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Lastensuojelussa elettiin murroksen aikaa 1920-luvulla. Lastensuojelulakia oli yritetty saada 

aikaiseksi jo monen vuoden ajan, tuloksetta. Lastensuojeluviranomaisten oli hankala hoitaa 

tehtäviään, kun ei ollut lakia johon turvata. Aika oli suotuisaa lastensuojelulle, koska lasten 

hyvinvointiin alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota ja tarvittiin lastensuojeluviranomaisia 

auttamaan huono-osaisia lapsia. Teollistuminen oli lisännyt naisten työssä käyntiä, jolloin lapset 

jäivät yksin kotiin. Lisäksi vuoden 1918 sisällissodan seurauksena oli orpoja huomattavan paljon. 

Lastensuojelulle oli siis tarvetta. 

Tällaisessa tilanteessa Alpo Lumme aloitti toimintansa lastensuojelutyössä. Tutkielman 

tarkoituksena on tarkastella Alpo Lumpeen uraa Tampereen lastensuojelulautakunnassa vuosina 

1922–1933. Tarkastelen lähinnä minkälaisia asioita hän sai hoidettavakseen ja mitkä asiat nousivat 

hänelle työn edetessä tärkeiksi. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan Lumpeen suhtautumista 

lastensuojelulainsäätämiseen ja lopulliseen vuonna 1936 säädettyyn lastensuojelulakiin. 

Alkuperäisinä lähteinä on käytetty Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjoja ja 

toimintakertomuksia. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty lähteinä Alpo Lumpeen kirjoittamia 

artikkeleita lastensuojelualan lehtiin ja hänen itsensä perustaman Nuori kansa -lehden artikkeleita. 

Tutkimuksen toisessa osassa, joka käsittelee lastensuojelulakia, lähteinä on käytetty valtiopäivä 

asiakirjoja. 

Alpo Lumpeen toiminta Tampereen lastensuojelulautakunnassa oli merkittävää. Hän hoiti erittäin 

monia tehtäviä. Hän toimi lautakunnan sihteerinä, ammattiholhoojana, lastenvalvojana ja 

lastensuojelulautakunnan kanslian johtajana eli koko Tampereen lastensuojelutyönjohtajana. 



 

Lumpeelle nousi selvästi monia tärkeitä asioita ylitse muiden. Lastenvalvojana hän hoiti 

aviottomien lasten asioita. Sekä aviottomista lapsista että heidän äideistään tuli Lumpeelle tärkeä 

puolustamisen kohde. Hän myös yritti monella tapaa parantaa lasten ja äitien oloja. Lisäksi Lumme 

oli huolissaan punaorvoista, joita sisällissodan seurauksena oli Tampereella erittäin paljon. 

Lumpeen mielestä punaorvot eivät olleet syypäitä sotaan, joten heitä oli autettava kaikella 

mahdollisilla tavoilla. Lumpeelle nousi tärkeäksi myös kotikasvatuksen tukeminen. Hän toivoi, että 

lapset voisivat kasvaa kotona vanhempiensa kanssa. Tätä piti yrittää tukea, jotta vanhempien ei 

tarvitsisi lähettää lapsiaan pois. 

Lumme pääsi eduskuntaa vuonna 1933 ja seuraavana vuonna tuli eduskuntaan käsiteltäväksi 

lastensuojelulakiehdotus. Lumme oli tyytyväinen, että monen vuoden odottamisen jälkeen 

lastensuojelulaki vihdoinkin saataisiin aikaiseksi. Lumme ei kuitenkaan ollut tyytyväinen 

lakiehdotukseen. Hänen mielestään lastensuojelulle piti taata itsenäisyys eikä keskittää sitä 

huoltolautakuntaan, niin kuin laissa ehdotettiin. Laki saatiin säädettyä, mihin Lumme oli 

tyytyväinen, vaikka hän ei ihan koko lain sisällöstä pitänytkään. Hänen onnekseen Tampereen 

lastensuojelulautakunta sai jatkaa itsenäisenä. Lumme oli merkittävä henkilö lastensuojelussa ja 

varsinkin Tampereella. Hän sai osakseen myös muiden lastensuojeluviranomaisten arvostusta. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman esittely ja lähtökohdat 

”Kasvatus olkoon meidän politiikkamme”. Näin totesi Alpo Lumme kirjoittaessaan nuorten 

kasvatuksen tärkeydestä. Lumpeelle kasvatus oli politiikka, jolla hän halusi saada yhteiskunnan 

toimimaan paremmin. Hän näki kasvatuksen kokonaisvaltaisena paremman elämän 

saavuttamiskeinona. Lumme pääsi toteuttamaan omia kasvatusaatteitaan Tampereen lastensuojelun 

parissa. Hän toimi 1920–30-luvuilla Tampereen lastensuojelutyönjohtajana.1  

Lastensuojelullinen toiminta ja ajattelu ovat kehittyneet vähitellen osana yhteiskunnallisen 

tietoisuuden syvenemistä. Suomeen lastensuojeluaatteet tulivat ulkomailta ja ne herättivät 

tietoisuuden lastensuojelun tarpeista. Silti lastensuojelun tarve lähti oman maan lasten huonoista 

oloista, mutta ulkomailta saatiin tietoa kuinka lähteä hoitamaan asioita. Myös kristinuskolla on ollut 

vaikutusta lastensuojelun synnylle, koska lähimmäisen rakkaus oli sille tärkeää.2 Lastensuojelu on 

ollut alusta asti poliittinen ja ideologinen kysymys, koska sen taustalta voidaan tunnistaa 

samanlaisia aatteellisia virtauksia kuin muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa. Siinäkin on kyse 

siitä, minkä arvojen pohjalle yhteiskuntaa halutaan rakentaa. Sen lähtökohdat ymmärretään eri 

maailmankatsomuksissa eri tavalla.3 

                                                 

1 Naapuri (Lumme) 1935, 183. 
2 Hämäläinen 2007, 18–21. 
3 Hämäläinen 2007, 27–28. 
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1900-luvun alussa ei varsinaisesti vielä käytetty käsitettä lastensuojelu vaan puhuttiin ”siveellisessä 

suhteessa huonosti hoidetuille” ja ”pahantapaisille” lapsille yhteiskunnan puolesta järjestettävästä 

kasvatuksesta.4 1900-luvun alussa käytettiin termiä ”suojelukasvatus”. Sitä käytettiin 

”merkitsemään sitä erityistä suojelua ja kasvatusta, mikä yhteiskunnan puolesta olisi annettava 

siveellisessä suhteessa laiminlyödyille sekä ruumiillisesti huonohoitoisille ja pahoinpidellyille 

samoin kuin pahantapaisille lapsille”5 1920-luvulla lastensuojelu-käsite tuli yleisempään käyttöön. 

Se tarkoitti tuolloin yhteiskunnan välttämättömiä toimia riittävän tuen ja turvan takaamiseksi 

alaikäiselle sellaisissa tilanteissa, joissa alaikäisen huolenpidosta vastuussa oleva ei kyennyt näitä 

vähimmäisoloja tarjoamaan.6 Lastensuojelu oli hajanaista vielä 1920-luvulla, mutta silloin alkoi sen 

määrätietoinen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Vähitellen lastensuojelu alkoi hahmottua 

yhtenä kokonaisuutena. Käsitys lastensuojelun kokonaisuudesta nojasi ajatukseen jokaisen lapsen 

oikeudesta saada osakseen riittävää huolenpitoa ja kasvatusta. Yhteiskunnan katsottiin olevan 

vastuussa tämän toteutumisesta.7 Lastensuojelua haluttiin kehittää koko kansan yhteisenä asiana, 

koska oli tärkeä saada mahdollisimman moni kiinnostumaan asiasta. Kansalaisten kiinnostusta 

pyrittiin herättämään puhein ja kirjoituksin.8 

Alpo Lumme, Tampereen lastensuojelutyönjohtaja, toimi lastensuojelussa yhteiskunnan edustajana 

ja halusi saattaa vähäosaiset lapset osaksi lastensuojelua, jotta heille saataisiin parempi elämä ja 

paremmat kasvatusmahdollisuudet. Lumpeen tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman paljon hyvää 

jollain tavalla sorretuille ihmisille. Hänen mielestään kaikilla piti olla yhtäläiset mahdollisuudet. 

Lumme toteutti näkemyksiään lastensuojelussa, jonka seurauksena Tampereen lastensuojelusta 

muodostui edelläkävijä Suomalaisessa lastensuojelussa. Lumme auttoi lapsia saamaan 

mahdollisimman hyvän tulevaisuuden, vaikka heidän elämänsä ei olisi alkanut parhaalla 

mahdollisella tavalla. Hän antoi lapsille toivoa paremmasta. 

Tässä työssä tutkin Alpo Lummetta ja hänen lastensuojelulautakuntauraansa vuosina 1922–1933. 

Tarkastelen hänen uransa Tampereella lastensuojelun edistäjänä. Tutkin minkälaisia tehtäviä hän sai 

                                                 

4 Hämäläinen 2007, 107. 
5 KM 1905, 105–106. 
6 Tunkelo 1922, 683- 687. 
7 Hämäläinen 207, 182–183. 
8 Hämäläinen 2007, 194–195. 
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hoidettavakseen lautakunnassa ja mitkä asiat nousivat tärkeiksi hänelle. Tarkastelen myös Lumpeen 

aatemaailmaa. Olen rajannut lastensuojelulautakuntauran tarkastelun koskemaan vuosia 1922–1933, 

koska Lumme valittiin eduskuntaan vuonna 1933. Kansanedustaja-aikanaan hänelle tuli paljon 

muitakin tehtäviä, eikä hän ehtinyt paneutumaan samalla tavalla Tampereen asioihin. Toisena 

tarkastelun kohteena on Lumpeen ensimmäinen eduskuntakausi 1933–1936. Siitä tarkastelen 

erityisesti lastensuojelulakia vuodelta 1936 ja Lumpeen suhtautumista sen valmisteluihin ja itse 

lakiin.  Tutkimuksen tarkoituksena on valottaa yhden Tampereen merkkihenkilön ajatuksia ja 

toimintaa. Lumme ansaitsee tulla tutkituksi, sillä jo lähteiden silmäilyllä voi huomata, kuinka 

merkittävästä henkilöstä on kyse. 

Aikakausi, jolloin tarkastelen Lumpeen toimia, oli etsikkoaikaa lastensuojelulle, sillä se vasta etsi 

paikkaansa lainsäädännössä ja julkisessa hallinnossa. Lastensuojelulla ei vielä 1920-luvulla ollut 

omaa lakia vaan se oli sidottu lähinnä köyhäinhoidon säädöksiin. Lastensuojelu oli hajanaista ja 

lastensuojeluviranomaisilla oli melko usein vaikeuksia tietää, kuinka piti toimia. Lisähaasteen 

lastensuojelun kehitystyöhön toi vuoden 1918 sisällissota, joka synnytti suurta tarvetta 

lastensuojelulle monien sotaorpojen vuoksi. Teollistuminen oli lisääntynyt 1900-luvun alussa ja sen 

seurauksena kaupungit kasvoivat. Naiset alkoivat käydä yhä enemmän töissä ja lapset jäivät yksin 

kotiin. Kaupungeissa piti löytää ratkaisuja lastenhoitoon, koska kummatkin vanhemmat olivat 

poissa kotoa eivätkä isovanhemmat enää asuneet saman katon alla niin kuin maaseudulla oli ollut 

tapana. Lastensuojelu koki siis suuria muutoksia 1900-luvun alusta aina ensimmäiseen vuoden 1936 

lastensuojelulakiin saakka. Lumme joutui toimimaan näissä haastavissa olosuhteissa parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

Tutkimus on historiallis-kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää Alpo 

Lumpeen näkemyksiä ja toimintaa tutkimalla lähdeaineistoa. Tutkimuksen tavoite on kootusti 

dokumentoida yksittäisen henkilön merkittävä työpanos laajassa lastensuojelun kehittämistyössä. 

1.2 Lähteet 

Alpo Lumpeesta ei ole tehty yhtään hänen koko elämäänsä kattavaa tutkimusta. Hänet mainitaan 

monesti lastensuojelua koskevissa tutkimuksissa, mutta maininnat ovat kuitenkin hyvin 

pintapuolisia. Lumpeesta löytyy jonkin verran tietoa myös muista julkaisuista, mutta nekin on 

lyhyitä merkintöjä. Enemmän Lumpeesta on kirjoitettu lehdissä, joihin häntä on esimerkiksi 



4 

haastateltu. Lumpeelle on tehnyt haastattelun vuonna 1972 professori Erkki Ala-Könni. Haastattelut 

olivat hyvä lähde Lumpeen elämänkertaa ajatellen, mutta varsinaisesti niistä ei ollut suurta hyötyä 

itse tutkielmassa. Haastattelut olivat muistelua vanhoista ajoista, mutta lastensuojelulautakunnan 

toiminnasta niissä ei puhuta. Lisäksi niistä ei ollut juurikaan tehtävissä tulkintoja Lumpeen aatteista 

tai arvoista. Lumme muisteli lähinnä vanhoja tovereitaan opiskelu ja eduskunta ajoilta. 

Päälähteenä tutkielmassa on Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat vuosilta 1922–1937.  

Lisäksi tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset, jotka 

Lumme itse kirjoitti. Pöytäkirjoista käy ilmi, kuka oli ehdotusten takana ja sen vuoksi ne ovat 

tutkimuksessa tarpeellisia, vaikka toimintakertomuksista käykin hyvin ilmi lautakunnan toiminta. 

Pöytäkirjoista löytyy myös paljon liitteitä, joista saa hyvin tietoa Lumpeen tehtävistä. Moni liitteistä 

oli Lumpeen laatimia, koska hän toimi lautakunnan sihteerinä ja yleensä hänelle annettiin tehtäväksi 

virallisten lausuntojen antaminen ja liitteissä oli usein merkintä, että sen oli Lumme itse tehnyt. 

Tutkimuksen lähteenä ovat myös lastensuojelulautakunnalle sekä lastenvalvojalle saapuneet ja 

kirjeet. Lisäksi olen käynyt läpi Lumpeen lähettämiä kirjeitä. Kirjeitä oli valtava määrä, mutta 

monet niistä olivat sisällöltään hyvin samanlaisia. Erityisen hyödyllisiä tutkimuksen kannalta olivat 

lastenvalvojalle lähetetyt ja hänen itsensä lähettämät kirjeet. 

Alpo Lumme perusti yhdessä ystäviensä kanssa Kristilliselle työväen nuorisoliitolle oman Nuori 

kansa -lehden vuonna 1919.9 Olen tutustunut kyseisiin lehtiin vuosilta 1919–1937. Lumme kirjoitti 

Nuori kansa-lehteen erittäin aktiivisesti, koska toimi lehden päätoimittajana vuosina 1919–1968. 

Lumme kirjoitti melkein jokaiseen ilmestyneeseen numeroon artikkelin. Hän kirjoitti usein 

salanimellä Naapuri. Tarkastelin lehdestä artikkeleita, jotka koskivat jollain tavalla kasvatusta tai 

lastensuojelua. Lehti oli suunnattu kristityille työläisille, joten lukumäärällisesti kovin monia 

kasvatukseen liittyviä artikkeleita ei ollut. Lehti kuitenkin osoittautui hyvin arvokkaaksi lähteeksi 

soveltuvien artikkelien osalta. Olen tutustunut myös lastensuojelualan lehtiin kuten Huoltaja- ja 

Lastensuojelu-lehtiin, sillä Lumme kirjoitti jonkin verran myös näihin lehtiin. Lumpeen artikkelit 

näissä lehdissä koskivat yleensä kasvatusta tai lastensuojelua. Lisäksi molemmat lehdet olivat 

erittäin arvokkaita lähteitä niissä kirjoitettujen muiden lastensuojeluviranomaisten artikkelien takia. 

                                                 

9 Kallio 1989, 162. 
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Näissä artikkeleissa tuli esille yleinen mielipide tuon ajan lastensuojelusta. Niistä sai myös hyvän 

kuvan tutkimuksen ajan lastensuojelun haasteista ja silloin vaikuttaneista henkilöistä. 

Aikalaiskirjallisuutena tutkimuksessa on pääasiassa Adolf von Bonsdorffin kirjoittamat kirjat, sillä 

häntä pidetään lastensuojelun isänä. Hän kirjoitti erittäin paljon aiheesta ja oli edelläkävijä 

lastensuojelussa. Toinen merkittävä henkilö lastensuojelussa oli kouluneuvos J.H. Tunkelo, jonka 

artikkeleita eri lehdistä olen käynyt läpi. Tutkimuskirjallisuutena on käytetty lastensuojelua 

koskevia tutkimuksia. Uudempaa kirjallisuutta on Juha Hämäläisen kirjoittama tutkimus 

”Lastensuojelun kehityslinjoja”. Siinä hän tutustuu Suomen koko lastensuojelun oppihistoriaan ja 

aatteisiin. Hämäläisen tutkimuksen ansiosta olen pystynyt kontekstoimaan Lumpeen toimintaa 

paremmin. Toinen erittäin tärkeä kirja on Panu Pulman ja Oiva Turpeisen kirjoittama ”Suomen 

lastensuojelun historia”. Siinä Pulma käy läpi lastensuojelunhistoriaa 1600-luvulta 1980-luvulle. 

Pulma on osannut hyvin tuoda esille monia tärkeitä seikkoja 1920-luvun lastensuojelusta, joihin 

peilaan omaa tutkimustani. Sekä Pulman, että Hämäläisen teokset ovat myös erinomaista 

tutkimuskirjallisuutta koskien tutkimuksen toista osaa, joka käsittelee lastensuojelulakia. 

Molemmissa tuodaan laki hyvin esille, mutta eri näkökulmista. 

Lastensuojelulain osalta olen käyttänyt lähteenä valtiopäiväasiakirjoja. Niissä olen tutustunut 

Lumpeen pitämiin puheenvuoroihin eduskunnassa. Lastensuojelulain osalta tarkastelin myös 

muiden käyttämiä puheenvuoroja, jotta saisin selville, mitä mieltä lastensuojelulaista oltiin yleisesti. 

Aluksi kerron kuka Alpo Lume oli. On hyvä tehdä koko elämää kattava tarkastelu, jotta voidaan 

arvioida tutkimustuloksia oikein. Lisäksi tarkastelen Lumpeen kasvatuksellisia arvoja ennen 

lastensuojelulautakuntauraa, jotta voin vertailla hänen näkemyksiään myöhemmin ilmenneisiin 

asioihin. Kolmannessa luvussa käsittelen lastensuojelun historiaa yleisesti, jotta saadaan kuva, 

minkälaista lastensuojelu oli ja millaisia asioita painotettiin. Lisäksi olen käsitellyt myös Tampereen 

lastensuojelun historiaa lyhyesti sen yhteydessä, koska Lumme toimi Tampereella ja 

lastensuojeluun liittyy vahvasti paikallisvaikutteita. 

Neljännessä luvussa on varsinainen tutkimus Alpo Lumpeesta. Luvussa käyn läpi hänen 

toimintaansa lastensuojelulautakunnassa. Olen pyrkinyt jaottelemaan kappaleet mahdollisimman 

selkeiksi kokonaisuuksiksi. Kappaleiden jaotteluun on myös vaikuttanut se, mitkä asiat nousivat 

tutkimuksen edetessä lähteistä Lumpeelle tärkeiksi. Viimeisessä kappaleessa käsittelen 
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lastensuojelulakia. Alussa on lyhyt katsaus Lumpeen ensimmäiseen eduskuntakauteen. Olen myös 

käsitellyt lastensuojelulain säätämisen historiaa, jotta ymmärretään paremmin lastensuojelulain 

valmistuminen vuonna 1936 ja siitä käyty keskustelu. 
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2 Kuka Alpo Lumme oli? 

2.1 Henkilöhistoria 

Alpo Lumme syntyi Selin-kylässä Vihdissä 27.4.1890 yhdeksän lapsisen perheen toiseksi 

nuorimpana lapsena. Hänen isänsä oli torppari Adolf Fredrik Lindholm. Ristimänimeltään Lumme 

oli Frans Albert Lindholm, mutta hänen isänsä suomensi sukunimen Lumpeeksi vuonna 1906 

Snellmanin päivänä.10 Perhe oli köyhä eikä hänen vanhemmillaan ollut varaa kouluttaa lapsiaan. 

Lumpeen vanhimmat sisarukset eivät käyneet ollenkaan kansakoulua, koska Selin-kylässä sellaista 

ei ollut. Lumme itse kävi kansakoulun muualla. Lumpeen täti asui miehensä kanssa Helsingissä ja 

he ottivat hänet luoksensa asumaan, kun hän oli 6-vuotias.11  

Alpo Lumme pääsi Helsingissä kansakouluun, vaikka ei ollut itsestäänselvyys, että 

vieraspaikkakuntalaiselle koulupaikka aukeaisi. Tädin mies suostui maksamaan Lumpeen 

koulumaksut. Hän olisi suostunut maksamaan koulutuksen aina ylioppilaaksi asti, mutta Lumme ei 

sitä halunnut. Kansakoulusta päästyään vuonna 1903 Lumme haki paikkaa juoksupojaksi ja pääsi 

töihin Helsingissä sijainneeseen Tampereen pellavatehtaan kauppaan. Siellä hän ei viihtynyt kauaa, 

koska palkka oli huono. Lumme pääsi töihin Sagulinin kukkakauppaan, joka oli hänen mukaansa 

Helsingin hienoimpia.12 

                                                 

10 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
11 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
12 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
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Lumme alkoi tätinsä johdattamana käydä kristillisissä tapahtumissa ja sitä kautta liittyi Nuorten 

Miesten Kristilliseen Yhdistykseen (NMKY).13 Kristillisyys ja Jumalan palvelemisesta tuli erittäin 

tärkeää Lumpeelle, mikä näkyi monissa hänen toimissaan. Hän kuului useisiin kristillisiin 

yhdistyksiin ja liittoihin. Lumme oli perustamassa Kristillisen Työväen Liiton nuoriso-osastoa, 

Kristillisen Työväen Nuorisoliittoa vuonna 1916 Tampereella.14 Hän perusti myös vuonna 1919 

liitolle lehden nimeltään Nuori kansa. Lumme toimi lehden päätoimittajana vuosina 1919–1968.15 

Helsingissä asuessaan Lumme suoritti kauppa- ja kirjanpitokurssin.16 Kurssit herättivät 

kiinnostuksen liikealalle, mutta omien sanojensa mukaan hänen elämäänsä johdettiin muihin 

tehtäviin. Hän toimi kurssien jälkeen kristillisen Kotimaa-lehden postittajana ja toimistoapulaisena 

vuosina 1907–1908.17 Tästä vuodesta oli Lumpeelle hyötyä, kun hän perusti oman lehden. Lumme 

haki Jyväskylän seminaariin vuonna 1908 18 vuotta täytettyään ja pääsi sinne opiskelemaan. Siellä 

vietetty aika oli Lumpeelle mieluisaa ja hän sai paljon ystäviä, joita muistelee vielä vanhoilla 

päivilläänkin. 18 

Lumme tapasi Jyväskylän seminaarissa myös tulevan vaimonsa Elli Alasen, jonka kanssa hän meni 

naimisiin vuonna 1914.19 Heille syntyi yhteensä neljä lasta vuosina 1916–1925. Elli kuoli vuonna 

1939 ja Lumme meni uusiin naimisiin vuonna 1940 Anna Riutan kanssa. Anna kertoi 

haastatteluissa, että hän tutustui Lumpeeseen jo nuorena tyttönä, kun tuli harjoittelijaksi 

lastensuojelulautakunnan laitoksiin, mutta rakkaus syttyi vasta Lumpeen jäätyä leskeksi.20 

Jyväskylän seminaarista päästyään Lumme toimi kansakoulun opettajana Kuhmoisten 

Leppäkoskella vuosina 1914–1916, jonka jälkeen hän siirtyi Tampereelle Tammelan koulun 

                                                 

13 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2668. 
14 Mäkelä 1974, 205, Alarotu 2006, 24. 
15 Kallio 1989, 162. Kansanedustajat1907-. 
16 Kallio 1989, 163. 
17 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2668. 
18 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
19 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
20  Lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 1933, 31–33. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:13. TKA. TaY 

Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
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opettajaksi. Tammelassa hän oli opettajana aina vuoteen 1922 saakka, jolloin hän aloitti 

lastensuojelulautakunnan sihteerinä ja lastenvalvojana.21 

Kieltolaki tuli voimaan vuonna 1919 ja sen seurauksena kaupungin valtuustoilla oli oikeus perustaa 

raittiuslautakunta. Lautakunnan tarkoituksena oli edistää ja valvoa kieltolain toteutumista. Tampere 

perusti heti samana vuonna raittiuslautakunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Lumpeen.22 

Lumpeelle raittius oli tärkeä asia jo hyvin nuoresta pitäen. Hän teki valtavasti töitä myös nuorison 

raittiuden eteen.23 Lumme toimi jonkin aikaa myös Tampereen kaupunginvaltuustossa ennen 

uraansa lastensuojelulautakunnassa. Kasvatuslautakuntaan Lumme valittiin helmikuussa 1919 ja 

hän toimi sen sihteerinä vuodesta 1920 vuoteen 1922, jolloin kasvatuslautakunta lakkautettiin.24 

Vuonna 1922 Lumme valittiin Tampereen lastensuojelulautakunnan sihteeriksi ja 

lastensuojelutyönjohtajaksi. Sihteerin toimeen kuului myös ammattiholhoojana toimiminen. Lumme 

valittiin kansanedustajaksi sosiaalidemokraattien listalta vuonna 1933. Tämän jälkeen hänet valittiin 

eduskuntaan vielä neljä kertaa uudelleen. Kansanedustajana ja Tampereen 

lastensuojelutyönjohtajana hän työskenteli aina vuoteen 1949 saakka, jolloin presidentti nimitti 

hänet Mikkelin läänin maaherraksi.25 Mikkelissä hän pyrki kaikin tavoin parantamaan Suur-Savon 

maakunnan oloja. Hän kierteli tarmokkaasti läänissä perehtymässä väestön tarpeisiin ja hänet 

valittiinkin monien maakunnallisten yhteistyöelinten johtoon.26  

Lumme jäi eläkkeelle maaherran tehtävistä vuonna 195727. Hän ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi 

vaan toimi muun muassa Suomen Raittiusjärjestöjen Liiton ja Rajaseudun Ystävien Liiton 

puheenjohtajana. Eniten häntä kuitenkin kiinnosti edelleen toimiminen Kristillisen Työväen 

                                                 

21  Kansanedustaja 1907-. 
22 Mäkelä 1974, 140. 
23 Kallio 1989, 163–165. 
24  Kansanedustajat 1907-. Tampereen kasvatuslautakunnan pöytäkirjat, 5.2.1919 ja 9.2.1919. Tampereen 

kasvatuslautakunnan arkisto C:1. TKA. 
25  Kansanedustajat 1907-. 
26  Kallio 1989, 163-165. 
27 Kansanedustajat 1907-. 
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Nuorisoliiton puheenjohtajana ja Nuoren Kansan päätoimittajana. Lumme kuoli syöpään vuonna 

1973 ollessaan 83-vuotias.28 

2.2 Taustat aatteille ja näkemyksille 

Alpo Lumme oli nuoresta pitäen nähnyt köyhyyttä ja ymmärtänyt, että oli itse raivattava tiensä 

parempaan elämään ja kaikki eivät olleet syntyneet varakkaina. Tämän takia hän alkoikin puolustaa 

heikompiosaisia eli juuri nuoria ja lapsia. Lisäksi hän ajoi työväestön etuja, koska kuului itsekin 

työväestöön. Lumme oli jo nuorena hyvin määrätietoinen ja se näkyi hänen halussaan pois pienestä 

kotikylästään tätinsä luokse Helsinkiin. Lumpeelle myös kristilliset aatteet olivat erityisen tärkeitä. 

Hänen maailmankatsomukseensa tuli jo erittäin varhain mukaan kristillisyys, joka omien sanojensa 

mukaan oli pelastanut paljolta. Raittius oli Lumpeelle myös erittäin tärkeä asia, ja hän teki vuonna 

1906 eli 16-vuotiaana, raittiuslupauksen.29 Nämä seikat siivittivät Lumpeen uraa alusta asti ja 

vaikuttivat hänen ajatusmaailmaansa ja kasvatusihanteisiinsa. 

Lumme hakeutui opiskelemaan Jyväskylän seminaariin kansakoulun opettajaksi. Syy seminaariin 

hakemiseen ei ollut halu päästä kasvattamaan nuorisoa vaan ystävän painostus. Lumme on 

todennut, ettei olisi hakenut seminaariin opiskelemaan ilman ystäväänsä. Kuitenkaan jälkeenpäin 

Lummetta ei kaduttanut siellä opiskelu, vaan päinvastoin.30 Jyväskylän seminaarissa pyrittiin 

vaikuttamaan oppilaisiin ja heidän ajatusmaailmaansa. Siellä nähtiinkin paljon vaivaa muokattaessa 

tulevien opettajien persoonallisuutta juuri oikeanlaiseksi ja esikuvalliseksi. Seminaarin perustaja 

Uno Cygnaeus halusi kasvattaa tulevia opettajia kansalaisihanteiden mukaisesti ja tähän pyrittiin 

mm. nautinnonhimoja hillitsevällä kasvatuksella.31 Oppilaita haluttiin varjella ulkomaailman 

houkutuksilta ja heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan säädeltiinkin seminaarin normeilla. Jos 

oppilaat eivät toimineet laitoksen asettamien rajojen mukaisesti, heitä rangaistiin jopa erottamalla.32 

                                                 

28 Kallio 1989, 162–164; TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
29 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
30 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
31 Hänninen 1994, 149. 
32 Hänninen 1994, 153. 
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Seminaarin opettajat pääsivät myös vaikuttamaan opiskelijoidensa mielipiteisiin opetuksellaan ja 

oppikirjavalinnoillaan. Lumpeella oli kasvatus- ja opetusopin opettajana Kaarle Oksala. Hän käytti 

paljon Mikael Soinisen tuotantoa oppikirjoina. Soinisen mielestä kasvatuksessa oli lähdettävä 

siveellisyydestä ja kasvatettava lähimmäinen mahdollisimman siveelliseksi, koska se antaa 

ihmiselle syvimmän ja pysyvimmän arvon.33 Siveellisyys nousi myös Lumpeelle tärkeäksi asiaksi 

ja hän jaksoi aina puhua sen merkityksestä. Lisäksi Lumme oppi arvostamaan Soinista, mikä näkyi 

myös hänen kirjoituksissaan.34 Lumme käytti teksteissään myös samanlaisia vertauksia kuin 

Soininen. Heille kummallekin oli tärkeää luonto ja kasvava nuoriso, joita he vertasivat keskenään.35 

Lumme oppi opiskeluaikanaan tiukkaan kuriin. Tämä näkyy myös hänen varhaisissa 

kirjoituksissaan. Lumpeen mielestä nuoret kasvoivat liian vapaasti. Heille olisi pitänyt asettaa 

tiukemmat rajat, jotta heistä kasvaisi kunnon kansalaisia. Lumme suosi tiukkaa kasvatusta, jotta 

nuoret olisivat kasvaneet sivistyneiksi ja hyviksi yhteiskunnan jäseniksi.36 Lumme kävi 

tutustumismatkalla Tanskassa. Siellä hän pääsi käymään lastenkodeissa. Hänen mielestään niissä ei 

kuitenkaan oltu tarpeeksi tiukkoja kasvatuksen suhteen. Saman matkan aikana käytiin myös 

Saksassa. Siellä kasvatuslaitoksissa Lumpeen mielestä oli erittäin hyvät kasvatusotteet, koska 

Saksassa ihannoitiin järjestystä ja kuria.37 

Vaikka Lumme halusikin kirjoitustensa perusteella kasvattaa nuoret ja lapset kurissa, antoi hän 

kansakouluoppilaidensa joskus myös olla tunneillaan vapaammin. Lumpeen mielestä nimittäin 

esimerkiksi liikunnan piti olla mukavaa ja oppilaita kannustavaa. Hänen mielestään oppilaiden piti 

välillä saada olla hieman vapaammin liikuntatunneilla, koska jokainen oppilas oli erilainen ja sen 

takia he pitivät erilaisista liikunnanmuodoista. Liikunta toi Lumpeen mielestä oppilaiden 

luonteenpiirteet hyvin esille ja hän halusikin kannustaa oppilaita vapaampaan liikkumiseen. Lisäksi 

Lumme oli mielellään järjestämässä erilaisia tapahtumia oppilailleen, jotta he voisivat kokea 

mukaviakin asioita.38 Lumpeen mielestä oppilaita tuli ymmärtää, jotta yhteistyö sujuu. Hän on 

todennut, että se miten oppilaisiin suhtautui, vaikuttaa siihen kuinka oppilaat käyttäytyvät. Eli 

                                                 

33 Halila 1963, 84, 217–219, 332; Soininen 1908, 16. 
34 Halila 1963, 213; Lumme 1922,7; Lumme 1925, 5. 
35  Soininen 1908, 1; Lumme 1916, 11. 
36 Lumme 1917, 8-10. 
37 Lumme 1921a, 69. 
38 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2668. 
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huonosti käyttäytyvänkin oppilaan saa hyväkäytöksiseksi, kunhan vain koettaa ymmärtää, mistä 

oppilaan huono käytös johtuu.39 

Lumpeesta jää hieman ristiriitainen kuva kirjoitustensa ja puheidensa perusteella. Toisaalta 

teksteistä jää sellainen kuva, että hän ei haluaisi antaa minkäänlaisia vapauksia nuorille ja heille 

olisi pidettävä erityisen paljon kuria. Toisaalta haastatteluiden perusteella hän ei toiminut opettajana 

tällä tavalla vaan antoi oppilailleen enemmän vapautta. Lumme toimi jonkin verran eritavalla kuin 

teksteissään kirjoitti. 

Osa teksteistä on kirjoitettu hieman sen jälkeen, kun Lumme oli saapunut opettajaksi Tampereelle. 

Sitä ennen hän oli kansakoulunopettajana pienessä koulussa pienellä paikkakunnalla Kuhmoisissa. 

Lumme on saattanut huomata Tampereen nuorison eroavan huomattavasti Kuhmoisten nuorisosta. 

Tampereella nuoriso oli varmasti Lumpeesta huonokäytöksisempää ja sen vuoksi päättänyt 

kirjoittaa heille käyttäytymisohjeita. Toisaalta Lumme oli asunut Helsingissä yli kymmenen 

vuotta40 ja siellä ollessaan oli varmasti nähnyt huonosti käyttäytyviä nuoria. Hän oli silloin tietysti 

itsekin nuori ja mahdollisesti heräsi vasta Tampereella näkemään kuinka nykynuoret oikein 

käyttäytyvät. Voi olla, että hän näki oppilaissaan paremman mahdollisuuden kuin jo hieman 

vanhemmissa nuorissa ja sen takia antoi heille vapautta. Nuorten ja lasten kanssa toimiminen vaatii 

ammattitaitoa, joka tulee kokemusten kautta. Lumme oli varmasti havainnut, että liiallinen kuri ei 

johda haluttuun lopputulokseen. Kuitenkin liian löysä kuri ei myöskään johda oikeaan päämäärään 

ja kirjoitusten kautta hän halusi valistaa nuoria tiukemmin. Lumpeelle nimittäin nuoret olivat 

tärkeitä ja hän halusi vilpittömästi heille paremman elämän, jos vaan mahdollista.41 

Lumpeelle oli heti kansakouluopettajan uransa alusta asti tärkeää oppilaiden itsekasvatus, jotta he 

oppisivat itsenäisiksi kansalaisiksi. Itsekasvatuksella voidaan myös voittaa kiusaukset, joita 

Lumpeen mielestä nuorisolla oli liikaa.42 Myös Tampereen kouluissa keskusteltiin paljon oppilaiden 

käytöksestä ja kasvatuksesta 1910-luvulla. Lumme aloitti kansakoulun opettajana Tammelan 

koulussa vuonna 1914, joten hän osallistui tätäkin kautta aktiivisesti oppilaiden 

                                                 

39 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2668. 
40 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2667. 
41 Lumme 1916, 11; Lumme 1917, 6-7. 
42 Lumme 1919a, 51. 
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kasvatuskeskusteluihin. Koulukasvatuksesta tuli sen verran tärkeä aihe, että päätettiin perustaa 

käytös- ja luonteenkasvatusasiain valiokunta, jonka puheenjohtajaksi Lumme valittiin. Valiokunnan 

tehtäväksi jäi tehdä mietintö koulukasvatuksesta. Mietinnön keskeiseksi teemaksi nousi itsekasvatus 

ja itsehallinto eli järjestyksenpito kouluissa haluttiin saada oppilaiden asiaksi. Tämä kasvattaisi 

oppilaita niin yksilöllisesti kuin yhteiskunnallisesti. Lumpeen mielestä juuri kansalaiskasvatus oli 

tärkeää, jotta valtio saisi suurimman hyödyn kansalaisistaan ja heidän työnteostaan.43 Itsehallinnon 

tärkein tehtävä oli saada oppilaat ymmärtämään, että he ovat vastuussa omasta elämästään ja he 

voivat vaikuttaa siihen omalla käytöksellään.44 

Itsekasvatusaate oli Lumpeelle tärkeä, koska hän oli itsekin köyhistä oloista noussut 

kansakoulunopettajaksi. Itsekasvatuksesta puhuessaan hän käytti esimerkkinä Santeri Alkiota, joka 

oli päässyt sosiaaliministeriksi, vaikka ei ollutkaan käynyt kansakoulua. Alkio oli Lumpeen 

mielestä tahdon mies, jota kannatti ihailla.45 Lumme ihaili Alkiota myös sen vuoksi, että hän oli 

ollut säätämässä kieltolakia eduskunnassa ja Lumpeellehan raittius oli kaikki kaikessa.46  

Lumpeen teksteistä käy ilmi, että hän ei arvostanut kotien kasvatusta, koska niissä ei osattu pitää 

tarpeeksi kuria. Yhteiskunnan pitäisi kasvattaa ja valistaa nuoria, koska vanhemmat eivät ole sitä 

halunneet tehdä. Nuorille pitäisi opettaa kodin perusarvoja, jotta he lopettaisivat huvittelut. Lisäksi, 

kun nuoret itse alkavat perustamaan koteja, ei heillä ole sitä tietoa jota siihen tarvitaan, koska eivät 

ole sitä vanhemmiltaan oppineet. Kotia ei voi perustaa pelkästään huvittelun pohjalta vaan kodin 

ylläpito vaatii työtä. Lumpeen mielestä nuoret eivät pysty perustamaan koteja, jos he eivät osaa 

tehdä muuta kuin huvitella.47 

Lumpeelle selvästi tärkein aihe oli siveellisyys ja se kuinka nuoria ei ollut kasvatettu siihen. Lumme 

kritisoi teksteissään sitä, etteivät vanhemmat puutu nuorison puuhiin ja olivat liian passiivisia juuri 

siveellisyyden opettamisessa.48 Santeri Alkio oli samoilla linjoilla Lumpeen kanssa ja hän koki 

siveellisyyskysymyksen haastavaksi, koska nuoret olivat niin tietämättömiä koko asiasta. Tätä 

                                                 

43 Telemäki 1979, 127–128. 
44 Telemäki 1979, 128. 
45 Lumme 1919c, 130. 
46 Alkio-opisto, Santeri Alkion elämänkerta. 
47 Lumme 1917, 4, 8-9. 
48 Lumme 1917, 7-9. 
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Alkiokin perustelee sillä, etteivät vanhemmat kertoneet lapsilleen riittävästi siveysasioista. Alkio oli 

aktiivinen nuorisoseura-asioissa ja hän ottikin tehtäväkseen opettaa lapsille ja nuorille siveellisyyttä 

nuorisoseurojen kautta.49 Lumpeelle siveellisyys ja sen puute olivat tärkeitä asioita ja hän 

kirjoittikin siitä erittäin paljon. Melkein jokaisessa kasvatusta koskeneessa Nuori kansa lehden 

artikkelissaan Lumme kirjoitti myös siveellisyydestä.50 

Jo ennen kasvatuslautakuntaan valitsemistaan, Lumme oli erittäin huolestunut aviottomista lapsista 

ja varsinkin heidän oloistaan. Tämä kävi ilmi hänen teksteistään. Siveellisyyden puute oli Lumpeen 

mielestä yksi syy, miksi aviottomia lapsia syntyi niin paljon. Hän esitti tilastojen kautta karun 

totuuden siitä, kuinka paljon aviottomia lapsia syntyi. Lumme halusi ihmisten ja varsinkin nuorten 

tajuavan sen, että aviottomien lasten syntyvyys oli kasvussa. Tämäkin oli kasvatuksen puutteen 

syytä. Nuoret eivät saaneet tarpeeksi tietoa vaaroista, joita huvittelusta seurasi.51  

Lumme ei tässä vaiheessa ollut joutunut kovin paljoa tekemisiin aviottomien lasten äitien kanssa, 

mutta hän kritisoi heitä teksteissään. Hänen mielestään nuoret naiset omalla käytöksellään 

aiheuttivat tilanteet, joista usein seurauksena oli avioton lapsi. Lumpeen mielestä naisen liian 

vapaamielinen käytös miesten edessä, johti miesten sortumiseen. Miehet kaipasivat 

voimakastahtoisia naisia pysyäkseen ”ritarillisena” ja ollakseen kajoamatta naisiin.52 Hän on 

todennut seuraavaa naisten käytöksestä: 

”Mutta kun naiset taipuvat ja taipuvat niin kuin leikkikalut, niin peto etsii tilaisuutta. 
Sukupuolisiveettömyys katoaisi, jos naiset olisivat jyrkkiä. Silloin miehet alkaisivat myös 
heitä kunnioittaa”53 

Lumpeelle oli myös tärkeää, että nuoret lukisivat paljon, koska kirjoista saa siveellistä voimaa. 

Kuitenkaan ihan mitkä tahansa kirjat eivät käyneet vaan Lumme antoi hyviä kirjavinkkejä 

teksteissään ja luetteli kirjailijoita, joiden teoksia sai lukea.54 Lumpeen mielestä oli erittäin monia 

hyviä kirjailijoita, joista voi valita lukemista. Hänen mukaansa toista oli ennen vanhaan, jolloin sai 

                                                 

49 Alkio 1923, 182–186. 
50 Lumpeen artikkelit Nuoressa kansassa 1919–1921. 
51 Lumme 1917, 5-7. 
52  Lumme 1917, 15–16 
53  Lumme 1917, 15. 
54 Lumme 1919b, 101–102. 
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etsimällä etsiä hyviä kirjoja.55 Kotimaisista kirjailijoista Lumme mainitsi hyviksi kirjailijoiksi muun 

muassa Johannes Linnankosken ja Hilda Käkikosken. Nämä kirjailijat eivät kirjoittaneet vain hyvin 

siveellisyysasioista vaan myös Suomen kansan ongelmista. Varsinkin Johannes Linnankoski 

kirjoitti myötätuntoisesti köyhälistön elämästä ja avasi ymmärrystä erilaisille sosiaalisille 

ongelmille. Suomalaiset kirjailijat halusivat toimia sivistyneistön sosiaalisen vastuuntunnon 

herättäjinä.56 Siksi Lummekin suositteli heitä, koska halusi ihmisten huomaavan, minkälaisissa 

oloissa osa kansasta eli. 

Jyväskylän seminaarissa oli Lumpeen aikana oppikirjana Mikael Soinisen Yleinen kasvatusoppi. 

Siinä varoitettiin huonosta kirjallisuudesta, joka voi vahingoittaa lapsen henkistä kasvua. Lumme 

pääsi siis tutustumaan Soinisen tuotantoon ja ottamaan siitä mallia.57 Hänen mielestään osa 

kirjailijoista oli tehnyt nuorista "sairaita", koska kirjailijat olivat johdattaneet nuoret "tautipaikoille" 

mielikuvitustensa tuotteilla. Silti Lumme halusi, että lapset ja nuoret lukevat, koska se sivistää. 

Kirjojen pitää vain olla oikeiden henkilöiden kirjoittamia, jotta ne ovat tarpeeksi siveellisiä ja sitä 

kautta sivistäviä.58 

Lumpeen ajatuksissa nousee esille ennen kasvatuslautakuntaa moniakin asioita kasvatukseen 

liittyen. Hän ei ollut tyytyväinen kotien tapaan hoitaa kasvatusta, vaan yhteiskunnan ja koulujen oli 

se tehtävät.59 Hänen mielestään lapset ja nuoret oli kasvatettava kurilla, jotta heistä kasvaisi hyviä 

yhteiskunnan jäseniä. Tosin Lumme ei opettajana toiminut ihan niin tiukasti kuin hänen 

kirjoituksensa antavat ymmärtää. Autonomian ajan pedagogiikassa nähtiin yleisesti kuri ja järjestys 

keinoksi kasvattaa lapsi itsehallintaan ja moraaliseen vastuuseen. On jopa sanottu, että kuri olisi 

ollut kasvatuksen toinen nimitys.60 Siveellisyyskasvatus oli Lumpeelle erittäin tärkeää ja siitä hän 

kirjoittikin paljon. Hänen mielestään nuorten siveellisyys oli pohjalukemissa ja jos se saataisiin 

nousemaan, voisi Suomi kansakuntanakin paremmin.61 Itsekasvatus oli Lumpeen mielestä suotavaa 

varsinkin kouluissa. Oppilaat piti saada mukaan kasvattamaan itseään, jotta he ymmärtäisivät miten 

                                                 

55 Lumme 1919d, 144.  
56 Hämäläinen 2007, 59. 
57 Halila 1963, 84; Soininen 1908, 48. 
58 Lumme 1917, 11. 
59 Lumme 1917, 9. 
60 Ojakangas 1998, 70.  
61 Lumme 1917, 8-9. 
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aikuisena tulee käyttäytyä ja olla. Lumpeen mielestä myös oppilaita tuli ymmärtää, jotta heidän 

kasvattamisensa onnistuisi.62 Lumpeesta jää hieman ristiriitainen kuva tekstien ja haastatteluiden 

perusteella. Lumme halusi kirjoitustensa kautta saada asian sanottua painokkaasti ja silloin täytyy 

antaa hieman tiukempi kuva kuin oikeasti ehkä olisi tarpeen. Lumpeen mielestä kasvatus on tie 

onnellisempaan tulevaisuuteen.63 

                                                 

62 TaY Musiikintutkimus laitos. Perinnearkisto, nauha 2668. 
63 Lumme 1919b, 102. 
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3 Lastensuojelun historia 

3.1 Varhaiset vaiheet 

Lastensuojelu alkoi kehittyä vasta, kun valtiolliset ja yhteiskunnalliset instituutiot olivat tarpeeksi 

kehittyneitä. Sitä ennen orvot lapset jäivät usein yksin, jos heitä ei kukaan huolinut. 1800-luvun 

puoliväliin asti turvattomat lapset olivat seurakunnan vastuulla. Sen jälkeen seurakunnat olivat kyllä 

mukana auttamassa lapsia, mutta myös muut tahot alkoivat osallistua turvattomien lasten hoitoon 

enenevässä määrin.64 Suomessa alkoi sosiaalipoliittinen keskustelu 1870-luvulla. Halu auttaa 

työläisiä kasvoi kovaa vauhtia, koska teollistuminen oli voimistunut ja sitä kautta myös 

työläisperheiden määrä kasvanut. Varsinkin kaupunkien suuret lapsimäärät kauhistuttivat keski- ja 

yläluokkaa ja heidän mielestään lasten auttamiseksi tuli tehdä jotain. Kuuluihan heidän 

ideologiaansa lasten valvottu hoito ja kasvatus. Tämä keski- ja yläluokan huoli työväen lapsista ja 

vaatimukset tehdä asialle jotain, loivat perustan kunnalliselle ja yksityiselle 

lastenhuoltojärjestelmälle.65 

Vuonna 1879 annettiin uusi vaivaishoitoasetus, jonka valmistumista monet olivat odottaneet. 

Vaivaishoitoasetus muutti erityisesti kuntien asemaa vaivaisavun myöntämisessä. Kunnat olivat 

velvollisia antamaan tarpeellista hoitoa ja hankkimaan elatus sitä tarvitseville lapsille. Kunnat saivat 

suuremman itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden vaivaisavun myöntämisessä. Lapsille 

asetus takasi elatuksen ja vakinaisen asunnon. Lisäksi kunnan tuli järjestää lapsille 
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koulunkäyntimahdollisuus.66 Turvattomien lasten asuminen järjestettiin elätehoidolla, jossa lapset 

sijoitettiin hoitamisesta pienimmän korvauksen pyytäneisiin perheisiin. Sivistyneistö alkoi pian 

kritisoida elätehoitoa ihmisarvoa loukkaavana toimintana. Monessa kunnassa pidettiin lapsista 

huutokauppoja, jotta heidät saatiin sijoitettua. Tämä kuitenkin kiellettiin Suomen senaatin toimesta 

1890-luvun alussa.67 

Vuonna 1879 säädetty elinkeinovapaus vaikutti monella tapaa lasten asemaan. Aikaisemmin 

työnantajilla oli ollut enemmän velvollisuuksia työntekijöitään kohtaan, mutta nyt tämä holhous 

alkoi murentua eikä enää tarvinnut pitää huolta työntekijöiden lapsista. Toisaalta työntekijöiden oli 

helpompi vaihtaa työtä, koska muuttorajoitukset poistettiin. Kaupunkeihin alkoi muuttaa nuoria 

töiden perässä ja he alkoivat perustaa perheitä. Työläisillä oli kaupungeissa ahtaat ja huonot oltavat. 

Tämä näkyi myös lasten elämässä. Lasten terveysongelmien lisäksi lapset joutuivat olemaan paljon 

yksin, koska kummatkin vanhemmat olivat töissä monta tuntia päivässä. Monien lasten vanhemmat 

käyttivät myös paljon alkoholia. Nämä seikat lisäsivät lasten kurjuutta kaupunkioloissa. Ongelmat 

olivat uusia eikä niihin ollut tehty vielä 1800-luvun lopulla mitään säädöksiä. Ongelmiin piti siis 

löytää uusia ratkaisumalleja.68 

Vaivaishoitouudistus vuonna 1879 oli siirtänyt vastuuta vähäosaisista huolehtimisista kunnille. 

Kunnilla oli erilaisia tahoja, jotka ottivat huollettavakseen vaivaiset. Lapsista pitivät huolta 

vaivaishoitohallituksen lisäksi terveys-, holhous- ja kasvatuslautakunnat, jos kunnasta sellaisia 

löytyi. Kasvatuslautakuntia oli vain kaupungeissa. Maaseudun ja kaupunkien lapsista huolehtiminen 

ei loppujen lopuksi kovin merkittävästi eronnut toisistaan, mutta kaupungeissa yksityinen 

hyväntekeväisyys oli erityispiirteenä. Yksityinen hyväntekeväisyys auttoi paljon kunnallista 

toimintaa. Lisäksi sen myötä kehittyi uusia toimintamuotoja, jotka myöhemmin sulautuivat osaksi 

kunnallista köyhäinhoitoa. Monet yläluokan kansalaiset kokivat velvollisuutenaan auttaa 

työläisperheitä heidän ahdingossaan. Tämän myötä köyhäinhoito ammatillistui ja kaupungeissa 

alettiin palkata virkamiehiä hoitamaan aikaisemmin yksityisten hyväntekijöiden vastuulle jääneitä 
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asioita, kuten esimerkiksi kotikäyntejä. Näin saatiin paremmin kontrolloitua työläisperheissä 

tapahtunutta avustustoimintaa.69 

3.2 Suojelukasvatusaatteen kehitys ja vaikutukset 

Suomalaiseen lastensuojeluun vaikutti huomattavasti muun Euroopan aatteet. 1800-luvun lopulla 

Suomeen rantautui muista pohjoismaista ajatus suojelukasvatuksesta, jossa pahantapaiset lapset 

olivat yhteiskunnan uhkana ja heidät oli saatava kasvatuslaitoksiin.70 Suojelukasvatuksen ideana oli 

antaa pahantapaisille lapsille ja nuorille oikeanlaista suojelua ja kasvatusta kasvatuslaitoksissa.71 

Vuonna 1897 valtiopäivillä esitettiin yleisesti, että lasten siveelliseen hoitoon ja kasvatukseen olisi 

puututtava, koska lasten pahantapaisuus ja rikollisuus oli kasvanut niin paljon.72 

Keisarillinen Suomen Senaatti asettikin vuonna 1902 komitean pohtimaan lasten kasvatuksen 

järjestämistä ja erityisesti haluttiin keskittyä turvattomien ja köyhien lasten kasvatukseen. 

Suojelukasvatuskomitean tarkoitus oli koota tietoa lapsista, jotka tarvitsivat yhteiskunnallista 

kasvatusta.73 Komitea sai työnsä valmiiksi vuonna 1905. Sen mielestä syy lasten kasvatuksen 

puutteellisuuteen oli kaupungistumisessa. Kaupungeissa ei lapsista pidetty samalla tavalla huolta 

kuin maaseudulla.74 Puutteelliset kotiolot ja lasten orpous olivat myös syinä lasten 

pahantapaisuudelle. Komitean mielestä koulunkäynti ja hyvät harrastukset edesauttoivat lasten 

kasvatusta parempaan suuntaan.75 

Aikaisemmin vaivaishoitoasetuksissa ei ollut lainkaan kiinnitetty huomiota lastenhoidon 

laadulliseen puoleen. Nyt suojelukasvatuskomitea halusi panostaa myös lasten laadulliseen 

kasvatukseen, eikä vain turvattomuuden poistamiseen. Komitea mielestä lasten epäsosiaalinen 

käytös johtui juuri turvattomuudesta ja lapsia haluttiin auttaa myös henkisesti. Hoitomuotoina 

pahantapaisille lapsille oli mm. laitoksiin sijoittaminen. Kunnat haluttiin saada enemmän mukaan 
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70 Pulma 1987, 105. 
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72 Harrikari 2004, 129 
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lastensuojeluun ja niille annettiinkin tehtäväksi valvoa lasten eri hoitomuotoja. Kuntiin ehdotettiin 

perustettavan kasvatuslautakuntia. Lisäksi mietinnössä oli nähtävissä halu rakentaa pohjoismaista 

hyvinvointivaltiota. Komitea ei asettanut lastenkotien perustamisvelvollisuutta kunnille, mutta se 

suositteli jonkinlaisen kodin tai koulun perustamista pahantapaisille lapsille. Valtiota komitea 

kuitenkin painosti perustamaan kasvatuslaitoksia alaikäisille pahantapaisille lapsille.76 

Pientä kiistaa suojelukasvatuskomitean ehdotukset herättivät, sillä sen ehdottamat toimet olivat 

useassa kohtaa päällekkäisiä vaivaishoitohallitusten toimien kanssa. Erityisesti G. A Helsingius, 

joka itsekin oli komiteassa mukana, vastusti päällekkäisyyksiä, joita syntyi, jos 

suojelukasvatuskomitean ehdotukset menisivät läpi. Hänen mielestään suojelukasvatuskomitea ei 

saanut astua köyhäinhoitohallinnon varpaille. Helsingiuksen mukaan suojelukasvatuksen tulisi 

toimia yhdessä köyhäinhoitohallinnon kanssa. Tämä onnistuisi kuntien köyhäinhoitohallituksien 

yhteyteen perustettavien, lastenhuollosta kokonaan vastaavien osastojen eli kasvatuslautakuntien 

avulla. Lainsäädäntötoimiin komitean mietintö ei kuitenkaan johtanut.77 Vaikka lakia ei saatukaan 

aikaiseksi, komitean mietintö kokosi yhteen hajanaista lastensuojelua ja se onnistui perustelemaan 

lastensuojelujärjestelmän tarpeellisuuden.78 

Vähitellen suojelukasvatuskomitean ehdotusten mukaisesti kaupunkeihin alkoi syntyä 

kasvatuslautakuntia hoitamaan lasten asioita. Helsinkiin perustettiin Suomen ensimmäinen 

kasvatuslautakunta jo ennen suojelukasvatuskomitean ehdotusta vuonna 1899. Tätä esimerkkiä 

seurasi Pori vuonna 1901.79 Muut suuret kaupungit perustivat kasvatuslautakuntia vasta 

suojelukasvatuskomitean kehotuksen jälkeen. Tampereelle kasvatuslautakunta perustettiin vuonna 

1910. Vuoteen 1919 mennessä oli 16 kaupunkia ja 11 maalaiskuntaa asettanut kasvatuslautakunnan. 

Moni olisi toivonut kasvatuslautakuntia perustettavan enemmänkin, mutta kaupungit katsoivat, että 

köyhäinhoitohallitus voi hoitaa saman asian, eikä erikseen tarvitse perustaa uutta lautakuntaa.80 

                                                 

76 Pulma 1987, 108–109; Hämäläinen 2007, 103.  KM 1905. 
77 Pulma 1987, 109–110. 
78 Hämäläinen 2007, 103–104. 
79 Yli-Viikari 1980, 11. 
80 KM 1921, 198–199. 



21 

Kasvatuslautakuntien idea oli rantautunut Suomeen Norjasta ja Ruotsista, joissa oltiin 

lastensuojeluasioissa huomattavasti Suomea edellä. Ruotsissa oli tullut voimaan vuonna 1902 

kasvattilapsilaki, jonka mukaan kasvatuslautakuntia tuli perustaa. Kasvatuslautakunnan tehtävänä 

oli ennen muuta valvoa pahantapaisten nuorten ja lasten oikeanlaisen huolenpidon saamisesta.81 

Suojelukasvatuskomitea totesi seuraavasti kasvatuslautakunnista: 

”Kunnassa tulee olla yksi tai useampi kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan tehtävänä 

on toimeenpanna suojelukasvatusta omalla vaikutusalueellaan ja yrittää poistaa ja ehkäistä 

lasten hoitoon ja kasvatukseen haitallisesti vaikuttavia epäkohtia.”82 

Helsingin kasvatuslautakunnan sihteerinä toimi vuodesta 1914 alkaen Adolf von Bonsdorff. Hänen 

myötävaikutuksesta kasvatuslautakunta sai vuonna 1915 uudet ohjesäännöt, joiden mukaan 

lautakuntien tehtävänä oli ennaltaehkäistä lasten fyysisen ja siveellisen hoidon laiminlyönti. Näin 

ollen lautakunnat mm. pyrkivät edistämään lasten koulunkäyntiä, auttamaan aviottomien lasten 

kasvatuksessa ja hoidon järjestämisessä sekä estämään lasten liian raskaissa työtehtävissä 

toimiminen. Kasvatuslautakunnat pyrkivät edistämään lasten oloja kunnallisella tasolla, koska 

lastensuojelulakia ei ollut saatu säädettyä eduskunnassa. Von Bonsdorffin kasvatuslautakunnalle 

laatimat uudet ohjesäännöt olivat melko samoja kuin suojelukasvatuskomitean vuonna 1905 

asettamat, mutta hän kiinnitti enemmän huomiota lasten työntekoon, ettei lapsilla saanut teettää 

liian raskaita töitä.83 

Helsingin kasvatuslautakunnan uusissa johtosäännöissä oli myös uutena asiana ammattiholhoojan 

palkkaaminen. Hänen erityisenä tehtävänään oli olla holhoojana lapselle, kun lapsen vanhemmat 

eivät siihen kyenneet tai lapsi oli orpo. Tällä pyrittiin turvaamaan lapsen kunnollinen kasvatus. 

Holhoojan tarkoituksena oli myös hankkia lapselle kunnollinen elatus. Jos vanhemmat olivat 

kuolleet, tuli elatus hankkia vaivaishoitohallitukselta. Ammattiholhooja toimi myös aviottomien 

äitien apuna muun muassa elatusasioissa.84  
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Muiden suurimpien kaupunkien kuten Porin, Turun, Viipurin ja Tampereen kasvatuslautakuntien 

toiminta poikkesi hieman Helsingin toiminnasta. Suurin ero oli ammattiholhoojan käytössä. Muissa 

edellä luetelluissa kaupungeissa ei tällaista käytäntöä ollut. Tampereen kasvatuslautakunta painotti 

toiminnassaan ennaltaehkäisyä. Se perusti lainakirjastoja, joita nuoret käyttivät ahkerasti ja järjesti 

lapsille ohjattuja kesäpuutarhoja. Tampereen kasvatuslautakunnalla ei kuitenkaan ollut suuria 

toimintamahdollisuuksia, mutta se loi pohjaa Tampereen lastensuojelulle tulevina vuosina. 

Tampereen lastensuojelussa oli mukana huomattavan paljon yksityisiä tahoja, jotka huolehtivat 

vähäosaisista lapsista kasvatuslautakunnan rinnalla, ennen lastensuojelulautakunnan perustamista. 

Yksityiset yhdistykset perustivat niin lastenkoteja kuin kesäsiirtoloitakin.85 

3.3 Lastensuojelukomitean mietintö ja 

lastensuojelulautakunnat 

Vuoden 1918 tapahtumien seurauksena monia lapsia jäi orvoiksi. Sisällissota toimi 

lastensuojelutietoisuuden herättäjänä, koska lasten tarvitsema apu oli valtava. Lastensuojelussa 

nähtiin mahdollisuus auttaa kahtia jakautunutta kansakuntaa palautumaan jälleen yhtenäiseksi.86 

Ester Hällströmin mielestä yhteiskunnan piti yhdistää voimansa lasten takia, koska lapsia ei pidä 

rangaista vanhempiensa teoista. Lisäksi hänen mielestään yhteiskunnalle parasta olisi kasvattaa 

sotaorvoista kunnon kansalaisia. Hällström vetosi kristilliseen mieleen, jotta orvot saisivat kaiken 

mahdollisen avun mahdollisimman monelta osapuolelta.87 

Vuonna 1918 kouluhallituksen esityksestä senaatti asetti komitean pohtimaan, miten valtio voisi 

edistää ehkäisevää lastensuojelutyötä. Lisäksi tarkoitus oli laatia lainsäädäntö, joka olisi tarpeeksi 

tehokas lastensuojelun aikaansaamiseksi yhteiskunnassamme. Haluttiin saada aikaiseksi selkeät 
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säännöt, jotta viranomaisilla olisi mahdollisuus puuttua lasten oloihin.88 Komitean lähtökohtana oli 

ymmärtää lastensuojelu laaja-alaiseksi ennaltaehkäiseväksi sosiaalipolitiikaksi.89 

Lastensuojelukomitean puheenjohtajaksi valittiin Adolf von Bonsdorff. Komitean jäseniksi otettiin 

henkilöitä, jotka olivat olleet tekemisissä ennenkin lastensuojeluasioissa. Komiteaan pääsi mukaan 

muun muassa kouluneuvos J.H. Tunkelo ja vapaaherratar Sofia Mannerheim.  Komitea jätti 

mietintönsä "Yhteiskunnan lasten ja nuorison suojelu" vuonna 1921. Komitea ei tosin antanutkaan 

lakiehdotusta, vaikka niin oli ollut tarkoitus vaan se päätti antaa ”periaatemietinnön”. Mietintö 

sisälsi pääpiirteet lastensuojelulaista ja sen pohjalta olisi ollut helppo laatia laki.90 

Komitea listasi syitä lastensuojelun tärkeydelle ja miksi yhteiskunnan pitäisi puuttua kasvatukseen. 

Kuten jo suojelukasvatuskomitea, totesi lastensuojelukomiteakin kaupungistumisen ja 

teollistumisen olevan syitä kotikasvatuksen heikentymiseen. Lastensuojelukomitea lisäsi vielä, että 

naisten työssäkäynti oli lisääntynyt ja lapset joutuivat näin ollen olemaan päivät yksin ilman 

aikuisen huolenpitoa. Komitea näki lastensuojelun myös taloudellisesti perusteltuna, koska se tulisi 

köyhäinhoitoa halvemmaksi.91   

Sekä Harrikari, että Pulma ovat tutkimuksissaan tulleet siihen tulokseen, että komiteanmietintö oli 

pitkälti yksinomaan von Bonsdorffin käsialaa. Von Bonsdorff oli ollut mukana Helsingin 

kasvatuslautakunnassa ja vahvasti ajamassa lasten asioita muuallakin, joten mietintö saattoi olla 

juuri hänen laatimansa.  Harrikari myös toteaa, että mietintö on "Valkoisen Suomen ohjelma”, jossa 

haluttiin luoda järjestys yhteiskuntaan.92 Mietinnöstä välittyy kuitenkin enemmänkin halu parantaa 

huonossa asemassa olevien lasten oloja. Mietinnöstä välittyy aito lapsista välittäminen ja heidän 

hyvinvointinsa parantamisen tarve. Tietysti sillä oli haluttu myös saada lapset ja nuoret pois 

kaduilta pahanteosta. Kuitenkin lastensuojelulakia oli suunniteltu ja laadittu jo monta vuotta ennen 
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sisällissotaa eli komitea ei tehnyt mietintöään pelkästään siksi, että Suomessa saataisiin järjestys 

aikaiseksi vaan oikeasti haluttiin saada lasten asiat paremmalle tolalle.93   

Komitean mukaan Suomen elinehtona oli voimakas väestönkasvu. Suomessa oli kuitenkin 

ongelmana suuri lapsikuolleisuus. Komitea halusikin aloittaa työskentelyn lasten pelastamiseksi, 

sillä heidän mielestään tämä ratkaisisi ongelman. Lapsikuolleisuuden ohella huolta kannettiin lasten 

ja nuorten kasvatuksesta ja koulunkäynnistä. Lapsille ja nuorille piti omistaa tarpeeksi aikaa, jotta 

he eivät vajoaisi siveelliseen alakuntoisuuteen. Lapsien hyvä käytös olikin asia johon tuona aikaan 

kiinnitettiin paljon huomiota. Lapsi oli mietinnön mukaan pystyttävä pelastamaan laiskottelulta ja 

ulkoisten olojen vahingollisesta vaikutuksesta. Komitean mukaan kaikista tärkeintä oli ehkäisevä 

lastensuojelu, jolla pyrittiin ratkaisemaan ongelmatilanteita. Nuorten auttamista ja neuvontaa oli 

lisättävä, sillä ne olivat vielä melko puutteellisia Suomessa. Uuden lainsäädännön avulla, joka 

komitean oli tarkoitus saada aikaiseksi, voitaisiin paremmin auttaa lapsia ja nuoria. Tärkeää oli 

kuitenkin, ettei lapsia tarvitsisi sijoitta pois kodeistaan. Aina se ei kuitenkaan onnistunut, mutta 

siinäkin ajateltiin vain lapsen parasta.94 

Komitean mielestä yhteiskunnan oli otettava vastuu lasten ja nuorten kasvattamisesta kunnon 

kansalaisiksi. Tämä vastuu oli jopa suurempi kuin vanhempien oikeus lapsiinsa. Lastensuojelun 

tarvetta perusteltiin sillä, että muissa sivistyneissä maissa oli jo hyväksytty periaate lasten 

auttamisesta. Komiteanmietinnössä käytiin läpi myös muiden maiden erityisesti Norjan, Tanskan, 

Ruotsin ja Saksan lakeja ja käytäntöjä lastensuojelussa.95 Komitea näyttää kääntyneen eniten 

Saksan puoleen valitessaan Suomelle sopivia käytäntöjä.96 

Lastensuojelukomitea esitti mietinnössään lastensuojelulautakuntien perustamista jokaiseen 

kuntaan. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että lastensuojelu haluttiin keskittää yhdelle kunnalliselle 

viranomaiselle. Komitea esitti melko tarkan selostuksen ketä lastensuojelulautakuntiin tulisi valita 

ja mitkä olisivat lautakunnan tehtävät sekä kuinka lautakunnan tulisi menetellä eri tilanteissa. 

Komitea halusi organisoida julkisen lastensuojelun omaksi hallinnonalakseen sekä kunnallisesti että 
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valtiollisesti. Myös ennaltaehkäisy oli keskeisessä asemassa mietintöä, niin kuin oli ollut 

suojelukasvatuskomiteankin mietinnössä. Tarkoitus oli suojella lapsia huonoilta vaikutuksilta, jotta 

rikollisuutta ei syntyisi.97   

Erillistä lastensuojelulakia ei siis ollut saatu laadittua yrityksistä huolimatta ja juuri sen vuoksi 

1920-luvun alussa kiisteltiin lastensuojelun asemasta niin valtion- kuin kunnallishallinnossakin.98 

Suomen sosiaalipolitiikan suunnannäyttäjä tuolloin oli ministerinäkin toiminut Einar Böök, jonka 

mielestä lasten- ja nuorisohuolto pitäisi siirtää köyhäinhoitolautakunnalta kunnan 

lastensuojelulautakunnille.99 Se oli kuitenkin vaikeaa, koska lastensuojelulakia ei ollut ja kunnat 

saivat itse päättää perustetaanko lastensuojelulautakuntaa vai ei. Senpä takia moniin kuntiin ei 

perustettu lastensuojelulautakuntia, koska monet ajattelivat, että köyhäinhoito voi hoitaa myös 

lapset. Lastensuojelulautakunnathan joutuivat lain puutteessa soveltamaan köyhäinhoitolain 

määräyksiä.100 

Lastensuojelun ja köyhäinhoidon suhde on ollut monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävissä. 

Vuonna 1922 laadittiin uusi köyhäinhoitolaki, joka syrjäytti vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen. 

Köyhäinhoidon ja lastensuojelun keskinäistä suhdetta pohdittiin koko 1920-luku ja keskustelua siitä 

käytiin useimmiten alan lehdistössä.101 Huoltajassa sotaorpohuollon tarkastaja Eemil Tolonen 

kirjoittaa siitä, että lastensuojelulautakuntien pitäisi olla itsenäisiä toimijoita eikä 

köyhäinhoitolautakunnan alaisia. Tolonen perustelee tätä sillä, että lastensuojelulautakunnat saavat 

niin paljon vastuuta, etteivät mitenkään voi itse olla vastuussa tehtävistään toiselle lautakunnalle.102 

Tämän kaltaisia keskusteluja käytiin useampiakin, joissa mietittiin lastensuojelulautakunnan 

itsenäisyyttä. Myöskään Tampere ei säästynyt tältä keskustelulta, vaikka sinne saatiinkin perustettua 

varhaisessa vaiheessa melko itsenäinen lastensuojelulautakunta.103 
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Tampereen lastensuojelulautakuntaa alettiin suunnitella syksyllä 1918. Sisällissodan seurauksena 

Tampereella oli moni lapsi jäänyt orvoksi. Muutenkin sodan jäljet näkyivät laajalti. Tampereen 

Rahatoimikamarin mielestä orpojen olot ja muidenkin lapsien kasvatus oli järjestettävä uudelleen. 

Rahatoimikamari asetti komitean miettimään, kuinka lasten asemaa voisi Tampereella parantaa. 

Komitean mietintö valmistui vuonna 1919 ja sen keskeisenä tavoitteena oli keskittää 

lastensuojelutoimintaa, koska niin moni taho huolehti tuolloin lasten asioista. Tampereen komitea 

oli näin ollen samoilla linjoilla lastensuojelukomitean kanssa lastensuojelun keskittämisestä omaksi 

hallinnonalakseen. Komitea halusi siis saada lapsia koskevat asiat yhden lautakunnan alaisuuteen, 

minkä takia he ehdottivat perustettavaksi lastensuojelulautakunnan.104 

Komitea laati lastensuojelulautakunnalle ohjesäännöt, jotka annettiin kaupunginvaltuustolle 

hyväksyttäväksi. Valtuusto hyväksyi lautakunnan ohjesäännöt, mutta maaherra ei suostunut niitä 

vahvistamaan. Myöskään köyhäinhoitohallitus ei katsonut kovin suopeasti lautakunnan 

perustamista, koska lautakunnan tehtävät menivät osittain päällekkäin sen kanssa ja he pelkäsivät 

ristiriitaisia tilanteita. Monien vaiheiden ja ohjesääntöjen muokkaamisen jälkeen maaherra vihdoin 

suostui vahvistamaan lastensuojelulautakunnan perustamisen vuoden 1922 alussa. 

Lastensuojelulautakunta pääsi aloittamaan työnsä 1.4.1922. Lastensuojelulautakunnan 25-vuotis 

katsauksessa Lumme kirjoittaa, että lastensuojelulautakunnan aloittamispäätös kesti liian kauan. 

Lumme toteaakin, että oli jo korkea aika päästä käsiksi tärkeään ja laajaan työhön lasten parissa.105 

Komitean laatimaa ohjesääntöä jouduttiin siis muuttamaan useaan otteeseen ennen kuin se 

hyväksyttiin. Maaherra ei suostunut vahvistamaan ohjesääntöä sen takia, että se oli ristiriidassa 

vaivaishoitohallituksen tehtävien kanssa. Lopullinen versio kuitenkin saatiin aikaiseksi pienellä 

muutoksella ja se luettiin lastensuojelulautakunnan ensimmäisessä kokouksessa.106 Ohjesäännön 

ensimmäisessä pykälässä määritellään Tampereen lastensuojelulautakunnan asema 

lastensuojeluasioissa: 

                                                 

104 Tampereen kaupungin lastensuojelutyötä 50 vuotta, 12;  Pulma 1987, 134. 
105Tampereen lastensuojelulautakunta 1.4.22–1.4.33, CI:1-13. TKA.  Tampereen lastensuojelulautakunnan 

toimintakertomus 1922. 
106Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 23.3.1922. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2. TKA; 

Huoltaja 1921, 72–73. 
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 "Lastensuojelulautakunnalla tarkoitetaan tässä ohjesäännössä sellaista kunnallista 

hallintoelintä, jonka tehtävänä on alempana sanotulla tavalla huolehtia Tampereen 

kaupunkikunnan asiana olevasta lasten ja nuorison ruumiillisesta ja siveellisestä 

suojeluksesta sekä kasvatuksesta, mikäli se ei lain ja asetusten mukaan kuulu muille 

viranomaissille"107 

Rahatoimikamarin asettaman komitean mietinnön tarkoituksena oli siis yhdistää lastenhuolto yhden 

lautakunnan alaisuuteen. Sen takia Tampereen lastensuojelulautakunta saikin hoidettavakseen 

monenlaisia lastensuojeluun ja kasvatukseen liittyviä asioita. Lautakunta peri edeltäjänsä eli 

kasvatuslautakunnan asiat. Lisäksi se sai hoidettavakseen lastensuojelukeskuksen tehtäviä. 

Lastensuojelukeskus oli hoitanut lasten siirtoja maaseudulle parempiin oloihin. Lisäksi se oli 

kerännyt lapsille vaatteita ja ruokaa sekä ylläpitänyt päiväkotia. Tampereen 

lastensuojelukeskukselta lautakunta sai hoidettavakseen kaksi lastentarhaa, lastenseimeä ja 

maitopisaraa.108 Köyhäinhoitolautakunnalta lastensuojelulautakunnalle siirtyi sotaorvoista ja 

sijoitetuista lapsista huolehtiminen. Heillä oli myös kaksi lastenkotia ja lastensairaala, joiden 

toiminnasta alkoi huolehtia niin ikään lastensuojelulautakunta.109 Lastensuojelulautakunnalla oli 

heti alusta alkaen paljon vastuuta kunnallisessa lastensuojelussa ja se ryhtyikin työhönsä 

innokkaasti. 

Lastensuojelulautakunnan ensimmäisiksi jäseniksi valittiin Lahja Arho, Anni Huotari, toimittaja 

Vihtori Huhta, varatuomari G. Hårdh, opettajatar Anna Lilja, johtaja K.F. Mattsson ja esimies 

Eemil Vijanen. Puheenjohtajaksi valittiin Mattsson. Lumme valittiin aluksi väliaikaiseksi sihteeriksi 

ja myöhemmin vakinaiseksi.110 Lautakunnan jäsenistä Huotari ja Huhta erosivat jo heti seuraavana 

vuonna. He tapasivat Lumpeen kuitenkin myöhemminkin toimiessaan tämän kanssa yhtä aikaa 

eduskunnassa sosiaalidemokraattien riveissä.111 Heidän tilalleen lautakuntaan tuli toimittaja Eino 

Kilpi ja Emmi Härmä.112 Lautakunnan jäsenet pysyivät 1920-luvun melko samoina. Vasta 1930-

                                                 

107Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 23.3.1922. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2. TKA 
108Maitopisara oli paikka, josta äidit pystyivät hakemaan lapsille tarkoitukseen valmistettua maitoa, jos eivät itse 

pystyneet imettämään.  
109Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1922, 11–12.  
110 Lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1922, 3.  
111 Kansanedustajat 1907-. 
112 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1923, 3.  
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luvun alussa tuli pientä vaihtuvuutta.113 Lautakunnan toiminnan kannalta tämä oli hyvä asia, koska 

jäsenet oppivat tuntemaan toisensa ja työskentely sujui näin ollen paremmin. Lautakunnan 

pöytäkirjoista on jäänyt sellainen kuva, että monestakaan asiasta kokouksissa ei kiistelty. Oltiin 

siellä tietysti erimielisiä, mutta asiat saatiin aina ratkaistua ja lautakunta halusi selvästi saada lasten 

olot paremmiksi Tampereella.114 

Tampereen lastensuojelulautakunnan toiminta lasten parissa oli alusta asti monipuolista, mutta se 

lisääntyi vuosien mittaan. Lautakunnan alaisuudessa oli maitopisaroita, neuvoloita ja lastenseimiä. 

Lisäksi sillä oli Metsolan ja Rauhaniemen lastenkodit, jotka saivat seurakseen vuonna 1927 vielä 

Lepolan lastenkodin. Lautakunta sai myös oman koulukodin monien vaiheiden jälkeen vuonna 

1931, jolloin Palhoniemen koulukoti avattiin pahantapaisille pojille. Lautakunta ei tarjonnut vain 

lapsille apua vaan moni nuori pääsi harjoittelijoiksi laitoksiin ja pääsivät sitä kautta työelämään 

paremmin kiinni.115 

Monille lastensuojelualan henkilöille ehkäisevä lastensuojelu oli tärkeää ja niin se oli myös 

Tampereen lastensuojelulautakunnalle. Kasvitarhatyö oli yksi monista ehkäisevän lastensuojelun 

muodoista. Lautakunta tarjosi kaupunkiin kesällä jääneille lapsille puuhaa kasvimailla ja näin 

yrittivät välttää lasten joutumista huonoille teille. Myös leikkikenttätyö oli tärkeä kesäharrastus 

monelle lapselle. Kesäsiirtolatoiminta oli aluksi suunniteltu punaorvoille, koska he olivat kokeneet 

kovia eikä kesällä välttämättä ollut paikkaa minne mennä. Siirtolatoiminnasta tuli kuitenkin erittäin 

suosittua ja myös muut vähäosaiset lapset pääsivät toimintaan mukaan. Lautakunnalla oli paljon 

myös hoidossa olevia lapsia. Heistä kaikki eivät olleet mahtuneet aina lastenkoteihin, joten heitä 

sijoitettiin myös yksityisiin koteihin ja lastenkoteihin. Vuoden 1925 ottolapsilain voimaantultua 

monia hoidokkeja päätyi ottolapsiksi yksityisiin perheisiin. Tampereen lastensuojelulautakunnan 

toiminta oli ensimmäisinä vuosina voimakasta etenemistä ja uusien asioiden oppimista. Pulakausi 

                                                 

113 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922–1933.  
114 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1933. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-13. 

TKA 
115 Lumme 1947, 7-12. 
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1930-luvun alussa hieman hidasti tahtia, mutta lautakunnan jäsenet eivät lopettaneet uurastusta 

vähäosaisten lasten paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. 116 

                                                 

116 Lumme 1947, 14–18, 25. 
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4 Alpo Lumme lastensuojelulautakunnassa 

4.1 Aatteet ja arvot  

Lumpeen näkemykset lastensuojeluun olivat melko konservatiiviset, koska konservatiiviset 

näkemykset lähtevät uskonnollisista arvoista ja siitä, että perheissä ja yhteiskunnassa on etäännytty 

moraalia ylläpitävistä traditioista.117 Lumpeen teksteistä tulee tämä seikka hyvin esille.118 

Myöhemmin lastensuojelulautakuntaan pääsemisen jälkeen Lumpeen näkemykset muuttuivat 

hieman vapaampaan suuntaan monelta osalta. Varsinkin aviottomien äitien puolustaminen muuttui 

ja lisäksi kasvatusihanteet eivät olleet enää niin jyrkkiä kuin ennen.119 

Lumme oli saanut tädiltään kristillisen kasvatuksen ja sen vuoksi hänelle oli jo nuorena selvää, että 

lähimmästä oli autettava. Tämä pyrkimys palvella lähimmäistä johti Lumpeen lastensuojelun 

pariin.120 Myös Adolf von Bonsdorff korosti kristinuskon merkitystä siihen, että lapsista alettaisiin 

huolehtia enemmän ja heidät huomioitaisiin paremmin yhteiskunnassa. Von Bonsdorff korosti 

armeliaisuutta, joka kehittyisi kristinuskon myötävaikutuksella ja auttaisi ihmisiä paremmin 

ymmärtämään lasten hätää.121 

                                                 

117 Hämäläinen 2007, 45. 
118 Lumme 1916;  Lumme 1917. 
119 Lumme 1931c, 337–342. 
120 Kallio 1989, 164–165. 
121 von Bonsdorff 1924, 289–290.  
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Lumpeen kirjoituksissa käy hyvin ilmi, että hän näki lapsissa ja nuorissa kansamme tulevaisuuden. 

Heidän puolestaan kannatti taistella, jotta heille avautuisi parempi tulevaisuus. Lumme halusi 

vilpittömästi nuorten parasta ja sen takia hän oli usein erittäin kovasanainen kirjoittaessaan tai 

pitäessään esitelmiä nuorille. Nuoret eivät päässeet helpolla Lumpeen kanssa, paitsi ne, jotka olivat 

löytäneet oikean tien Kristuksesta.122 Lapsille Lumme oli huomattavasti lempeämpi sanoissaan ja 

teoissaan. Hän halusi lapsille hyvän lapsuuden ja erityisesti niille, joilla ei ollut vanhempia tai vain 

toinen vanhemmista oli elossa. Lumpeen mielestä lapsen piti saada olla lapsi, sillä näin heistä 

varttuisi parempia nuoria. 

Lumpeeseen on saattanut vaikuttaa myös oman perheen köyhyys ja se, että hän sai tätinsä ja tämän 

miehen avustuksella hieman paremman elämän. Lumme pääsi kouluttautumaan 

kansakoulunopettajaksi juuri tätinsä ansiosta. Hän on voinut ajatella, että koska hänkin on saanut 

mahdollisuuden, on se myös muille suotava. Varsinkin nuoret tarvitsevat Lumpeen mielestä 

mahdollisuuksia. Voi hyvinkin olla, että hän on suunnannut lasten ja nuorten pariin sen takia, että 

haluaa mahdollistaa nuorille paremman tulevaisuuden.123 

Lumpeen mielestä lasten kanssa elämäntehtäväänsä suorittava henkilö on tärkeässä työssä. 

Kasvattajan vastuu oli valtava eikä todellakaan helppo. Lumpeen harmiksi aina ei ole kuitenkaan 

arvostettu lasten kanssa työskentelevien henkilöiden työtä, vaan sitä on jopa pidetty erittäin 

helppona työsarkana. Lumme kuitenkin halusi tähän ajatteluun muutoksen. Hänelle kasvatustyö oli 

vaativaa, mutta erittäin tärkeää. Lapset ja nuoret nimittäin tarvitsivat kaiken tuen, jotta heistä 

kasvaisi kunnollisia kansalaisia. Lisäksi kasvattaja oli arvokkaassa työssä kasvattaessaan sitä 

sukupolvea, jolla on mahdollisuus onnellisempaan elämään kuin aikaisemmin. Lumme näki lapsissa 

ja nuorissa tulevaisuuden ja hän onkin todennut nyt kasvatettavan uusia tulevaisuuden toivoja.124 

1920-luvulla pyrittiin myös lainsäädännöllä korjaamaan ja parantamaan nuorten oloja. Nuorista 

haluttiin kasvattaa kunnon kansalaisia eikä heikkoja ja turmeltuneita.125 Monet Lumpeen aatteista 

olivat samanlaisia kuin von Bonsdorffin. Hänhän oli jo monia vuosia kirjoittanut siitä kuinka nuoria 

                                                 

122 Lumme 1925a. 
123 Haastatteluäänite A-K 2667/1972-10-25 Tampereen yliopiston Musiikintutkimuslaitos. 
124 Lumme 1932b, 333–335. 
125 Kaarninen 2003, 218. 
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piti kasvattaa juuri sen takia, että heistä riippuu yhteiskunnan tulevaisuus. Heidät oli osattava 

kasvattaa siveellisiksi, työkykyisiksi sekä säästäväisiksi.126 

Lumme halusi korostaa sitä, ettei kasvattajan tehtävä ollut samanlainen kuin muut tehtävät. 

Kasvattaja ei voinut kello kädessä katsoa, koska hänen työaikansa päättyy. Harmikseen Lumme 

joutui toteamaan, että moni kasvattaja oli masentunut, kun työtaakka oli niin suuri. 1930-luvun alku 

oli Lumpeesta hallaista aikaa kasvattajille. Monien usko nuoriin oli särkynyt, niin myös Lumpeen. 

Tuon ajan poliittiset olot heijastuvat selvästi Lumpeen kirjoituksista. Lumpeen mielestä nuoret eivät 

enää kunnioittaneet lakia ja he unelmoivat sellaisten asioiden perään, joita eivät voineet saavuttaa. 

Kiusaukset olivat liian suuria nuorille ja sen vuoksi he eivät osanneet kunnioittaa elämässä jo 

saavutettua. 127 

Lumme siteeraa eräässä artikkelissaan kirjailija Artturi Leinoa: ”Ja sen lipun, joka heidän piti viedä 

kukkuloitten tuuliin, he veivätkin laaksojen mutiin.” Tämä lause kuvasi hyvin Lumpeen mietteitä. 

Lumme oli pettynyt siihen, että hän oli yrittänyt monella tapaa parantaa nuorten oloja, mutta sitten 

nuoret itse turmelivat tulevaisuuttansa. Häntä ei enää ihmetyttänyt, että moni kasvattaja oli 

masentunut. Lumme kuitenkin toteaa, että periksi ei saanut antaa. Kasvattajan oli noustava kaiken 

yläpuolelle ja annettava jotain omasta persoonastaan ja osattava olla epäitsekäs, jotta nuoret 

saataisiin paremmille vesille.128  

Lumme jaksoi kirjoitta erityisen paljon kotioloista ja siitä kuinka olosuhteet kasvattavat nuorista 

tietynlaisia. Senpä takia hän ei jaksanut olla puhumatta siitä, kuinka kotioloja pitäisi saada 

parannettua, jotta nuoret, ja varsinkin työläisnuoret, alkaisivat voimaan paremmin. Lumme tutustui 

jopa ulkomaisiin tutkimuksiin siitä, kuinka olosuhteet vaikuttavat nuoriin, jotta saisi taustatukea 

näkemyksilleen. Tulosten mukaan olosuhteilla oli suuri merkitys ja sen takia Lumme peräänkuulutti 

yhteiskunnan apua köyhien olojen parantamiseen. Hän halusi tarjota myös köyhille nuorille 

mahdollisuuden kouluttautua.129 Lumme joutui myös ikäväkseen toteamaan, että huonoissa oloissa 

asuvien vanhempien oli lähes mahdotonta kasvattaa lapsistaan kunnon kansalaisia, koska kodilla ei 

                                                 

126 von Bonsdorff, 1927, 129–137.  
127 Lumme 1931b, 301–302.  
128 Lumme 193b1, 301–302. 
129 Lumme 1926a, 22–23. 
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ollut oikeanlaista henkeä. Hänen mielestään lapset joutuivat lähtemään maailmaan liian aikaisin ja 

liian huonoin eväin. Lumme kuitenkin halusi muistuttaa, että oli myös paljon kiinni itsestään, 

kuinka tulee pärjäämään elämässä 130 

Lumme joutui näkemään monenlaisia kohtaloita lastensuojelutyönjohtajana. Hänhän työskenteli 

lastensuojelulautakunnan kansaliassa ja sinne saattoi kuka vaan poiketa ja tulla pyytämään apua.131 

Lumme kertookin eräästä tytöstä, jonka äiti oli käskenyt mennä kadulle myymään itseään, jotta he 

saisivat rahaa. Tyttö oli tullut pyytämään Lumpeelta apua, koska ei halunnut joutua kauppaamaan 

itseään. Lumpeen mielestä kasvattaja ei missään nimessä voinut toimia tällä tavalla, koska lapsista 

täytyi pitää huolta. Lumme toteaa, että ajat olivat huonot, mutta silti oli yritettävä selvitä. Lumme 

kannusti nuoria tällä tarinalla itse ottamaan ohjat käsiinsä, jos vanhemmat eivät osanneet sitä tehdä. 

Nuoret voivat yrittää itse luoda itselleen paremman tulevaisuuden. Tietysti he tarvitsivat siihen 

apua, mutta onneksi oli ihmisiä, jotka halusivat vielä auttaa. Lastensuojelulautakunta auttoikin 

tarinan tyttöä pääsemään lopulta jaloilleen.132 

Lumme mielestä opiskelussa oli nuorten tulevaisuus. Hänen mielestään nuorten eteen ei ollut tehty 

kaikkea voitavaa. Opiskelun kautta nuori voisi auttaa itseään ja näin ollen saada paremman 

tulevaisuuden. Lummetta kuitenkin suretti, että moni kansakouluikäinen oli sortunut viinaan ja 

menneet jopa juovuspäissään kouluun. Lumme totesi, että lapsosten puhtaus alkoi olla poissa. 

Hänen mielestään syitä oli etsittävä kasvatusmenetelmistä, joissa oli parantamisen varaa. Hänen 

mielestään luonteen ja raittiin tahdon kasvatus oli liian vähäistä. Niitä pitäisi vanhempien osata 

opettaa lapsilleen. Vanhempien pitäisi myös alkaa valvomaan lapsiaan enemmän, jotta he eivät 

joutuisi väärille teille.133 

Kasvattajana Lumpeelle oli erittäin tärkeää, että nuoret lukevat ja sivistävät itseään. Lumme 

mainitsee usein lukemisen tärkeänä osana kasvattamista. Lumpeen mielestä kirjoittajat voivat 

vaikuttaa kynällään paljonkin siihen, mitä nuoret tulevat ajattelemaan. Hän luettelee teksteissään 

kirjailijoita, joiden teoksia kannatti lukea. Niitä olivat niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin 

kasvatustieteilijät ja kaunokirjailijat. Lumme suosi pohjoismaisia kirjailijoita, mutta eniten hän piti 

                                                 

130 Lumme 1926b, 37–38. 
131 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1924, 4-5. 
132 Lumme 1925c, 22. 
133 Naapuri (Lumme) 1925, 19–20 . 
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suomalaisista Juhani Ahosta ja Johannes Linnakoskesta. Lumme pitää myös nuorten kirjoittamista 

arvossa ja sanoo sen kasvattavan parempia nuoria. Lumme kannustaa nuoria kirjoittamaan itse, 

koska se kasvattaa luonnetta ja tahtoa.134 

Aivan kaikki kirjat eivät kuitenkaan olleet Lumpeen mieleen. Lumme varoitti teksteissään 

huonoista kirjoista ja käskee nuorisoa: ”Karta huonoa kirjallisuutta.” Lumpeen mielestä nuoret eivät 

saisi kajota jännittäviin elosteluromaaneihin, salapoliisiseikkailuihin eikä rumia kuvia sisältäviin 

kirjoihin. Niistä voi saada sydänvian. Hän käytti esimerkkinä Sakarias Topeliusta, joka luki 16-

vuotiaana huonon runokirjan, joka jätti hänen sieluunsa ruman jäljen koko loppuelämäksi.135 

Lumpeelle oli siis tärkeää, että nuoret lukivat oikeanlaista kirjallisuutta sivistyäkseen. 

Nuori kansa -lehdessä hän esitteli paljon hyvää kirjallisuutta nuorille ja on tehnyt monia kirja-

arvosteluja. Lumme arvosti erityisesti kristillistä kirjallisuutta ja työläisen elämää koskevia teoksia. 

Lumpeen mielestä erityisesti historialliset teokset olivat sivistäviä.136 Huoltajassa Lumme esitteli 

kirjan, joka kertoi orvoista ja sairaista lapsista. Hän kehotti lukemaan sen, jotta ymmärtäisi 

paremmin elämän raakuutta.137 Lumpeen innostus lasten ja nuorten lukemiseen tuli ilmi myös 

kasvatus- ja lastensuojelulautakunnassa, kun hän oli järjestelemässä niissä lapsille 

lukemismahdollisuuksia. Lumme ehdotti lastenkotien yhteyteen perustettavaksi pieniä kirjastoja, 

jotta lapset voisivat vaivatta hakea sieltä kirjoja ja lukea niitä.138 Lumpeen aatteet ja arvot nousivat 

myös esille lastensuojelulautakunnassa toimimisessa, jota seuraavaksi käsittelen. 

4.2 Lastensuojelulautakuntatyö 

Alpo Lumme valittiin lastensuojelulautakunnan väliaikaiseksi sihteeriksi vuonna 1922. 

Lastensuojelulautakunnan ohjesääntöjen mukaan lautakunnassa tuli olla ammattiholhooja139, jonka 

toimea hoitaisi lautakunnan sihteeri. Sihteerin ja ammattiholhoojan toimeen ei voinut hakea kuka 

                                                 

134 Lumme 1929a, 28; Lumme 1919d, 144; Lumme 1923, 15; Lumme 1922, 19 
135 Lumme 1923, 5-6. 
136 Lumme 1928, 80; Lumme 1936, 99. 
137 Lumme 1930b, 235–236.  
138 Tampereen kasvatuslautakunnan pöytäkirja 4.1.1922, Tampereen kasvatuslautakunnan arkisto C:1; Tampereen 

lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 5.1.1922, Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3. TKA.  
139 Ammattiholhoojan virka perustettiin Tampereelle vasta lastensuojelulautakuntaan, kun Helsingissä 

kasvatuslautakunnassa oli jo ollut ammattiholhooja. 
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tahansa, sillä hakijalla piti olla kokemusta lasten- ja nuorten parissa toimimisesta. Lumpeen ei 

kauaa tarvinnut toimia vain väliaikaisena sihteerinä lautakunnassa, sillä haku sihteerin toimeen 

laitettiin auki toukokuussa 1922 ja lastensuojelulautakunta suositteli siihen kolmea henkilöä antaen 

puoltolauseensa Lumpeelle. Tampereen valtuusto valitsikin Lumpeen sihteerin virkaan ja sitä kautta 

myös ammattiholhoojaksi. Lisäksi lautakunnan ohjesääntö määräsi, että sihteeri huolehtii 

aviottomien lasten huollosta ja heidän äitiensä avustamisesta. Lokakuussa 1922 astui voimaan laki 

avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista, joka määräsi kunnat perustamaan lastenvalvojan viran. 

Tähän Tampereen lastenvalvojan virkaan lastensuojelulautakunta ehdotti Lummetta. Valtuuston 

hyväksyessä ehdotuksen, tuli Lumpeesta virallisesti myös lastenvalvoja. Tästä alkoi Lumpeen pitkä 

ura Tampereen lastensuojelulautakunnassa.140 

Lastensuojelulautakunnan sihteerin tehtävistä ei erikseen ollut mitään vastaavia ohjeita kuin oli 

lastenvalvojana toimimisesta.141 Sihteerinä Lumme oli lastensuojelulautakunnan toimihenkilö eikä 

varsinaisesti lastensuojelulautakunnan jäsen. Lumme oli kokopäiväinen työntekijä 

lastensuojelulautakunnassa, kun muilla oli päätyö jossain muualla ja he toimivat vain lautakunnassa 

jäseninä. Sihteerinä ja ammattiholhoojana Lumme toimi myös lastensuojelulautakunnan kanslian 

johtajana eli koko Tampereen lastensuojelutyön johtajana. Lumme valmisteli lautakunnan 

kokoukset ja siellä käsiteltävät asiat. Kokousten pöytäkirjoista on havaittavissa, varsinkin 

lautakunnan toiminnan alkuvuosina, että Lumme esitteli suurimman osan kokouksissa käsitellyistä 

asioista. Se ei yksin johtunut siitä, että hän oli sihteerinä, vaan myös siitä, että hän toimi 

lastenvalvojana sekä lastensuojelutyön johtajana. Näiden monien toimiensa vuoksi Lumpeen kautta 

kulki suurin osa lastensuljelautakunnan asioista. Lumme oli työnsä takia erittäin perillä 

lastensuojelulautakunnassa käsitellyistä asioista ja hänen oli helppo ottaa niihin kantaa. Lisäksi hän 

oli erittäin kiinnostunut lastensuojelun asioista ja halusi saada asiat paremmin toimimaan. Tämä oli 

myös yksi syy Lumpeen aktiivisuuteen lastensuojelulautakunnan kokouksissa.142 Sihteerinä Lumme 

piti lastensuojelulautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa ja kirjoitti ne puhtaaksi tarkastusta varten.  

Tämän vuoksi hänen oli helppo koota joka vuosi lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset, 

                                                 

140Lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922, Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2. TKA; Tampereen 
lastensuojalautakunnan toimintakertomus 1922, 9-11.  

141 Lastenvalvojan ohjekirja 1924. 
142 Lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1933. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-13. TKA; 

Lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1924, 4, 7-8. 
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mikä kuului myös sihteerin tehtäviin. Toimintakertomukset hän esitteli lautakunnan kokouksissa ja 

jäsenet saivat esittää muutosehdotuksia, mutta niitä ei yleensä tullut.143 

Ammattiholhoojan toimesta säädettiin holhouslaissa. Ammattiholhoojana toimiminen tarkoitti sitä, 

että jos lapsella ei ollut jostain syystä vanhempia, määräsi oikeus hänelle holhoojan. Lumme siis 

toimi Tampereella holhoojana orvoille ja lapsille, joista vanhemmat eivät pystyneet huolehtimaan. 

Holhooja huolehti lapsen kasvatuksesta ja oikeuksista siihen saakka, kunnes lapsi tuli täysi-

ikäiseksi. Lastensuojelukomitean mietinnössä vuodelta 1921 kritisoidaan ammattiholhoojan 

vähäistä käyttöä Suomessa. Komitea toteaa Suomen puolustukseksi sen, että myös muissa maissa 

on ollut erittäin vaikea löytää hyviä holhoojia ja sen takia eivät muuallakaan asiat tämän suhteen ole 

kovin paljoa paremmin.144 Lasten holhoojaksi määrättiin oikeuden päätöksellä. Lumme ei ollut 

kaikkien lastensuojelulautakunnan hoidolla olevien lasten holhooja, koska monella saattoi toinen 

vanhemmista olla elossa, mutta ei kyennyt pitämään lasta itsellään. Lumme toimi vuosien 1922–

1933 aikana erittäin monen lapsen holhoojana. Luku vaihtelee vuosittain ja eniten holhottavia oli 

vuonna 1929, jolloin Lumme toimi 46 lapsen holhoojana. Näistä 46:sta lautakunnan laitoksissa oli 

hoidossa vain 14. Vaikka Lumme toimikin lasten holhoojana, ei se tarkoittanut sitä, että lapset 

olisivat lautakunnan huostassa. Moni saattoi asua sukulaisillaan tai tulla perinnöllään niin hyvin 

toimeen, ettei heidän tarvinnut muuttaa lautakunnan laitoksiin. Monet holhottavista lapsista olivat 

varattomia, mutta toisilla saattoi olla suurikin perintö ja osa omisti jopa kiinteistöjä.145 

Lumme kävi monissa perheissä tutustumassa kotioloihin. Näistä on kuitenkin todella vähän 

dokumentaatiota lastensuojelulautakunnan pöytäkirjoissa. Edes kirjeenvaihdossa ei ole 

löydettävissä tietoja kotikäynneistä. Nämä asiat eivät selvästikään kuuluneet 

lastensuojelulautakunnan kokousten asialistaan, vaan ne hoidettiin kansliasta käsin. Jokaisella 

lapsella oli oma kansionsa ja niistä varmasti selviää paremmin kotikäynnit. Kuitenkin muutamia 

tapauksia löytyy lastensuojelulautakunnan pöytäkirjoista, joissa Lumme selostaa vierailuja lasten 

                                                 

143 Lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1933. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-13. TKA 
144 KM1921, 46. 
145 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922–1933.  
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kotona. Ne ajoittuvat lautakunnan alkuvaiheisiin, koska myöhemmin Lumme sai avukseen toisen 

valvojan, joka teki yleensä kotikäynnit.146 

Tampereen lastensuojelulautakunta halusi antaa mahdollisuuden nuorille pojille tienata hieman 

rahaa itselleen tai perheelleen. Lumme organisoi vuonna 1922 kengänkiillottajien työn, jotta pojille 

saataisiin sopiva tapa ansaita rahaa.  Hän sai Tampereen poliisimestarin mukaan hankkeeseen, mikä 

oli tärkeää, koska tällä tavoin poliisit huolehtivat poikien turvallisuudesta. Kengänkiillottajapojat 

olivat Lumpeelle erityisen tärkeitä, koska hän halusi kovasti suoda vähävaraisille lapsille 

mahdollisuuden tienata rahaa itse.147 Pojat osallistuivat kasvitarhamaiden viljelyyn ja urheiluun 

työn lisäksi. Lumpeen mielestä oli hienoa, että poikien henkinen taso nousi kesän kuluessa, kun he 

saivat tehdä sekä töitä että urheilla. Lumpeen mielestä työ oli hyväksi varattomille lapsille, koska he 

olivat myös koko ajan kasvatuksen alaisuudessa, sillä lastensuojelulautakunnan kanslia valvoi 

poikien toimintaa jatkuvasti. Heille järjestettiin myös keskustelutilaisuuksia joka kuukausi. 

Kengänkiillottajiksi halusi vuosi vuodelta useampi poika, koska tulot olivat mukava lisä kodin 

muutenkin niukkaan talouteen. 148 

Lumme anoi valtion avustukset lastensuojelulautakunnalle. Hänelle annettiin valtuudet anoa näitä 

avustuksia joka vuosi lastensuojelulautakunnan ensimmäisessä kokouksessa. Lumme anoi 

avustuksia sotaorvoille, hoidokeille, laitosten toimintaan, ammattikasvatukseen ja muihin 

pienempiin menoihin. Monesti Lumme joutui anomaan lisämäärärahoja, koska avustettavia oli 

Tampereella niin paljon. Lumme myös nosti avustukset lautakunnan suostumuksella.149 Lumme 

ehdotti käteiskassan avaamista kanslialle, koska silloin hänen olisi helpompi maksaa avustuksia 

niitä tarvitseville. Lisäksi avustusten hakijoiden olisi helpompi tulla hakemaan avustuksia 

kansliasta, koska se oli paremmin auki, kuin pankit.150 Lumme piti tarkkaa kirjaa avustuksista ja 

niistä tehtiin taulukot toimintakertomuksiin vuodesta 1923 lähtien.151 

                                                 

146 Lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-3. TKA;  
Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1924, 30.  

147 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 28.4.1922. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2. TKA 
148 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922, 6; 1923, 24; 1924, 23; 1926,24- 25; 1931,31.  
149 Tampereen lastensuojelulautakuntien pöytäkirjat 1922–1929. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-9. 

TKA. 
150 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 30.12.1922. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2. 
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Lumpeella oli monia eri tehtäviä lastensuojelun parissa ja hänen tehtävänsä vaihtelivat. 

Pöytäkirjoista löytyy myös maininta, että Lumpeen tehtäviin kuului sihteerinä neuvotella mm. 

Tampereen lastenkotien Rauhaniemen ja Metsolan pyykin pesusta, puiden pilkkomisesta, saunojen 

käytöstä, veden tuonnista ja vaatteiden hankinnasta hoidokeille.152 Lumme oli myös yhteyksissä 

Tampereen lastensuojelulaitosten henkilökuntaan ja kävi tarkastuskäynneillä. 

Lastensuojelulautakunnan alkuaikoina Lumme myös halusi yhdenmukaistaa laitosten toimintatavat, 

joten hän kutsui lautakunnan suostumuksella kaikki laitosten johtajattaret neuvottelutilaisuuteen, 

jossa sovittiin yhteisistä pelisäännöistä. Myöhemmässä vaiheessa Lumpeelta jäi monien pienten 

asioiden hoitaminen, kun lautakunnan kanslia sai enemmän henkilökuntaa. Lumpeelle jäi tehtäväksi 

neuvottelut viranomaisten kanssa ja keskustelut lasten vanhempien ja huoltajien kanssa.153 

Lumme oli erittäin kiinnostunut lautakunnan jäsenten kouluttamisesta ja siitä, että he olivat selvillä, 

mitä lastensuojelun tiimoilta Suomessa tapahtui. Jo kasvatuslautakunnassa Lumme ehdotti 

lautakunnan jäsenille tilattavan Huoltajassa, jotta kaikki olisivat tietoisia siinä käydyistä 

keskusteluista.154 Sama jatkui lastensuojelulautakunnassa ja Lumme halusi jäsenille tilattavan myös 

muita lehtiä Huoltajan lisäksi.155 Lumpeelle ei riittänyt, että jäsenet hankkivat tietoa lastensuojelusta 

ja kasvatuksesta ainoastaan lehdistä. Hän nimittäin ehdotti eräässä lautakunnan kokouksessa vuonna 

1928, että lautakunnan jäsenet liittyisivät kansanvalistusseuran kirjeopistoon opiskellakseen 

kasvatusoppia. Ehdotus sai kannatusta lautakunnassa ja aiheesta kirjoitettiin jopa artikkeli 

Tampereen lastensuojelulautakunnan omaan lehteen ”Tuulen huminoita”, joka julkaistiin myös 

Huoltajassa. Artikkelissa ei ole kuin nimimerkki ”Rasti”, mutta artikkelin tyylistä ja kirjoitustavasta 

voi päätellä Lumpeen kirjoittaneen sen itse. Artikkelissa painotetaan sitä, että kasvatusalalla olisi 

hyvä kouluttaa itseään jatkuvasti. Sitä voi tehdä opistoissa, mutta myös lukemalla kirjoja. 

Artikkelissa mainitaan saksalainen kasvatuskirjailija Foerster, jonka teoksia kirjoittaja suosittelee.156 

Lumme kirjoitti erittäin usein eri lehtiin siitä, kuinka ihmisten, ja erityisesti nuorten, pitäisi sivistää 

                                                                                                                                                                  

TKA. 
151 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1923, 31.  
152 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3. TKA. 
153 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 1923-33. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3. TKA. 
154 Tampereen kasvatuslautakunnan pöytäkirja 14.2.1921. Tampereen kasvatuslautakunnan arkisto C:1. TKA 
155 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja, 29.11.1927. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:7. 

TKA 
156 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 1928. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:8. TKA. 

Huoltaja, nim. Rasti 1928, Itseopiskelut käyntiin lastensuojeluväenkin keskuudessa 1928, 118–119.  
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itseään juuri lukemalla. Hän piti myös Foersteria erittäin suuressa arvossa, koska useammin kuin 

kerran hän on kehottanut ihmisiä lukemaan Foersterin teoksia.157 

Lumme järjesti myös erilaisia retkiä niin hoidokeille, lautakunnan jäsenille kuin muillekin 

Tampereen lastensuojeluhenkilöille. Vuonna 1924 hän ehdotti opintoretken järjestämistä Helsinkiin. 

Retken tarkoituksena oli tutustua Helsingin lastensuojelulaitoksiin ja ottaa niistä mallia. Retki oli 

tarkoitettu kaikille halukkaille lastensuojeluhenkilökunnille.158 Lumme järjesti myös 

katuammattilaisille eli kengänkiillottajapojille vuonna 1926 retken Naantaliin ja Turkuun, koska 

pojat olivat uurastaneet Lumpeen mielestä hienosti koko kesän. Lumpeesta nuoret tarvitsivat välillä 

vähän vapaa-aikaakin.159  

Lumpeella oli valtavasti asioita hoidettavanaan lastensuojelulautakunnan sihteerinä ja 

lastensuojelutyönjohtajana. Hänellä oli kuitenkin lastensuojelun kansliassa hyvä henkilökunta, joka 

auttoi häntä. Lastensuojelulautakunnan alkuaikoina Lumme hoiti itse kotikäyntejä ja neuvotteluja 

lastensuojelulautakunnan laitosten kanssa. Myöhemmin kanslian henkilökunta alkoi hoitaa yhä 

enemmän näitä hommia, koska selvästi Lumpeen tehtävät lisääntyivät vuosi vuodelta. Lumme 

kuitenkin tarttui moniin tehtäviin samalla tarmokkuudella kuin nuorempana, koska lapset tarvitsevat 

hänen apuaan. Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjoista käy ilmi, kuinka Lumme halusi 

osallistua erittäin monien tehtävien hoitoon eikä hänestä yksikään tehtävä ollut liian pieni hänen 

hoidettavakseen.160 

4.3 Lastenvalvojana 

Tampereen lastensuojelulautakunnan ohjesäännöissä vuodelta 1922 todettiin, että lautakunnan 

sihteeri otti hoitaakseen aviottomien lasten hoidon ja heidän vanhempiensa auttamisen. 

Myöhemmin samana vuonna tuli voimaan myös laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista, 

jossa määrättiin kuntiin perustettavaksi lastenvalvojan virka. Lastenvalvojan oli tarkoitus ottaa 

                                                 

157 Lumme 1919b, 102. 
158 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 1924. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:4. TKA. 
159 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1926, 23–24.  
160 Tampereen lastensuojelulautakuntien pöytäkirjat 1922–1933.Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-13. 

TKA; Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922–1933.  
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hoidettavakseen aviottomat lapset. Koska Lumme jo hoiti tehtävää, ehdotti lastensuojelulautakunta 

häntä virkaan ja Tampereen valtuusto hyväksyi asian. Näin Lumpeelle tuli entistä enemmän valtaa 

Tampereen lastensuojeluasioissa.161 Lastenvalvojana Lumme joutui heti alusta asti tekemisiin 

Tampereen köyhimpien ja huonoimmassa asemassa olevien perheiden kanssa. Hänellä oli tietysti jo 

kokemusta heistä kansakouluopettajauransa ja kasvatuslautakunnan ajoilta, mutta lastenvalvojana 

hän joutui tekemään myös perheitä koskevia päätöksiä, jotka eivät aiemmin olleet kuuluneet hänen 

toimenkuvaansa.162 

Lastenvalvojien toivomuksesta Kenraali Mannerheimin Lsastensuojeluliitto kokosi lastenvalvojien 

toimen tärkeimmät tiedot ja ohjeet yksien kansien väliin ”Lastenvalvojain käsikirjaksi”. Käsikirjaan 

oli koottu lastenvalvojille tärkeimmät lait ja asetukset, joita he tarvitsevat toimessaan. Lisäksi 

kirjaan oli painettu kopioitavaksi erilaisia lomakkeita, kuten esimerkiksi Elatussopimus-lomake. 

Valvojien oli näin helpompi ryhtyä toimeen, kun oli konkreettisia esimerkkejä heidän 

toiminnastaan.163 Lumme ei koskaan maininnut käsikirjasta mitään, mutta varmasti hänkin sellaisen 

omisti, koska oli samaisessa kokouksessa, jossa kirjan kokoamista toivottiin.164 

Lastenhuollon tarkastaja J.H. Tunkelo kirjoitti Huoltajassa vuonna 1922, minkälainen 

lastenvalvojan tulisi olla. Maaherrat olivat valitelleet Tunkelolle sitä, että oli erittäin vaikea etsiä 

sopivaa miestä tehtävään, kun ei tiedä minkälainen henkilö sopisi lastenvalvojaksi parhaiten. Naista 

tehtävään ei haluttu, sillä heillä ei ollut sopivaa kovuutta kuin miehillä. Tunkelo myöntääkin, että 

lastenvalvojan tehtävät olivat vielä hieman epäselvät, mutta vakuutti niiden selkiytyvän. Monen 

aikalaisen mielestä lastenvalvojan tulisi olla häikäilemätön käräjänkäyntiin perehtynyt mies, koska 

hän saisi paljon ”huonoja asioita” hoidettavakseen. Artikkelissa Tunkelo kuitenkin huomautti, että 

tällainen asenne oli yksipuolinen ja alentava. Tunkelo silti myönsi, että lastenvalvoja voisi joutua 

usein hankaliin tilanteisiin, kun yrittää saada lasten isiltä elatuksia.165 

                                                 

161 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922, 10–11.  
162 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-3. 

TKA 
163 Lastenvalvojien käsikirja, 1924. 
164 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja, 22.8.1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3. TKA. 
165 Tunkelo 1922b, 223.  
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Tunkelo peräänkuulutti lastenvalvojilta myötätuntoa tehtäviään kohtaan. Lisäksi lastenvalvojan 

pitäisi saada avustettavansa tuntemaan vastuullisuutta. Yksi tärkeimmistä tehtävistä valvojalle oli 

saada elatussopimukset syntymään ilman käräjöintiä, koska silloin sopimukset olivat yleensä 

pitävämpiä pakolla tehtyihin verrattuna. Tällä tavalla valvoja voittaisi paremmin elatussopimusten 

osapuolten luottamuksen. Myös vetoaminen avustusvelvolliseen isään ja kertomalle, että ymmärtää 

hänen vaikean tilanteensa, saadaan parempia tuloksia aikaiseksi. Käräjöinti vain nostaisi 

puolustusmekanismit isissä ja lapsi joutuisi kärsimään, kun elatussopimusta ei saada aikaiseksi. 

Lastenvalvojan tuli silti muistaa, että hän oli lasten ”uskottu mies” ja ajoi heidän etujaan. Liian kiltti 

ei siis pitänyt solla elatussopimuksia tehdessä.166 

Artikkelin lopussa Tunkelo vielä muistuttaa, että lastenvalvojan tuli omata harkintakykyä ja 

hienotunteisuutta, koska olihan kyseessä erittäin arkaluontoisia asioita. Lisäksi valvojan tuli olla 

oikeudenmukainen ja luoda itselleen arvostusta teoillaan.167 Lumme vaikutti tarttuneen toimeensa 

lastenvalvojana ja holhoojana tarmokkaasti ja organisoineen hienolla tavalla lastensuojelun 

Tampereella. Hän vaikutti mieheltä, joka oli erittäin päättäväinen, mutta tilanteen vaatiessa myös 

osasi olla myötätuntoinen. Hän sai myös arvostusta osakseen. Tämä käy ilmi Tampereella vuonna 

1931 pidetyn Huoltoväen kokouksen kiitospuheissa. Lummetta kehuttiin järjestelmälliseksi ja häntä 

kiiteltiin Tampereen lasten parissa tehdystä työstä vuolaasti.168 

Lumpeelle oli alusta asti erittäin tärkeää, että kuntien lastenvalvojat pitivät yhteyttä toisiinsa ja 

saivat näin tukea toisistaan. Lumpeen mielestä moni ei kuitenkaan ollut tehtäviinsä sopiva tai oli 

erittäin kokematon hoitamaan hommaansa. Tämän vuoksi Lumme ehdottikin 

lastensuojelulautakunnan kokouksessa, että Tampereella järjestettäisiin lastenvalvojien 

neuvottelukokous. Lautakunta suostui asiaan ja Lumme kääntyi Kouluhallituksen 

lastensuojeluosaston puoleen, jotta he voisivat auttaa kokouksen järjestämisessä. Kouluneuvos J.H 

Tunkelo tuli puhumaan kokoukseen uudesta avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten laista. 

Osallistujia oli 21:sta kunnasta ja Lumpeen mukaan keskustelu oli vilkasta ja antoisaa. Lumme 

uskoi kaikille olleen hyötyä kokouksesta ja sen innostaneen monia parempaan tulokseen.169 Tämä ei 

                                                 

166 Tunkelo 1922b, 223.  
167 Tunkelo 1922b, 224.  
168 Huoltaja 1931, 294, 323. 
169 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1923, 15; Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 
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jäänyt Lumpeen viimeiseksi ehdotukseksi lastenvalvojien yhteisestä kokouksesta vaan vuonna 1929 

hän ehdotti uutta kokousta. Lumme esitti lastensuojelulautakunnan kokouksessa huolensa 

lastenvalvojien yhteistoiminnasta. Lumpeen mielestä vieläkin yhteistoiminnassa ilmeni suuria 

puutteellisuuksia, joista oli seurauksena suuria taloudellisia kustannuksia kunnille. Siksi hän ehdotti 

Tampereen lähikuntien lastenvalvojien neuvottelukokousta. Lautakunta tietysti suostui tähän, mutta 

kokousta ei jostain syystä pidetty ennen kuin vasta vuonna 1933. Kokous oli silloin kuitenkin 

onnistunut ja toivottiin, että niitä alettaisiin pitää säännöllisesti.170 

Monet olivat jo pitkään kaivanneet lastensuojelulle omaa lehteä, jossa voitaisiin keskustella asioista 

paremmin. Lastensuojelulehti perustettiinkin vuonna 1922 juuri siksi, että lastensuojelualan ihmiset 

voisivat kirjoittaa toimistaan enemmän.171 Lehdestä muodostuikin nopeasti hyvin suosittu 

lastensuojelualalla. Myös lastenvalvojat kirjoittivat sinne paljon ja erityisesti kouluneuvos J.H. 

Tunkelo antoi usein lehden sivuilla neuvojaan lastenvalvojille. Lehteen saivat lastenvalvojat myös 

lähettää kysymyksiä, joihin toimitus vastasi.172 Lehden toimituskunta olikin lastensuojelun 

kärkijoukkoa. Lehden toimitukseen kuuluivat mm. kouluneuvos S.S. Salmensaari, Adolf von 

Bonsdorff ja J.H.Tunkelo.173 Lumme ei kirjoittanut vuosina 1922–1933 lastenvalvojan tehtävistä tai 

asemasta lastensuojelulehteen kuin yhden pienen artikkelin,174 mutta sitäkin enemmän hän kirjoitti 

lastenvalvojana toimimisesta Huoltajaan. 

Vuonna 1932 Lumme kirjoitti Huoltajaan huolensa siitä, kuinka moni lastenvalvoja ei vieläkään 

ollut pätevä työhönsä, vaikka lastenvalvojan virka oli ollut jo kymmenen vuotta voimassa. Lumpeen 

mielestä lastenvalvojan ammattia ei arvostettu tarpeeksi ja moni piti virkaa jopa tarpeettomana. 

Lumme toivoi, että kunnissa alettaisiin kiinnittää enemmän huomiota lastenvalvojan toimeen ja 

siihen kuka virkaan valittiin. Lumme kritisoi myös sitä, että monikaan lastenvalvoja ei ole jaksanut 

vastata hänen kirjeisiinsä. Valvojien piti usein kysellä kollegoiltaan apua löytääkseen lasten isiä. 

Lumpeen mielestä moni ei kuitenkaan jaksanut vaivautua vastaamaan näihin kirjeisiin, vaan hänkin 

                                                                                                                                                                  

15.3.1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3. TKA. 
170 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1929, 5. Tampereen lastensuojelulautakunnan 

toimintakertomus 1933, 48. Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 4.9.1929. Tampereen 
lastensuojelulautakunnan arkisto CI:9. TKA. 

171 Hämäläinen 2007, 198. 
172 Lastensuojelulehti 1922–1933. 
173 Hämäläinen 2007, 198. 
174 Lumme 1931a, 99.  
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oli joutunut useamman kerran lähettämään monta kirjettä samasta asiasta ennen kuin hänelle oli 

vastattu.175 Lumpeelle lastenvalvojana lähetetyistä kirjeistä käy ilmi, että häneltä kysyttiin usein 

neuvoa lastensuojeluvalvojan tehtävistä. Lumme vastasi tunnollisesti niihin, koska halusi olla 

avuksi ja saada kuntien lastenvalvojat oppimaan uusia hyviä asioita.176 

Lumme neuvoi ihan perusasioissa muita lastenvalvojia Huoltajan artikkelissa. Hän muistutti, että 

kirjeistä piti ottaa jäljennökset ja jokaiselle lapselle piti tehdä omat kansionsa, jotta tiedot löytyvät 

helposti. Lumme muistutti, että kaikista maksuista pitää tehdä kuitit, ettei niiden kanssa tule 

myöhemmin ongelmia. Elatusvelvollisten velkominen oli erittäin tärkeää, jotta lapset saisivat apua. 

Lumme vielä muistutti lastenvalvojia siitä, kuinka merkittäviä kasvatuksellisia ohjaajia he kaikki 

olivat.177 Lumme on myös antanut seuraavanlaisen ohjeen muille lastenvalvojille: 

”Ei ole tuomarin ja tuomitsijan tehtävää meillekään annettu. Kulje eteenpäin 

varoen, taiten ja valoa tiellesi etsien”178  

4.3.1 Aviottomat lapset 

Lain avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista mukaan avioton lapsi oli juridisessa suhteessa vain 

äitiinsä ja tämän sukulaisiin. Jos isä tunnusti lapsen omakseen, syntyi lapselle oikeudellinen suhde 

myös isään. Lain mukaan lapselle oli määrättävä elatusvelvollinen, joka oli makaamalla saattanut 

äidin raskaaksi. Tämä elatusvelvollisuus piti vahvistaa sopimuksella ja elatusapua oli maksettava 

siihen asti kunnes lapsi täytti 17 vuotta. Elatus jouduttiin usein perimään pakolla, eli oikeusteitse.179  

Aviottomien lasten etuja ja oikeuksia valvoivat kuntien lastenvalvojat. He myös pitivät huolta, että 

lapset saisivat kunnollisen kasvatuksen ja hoidon.180 Eemil Tolonen perusteli Huoltajassa 

lastenvalvojan toimea sillä, että valvoja oli äidin tukena jo ennen lapsen syntymää ja näin voitiin 

                                                 

175 Lumme 1932a, 117–118. 
176 Tampereen lastenvalvojalle lähetetty kirje 122, 1925; kirje 72, 1934; kirje 331, 1935. Tampereen 

lastensuojelulautakunnan arkisto BII:1-4. TKA. 
177 Lumme 1932, 118–119. 
178 Lumme 1933, 296. 
179 Pulma 1987, 167–168, Jousimaa 1983, 40–41, Lastenvalvojain käsikirja 1924, 44–46. 
180 Pulma 1987, s. 168, Jousimaa 1983, 41. 
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ehkäistä lapsikuolleisuutta, koska äidin olot saattoivat parantua. Tolosen mukaan myös 

köyhäinhoitomenot tulivat pienentymään, kun lastenvalvoja oli alusta asti mukana aviottomien 

lasten uskottuna miehenä. Lastensuojelulautakunnan toimintakertomuksessa Lummekin totesi, että 

kustannukset tulisivat varmasti laskemaan uuden lain ja lastenvalvojan myötä. Artikkelissaan 

Tolonen vielä painotti sitä, että lastenvalvojan tehtävään ei voitu valita ketä tahansa vaan valvojan 

tuli olla pätevä. Pätevä valvoja saisi asiat hoitumaan ja tuloksia voitaisiin nähdä nopeasti.181 

Monissa tutkimuksissa oli huomautettu siitä, kuinka huonosti useassa kunnassa oli hoidettu 

lastenvalvojan toimiminen aviottomien lasten uskottuna miehenä. Sen vuoksi on myös sanottu, että 

vuoden 1922 laki aviottomista lapsista olisi ollut epäonnistunut.182 Tampereella asiat kuitenkin 

vaikuttivat olleen erittäin hyvin aviottomien lasten hoidon osalta. Lastensuojelulautakunnan 

toimintakertomuksista käy ilmi, kuinka hyvin aviottomien lasten asioita alettiin heti vuodesta 1922 

hoitaa. Toimintakertomuksissa oli vuodesta 1924 lähtien oma osionsa lastenvalvojan asioille.183 

J.H. Tunkelo kirjoitti Huoltajan artikkelissaan vuonna 1928 siitä, kuinka aviottomissa lapsissa oli 

paljon huonoa ainesta. Hän kuitenkin totesi heti perään, että kyllä heistä paljon hyviäkin yksilöitä 

löytyi ja heidät oli pelastettava ja kasvatettava kansakunnalle hyödyllisiksi.184 Lumme oli melko 

samoilla linjoilla Tunkelon kanssa. Hän puhui huoltoväen kokouksessa Tampereella aviottomien 

lasten asemasta. Hänen mielestään köyhän lapsen asema ei ollut helppo, mutta aviottoman lapsen 

oli vielä vaikeampi. Monesti lapsen vanhemmat eivät kumpikaan halunneet lapsen edes syntyvän. 

Lisäksi lapsi joutui usein koulukiusatuksi, koska hänellä ei välttämättä ollut isää tai kumpaakaan 

vanhempaa. Lummetta harmitti se, että avioton lapsi joutui kärsimään paljon ja hän ei ollut itse 

vastuussa maailmaan tulostaan. Lumme kehottikin lastenvalvojia olemaan lapsien tukena. Hänen 

mielestään Suomen lastensuojelutyö oli vielä nuorta, mutta kulkemassa valoisampaan 

tulevaisuuteen.185 

                                                 

181 Tunkelo 1922a, 184–185. 
182 Pulma 1987, 168, Jousimaa 1983, 42. 
183 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922–1933.  
184 Tunkelo 1928, 2-5. 
185 Lumme 1931c, 337–342. 
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Laissa oli säädetty pappien velvollisuudesta ilmoittaa lastenvalvojille aviottomien lasten 

syntymisestä, jotta lastenvalvojat saisivat tietoonsa ne lapset, joiden etua heidän oli valvottava. 

Toisaalta äiti, joka oli avioliiton ulkopuolella raskaana, oli myös velvollinen ilmoittamaan 

raskaudestaan lastenvalvojalle.186 Lumme oli erittäin järjestelmällinen ja tämän takia piti monista 

asioista tarkkaa kirjaa ja yksi kirjanpidon aihe oli hänelle tehdyt ilmoitukset avioliiton 

ulkopuolisista lapsista. Eniten ilmoitettiin aviottomia lapsia vuonna 1923, yhteensä 344 lasta, mutta 

se johtui siitä, että lastenvalvojan toiminta oli niin uutta ja moni ilmoitti valvojalle vanhempiakin 

aviottomia lapsia pelkkien vastasyntyneiden sijaan.187 Myös seuraavana vuonna ilmoitettiin yli 270 

lasta avioliiton ulkopuolella syntyneiksi,188 mutta sen jälkeen luvut alkoivat laskea.189 Eniten lapsia 

vuoden 1923 jälkeen ilmoitettiin vuonna 1930, jolloin Lumme sai tietoonsa 165 aviotonta lasta.190 

Vähiten lapsia ilmoitettiin tarkasteluvuosien viimeisenä vuonna eli 1933, yhteensä 91 lasta. Lumme 

epäili tämän johtuneen yleisensyntyvyyden vähentymisestä. Lisäksi kaupungeissa syntyvyys oli 

vähäisempää kuin muualla.191 Yleensä aviottomasta lapsesta Lumpeelle ilmoitti äiti itse tai 

synnytyssairaala. Joku sivullinenkin saattoi ilmoittaa aviottomista lapsista ja yleensä se oli lapsen 

lähisukulainen. Papit ilmoittivat lapsista melko harvoin, paitsi vuonna 1931, jolloin pappien kautta 

Lumpeen tietoon tuli peräti 36 lasta. Tämä oli selvästi poikkeusvuosi, koska yleisimmin papit 

ilmoittivat noin 10 lasta vuodessa. Elatusvelvolliset alkoivat ilmoittaa avioliiton ulkopuolella 

syntyneitä lapsia vuoden 1928 jälkeen, mutta yleensä tätä kautta saatiin vain muutama ilmoitus 

vuodessa.192  

Lastenvalvojan yhtenä työnä koskien aviottomia lapsia oli siis elatusavun pyytäminen lasten isiltä. 

Lumme teki vuosien 1922–1933 aikana elatussopimuksia yhteensä 969 kappaletta. Niistä noin 200 

tehtiin oikeusteitse.193 Tunkelohan painotti sitä, että sopimus olisi hyvä saada syntymään ilman 

käräjöintiä.194 Lumme vaikuttaa onnistuneen hyvin Tunkelon ohjeissa, sillä hänen tekemistään 

sopimuksista 4/5 syntyi ilman käräjäoikeutta. Lumme kuitenkin totesi, että elatussopimusten 

                                                 

186 Lastenvalvojan käsikirja, 1924, 41. 
187 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1923, 14.  
188 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1924, 29. 
189 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1925–1933.  
190 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1930, 45. 
191 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1933, 45.  
192 Tsampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922-1933. 
193 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922–1933. 
194 Tunkelo 1922, 223. 
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tekeminen ei aina ollut helppoa ja monet maksajista olivat haluttomia täyttämään velvollisuuksiaan. 

Tämän takia moni vaihtoi useasti työpaikkaa ja lisäksi he saattoivat muuttaa toiselle paikkakunnalle 

ja jopa ulkomailla asti välttyäkseen maksuilta.195 

Häpeän tunne oli monesti syynä siihen, että isät eivät maksaneet tai äidit eivät halunneet apua. 

Tämä käy hyvin ilmi Lumpeelle lähetetyissä kirjeissä. Niissä moni isä pyytää, ettei lastenvalvoja 

lähettäisi hänelle kuittia elatusmaksuista, koska joku voisi saada selville, että hänellä on avioton 

lapsi. Jotkut pyysivät, että kuitti lähetettäisiin tavallisessa kirjekuoressa eikä 

lastensuojelulautakunnan omassa, koska se olisi liian leimallista.196 Lumme kuitenkin osasi olla 

hienotunteinen ja otti huomioon toivomukset, sillä hän halusi lapsille vain parasta ja elatusmaksuilla 

se onnistuisi hieman paremmin. 

Elatusmaksujen maksaminen kasvoi tasaisesti vuosien 1922–1925 aikana. Tämä johtui siitä, että 

toiminta oli uutta ja oli paljon äitejä, jotka eivät aikaisemmin olleet ymmärtäneet hakea elatusapua. 

Myöhemmin tilanne tasaantui. Vuonna 1924 tehtiin 130 elatussopimusta ja seuraavan kerran yli 

sadan päästiin vuonna 1930, jolloin elatussopimuksia syntyi 105 kappaletta. Elatusten maksamiseen 

vaikuttivat Suomen taloudelliset olot. Lumme harmittelikin vuoden 1933 lastensuojelulautakunnan 

toimintakertomuksessa sitä, että sen hetkinen taloudellinen tilanne satutti monia lapsia. Lumme 

jatkaa, että työläisnaisten työtilanne oli erittäin huono ja se vaikeutti heidän lapsistaan 

huolehtimista. Monia äitejä oli kunta joutunut auttamaan enemmän kuin yleensä. Lisäksi 

elatusvelvollisilta isiltä oli ollut vaikea saada elatusmaksuja perittyä.197 

Lumme sai joka vuosi paljon kirjeitä aviottomien lasten äideiltä koskien maksamattomia 

elatusapuja. Suurimmalla osalla äideistä ei ollut mahdollisuutta saada lapsen isältä avustusta ilman 

lastenvalvojan apua. Lumme joutuikin usein kirjoittamaan suoraa lapsen isälle ja pyytämään 

maksuja tai sitten hän pyysi apua sen kunnan lastenvalvojalta, jossa isän tiedettiin asuvan. Monesti 

isän löytäminen oli salapoliisityötä, koska saattoi olla tapauksia, joissa äidit eivät tienneet 

makaajansa nimeä. Lumme kuitenkin pyrki auttamaan jokaista äitiä, joka häneltä apua pyysi. 

                                                 

195 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1924, 30. 
196 Lastenvalvojalle saapuneet kirjeet 1925, kirje 257; 1928, kirje 264. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto 

BII:5. TKA. 
197 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1933, 45–48.  
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Kirjeissä oli joskus selostettu toisen kunnan lastenvalvojalle vain mahdollisen isän ulkonäkö. 

Lumme kuitenkin lähetti tällaisiakin kirjeitä ja se osoittaa vankkumatonta halua auttaa hädässä 

olevia äitejä ja heidän lapsiaan.198 

Vuonna 1927 avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten lakia hieman tarkennettiin ja elatusavun 

perintää tiukennettiin. Lain muutos tarkoitti myös sitä, että aviottomien lasten hoito, joka oli vielä 

holhouslautakunnalla, piti siirtää lastensuojelulautakunnalle. Samalla lastenvalvojan tuli erikseen 

esitellä lastensuojelulautakunnan kokouksissa tekemänsä elatussopimukset.199 Lumme esittelikin 

vuodesta 1928 lähtien lastensuojelulautakunnan kokouksissa tekemiään elatussopimuksia.200 

Lumme halusi parantaa aviottomien lasten oloja huomattavasti. Hän ei koskaan kyllästynyt 

puhumaan heidän puolestaan. Lumme kehottikin muita lastenvalvojia olemaan äitien tukena ja 

auttamaan aviottomien lasten kasvatuksessa, koska yksin se ei ollut helppo. Lumpeen mielestä 

lastenvalvoja voi istuttaa uskon ja rohkeuden äiteihin ja sitä kautta myös lapsiin. Lumme totesikin 

erään esitelmänsä lopussa Suomen lastenvalvojille seuraavaa:201 

”Nähkäämme aviottomissakin lapsissa suurta, palanen tämän kansan onnellista 

tulevaisuutta. Lapsessa, kukkien kuninkaassa, avaa nuppunsa myös ijäisyys”202 

4.3.2 Aviottomien lasten äidit 

Lumme oli kritisoinut aviottomien lasten äitejä ennen lastensuojelulautakuntauraansa. Hänen 

mielestään naiset olivat omalla käytöksellään saaneet aikaiseksi raskauden, koska viettelivät miehiä 

ja käyttäytyivät muutenkin siveettömästi.203 Hän ei kovin monen aviottoman lapsen äidin kanssa 

ollut tekemisissä ennen lastenvalvoja uraansa. Hänen suhtautumisensa muuttui aviottomien lasten 

äiteihin selvästi vuosien kuluessa. Hän oli todennut kirjoituksissa vuonna 1917, että aviottomien 

lasten äidit olivat itse syypäitä tilaansa, koska käyttäytyivät miesten edessä niin siveettömästi, että 

                                                 

198 Tampereen lastenvalvojalle saapuneet kirjeet 1926, kirje 401.Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto BII:5.TKA 
199 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 25.1.1928. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:8. TKA 
200 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1928-1933. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto G:41.  
201 Lumme 1931c, 342. 
202 Lumme 1931c, 342. 
203 Lumme 1917, 15–16. 
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miehet lankesivat.204 Kuitenkin Huoltajaan vuonna 1933 kirjoittamassaan artikkelissa Lumme 

totesi, että ”jos on olemassa langennut nainen on myös langennut mies”. Lumme ei siis enää 

syyttänyt vain naisia tapahtuneesta vaan hänen mukaansa myös miehet ovat syyllisiä aviottomien 

lasten syntymiseen. Lumpeen mielestä oli väärin, että naiset joutuvat yksin kantamaan häpeän 

taakan aviottomista lapsista miesten saadessa kulkea samaan aikaan kunniallisina herroina.205 

Siveellisyyden puutteesta Lumme oli kuitenkin samoilla linjoilla kuin nuorempana. Samaisessa 

artikkelissa vuodelta 1933 hän totesi, että nuoret pitäisi saada pidettyä puhtaina ja siveellisinä, jotta 

aviottomia lapsia ei syntyisi. Vaikka hän ei arvostellutkaan enää lasten äitejä kovasanaisesti, ei hän 

halunnut kenenkään joutuvan siihen tilanteeseen, että joutuisi synnyttämään aviottoman lapsen, 

varsinkaan nuorena. Lumme on nähnyt monen nuoren elämän tuhoutuvan aviottoman lapsen takia 

eikä toivo sitä kenellekään. Hänen mielestään nuorisoa ei koskaan voi varoittaa liikaa 

siveettömyydestä. Tämän hän kyllä antaa näkyä erityisesti Nuori kansa -lehteen kirjoittaessaan. 

Nuori kansa -lehti olikin suunnattu juuri nuorille työläisille, jotka Lumpeen mielestä olivat 

suurimmassa vaarassa hairahtua.206 

Lumme jaksoi puolustaa aviottomien lasten äitejä 1930-luvulla myös Nuori kansa-lehdessä. 

Yhdessä artikkelissa hän kirjoitti, kuinka äiti oli hirttänyt vastasyntyneen lapsensa, jotta asia ei tulisi 

julkisuuteen. Kuitenkin asia päätyi jotain kautta Aamulehteen. Äidin nimi mainitaan Aamulehden 

artikkelissa, ja moni ottikin Lumpeen mukaan asiakseen syytellä äiti kunnolla. Lumme kuitenkin 

puolustaa kyseistä nuorta äitiä, joka joutui kantamaan taakan aivan yksin. Lumpeen mielestä miehet 

olivat syypäitä juuri tällaisiin tilanteisiin. Miehet viettelevät viattomat naiset, pakenevat paikalta ja 

jättävät seuraukset naisten vastuulle. Lumme ei ihmettele, että yhä useampi äiti riistää 

vastasyntyneeltä aviottomalta lapselta hengen, koska joutuvat olemaan yksin. Lumme tietää monia 

samanlaisia tapauksia Tampereen seudulta. Nuori kansa-lehden artikkelin lopussa Lumme vetoaa 

miehiin, joiden pitäisi ottaa vastuuta teoistaan. Lumme ei missään tapauksessa pidä hyvänä asiana 

lapsen tappamista, mutta hänen mielestään naiset eivät ole yksin syypäitä tällaisiin tilanteisiin.207  

                                                 

204 Lumme 1917, 15–16. 
205 Lumme 1933, 295-296. 
206 Lumme 1933, 295–296.  
207 Lumme 1929b, 137.  
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Lastenvalvojan virka oli uusi asia kunnissa 1920-luvun alussa ja uudet asiat eivät aina saa 

välittömästi kannatusta. Lumme harmittelikin vuoden 1925 toimintakertomuksessa sitä, että kaikki 

aviottomien lasten äidit eivät vielä olleet ymmärtäneet Lumpeen ammatin arvoa. Moni äiti koki 

avun häpeällisenä, eikä halunnut tulla sellaista pyytämään. Moni ei halunnut, että ryhdytään 

tekemään elatussopimusta ja etsimään lapsen isää. Lumpeen mielestä tämä oli sääli, koska se 

vaikeutti niin lapsen kuin äidinkin oloja.208  

Lumme ryhtyi järjestämään vuonna 1926 äitikursseja lastenseimissä. Kursseille sai myös osallistua 

aviottomien lasten äidit.209 Lumpeelle oli tärkeää neuvoa ja ohjata aviottomien lasten äitejä, jotta 

heidän lastensa olot voisivat parantua. Näiden äitien luona käytiin myös useasti ja heitä kehotettiin 

käymään lastensa kanssa huoltoloissa, joissa he voisivat saada enemmän apua. Lumme 

ehdottomasti halusi, että äitejä tuetaan lasten kasvattamisessa. Lumpeen harmiksi moni äiti oli 

kuitenkin vastentahtoinen ottamaan apua vastaan ja tulemaan kursseille tai tuomaan lapsiaan 

tarkastuksiin hoitoloihin.210 

Hiljalleen Lumpeen ponnistukset aviottomien lasten äitien suhteen alkoivat tuottaa tuloksia. 

Vuonna 1930 Lumme kirjoitti, että äidit kävivät yhä enenevässä määrin näyttämässä lapsiaan 

hoitoloissa. Lisäksi äidit ottivat neuvoja vastaan paremmin kuin aikaisemmin. Tähän saattoi olla 

syynä se, että Lumme oli saanut palkata lastensuojelun kanslialle sairaanhoitajan, joka kävi 

auttamassa äitejä kotona. Toisen naisen oli helpompi lähestyä äitejä. Lumpeen mielestä oli hienoa 

nähdä, kuinka äidit osoittavat lapsiinsa suurempaa kiintymystäkin kuin aikaisemmin.211 

Lumme kirjoitti eräässä artikkelissaan, että monet uskoivat kaikkien aviottomien lasten äitien 

olevan huonoa ainesta. Hän itse ei kuitenkaan allekirjoittanut tätä ja totesikin, että eivät aviottomien 

lasten äidit ole yhtään sen huonompia kuin muutkaan. Lumme joutui työnsä takia kohtaamaan 

aviottomien lasten äitejä erittäin usein ja sen vuoksi hän pystyi jaottelemaan erilaisia äitityyppejä 

heidän keskuudestaan.212 Ensimmäisenä aviottoman lapsen äitityyppinä hän mainitsi itsetietoisen 

                                                 

208 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1925, 28.   
209 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 29.10.1926.  
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naisen, joka oli uusin äitityypeistä. Nämä äidit tiesivät, mitä haluavat eivätkä yleensä tule 

pyytämään apua. He usein ylpeilivät lapsillaan ja uskoivat itse pystyvänsä hoitamaan asiansa. 

Lummetta kuitenkin hieman arvelutti, kuinka hyvin loppujen lopuksi nämä itsetietoiset naiset 

pärjäisivät omillaan.213 

Toisena äitityyppinä Lumme mainitsi surevan äidin, jonka kuva oli melko yleinen. Heille taakka oli 

liian raskas kannettavaksi ja monet heistä sortuivat sen alla ja joutuivat itse laitoksiin hoidettaviksi. 

Lumpeen mielestä nämä äidit olivat kuitenkin pelastettavissa, jos he saisivat apua tarpeeksi ajoissa. 

Kolmantena äitityyppinä oli arkinen sielu, joka oli itsekin saattanut olla avioton lapsi. Hän otti 

tilanteet realistisesti eikä odottele elämältä suuria.214  

Neljäntenä äitityyppinä Lumme kuvasi ihanteellista ja toiverikasta äitiä, joka joskus eli 

haavemaailmassa ja unelmoi sellaisista asioista, jotka eivät tule toteutumaan. Toisaalta haaveilu toi 

toiveikkuutta elämään ja sen kautta tämä äitityyppi jaksoi eteenpäin. Viidentenä oli Lumpeelle 

epämiellyttävin äitityyppi eli nautintojen vanki. Nämä äidit istuivat illasta toiseen tansseissa ja 

elokuvissa vaikka olisivat jo raskaana. Lumme totesi heistä, että he olivat vaikeimmin hoidettavia, 

koska heille maistui myös viina ja he jättivät useimmiten velvollisuutensa hoitamatta. Tässä 

äitityypissä kuvastui kaikki se mitä Lumme vihasi. Lumme ei pitänyt siitä, että illat oltiin 

huvittelemassa tansseissa puhumattakaan siitä, että juotiin alkoholia. Lumpeen on varmasti ollut 

vaikea hoitaa näitä äitejä, mutta ammattilaisena ei voinut heiltä apua kieltää.215  

Viimeisenä äitityyppinä Lumme esitteli kylmän laskelmoivan äidin, joka uskoi, että kaikesta selviää 

rahalla. Tämä äiti ei kuitenkaan aina ole maksukykyinen ja jättää usein maksamatta velkansa. 

Hänellä ei ole oikeanlaista suhdetta lapseensa. Lumme kertoi esimerkin tästä äitityypistä, jonka 

kanssa on joutunut tekemisiin:216 

”Kun juhannuksena edellä Helsinkiin toi Amerikan suomalaisia eräs laiva, niin eräs 

Tampereelta kotoisin oleva tarjoilijatar lähetti tänne tänä vuonna syntyneen lapsensa ja 
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ilmoitti sähkösanomalla vain, että se on hoidettava. Joku vieras sen toi ja vastaan se oli 

otettava. Äiti hentoi luopua lapsesta, kirjoitti vain filosofeeraavasti, että hän jää itse 

suureen länteen ja lähettää ”paketin” Suomeen”217 

Lumpeelle oli selvästi tärkeää auttaa aviottomien lasten äitejä. Monesti vaikutti siltä, että hän halusi 

ensisijassa auttaa juuri heitä. Toisaalta, kun on auttanut ensiksi äitiä, voi lapsikin jatkossa 

paremmin. Lumpeen apua eivät saaneet osakseen vain aviottomien lasten äidit vaan kaikki äidit, 

joilla oli ongelmia. Lumpeen mielestä äitiys oli yksi iloisimmista asioista, jonka takia kannatti olla 

onnellinen. Kaikilta äideiltä tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska olosuhteet olivat niin huonot. 

Nuori kansa -lehdessä Lumme peräänkuuluttaakin sitä, että äitien pitäisi osata tulla pyytämään 

apua, kun sitä tarvitsevat. Apua oli saatavissa monelta eri taholta eivätkä äidit saa Lumpeen 

mielestä jäädä yksin.218 Lapset tarvitsevat äitejä, koska monesti isät eivät kykene samanlaiseen 

empatiaan kuin äidit. Lumpeelle lasten äidit olivat niin tärkeitä, että monena vuotena Nuori kansa 

julkaisi äideille omistetun erikoispainoksen äitienpäivänä.219 Lumpeelle ei ollut vain aviottomat 

lapset ja heidän äitinsä tärkeitä. Lähteistä nousi esille myös pahantapaiset lapset, jotka Lumpeen 

mielestä tarvitsivat paljon apua. Parhaiten heitä pystyttiin auttamaan Lumpeesta kasvatuslaitoksissa, 

jota seuraavassa kappaleessa tulen käsittelemään. 

4.4 Kasvatuslaitoskysymys 

Ensimmäiset yksityiset kasvatuslaitokset perustettiin 1840-luvulla. Kasvatuslaitosten oli tarkoitus 

vastustaa rikollisuutta, suojella yhteiskuntaa ja muotoilla uudenlainen lapsuus.220 Adolf von 

Bonsdorff kirjoitti 1900-luvun alussa paljonkin kirjoituksia koskien kasvatuslaitoskysymystä. Hän 

oli sitä mieltä, että lapsen paikka oli kotona perheensä parissa ja yhteiskunnan tulisi kunnioittaa 

kodin pyhyyttä.221 Kuitenkin jossain tapauksissa kasvatuslaitos oli parempi vaihtoehto. Von 

Bonsdorff painotti, että kasvatuslaitoksessa lapsi voi saada mahdollisuuden parempaan elämään ja 

sen myötä heistä kasvaisi kunnon kansalaisia. Von Bonsdorffin mielestä kasvatuslaitoksista tuli 
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tehdä mahdollisimman kodinomaisia ja hän halusi painottaa sitä, etteivät ne ole rangaistus- vaan 

kasvatuslaitoksia.222  

Vuonna 1918 tuli Suomessa voimaan uusi hallinnollinen uudelleenjärjestely, kun vankeinhoidon 

alaisina toimineet kasvatuslaitokset ja valtion muut koulukodit yhdistettiin kouluhallituksen 

lastensuojeluosaston alaisuuteen ja niistä tuli valtion kasvatuslaitoksia.223 Monet yksityiset tahot 

olivat myös aktiivisia pahantapaisten lasten kasvattajia. Valtiot ja kunnat olivat tästä mielissään ja 

he tukivatkin yksityisiä kasvatuskoteja rahallisesti sekä sijoittamalla lapsia niihin.224   

Tampereelle kunnan virkamiehet olivat yrittäneet perustaa kasvatuslaitosta pahantapaisille lapsille 

jo 1800-luvun lopussa, mutta hanke kaatui rahan puutteeseen.225 Tampereelle yritettiin tämänkin 

jälkeen useaan otteeseen perustaa kasvatuslaitosta, mutta se onnistui vasta vuonna 1931, jolloin 

Palhoniemen kasvatuskoti aloitti toimintansa.226 Tampere kuitenkin oli aloittanut pahantapaisten 

poikien sijoituspäätökset koulukoteihin 1900-luvun alussa ja aluksi niistä vastasi kasvatuslautakunta 

ja vuodesta 1922 lähtien lastensuojelulautakunta. 

Lumme oli suuri kasvatuslaitosten puolestapuhuja, koska hänen mielestään osa nuorista tarvitsi 

erityistä tukea, jotta heistä voisi kasvaa kunnon kansalaisia.227 Lumme todennäköisesti törmäsi 

seitsemän vuoden kansakouluopettajaurallaan moniin nuoriin, jotka olisivat tarvinneet 

kasvatuslaitospaikan. Kasvatuslautakunnassa ollessaan Lumme ajoi voimakkaasti kasvatuslaitoksen 

perustamista. Hän laati myös tilastoja siitä, kuinka paljon Tampereella olisi kansakouluikäisiä 

kasvatuslaitospaikkaa tarvitsevia poikia. Lumme myös laati Tampereen valtuustolle anomuksia 

kasvatuslaitoksen perustamisesta. Lumme kävi tutustumassakin useaan maatilaan Tampereen 

lähistöllä, jotka olisivat sopineet kasvatuslaitokseksi. Lisäksi hän laati anomuksen eräästä 

maatilasta, joka hänen mielestään sopi hyvin kasvatuslaitokseksi.228 Valtuustolla oli kuitenkin muita 

suunnitelmia maatilan suhteen, mikä käy ilmi Lumpeen artikkelista Huoltajassa. Artikkelissa 

                                                 

222 Vehkalahti, 2004, 65. 
223 Pulma 1987, 96–100. 
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Lumme kritisoi voimakkaasti Tampereen valtuustoa, joka ei suostunut puoltamaan kasvatuskodin 

perustamista. Lumme painotti sitä, että Tampereella oli liikaa pahantapaisia poikia ja heitä tulisi 

vielä lisää, jos kasvatuslaitosta ei saada perustetuksi.229 

Kasvatuslautakunnan lakkauttamisen jälkeen lastensuojelulautakunta peri sen asiat ja samalla 

kasvatuslaitoskysymys siirtyi lastensuojelulautakunnalle. Lumme jatkoi myös 

lastensuojelulautakunnassa. Näin kasvatuslaitoskysymys ei jäänyt kesken, vaikka pieni tauko 

kasvatuslaitoshankkeeseen tulikin. Tämä johtui siitä, että Tampereen kunnallinen lastensuojelu koki 

monia uudistuksia lastensuojelulautakunnan perustamisen aikoihin. Lisäksi 

lastensuojelulautakunnalta kului paljon aikaa toimintansa organisoimiseen. Toimintakertomuksissa 

painotettiin silti, että kasvatuslaitos oli yksi seuraavista tärkeimmistä hankkeista. Lumpeen mielestä 

pahantapaisia lapsia ei jatkuvasti voinut sijoittaa maaseudulle tai lastenkoteihin, koska he eivät 

sinne kuuluneet.230  

Kun lastensuojelulautakunnan toiminta oli saatu vuonna 1924 vakiintumaan, nousi 

kasvatuslaitosasia jälleen esille. Kasvatuslaitoksen aikaansaaminen pojille oli erittäin tärkeää, ja 

valtuusto oli suostunut varaamaan siihen tarvittavat varat. Lautakunnalle sateli myös tarjouksia eri 

maatiloista ja niitä käytiin katsomassa. Päätöksiä ei kuitenkaan saatu aikaiseksi. Sitten 

lastensuojelulautakunnalle tarjottiin yhteistyötä Kaarinassa sijaitsevan Lausteen poikakodin kanssa. 

Lumme ja puheenjohtaja Mattsson kävivät tutustumassa Lausteella ja päättivät ryhtyä yhteistyöhön, 

vaikka Lumme olisi halunnut kasvatuslaitoksen lähemmäksi, jotta poikien seuraaminen olisi 

onnistunut paremmin. Jälleen kerran oman kasvatuslaitoksen perustaminen lykkääntyi.231 

Lumme ei kuitenkaan luovuttanut oman kasvatuslaitoksen perustamisessa vaan kävi tutustumassa 

vuonna 1925 Karkun Lepokoti Oy:n omistamaan maatilaan. Hän ehdotti tilaa ostettavaksi, mutta 

lautakunta päätti käsitellä asiaa myöhemmin. Asia ei kuitenkaan enää koskaan nousut kokouksissa 

esille.232 Samana vuonna Lumme kirjoitti rahatoimikamarille kirjeen, jossa hän perustelee 

                                                 

229 Lumme 1921b, 76-77. 
230 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI: 2-3. 

Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1922–1923.  
231 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1924. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:4. 

Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1924, 24.  
232 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1925. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:5. TKA. 
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lastensuojelulautakunnan kasvatuslaitoshanketta. Lumme esittää kirjeessään tilastoja lautakunnan 

omistamissa tiloissa asuvista lapsista ja toteaa, että tiloja oli liian vähän. Monet jäivät myös ilman 

hoitoa tilanahtauden vuoksi. Lumpeen mielestä oli myös tärkeää, että lapsi saisi olla samassa 

paikassa koko lapsuutensa. Tampereella tämä ei onnistunut, koska tiloja oli niin vähän ja lapsi 

joutui vaihtamaan hoitopaikkaa usein. Lumme peräänkuulutti lapsuuteen pysyvyyttä, jotta lapsi 

voisi paremmin.233 

Tampereelle ei kuitenkaan vieläkään saatu Lumpeen yrityksistä huolimatta omaa kasvatuslaitosta. 

Lumme vieraili säännöllisesti Lausteen poikakodissa ja raportoi niistä lautakunnalle kokouksissa.234 

Vuonna 1927 Rahatoimikamari kehotti lastensuojelulautakuntaa tekemään Tampereen lähikunnille 

aloitteen yhteisestä neuvottelukokouksesta kasvatuslaitosasiassa. Lumme laatikin asiasta esityksen 

ja kokous saatiin aikaiseksi seuraavalle vuodelle.235 Yhteinen koulukotihanke kuitenkin kaatui, 

koska suurin osa hankkeeseen osallistuneista kunnista perääntyi. Vain Tampere ja Pohjois-Pirkkala 

olisivat vielä halunneet jatkaa hanketta. Tämän vuoksi nousi jälleen esille oman kasvatuslaitoksen 

perustaminen Tampereelle. Lumme totesi, että oman kasvatuslaitoksen tarve vain kasvaa koko ajan, 

kun Lausteelle ei enää voinut lähettää poikia tilanahtauden vuoksi.236 Asiasta tuli niin tärkeä, että 

vuonna 1930 perustettiin lastensuojelulautakunnan alaisuuteen oma jaosto pohtimaan 

koulukotiasiaa. Lumme tietysti osallistui uuden koulukotijaoston kokouksiin.237  

Koulukotijaoston tärkeimpänä tehtävänä oli pohtia sopiva paikka kasvatuslaitokselle. Jaoston 

jäsenet kävivät tutustumassa moniin tiloihin Tampereen seudulla, minkä jälkeen he valitsivat niistä 

kolme parasta. Lumme pyysi myös lastenhoidontarkastaja J.H. Tunkeloa tulemaan tutustumaan 

tiloihin, jotta saataisiin ulkopuolinen mielipide asiasta. Tunkelo päätyi suosittelemaan Nygårdin 

kartanoa Kurusta. Koulukotijaosto päättikin suositella kaupunginhallitukselle kyseistä tilaa 

ensimmäisenä vaihtoehtonaan.238 Lautakunta sai luvan ostaa Nygårdin tilan kesällä 1930. Siellä 
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aloitettiin heti suuret korjaustyöt ja tilan nimi muutettiin Palhoniemeksi.239 Palhoniemen koulukoti 

aloitti toimintansa syksyllä 1931. Lumme oli tyytyväinen, kun vihdoin saatiin kauan kaivattu 

kasvatuslaitos Tampereen lastensuojelulautakunnalle. 240 

4.5 Punaorvot 

Suomen sisällissodan seurauksena tuhansia lapsia jäi puoli- tai täysorvoiksi. Lastensuojelu sai uutta 

puhtia sisällissodan jälkeisestä jälleenrakentamisesta, kun yhteiskuntaa alettiin eheyttää.241 Eniten 

joutuivat kärsimään punaisten lapset, koska heitä ei pidetty niin tärkeinä kuin valkoisten lapsia. 

Vähän aikaa kaikkien sotaorpojen huolto oli yhdistetty, mutta pian sodan jälkeen punaisten ja 

valkoisten lasten huolto erotettiin toisistaan. Sisällissodan orpojen huollosta tuli lopulta sekä 

sosiaalinen, että poliittinen kysymys. Valtio kyllä auttoi punaorpoja, mutta samalla yritettiin saada 

yksityiset tahot mukaan auttamiseen.242 

Tampereella punaorpojen huolto ei lähtenyt kovin nopeasti liikkeelle. Tähän oli syynä Tampereen 

köyhäinhoitohallituksen haluttomuus joutua kontrollin alaiseksi. Myöskään lasten äidit eivät 

halunneet hakemaan apua. Tampereella punaorpojen huolto kuului vuoteen 1923 saakka 

köyhäinhoitohallitukselle. Lastensuojelulautakunnan perustamisen jälkeen huolto siirtyi heille.243 

Joitain merkintöjä punaorpojen huollosta lautakunnalla on kuitenkin pöytäkirjoissaan jo vuonna 

1922, mutta vasta vuonna 1923 lautakunta pääsi kunnolla käsittelemään punaorpojen huoltoasioita 

lautakunnan työn päästessä kunnolla vauhtiin ja punaorpojen huollon siirtyessä heille virallisesti.244 

Tampereella toimi myös aktiivisena punaorpojen kaitsijana lastensuojelukeskus, mutta senkin 

toiminta loppui lastensuojelulautakunnan perustamisen jälkeen. Pulma on tutkimuksissaan tullut 

siihen tulokseen, että punaorpojen huoltajien kannalta lastensuojelulautakunnan perustaminen oli 
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hyvä asia, koska lautakunnalta saatua tukea ei pidetty niin pahana kuin köyhäinhoitohallituksen 

tukea. Lautakunnan tuen myötä ei leimauduttu niin helposti köyhäksi.245 

Lumme näyttää ottaneen heti alusta asti asiakseen punaorvoista huolehtimisen. Hän tietysti oli 

Tampereen lastensuojelutyönjohtajana velvollinen näin tekemään, mutta hänellä oli myös omat 

intressit auttaa hädässä olevia. Tampereen lastensuojelulautakunnan kokousten pöytäkirjat ja 

toimintakertomukset kertovat siitä, kuinka aktiivisesti Lumme toimi punaorpojen ja -leskien 

hyväksi.246 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomuksessa vuonna 1923 Lumme 

kirjoittaa siitä, kuinka sodan arvet eivät ole vielä umpeutuneet ja punaorvot joutuvat kokemaan 

orpoutensa joka päivä. Myös sotalesket joutuivat koville yrittäessään selviytyä ilman miehiään. 

Lumpeen mielestä lesket olivat kuitenkin yritteliästä väkeä, jotka pyrkivät tulemaan toimeen työnsä 

avulla. Lumpeen käsityksen mukaan, monilta leskiltä kuitenkin alkoivat voimat olla lopussa, koska 

sairaudet vievät voimia. Lumme korosti toimintakertomuksessa sitä, että sotaleskien avustusta ei 

saanut leimata vaivaisapuun. Sen sijaan se tuli nähdä hyvityksenä ja korvauksena menetetystä 

perheen huolehtijasta. Lumme oli alusta asti tarkka siitä, että punaisten puolella taistelleet eivät 

olleet yhtään sen huonompia kuin valkoisten puolella olleet. Hän halusi saada ihmiset 

ymmärtämään, että yhteiskunta tarvitsee yhteen hiileen puhaltamista, jotta kansakunta voisi alkaa 

voimaan paremmin.247  

Lumpeen mielestä punaorvot olivat joutuneet kokemaan kovia paljon enemmän kuin muut, koska 

he olivat joutuneet kärsimään niin paljon nälkää ja puutetta. Sen vuoksi Lumme ehdottikin, että 

lastensuojelulautakunta voisi järjestää kesällä orvoille ja heidän äideilleen virkistystoimintaa. 

Lautakunta päätti hankkia omistukseensa muutaman kesäsiirtolan, joissa punaorvot voivat viettää 

kesiänsä. Valtio suostui vielä tulemaan mukaan avustamaan siirtoloiden hankinnassa. Lumme toteaa 

vuoden 1923 toimintakertomuksessa kesäsiirtoloiden olleen erittäin suosittuja. Tarkoituksena oli, 

että lapset saisivat olla koko kesän siirtoloissa. Hakijoita oli kuitenkin niin paljon, että orpojen 

vierailut siirtoloihin jouduttiin jaksottamaan. 
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Lasten oleilu siirtoloissa oli Lumpeelle erittäin tärkeää, koska lapset olivat kesän lopulla 

terveemmän näköisiä ja selvästi onnellisempia.248 Punaorpohuollon tarkastaja Eemil Tolonen kävi 

tarkastuskäynnillä Tampereen kesäsiirtoloissa ja antoi lausunnon niiden oloista lautakunnalle, joka 

käsitteli asiaa kokouksessaan. Tolosen mukaan Teiskon kesäsiirtolassa oli mukava käydä, koska 

lapset ja hoitajat tulivat erittäin hyvin toimeen keskenään ja lapset näyttivät terveiltä.249 Lumpeen 

ideoima kesäsiirtolatoiminta oli siis menestys heti alusta asti ja se sai jatkoa monena vuonna 

peräkkäin.250 

Punaorpoja koskeva huolto siirtyi kokonaisuudessaan lastensuojelulautakunnalle 1923 huolimatta 

siitä asuiko orpo laitoksessa tai omassa kodissaan.251 Lumpeen mielestä punaorpokysymys oli niin 

tärkeä, että hän totesi sen muodostaneen lautakunnassa oman erikoisen osansa.252 Lumme selvästi 

teki paljon punaorpojen hyväksi. Hän ei ole kirjoittanut heistä kovin paljoa lastensuojelulehtiin tai 

Nuori kansa – lehteen. Lastensuojelulautakunnan toimintakertomuksista ja kokousten pöytäkirjoista 

käy ilmi, että hän oli aktiivinen suojelija juuri punaorvoille. Lumme itse ei ottanut osaa 

sisällissotaan. Hän oli kuitenkin punaisten puolella ja hänet myös ilmoitettiin kapinaan 

osallistujaksi. Tämä kapinaan osallistuminen Lumpeen osalta oli sitä, että hän kirjoitti Kristillinen 

Työkansa-lehden päätoimittajana paheksuntansa koulutyön lopettamista keväällä 1918.253 

Lumme siis puolusti omista vakaumuksellisista lähtökohdistaan punaorpoja. Hänen kristillinen 

elämänihanteensa myös vaikutti siihen, että vähäosaisia piti auttaa. Lisäksi Lumpeella oli lähellä 

sydäntä kotien hyvinvointi, jonka takia varsinkin sotaorpoperheisiin tehtiin monia 

tarkastuskäyntejä, jotta asiat niissä pysyisivät mallillaan. Vuoden 1924 lastensuojelulautakunnan 

toimintakertomuksesta käykin ilmi kuinka tärkeänä Lumme piti kotikäyntejä sotaleskien ja heidän 

lastensa luona. Lumme kirjoittikin, että kotikäyntejä oli tehty runsaasti ja äidit olivat jo 

uskaltautuneet kääntymään lastensuojelun kanslian puoleen avun saamiseksi.254 Lumpeen ja 
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lastensuojelulautakunnan kanslian toiminta varmasti edesauttoi äitien uskallusta tulla hakemaan 

apua. 

Lumme valtuutettiin heti vuoden 1923 alusta anomaan Tampereen lastensuojelulautakunnalle 

sotaorpojen valtionavustukset. Valtuutus vahvistettiin joka vuosi uudelleen.255 Lumme sai myös 

oikeuden korottaa harkintansa mukaan maksuja perheille, jos näki sen tarpeelliseksi. Lumme anoi 

vuonna 1923 lautakunnan suostumuksella rahatoimikamarilta käteiskassaa 

Lastensuojelulautakunnan kansliaan, jotta hänen olisi helpompi maksaa avustuksia niitä 

tarvitseville. Tällöin avuntarvitsijoiden ei tarvitsisi käydä rahatoimikamarin konttorissa, joka oli 

vain vähän aikaa auki päivisin. Rahatoimikamari suostui tähän ja Lumme sai alkaa maksaa itse 

avustuksia.256 

Avustukset sotaorvoille vaihtelivat rahasta käyttöesineisiin kuten kenkiin. Myös polttopuita jaettiin 

sotaorvoille. Avustusten suuruus riippui äidin tuloista ja asemasta sekä lapsien määrästä. 

Lastensuojelulautakunta avusti myös sairaalakustannuksissa ja lääkemaksuissa. Monesti lautakunta 

yritti hankia äideille myös töitä, koska aika ajoin Tampereen työtilanne saattoi olla erittäin 

huono.257 Lumpeen mielestä valtio ei avustanut tarpeeksi punaorpojen äitejä, sillä hän kirjoitti 

asiasta kansanedustaja Ida Vihurille. Kirjeessä Lumme toteaa, että valtio oli pidättyväinen 

auttamaan äitejä, jotka kipeästi tarvitsisivat avustusta. Valtiolta ei ollut saatu muuta avustusta kuin 

puuavustuksia ja esimerkiksi lääkemaksuja ei suostuttu korvamaan. Tampereen 

lastensuojelulautakunta kyllä maksoi lääkemaksuja, mutta ei ilmeisesti saanut niitä valtiolta 

takaisin. Lumme perusteli äitien avustuksia sillä, että punaorvot tulivat halvemmiksi kotona kuin 

laitoksissa. Lumme olikin aina ollut sitä mieltä, että lapsen oli parempi olla kotona kuin laitoksessa, 

jos kotiolot vain ovat sellaiset, että lapsi voi siellä asua. Lumpeen mielestä äidit kyllä pärjäisivät 

kotona lastensa kanssa, jos valtio voisi heitä rahallisesti avustaa.258 Jo vuonna 1919 valmistuneessa 

huoltokomitean mietinnössä kirjattiin ylös punaorpojen kasvatusperiaatteita ja niissä mainittiin, että 

                                                 

255 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1923–1933. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3-13. 
TKA. 

256 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirja 1923. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:3. TKA. 
257 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus 1925. TKA. 
258 Tampereen lastensuojelulautakunnan kirjejäljennökset  1794. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto DI:3. 

TKA. 
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punaorvon paras paikka olisi kotona äidin kanssa.259 Lumme oli siis samoilla linjoilla 

huoltokomitean mietinnön kanssa. Sotaorpojen määrä väheni vuoteen 1934 mennessä 19 orpoon, 

kun vuonna 1923 se oli ollut 450. Vuoden 1934 jälkeen ei sotaorvoista enää puhuttu 

toimintakertomuksissa vaan punaorvot olivat kasvaneet aikuisiksi ja poistuneet avunsaajista. 

Lastensuojelulautakunta yritti kuitenkin vielä etsiä punaorvoille töitä ja koulutusmahdollisuuksia 

vuoden 1934 jälkeenkin.260 

Lumpeella oli suuret valtuudet lastensuojelutyön johtajana ja lastensuojelulautakunnan sihteerinä 

hoitaa punaorpojen asioita. Hänen mielestään punaorpojen äidit olivat erittäin työteliäitä ja he 

yrittivät saada perheen asiat paremmiksi monella tapaa. Monet heistä ansaitsivat Lumpeen mukaan 

enemmän avustuksia valtiolta, kuin heille maksettiin. Lumpeen mielestä punaorpoperheet tarvitsivat 

myös avustuksia sen vuoksi, että he olivat menettäneet perheen elättäjän sisällissodassa. Lumme 

yritti todella parantaa punaorpojen elämänlaatua ja monesti siinä onnistuikin. Kaarnisen kirjassa 

Punaorvot 1918 todetaan, että tamperelaiset punaorvot muistelevat Lumpeen toiminnan olleen 

kannustavaa ja myönteistä.261 Juuri sellainen kuva lastensuojelulautakunnan pöytäkirjojen ja 

toimintakertomusten perusteella Lumpeesta jääkin.262 

 

 

 

                                                 

259 Kaarninen 2003, 219. 
260 Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomukset 1923 ja 1933.  
261 Kaarninen 2008, s. 114. 
262 Tampereen lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat 1922–1933. Tampereen lastensuojelulautakunnan arkisto CI:2-13. 
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5 Lastensuojelulaki 

5.1 Työ eduskunnassa 

Alpo Lumme valittiin eduskuntaan vuonna 1933 Hämeen-vaalipiiristä sosiaalidemokraattisesta 

puolueesta. Hän edusti sosiaalidemokraattien kristillistä siipeä. Lumme toimi eduskunnassa aina 

vuoteen 1949 saakka, jolloin presidentti nimitti hänet Mikkelin läänin maaherraksi. Lumme pysyi 

koko eduskuntauransa ajan myös Tampereen lastensuojelunjohtajana eli hän toimi edelleen 

lastenvalvojana ja lastensuojelulautakunnan sihteerinä. Lumme valittiin eduskuntaan kaiken 

kaikkiaan viisi kertaa, mutta viimeinen kausi jäi lyhyeksi maaherran viran vuoksi.263  

Lumme oli erittäin aktiivinen heti ensimmäisestä eduskuntakaudestaan lähtien. Hän toimi 

aktiivisesti eri valiokunnissa ja ehtikin toimia eduskuntauransa aikana useamman valiokunnan 

puheenjohtajana. Hän toimi myös eduskunnan Raittiusryhmän puheenjohtajana. Lumme valittiin 

sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajaksikin vuonna 1946. Lisäksi hän ehti toimia 

vähän aikaa ensimmäisenä varapuhemiehenä vuosina 1948–1949. Lumme pääsi toimimaan 

presidentin valitsijamiehenä vuosina 1937, 1940 ja 1943. Lumme muistelee haastatteluissa, kuinka 

hän toimi ensimmäistä kertaa presidentin valitsijamiehenä ja olisi toivonut Tannerin valintaa 

presidentiksi Kallion sijaan.264  

                                                 

263 Kansanedustajat 1907-.  
264 Kallio, 1989, 163–164; Haastatteluäänite A-K 2667/1972-10-25 Tampereen yliopiston Musiikintutkimuslaitos. 

Kansanedustaja 1907-.   
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Lumpeen ensimmäinen kausi eduskunnassa, jota tässä lähinnä tarkastelen, kertoo hyvin paljon siitä, 

mitkä asiat olivat hänelle tärkeitä. Hänen puheenvuoronsa ja aloitteensa koskivat niitä asioita, joista 

hän oli kirjoittanut ja puhunut jo vuosia. Ensimmäisenä vuonna Lumme teki viiden muun 

kansanedustajan kanssa aloitteen lisämäärärahan osoittamisesta kotikasvatustyön tukemiseksi.265 

Lumpeelle oli erittäin tärkeää saada kotien olot paremmiksi, jotta lapset voitiin kasvattaa paremmin 

kodin turvassa.266 Aloitteessa perusteltiin lisämäärärahaa sillä, että kotikasvatuksen 

tukemismäärärahaa oli edellisvuonna pienennetty ja olot olivat erittäin huonot monelle köyhälle 

perheelle. Allekirjoittaneiden mielestä kotien tukeminen oli lapsen henkisen ja ruumiillisen 

kehityksen kannalta erittäin tärkeää.267 Asiasta pyydettiin sivistysvaliokunnalta lausuntoa. 

Sivistysvaliokunta puolsi Lumpeen aloitetta määrärahan korottamisesta, koska asia oli heidän 

mielestään tärkeä ja köyhät perheet tarvitsivat tukea.268 Aloitetta ei lopulta hyväksytty varojen 

vähäisyyden tähden.269 

Lumme teki muitakin määräraha-aloitteita kuten vähävaraisten lasten ja nuorten ammattikasvatusta 

varten. Tätä aloitetta oli tukemassa Lumpeen lisäksi 10 muuta kansanedustajaa. Allekirjoittaneet 

halusivat tukea nuoria eteenpäin urillaan ja samalla voitaisiin ehkäistä työttömyyttä.270  Tämäkin 

aloite hylättiin.271 Niin hylättiin myös Lumpeen kolmas aloite lasten kesävirkistystä varten. Muita 

aloitteita Lumme ei ensimmäisenä eduskuntasyksynään tehnyt, mutta piti useamman 

puheenvuoron.272 

Lumpeella nousi esiin kaksi tärkeää asiaa ensimmäisenä syksynä eduskunnassa, joiden puolesta hän 

piti pitkiäkin puheita. Ensimmäinen oli laki supistetusta kansakoululaista. Lumme oli ajatusta 

vastaan, koska hänen mielestään myös maaseudulla oli oikeus käydä täysimittainen kansakoulu eikä 

vain lyhennyt. Hänen mielestään lapsia ei voinut laittaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella 

asuvatko he maaseudulla vai kaupungissa. Lumpeen mukaan lapsia ei voi pakottaa oppimaan 

samoja asioita suppeammassa ajassa. Hän käytti puheessaan vertauksena sitä, että ei 

                                                 

265 1933 vp. pkt. Liitteet, 224. 
266 Lumme 1926b, 37–38. 
2671933 vp. pkt. Liitteet, 224. 
268 1933 vp. Vm 78, Liitteet 47. 
2691933 vp. Vm 30. 
2701933 vp. Rah.al n:o 86, 331.  
2711933 vp. Vm 30. 
272 1933 vp. Ptk. I. 
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maanviljelijäkään pakota laihoaan kasvamaan lyhyemmässä ajassa. Lumpeen mielestä supistettu 

kansakoulu toisi myös enemmän rikollisuutta, kun lapset eivät olleet enää koulujen huomassa. 

Lumpeen pitkä puhe ositti sen, että hän todella oli supistettua kasakoulua vastaan.273 

Toinen Lumpeelle tärkeä asia oli väkijuomalain muuttaminen. Lummehan oli suuri raittiuden 

puolestapuhuja ja hänelle oli ollut kova paikka, kun kieltolaki lakkautettiin vuonna 1932. 

Puheenvuorossaan Lumme kauhistelee sitä, kuinka paljon viinan juonti on lisääntynyt kieltolain 

kumoamisen jälkeen. Varsinkin nuorten juominen huolestuttaa Lummetta. Hän toivookin, ettei lakia 

muutettaisi oluen saannin helpottamiseksi ja verohelpotuksen osalta, koska se lisäisi entisestään 

viinanjuontia. Lumpeen mielestä oluen juonti johtaa väkevien viinojen juontiin. Hänen mielestään 

myös Suomen nuoriso on vaarassa, jos helpotukset tulevat voimaan.274 

Vuonna 1934 tuli eduskunnan käsittelyyn lastensuojelulaki, jota koskevaan keskusteluun Lumme 

osallistui erittäin mielellään. Lumme teki vuonna 1935 ensimmäisen lakialoitteensa. Sitä oli 

kannattamassa myös 19 muuta kansanedustajaa. Aloite koski muutosta lakiin, joka sääti avustuksen 

suorittamisesta vakinaisessa palveluksessa olevien asevelvollisten omaisille. Lain tarkoituksena oli 

saattaa avustus myös avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille. Vuonna 1933 säädetyssä laissa 

avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset eivät saaneet avustusta, jos heidän isä oli asevelvollisena 

vakinaisessa palveluksessa. Lähiomaisilla oli nimittäin oikeus saada avustusta, jos heillä ei ollut 

varoja elatukseen. Lumme halusi saada aviottomille lapsille samanlaiset oikeudet kuin avioliitossa 

syntyneillä lapsilla oli. Lummetta onnisti lakialoitteen kanssa, sillä se hyväksyttiin275 

Vuonna 1935 käytiin eduskunnassa myös keskustelua sterilisoimislaista, josta oli edellisenä vuonna 

tullut lakiehdotus. Lumme osallistui tähänkin keskusteluun pitkillä puheenvuoroilla. Suuri 

valiokunta oli poistanut laista kohdan, jossa kaatumatautisten sterilointi sallittiin. Lumme oli tätä 

poistoa vastaan, koska hänen mielestään kaatumatautisten ei missään nimessä pitäisi saada jatkaa 

sukua. Hän perusteli kantaansa monella argumentilla. Ensinnä hän totesi, että kaatumatautiset 

kuolevat yleensä aikaisemmin kuin terveet ihmiset ja näin ollen he eivät voineet huolehtia 

lapsistaan pitkään. Lisäksi kaatumatauti voi periytyä lapselle ja ”vajaakelpoisten” syntymisen 

                                                 

273 1933 vp, Ptk I, 286-290. 
274 1933 vp, Ptk I, 601-601. 
275 1935 vp, lak.al N:o 20, 90. 
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ehkäiseminen oli tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä Lumpeen mielestä. Lumme vetosi siihen, että 

hän oli nähnyt urallaan monia kaatumatautitapauksia, joissa lapset ovat joutuneet kärsimään 

vanhempansa sairaudesta.276 

Lumme oli keskustellut myös monien mielisairaalalääkäreiden kanssa, jotka olivat puoltaneet hänen 

näkemystään. Monet kansanedustajat vetosivat lakia vastaan kristillisyyden ja lähimmäisen 

rakkauden nimissä. Lumme kuitenkin esitti vastalauseensa, koska oli itsekin harras kristitty. Hänen 

mielestään ei ollut epäkristillistä ja pakanallista, että tylsämielisten, vähämielisten ja mielisairaiden 

syntymistä ehkäistään. Hänen mielestään oli paljon kristillisempää asettaa esteitä heidän 

syntymiselleen. Lumme vetosi edelleen siihen, että hän oli huoltotyössä mukana olleena nähnyt niin 

paljon pahaa, että odottaa kovasti lain valmistumista. Hän toivoi, että laki tulisi voimaan ja hän 

tukee sitä levollisin mielin. Lumme ei ollut ainoa, joka kannatti lakia, sillä äänestettäessä se voitti 

äänin 144–14.277 

Ensimmäisenä eduskuntakautenaan Lumme piti huolta, että hänen äänensä pääsi kuuluville. Hän 

puolusti niitä asioita, joita piti tärkeänä. Lumme puhui raittiuden puolesta useampaankin kertaan. 

Hän ei myöskään unohtanut yhteiskunnan vähäosaisimpia eikä varsinkaan lapsia. Lumpeen tekemät 

raha-asianaloitteet koskivat suurimmalta osin juuri lapsia ja nuoria ja erityisesti heidän 

hyvinvointiaan. Lastensuojelulaki nousi kuitenkin ylitse muiden. Lumme oli odottanut sen 

valmistumista muiden lastensuojeluviranomaisten kanssa jo pitkään.  

5.2 Lain valmistelu 

Monessa Euroopan maassa 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat nopeaa 

lastensuojelulainsäädännön kehittymisen aikaa. Suomi kuitenkin jäi jälkeen Euroopan kehityksestä 

huomattavasti. Lastensuojelun isänäkin tituleeratun Adolf von Bonsdorffin näkemyksen mukaan 

jälkeen jäämisen syynä oli Suomeen verrattain myöhään syntyneet kaupungit ja myöhäinen 

teollistuminen. Aikaisemmin perheet olivat pitäneet huolta lapsistaan eikä kunnan ollut tarvinnut 

puuttua asiaan. Kuitenkin 1800-luvun kaupungistumisen myötä lisääntyi yhteiskunnallisen 
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lastensuojelun tarve, kun muissa Euroopan maissa tarve oli ollut jo paljon aikaisemmin.278  Tietysti 

myös Suomen epävakaat poliittiset olot vaikuttivat lainsäädäntömme hitauteen.279  

Adolf von Bonsdorffin mielestä tehokasta lastensuojelua ei saatu ilman lainsäädäntöä, joka 

järjestäisi suojelun ja määräisi viranomaisten tehtävistä. Hänen mukaansa tarvittiin lisäksi soveliaat 

henkilöt hoitamaa näitä tehtäviä ja monesti uranuurtajina olivat yksityiset henkilöt ja vapaaehtoiset, 

jotka ymmärsivät lastensuojelun tärkeyden. Suomelta kuitenkin puuttui 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvun alussa sekä lainsäädäntö että velvollisuudentuntoiset henkilöt, jotka olisivat mahdollistaneet 

lastensuojelun sellaisessa muodossa kuin von Bonsdorff olisi toivonut.280 

Koulu oli ollut ensimmäisiä laitoksia, joka oli luotu lastenhuoltoa varten. Alun perin sen 

velvollisuutena oli ollut opetuksen ja yleissivistyksen antaminen. Lasten kasvatus kuului siis 

kodille. Teollistuminen ja kaupungistuminen kuitenkin aiheuttivat sen, että kodin vaikutus lapsen 

kasvatukseen väheni. Koti ei enää pystynyt yksin hoitamaan lasten kasvatusta ja yhteiskunnan oli 

riennettävä avuksi. Koulukaan ei kasvavan tarpeen edessä pystynyt yksin hoitamaan kaikkia 

tapauksia ja sen takia yhteiskunnan on ryhdyttävä laajoihin järjestelyihin.281 

Monet ovat sanoneet, että lastensuojelulain säätäminen kesti melkein 40 vuotta. He aloittavat 

laskemisen vuodesta 1897, jolloin silloiset valtiopäivät anoivat, että  

”asiantuntevista henkilöistä asetettaisiin komitea, jolla olisi tarkoituksena tutkia ja antaa 

lausuntonsa, mitenkä siveellisessä suhteessa huonosti hoidetuille ja pahantapaisille lapsille 

valtion puolesta hankittaisiin sovelias kasvatus, sekä että Hallitus, saavutetun selvityksen 

johdolla, ryhtyisi siitä aiheutuviin lainsäätämis- ja muihin toimiin”.282 

Anomuksen johdosta Senaatti asetti vuonna 1902 suojelukasvatuskomitean antamaan mietinnön 

asiasta.283 Mikael Soinisen johtaman komitean mietintö valmistui vuonna 1905. Komitean mietintö 
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ei lopulta johtanut mihinkään lakiesitykseen. Syynä tähän oli Venäjän haluttomuus säätää Suomessa 

lakeja, jotka koskivat yhteiskunnallista edistystä. Toisena syynä oli suuri vastalauseaalto, jonka 

mietintö sai vastaansa kaikissa pääkysymyksissään.284 Kiistan aiheena oli se, että järjestetäänkö 

yhteiskunnallinen lastensuojelu osaksi köyhäinhoitoa vai omaksi erilliseksi toimialakseen.285 Von 

Bonsdorff harmitteli, ettei komitean ehdotuksesta päästy lainsäädäntötoimenpiteisiin, koska Suomi 

olisi voinut kiriä umpeen muihin maihin kasvaneen eron lastensuojeluasioissa.286 Vaikka lakia ei 

saatukaan säädettyä, oli komitean muotoilema lakiehdotus myöhemmin tukena ja pohjana muille 

lastensuojelun lainsäätämispyrkimyksille.287 

Komiteanmietintö oli ollut kokonaisvaltainen lastensuojelun kehittämisohjelma, jonka 

tarkoituksena oli ollut koota hajanainen lastensuojelun kenttä yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja 

tällä tavalla vahvistaa lastensuojelun asemaa. Suojelukasvatusaatetta tukivat myös lastensuojelualan 

keskeiset virkamiehet J.H. Tunkelo ja Adolf von Bonsdorff. He halusivat jo 1900-luvun alussa 

luoda lastensuojelusta hallinnollisesti itsenäisen toimintajärjestelmän ja irrottaa sen köyhäinhoidon 

ja vankeinhoidon järjestelmästä. von Bonsdorffin mielestä lastensuojelua tuli tarkastella yhtenä 

kokonaisuutena ja se tarvitsee erityisen lain tuekseen.288 

Juha Hämäläinen on tutkimuksessaan ”Lastensuojelun kehityslinjoja” tullut siihen tulokseen, että 

jos suojelukasvatuskomitean mietintö olisi johtanut lastensuojelulain säätämiseen, olisi 

lastensuojelu päässyt kehittymään nopeammin sekä oppialana että toimintajärjestelmänä. Lisäksi 

hän pohtii sitä, kuinka lastenkotien nopeampi kehittyminen olisi ennaltaehkäissyt monia asioita. 

Myös julkisen vallan ja yksityisten tahojen väliset suhteet olisivat lain myötä mitä 

todennäköisimmin lähentyneet, kun nyt ne jatkoivat omilla linjoillaan.  Yksityisten ja kunnallisten 

tahojen väliset erimielisyydet lastensuojelussa nousivat pinnalle säädettäessä lastensuojelulaki 

1930-luvuilla.289 Tältä olisi voitu välttyä, jos lastensuojelulaki olisi tullut voimaan jo 

suojelukasvatuskomitean ehdotuksesta. 
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Suojelukasvatuskomitean mietintö ei johtanut siis lainsäädäntötoimiin. Von Bonsdorff ei 

kuitenkaan halunnut luovuttaa lain suhteen. Hänet valittiin vuonna 1908 tarkastamaan Turvattomain 

lasten kasvatusyhdistykseltä valtiolle perityt laitokset, koska laitosten toimintaa haluttiin jatkaa. 

Von Bonsdorff sai tehtäväksi antaa ehdotus sekä laitosten kohtalosta että samalla 

suojelukasvatuksen väliaikaisesta järjestämisestä. Tämän tehtävän saatuaan von Bonsdorff ei 

halunnut pysyä hiljaa lastensuojeluasioista vaan kirjoitteli lehdistössä asiasta paljonkin. Hän 

painotti sitä, että Suomi tarvitsee erillistä lastensuojelulakia. Vaikka hän ei ollutkaan ihan kaikessa 

samoilla linjoilla suojelukasvatuskomitean kanssa, hänen mielestään heidän mietintönsä oli hyvä 

pohja lainsäädäntötyölle.290    

Lastensuojelulainsäädäntöä kyllä yritettiin saada aikaiseksi.  Vuonna 1909 kansanedusta Jenny af 

Forselles jätti anomusehdotuksen lastensuojelun lainsäädännöstä. Hän halusi, että laki tulisi 

kattamaan lastensuojelun laajimmassa mahdollisessa mielessä. Lakiehdotuksen esikuvana oli 

käytetty Englannin lapsilakia vuodelta 1908. Laki päätyi lakivaliokuntaan, joka ei pitänyt 

lakiehdotusta riittävänä ja halusi jättää sen jatkoselvityksiä odottamaan. Lakiehdotus kuitenkin 

otettiin täysistuntokäsittelyyn ja sen kautta eduskuntaan. Lopulta lain kohtalo jäi senaatin harteille. 

Von Bonsdorff kannatti komitean asettamista lakia valmistelemaan. Laki siirtyikin 

lainvalmistelukunnalle vuonna 1912, mutta se lakkautettiin vuonna 1915 eikä lain eteen tehty 

mitään ennen vuotta 1918.291   

1910-luku kului epävakaissa oloissa, kun ensimmäinen maailmansota syttyi. Vaikka silloin 

yritettiin painokkaasti säätää lastensuojelulakia, ei se onnistunut. Suomen sisällissodan jälkeen 

maan olot olivat sekaisin ja moni lapsi oli jäänyt orvoksi. Monia asioita haluttiin uudistaa ja valtio 

ryhtyikin toimenpiteisiin. Sotaorpous nousi niin suureksi kysymykseksi, että valtio asetti sitä 

miettimään oman komitean. Lisäksi köyhäinhoitolakia alettiin uudistaa. Myös lastensuojelua 

haluttiin uudistaa, ja säätää sille vihdoinkin oma laki. Senaatti asettikin vuonna 1918 komitean 
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miettimään lastensuojelun uudistamista. Komitean puheenjohtajaksi valittiin itseoikeutetusti Adolf 

von Bonsdorff, joka oli toiminut sitä ennen kouluhallituksen lastensuojelutoimiston päällikkönä.292 

Komitean tarkoituksena oli ollut alusta asti itse säätää Suomelle uusi lastensuojelulaki. Vuonna 

1921 ilmestynyt mietintö ”Yhteiskunnallisesta lasten ja nuorison suojelusta” ei kuitenkaan 

sisältänyt lakiluonnosehdotusta. Tämä johtui siitä, että komitea ei ollut saanut palkattua lainopillista 

sihteeriä, joka olisi osannut kirjoittaa lakiehdotuksen oikeaan muotoon.293 Komitean mietintöä on 

tarkasteltu lähemmin edellä (kappale 3). Komitean mietinnön aikoihin Suomi yritti nousta 

sisällissodan oloista ja monet ajattelivat, että Suomen tulevaisuus oli lapsissa. Tämän takia 

komitean mietintö otettiin ilolla vastaan ja siitä haluttiin saada ensimmäinen lastensuojelulaki 

Suomelle, jotta lasten oloja saataisiin parannettua. Kuitenkin pian mietinnön jälkeen alkoivat 

toisenlaiset tuulet puhaltaa lastensuojelussa. Enää ei oltukaan niin varmoja uudesta 

lastensuojelulaista, koska mietinnössä ei ollut lakiluonnosehdotusta. Lisäksi taloudelliset olot eivät 

enää olleet niin suotuisat. Myös poliittiset voimasuhteet näyttävät painottaneen kansakunnan 

tarpeita toisin. Lastensuojelulaki päätyi valtioneuvoston kautta kuitenkin lainvalmistelukunnalle, 

mutta sen säätäminen ei ollut enää ollut niin varmaa kuin aikaisemmin.294 

5.3 Lain säädäntäprosessi 

Lastensuojelulaki näytti jälleen jäävän säätämättä, koska lainvalmisteluvaliokunnan mukaan 

erityislainsäädännön ja yksityisen lastensuojelutoiminnan avulla pystyttiin erittäin hyvin hoitamaan 

lastensuojelutehtävät ilman lastensuojelulakiakin. Tästä alkoi kova kamppailu eduskunnassa 

lastensuojelulain puolesta ja vastaan. Maalaisliitto vastusti lakia melko pitkälti taloudellisista syistä. 

Lisäksi he eivät halunneet perustettavan erillistä lastensuojeluhallintoa köyhäinhoitohallinnon 

rinnalle ja siksi lakia ei heidän mielestään pitänyt säätää. Maalaisliitossa oli paljon köyhäinhoidon 

virkamiehiä. Vasemmistosta löytyikin lastensuojelulain puolestapuhujat. Varsinkin 

Sosiaalidemokraattien Miina Sillanpää puolusti lakia voimakkaasti. Hänen mielestään 

lastensuojelulautakuntien ei pitäisi missään nimessä toimia köyhäinhoitolautakunnan alaisuudessa. 
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Sosiaaliministeriön työ- ja huolto-osaton päällikkö Einar Böök asettui sekä lastensuojelun että 

köyhäinhoidon puolelle. Böökin mielestä lastensuojelulautakunnat eivät voineet olla taloudellisesti 

itsenäisiä köyhäinhoitolautakunnista. Hänen mukaansa lastensuojelulainsäädäntö ei kuitenkaan ollut 

tarpeeton. Hänen mielestään kehittyneempi lastensuojelu pystyttiin parhaiten toteuttamaan 

köyhäinhoidon kautta toteutettuna lastenhuollon tehostamisena. Lainvalmistelukunta sai lopulta 

vuonna 1925 valmiiksi ehdotuksen lastensuojelulaiksi.295 Ehdotus sai lastensuojeluviranomaisilta 

tyrmäävän tuomion, mikä oli havaittavissa lehtikirjoittelussakin. 

Kouluneuvos ja Lastensuojelulehden päätoimittaja S.S. Salmensaari kirjoittaa lehdessään melko 

kriittiseen sävyyn uudesta lastensuojelulakiehdotuksesta. Salmensaari oli toiminut aikaisemmin 

kasvatuskotien johtajana, mutta vuonna 1922 siirtynyt lastensuojelulehden päätoimittajaksi. Hän oli 

myös erittäin hyvä ystävä von Bonsdorffin kanssa ja jakoi tämän kanssa samanlaiset näkemykset 

lastensuojeluun.296 Salmensaaren mielestä oli hyvä, että uusi lakiehdotus saatiin aikaiseksi, mutta 

tyytyväinen hän ei siihen ollut. Hänen, kuten myös suurimman osan lastensuojeluviranomaistenkin, 

mielestä laki oli kopio Ruotsin vuoden 1924 lastensuojelulaista. Salmensaaren harmiksi laissa ei 

ollut siis otettu huomioon juurikaan oman maan oloja.297  

Adolf von Bonsdorff oli aina ollut ehkäisevän lastensuojelun kannalla ja niin oli myös Salmensaari. 

Ennaltaehkäisy olikin Salmensaaren mielestä yksi suurimmista asioista, joka laissa oli typistetty 

minimiin. Hänen mukaansa lapsia oli pystyttävä auttamaan, vaikka vanhemmat eivät siihen 

suostuisi. Uudessa lakiehdotuksessa tämä ei ollut mahdollista vaan vanhemmille jäisi päätösvalta 

lapsiensa asioissa. Salmensaari kritisoi laissa myös sitä, että se oli erottanut käsitteet turvakoti ja 

kasvatuslaitos toisistaan. Hänen mielestään sanat tarkoittavat samaa, eikä lapsia voinut jaotella joko 

turvakotiin tai kasvatuslaitokseen. Salmensaari perusteli kantaansa sillä, että nämä kaksi laitosta 

antoivat kuitenkin samanlaista kasvatusta pahantapaisille lapsille. Näin ollen ei tarvittu kuin yksi 

nimitys pahantapaisten lasten sijoittamispaikalle. Salmensaaren mielestä kasvatuslaitos nimi oli 

parempi, koska turvakoti nimitys oli hänestä ruma. Nimi oli laissa vain sen vuoksi, koska 

Ruotsissakin sitä käytettiin. Salmensaari totesi, että Ruotsin lastensuojelulakikin oli 
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kokonaisuudessaan parempi kuin tämä Suomen lakiehdotus. Lakiehdotuksessa oli kaikki Ruotsin 

lain puutteet, mutta ei kaikkia Ruotsin lain etuja. Salmensaari hämmästeli sitä, että lakiehdotuksessa 

ei otettu huomioon lastensuojelukomitean ehdotuksia eikä muiden maiden lakeja. Salmensaari 

kuitenkin totesi, että oli hienoa, kun oli lastensuojelulaissa päästy hieman eteenpäin ja hän toivoikin 

eduskunnan muuttavan lakia parempaan suuntaan.298  

Salmensaaren mielipiteet olivat melko pitkälti samansuuntaisia kuin muillakin 

lastensuojeluviranomaisilla. Lastensuojelulakiehdotus laitettiin laajalle lausuntokierrokselle ja 

vuoteen 1926 mennessä se oli kiertänyt monilla eri tahoilla, kuten esimerkiksi 12 

lastensuojelulautakunnassa.299 Myös Tampereen lastensuojelulautakunta sai Lääninkanslialta 

pyynnön antaa lausunto lakiehdotuksesta. Lautakunta päätti perustaa oman jaoston käsittelemään 

lausuntoa. Jaostoon valittiin Puheenjohtaja Mattsson, opettaja Rajamaa, Rouva Arho ja Lumme.300 

Jaosto valmisteli lausunnon erittäin nopeasti ja se käsiteltiin lautakunnan kokouksessa toukokuussa 

1925. Opettaja Rajamaa ei päässyt jaoston kokoukseen, joten hän ei ollut laatimassa lopullista 

lausuntoa. Lumme jaoston sihteerinä oli kirjoittanut lausunnon lopulliseen muotoonsa.301 Jaoston 

mielestä monet kodit olivat voimattomia lasten kasvatuksessa, koska asuntopula oli suurta, 

työttömyys koetteli monia ja usealla oli erittäin niukat tulot. Lumpeen mielipide näkyy tekstissä 

siinä, kun hän kirjoitti alkoholin vaikuttavan suuresti perheiden hyvinvointiin ja, että alaikäisiä 

rikollisia oli yhä enemmän. Jaosto kiitteli lausunnossaan lakiehdotuksen aikaansaamista, koska niin 

monessa muussa maassa oli jo lastensuojelulaki ja Suomen lastensuojelu tarvitsi yhtenäisyyttä, jotta 

voitiin kasvattaa kaikkialla kunnon kansalaisia.302    

Jaoston mielestä lain nimen olisi pitänyt olla ”Lasten ja nuorison huoltolaki”. Tätä perusteltiin sillä, 

että 15–18 -vuotiaita ei oikein voi kutsua lapsiksi. Jaosto katsoi, että lainvalmistelukunta oli 

käsitellyt monia asioita liian suppeasti.303 Tässä jaosto oli samoilla linjoilla kuin Salmensaari, koska 
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hänenkin mielestään laki oli melko yksipuolinen.304 Jaosto näki vakavana puutteena ehkäisevän 

lastensuojelun lähes täydelliseen puuttumiseen laista. Heidän mielestään varsinkin 

tehdaskaupungeissa ehkäisevällä lastensuojelulla oli suuri merkitys. Lumme toimi Tampereella 

ammattiholhoajana ja hän kiinnitti huomiota siihen, että sitä ei ollut otettu lakiehdotukseen 

olleenkaan mukaan.305 Sen olivat huomanneet muutkin lastensuojeluviranomaiset ja asiaa myös 

kommentoineet.306 

Jaosto kritisoi myös tapaa, jolla laki jaotteli pahantapaiset lapset. Lakiehdotuksessa jaoteltiin 

pahantapaiset lapset asteikolla ”ei pahantapainen”, ”pahantapainen”, ”niin pahantapainen”, 

”erityisen suuri pahantapainen” jne. Jaoston mielestä jaottelu oli vaikeasti toteutettavissa.307 

Salmensaari oli juuri samoilla linjoilla artikkelissaan lastensuojelulaista. Hänen mielestä tällainen 

jaottelu ei ollut paikallaan. Hän toivoi Suomeen ainoastaan yhtä kasvatuslaitosta sen sijaan, että 

käytössä olisi erillinen turvakoti, johon sijoitettaisiin lain antaman määritelmän mukaiset 

vähemmän pahantapaiset lapset.308 Myös jaosto oli vastaan erillisiä turvakoti ja kasvatuslaitos 

nimityksiä, koska heidän mielestään ne olivat synonyymejä.309   

Kuten odottaa saattoi, oli jaosto pitkälti samoilla linjoilla lastensuojelulakiehdotuksesta, kuin moni 

muu lastensuojelun parissa työskentelevä. Lumme, Tampereen lastensuojelutyön johtajana, oli 

varmasti ottanut osaa keskusteluihin muiden lastensuojeluviranomaisten kanssa ja kuullut heidänkin 

mielipiteitään. Jaoston kanta lakiin oli melko pitkälti juuri Lumpeen käsialaa, koska hän oli erittäin 

perillä lastensuojelun asioista. Lakiehdotuksen lausuntokierroksen jälkeen ei ollut epäselvää, mitä 

mieltä laista yleisesti oltiin. Lakia ei monikaan kannattanut ja vähiten Adolf von Bonsdorff, joka oli 

ollut laatimassa lastensuojelukomitean mietintöä lastensuojelulaiksi. Von Bonsdorff oli erittäin 
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pettynyt, että laki oli otettu Ruotsin lastensuojelulaista, koska se oli hänen mielestään muiden 

maiden vastaavista laeista heikoin.310  

Von Bonsdorff pääsi kuitenkin muuttamaan vuoden 1925 lakiehdotusta mieleisekseen, kun Miina 

Sillanpää 2. sosiaaliministerinä vuonna 1926 jätti lakiehdotuksen uudelleen tarkastettavaksi. Von 

Bonsdorff pääsi yhdessä Helsingin lastenvalvojan E.A. Aallon kanssa muotoilemaan lakia 

uudestaan.311 Lakiehdotuksessa oli otettu nyt huomioon paremmin myös muiden maiden, kuin vain 

Ruotsin vastaavat lait. Von Bonsdorff halusi, että laki takaisi kaikille apua tarvitseville lapsille 

yhteiskunnan puolelta mahdollisimman suurta suojaa. Von Bonsdorff esitteli tämän 

lastensuojelulakiehdotuksen valtioneuvostolle vuonna 1927.312 Von Bonsdorff muutti lakiehdotusta 

omanlaisekseen ja lähemmäksi lastensuojelukomitean ehdotusta vuodelta 1921. Valitettavasti 

samana vuonna nimitettiin uusi hallitus, joka ei hyväksynyt von Bonsdorffin ehdotuksia vaan 

halusi, että lakia vielä muutetaan. Laki palautui von Bonsdorffille, mutta hän kuoli vuonna 1928 

eikä saanut koskaan lakia valmiiksi. Hänen jälkeensä lastensuojelutoimiston ylijohtaja Einar Böök 

otti lainvalmistelun ohjat käsiinsä.313 

Vuonna 1929 Böök jätti eduskunnalle lastensuojelulakiesityksen. Se mukaili von Bonsdorffin 

luonnostelemaa lakia, mutta köyhäinhoidontarkastajain neuvottelukokous oli vaatinut siihen hieman 

muutoksia. Sen verran von Bonsdorffin ehdotukseen oli tullut muutoksia, että vasemmistosta jälleen 

kerran Miina Sillanpää kritisoi lakiehdotusta. Suurimpana puutteena hänen mielestään oli 

nimenomaan von Bonsdorffin ajama lastensuojelun laaja-alaisuus ja erottaminen köyhäinhoidosta. 

Sillanpää halusi silti, että laki säädetään, koska pelkäsi lastensuojelun jäävän edelleen ilman lakia. 

Näin myös lopulta tapahtui, sillä eduskunta hajotettiin jälleen. Suomi oli ajautumassa talouspulaan 

ja poliittiseen sekasortoon.314  
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5.4 Lain voimaan tulo 

1930-luvun alussa ryhdyttiin sosiaaliministeriössä laatimaan uutta huoltolainsäädäntöä, jonka 

tarkoituksena oli huoltotoimien keskittäminen. Tavoitteena oli uudelleen järjestellä kunnallinen 

huoltotoimi. Tarkoituksena oli yhtenäistää hallintoa ja tällä tavalla vähentää menoja. Tähän 

huoltolakipakettiin kuuluivat lait kunnallisesta huoltolautakunnasta, alkoholistilaki, irtolaislaki sekä 

lastensuojelulaki. Viimeksi mainittua lakia olikin saatu odottaa jo monta vuotta.315 Esitys uudeksi 

lastensuojelulaiksi tuli valtiopäiville Toivo Kivimäen hallituksen esityksestä. Lakiesitys oli melko 

pitkälti vuoden 1929 esitystä vastaava. Lastensuojelulakia koskeva ensimmäinen eduskuntakäsittely 

käytiin 6.9.1934.316 

5.4.1 Keskustelu lain tultua eduskuntaan 

Lastensuojelulain ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa moni kiitteli sitä, että laki oli saatu 

jälleen käsittelyyn. Kaikista keskusteluista niin eduskunnassa kuin lastensuojelunlehdissä oli 

huokunut jo pitkään pieni epäusko lain aikaansaamisen suhteen. Nyt kuitenkin toiveet olivat 

korkealla ja moni oli valmis tekemään melkein mitä vain lain valmistumisen eteen.317 Salmensaari 

iloitsi Huoltaja lehdessä lain etenemistä, mutta totesi tuntevansa silti pientä pettymystä. Hänen 

mielestään nimittäin näytti siltä, että lakiesitys vastasi kovin heikosti niitä odotuksia ja toiveita, joita 

oli ollut alettaessa suunnitella ensimmäisen kerran lastensuojelulakia itsenäisessä Suomessa. 

Salmensaaren mukaan kuitenkin tämäkin lakiesitys oli askel eteenpäin lastensuojelulle, mikä oli 

aina positiivista.318 

Eduskunnassa lastensuojelulakiehdotus otettiin siis riemulla vastaan ja siitä alettiin heti keskustella. 

Moni kansanedustaja esitti lakiin muutoksia ja huomautti sen olevan joiltain kohdin ristiriidassa 

muiden lakien kanssa. Eniten keskustelua aluksi kuitenkin herätti se, että puhemiesneuvosto halusi 

lähettää lakiehdotuksen laki- ja talousvaliokunnan. Tätä nousi vastustamaan Lumme ja toinen 
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Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Aino Lehtokoski. Lumme ehdotti, että lakiehdotus 

siirrettäisiin sivistysvaliokunnan käsittelyyn. Hän perusteli sitä sillä, että myös vuoden 1929 

lakiehdotus oli ollut siellä käsiteltävänä. Lehtokoski yhtyi Lumpeen ehdotukseen. Lumme myös 

totesi, että kun lakia oli odotettu melkein 40 vuotta, olisi toivonut lain olevan sisällöltään enemmän 

lastenhuoltoa edistävä. Lakia ei Lumpeen ehdotuksesta huolimatta lähetetty sivistysvaliokuntaan 

vaan puhemiesneuvoston kanta hyväksyttiin.319 

Lakiehdotusta käsiteltiin uudestaan heti seuraavana päivänä. Lumme sai pitää ensimmäisen 

puheenvuoron, jossa toisti ehdotuksensa siirtää lakiehdotus sivistysvaliokuntaan. Lumme oli 

selvästi valmistautuneempi tähän toiseen puheenvuoroonsa, koska pystyi antamaan parempia 

perusteluja siirtämisestä. Lumme totesi, että vaikka häntä oli yritetty saada muuttamaan mielensä 

sivistyslautakunnan suhteen, ei hän siihen suostu. Hänen mielestään sivistyslautakunta olisi paljon 

parempi paikka käsitellä lakiehdotusta kuin laki- ja talousvaliokunta. Lumme nimittäin odotti 

uudelta lailta apua kasvatukselliseen työhön ja sivistysvaliokuntaan oli asetettu henkilöitä, joille 

opetus- ja kasvatuskysymykset olivat entuudestaan tuttuja. Lumpeen mukaan sivistyslautakunta 

voisi pyytää lausuntoa laki- ja talousvaliokunnalta, jos katsoi asian tarpeelliskesi. Lumme perusteli 

myös seuraavasti sivistysvaliokunnan käyttöä:320 

”Sivistyslautakunnassa on myös useita naisia, jotka ovat lastensuojelu- ja 

kasvatuskysymysten kanssa olleet paljon tekemisissä. Olisi vahinko, ellei heidän 

asiantuntemustaan nyt pyrittäisi käyttämään. Laki- ja talousvaliokunnan vakinaisissa 

jäsenissä ei ole ainoatakaan naishenkilöä”.321 

Lumme antoi painoarvoa juuri sille, että naiset osaisivat tehdä oikeita ratkaisuja lapsia koskien. 

Hänhän itse työskenteli paljon naisten kanssa ja oli nähnyt heidän osaamisensa lasten kanssa. Voi 

olla, että Lumme ei myöskään halunnut lakia käsiteltäväksi322 laki- ja talousvaliokuntaan, koska 

siellä oli enemmistönä oikeisto- ja konservatiivipuolueiden kansanedustajia. Lumpeen ehdotus ei 
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mennyt läpi ja äänin 110–48 ehdotus lähetettiin laki- ja talousvaliokunnan käsiteltäväksi.323 Vuonna 

1934 lastensuojelulakia ei enää käsitelty vaan seuraava käsittely oli vuonna 1935, kun laki- ja 

talousvaliokunta oli saanut ehdotuksensa valmiiksi. 

Laki- ja talousvaliokunta kuuli mietintöönsä asiantuntijoina hallintoneuvoksia Aarne Saariahoa ja 

Kurt Kairaa sekä esittelijäneuvosta Einar Böökiä ja kouluneuvos S.S. Salmensaarta. Merkittäviä 

muutoksia valiokunta ei lakiehdotukseen tehnyt ja mietintö käsiteltiin eduskunnassa.324 Siellä 

valiokunnan mietintö ei suuria keskusteluja saanut aikaiseksi, joten sieltä se lähetettiin ensimmäisen 

käsittelyn jälkeen suureen valiokuntaan. Samaan aikaan oli kuitenkin lakiehdotus Kunnallisesta 

huoltolautakunnasta eduskunnassa käsiteltävänä. Koska tämä laki kosketti läheisesti 

lastensuojelulaki, otti Lumme kantaa myös sen valmisteluun.325  

Lumme ei ollut kovin innoissaan huoltolautakuntien perustamisesta, koska niiden tarkoitus oli 

keskittää huoltotyötä kunnissa. Lumme halusi säilyttää edelleen kunnilla oikeuden päättää 

lastensuojelulautakuntien perustamisesta. Lumpeen mielestä tämän ei olisi pitänyt häiritä 

keskittämissuunnitelmia. Lumme perusteli asiaa myös sillä, että monia lastensuojelulautakuntia 

pitäisi lakkauttaa, jos uusi huoltolautakuntalaki tulisi voimaan. Lumme oli erittäin pahoillaan, että 

lautakuntien itsenäisyys aiotaan viedä niiltä ja toteaakin seuraavaa:326 

Onhan se aivan selvää, että itsenäinen työskentely innostaa ja velvoittaakin paljon enemmän 

kuin huoltolautakunnan osastona tai jaostona oleminen, jolla ei mahdollisesti olisi 

minkäänlaista lopullista ratkaisuvaltaa. Tällä lainsäädännöllä pitäisi päästä eteenpäin, 

mutta tällä voidaan myöskin mennä taaksepäin.327 

Lumme vetosi vielä edelliseen lakiesitykseen, joka oli eduskunnassa käsittelyssä vuonna 1929, että 

siinä oli mukana lastensuojelulautakuntien itsenäisyys. Von Bonsdorff oli ollut suurilta osin 

laatimassa vuoden 1929 lakiesitystä ja hän oli aina kannattanut lastensuojelun erottamista 

köyhäinhoidosta. Lumme ei voinut ymmärtää sitä, että kun kunnat saivat asettaa monenlaisia eri 
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lautakuntia, niin miksi niiltä pitää viedä oikeus perustaa lastensuojelulautakunta. Lumme vertasi 

lastensuojelun joutumista lapsipuolen asemaan, jos näin tulisi käymään. Muut eivät juuri ottaneet 

asiaan kantaa ja myös huoltolautakuntalakiehdotus lähti suuren valiokunnan käsiteltäväksi.328 

Lastensuojelulakia koskeva toinen yleiskeskustelu käytiin 1.10.1935. Se osoittautui pitkäksi ja osin 

myös kiivaaksi. Vasemmiston ja oikeiston kannat eivät menneet yhteen lastensuojelulaissa. 

Sosiaalidemokraattien kansanedusta Anna Huotarin näki lain positiivisena, koska köyhät lapset 

saisivat sen myötä tasavertaisemman aseman muihin lapsiin nähden. Isänmaallisen kansanliikkeen 

kansanedustaja Elias Simojoki piti lakia taas liian kalliina kunnille. Huotari syytti Simojokea siitä, 

että hänen oli helppo puhua kasvettuaan varakkaassa perheessä ja saatuaan yhteiskunnalta hyvän 

koulutuksen, jota monen köyhän lapset eivät ikinä tule saamaan. Myös SDP:n kansanedusta 

Kivisalo tyrmäsi Simojoen puheen ja totesi, että kuntien oli pyrittävä tekemään kaikkensa lasten 

eteen, vaikka se vähän maksaisikin.329 

Lumme ei ottanut edelliseen keskusteluun kantaa, vaan hän jatkoi puhumista 

lastensuojelulautakuntien itsenäistymisestä. Hän oli puhunut siitä pitkään ennen lastensuojelulain 

käsittelyä, kunnallisen huoltolautakunnan lain käsittelyn yhteydessä. Lumme ei voi ymmärtää miksi 

niin moni suhtautui kielteisesti lastensuojelulautakuntien itsenäisyyteen. Lumpeesta tuntui, että 

moni pitää lastensuojelua välttämättömänä pahana, koska siltä halutaan viedä itsenäisyys.330 Monet 

kunnat olivat Lumpeen mielestä tähän asti hoitaneet lastensuojeluasiat hyvin. Vaikka kunnilla oli 

ollut rahallisesti tiukkaa, Lumpeen mielestään niiden pitäisi saada jatkaa samoilla linjoilla.331 

Lummetta vastaan lastensuojelun itsenäisyydestä nousi monia kansanedustajia, mutta eniten asiaa 

vastusti Bruno Sarlin. Sarlin oli selvästi tuohtunut siitä, että hänen mielestään Lumme ei 

ymmärtänyt huoltolautakunnan keskittämistä oikein. Sarlinista keskittäminen oli paras tapa ratkaista 

lastensuojelun ongelmat. Se tulisi helpottamaan lastensuojelutyötä ja vähentäisi byrokratiaa sekä 

päällekkäisyyksiä.332 Lumpeen mielestä taas keskittäminen mitä todennäköisimmin hidastaisi 

                                                 

328 1935 vp, Pkt II, 721-723. 
329 1935, vp, Pkt II, 1469-1479. 
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lastensuojelun kehitystä, joka oli muutenkin Suomessa laahannut muita maita perässä.333 Sarlin 

vastasi tähän, että keskittäminen juuri vie kehitystä eteenpäin, kun yhteiskunnallinen huolto 

laajentuu keskittämisen ansiosta uusille alueille.334 Lumme ja muu lastensuojeluväki halusi taata 

kaikkiin kuntiin erilliset lastensuojelulautakunnat, jotta lastensuojelu koskettaisi kaikkia lapsia eikä 

vain köyhien lapsia. Lastensuojelu oli heidän mielestään niin moniulotteista, ettei sitä voinut 

yhdistää muuhun kunnan huoltotoimeen.335 Sarlin ei ollut heidän kansaan samaa mieltä vaan 

hänestä huoltolautakunta voi yhtä hyvin, tai jopa paremmin, valvoa näitä asioita.336 

Lastensuojelulain kohtalo oli päätetty jo käsiteltäessä kunnallista huoltolautakuntalakia. 

Keskustelua oli käyty juuri siitä, että pitäisikö lastensuojelun itsenäisyys säilyttää vai ei. Lisäksi 

Lumme oli ollut huolissaan siitä, että irtolaiset ja alkoholistit tulisivat saman lautakunnan piiriin 

kuin lapset. Myös Salmensaari oli ollut tätä ajatusta vastaan.337 Sarlinin mielestä tämä oli vain 

lastensuojelualan yliarviointia ja muun huollon ala-arviointia.338 Eduskunta äänesti kunnallisesta 

huoltolautakunnasta lokakuussa 1.10.1935. Äänestys oli tiukka, koska aluksi näytti, että Lumpeen 

kannattama lastensuojelun itsenäisyys voittaisi. Ensimmäisen äänestyskerran jälkeen vaadittiin 

avointa äänestystä ja Lumpeen kanta hävisi niukasti äänin 91–90.339 Tämän jälkeen käsitelty 

lastensuojelulaki oli enää läpihuuto juttu, vaikka siitä keskusteltiinkin paljon. Lastensuojelulaki 

vahvistettiin muodollisesti samana päivänä kuin huoltolautakuntalaki ja virallisesti se tuli voimaan 

vuonna 1937.340 Lumme oli iloinen uudesta laista, mutta pettynyt, ettei lastensuojelun itsenäisyys 

toteutunut. 

5.4.2 Lain vastaanotto ja vaikutukset 

Muodollisesti lastensuojelulaki vahvistettiin jo vuonna 1935, mutta virallisesti se tehtiin vuonna 

1936. Laki astui voimaan tammikuussa 1937. Lastensuojelulakia oli odotettu 40 vuotta ja moni oli 
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iloinen, että se vihdoin saatiin laadittua.341 Moni kuitenkin pettyi lakiin ja siihen, että siitä oli 

karsittu monia aikaisemmin esillä olleita asioita. Varsinkin von Bonsdorffin käden jälki oli vaikeasti 

havaittavissa uudesta laista, vaikka hän oli ollut mukana sen suunnittelussa lähes 30 vuotta.342 

Lastensuojelulaista kirjoitettiin paljon vuonna 1935, mutta sen jälkeen vuosina 1936 ja 1937 

kirjoittelu oli melko vähäistä alan lehdistössä.343 Huoltaja lehdessä esiteltiin lastensuojelulaki 

kokonaisuudessa monessa numerossa peräkkäin, mutta siihen ei juuri otettu kantaa.344 

Lumpeeltakaan ei ole löydettävissä kirjoituksia lastensuojelulaista vuoden 1935 jälkeen. Hän saattoi 

olla niin pettynyt lakiin, että ei viitsinyt siitä enää kirjoittaa.  

Einar Böök ja S.S. Salmensaari kummatkin kirjoittivat aiheesta. Böök kirjoittaa Huoltaja lehdessä 

uusista huoltolaeista, joiden osana lastensuojelulakikin säädettiin345. Böökhän oli ollut lain 

keskittämisen kannalla.346 Hän ei ota artikkelissaan juurikaan kantaa huoltolakiin vaan esittelee sitä 

lähemmin. Kirjoitus on melko puolusteleva uudesta laista ja Böök yrittää saada näyttämään 

lainsäätämisen olleen hyvä asia. Salmensaari oli selvästi pettynyt uuteen lakiin. Hän kuitenkin 

kiitteli, että lastensuojelu on ”vihdoinkin saanut sen laillisen pohjan, jota laaja ja monipuolinen 

yhteiskunnallinen toiminta aina tarvitsee suuntaviivoikseen”. Salmensaari arvosti sitä, että laki oli 

ottanut huomioon lastensuojeluun osallistuvien henkilöiden osaamisen, koska lastensuojelun 

kunnallisiin luottamustehtäviin tuli valita henkilöitä, joilla oli arvokkaita kokemuksia alalta.347 

Uusi lastensuojelulaki vaikutti myös Tampereen lastensuojelulautakunnan toimintaan. Sitä ja uutta 

huoltolakia käsiteltiin jo vuonna 1935, mutta lähinnä niiden vaikutuksia alettiin käsitellä vuoden 

1936 alussa. Lautakunta joutui käsittelemään omaa itsenäistä asemaansa huoltolakien tultua 

voimaan. Lastensuojelulautakunta päätti saada valtuustolta periaatteellisen päätöksen siitä, miten se 

haluaa lastensuojelutyön jatkuvan kaupungissa. Lautakunnassa käydyssä keskustelussa pidettiin 

luonnollisena sitä, että lastensuojelu Tampereella tuli olemaan itsenäistä ja 

                                                 

341 Pulma 1987, 160. 
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lastensuojelulautakunnan alaista ja ohjaamaa. Lumpeelle jätettiin tehtäväksi laatia seuraavaan 

kokoukseen mennessä asiasta kaupunginhallitukselle jätettävä kirje. 348  

Lumme oli laatinut seuraavaan kokoukseen mennessä kirjelmän, joka käytiin yhdessä läpi. 

Lummetta selvästi vieläkin harmitti huoltolain läpi meno, koska hän mainitsi kirjelmässä lain 

menneen läpi vain yhdellä äänellä. Lisäksi hän totesi, että vähemmistö olisi halunnut lakiin 

merkittäväksi, että kaikki lastensuojelua koskevat asiat olisi pitänyt alistaa 

lastensuojelulautakunnalle. Kirjelmässä käy myös ilmi, että lautakunta oli yksimielinen sen suhteen, 

että Tampereen lastensuojelulautakunta pysyy itsenäisenä. Lumme pyysikin valtuuston kantaa 

asiassa mahdollisimman nopeasti, koska lautakunnan oli ryhdyttävä uusien johtosääntöjen 

luomiseen, jotta ne vastaisivat huoltolakia.349 

Lumme esitti kirjelmässä myös katsauksen menneisiin vuosiin ja pyrki sillä osoittamaan, kuinka 

hyvin Tampereen lastensuojelulautakunta oli hoitanut asiansa. Hän totesi, että lautakunta oli yli 

6000 lapsen kanssa tekemisissä ja onnistunut hyvin hoitamaan heidän asiansa. Tämä ei olisi 

Lumpeen mukaan onnistunut ilman erikoista, itsenäistä ja kokonaan lastensuojelualalle antautuneen 

elimen toimintaa. Uusi lastensuojelulaki toi uusia haasteita, joihin lautakunta oli valmistautunut. 

Lumme vetosi vielä lopussa siihen, että Tampere oli työläisten ja vähäosaisten kaupunki. Heille oli 

velvollisuus huolehtia nousevasta polvesta ja se onnistuisi parhaiten itsenäisellä lautakunnalla.350 

Kirjelmä aiheutti vilkkaan keskustelun lautakunnan kokouksessa, mutta suurin osa halusi lähettää 

sen juuri sellaisena kuin Lumme oli sen laatinut. Pieni lisäys kirjelmän loppuun laitettiin 

lautakunnan puheenjohtajalta, mutta muuten kirjelmää ei muutettu mitenkään.351 Valtuustolta tuli 

kesäkuussa 1936 vastauskirje, jossa se ilmoitti, että lautakunta sai säilyä itsenäisenä hallintoelimenä 

ja se voisi alkaa laatia uutta johtosääntöä.352 Lumme sai tällä tavalla hieman balsamia haavoilleen, 

kun sai pidettyä Tampereella itsenäisen lastensuojelulautakunnan, vaikka se ei valtakunnallisesti 
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onnistunutkaan. Lumme oli saavuttanut arvostetun aseman lastensuojelussa vuoteen 1936 mennessä 

eikä hänen uransa silloin suinkaan ollut ohi. 
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6 Loppupäätelmät 

 

Alpo Lumme oli 1920–1930 luvuilla yksi merkittävimmistä vaikuttajista lastensuojelun alalla. Näin 

voi sanoa tämän tutkielman pohjalta. Hän ei ehkä ollut esillä yhtä paljon kuin moni muu 

lastensuojeluviranomainen eikä hän toiminut Helsingistä käsin, jossa merkittävimmät 

lastensuojelun henkilöt loivat uransa. Lumme toimi Tampereella ja loi sinne hyvin toimivan 

lastensuojelun. Tampere oli kuitenkin merkittävä tehdaskaupunki ja siellä oli työsarkaa 

lastensuojelussa. Lumpeella oli haluja päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti lastensuojeluun sekä 

vähäosaisten auttamiseen ja sen hän teki eduskunnasta käsin. Eduskunnassa Lumme teki 

merkittävää työtä lastensuojelulain säätämiseksi. Tampereen lastensuojelu oli hänelle kuitenkin 

kaikista tärkein, olihan hän ollut sitä luomassa.  

Aikakausi jolloin Lumme toimi lastensuojelun parissa oli lastensuojelulle varhaisen kehityksen 

aikaa. 1920-luvulla ei ollut vielä säädetty lastensuojelulakia, joka olisi määrittänyt rajat 

lastensuojeluviranomaisille. Lisäksi sisällissota oli tuonut uusia haasteita lastensuojelulle, sillä 

suurimäärä lapsia oli jäänyt orvoiksi. Myös teollistuminen loi Tampereen kokoisessa kaupungissa 

haasteita lastensuojelussa toimiville. Lumme kuitenkin onnistui luomaan tuona aikana Tampereen 

lastensuojelusta toimivan kokonaisuuden. Hän piti kaikki lastensuojelun langat käsissään eikä ollut 

siihen liittyvää asiaa, jota hän ei olisi tiennyt. Adolf von Bonsdorffia on sanottu lastensuojelun 

isäksi. Lummetta voisikin sanoa Tampereen lastensuojelun isäksi, sillä hän vaikutti sen 

muotoutumiseen sen verran paljon. 
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Alpo Lumme aloitti uransa lasten ja nuorten kanssa kansakoulun opettajana. Se loi hyvän pohjan 

hänen myöhemmälle uralleen lastensuojelun parissa. Hän oli saanut koulutuksen Jyväskylän 

seminaarissa. Kansakoulun opettajana hänet valittiin kasvatuslautakuntaan, jossa hän pääsi 

hoitamaan sihteerin tehtäviä. Tampereen lastensuojelulautakunnan toiminta alkoi vuonna 1922. 

Samana vuonna Lumme valittiin lautakunnan sihteeriksi ja myös ammattiholhoojaksi. Näiden 

toimien kautta Lumpeesta tuli lastensuojelutyön johtaja ja lastensuojelulautakunnan kanslian 

johtaja. Kun vielä Lumme valittiin uuden avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten lain myötä 

Tampereen lastenvalvojaksi, oli hänellä paljon vaikutusvaltaa lastensuojelussa Tampereella. Tietysti 

lastensuojeluasioista päätettiin lastensuojelulautakunnassa, mutta sihteerinä ja 

lastensuojelutyönjohtajana Lumme pääsi vaikuttamaan asioihin, joita kokouksissa käsiteltiin. 

Lastensuojelulautakunnan pöytäkirjat osoittavat, että Lumme oli erittäin aktiivinen toimija 

lautakunnassa. Hän ehdotti monesti uusia asioita ja halusi saada asiat sujumaan paremmin. 

Lumpeella oli eritäin paljon erilaisia tehtäviä ja ne vaihtelivat suuresti. Pöytäkirjoista ja 

toimintakertomuksista on kuitenkin havaittavissa tehtävät ja toimet, jotka nousivat ylitse muiden ja 

joihin Lumme erityisesti panosti. Hänelle oli tärkeää toimia lastenvalvojana. Tämä toimi vaikutti 

nousevan muiden yläpuolella, koska siitä oli toimintakertomuksissa oma osionsa ja siksi, että 

Tampereella oli paljon apua tarvitsevia, aviottomia lapsia. Lastenvalvojana toimiminen vei siis 

Lumpeelta paljon aikaa. Myös punaorpojen olojen parantaminen oli tärkeää. Orvot olivat selvästi 

lähellä Lumpeen sydäntä, koska ilman vanhempia heidän elämänsä ei ollut helppoa ja Lumme 

halusi auttaa heitä saamaan paremman tulevaisuuden.  

Lumpeen kirjoituksista nousee esille, että hänen mielestään ihmisten olisi hyvä sivistää itseään 

lukemalla. Lautakunnassakin hän halusi jäsenten saavan tietoa lastensuojeluun liittyvistä asioista, 

joten hän hoiti lastensuojelua käsittelevien lehtien tilauksen jokaiselle lastensuojelulautakunnan 

jäsenelle. Tämä ei kuitenkaan riittänyt vaan Lumme ehdotti jäsenten alkavan myös opiskelemaan 

kasvatusoppia. Lautakunta suostui ja Lumme oli tyytyväinen. Hänestä myös erilaiset 

tutustumiskäynnit avartaisivat jäsenten näkemyksiä lastensuojelun tasosta Suomessa ja siitä kuinka 

sitä hoidetaan muilla pakkakunnilla. Lautakunta tekikin tutustumisretken Helsinkiin, jossa 

tutustuttiin paikallisiin lastensuojelulaitoksiin. 

Lumpeelle oli tärkeää, että lastensuojelu toimi koko Suomessa yhtä hyvin kuin Tampereella. Hän 

oli monesti huolissaan muista lastenvalvojista, koska hänen mielestään he eivät osanneet asiaansa. 
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Lumpeelta kysyivätkin muut lastenvalvojat usein neuvoa ja tietysti Lumme auttoi. Lumme järjesti 

myös erilaisia koulutuksia ja kokouksia lastenvalvojille, jotta valvojat voisivat jakaa neuvojaan 

toisilleen. Lumme lisäksi kirjoitti monesti lastensuojelualan lehtiin kuinka lastenvalvojan tulisi 

toimia. Lumpeelle oli tärkeää, että kaikki aviottomat lapset saisivat mahdollisimman hyvän hoidon 

sekä avun ja se onnistuisi Lumpeesta vain ammattitaitoisten lastenvalvojien kautta. 

Lumme toimi Tampereella lastenvalvojana ja se oli yksi hänen tärkeimmistä työtehtävistään. 

Kunnan lastenvalvoja huolehti aviottomista lapsista ja heidän äideistään. Lumme hoiti työnsä 

organisoidusti ja tarmokkaasti, kuten muutkin toimensa, mutta aviottomat lapset olivat erityisen 

tärkeitä Lumpeelle. Lapset eivät olleet itse syypäitä maailmaan tuloonsa ja heidän elämänsä sai 

alusta asti hieman negatiivisen sävyn. Lumme halusi parantaa kaikilla mahdollisilla tavoilla lasten 

oloja edes hieman. Lumme pyrki saamaan selville lasten isät, jotta voisi saada heiltä elatusmaksuja 

lapsille. Monesti Lumme joutui kääntymään muiden kuntien lastenvalvojien puoleen, jotta isät 

löytyisivät. Elatusvelvolliset pyrkivät usein luistamaan maksuista. Lumpeen mielestä 

elatusmaksujen kerääminen olikin joskus melko hankalaa, mutta hän ei helpolla halunnut luovuttaa. 

Lastenvalvojana Lumme auttoi myös aviottomien lasten äitejä. Lumme oli kritisoinut aviottomien 

lasten äitejä nuorempana hyvinkin voimakassanaisesti. Hänen mielestään naiset olivat itse syypäitä 

raskauteensa, koska olivat käyttäytyneet siveettömästi ja vietelleet miehiä, jotka sen takia 

lankesivat. Lastenvalvojana hän joutui usein olemaan tekemisissä aviottomien lasten äitien kanssa 

ja hänen kantansa muuttuikin heitä kohtaan. Hän näki monen äidin tekevän mitä vain, jotta heidän 

lapsillaan olisi paremmat oltavat. Tämä sai Lumpeen muuttamaan käsityksiään aviottomien lasten 

äitejä kohtaan. Lumme ei enää myöhemmin kritisoinut äitejä juurikaan. Uutta hänen 

kirjoituksissaan oli se, että hänen mielestään miehet käyttäytyivät väärin aviottomien lasten äitejä 

kohtaan. Aikaisemmin miehet eivät olleet saaneet Lumpeen ryöpytystä päällensä. Lumpeen 

mielestä heidän olisi pitänyt kantaa vastuuta eikä jättää äitiä yksin. Varsinkin nuoret miehet olivat 

liian heikkoja naisten edessä ja heidän pitäisi oppia siveellisyyttä. Lumme siis halusi auttaa 

aviottomien lasten äitejä ja monesti puolusti heitä muilta, jotka heitä kritisoivat. 

Lastensuojelulautakunnan pöytäkirjoista nousi esille, että kasvatuslaitoksen perustaminen 

Tampereelle oli tärkeää Lumpeelle. Hän oli halunnut sellaista jo kasvatuslautakunnassa ollessaan. 

Lumpeen mielestä Tampereelle pitäisi saada oma kasvatuslaitos, koska pahantapaisuus oli 

lisääntynyt ja olisi helpompi valvoa siellä olevia lapsia, jos kasvatuslaitos olisi lähellä. Lumme kävi 
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jopa itsekseen tutustumassa paikkoihin, jotka sopisivat kasvatuslaitokseksi. Hänen ehdottamansa 

paikka ei kuitenkaan koskaan mennyt läpi lautakunnassa. Lautakunnalle tarjoutui mahdollisuus 

perustaa Tampereen lähikuntien kanssa yhteinen kasvatuslaitos, mutta sekin hanke kariutui. Lumme 

ei halunnut antaa periksi ja kirjoitti usein rahatoimikamarille, jotta kasvatuslaitos saataisiin 

Tampereelle. Lopulta sinnikkyys palkittiin ja Tampere sai vuonna 1931 oman kasvatuslaitoksensa, 

Palhoniemen koulukodin. 

Punaorpojen huolto nousi myös tärkeäksi Lumpeelle. Lastensuojelulautakunnan saadessa vuonna 

1923 punaorpojen huollon hoidettavakseen, tarttui Lumme siihen heti kovalla innolla. Hänen 

mielestään punaorvot olivat kokeneet paljon pahaa ja heidän olojaan oli pyrittävä parantaa. Lumme 

jakoi punaorpoperheille avustuksia ja kävi tutustumassa heidän kotioloihinsa ja samalla kertoi 

avustusmahdollisuuksista. Lumme järjesti kesäsiirtolatoimintaa punaorvoille. Hänen mielestään oli 

tärkeää, että lapset pääsisivät leikkimään ja nauttimaan kesästä. Kesäsiirtoloista tulikin erittäin 

suosittuja ja niiden toiminnasta tuli pysyvä lastensuojelulautakunnan toiminnanmuoto. Lumpeelle 

oli myös tärkeää, että punaorvot voisivat asua kotona, koska Lumpeen mielestä koti oli paras paikka 

lapselle. Avustusten turvin hän yritti parantaa monien kotioloja ja siinä usein onnistuikin. Lumme 

monesti painotti sitä, että punaorvot eivät itse olleet syypäitä tilanteeseensa ja sen takia heitä piti 

auttaa samalla lailla kuin valkoisen puolen orpoja. Lumpeen toimintaa punaorpojen hyväksi on 

myöhemmin muisteltu lämmöllä ja häntä on kiitelty vuolaasti vuosia myöhemmin. 

Lumpeen ajoi lasten ja nuorten pariin lähimmäisenrakkaus, joka nousi hänen kristillisyydestään. 

Lumme oli itsekin nähnyt köyhyyttä ja oli päässyt hyvään asemaan siitä huolimatta. Hän halusi 

suoda vähäosaisille lapsille myös mahdollisuuden parempaan elämään.  Lumme näki lapsissa ja 

nuorissa kansakunnan tulevaisuuden ja siksi oli tärkeää, että heistä kasvatetaan kunnon kansalaisia. 

Lumme peräänkuuluttikin nuorten sivistävän itseään lukemalla. Hän oli usein kirjoituksissaan 

erittäin tiukka nuorille, varsinkin siveellisyydestä. Hän ei halunnut nuorten turmelevan itseään. 

Kasvattajana Lumme oli tiukempi nuorille kuin lapsille. Lapsien piti saada leikkiä ja nauttia 

elämästä, koska sitä kautta heistä kasvaa tasapainoisempia. Nuorten kohdalla oli eri asia ja heihin 

oli vaikeampi vaikuttaa. Tästä syystä Lumme olikin heille tiukempi. Nuoret joutuivat ottamaan 

vastuuta itsestään ja teoistaan ja siksi Lumpeen mielestä oli osattava käyttäytyä. Lumme tuli siihen 

tulokseen, että olosuhteet kasvattavat nuoria ja siksi heille pitikin pyrkiä saamaan mahdollisimman 

hyvät kasvuolot. Lumme korosti kodin tärkeyttä lapsen ja nuoren kasvupaikkana. Perhepiiri oli 

parasta lapselle ja nuorelle. Lumpeen mielestä köyhiä perheitä tulisi auttaa kaikilla mahdollisilla 



84 

keinoilla, jotta nekin voisivat tarjota lapsille ja nuorille hyvän kasvupaikan. Lumpeen näkökulmasta 

lapsille piti suoda samanarvoiset lähtökohdat elämälle.  

Lumme valittiin eduskuntaan vuonna 1933. Eduskunnassa Lumme otti monesti kantaa lastenolojen 

parantamiseen ja hän piti puheenvuoroja raittiuden puolesta. Lumme teki monia aloitteita 

eduskunnassa. Niistä useat koskivat määrärahojen lisäämistä kotikasvatukseen, koska Lumpeen 

mielestä lasten oli parempi kasvaa kotona. Lumpeen ensimmäisenä eduskuntakautena tuli 

käsiteltäväksi kauan odotettu lastensuojelulaki. Lumme pääsi tutustumaan lain valmisteluun jo 

lastensuojelulautakunnassa 1920-luvulla. Hän oli ottanut kantaa vuoden 1925 lakiehdotukseen. Hän 

oli hyvin samoilla linjoilla, kuin muutkin lastensuojeluviranomaiset, että laissa ei ollut tarpeeksi 

ehkäisevästä lastensuojelusta, joka oli Lumpeelle tärkeää. Lumpeen mielestä ehkäisy lähti kodeista 

eikä siitä ollut tarpeeksi laissa. Vuoden 1925 lakiehdotus ei koskaan mennyt läpi. 

Vuonna 1934 tuli eduskunnan käsittelyyn uusi lastensuojelulakiehdotus ja sitä alettiinkin kovalla 

innolla käydä läpi. Lumme olisi halunnut lain menevän sivistysvaliokunnan käsittelyyn, koska siellä 

oli enemmän kasvatukseen perehtyneitä henkilöitä kuin laki- ja talousvaliokunnassa, jonne laki 

lopulta päätyi. Lakia laadittaessa Lumpeelle nousi tärkeäksi asiaksi lastensuojelun itsenäisyys. Hän 

ei halunnut, että lastensuojelu keskitetään huoltolautakuntien yhteyteen, koska huoltolautakunta 

hoiti myös alkoholisteja ja irtolaiskysymykset. Lumpeen mielestä näitä ei voi rinnastaa 

lastensuojeluun. Lisäksi hänestä lastensuojelulautakunnat ovat hyvä paikka hoitaa kaikki 

lastensuojeluun liittyvät asiat. Hänen mielestään lastensuojelun keskittäminen myös hidastaa 

lastensuojelun kehittymistä. Lummetta vastaan nousi kansanedustaja Sarlin, joka oli keskittämisen 

kannalla. Miehet kävivät keskusteluja niin eduskunnassa kuin lastensuojelun lehdissäkin. Lopulta 

Sarlinin kanta voitti. Lastensuojelulaki astui voimaan 1937. Lumpeelle oli kova paikka, ettei hänen 

kantansa voittanut. Hän ei kirjoittanut uudesta lastensuojelulaista alan lehtiin mitään. Tampereen 

lastensuojelulautakunnassakin hän alkoi heti ajaa lautakunnan säilyttämistä ja saamista 

mahdollisimman itsenäiseksi. Siinä Lumme onnistuikin, koska valtuusto hyväksyi lautakunnan 

ehdotuksen siitä, että se säilyisi itsenäisenä hallintoelimenä. 

Alpo Lumme oli 1920–1930-luvuilla Tampereen lastensuojelun merkittävin henkilö. Lisäksi hän oli 

lastensuojelulautakunnan alusta asti luomassa Tampereelle toimivaa lastenhuoltoa. Valitettavasti 

hänestä ei ole tehty riittävästi tutkimuksia. Tämän tutkielma tarkoituksena oli valoittaa Lumpeen 

toimintaa lastensuojelun parissa. Tutkimus on tehty Lumpeen uran alusta, jolloin lastensuojelu oli 
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Tampereella vielä erittäin alussa. Lumme kuitenkin omalla työllään sai vietyä Tampereen 

lastensuojelua huimasti eteenpäin. Lumpeesta löytyy hyvin tutkimusmateriaalia ja hänen 

myöhempää uraansa kannattaisi ehdottomasti myös tutkia. 
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