiaan	ei	kuitenkaan	ole,	sillä	arkistoläh-

teet	 eivät	 kerro	 asiasta	 tarkemmin.	 Koulun	 suhtautuminen	 tähän	 rikkeeseen	 oli	 kui-

tenkin	varsin	kova,	sillä	tytöt	saivat	juhlimisestaan	rangaistukseksi	kahden	tunnin	jäl-

ki-istunnon.233	

																																																								
230	Elomäki	2011,	132–134.	
231	Junila	2013,	247–249;	Heiskanen	2004,	180–181;	Tarjamo	2006,	369–372.	
232	Junila	2013,	248–249.	
233	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	



	 74	

Viimeisen	 kerran	 seitsemäntoista	 Oulun	 tyttölyseon	 5.	 luokan	 oppilasta	 joutui	 tilille	

luvattomaan	luokkajuhlaan	osallistumisesta	joulukuussa	1949.	Tytöistä	viisitoista	sai	

rangaistukseksi	 puolentoista	 tunnin	 jälki-istunnon	 ja	 kaksi	 tunnin	 jälki-istunnon.234	

Huomioni	 kiinnittää	 heti	 sana	 luokkajuhla,	 joihin	 ei	 luultavasti	 osallistunut	 keitään	

muita	 kuin	 kyseisen	 luokan	 tytöt.	 Aiempaa	 lievemmistä	 rangaistuksista	 voi	 päätellä,	

että	näin	todellakin	saattoi	olla.	Ehkä	vain	tyttöjen	kesken	järjestettyjä	juhlia	ei	pidetty	

yhtä	 vakavana	 rikkeenä	 kuin	 sellaisia,	 joihin	 saattoi	 osallistua	 myös	 ulkopuolisia,	

etenkin	 miespuolisia	 henkilöitä.	 On	 tietysti	 myös	 mahdollista,	 että	 asenteet	 luvatto-

miin	juhliin	osallistuvia	 tyttöjä	 kohtaan	 olivat	 jo	 hieman	 lieventyneet	 1940-luvun	 lo-

pulla,	mutta	pidän	ensimmäistä	tulkintaani	todennäköisempänä.	

	

Voisi	 olettaa,	 että	 myös	 pojilla	 oli	 tapana	 osallistua	 luvattomiin	 juhliin.	 Oulun	 lyseon	

rangaistuspäiväkirjoissa	 ei	 kuitenkaan	 ole	 yhtään	 merkintää	 tällaisesta	 toiminnasta,	

vaikka	koulun	opettajat	ovat	varmasti	olleet	ilmiöstä	tietoisia.235	Ehkäpä	poikien	luvat-

tomiin	juhliin	osallistumiseen	suhtauduttiin	sallivasti,	sillä	poikiin	ei	liitetty	samanlai-

sia	siveellisyyteen	liittyviä	vaatimuksia	kuin	tyttöihin.	Kun	naiseuden	ajateltiin	edus-

tavan	korkeampaa	siveellisyyttä	ja	herkkyyttä,	mieheyteen	liitettiin	voima	ja	terve	jär-

ki,	mutta	samalla	myös	heikompi	siveellisyys.	Miesten	ajateltiin	siis	joutuvan	ponniste-

lemaan	siveellisyytensä	säilyttämiseksi	eikä	siitä	lipsuminen	ehkä	ollut	niin	paha	asia	

kuin	se	naisten	kohdalla	olisi	ollut.	Tyttöjen	siveettömään	käyttäytymiseen	taas	liitet-

tiin	 erilaisia	 uhkakuvia,	 kuten	 huonoksi	 naiseksi	 leimautuminen,	 sukupuolitaudit	 ja	

raskaaksi	 tuleminen,	 joiden	 avulla	tyttöjen	 käytöstä	ja	 olemusta	yritettiin	 ohjata	 si-

veelliseksi.	Noin	1900-luvun	puoliväliin	asti	kasvatuksen	päämääränä	oli	tyttöjen	kas-

vattaminen	ennen	kaikkea	äideiksi.	Tyttöjen	siveetön	käyttäytyminen	olisi	ollut	uhka	

tälle	tavoitteelle	ja	lopulta	myös	koko	yhteiskunnalle	ja	kansalliselle	perintöainekselle.	

Naisille	ja	naisten	ruumiille	asetettujen	vaatimusten	takana	on	myös	ja	ennen	kaikkea	

aina	ollut	 kyse	 sukupuolierojen	 ja	-hierarkioiden	 ylläpitämisestä.236	Niin	 tyttöjen	 ja	

poikien	erilaiset	siveellisyyden	vaatimukset	kuin	heihin	ylipäätään	eri	tavalla	kohdis-

tetut	kurinpitotoimetkin	tulevat	tästä	näkökulmasta	käsin	varsin	ymmärrettäviksi.	 	

																																																								
234	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
235	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
236	Markkola	2014,	156–157;	Männistö	2003,	225–226,	230,	245;	Tuomaala	2004,	235.	
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3.	IKÄ,	SOSIAALINEN	TAUSTA	JA	OPETTAJA	OSANA	KOULUKU-
RIA	
	

Oppilaalle	 annetun	 rangaistuksen	 taustalla	 ei	 ollut	 aina	 pelkästään	 oppilaan	 tekemä	

rike.	 Kuten	 edellisissä	 luvuissa	on	 käynyt	ilmi,	 rangaistukseen	 vaikutti	myös	 koulu-

lainsäädäntö	 ja	 oppilaan	 sukupuoli.	 Tässä	 luvussa	 tarkastelen	koulukuria	 vielä	 tar-

kemmin	intersektionaalisuuden	näkökulmasta	eli	miten	vielä	oppilaan	ikä	ja	sosiaali-

nen	 tausta	sekä	 opettaja	 rangaistuksen	 antajana	 vaikuttivat	 siihen,	 miten	 oppilaita	

rangaistiin	heidän	tekemistään	rikkeistä.	

	

3.1.	Vilkkaat	keskikoululaiset	
	 	

Tässä	alaluvussa	tarkastelen,	miten	oppilaiden	luokka-aste	vaikutti	heidän	tekemiinsä	

rikkeisiin	ja	niistä	saamiinsa	rangaistuksiin.	Oliko	tyttöjen	ja	poikien	välillä	eroa	siinä,	

minkä	ikäisenä	heitä	rangaistiin	eniten	ja	minkä	ikäisenä	vähiten?	Entä	voiko	aineis-

tosta	huomata	eri	ikäisille	oppilaille	tyypillisiä	rikkeitä?	

	
Kuvio	14.	Oulun	lyseossa	annettujen	rangaistusten	jakautuminen	eri	luokka-asteille.237	

	

Kuten	kuviosta	14	voidaan	havaita,	Oulun	lyseossa	rangaistiin	eniten	kolmannen	luo-

kan	 oppilaita.	 Melkein	 yhtä	 paljon	 rangaistuksia	 saivat	 toisen	 luokan	 oppilaat,	 mutta	

rikkeiden	 tekeminen	 ei	 ollut	 harvinaista	 ensimmäisellä	 tai	 neljännelläkään	 luokalla.	

																																																								
237	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
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Keskikoulun	 viimeisiltä	 luokilta	 lähtien	 rangaistusten	 antaminen	 laski	 luokka-aste	

luokka-asteelta	niin	jyrkästi,	ettei	viimeisen	lukioluokan	oppilaiden	saamien	rangais-

tusten	määrä	ollut	enää	kuin	murto-osa	kolmannen	luokan	oppilaiden	rangaistusmää-

ristä.238	Keskikoululuokille	eli	 luokille	 I–V	 annetut	 rangaistukset	 muodostivat	 83,7	

prosenttia	kaikista	lyseossa	annetuista	rangaistuksista	eli	lukioluokkien	VI–VIII	osuus	

oli	16,3	prosenttia.	

	

Kuvio	 15.	Oulun	 tyttölyseossa	 annettujen	 rangaistusten	 jakautuminen	 eri	 luokka-

asteille.239	

	

Kuviossa	15	on	esitetty	Oulun	tyttölyseossa	annettujen	rangaistusten	määrät	luokka-

asteittain.	Kaava	on	samantyyppinen	kuin	poikalyseossa	eli	tyttölyseossakin	annettu-

jen	 rangaistusten	 määrä	 nousi	 keskimmäisiä	 luokkia	 kohti	 mentäessä	 ja	 laski	 sitten	

jyrkästi	 lukioluokilla.	Tyttölyseon	 kohdalla	 merkittävänä	 erona	 poikalyseoon	 oli	 kui-

tenkin	se,	että	eniten	rangaistuksia	annettiin	vasta	neljännen	luokan	oppilaille	ja	seu-

raavaksi	 eniten	 kolmannen	 ja	 viidennen	 luokan	 oppilaille.	 Tyttölyseossa	 eniten	 ran-

gaistuksia	jaettiin	 siis	 yhden	 luokka-asteen	 ylempänä	 oleville	 oppilaille	 kuin	 poika-

lyseossa.240	Myös	Puranen	huomasi	samanlaisen	 ilmiön	 omassa	 tutkimuksessaan	 ja	

arvelee	 sen	johtuneen	mahdollisesti	siitä,	 että	 tytöt	 olivat	 kouluun	 tullessaan	 arkoja,	

mutta	rohkaistuivat	myöhemmin.	Rohkaistuminen	saattoi	johtaa	häiriökäyttäytymisen	

																																																								
238	Ks.	kuvio	14.	
239	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
240	Ks.	kuvio	15.	
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yleistymiseen.241	Tyttöjen	 keskikoululuokkien	 eli	 luokkien	 I–VI	 saamat	 rangaistukset	

olivat	 88,8	 prosenttia	 kaikista	 annetuista	 rangaistuksista,	 joten	 lukioluokkien	 VII–IX	

saamien	rangaistusten	määrä	oli	vain	11,2	prosenttia	kaikista	rangaistuksista.	

	

Kovimpia	sääntörikkojia	koulujen	rangaistuspäiväkirjojen	merkintöjen	mukaan	olivat	

siis	alempien	luokkien	oppilaat	ja	vähiten	sääntöjä	rikottiin	lukioluokilla.	Samaan	tu-

lokseen	on	päästy	myös	aiemmissa	tutkimuksissa.242	Ylempien	luokkien	huomattavan	

pientä	osuutta	tehdyistä	rikkeistä	ja	niistä	saaduista	rangaistuksista	alempiin	luokkiin	

verrattuna	selittää	ensinnäkin	oppilasmäärien	ero.	Oppikoulu	koostui	keskikoulusta	ja	

jatkoluokista	eli	lukiosta,	mutta	jatkoluokkien	käyminen	ei	ollut	pakollista.	Moni	oppi-

las	 suorittikin	 vain	 keskikoulun	 oppimäärän,	mikä	 tuli	 mahdolliseksi	vuonna	 1914.	

Oppikoulu	 oli	 oppimäärältään	 vaativa	 koulu	 ja	 lisäksi	 se	 maksoi,	 minkä	 vuoksi	 oppi-

koulun	keskeyttäneiden	määrä	oli	suuri.	Keskikoulun	oppimäärän	erottaminen	omaksi	

välitutkinnokseen	 ajateltiin	 auttavan	 tähän	 ongelmaan.	Myös	 ylioppilastulva	herätti	

huolta,	 sillä	etenkään	 tyttöjen	 ja	 alempien	 sosiaaliluokkien	 korkeampaa	 kouluttautu-

mista	 ei	 nähty	 järkeväksi.243	Koska	lukioluokilla	 oppilasmäärät	 olivat	kuitenkin	pie-

nemmät,	 ei	 niillä	luonnollisesti	 annettu	 määrällisesti	yhtä	 paljon	 rangaistuksiakaan.	

Rangaistusmäärien	 erot	 keskikoululuokkien	 ja	 lukioluokkien	 välillä	 olivat	 kuitenkin	

todella	suuret,	joten	pelkkien	oppilasmäärien	erot	eivät	mielestäni	selitä	ilmiötä	koko-

naisuudessaan.	

	

Purasen	mukaan	ylemmillä	luokilla	opiskelevien	oppikoululaisten	saamien	rangaistus-

ten	 vähyyttä	 selittää	 ennen	 kaikkea	 se,	 että	 he	 olivat	 pitkän	 koulutaipaleensa	 aikana	

oppineet	 olemaan	 rikkomatta	sääntöjä.244	Se	 onkin	 varmasti	 yksi	 osasyy.	 Mielestäni	

rangaistusten	esiintyvyyteen	eri	luokka-asteilla	vaikutti	osaksi	myös	oppilaan	ikä.	Op-

pikouluun	 mentiin	 tyypillisesti	 noin	 9–12-vuotiaana,	 tyttökouluihin	 usein	 hieman	

vanhempana	 kuin	 poikakouluihin,	 ja	 oppikoulusta	 valmistuttiin	 parikymppisenä,	 jos-

kus	vanhempanakin,	sillä	luokalle	jääminen	oli	yleistä.245	Ikäjakauma	luokka-asteiden	

välillä	oli	siis	suuri,	joten	varmasti	iän	tuomalla	kypsyydellä	oli	vaikutusta	oppilaiden	

käyttäytymiseen.	Alempien	luokkien	oppilaat	lienevät	olleen	yleensä	vilkkaampia	kuin	

vanhemmat,	 jo	 lukioluokilla	 opiskelevat	 oppilaat.	Ruuskasen	 mukaan	 myös	 opettajat	

																																																								
241	Puranen	2015,	72–73.	
242	Puranen	2015,	68–73;	Ruuskanen	2015,	33–34.	
243	Strömberg	2011,	137–138;	Kaarninen	2011,	411;	Uimonen	1999,	109–110.	
244	Puranen	2015,	70.	
245	Kiuasmaa	1982,	47;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	20	§.	
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suhtautuivat	eri	ikäisiin	oppilaisiin	eri	tavoin	ja	heidän	käytöstään	tarkasteltiin	eri	kri-

teerien	kautta.246	Nuorempia	oppilaita	saatettiin	rangaista	vanhempia	herkemmin,	sil-

lä	heidät	täytyi	ikään	kuin	opettaa	koulun	tavoille.	Opettajien	roolia	rangaistusten	an-

tajina	käsittelen	tarkemmin	alaluvussa	3.3.	

	

Koulukasvatus	 tähtäsi	 oppilaiden	 itsekasvatukseen	 eli	 siihen,	 että	 kurinalaisuus	 syn-

tyisi	totuttamisen	kautta	heissä	itsessään	eikä	ulkoista	kuria,	opettajan	auktoriteettia,	

tarvittaisi	enää	oppilaiden	kasvattamiseen	ja	elämään	sopeuttamiseen.247	Oulun	lyse-

on	 ja	 Oulun	 tyttölyseon	 rangaistuspäiväkirjojen	 perusteella	 vaikuttaa	 siltä,	 että	 van-

hempia	 oppilaita	 rangaistiin	lievemmistä	 rikkeistä	keskimäärin	hieman	ankarammin	

kuin	 nuorempia	 oppilaita.248	Tämä	 saattoi	 johtua	 siitä,	 että	vanhempien	 oppilaiden	

olisi	 pitänyt	 jo	 omaksua	 sisäisen	 kurin	 merkitys,	 kun	 taas	 nuoremmat	 oppilaat	 vasta	

harjoittelivat	sitä	eikä	heille	sen	vuoksi	voinut	antaa	yhtä	kovia	rangaistuksia.	

	

Nuoremmille	ja	vanhemmille	oppilaille	tyypilliset	rikkeet	erosivat	myös	hieman	toisis-

taan.	Ensimmäisten	luokkien	oppilaille	oli	tyypillistä	vilkkaudesta	ja	kaikenlaisista	op-

pitunnin	häiritsemiseen	liittyvistä	rikkeistä	rankaiseminen.249	Edellisessä	kappaleessa	

mainittuun	 itsekasvatukseen	 liittyen	 nuorempien	 oppilaiden	 vilkkautta	 varmasti	 pi-

dettiinkin	vielä	tavanomaisena	käytöksenä	ja	se	heille	luultavasti	jossain	määrin	myös	

sallittiin.	Murrosikää	onkin	yleisesti	pidetty	vaiheena,	jolloin	nuorten	kokeiluja	on	saa-

tettu	katsoa	sallivammin,	koska	niiden	on	ajateltu	kuuluvan	tiettyyn	ikään.	Toisin	sa-

noen	 murrosiän	 varjolla	 nuoret	 ovat	 saattaneet	 saada	 luvan	 rikkoa	 asianmukaisia	

käyttäytymissääntöjä.250	

	

Vanhempien	oppikoululaisten	taas	täytyi	jo	osata	käyttäytyä,	heidän	tekemiään	rikkei-

tä	 ei	 voinut	 enää	 yhtä	 helposti	laittaa	 murrosiän	 piikkiin.	Vanhemmat	 oppilaat	 eivät	

juurikaan	enää	syyllistyneet	vilkkauteen	ja	muihin	nuoremmille	tyypillisiin	yleistä	häi-

																																																								
246	Ruuskanen	2015,	32–33.	
247	Launonen	2000,	136–137;	Ojakangas	1998,	51–54;	Uimonen	1999,	85–87.	
248	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
249	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
250	Aapola	2003,	98.	
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riötä	 aiheuttaviin	 rikkeisiin,	 vaan	 heidän	 kohdallaan	 korostuivat	enemmän	myöhäs-

tymisiin,	 poissaoloihin	ja	poikien	 tapauksessa	tupakointiin	 liittyvät	 rikkeet.251	Tupa-

kointi	luultavasti	miellettiin	tappelemisen	ja	alkoholin	käytön	ohella	mieheksi	kasva-

misen	 performanssiin,	 ja	 ylipäätään	 kyseistä	ikävaihetta	 pidettiin	 eräänlaisena	it-

senäistymisen	ja	oman	identiteetin	rakentamisen	aikana,	johon	liittyi	tietynlainen	ka-

pinahenkisyys	auktoriteetteja	kohtaan.252		

	

3.2.	Oppilaan	sosiaalisen	taustan	ja	koulukurin	välinen	yhteys	

	

Koulussa	 on	 aina	 pyritty	 hyvään	 kasvatukseen.	 ”Hyvän”	 määritelmä	 on	 vaihdellut,	

mutta	yleensä	se	on	kiinnittynyt	ainakin	jossain	määrin	yhteisiin	tavoitteisiin	ja	mo-

raalisiin	 ideaaleihin.	 Kasvatusihanteet	 ovat	 kuitenkin	 tarkoittaen	 tai	 tarkoittamatta	

olleet	esimerkiksi	oppilaan	sukupuolen	tai	yhteiskunnallisen	aseman	perusteella	eriy-

tyneitä.253	Näin	on	ollut	myös	koulukurin	osalta.	Seuraavassa	tarkastelen	sitä,	vaikut-

tiko	 oppilaan	 sosiaalinen	 tausta	siihen,	 miten	 häntä	 rangaistiin	hänen	tekemästään	

rikkeestä.	

	

Oppilaan	 sosiaalisen	 taustan	yhteyttä	 oppilaalle	 annettuun	 rangaistukseen	 on	 vaikea	

todentaa	pelkkien	 rangaistuspäiväkirjojen	 ja	 muiden	 käyttämieni	 dokumenttien	 pe-

rusteella.	Aineistossani	 on	 kuitenkin	havaittavissa	 joitakin	 selviä	 tapauksia,	 joissa	

opettaja	on	rankaissut	oppilasta	poikkeuksellisen	ankarasti	tai	lievästi	riketyyppiin	tai	

muihin	 oppilaisiin	 nähden.	Tällaisissa	 tapauksissa	 on	toki	mahdollista,	 että	 oppilaan	

tekemä	rike	on	aidosti	ollut	esimerkiksi	pahempi	kuin	muut	vastaavat	rikkeet	ja	häntä	

on	 sen	 takia	 rangaistu	 ankarammin	 kuin	 yleensä	 samasta	 riketyypistä.	 Yhtä	 lailla	 on	

mahdollista,	että	oppilaan	sosiaalinen	tausta	on	vaikuttanut	siihen,	miten	opettaja	on	

häntä	 rangaissut.	Myös	aiemmassa	 tutkimuksessa	on	 löydetty	 viitteitä	oppilaan	sosi-

aalisen	taustan	vaikutuksesta	hänen	 saamiinsa	rangaistuksiin254.	Pyrin	muutamien	

Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	aineistoista	keräämieni	esimerkkien	avulla	omalta	

osaltani	havainnollistamaan	tätä	ilmiötä.		

																																																								
251	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
252	Aapola	2003,	96–98;	Tuomaala	2003b,	364.	
253	Koski	1999,	21.	
254	Ks.	Puranen	2015,	75–84.	
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Näpistely	 oli	 rike,	 johon	suhtauduttiin	 tutkimissani	 kouluissa	 vakavasti.	 Keväällä	

vuonna	1916	Oulun	lyseossa	toisella	luokalla	opiskeleva	Heikki	syyllistyi	näpistelyyn	

ja	siitä	hyvästä	hän	sai	kaksi	tuntia	jälki-istuntoa.255	Heikin	saama	rangaistus	on	poik-

keuksellinen,	 sillä	 Oulun	lyseossa	 näpistelystä	annettiin	 lähes	 aina	 rangaistukseksi	

määräaikainen	 koulusta	 erottaminen.	 Yksi	 mahdollinen	 syy	 Heikin	 saamaan	 lievem-

pään	rangaistukseen	saattoi	olla	se,	että	hänen	isänsä	oli	nimismies.256	Nimismies	oli	

säätyläisvirkamies,	joka	toimi	sekä	poliisipäällikkönä,	syyttäjänä	että	ulosottomiehenä	

ja	oli	usein	huomattava	vaikuttaja	alueellaan.257	Ehkäpä	Heikin	isän	vaikutusvalta	ulot-

tui	myös	lyseoon	asti.	

	

Loppuvuodesta	 1944	 kolmannen	 luokan	 oppilaat	 Lauri	 ja	 Eino	 syyllistyivät	 tupakan-

polttoyritykseen	luokkahuoneessa.	Tupakointi	ei	ollut	poikien	keskuudessa	harvinai-

nen	rike,	ja	siitä	rangaistiin	lähes	aina	pitkällä	jälki-istunnolla.	Tässä	tapauksessa	poi-

kia	 rangaistiin	 kuitenkin	varsin	eriarvoisesti:	 Lauri	 sai	 kaksi	 tuntia	 jälki-istuntoa	 ja	

Eino	 neljä	 tuntia	 karsseria.	Jo	 seuraavana	 päivänä	 he	 molemmat	 syyllistyivät	 vielä	

karkeaan	 valheeseen,	 josta	 heitä	 jälleen	 rangaistiin	 eri	 tavoin:	 Lauri	 sai	 kaksi	 tuntia	

lisää	 jälki-istuntoa,	 kun	 taas	 Einolle	 määrättiin	 kaksi	 tuntia	 karsseria.258	Luultavasti	

kyseiset	rikkeet	eli	tupakanpolttoyritys	ja	karkea	valehtelu	liittyivät	jollakin	tapaa	toi-

siinsa,	sillä	samat	henkilöt	syyllistyivät	niihin	niin	lyhyen	ajan	sisällä.	On	mahdollista,	

että	Eino	syyllistyi	rikkeisiin	jollakin	tapaa	pahemmin	kuin	Lauri	ja	sai	siksi	kovemmat	

rangaistukset.	Ei	kuitenkaan	ole	poissuljettua,	että	poikien	sosiaaliset	taustat	olisivat	

vaikuttaneet	heidän	saamiinsa	rangaistuksiin,	sillä	Laurin	isä	oli	majuri	ja	Einon	vetu-

rinlämmittäjä.259	Sota-ajalla	saattoi	myös	olla	vaikutuksensa	siihen,	että	majurin	poika	

selvisi	 tekemistään	 rikkeistä	 huomattavasti	 helpommin	 kuin	 sosiaalisella	 arvoas-

teikolla	alempana	sijaitsevan	veturinlämmittäjän	poika.	

	

Poikalyseota	 vastaavia	 esimerkkejä	 löytyy	 myös	 Oulun	 tyttölyseosta.	Keväällä	 1923	

yhteensä	viittä	toisen	luokan	tyttöä	rangaistiin	samanaikaisesti	tottelemattomuudesta	

puolen	tunnin	jälki-istunnolla.	Rangaistus	ei	äkkiseltään	vaikuta	kovinkaan	erikoiselta,	

mutta	rangaistuksen	antaneella	matematiikan	ja	fysiikan	opettaja	Jussi	Tervaskannolla	

oli	normaalisti	tapana	antaa	tottelemattomuudesta	kovempia,	vähintään	tunnin	jälki-

																																																								
255	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA.	
256	Oulun	lyseo	1874–1974:	100-vuotisjuhlajulkaisu	1974,	361.	
257	Wunsch	2010,	113–116.	
258	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	KA.	
259	Oulun	lyseo	1874–1974:	100-vuotisjuhlajulkaisu	1974,	267,	339.	
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istuntoja.260	Rangaistusten	 poikkeuksellinen	 lievyys	 saattaakin	 selittyä	 sillä,	 että	 nel-

jän	 oppilaan	 isät	 toimivat	 varsin	 arvostetuissa	 ammateissa	 kirkkoherrana,	 kruunun-

nimismiehenä,	apteekkarina	ja	tehtailijana.	Viidennen	oppilaan	isä	oli	telefonimekaa-

nikko,	mutta	ehkei	Tervaskanto	antanut	sen	vaikuttaa	antamiinsa	rangaistuksiin,	jottei	

yhden	oppilaan	kovempi	rangaistus	olisi	näyttänyt	epäilyttävältä.261	

	

Oppilaan	 sosiaalinen	 tausta	 saattoi	rangaistuksia	 jaettaessa	vaikuttaa	 toisinkin	 päin.	

Syksyllä	1960	Oulun	tyttölyseon	opettajakokouksessa	keskusteltiin	kahden	sisaruksen	

käyttäytymisestä	 kuluneen	 lukukauden	 aikana.	 Annaa	 ja	 Saimaa	 oli	 syksyn	 aikana	

rangaistu	 useita	 kertoja.	 He	 olivat	 molemmat	saaneet	 tunnin	 jälki-istunnon	 aiheetto-

masta	 poissaolosta	 ja	 kahden	 tunnin	 jälki-istunnon	 vilpillisestä	 poissaolosta.	 Lisäksi	

Anna	oli	saanut	kotimuistutuksen	kolmesta	pienestä	rikkeestä.	Jo	annetuista	rangais-

tuksista	huolimatta	Saima	oli	jälleen	jäänyt	pois	urheilutunnilta	ja	Anna	oli	valehdellut	

sisarensa	olevan	sairauden	vuoksi	poissa	koulusta.	Tytöt	olivat	itse	menneet	tunnus-

tamaan	valheensa	voimistelun	ja	urheilun	opettaja	Ritva	Saariaholle.262	

	

Kokouksessa	 opettajat	 pohtivat,	 millaisiin	 toimenpiteisiin	 tyttöjen	 suhteen	 olisi	 nyt	

ryhdyttävä.	 Jälki-istuntoa	 seuraavaa	 rangaistuslajia	 eli	 karsseria	 ei	 nähty	 sopivaksi,	

sillä	 sitä	 ei	 opettajakunnan	 mukaan	 tyttölyseoissa	 käytetty.	 Jäljelle	 jäi	 siis	mahdolli-

suus	 koulusta	 erottamiseen.	 Useat	 opettajat	 olivat	 kuitenkin	 sitä	 mieltä,	 että	 erotus	

olisi	tytöille	kohtuuton	rangaistus,	sillä	heidän	kotiolonsa	olivat	huonot.	Tyttöjen	äiti	

oli	 heidän	 ainoa	 huoltajansa,	 joka	 työnsä	 vuoksi	 joutui	 jättämään	 tytöt	 iltaisin	 yksin	

kotiin.	 Tyttöjen	 kotikasvatus	 nähtiin	 puutteelliseksi.	Jos	 tytöt	 olisi	 erotettu	 koulusta,	

sitä	olisi	opettajien	mielestä	pidetty	heidän	kadulle	ja	kasvatuslaitokseen	työntämise-

nä,	 sillä	 koti	 ei	 voinut	 antaa	 tytöille	 heidän	 ikänsä	 mukaista	suojaa.	 Tytöille	 olisi	siis	

vielä	 annettava	 mahdollisuus	 jäädä	 kouluun.	Lieventävinä	 asianhaaroina	 pidettiin	

myös	tyttöjen	oma-aloitteisuutta	rikkeiden	tunnustamisessa	sekä	heidän	nöyryyttään	

ja	kiltteyttään.	Rangaistukseksi	uusista	rikkomuksistaan	molemmat	saivat	puolitoista	

tuntia	 jälki-istuntoa,	 Anna	 valehtelemisesta	ja	 Saima	 aiheettomasta	 poissaolosta.	Li-

säksi	molempien	tyttöjen	käytösarvosanat	laskettiin	kahdeksaan.263	

	

																																																								
260	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA.	
261	Oppilaiden	nimikirjat	1906–1927,	Bb2:3.	OTlA,	KA.	
262	31.10.1960,	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1910–1962,	Cc:1.	OTlA,	KA.	
263	31.10.1960,	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1910–1962,	Cc:1.	OTlA,	KA.	
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Kuten	Annan	ja	Saiman	tapaus	osoittaa,	oppilaiden	heikompi	sosiaalinen	tausta	saattoi	

vaikuttaa	 rangaistuksiin	 myös	 lieventävästi.	Vastaavaa	 tapahtui	 luultavasti	etenkin	

sotien	 jälkeen,	 jolloin	demokratia,	 tasa-arvoisuus	 ja	 suvaitsevaisuus	 alkoivat	 nousta	

länsimaista	yhteiskuntaa	ja	siten	myös	koulukasvatusta	leimaaviksi	aatteiksi.264	Oppi-

laan	sosiaalisen	aseman	vaikutus	rangaistuksiin	ei	myöskään	ollut	pelkästään	1800-	ja	

1900-luvun	alun	ilmiö,	vaan	kuten	Annan	ja	Saiman	sekä	aiemmin	esillä	olleen	Einon	

ja	Laurin	kohdalla	kävi	ilmi,	oppilaiden	vanhempien	ammatit	ja	asemat	saattoivat	vai-

kuttaa	 opettajien	 antamiin	 rangaistuksiin	 vielä	 myöhemminkin,	 tiedostivatpa	 he	itse	

sitä	tai	eivät.	

	

Oppilaiden	 sosiaalisen	 taustan	ja	 rangaistusten	 yhteyteen	 liittyy	 käsite	 vapaaoppilas.	

Oppikoulut	 olivat	 maksullisia	 kouluja,	ja	 harvalla	 oli	 varaa	 korkeisiin	 lukukausimak-

suihin.	Köyhät,	alempien	sosiaaliluokkien	lapset	saattoivat	kuitenkin	päästä	vapaaop-

pilaina	 eli	 lukukausimaksuista	 vapautettuina	 opiskelemaan	 oppikouluun,	 mikäli	 he	

osoittivat	 riittävää	 lahjakkuutta.	Taloudellisten	 olojoen	 kohentuessa	 ja	 koulutuksen	

arvon	noustessa	1900-luvun	alkupuolella	myös	alempien	sosiaaliluokkien	lapsia	alet-

tiin	 yhä	 enenevissä	 määrin	 lähettää	 oppikouluun.265	Vapaaoppilaita	 sai	 olla	 enimmil-

lään	kahdeksan	luokkaa	kohden,	mitä	ei	tosin	noudatettu,	vaan	esimerkiksi	Oulun	ly-

seossa	ja	Oulun	tyttölyseossa	vapaaoppilaita	saattoi	olla	huomattavasti	enemmänkin,	

joinakin	vuosina	jopa	lähes	puolet	luokan	oppilasmäärästä.	Vapaaoppilaan	oli	kuiten-

kin	osoitettava	jatkuvaa	kiitettävää	käytöstä,	muuten	hän	saattoi	menettää	vapaaoppi-

laan	 oikeutensa	ja	 yleensä	 eroamaan	 koulusta,	 ellei	 hänellä	 ollut	 rahaa	 maksaa	 seu-

raavaa	lukuvuosimaksua.266	

	

Edellä	olleista	tapauksista	ainakin	karsserirangaistuksia	saanut	Eino	oli	Oulun	lyseos-

sa	 vapaaoppilaana,	 kun	 taas	 vähemmällä	 päässyt	 Lauri	 maksoi	 lukukausimaksua.	

Myöskään	 muita	kenties	 asemansa	 vuoksi	lievempiä	 rangaistuksia	saaneita	 oppilaita	

ei	löydy	koulujen	lukukausimaksujen	kantoluetteloista.267	Viimeisenä	käsitelty	Annan	

ja	Saimin	tapaus	on	epäselvä,	sillä	tyttöjä	ei	löydy	lukukausimaksujen	kantoluettelois-

ta	 saati	koulun	 matrikkelista.268	Voi	 olla,	 että	 he	 eivät	 ehtineet	 olla	 koulun	 oppilaina	

																																																								
264	Launonen	2000,	226–230.	
265	Kaarninen	2011,	405–410;	Kiuasmaa	1982,	497–498.	
266	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	25	§.	
267	Lukukausimaksujen	kantoluettelot	1909–1974,	Gd:2.	OLA,	KA.	
268	Lukukausimaksujen	kantoluettelot	1947–1956,	Gc:8.	OTlA,	KA;	Lukukausimaksujen	kantoluette-
lot	1957–1963,	Gc:9.	OTlA,	KA;	Bäckström	et	al.	1979,	97–143.	
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kokonaista	lukuvuotta,	 joten	 heitä	 ei	ole	merkitty	 koulun	 oppilaiksi,	 tai	 sitten	 heidät	

on	kokonaan	unohdettu	merkitä	koulun	kirjoihin.	Tilanteensa	vuoksi	on	kuitenkin	to-

dennäköistä,	että	heidät	oli	vapautettu	lukukausimaksuista.	

	

Koska	vapaaoppilaat	olivat	päässeet	kouluun	ilmaiseksi,	vaadittiin	heiltä	varmasti	pa-

rempaa	 käytöstä.	 Jos	 vapaaoppilas	 teki	 rikkeen,	 saattoi	 hän	 juuri	 statuksensa	 vuoksi	

saada	kovemman	rangaistuksen	kuin	lukukausimaksunsa	maksanut	oppilas.	Koulujär-

jestyksen	mukaan	vapaaoppilaalta	voitiin	evätä	hänen	oikeutensa,	mikäli	hän	käyttäy-

tyi	 huonosti269.	Einon	 sekä	 Annan	 ja	 Saimin	 kohdalla	 oli	 kyse	 oppilaista,	 jotka	 olivat	

rangaistuspäiväkirjojen	 perusteella	 käyttäytyneet	 huonosti	 useamman	 kerran,	 myös	

ennen	tässä	käsiteltyjä	rikkeitä.	He	eivät	kuitenkaan	olleet	menettäneet	vapaaoppilaan	

oikeuksiaan.	Voi	olla,	että	koulut	olivat	vapaaoppilaitaan	kohtaan	melko	armollisia	ja	

vapaaoppilaan	 aseman	 menettämiseen	 vaadittiin	pitkäaikaista	 huonoa	 käytöstä	 ja	

koulumenestystä.	 On	 kuitenkin	 mahdollista,	 että	 Eino	 sekä	 Anna	 ja	 Saimi	 ovat	 myö-

hemmässä	vaiheessa	menettäneet	vapaaoppilasasemansa.	Ainakin	Einon	tapauksessa	

tiedetään	matrikkelikirjan	perusteella,	että	hän	erosi	koulusta	vuonna	1946	ollessaan	

neljännellä	luokalla270.	Eroamisen	syynä	on	mahdollisesti	voinut	olla	vapaaoppilaspai-

kan	menettäminen	pitkään	jatkuneen	huonon	käytöksen	seurauksena,	vaikkakin	ran-

gaistuspäiväkirjaan	 on	 tässä	 käsiteltyjen	 rikkeiden	jälkeen	 merkitty	 hänen	 nimiinsä	

vain	 yksi	 puolentoista	 tunnin	mittainen	jälki-istunto	 tottelemattomuudesta.	Ehkä	 to-

dennäköisempi	 syy	 onkin	 Einon	 opiskelumotivaation	 katoaminen,	 joka	 taas	 saattoi	

johtua	hänen	sosiaalisesta	taustastaan.	

	

Vaikuttaisi	siis	siltä,	että	korkeampaan	yhteiskuntaluokkaan	kuuluneiden	vanhempien	

lapset	selvisivät	ainakin	joissain	tapauksissa	lievemmillä	rangaistuksilla	kuin	alempiin	

yhteiskuntaluokkiin	 kuuluneet	 lapset.	Alempien	 yhteiskuntaluokkien	lasten	 oppikou-

lunkäynti	alkoi	yleistyä	jo	1900-luvun	alussa,	mihin	vaikutti	merkittävästi	oppikoulu-

jen	perustaminen	myös	maaseudulle.	Korkean	kansansivistyksen	uskottiin	ehkäisevän	

yhteiskunnalliset	 ongelmat	 ja	 yhtenäistävän	 kansakuntaa	 pienentämällä	 eri	 kansan-

ryhmien	 välisiä	 eroja,	 sillä	 jo	 aiemmin	 heränneeseen	 keskusteluun	 kansakunnan	 ra-

kentamisesta	 oli	 noussut	 esiin	 huoli	 alempien	 luokkien	 sivistymättömyydestä	 ja	 tur-

																																																								
269	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	25	§.	
270	Lapolta	et	al.	1974,	339.	
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meltuneisuudesta.271	Kenties	 tällaiset	 ajatukset	eivät	 kokonaan	 lakanneet	 ja	 ne	 voisi-

vat	osaltaan	selittää	eri	yhteiskuntaluokkiin	kuuluvien	lasten	erilaiset	kurinpitotoimet.	

Samanlaiseen	tulokseen	 on	 päästy	myös	aiemmassa	 tutkimuksessa.272	Toisaalta	 ai-

neistoni	 perusteella	 on	 vaikea	 todentaa,	 miten	 usein	 oppilaan	 sosiaalinen	 tausta	vai-

kutti	 rangaistuksiin.	 Tutkimissani	 kouluissa	 annettiin	 kuitenkin	 yhteensä	 13	 169	 eri	

rangaistusta,	 jolloin	 edellä	 esiin	 nostamani	 tapaukset	 edustavat	 niistä	 hyvin	 pientä	

osaa.	Oppilaan	sosiaalisen	taustan	vaikutus	rangaistuksiin	saattoi	siis	olla	myös	poik-

keuksellista.	Esiin	tuomani	tapaukset	kuitenkin	havainnollistavat	hyvin	sitä,	miten	so-

siaalinen	tausta	saattoi	yhtä	lailla	vaikuttaa	rangaistusten	antamiseen.	

	

3.3.	Auktoriteetista	ohjaajaksi	–	opettajan	rooli	kasvattajana	ja	rangais-

tuksen	antajana	

	

Opettajan	auktoriteetin	kunnioittaminen	oli	1900-luvun	alkupuolen	oppikoulussa	hy-

vin	keskeistä.	Kun	ruumiillinen	kuritus	ei	ollut	kouluissa	enää	sallittua,	tuli	sen	tilalle	

ehdoton	auktoriteetti,	opettaja,	jota	kohtaan	täytyi	osoittaa	kunnioitusta	ja	tottelevai-

suutta.	Oppilaan	tuli	ottaa	kuuliaisesti	ja	nöyrästi	vastaan	paitsi	opettajan	ohjeet,	myös	

varoitukset	 ja	 rangaistukset.	 Opettajan	 auktoriteetti	 ei	 kuitenkaan	 saanut	 olla	 vain	

muodollista,	vaan	sen	tuli	lempeästi	ohjata	ja	tukea	lasta	kohti	normaalia,	sopeutunut-

ta	 kansalaista.	 Opettajan	 oli	 oltava	 ikään	 kuin	 mallikansalainen	 ja	 esimerkkinä	 niin	

lapsille,	heidän	vanhemmilleen	kuin	muillekin	aikuisille.273	

	

Vähitellen	 sotien	 jälkeen	 ja	 viimeistään	1960-luvulla	koitti	 voimakas	 kulttuurinen	

murros,	jonka	myötä	monet	perinteiset	yhteiskunnalliset	käsitykset	kyseenalaistettiin.	

Demokratiasta,	moniarvoisuudesta	ja	yksilön	autonomiasta	tuli	yleisesti	hyväksyttyjä	

aatteita,	ja	ne	näkyivät	myös	koulumaailmassa	ja	siinä,	miten	opettajan	ja	oppilaan	vä-

linen	 suhde	 muuttui.	Opettajaa	ei	nähty	enää	arvojen	siirtäjänä,	vaan	ohjaajana,	joka	

auttaa	oppilaita	heidän	oman	arvomaailmansa	muodostamisessa.	Oppilaita	ei	haluttu	

kasvattaa	enää	mihinkään	 tiettyyn	 muottiin,	 vaan	 kasvattamisen	 lähtökohtana	 olivat	

muun	muassa	oppilaan	itsenäisyys	ja	persoonalliset	arvovalinnat.	Opettajan	voimakas	

																																																								
271	Ikonen	2011,	218–226;	Kaarninen	2011,	411;	Strömberg	2011,	137–138;	Tähtinen	2011,	188–
190;	Urponen	2008,	123–129;	Yesilova	2008,	101–104.	
272	Puranen	2015,	84.	
273	Launonen	2000,	171–177;	Ojakangas	1998,	18,	202–204;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35	
§;	Tuomaala	2004,	313–314;	Tähtinen	2011,	198–200.	
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auktoriteettiasema	alkoi	siis	väistyä,	se	ei	enää	sopinut	yhteen	uusien	yhteiskuntaeet-

tisten	periaatteiden	kanssa.	Kuri	ja	siihen	kytkeytyvä	opettajan	jonkinasteinen	aukto-

riteettiasema	nähtiin	 kuitenkin	vielä	 tarpeellisiksi,	 mutta	 kuria	tuli	 käyttää	 niin,	 että	

opettaja	 ja	 oppilas	 toimisivat	 yhteisymmärryksessä	 keskenään.	Koulukurin	 tuli	 olla	

siis	mahdollisimman	tarkoituksenmukaista.274	

	

Opettajan	rooli	esimerkiksi	rangaistuksia	annettaessa	oli	pitkään	merkittävä,	sillä	hä-

nellä	 oli	periaatteessa	valta	 langettaa	sellainen	 rangaistus,	 jonka	 hän	 itse	 parhaaksi	

näki.	 Jos	 rike	 edellytti	 ankarampaa	 rangaistusta,	 kuten	 karsseria	 tai	 määräaikaista	

koulusta	erottamista,	täytyi	sen	olla	oppilaan	luokanvalvojan	ja	rehtorin	yhdessä	päät-

tämä.	Pysyvää	erottamista	varten	tarvittiin	rehtorin	ja	koko	opettajakunnan	yhteinen	

päätös.	1970-luvun	alusta	lähtien	 kaikki	 koulussa	 annetut	 rangaistukset	 alistettiin	

opettaja-	ja	oppilasjäsenistä	koostuneiden	kouluneuvostojen	päätettäviksi.275	

	

Vuoden	 1872	 koulujärjestys	 määräsi,	 mitä	 rangaistuksia	 opettajat	 saivat	 oppilaiden	

tekemistä	 rikkeistä	 antaa.	Muut	kuin	 siinä	 mainitut	rangaistukset	 eivät	 olleet	 luvalli-

sia.276	Tutkimukseni	 kohteina	 olevien	 lyseoiden	 rangaistuspäiväkirjojen	 perusteella	

voi	todeta,	että	lyseot	käyttivät	lähes	poikkeuksetta	vain	koulujärjestyksessä	määritel-

tyjä	 rangaistuskeinoja.	Ainoan	 poikkeuksen	 muodostaa	kertymistä	 eli	 esimerkiksi	

kolmesta	myöhästymisestä	rankaiseminen,	jota	ei	mainita	koulujärjestyksessä	yhtenä	

mahdollisena	rangaistuskeinona.	On	toki	mahdollista	–	todennäköistäkin	–	että	opetta-

jat	käyttivät	myös	muunlaisia	rangaistuskeinoja,	jopa	ruumiillista	kuritusta,	mutta	nii-

tä	ei	ole	merkitty	rangaistuspäiväkirjoihin.277	

	

Vaikka	tutkimani	lyseot	käyttivät	lähes	poikkeuksetta	vain	koulujärjestyksessä	mainit-

tuja	rangaistuksia,	käyttivät	opettajat	niitä	varsin	mielivaltaisella	tavalla.	Toisin	sano-

en	 opettajat	 eivät	 noudattaneet	 rangaistuksiin	liittyviä	 säädöksiä	 keskenään	 samalla	

tavalla,	mikä	näkyy	siinä,	että	he	saattoivat	antaa	samanlaisista	rikkeistä	melko	erilai-

sia	 rangaistuksia.	Oli	 tietysti	 luonnollista,	 että	 jonkun	 tietyn	 rikkeen	 rangaistavuus	

saattoi	muuttua	ajan	myötä	esimerkiksi	siten,	että	siitä	annettiin	alkuun	vain	muistu-

																																																								
274	Launonen	2000,	200–209.	
275	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	40	§;	Suutarinen	2008,	31–32.	
276	Päivänsalo	1953,	30–31;	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	39	§.	
277	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
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tus,	 mutta	 pari	 vuosikymmentä	 myöhemmin	 rangaistukseksi	 vakiintui	 tunnin	 jälki-

istunto.	Rangaistuksissa	on	kuitenkin	kirjavuutta	myös	saman	vuosikymmenen	tai	jo-

pa	saman	vuoden	sisällä:	esimerkiksi	tottelemattomuudesta	on	erityisesti	Oulun	tyttö-

lyseossa	rangaistu	oppilaita	aina	muistutuksesta	kahteen	tuntia	jälki-istuntoa	lyhyen-

kin	ajan	sisällä.278	

	

Rangaistuspäiväkirjojen	merkintöjen	perusteella	on	tietysti	mahdotonta	tietää,	olivat-

ko	 kaksi	 samalla	 tavoin	 nimettyä,	 mutta	 eri	 tavalla	 rangaistua	 rikettä	 lopulta	 kuiten-

kaan	samanlaisia,	yhtä	lieviä	tai	yhtä	pahoja	tekoja,	joista	olisi	edes	pitänyt	antaa	sa-

manlaiset	 rangaistukset.	 Edellisessä	 alaluvussa	 osoittamani	oppilaiden	 sosiaalisten	

taustojen	vaikutus	rangaistuksiin	on	kuitenkin	jo	mahdollinen	todiste	siitä,	että	opet-

tajat	saattoivat	rangaista	oppilaita	eri	tavoin	samoista	rikkeistä.279	Opettajien	rangais-

tusten	antajan	roolin	tutkimista	haittaa	myös	se,	ettei	rangaistuspäiväkirjoissa	ole	aina	

mainittu	 rangaistuksen	 antaneen	 opettajan	 nimeä,	 vaan	 sarakkeeseen	 on	 merkitty	

vain	 sana	 luokanvalvoja.280	Tämän	 tutkimuksen	 puitteissa	 ei	 ole	 kuitenkaan	 ollut	

mahdollista	 alkaa	 selvittää	 eri	 luokkien	 luokanvalvojia.	 Kaikissa	 tapauksissa	 siitä	 ei	

olisi	 ehkä	 hyötyäkään,	 sillä	 vaikuttaa	 siltä,	 että	 joskus	 oppilaan	 tekemästä	 rikkeestä	

rankaiseminen	on	viety	luokanvalvojan	ratkaistavaksi,	vaikka	oppilas	olisi	jäänyt	kiin-

ni	toiselle	opettajalle.	

	

Selvimmin	opettajien	antamien	rangaistusten	eroavaisuudet	näkyvät	niiden	määrissä.	

Suurin	osa	molempien	tutkimieni	koulujen	opettajista	oli	hyvin	maltillisia	rankaisijoi-

ta:	osa	antoi	vain	muutamia	rangaistuksia	koko	uransa	aikana,	osa	ei	yhtään.	Molem-

missa	 kouluissa	 oli	 opettajia,	 jotka	 opettivat	 siellä	 jopa	 usean	 vuosikymmenen	 ajan,	

mutta	 eivät	 koskaan	 rankaisseet	 ketään	–	tai	 rangaistuksia	 ei	 ainakaan	 ole	 merkitty	

suoraan	heidän	nimiinsä	rangaistuspäiväkirjoissa.	Toiset	opettajat	taas	olivat	hyvinkin	

ahkeria	rangaistusten	jakelijoita.281	

																																																								
278	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
279	Ks.	luku	3.2.	
280	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
281	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
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Oulun	tyttölyseossa	 ei	 ollut	 yhtäkään	 opettajaa,	 joka	 olisi	 rangaissut	 erityisen	 usein,	

mutta	koulussa	annettiinkin	toisaalta	paljon	vähemmän	rangaistuksia	kuin	Oulun	ly-

seossa.	Saksaa	ja	englantia	tyttölyseossa	opettanut	Helene	Fellman	oli	tyttölyseon	niin	

määrällisesti	 kuin	 keskiarvollisestikin	 eniten	 rangaistuksia	 antanut	 opettaja:	 hänen	

nimensä	 toistuu	 rangaistuspäiväkirjoissa	 vuosien	 1922–1943	 aikana	 yhteensä	 162	

kertaa	 eli	 hän	 langetti	 keskimäärin	 lähes	kahdeksan	 rangaistusta	 vuodessa.	 Seuraa-

vaksi	 eniten	 eli	 lähes	 seitsemän	 rangaistusta	 per	 vuosi	 antoivat	 vuosina	 1906–1933	

matematiikan	 ja	 fysiikan	 opettajana	 toiminut	 Jussi	 Tervaskanto	 sekä	 vuosina	 1942–

1947	voimistelun,	urheilun	ja	terveysopin	opettajana	toiminut	Aino	Perjola.282	Se,	ettei	

opettajien	joukosta	nouse	oikeastaan	yhtäkään	erityisen	paljon	rangaistuksia	jakanut-

ta	 opettajaa	 saattaa	 kertoa	 siitä,	 että	 Oulun	 tyttölyseossa	 rangaistuskäytännöt	 olivat	

kaikille	opettajille	melko	selvät.	

	

Oulun	lyseossa	suurimmat	opettajakohtaiset	rangaistusmäärät	olivat	ihan	toisenlaiset.	

Ylivoimaisesti	 eniten	 rangaistuksia	 antoi	 vuosina	 1923–1932	 voimistelua	 opettanut	

Johan	 Markkanen,	 yhteensä	 333	 kappaletta	 vajaan	 kymmenen	 vuoden	 aikana,	 mikä	

tarkoitti	37	rangaistusta	per	vuosi.	Jos	kuitenkin	katsoo	muiden	opettajien	vuosittaisia	

keskiarvoja,	menee	neljä	opettajaa	Markkasen	edelle.	Historianopettaja	Martta	Kantala	

oli	 töissä	 Oulun	 lyseossa	 vain	 lukuvuoden	 1926–1927,	 mutta	 ehti	 siinä	 ajassa	 antaa	

huimat	61	rangaistusta.	Hän	vaikuttaa	puuttuneen	muita	opettajia	innokkaammin	lie-

vempiin,	 vallattomuuteen	 tai	 muunlaiseen	 epäjärjestykseen	 liittyviin	 rikkeisiin.	 Voisi	

siis	kuvitella	hänen	sietokykynsä	kaikkea	epäjärjestystä	kohtaan	olleen	varsin	matala.	

Kantalan	lisäksi	ahkerimpia	rangaistustenantajia	olivat	historian	ja	uskonnon	opettaja	

O.	 Häyrynen,	 joka	 lukuvuoden	 1954–1955	 aikana	 antoi	 53	 rangaistusta,	 saksan	 ja	

ruotsin	opettaja	Anna	Gartz,	joka	vuosien	1925–1926	aikana	antoi	41	rangaistusta,	ja	

englannin	ja	ruotsin	opettaja	Arma	Lindström,	joka	hänkin	yhden	lukuvuoden	1949–

1950	aikana	antoi	41	rangaistusta.283	

	

	

																																																																																																																																																																		
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
282	Rangaistuspäiväkirjat	1912–1950,	Af:1.	OTlA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1950–1972,	Af:2.	OTlA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Af:3.	OTlA,	KA.	
283	Rangaistuspäiväkirjat	1902–1943,	Ae:3.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA,	
KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1964–1973,	Ae:5.	OLA,	KA;	Rangaistuspäiväkirjat	1973–1974,	Ae:6.	OLA,	
KA.	
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Edellisen	perusteella	vaikuttaa	siltä,	että	naisopettajat	olivat	ahkerampia	rangaistuk-

senantajia	kuin	miesopettajat.	Näin	ei	kuitenkaan	välttämättä	ollut,	sillä	yleensä	kaik-

kein	eniten	rangaistuksia	antaneille	Oulun	lyseon	opettajille	oli	yhteistä	lyhyt	työsuh-

de	ja	heidän	puuttumisensa	lievempiin	rikkeisiin,	kuten	vallattomuuteen,	tarkkaamat-

tomuuteen	 ja	 epäjärjestyksen	 aiheuttamiseen,	 huomattavasti	 herkemmin	 kuin	 muut.	

Nämä	tekijät	saattoivat	liittyä	toisiinsa,	sillä	lyhyen	työsuhteen	syynä	saattoi	olla	sijai-

suus	eikä	sijaisena	toiminut	opettaja	todennäköisesti	ollut	vielä	kovin	kokenut	tai	kou-

luttautunutkaan.	 Oppilaiden	 hallitseminen	 saattoi	 siis	 olla	 kokemattomalle	 sijaiselle	

vaikeaa,	ja	 hän	 turvautui	 tai	 joutui	 turvautumaan	 rangaistuksiin	 paljon	 herkemmin	

kuin	 kokeneemmat	 kollegansa.	 On	 myös	 mahdollista,	 että	 oppilaat	 näkivät	 sijaisen	

tunneilla	tilaisuutensa	tulleen	ja	käyttäytyivät	tarkoituksella	huonommin,	sillä	sijaisen	

auktoriteetti	ei	välttämättä	ollut	yhtä	vahva	kuin	vakituisen	opettajan.	Näin	saattoi	tie-

tysti	käydä	 myös	 vakituisen	 opettajan	 tunneilla,	 jos	 opettaja	 oli	 olemukseltaan	 sen	

tyyppinen,	 että	 oppilaat	 kokivat	 tämän	 häiritsemisen	 ja	 kiusaamisen	 helpoksi.	Toki	

opettajakin	saattoi	olla	luonteeltaan	nopeasti	tulistuvaa	sorttia,	jolle	rangaistusten	an-

taminen	oli	enemmän	sääntö	kuin	poikkeus.	Oulun	tyttölyseossa	opettajien	työsuhteet	

olivat	 keskimäärin	 pidempiä	 kuin	 Oulun	 lyseossa,	 mikä	 saattaa	 olla	 osasyynä	 siihen,	

ettei	tyttölyseossa	ollut	opettajia,	jotka	olisivat	antaneet	erityisen	paljon	rangaistuksia.	

	

Nostan	 lopuksi	 vielä	 esiin	 muutamia	 Oulun	 lyseossa	 ja	 tyttölyseossa	 sattuneita	 ta-

pauksia,	joissa	opettajan	tai	opettajakunnan	langettamat	rangaistukset	saattavat	näyt-

täytyä	kyseenalaisessa	valossa.	Ne	havainnollistavat	hyvin	sitä,	miten	syy	saattoi	olla	

myös	opettajassa	eikä	aina	oppilaassa,	kuten	usein	ajateltiin.	

	

Oulun	 lyseossa	 sattui	 vuoden	 1952	 syksyllä	 tapaus,	 jossa	 joukko	 oppilaita	protestoi	

luokkatoverilleen	 annetun	 rangaistuksen	 oikeellisuudesta.	 Opettajakokouksen	 pöytä-

kirjan	mukaan	seitsemännellä	luokalla	ollut	Pekka	oli	häirinnyt	ranskan	opettaja	Eero	

Soinisen	opetusta	kiellosta	huolimatta	ja	opettaja	oli	poistanut	Pekan	luokasta	määrä-

ten	 hänet	 pysymään	luokan	 ulkopuolella	 olevassa	käytävässä.	 Pekka	 oli	kuitenkin	

mennyt	 piirustussaliin	 ja	 tavannut	 siellä	 kuvaamataidon	 opettaja	 Mikko	 Asunnan.	

Asunta	oli	kysynyt	Pekalta,	oliko	tämä	nyt	vapaana	ja	Pekka	oli	vastannut	myöntävästi.	

Sen	jälkeen	Asunta	oli	kysynyt,	haluaisiko	Pekka	lähteä	auttamaan	häntä	kaupunginta-

lolle	asetettavan	näyttelyn	järjestämisessä.	Pekka	suostui,	mutta	lähti	kysymään	lupaa	

ranskan	 kielen	 opettaja	 Soiniselta.	Soininen	 kuitenkin	 kielsi	 oppilasta	 lähtemästä	 ja	



	 89	

piti	 tämän	kysymystä	 sopimattomana,	 sillä	 hänhän	oli	 kärsimässä	 rangaistustaan.	

Pekka	 poistui	 silloin	 luokasta.	 Seuraavalla	 ranskan	 tunnilla	 Soininen	 ilmoitti	 Pekan	

saavan	tunnin	jälki-istunnon	sopimattoman	kysymyksensä	takia.	Silloin	kaikki	tunnilla	

olleet	oppilaat	Pekkaa	lukuun	ottamatta	nousivat	ja	poistuivat	luokasta.	Pekan	koulu-

toverien	mielestä	Pekan	kysymys	ei	ollut	ollut	sopimaton	ja	siksi	siitä	annettu	rangais-

tus	 oli	 aiheeton.	 Opettajakokouksessa	 läsnä	 ollut	 opettajakunta	 oli	 kuitenkin	 toista	

mieltä,	ja	se	langetti	yhteistuumin	luokasta	poistuneille	oppilaille	kahden	tunnin	jälki-

istunnot	ja	määräsi	heidän	käytösarvosanansa	 laskettavaksi	kahdeksaan.284	Oppilai-

den	kollektiivinen	asettautuminen	opettajan	määräysvaltaa	vastaan	oli	poikkeuksellis-

ta.	Solidaarisuus	koulutoveriaan	kohtaan	ja	epäoikeudenmukaisena	pidetty	rangaistus	

sai	kuitenkin	joukon	poikia	yhdessä	vastustamaan	opettajaansa.	

	

Oulun	 lyseon	 vuoden	 1956	 syksyllä	 järjestetyssä	 opettajakokouksessa	 keskusteltiin	

englannin	kielen	lehtorina	toimivan	Ilma	Hakulisen	sopimattomasta	käytöksestä	eräs-

tä	oppilasta	ja	rehtoria	kohtaan.	Hän	oli	samaisen	syksyn	ensimmäisenä	koulupäivänä	

ajanut	erään	kahdeksannen	luokan	oppilaan	ulos	luokasta,	sillä	hän	ei	ollut	hyväksy-

nyt	oppilaan	ehtojen	suoritusta.	Hakulisen	käytös	oli	kokouksen	mukaan	ollut	erittäin	

sopimatonta	oppilasta	kohtaan	ja	jatkunut	samanlaisena	myöhemmin	myös	rehtorin-

kansliassa.	Hakulinen	oli	häirinnyt	rehtoria	tämän	virkatehtävissä	ja	väittänyt	tämän	

muun	 muassa	 väärentäneen	 hänen	 oppilaalle	 antamansa	 arvosanan.	 Kokouksessa	

mukana	olleet	opettajat	tulivat	kuitenkin	yksimielisesti	siihen	tulokseen,	että	kyseinen	

Hakuliselta	ehdot	saanut	oppilas	siirretään	kahdeksannelle	luokalle.	Lehtori	Hakulisen	

taas	toivottiin	pyytävän	sopimatonta	käytöstään	anteeksi	sekä	oppilaalta	että	rehtoril-

ta	ja	välttävän	vastaisuudessa	samanlaista	käyttäytymistä.285	

	

Mahdollisista	Hakuliseen	 kohdistuvista	jatkotoimenpiteistä	 ja	 vanhempainneuvoston	

tai	kouluhallituksen	puoleen	kääntymisestä	aiottiin	keskustella	seuraavassa	opettaja-

kokouksessa,	 joka	 järjestettiinkin	 kuukauden	 päästä.	Ilma	 Hakulinen	 ei	 saapunut	 ko-

koukseen,	 vaikka	 niin	 nähtävästi	 odotettiin.	 Luultavasti	 vanhempainneuvoston	 jäse-

nenä	olleen	pankinjohtaja	Hervan	mielestä	Hakulisen	”työskentely	oli	vaikeutunut	niin	

paljon,	että	kouluhallituksen	myötävaikutuksella	tapahtuva	paikan	vaihdon	suosittelu	

olisi	ainoa	mahdollinen	tie	asian	hoitamiseksi.”	Kokouksessa	läsnä	olleet	päättivät	jää-

dä	odottamaan	kouluhallituksen	edustajan	mahdollista	neuvottelua	lehtori	Hakulisen	

																																																								
284	22.10.1952.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1931–1974,	Ca:3.	OLA,	KA.	
285	6.9.1956.	Opettajakokousten	pöytäkirjat	1931–1974,	Ca:3.	OLA,	KA.	
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kanssa.286	Oulun	 lyseon	 aineisto	 ei	 kerro,	 miten	 Hakulisen	 tapauksen	 käsittely	 tästä	

jatkui.	 Hän	 kuitenkin	 toimi	 lyseon	 opettajana	 vuoteen	 1960	 asti287,	 joten	 ilmeisesti	

asiassa	 päästiin	 jonkinlaiseen	 sopuun	 tai	 kouluhallitus	 ei	 lyseon	 opettajakunnan	 ja	

vanhempainneuvoston	 mielipiteestä	 huolimatta	 suositellut	 Hakuliselle	 työpaikan	

vaihtoa.	

	

Hakulisen	 tapauksen	 yhteydessä	 ei	 voi	 olla	 ajattelematta	 opettajien	 kokemaa	 uupu-

musta	työssään.	Nykypäivänä	opettajien	kokema	stressi,	väsymys	ja	epäasiallinen	koh-

telu	sekä	kiusaaminen	ovat	hyvin	yleisiä	ongelmia.288	Hakulisen	sopimaton	käytös	op-

pilasta	ja	rehtoria	kohtaan	voisi	viitata	jonkinlaiseen	hermoromahdukseen,	joka	saat-

toi	aiheutua	työssä	koetusta	stressistä	ja/tai	väsymyksestä.	Etenkin	1950-luvulla	op-

pikoulun	 opettajan	 työ	 saattoi	 olla	 varsin	 kuormittavaa,	 sillä	 suuret	 ikäluokat	 olivat	

silloin	juuri	oppikouluiässä	ja	yhä	useammalla	oli	varaa	laittaa	lapsensa	oppikouluun,	

minkä	 vuoksi	koulujen	 oppilasmäärät	kasvoivat	 räjähdysmäisesti.	Luokkakoot	 saat-

toivat	olla	hyvin	suuria,	luokassa	saattoi	olla	jopa	yli	kolmekymmentä	oppilasta.289	Ou-

lun	lyseon	rikemäärät	olivat	korkeimmillaan	juuri	1950-luvulla,	jolloin	rangaistuspäi-

väkirjaan	merkittiin	yhteensä	3115	eri	rikettä.	Vertailun	vuoksi	1940-luvulla	rikkeitä	

merkittiin	 2175	 ja	 1960-luvulla	 vain	 1355	 kappaletta.290	Vaikka	 oppilasmäärätkin	

kasvoivat,	saattaa	1950-luvulla	tehtyjen	rikkeiden	hyvin	suuri	määrä	kertoa	myös	op-

pilaiden	huonontuneesta	käytöksestä,	mikä	taas	saattoi	johtua	opettajan	auktoriteetti-

aseman	alkaneesta	murtumisesta.	

	

Oulun	tyttölyseossa	puolestaan	sattui	vuonna	1963	tapaus,	jossa	koulun	rehtori	Anna	

Leinonen	oli	kehottanut	kolmatta	luokkaa	käynyttä	Kerttua	eroamaan	koulusta	ja	pa-

laamaan	kansakouluun,	koska	tämän	koulumenestys	osoitti,	että	oppilas	ei	”keskinker-

taisen	lahjakkuutensa	ja	huonon	terveytensä	vuoksi	kykene	suorittamaan	oppikoulu-

tutkintoa”.	Koululääkärinkin	mukaan	Kertulla	ei	ollut	mahdollisuuksia	oppikouluopis-

keluun,	sillä	hän	sairasti	hysteriaa.	Lääkärin	tekemä	diagnoosi	on	erikoinen,	sillä	hys-

teria	 on	 mielletty	 1800-luvun	 lopulla	 ja	 1900-luvun	 alussa	 tyypillisenä	 pidetyksi	sai-

raudeksi	eikä	enää	1960-luvulla	annetuksi	diagnoosiksi.	Neurooseja	ja	hermoja	1800-	

																																																								
286	6.9.1956.	 Opettajakokousten	 pöytäkirjat	 1931–1974,	 Ca:3.	 OLA,	 KA;	 7.9.1956.	 Opettajakokous-
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287	Oulun	lyseo	1874–1974:	100-vuotisjuhlajulkaisu	1974,	75.	
288	Länsikallio	&	Ilves	2016,	17–23.	
289	Kiuasmaa	1982,	398–400;	Leino-Kaukiainen	&	Heikkinen	2011,	25.	
290	Rangaistuspäiväkirjat	1944–1964,	Ae:4.	OLA.	
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ja	1900-lukujen	vaihteen	suomalaisessa	lääketieteessä	tutkineen	Minna	Uimosen	mu-

kaan	hermotautien	diagnosointi	ja	niiden	ennaltaehkäisyyn	tähdännyt	terveysvalistus	

jatkuivatkin	 aina	 1950-luvulle	 asti.	 Raja	 ei	 kuitenkaan	 ole	 yksiselitteinen,	 vaan	 esi-

merkiksi	vielä	1960-luvun	sairaanhoidon	oppikirjoista	saattaa	löytää	vuosisadan	vaih-

teelle	 tyypillisiä	 teemoja.	 Vaikka	 äkkiseltään	 siltä	 vaikuttaisikin,	 ei	siis	ole	 tavatonta,	

että	 hysteriaa	 saatettiin	 diagnosoida	 vielä	 1960-luvullakin.	Hysteriaa	 pidettiin	 erityi-

sesti	nuorille	naisille	tyypillisenä	hermostollisena	sairautena,	joka	ilmeni	heissä	muun	

muassa	ulkoisena	haurautena	sekä	tunne-	ja	hermoherkkyytenä.	Oireina	saattoi	esiin-

tyä	myös	kouristelua,	nykimistä,	raajojen	puutumista	tai	halvaantumista.	Koulutusta	ja	

työntekoa	pidettiin	uhkina	naisten	hermostolle,	kun	taas	miesten	hermoston	oletettiin	

kestävän	näitä	toimia	paljon	paremmin.291	

	

Kertun	 äiti	 valitti	rehtorin	 päätöksestä	erottaa	Kerttu	 koulusta	kouluhallitukseen	 ja	

väitti,	että	 hänen	 tyttärensä	 oli	 erotettu	koulusta	 sairauden	 takia	 eikä	 koulu	 ottanut	

tätä	 enää	 takaisin	 oppilaakseen.	 Kouluhallitus	 vaati	 selvityksen	 tapahtumista	 Oulun	

tyttölyseolta,	jonka	mukaan	Kerttua	ei	oltu	erotettu	koulusta,	vaan	hän	oli	rehtorin	ja	

koululääkärin	neuvosta	ja	äitinsä	suostumuksella	itse	eronnut	koulusta.292	Kouluhalli-

tus	uskoi	tyttölyseon	selvitykset	tapahtumista,	mutta	oli	silti	sitä	mieltä,	että	koulu	oli	

menetellyt	 virheellisesti,	 koska	 ei	 ollut	ottanut	 oppilasta	 takaisin	 kouluun	 vuoden	

1963	syyslukukaudella,	vaikka	oppilas	oli	parantunut	sairaudestaan.	Kouluhallitus	an-

toi	 Oulun	 tyttölyseolle	 varoituksen	 virheellisen	 menettelyn	 johdosta.	 Kerttu	ei	enää	

palannut	kouluun,	sillä	hän	oli	päässyt	toisen	oppikoulun	oppilaaksi.293	Kertun	tapaus	

herättää	kysymyksen	erityisesti	siitä,	 oliko	 hänen	 erottamisensa	 tai	”eroamaan	 neu-

vomisensa”,	kuten	Oulun	tyttölyseo	asian	itse	muotoili,	tehty	oikein	perustein.	Vaikut-

taa	siltä,	ettei	Kertun	pärjääminen	koulussa	ollut	kiinni	ainakaan	hänen	lahjakkuuden	

puutteestaan,	 sillä	 hän	 oli	 kuitenkin	 päässyt	toiseen	 oppikouluun294.	 Tällöin	 ainoaksi	

syyksi	jää	hänen	terveydentilansa,	lääkärin	diagnosoima	hysteria.	

	

																																																								
291	Tuomaala	2004,	235;	Uimonen	1999,	21,	78–85,	141–150.	
292	8.10.1963.	Vanhempainneuvoston	pöytäkirjat	1903–1974,	Cb:1.	OTlA,	KA.	
293	Kouluhallituksen	kirje	Oulun	tyttölyseon	rehtorille	Anna	Leinoselle	12.2.1964.	Vanhempainneu-
voston	pöytäkirjat	1903–1974,	Cb:1.	OTlA,	KA.	
294	Koulujärjestyksen	mukaan	myös	koulua	vaihtavalle	tuli	järjestää	sisäänpääsykoe,	jossa	mitattiin	
hänen	lahjakkuuttaan.	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	23	§.	
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Koulujärjestyksessä	 ei	 otettu	 lainkaan	 huomioon	 oppilaiden	 oikeuksia,	 vaan	 sen	 mu-

kaan	 opettaja	 oli	 ehdoton	auktoriteetti,	 jonka	 käskyjä	 oli	noudatettava.295	Opettajalla	

oli	 siis	 kaikki	 valta	 myös	 oppilaan	 kurittamisessa,	 kunhan	 se	 vain	 pysyi	 koulujärjes-

tyksen	 sallimissa	 rajoissa,	eikä	 oppilaalla	 ollut	 mahdollisuutta	 puolustautua,	 lausua	

rangaistuksesta	omaa	mielipidettään	tai	valittaa	siitä	itse	mihinkään.	Koulumaailman	

muuttuessa	vähitellen	sotien	jälkeen	demokraattisemmaksi	ja	opettajan	auktoriteetti-

aseman	murtuessa	oppilaiden	oikeudet	nousivat	vihdoin	keskustelun	kohteeksi.	1970-

luvulla	 kouluihin	 perustettiinkin	 vaaleilla	 valitut,	 koulujen	 sisäiset	 kouluneuvostot,	

joissa	opettajilla	ja	oppilailla	oli	edustuksensa.	Kouluneuvostot	päättivät	muun	muassa	

oppilaiden	rankaisemisesta,	joten	opettajilla	ei	sitä	oikeutta	enää	ollut.296	 	

																																																								
295	Suomen	Asetuskokoelma	26/1872,	35	§.	
296	Ruuskanen	2015,	39,	52.	
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LOPPULAUSE	
	
	
Tässä	tutkimuksessa	 tarkastelin	koulukurin	 sukupuolittuneisuutta	vuosina	 1912–

1974.	Lähteinä	käytin	pääasiassa	Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttölyseon	rangaistuspäivä-

kirjoja,	opettajakokousten	pöytäkirjoja	ja	tarkastuspöytäkirjoja.	Rangaistuspäiväkirjo-

jen	perusteella	 on	 nähtävissä,	millaisista	 rikkeistä	lyseoiden	oppilaita	 on	 rangaistu.	

Rangaistuspäiväkirjojen	käyttö	lähteenä	ei	kuitenkaan	ole	täysin	ongelmatonta.	Päivä-

kirjojen	yleensä	varsin	lyhytsanaiset	merkinnät	eivät	useinkaan	kerro,	millainen	oppi-

laan	tekemä	rike	todellisuudessa	oli.	Jokaista	rikettä	ja	siitä	saatua	rangaistusta	ei	aina	

merkitty	rangaistuspäiväkirjaan,	 vaan	merkintä	 saatettiin	 tehdä	pelkästään	 luokka-

päiväkirjaan	 tai	 sitten	sitä	 ei	 merkitty	mihinkään.	Tarkastus-	ja	 opettajakokousten	

pöytäkirjoista	saa	usein	lisätietoa	oppilaiden	saamista	rangaistuksista,	mutta	niistä	oli	

molemmissa	kouluissa	keskusteltu	harmittavan	vähän.	Oppilaiden	tekemät	rikkeet	ja	

heidän	 niistä	 saamansa	 rangaistukset	 oli	 kuitenkin	 mahdollista	 tilastoida	melko	 luo-

tettavalla	tavalla.	

	

1900-luvun	pedagogisten	tekstien	mukaan	koulun	järjestyksen	tuli	olla	niin	hyvä,	ettei	

opettajan	tarvinnut	käyttää	sen	ylläpidossa	juuri	ollenkaan	rangaistuksia.	Jos	opettaja	

turvautui	usein	rangaistuksiin,	oli	hän	epäonnistunut	tehtävässään.	Rangaistukset	ei-

vät	kuitenkaan	todellisuudessa	olleet	oppikouluissa	lainkaan	harvinaisia.	Poikalyseos-

sa	rangaistiin	erittäin	usein,	joskus	jopa	satoja	kertoja	yhden	lukuvuoden	aikana,	kun	

taas	 tyttölyseossa	 rangaistuksia	 oli	 enimmillään	 kymmeniä	 samana	 aikana.	Poika-

lyseossa	rangaistiin	siis	tyttölyseoon	verrattuna	huomattavasti	useammin,	mutta	ran-

gaistusten	käyttö	ei	ollut	vierasta	jälkimmäisessäkään	koulussa.	

	

Koulukurin	 rangaistuskäytännöt	 olivat	selvästi	sukupuolittuneita.	Jo	 koulukuria	sää-

dellyt	lainsäädäntö	eli	vuoden	1872	koulujärjestys	oli	sukupuolittunut,	sillä	siinä	pojil-

le	ja	tytöille	oli	määrätty	erilaiset	rangaistuskeinot.	Poikiin	sai	kohdistaa	hyvin	monen-

laisia	 eri	 rangaistuksia	aina	muistutuksesta	karsseriin	ja	erottamiseen	asti,	 mutta	ty-

töille	suositeltiin	pelkästään	varoitusta,	vaikkakin	erityisen	”irstaiden”	ja	”pahankuris-

ten”	 tyttöjen	 kohdalla	 voitiin	 kuitenkin	 käyttää	 myös	 koulusta	 erottamista.	 	 Tyttöjen	

ajateltiin	olevan	herkkiä	ja	kovan	kurinpidon	pelättiin	miehistävän	heitä.	Poikien	kuri-

tus	 taas	 nähtiin	 normaalimpana	 asiana,	 sillä	 poikien	 villeyttä	 ja	 pahantapaisuutta	 pi-

dettiin	heille	luonnollisena	käytöksenä.	
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Tutkimieni	lyseoiden	rangaistuspäiväkirjojen	perusteella	vain	tai	enimmäkseen	pojille	

tyypillisiä	 rangaistuskeinoja	 olivat	 karsseri,	 tovereista	 erottaminen	 ja	 määräaikainen	

erottaminen	koulusta.	Tyttöjä	taas	rangaistiin	huomattavasti	poikia	useammin	koulu-

järjestyksen	suosittelemilla	muistutuksilla	ja	varoituksilla.	Molempien	koulujen	yleisin	

rangaistuskeino	oli	jälki-istunto,	vaikkei	koulujärjestys	pitänytkään	sitä	tytöille	soveli-

aana	rangaistuksena.	Kenties	sen	ajateltiin	säädeltävyytensä	ansiosta	soveltuvan	mo-

neen	eri	rikkeeseen,	joten	siitä	tuli	myös	tyttölyseossa	hyvin	käyttökelpoinen	rangais-

tuskeino.	Muistutuksia	ja	varoituksia	alettiin	merkitä	enää	pelkästään	luokkapäiväkir-

joihin	 1900-luvun	 alkupuoliskon	 aikana.	 Luultavasti	 niitä	 ei	 lievyytensä	 vuoksi	 enää	

koettu	varsinaisiksi	rangaistuksiksi.	Muistutuksia	ja	varoituksia	annettiin	tutkimissani	

kouluissa	tosiasiassa	siis	paljon	enemmän	kuin	rangaistuspäiväkirjat	antavat	ymmär-

tää.	

	

Sukupuolittuneisuus	 tuli	 osittain	 esille	 myös	 oppilaiden	 tekemissä	 rikkeissä.	Vaikka	

Oulun	lyseon	ja	tyttölyseon	oppilasmäärät	olivat	erilaiset,	riketyyppejä	suhteuttamalla	

pystyi	selvittämään,	mitkä	olivat	pojille	ja	tytöille	tyypillisimmät	rikkeet.	Molemmissa	

kouluissa	 syyllistyttiin	 eniten	 yleiseen	 häiriöön	 ja	 tottelemattomuuteen	 liittyviin	 rik-

keisiin.	Usein	tällaiset	vilkkauteen	ja	äänekkyyteen	liittyvät	teot	on	mielletty	tyypilli-

semmiksi	 pojille,	 mutta	 aineiston	perusteella	 niihin	 syyllistyivät	 helposti	 myös	 tytöt.	

Silti	etenkin	yleiset	häiriöt	olivat	poikien	kohdalla	huomattavasti	yleisempiä	kuin	ty-

töillä.	Lisäksi	pojat	syyllistyivät	usein	huolimattomuuteen	ja	myöhästymiseen.	

	

Tyttöjen	 yleisimpiä	 rikkeitä	 yleisten	 häiriöiden	 ja	 tottelemattomuuden	 lisäksi	 olivat	

luvaton	poissaolo	koulusta	ja	vilppi.	Tytöt	vaikuttavat	syyllistyneen	helposti	koulusta	

lintsaamiseen,	 koska	 se	 oli	 helppo	 tapa	 kapinoida	 koulun	 järjestystä	 vastaan.	 Usein	

tytöt	lintsasivat	porukalla,	jolloin	kynnys	siihen	oli	matalampi.	Lintsaaminen	vaikuttaa	

myös	 lisääntyneen	 samalla	 kun	 oppikoulun	 käymisestä	 tuli	 tavanomaisempaa.	Oppi-

koulua	ei	kenties	nähty	enää	niin	arvokkaana	mahdollisuutena	kuin	aikaisemmin,	jo-

ten	 tunneilla	käymistä	ei	pidetty	niin	tärkeänä.	Vilppiin	taas	sorruttiin	helposti	siksi,	

ettei	naista	pidetty	yhtä	älykkäänä	sukupuolena	kuin	miestä	ja	tyttöjen	ajateltiin	jopa	

rasittuvan	liikaa	koulussa.	Tämän	vuoksi	tytöt	saattoivat	alkaa	epäillä	omaa	osaamis-

taan	ja	heistä	tuli	alisuoriutujia.	Huoli	koulumenestyksestä	ajoi	siis	tytöt	lunttaamaan.	
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Sukupuolittain	 mielenkiintoisiksi	 rikkeiksi	 nousivat	 erityisesti	 tappelu	 ja	 rähinöinti,	

koulukaverin	 vahingoittaminen,	juopottelu	 ja	 tupakointi	 sekä	luvattomat	 huvit.	Kol-

mesta	 ensimmäisestä	 riketyypistä	 rangaistiin	 lähestulkoon	 vain	 poikia.	Kyseisiä	 rik-

keitä	 vaikuttaa	 esiintyneen	 Oulun	 lyseossa	 yllättävän	 harvoin,	 vaikka	 ne	 miellettiin	

osaksi	 mieheksi	kasvamisen	 performanssia.	Luvattomat	 huvit	 eli	luvattomiin	juhliin	

osallistuminen	taas	 oli	 vain	 tyttöjen	 rike.	 Varmasti	 myös	 pojat	 osallistuivat	 juhliin,	

mutta	 heitä	 ei	 rangaistu	 siitä	 koskaan.	 Poikiin	 ei	 liitetty	 samanlaisia	 siveellisyyden	

vaatimuksia	kuin	tyttöihin.	Huvittelua	ja	tanssimista	pidettiin	tytöille	paheksuttavina	

toimintoina,	sillä	ne	yhdistettiin	seksuaalisuuteen,	joka	taas	naisten	kohdalla	oli	rajat-

tu	vain	avioliittoon.	

	

Kuten	 aiemmassa	 tutkimuksessa,	 tässäkin	tutkimuksessa	tytöistä	 piirtyy	 huomatta-

vasti	 kiltimpi	 ja	 tottelevaisempi	kuva	 kuin	 pojista,	 sillä	 tytöt	 tekivät	yksinkertaisesti	

paljon	vähemmän	rikkeitä	kuin	pojat.	Tyttöihin	ja	poikiin	kohdistettiin	tutkimusajan-

kohtanani	erilaisia	odotuksia.	Tyttöjen	odotettiin	olevan	juurikin	kilttejä	ja	tottelevai-

sia,	joten	heille	syntyi	paineita	käyttäytyä	odotusten	mukaisesti.	Lisäksi	tyttöihin	koh-

distui	 tiukempi	 kontrolli,	 minkä	 vuoksi	 heitä	 pidettiin	 tarkemmin	 silmällä.	 Poikien	

norminmukaiseen	käyttäytymiseen	taas	kuviteltiin	kuuluvan	tietynlainen	aggressiivi-

suus	ja	vilkkaus,	joten	nämä	piirteet	heille	myös	jossain	määrin	sallittiin.	Toisaalta	täs-

sä	tutkimuksessa	havaittiin,	että	tytöt	saattoivat	myös	kapinoida	heille	asetettuja	rajo-

ja	vastaan.	

	

Tutkimieni	koulujen	rangaistusten	määrät	olivat	yleensä	ottaen	korkeimmillaan	1950-

luvuilla.	Yksi	luonnollinen	syy	oli	koulujen	oppilasmäärien	räjähdysmäinen	kasvu,	kun	

suuret	 ikäluokat	 tulivat	 oppikouluikään.	Lisäksi	 yhä	 useammalla	 oli	 mahdollisuus	 ja	

varaa	laittaa	lapsensa	oppikouluun.	On	myös	mahdollista,	että	sota-ajan	ilmiöt	ainakin	

jossain	 määrin	vaikuttivat	 oppikoululaisten	 huonon	 käytöksen	 kasvuun	vielä	 1950-

luvullakin.	Nuoriso	ei	enää	noudattanut	vanhemmilleen	tuttuja	arvoja	ja	normeja,	mi-

kä	herätti	huolta	nuorten	villiintymisestä.	1960-luvulla	rangaistusmäärät	etenkin	lie-

vempien	rikkeiden,	kuten	yleisten	häiriöiden,	kohdalla	laskivat	radikaalisti.	Tulkitsen	

tämän	 johtuvan	 uuden	 pedagogiikan	 tulemisesta	 ja	 opettajan	 auktoriteettiaseman	

murtumisesta.	 Oppilaille	 annetut	 rangaistukset	 lievenivät	 tai	 pienempien	 rikkeiden	

kohdalla	niitä	ei	annettu	enää	ollenkaan.	Uusi	pedagogiikka	ei	enää	nähnyt	rangaistuk-

sia	relevantteina	kasvatus-	ja	järjestyksenpitokeinoina,	vaan	opettajan	tuli	omilla	tai-
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doillaan	 osata	 pitää	 järjestystä	 yllä.	 Lisäksi	 oppilaat	 alkoivat	 havahtua	 omiin	 oikeuk-

siinsa,	 minkä	 vuoksi	 opettajat	 olivat	 rangaistusten	 suhteen	 aiempaa	 huomattavasti	

varovaisempia.	

	

Tässä	 tutkimuksessa	 koulukuria	 tarkasteltiin	myös	 intersektionaalisuuden	 näkökul-

masta	 eli	 miten	 oppilaan	 ikä,	 sosiaalinen	 asema	 ja	 opettaja	 rangaistuksen	 antajana	

vaikuttivat	 siihen,	 miten	 oppilaita	 rangaistiin.	Sekä	 Oulun	 lyseossa	 että	 Oulun	 tyttö-

lyseossa	 eniten	 rangaistuksia	 saivat	 keskikouluasteen	 oppilaat.	 Oulun	 lyseossa	 ran-

gaistuksia	annettiin	eniten	II-III	luokan	oppilaille,	Oulun	tyttölyseossa	taas	keskimää-

rin	 hieman	 vanhemmille,	 III-V	 luokan	 oppilaille.	 Tytöt	 saattoivat	 lyseoon	 tullessaan	

olla	vielä	arkoja	ja	rohkaistuivat	häiriköimään	hieman	myöhemmässä	iässä	kuin	pojat.	

Lukioluokilla	 sääntöjä	 rikottiin	 huomattavan	 vähän	 verrattuna	 keskikouluun.	 Van-

hemmat	oppilaat	olivat	kenties	oppineet	noudattamaan	koulun	sääntöjä.	Toisaalta	lu-

kiolaisia	rangaistiin	keskimäärin	ankarammin	kuin	nuorempia	oppilaita,	koska	heidän	

olisi	 täytynyt	 jo	 osata	käyttäytyä	 asianmukaisesti.	Lukiolaiset	 eivät	 juurikaan	 syyllis-

tyneet	 nuoremmille	 tyypilliseen	 häiriökäyttäytymiseen,	 vaan	heidän	 kohdallaan	 ko-

rostuivat	esimerkiksi	myöhästymiset,	poissaolot	ja	tupakointi.	

	

Myös	oppilaan	sosiaalisella	taustalla	vaikuttaa	ainakin	jossain	määrin	olleen	merkitys-

tä	oppilasta	rangaistaessa,	vaikka	sitä	oli	vaikea	todentaa.	Oulun	lyseon	ja	Oulun	tyttö-

lyseon	lähteistä	löytyi	kuitenkin	tapauksia,	joiden	perusteella	on	ainakin	aihetta	otak-

sua	näin.	Oppilaita	saatettiin	siis	rangaista	kovemmin,	jos	he	kuuluivat	alempaan	yh-

teiskuntaluokkaan,	 kun	 taas	 ylempään	 yhteiskuntaluokkaan	 kuuluneet	 lapset	 selvisi-

vät	tavallisesti	lievemmin	rangaistuksin.	Alempaan	yhteiskuntaluokkaan	kuuluvia	lap-

sia	 saatettiin	kuitenkin	 joissain	 tapauksissa	 rangaista	 myös	 lievemmin,	 sillä	 heidän	

asemansa	herätti	 opettajissa	 sääliä.	 Yleensä	 alempaan	 yhteiskuntaluokkaan	 kuuluvat	

lapset	olivat	oppikoulussa	vapaaoppilaina,	sillä	heillä	ei	useinkaan	ollut	varaa	maksaa	

kalliita	 lukukausimaksuja.	 Vapaaoppilailta	 vaadittiin	 varmasti	 parempaa	 käytöstä	 ja	

jos	tämä	teki	rikkeen,	saatettiin	häntä	statuksensa	vuoksi	rangaista	ankarammin.	

	

Opettajalla	 on	 ollut	 merkittävä	 rooli	 koulun	 kurikäytänteissä.	 1900-luvun	 kuluessa	

opettajan	rooli	muuttui	merkittävästi	ehdottomasta	auktoriteetista	oppilaan	ohjaajak-

si.	Samalla	kurinkäyttö	väheni	ja	rangaistukset	alkoivat	menettää	vanhaa,	kasvattami-

seen	tähtäävää	merkitystään.	Opettajalla	oli	kuitenkin	pitkään	suuri	rooli	rangaistus-
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ten	antajana,	sillä	hänellä	oli	periaatteessa	kaikki	valta	langettaa	sellainen	rangaistus,	

jonka	hän	itse	parhaaksi	näki.	Vasta	1970-luvulla	syntyneiden	kouluneuvostojen	myö-

tä	opettajan	rankaisuvalta	päättyi.	Oulun	lyseossa	ja	tyttölyseossa	rangaistuksia	annet-

tiin	 varsin	 mielivaltaisesti.	 Rangaistuspäiväkirjojen	 perusteella	 kouluissa	 pääosin	 py-

syttiin	kyllä	koulujärjestyksen	määrittelemissä	luvallisissa	rangaistuskeinoissa,	mutta	

kouluissa	 ei	 vaikuttanut	 olevan	 minkäänlaista	 yhteistä	 linjaa	 siinä,	 minkälaisia	 ran-

gaistuksia	tulisi	antaa	mistäkin	rikkeistä.	Lisäksi	eri	opettajien	antamien	rangaistusten	

määrissä	 oli	 huomattavia	 eroavaisuuksia,	 sillä	 toiset	 eivät	 pitkänkään	 uran	 aikana	

rankaisseet	 ketään,	 mutta	 toiset	 saattoivat	 yhdenkin	 lukuvuoden	 aikana	 antaa	 kym-

meniä	rangaistuksia.	Vaikuttaa	siltä,	että	sijaisena	toimineet	opettajat	olivat	herkem-

piä	antamaan	rangaistuksia	kuin	pidempään	opettajana	toimineet.	Opettajan	persoo-

nallakin	saattoi	olla	vaikutusta	siihen,	miten	helposti	hän	tulistui	oppilaiden	huonoon	

käyttäytymiseen	 tai	 miten	 helppoa	 häntä	 oli	 oppilaiden	 mielestä	 ärsyttää	 ja	 kiusata.	

Opettajan	 työ	 saattoi	myös	olla	 henkisesti	 hyvin	 kuormittavaa,	 kun	 oppilasmäärät	

kasvoivat	sotien	jälkeen	ja	opettajan	auktoriteettiasema	alkoi	heiketä.	

	

Tämä	tutkimus	vahvisti	ja	osittain	myös	haastoi	aiempien	tutkimusten	tuloksia,	mutta	

toi	myös	lisää	tietoa	oppikoulujen	sukupuolittuneista	kurikäytännöistä	ja	intersektio-

naalisuuden	vaikutuksista	koulukuriin.	Oppikoulujen	sukupuolittuneiden	kurikäytän-

töjen	 muutoksen	 näkökulmasta	 tämä	 tutkimus	 on	 ensimmäinen,	 sillä	 aihetta	 ei	 ole	

aiemmin	 tutkittu	 näin	 laajassa	 mittakaavassa.	Oppilaan	 saamaan	 rangaistukseen	 vai-

kuttivat	lukuisat	yhteiskunnalliset	ja	paikalliset	arvot,	käsitykset	ja	normit,	jotka	ovat	

ajassa	 ja	 paikassa	 muuttuvia,	 minkä	 vuoksi	 niitä	 kaikkia	 on	 mahdoton	 paikallistaa.	

Oppikoulu	oli	selkeästi	vahva	yhteiskunnallinen	tekijä,	joka	omalta	osaltaan	vahvisti	ja	

rakensi	sukupuolikäsityksiä.	Oppikoulut	olivat	myös	hyvin	hierarkisen	vallan	paikkoja,	

joissa	myös	oppilaan	taustoilla	tai	opettajan	ja	oppilaan	välisillä	suhteilla	oli	merkitys-

tä.	Koulukuri	oli	siis	selkeästi	sukupuolittunutta,	mutta	sukupuoli	ei	ollut	ainoa	tekijä,	

joka	siihen	vaikutti.	 	
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