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Tässä tutkimuksessa keskitytään 1960- ja 1970-luvun taitteessa kotimaan markkinoille ilmestyneisiin 
suomalaisten kustantajien julkaisemiin pornolehtiin, joiden levittäminen ja tuottaminen oli Suomen 
lakien mukaan laitonta. Tämän työn tarkoitus on selvittää, miten lehtien ilmestyminen markkinoille 
suhteutui vallitsevaan lakiin. Minkälaista huomiota kotimaiset pornolehdet aiheuttivat eduskunnassa ja 
oikeusjärjestelmässä? Lehtien suhdetta lainsäädäntöön käsiteltiin ennen kaikkea siveellisyyden ja 
epäsiveellisyyden käsitteiden kautta, ja tämä käsitepari muodostaa keskeisen näkökulman aineistooni. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimukseni on laadullista tutkimusta ja aineistolähtöinen. Aineistossani on laaja 
joukko kotimaisia aikakauslehtiä, joiden keskeisin osa koostuu erilaisista pornolehdistä. Pääosa 
käsittelemästäni lehtiaineistosta sijoittuu 60-luvun alusta 70-luvun puoliväliin.  Aikakauden 
lainsäädännöllistä kontekstia ja tapahtumahistoriaa selvitän käyttämällä aineistonani eri oikeusasteiden 
arkistoja, valtiopäiväpöytäkirjoja ja komiteamietintöjä. Näiden lisäksi käytän myös Kansallisarkistossa 
sijaitsevaa Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan materiaalia. Lainsäädännön ja 
reaalimaailman ristiriita kärjistyi 70-luvun puolivälissä niin, että lopulta eräitä kustantajia tiettyine 
lehtinimikkeineen haastettiin oikeuteen laittomasta toiminnasta. Tätä oikeudenkäyntiä tarkastelemalla 
etsin vastauksia siihen, miten lainsäädäntöä tulkittiin ja toimeenpantiin. Oikeudenkäyntien myötä 
tutkimukseni ajallinen kaari ulottuu 70-luvun loppuun. 

 

1960-luku on kansanvälisestikin vuosikymmen, jolloin monenlaisia huomattavia muutoksia tapahtui 
niin konkreettisessa elinympäristössä kuin myös henkisessä ilmapiirissä. Vahva yhteiskuntamurros ja 
elinkeinorakenteen muutos muuttivat Suomen infrastruktuurin erittäin nopeassa tahdissa 
kaupunkimaiseksi palveluyhteiskunnaksi. Muutoksen ilmapiiri mahdollisti myös seksuaaliasioiden 
uudenlaisen käsittelyn, jonka osana myös seksuaalisuutta säännellyt lainsäädäntö koki suuria 
muutoksia. Seksuaalisuus nousi tässä vapautumisen aallossa myös aikakauslehtien sivuille, ja erityisesti 
miestenlehdet tarttuivat seksiteemoihin niin, että näiden lehtien pääteemaksi muodostuivat kuvat ja 
kuvaukset alastomuudesta ja seksuaalisista toiminnoista. Lainsäädännön vapautuminen ei kuitenkaan 
ulottunut koskemaan lakia epäsiveellisistä julkaisuista, jollaisiksi miestenlehdet tulkittiin. 
 
Kotimaisen pornolehdistön kohdalla yhdeksi keskeiseksi syyksi tähän erilaiseen käsittelyyn ja 
kehitykseen nousi julkisuuden aste. Kulttuurisena tuotoksena porno asettui matalan ja ala-arvoisen 
kulttuurin piiriin kaupallisten motiivien sanelemana, kansan sivistämiseen tai muuhun hyvään 



 

 
 

tarkoitukseen pyrkimättömänä, kuitenkin julkisesti levitettävänä tuotteena. Siveellisyys puolestaan 
tuotettiin juuri yhteiseen hyvään tähtäävänä tapana olla ja esittää seksuaalisuutta. Siveellisyyspuheessa 
seksin kuvaaminen asetettiin tarkoitusperiltään moraalittomaksi ja täten tuomittavaksi toiminnaksi. 
 
Seksin kuvaamisessa juuri kuvallisuus nousi tekstiä selvemmin epäsiveelliseksi materiaaliksi. 
Tekstipuolen epäsiveellisyyden perusteleminen oli huomattavasti vaikeampi tehtävä. Epäsiveellisyyden 
alle kuitenkin pyrittiin sisällyttämään myös muita kuin seksuaalisuussyistä moraalittomiksi katsottuja 
aiheita. Laatu ja siveellisyys osittain rinnastuivatkin epäsiveellisiin lehtiin liittyvissä kannanotoissa, 
sillä kyse oli ihmisen (seksuaali)elämän esittämisestä ikään kuin väärällä tavalla. Pornolehdet eivät 
esittäneet seksuaalitoimintoja oikeaan tavoitteeseen esimerkiksi kasvatuksen kannalta pyrkivässä ja 
siten hyväksyttävässä valossa, ja tämä teki niistä epäsiveellisiä. 
 
Yhdeksi tärkeäksi tekijäksi nousi vielä pornolehtien suurin kustantaja, Lehtimiehet Oy. Yhtiö oli koko 
toiminnassaan edelläkävijä ja riskinottaja, eikä tämän yksittäisen yhtiön merkitystä 
epäsiveellisyyskeskustelussa voi jättää huomiotta.  Epäsiveellisiin julkaisuihin kohdistuneet 
oikeustoimet voi nähdä osittain myös juuri Lehtimiehet Oy:n suuntautuneena kurinpitoyrityksenä 
puuttua yhtiön huikeita levikkimääriä keräävien julkaisujen sisältöön. 
 
Siveellisyyspuheella luotiin näin mitä voimakkaimmin rajaa oikean ja väärän seksuaalielämän välille. 
Siveettömyys ei ollut vain yksilön omavalintainen kysymys, vaan koko kansan turvallisuuden ja 
terveyden kysymys, jonka nojalla sananvapauden toteuttamisen puoli voitiin ohittaa. Poliittinen tahto 
puuttui lainsäädännön muuttamiseksi. Kun aiheesta tehtiin nimenomaan siveellisyyskysymys, voitiin 
kiusallisen tuntuisen aiheen kohdalla ylittää tai ohittaa asiaan liittyvä sanan- ja ilmaisunvapauden 
ongelma yhteisen hyvän ja kansan sivistämisen motiivilla. Epäsiveellisiä julkaisuja säädellyt laki 
kumottiin lopulta vasta vuonna 1998. 
 
Asiasanat: 1960-luku, 1970-luku, pornografia, siveellisyys, aikakauslehdet, pornolehdet, Hymy, Jallu, 
Lehtimiehet
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1. Johdanto 

 

1.1 Porno osana seksuaalista vapautumista? 

 

1960-lukua on totuttu pitämään seksuaalisen vapautumisen vuosikymmenenä. Lainsäädännön 

viitekehyksessä tapahtuikin isoja muutoksia suhteessa seksuaalisuuskysymyksiin. Esimerkiksi 

homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin vuonna 1971 ja entistä vapaampi aborttilaki astui voimaan 1970. 

Lainsäädännöllä säädeltiin myös epäsiveellisiä julkaisuja, joiden levittäminen ja tuottaminen oli 

Suomen lakien mukaan laitonta vuoteen 1998 asti. Kuitenkin 1960- ja 1970-luvun taitteessa 

markkinoille ilmestyi useita aikakauslehtiä, joiden pääasiallinen sisältö muodostui alastonkuvista ja 

seksuaalisuutta käsittelevistä artikkeleista ja fiktiivisistä tarinoista. Tällaisia lehtiä kutsutaan 

tyypillisesti pornolehdiksi, ja ne voidaan lukea epäsiveellisiksi julkaisuiksi. Vallitsevaa lakia ei 

kuitenkaan muutettu. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten näiden lehtien ilmestyminen markkinoille 

suhteutui vallitsevaan lakiin, so. miten lehtiä käsiteltiin laki säätävän ja toimeenpanevan valtioelimen 

toimissa? Millainen asia pornon nähtiin olevan, miten lakia käytettiin ja millaisia seurauksia pornon 

tuottamisesta oli kustantajille? 

 

Tässä työssä keskityn suomalaiseen pornografiaan ja sitä säädelleeseen lainsäädäntöön. 

Tutkimustehtäväni on selvittää, minkälaista huomiota kotimaiset pornolehdet aiheuttivat eduskunnassa 

ja oikeusjärjestelmässä. Rikoslain höllentyminen seksuaalikysymyksissä ei koskenut pornoa, ja 

tahdonkin selvittää, mikä teki pornosta erityiskysymyksen seksuaali- tai siveellisyysrikosten joukossa. 

Tutkimustehtävän oleelliseksi osaksi kuuluu täten epäsiveelliseen lehtimateriaaliin tutustuminen. 

Millaisia lehtiä 1960- ja 1970-luvuilla käsitettiin epäsiveellisiksi julkaisuiksi? Väitän, että kotimainen 

pornolehdistö syntyi juuri mainittujen vuosikymmenten taitteessa osana yleisempää arvovapautumisen 

rintamaa. Näiden lehtien suhdetta lainsäädäntöön puolestaan puitiin ennen kaikkea siveellisyyden ja 

epäsiveellisyyden käsitteiden kautta. Näin tulee oleelliseksi pohtia paitsi epäsiveellisten julkaisujen 

luonnetta, myös sitä, millaisia merkityksiä epäsiveellisyydelle annettiin. 

 

Suomalaisen pornografian historiaa ei ole tutkittu aiemmin, vaikka porno itsessään on poleeminen ja 

huomiota herättävä aihe. Innostus pornotutkimukseen on herännyt 2000-luvun ensimmäisellä 
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vuosikymmenellä, mutta tutkimus on vielä keskittynyt pääosin nykyiseen pornokulttuuriin ja sen 

vaikutuksiin. Vaikka pornon tutkiminen herättää hilpeyttä, ihmetystä ja välillä jopa paheksuntaa, on 

pornon tutkiminen siitä huolimatta (tai kenties juuri sen takia) perustelua ja tärkeää. Seksi on monessa 

mielessä ihmiselämän perustekijöitä, ja kaupallinen seksipresentaatio, porno, on talouden näkökulmasta 

liiketoimintaa vailla vertaa – alan liikevaihto liikkuu kymmenissä miljardeissa dollareissa vuosittain.
1
 

 

Rahallisen merkittävyyden lisäksi porno on elimellisesti osa ihmisen seksuaalisuutta. Erilaiset fantasiat, 

sadut ja kuvitelmat ovat esimerkiksi Osmo Kontulan
2
 mukaan seksuaalisuuden osa-alueita. 

Seksuaalisuus puolestaan on laajalti hyvin intiimiksi koettu aihe, ja näin törmäys yksityisyyden, 

intiimiyden ja näitä intiimeiksi koettuja asioita kuvaavan ja esittävän pornografian välillä on 

vääjäämätön. Porno tuntuu pakottavan puolesta vai vastaan -kannanottoihin. Pornon vaarallisuudesta ja 

haitallisuudesta on väännetty kättä vuosikymmeniä, edelleenkin. Pornografia, tai seksuaalisuus 

ylipäätään, on erilaisten kontrollipoliittisten toimien kohde – epäsiveelliset julkaisut kieltänyt 

lainsäädäntö on tästä hyvä esimerkki. Näin tunteita herättävä aihe suorastaan huutaa myös tutkijan 

panostusta. Vaikka monia pornoa koskevia myyttejä, ilmenemismuotoja ja käytäntöjä onkin jo tutkittu, 

on paikallaan luoda katse myös pornografian historiaan. 

 

Tutkimukseni jakautuu johdanto- ja loppupäätelmälukujen lisäksi kuuteen päälukuun. Johdannon 

jälkeen luvussa kaksi tartun 1960-luvun yleiseen ajankuvaan. Pääosa aineistostani sijoittuu ajallisesti 

1960-luvulle ja 1970-luvun alkuun. Näin ollen 1960-luku on se aikakehys, jonka puitteisiin 

tutkimustehtäväni sovitan. Vuosikymmenten rajat eivät ole selvät ja kiinteät siinä määrin, että 

puhuttaessa 60-luvusta todella puhuttaisiin kymmenestä vuodesta välillä 1960–1969. Näin ollen 

“kuusikymmenlukulaisuuden” voi nähdä jatkuvan vielä virallisten vuosien vaihtumisen jälkeen. Lisäksi 

työni kannalta oleellinen lehtikehitys tapahtui tai alkoi juuri 60-luvun puolella, jolloin jatkuessaan 70-

luvulla se oli leimallisesti silti 1960-luvun ilmiö. Tällä taustaluvulla luon sen yleisen kontekstin, jota 

vasten koko epäsiveellisten julkaisujen kysymystä voidaan tarkastella. 

 

1960-luvun yleisistä ilmiöistä jatkan tarkastelemaan aikakauslehtikentän tapahtumia ja mahdollisia 

muutoksia kyseisellä vuosikymmenellä. Tässä käytän aineistonani kahta vuosikymmenen 

                                                 
1
 Ks. Williams 2004. 

2
 Esim. Kontula & Kosonen 1994, Kontula & Haavio-Mannila 1993, Haavio-Mannila & Kontula 2001. 



 

4 
 

menestyslehteä, Hymyä ja Apua, joita tarkastelen luvussa neljä. Näin aikakauslehtikenttä muodostaa 

taustan yksityiskohtaisemmalle pornolehtien ilmeen tarkastelulle. Nämä lehdet nostan 

erityistarkasteluun luvussa viisi. Keskustelu epäsiveellisyydestä kietoutui juuri näiden lehtien 

ympärille, joten tarkastelen millaisia muutoksia miestenlehdiksi käsitettyjen lehtien ilmeessä oikein 60-

luvulla tapahtui, ja millainen niiden sisältö oli 60- ja 70-lukujen taitteessa, jolloin 

epäsiveellisyyskysymys nousi voimakkaasti esiin myös lainsäädännöllisenä kysymyksenä. Luvussa 

kuusi paneudunkin lakipuoleen tarkemmin, ja käsittelen niin lakia säätävän elimen kuin lakia valvovan 

lautakunnan tuottamat kannanotot ja argumentit lain ja markkinoilla olevien pornolehtien suhteesta. 

Erityistä huomiota kiinnitän siihen, millä tavalla siveellisyyttä näissä kannanotoissa tuotiin esiin ja 

millaisena asiana siveellisyys toisaalta käsitettiin. Luku seitsemän keskittyy lain tulkitsemisesta käydyn 

kamppailun seurauksiin, eli laajamittaiseen oikeusjuttuun epäsiveellisiä painotuotteita vastaan. 

Oikeudenkäyntien myötä tutkimukseni aikajänne ulottuu 1970-luvun loppuun saakka. Luvussa 

kahdeksan esitän johtopäätökseni. 

 

1.2 Aineisto ja näkökulma 

 

Kokonaisuudessaan tutkimukseni on aineistolähtöistä laadullista tutkimusta. Pertti Alasuutaria 

mukaillen aineistoni koostuu samaa ilmiötä kuvastavista näytteistä, tutkittavan todellisuuden osista.
3
 

Tämän tutkimuksen kohdalla ilmiö puolestaan on 1960- ja 1970-lukujen taitteen pornografiakysymys. 

Teoreettisena selkärankana taustalla kulkee lisäksi sosiologi ja filosofi Michel Foucault'n käsitykset 

vallan luonteesta. Foucault'n mukaan valta ei ole saavutettava ominaisuus, vaan monimutkainen 

suhteiden ja vuorovaikutuksen jatkuvasti elävä verkosto.
4
 Valta perustuu liikkuville voimasuhteille, ja 

tämä suhteiden verkosto on jatkuvassa muutoksen tilassa toisiaan vahvistaen ja heikentäen. 

Muuttuvassa verkostossa nautinto ja valta kietoutuvat erottamattomasti yhteen niin, ettei Foucault'n 

mukaan seksuaalisuutta ole mielekästä tai edes mahdollista käsitellä ilman yhteiskunnallista 

ulottuvuutta.
5
 Tällaisessa voimasuhteiden pelissä myös pornografian historian tutkiminen asettuu 

seksuaalisuuden, nautinnon ja kontrollivallan viitekehykseen erityisen selvästi, kun tutkimuksen 

keskiössä on lainsäädäntö ja siveellisyystematiikka. Tämä työ ei ole kuitenkaan vahvasti 

teoriasidonnainen, vaan Foucault kulkee mukana ajatuksellisien apuvälineiden tarjoajana. 
                                                 
3
 Alasuutari 1999, 40–42. 

4
 Foucault 1980[1975], 41. 

5
 Foucault 1998[1976], 20–25, 40–41, 69–70, 104–105. 



 

5 
 

 

Aineistoni yksi osa koostuu laajasta joukosta kotimaisia aikakauslehtiä, joiden keskeisin osa 

muodostuu erilaisista miesten- ja pornolehdistä. Tämän lehtiaineiston avulla havainnollistan sen 

lehtitodellisuuden, jota lainsäädännöllä säädeltiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Millaisia olivat 

epäsiveellisiksi käsitetyt lehdet? Mukana on esimerkkejä miehille suunnatuista lehdistä ennen 1960-

lukua, mutta pääosa käsittelemästäni lehtiaineistosta sijoittuu 60-luvun alusta 70-luvun puoliväliin. 

Tärkeimpiä aineistoni lehtinimikkeitä ovat Hymy, Apu, Jallu, Kalle, Ratto ja Jermu, joista kaksi 

ensimmäistä eivät ole erityisesti miehille suunnattuja lehtiä. Hymy ja Apu ovat aineistossani mukana 

vertailukohteena. Apu ja Hymy olivat levikkiensä perusteella suosittuja aikakauslehtiä 60- ja 70-

luvuilla, ja myös Hymyllä oli maine moraalittomana tai epäsiveellisenä julkaisuna, vaikka se ei ollut 

pornolehti. Apu puolestaan tunnetaan koko perheen julkaisuna, jolloin sen sisällön tarkastelu luo oivan 

vastaparin ns. epäsiveellisille lehdille. Mainitsemistani neljästä jälkimmäisestä lehtinimikkeestä 

erityisesti Jallu muodostaa aineistoni keskeisen osan, sillä olen tutkinut kyseisen lehden vuosikerrat 

1960-luvun alusta vuoteen 1980 saakka. Jallun laaja käyttö on perusteltua, koska se on ainoana 

miehille suunnattuna lehtenä ilmestynyt tauotta 50-luvun lopusta nykypäivään asti. Jos kotimainen 

pornolehdistö väitteeni mukaan todella syntyi 1960-luvun lopussa, pitäisi tämän näkyä Jallussa 

erityisen hyvin. Muiden aineistoni aikakauslehtien vuosikertamäärät ovat Jallua maltillisempia, 

tyypillisesti muutaman vuoden mittaisia. 

 

Lehtitaustaa vasten selvitän, millaisia toimenpiteitä kotimaisen pornolehdistön julkaiseminen ja 

levittäminen aiheutti. Kotimaisia lehtiä myytiin avoimesti esimerkiksi kioskeissa, toisin kuin 

ulkomaisia pornolehtiä, joiden hankkiminen onnistui vain erityismyyjien kautta. Aikakauden 

lainsäädännöllistä kontekstia ja tapahtumahistoriaa selvitän käyttämällä aineistonani eri oikeusasteiden 

arkistoja, valtiopäiväpöytäkirjoja ja komiteamietintöjä. Tämän aineiston avulla nostan esiin niitä 

argumentteja, joilla lainsäädäntöä puolustettiin tai vastustettiin, sekä millaisia toimenpiteitä ehdotettiin 

ja toteutettiin ristiriitaisen tilanteen ratkaisemiseksi. 

 

Tilannetta lisävalaisee valtiopäiväpöytäkirjojen lisäksi myös Kansallisarkistossa sijaitseva 

Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan materiaali. Kyseinen valvontalautakunta toimi 

oikeusministeriön konsultointielimenä, ja sen tehtävänä oli nimensä mukaisesti arvioida 

painotuotteiden epäsiveellisyyttä. Näin siveellisyys tai sen puute nousee keskeiseksi terminologiseksi 
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kehykseksi, jonka puitteissa etsin vastausta siihen, miten kotimainen uunituore pornolehdistö käsitettiin 

ja käsiteltiin valtiollisella tasolla. Lainsäädännön ja reaalimaailman ristiriita kärjistyi 70-luvun 

puolivälissä niin, että lopulta eräitä kustantajia tiettyine lehtinimikkeineen haastettiin oikeuteen 

laittomasta toiminnasta. Tätä oikeudenkäyntiä tarkastelemalla etsin vastauksia siihen, miten 

lainsäädäntöä tulkittiin ja toimeenpantiin. Miksi ja miten pornolehtien tulkittiin olevan epäsiveellisiä 

julkaisuja koskevaa lakia rikkovia, ja millaisia rangaistuksia laittomasta toiminnasta langetettiin? 

 

Tutkimukseni aineisto jakautuu pääosin sekä 1960- että 1970-luvun ajalle joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta.
6
 Tällainen pitkä aikaväli tuottaa aineiston käsittelylle haasteita. Erityisesti lehtiaineistoni 

määrä on niin laaja, että sen käsitteleminen kokonaisuudessaan ja yksityiskohtaisesti on mahdotonta. 

Näin ollen näkökulmani lehtiaineistooni on pikemminkin kuvaileva kuin selittävä. En ole lukenut 

jokaista lehtinumeroa tarkasti kannesta kanteen, enkä pyri analysoimaan lehtien sisältöä kattavasti. 

Esimerkiksi Merja Hurri pohtii väitöskirjassaan samankaltaista laajan lehtiaineiston synnyttämää 

metodologista ongelmaa. Hurrin mukaan laaja aikaväli tuottaa merkittävyyden ongelman, sillä jokainen 

lisäaineisto tuo kyllä kiinnostavia yksityiskohtia mutta ei varsinaista laatuun tai aineiston 

merkittävyyteen liittyvää uutta tietoa – mitkä osat materiaalista ovat tutkimuskohteen kannalta 

oleellisimpia, ja pystyykö tutkija varmasti erottamaan nämä oleellisimmat osat?
7
 Myös Laura 

Saarenmaa käyttää väitöskirjassaan laajan aikavälin lehtiaineistoa. Saarenmaa toteaa, että vuosikertojen 

kahlaaminen on työlästä ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeaa. Aiemmin tutkimattoman 

tutkimuskohteen moninaisuus tulee kuitenkin pitkän aikavälin aineistolla satunnaisotantaa paremmin 

esiin.
8
 

 

Systemaattinen tutkimustapa satunnaisotantaan perustuen olisi varmasti mahdollinen tutkimustapa 

myös tämän työn aiheen parissa. Kysymyksenasetteluni kannalta näen laajojen vuosikertojen 

käyttämisen kuitenkin mielekkäämpänä. Haluan hahmottaa miten ja millaisella vauhdilla kotimainen 

pornolehdistö syntyi. Lisäksi lehtiaineistoani ei ole käytetty aiemmin tutkimuksessa juuri lainkaan, 

minkä vuoksi eräänlainen esityö valtavan materiaalin läpiluvussa on välttämätöntä. Yksityiskohtien 

sijaan pyrinkin havainnoimaan suuria muutoksia lehtien yleisilmeessä. Huomioni olen kiinnittänyt 

erityisesti kuvien laatuun ja tekstiaineiston luonteeseen. Esimerkiksi mainokset olen jättänyt täysin 

                                                 
6
 Aineistossani on mukana muutamia lehtiä myös 1940- ja 1950-luvulta. 

7
 Hurri 1993, 22. 

8
 Saarenmaa 2010, 41. 
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huomiotta. Lopulta on kuitenkin todettava, että aineiston rajaus etenkin lähihistoriaa koskevassa 

tutkimuksessa on aineiston runsauden tähden lähes aina jossain määrin keinotekoista. 

Jatkotutkimuksellisesti kiinnostavaa olisi varmasti myös suppeamman otoksen tarkempi lähiluku ja 

sisällön analyysi. 

 

Omat haasteensa aineistoni käyttöön tuo myös kohteena oleva ajankohta sekä oma sukupuoleni. 1960-

luvun tutkimus on lähihistorian tutkimusta. Eittämättä elossa on varsin paljon ihmisiä, joilla on 

kokemuksen tuomaa näkemystä ajan ilmiöistä. Esimerkiksi Hanna Kuusi pohtii 1960-luvun 

alkoholipolitiikkaa tutkivassa väitöskirjassaan omaa asemaansa tutkijakentällä suhteessa vanhempiin 

tutkijoihin juuri tämän oman kokemuksen puuttumisen kautta.
9
 Tilanne, jossa (nuori) tutkija tutkii 

sellaista ajankohtaa, joka on vielä monien ihmisten kokemusmaailmassa läsnä, voi herättää närkästystä 

ja huolta siitä, voiko lähihistoriaa vielä tutkia tai ymmärtää “oikein” ilman omaa kokemusta. Tällaisiin 

ennakkoluuloihin olen törmännyt itse tutkimuskohteestani puhuessani. Myös kykyni tulkita ja 

ymmärtää 1960- ja 1970-lukujen taitteen pornolehtiä on kyseenalaistettu pitkälti sukupuoleni ja ikäni 

vuoksi. Tällaiset ennakkoluulot ja huolenaiheet ovat huomionarvoisia seikkoja, sillä tutkittaessa 

lähihistoriaa otetaan väistämättä kantaa vielä elävien ihmisten tekoihin. Pelkona voi olla naurettavaan 

valoon joutuminen, tuomitseminen tai ymmärtämättömyys. Nämä näkökohdat on hyvä ottaa huomioon 

tutkimusta tehtäessä, ja pyrin parhaani mukaan pysymään sensitiivisenä epäsiveellisiin julkaisuihin 

liittyvää argumentaatiota analysoidessani ja tulkitessani. 

 

1.3 Aikaisempi tutkimus 

 

Aihettani koskevaa aikaisempaa tutkimusta on käytössä erittäin vähän. Pornografia ja pornokulttuuri 

ovat kyllä 2000-luvun kuumia ja trendikkäitä aiheita. Pornoa koskevia tutkimuksia on ilmestynyt 

ennätysmäärä niin kotimaassa kuin muuallakin. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen tutkijan Linda Williamsin 

pornokulttuuritutkimukset ovat hyvin tunnettuja.
10

 Suomessa erityisesti tutkijat Harri Kalha, Sarianne 

Paasonen ja Laura Saarenmaa ovat kunnostautuneet pornokulttuurin tutkimuksen saralla. Kalhan 

toimittama Pornoakatemia!
11

 on tämänkin tutkimuksen kannalta hyödyllinen ja kutkuttava teos 

                                                 
9
 Kuusi 2003, 9. 

10
 Esim. Williams 2004. 

11
 Ilmestynyt 2007. 
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mediakulttuurin ja pornografian kytköksistä. Myös Kaarina Nikusen ym. toimittama Jokapäiväinen 

pornomme
12

 tarkastelee kattavasti pornon, median ja populaarikulttuurin suhteita. Laura Saarenmaa 

väitöskirja Intiimin äänet puolestaan tutkii yleisemmin 1960- ja 1970-lukujen taitteen 

julkisuuskulttuurin muutosta käyttäen aineistonaan osin samoja aikakauslehtiä kuin tässä työssä liipaten 

näin läheltä myös kotimaisen pornolehdistön historiantutkimusta. Näiden teosten ohella pornokulttuuria 

ja pornon kontrolloimisyrityksiä on tarkasteltu lukuisissa artikkeleissa, joista moni toimii tämänkin 

työn tutkimuskirjallisuutena. 

 

Pornografia on trendikästä tutkimusmaailmassa pääasiassa kuitenkin juuri visuaalisen- tai 

mediakulttuurin tutkimuksen saralla. Muutamassa pro gradu -tutkimuksessa aiheeseen on osittain 

tartuttu myös muista näkökulmista. Esimerkiksi Ari-Matti Auvisen folkloristiikan tutkimus Kikistä 

Eroticaan – viisi vuosikymmentä suomalaisia seksuaalilehtiä
13

 tarkastelee seksuaali- tai pornolehtiä 

erityisesti seksuaaliviestimisen perinteen näkökulmasta. Samalla Auvinen kuitenkin tuo esiin myös 

pornolehtien historiaa. Varhaisista tutkimuksista nostan esiin 1970-luvulla ilmestyneet Teuvo 

Peltoniemen toimittaman Tietoa pornografian tuotannosta, levityksestä ja käytöstä
14

 ja Teuvo 

Pohjolaisen Pornografia, laki ja joukkotiedotus
15

 -tutkimukset, jotka tiedostavat ristiriidan 

lainsäädännön ja kotimaisen pornografian välillä. Peltoniemen toimittama teos tarkastelee pornografiaa 

pääosin yleisesti (mitä porno on, mistä sitä saadaan, ketkä sitä käyttävät), kun taas Pohjolaisen työ 

käsittelee ennen kaikkea vuoden 1971 ns. pornopakettia, joka oli 60 kansanedustajan keräämä 

lehtipaketti esimerkkinä laittomasta kotimaisesta lehdistöstä. Lain ja pornon suhdetta tutkii myös 

Markku Fredman tutkielmassaan Pornografia ja väkivaltakuvaukset Suomen lainsäädännössä
16

. 

 

Myös Suomen rajojen ulkopuolella pornografia oli tapetilla erityisesti juuri 1960- ja 1970-lukujen 

taitteessa. Alan tutkimuksen pioneerina voi perustellusti pitää tanskalaista kriminologian professoria 

Berl Kutchinskyä. Tanskassa pornografia vapautettiin kokonaan ensimmäisenä maailmassa 60-luvun 

lopussa. Tässä ainutlaatuisessa tilanteessa Kutchinsky pääsi tutkimaan pornon vaikutusta paitsi ihmisen 

käytökseen, myös rikostilastoihin. Sekä alkuperäinen
17

 tutkimus että 1990-luvun lopussa postuumisti 

                                                 
12

 Ilmestynyt 2005. 
13

 Auvinen 1987. 
14

 Ilmestynyt 1975. 
15

 Pohjolainen 1973. 
16

 Fredman 1984. 
17

 Käytössäni on ruotsinkielinen käännös vuodelta 1972. 
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ilmestynyt päivitetty tutkimus
18

 ovat oleellinen osa myös tämän työn tutkimuskirjallisuutta. 

 

Mainitsemani aiemmat tutkimukset 2000-luvun pornokulttuurisia tutkimuksia lukuun ottamatta ovat 

melko vanhoja. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että suomalaisen pornon historiaa ei ole viimeaikoina 

tutkittu juuri ollenkaan. Näin ollen käsillä olevassa työssä etsitään vastauksia pitkälti 

kartoittamattomalla maalla – kotimaisen pornolehdistön historia ohitetaan Päiviö Tommilan 

toimittamissa Suomen lehdistön historia
19

 -teoksissakin pääosin sivumaininnalla, mikä on toki 

ymmärrettävää teosten yleisluontoisuuden vuoksi. Aineistoni osalta Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnan materiaali on jopa niin vähän käytetty lähdeaineisto, että sen löytäminen 

Kansallisarkistosta oli salapoliisintyön takana – arkistolaitos ei itsekään aluksi löytänyt kyseistä 

aineistoa kokoelmistaan. Käyttämääni pornolehtiaineistoa ei myöskään ole käytetty tutkimuksen 

lähteinä Auvisen pro gradu -työtä lukuun ottamatta, joskin Saarenmaan väitöskirjassa käytetään 

kattavasti Jallun vuosikertoja. 

 

Maineikas seksuaalitutkija Osmo Kontula tuokin esiin, että seksuaalisuuden ja siihen liittyvien 

ilmiöiden tutkimusta ei pääsääntöisesti pidetä kovin arvokkaana. Tutkimuksen tarvetta jopa vähätellään 

ja paheksutaan, Kontulan mukaan mahdollisesti siksi, että seksuaalisuuden tutkimuksen koetaan 

tunkeutuvan liikaa ihmisen yksityisyyteen. Esimerkkeinä vastustuksesta Kontula mainitsee 

Yhdysvalloissa sekä 1980- että 2000-luvuilla tapahtuneet julkiset hyökkäykset 1950-luvun 

seksuaalitutkimuksen pioneeria Alfred Kinseyta vastaan. Kinsey leimattiin pedofiiliksi ja hänen 

tutkimustensa väitettiin rohkaisevan raiskauksiin ja lasten hyväksikäyttöön.
20

 Näin seksuaalisuuden 

tutkiminen herättää erittäin vahvoja tunteita, ja sen tutkimista vähätellään ja arvostellaan 

tarpeettomana, tirkistelynhaluna ja sopimattomana. Samanlaiseen ilmiöön ovat törmänneet myös mm. 

Harri Kalha ja Laura Saarenmaa. Molemmat ovat kohdanneet tutkimuksen rahoituksen arvostelua 

tutkimusaiheensa perusteella, Kalha jopa eduskunnassa esitetyn välikysymyksen aiheuttaman kohun 

verran.
21

 

 

                                                 
18

 Kutchinsky 1999. 
19

 Tässä työssä käytän teossarjan osia kahdeksan ja kymmenen, jotka ilmestyivät 1991 ja 1992. 
20

 Kontula 2008, 27–29. 
21

 Ks. Saarenmaa 2010, 321 ja Kalha 2007a, 30–31. 
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1.4 Siveellisyys, pornografia ja aikakauslehdet 

 

Työni kannalta keskeisimmät käsitteet ovat siveellisyys, pornografia ja aikakauslehti. Nämä käsitteet 

eivät ole ongelmattomia, vaan vaativat avaamista. Käsitteet kietoutuvat toisiinsa tässä työssä, ja etenkin 

kahden ensimmäisen kohdalla merkitykset ja käsitteen sisältö ovat voimakkaasti aika- ja 

kontekstisidonnaisia. Täten näiden käsitteiden lähempi tarkastelu on paikallaan. 

 

Siveellisyyden käsite liittyy nykyään pääosin seksuaalisuuteen, ja se liitetään yleensä negatiiviseen tai 

konservatiiviseen suhtautumiseen seksiin ja seksinormeihin. Siveellisyys on kuitenkin aikanaan ollut 

laajempi käsite. Tuija Pulkkinen toteaa, että J.V. Snellmanin kielenkäytössä siveellisyys viittasi 

erityisesti poliittisesti aktiiviseen (mies)henkilöön.
22

 Siveellisessä toiminnassa keskeistä oli omatunto ja 

kansan tapojen reflektoiva ajattelu niin, että toimija oli poliittisesti ja kulttuurisesti aktiivinen, ja myös 

muutoksia toteuttava. Snellmanilaisittain siveellinen henkilö oli sellainen, joka uskalsi toimia 

tuottaakseen hyvää koko yhteisölle tai kansalle.
23

 Näin siveellisyys on ollut positiivinen käsite 

sellaisesta henkilöstä tai toiminnasta, jonka motiiveja on arvostettu ja pidetty hyvinä. Erityisiä 

seksuaaliseen käytökseen viittaavia piirteitä siveellisyys-sanassa ei ollut. Tunnettiinhan myös 

moraalifilosofia aiemmin nimenomaan siveysoppina.
24

 

 

Näin siveellinen toiminta tarkoitti siis laajaa yhteiseen hyvään pyrkimistä. Pulkkinen ja Sorainen 

huomattavat tosin, että siveyden ja kansalaisuuden yhteys ei ole rajoittunut vain poliittiseen 

aktiivisuuteen. Sukupuolisuus ja erityisesti sukupuoliin kohdistuvat erilaiset odotukset suhteessa niin 

poliittiseen toimintaan kuin toisaalta myös seksuaalikäytökseen ovat olleet vähintään piilomerkityksinä 

myös snellmanilaisessa siveys-käsitteessä.
25

 1900-luvun mittaan nämä seksuaalisuutta kontrolloivat 

tendenssit ovat lopulta muodostuneet siveellisyyden pääsisällöksi. Aktiivisesta toiminnasta siveellisyys 

muuttui tarkoittamaan pikemminkin passiivista suhdetta seksuaalimoraaliin. Olla siveellinen oli olla 

konservatiivinen suhteessa seksuaalikysymyksiin.
26

 Lainsäädännössä siveellisyys-termiä on käytetty 

aina nykypäivään saakka, ja mm. rikoslaissa mainitaan edelleen esimerkiksi lasta tai eläintä esittävän 

                                                 
22

 Pulkkinen 2011a, 36, 42. 
23

 Pulkkinen 2011b, 161–162. 
24

 Ks. Pulkkinen & Sorainen 2011, 11. 
25

 Pulkkinen & Sorainen 2011, 28. 
26

 Esim. Sorainen 2011, 192. 
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sukupuolisiveellisyyttä rikkovan kuvan levittämisen olevan laitonta. Myös sukupuolisiveellisyyden 

julkinen loukkaaminen on rikoslain mukaan edelleen rangaistava teko.
27

 

 

Antu Soraisen mukaan lakitekstissä on käytetty siveellisyys-termiä vuodesta 1889 lähtien, mutta 1950-

luvulta alkaen käsitettä on korvattu seksuaalisuus-termillä. 1800-luvun lopussa syntyneet 

seksuaalitieteet tuottivat seksuaalisuudesta asian, jota voi ja piti luokitella ja hierarkisoida. Näin 

luokiteltiin hyväksytty ja ei-hyväksytty seksuaalisuus, jota siveellisyyden käsitteellä kuvattiin.
28

 Näin 

käsite on kääntynyt snellmanilaisesta merkityksestä päälaelleen: itsereflektoivasta muutosaktiivisesta 

kansalaisesta siveellisyys on muokkautunut tarkoittamaan vallitsevien seksuaalinormien 

noudattamista.
29

 

 

Siveellisyyden lisäksi määrittämistä kaipaa käsite pornografia. Sanakirjan mukaan pornografia (rinn. 

porno) on kirjallinen, kuvallinen tm. esitys, jonka päätarkoitus on kiihottaa sukupuolisesti. Alun perin 

pornografia on viitannut prostituoitujen kirjoituksiin (sanan juuret ovat kreikan kielessä), mutta 

laajennut siitä koskemaan ylipäätään kiihottavaksi tarkoitettua esitystä tai materiaalia.
30 

Tämä 

sanakirjamääritelmä näyttää nopealla vilkaisulla riittävältä, mutta problematisoituu helposti. Kenen 

mittapuuta käytetään arvioidessa jonkun kirjoituksen, kuvan tai vastaavan sukupuolista kiihottavuutta? 

Pornografiseksi käsitetyt asiat ovat myös ajan myötä muuttuneet huomattavasti. Esimerkiksi sellaisia 

kaunokirjallisia teoksia, joita nykyään pidetään jopa klassikoina, on aikanaan takavarikoitu 

epäsiveellisinä ja pornografisina. Näitä ovat mm. D.H. Lawrencen vuonna 1928 ilmestynyt Lady 

Chatterleyn rakastaja sekä Henry Millerin vuonna 1934 ilmestynyt Kravun kääntöpiiri, jonka 

suomennos oikeusministeriön pyynnöstä takavarikoitiin vuonna 1962.
31

 

 

Termin problemaattisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pornografiaa olisi yritetty määritellä monin 

tavoin, tai etteikö olisi pyritty löytämään standardeja, joiden avulla voitaisiin havaita, onko jokin teos 

pornografinen vai ei. Tällaisia kriteerejä on tarvittu siksi, että lainsäädäntö määritteli epäsiveellisen ja 

sukupuolikuria loukkaavan materiaalin laittomaksi paitsi Suomessa, myös monissa muissa valtioissa. 

Sekä Peltoniemi että Pohjolainen esittelevät teoksissaan useita erilaisia standardeja tai tapoja, joilla 

                                                 
27

 Rikoslaki, 17 luku, 18§ ja 21§. 
28

 Sorainen 2011, 192–193. 
29

 Ks. Pulkkinen 2011a, 43. 
30

 MOT-sanakirja. Ks. Myös Kontula 2008, 241. 
31

 Sedergren 2004, 275. Tarkemmin pornografiasta ja kaunokirjallisuudesta ks. esim. Hyde 1964. 
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pornografiaa on pyritty määrittelemään.  Olennaista näissä standardeissa on se, että pornografiaa on 

pyritty määrittelemään ennen kaikkea joko sisällön kuvailun, tarkoitusperän tai vallitsevan yhteisön 

käsitysten perusteella.
32

 

 

Näistä standardeista ensimmäinen, sisällön kuvailu, pohjautuu ajatukseen siitä, että kuvailemalla 

pornoksi käsitetyn teoksen sisältöä kuvaillaan samalla, mitä porno on. Tämä kuitenkin kytkeytyy 

läheisesti vallitsevan yhteisön käsityksiin – 1950-luvulla pornoksi olisi saatettu käsittää jotakin aivan 

muuta, kuin mitä 1970-luvulla tai 2010-luvulla. Tarkoituksen tai tarkoitusperän tarkastelemisella taas 

pyritään määrittelemään porno sen kautta, onko sen tarkoitus olla pornoa – tässä oleelliseksi nousee 

etenkin ajatus kaupallisuudesta, porno nimittäin mielletään juuri kaupalliseksi ilmiöksi. Fredman 

käyttää tässä yhteydessä objektiivista ja subjektiivista määritelmää pornolle sen mukaan, pidetäänkö 

valmistajan tarkoitusta ratkaisevana.
33

 Tällä perusteella esimerkiksi eroottinen taide ja pornografia 

olisivat jollakin tavoin erotettavissa pääosin juuri kaupallisia pyrkimyksiä arvioimalla. 

 

Mielenkiintoisin on viimeinen standardi, jonka ytimenä on vallitsevan yhteisön ja kulttuurin käsitys 

siitä, mikä on pornografiaa. Oletetaan siis, että kansalla on jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, mikä on 

soveliasta tai säädyllistä. Pohjolainen viittaa Serlachius-Särkilähden rikosoikeuden oppikirjaan, jossa 

painotuotteen pornografisuus määritellään siten, että painotuote on pornografinen silloin, kun se ohittaa 

tavan määräämät rajat sukuvietin tyydyttämisessä tai kiihottuneen sukuvietin ilmaisemisessa.
34

 Tässä 

mielenkiintoiseksi nousee juuri käsitys “tavan määräämät”, joka lähentelee ajatusta normaalista tavasta. 

On normaali tapa tyydyttää sukuviettiä, ja sitten on pornografian tarjoama epänormaali tapa. Myös 

Kontula toteaa, että seksuaalivietin pohdinnassa on nojauduttu käsitykseen, jonka mukaan vietti on 

sisäsyntyinen ja luonnollinen, eikä sitä pidä pilata tai lisätä ulkopuolisten virikkeiden avulla.
35

 

 

Myös Pohjolainen esittää teoksessaan, että pornografia määritellään usein siten, että pornografian 

tehtävä on keinotekoisesti kiihottaa käyttäjäänsä, mikä on lähellä ajatusta normaalista ja epänormaalista 

sukuvietin tyydyttämisen tavasta. Voidaan sanoa, että seksuaalinen kiihotus on siis ei-toivottava tai 

                                                 
32

 Peltoniemi 1975a, 2-5. Huomio lukijalle: teoksen sivunumerointi ei ole etenevä, vaan jokainen artikkeli alkaa 
sivunumerolla yksi. Ks. myös Pohjolainen 1973, 4-5. 

33
 Fredman 1984, 5. 

34
 Pohjolainen 1973, 10. 

35
 Kontula 2008, 25. 
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epänormaali ilmiö joissakin olosuhteissa.
36

 Fredman jopa esittää, että pornografiakielto pohjautuu sille, 

että koko seksuaalinen kiihotus on jollain tavalla ei-toivottava ilmiö. Porno esittää näin ollen seksin 

“väärällä” tavalla (hekumallisena, tyydyttävänä, iloisenakin), kun oikea tapa olisi pitää kaikkea puhetta 

seksistä epäsiveellisenä. Taustalla on ajatus seksuaalisen nautinnon tuomitsevasta kristillisestä 

moraalista.
37

 Myös Kontula toteaa, että seksiin liittyvät positiiviset merkitykset olivat suorastaan 

underground-kulttuuria aina 1960-luvulle asti.
38

 Juulia Jyränki jatkaa hieman samantapaisella 

ajatuksella esittäessään, että porno sopimattomana, turmelevana ja loukkaavana on ikään kuin sellaisten 

kuvien läsnäoloa, jotka ovat vääränlaisia, sopimattomia. Tällaista sopimattomuutta (jonka voi 

mielestäni hyvin lukea myös siveettömyydeksi) vastaan on nähty tarpeelliseksi esittää 

kontrollipoliittisia vaatimuksia, eli pornoa on nähty tärkeäksi säädellä lailla.
39

 

 

Kaiken yllä olevan nojalla pornografia näyttää jäävän terminä epäselväksi ja häilyväksi, vahvasti 

subjektiiviseksi, yksilön omiin käsityksiin nojaavaksi ilmiöksi. Peltoniemen mukaan pornografiaa 

voidaankin ajatella ikään kuin janana, jonka toisessa päässä on hyvin pornografinen tuote ja toisessa 

päässä ei lainkaan pornografinen tuotos – ääripäistä päästään yksimielisyyteen, mutta mitä lähemmäs 

keskustaa kuljetaan, sitä enemmän erimielisyyttä ilmenee.
40 

Marjorie Heins puolestaan kirjoittaa, että 

Yhdysvalloissa koko pornografian määrittelemisen tarpeellisuus on kuitattu pitkälti toteamalla ”I know 

when I see it” – pornon tunnistaa kyllä, kun sitä käsiinsä saa.
41

 Selvää on, että tällainen suhtautuminen 

ei kuitenkaan ole riittävää, jos lainsäädännöllä jollakin tavalla rajoitetaan tai kielletään pornografisten 

tuotosten valmistamista ja levittämistä. Tärkeämpää kuin pohtia mikä on pornoa, voikin olla pohtia 

miten ja miksi tietyt asiat kulloinkin käsitetään pornoksi, ja millainen funktio pornoksi käsitetyllä 

kulttuurissamme oikein on.
42

 Foucault'n kautta tarkasteltuna tärkeää on kiinnittää huomio siihen, 

millaiset olosuhteet tuottavat tietyn valtatilanteen, jossa jotkin asiat luokitellaan normaaleiksi ja toiset 

vastaavasti epänormaaleiksi.
43

 Siten tärkeää ei ole esimerkiksi pornon käsite itsessään, vaan ne 

toiminnot, jotka pornona tai epäsiveellisinä asetetaan epänormaalin tai laittoman piiriin, sekä se 

yhteisö, joka määrittelee normaalin ja epänormaalin rajan. 

                                                 
36

 Pohjolainen 1973, 1. 
37

 Fredman 1984, 4. 
38

 Kontula 2008, 20–21. 
39

 Juulia Jyränki, 'Pahennus, julkinen tila ja siveellinen tapa.' Oikeus 1/2007, 75. 
40

 Peltoniemi 1975a, 5.  
41

 Heins 2006, 169. 
42

 Kalha 2007a, 19. 
43

 Lehtonen 1996, 51. 
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Käytän lehtiaineistoni pornografista luonnetta arvioidessani ohjenuorana Elina Haavio-Mannilan ja 

Osmo Kontulan esittämää pornon kuvausta, jonka mukaan pornolle luonteenomaista on, että se sisältää 

seksuaalisesti miellyttäviksi tai kiihottaviksi tarkoitettuja kuvia ja/tai kuvauksia (lähes) alastomista 

vartaloista, koskettelusta ja yhtymisestä.
44 

Tämä käsitys pornografiasta ei ole toki aukoton, ja 

käsittelemieni lehtien pornografisuus voidaan kiistää tai myöntää useilla eri perusteilla. Koska tässä 

työssä tutkitaan kuitenkin ennen kaikkea 1960-luvulla syntynyttä suomalaista pornolehdistöä suhteessa 

ajan lainsäädäntöön, on mielestäni perusteltua yrittää määritellä lehtien pornografisuutta myös silloisen 

yhteiskunnan käsitysten kautta. Kaikki sellaiset käsittelemäni lehdet, jotka joutuivat esimerkiksi 

Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan tarkistettaviksi, tai joita vastaan nostettiin syyte 

epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi tarkoitetun lain nojalla, esitetään tässä työssä 

pornolehdistönä muutamin poikkeuksin
45

. Kutsun pornolehdiksi paikoin myös sellaisia lehtiä, jotka 

näiden virallisten tahojen käsittelyyn eivät joutuneet. Tämän teen siksi, että olen katsonut, että 

sisällöltään ne ainakin jossain ilmestymisensä vaiheessa ovat vastanneet täysin niitä lehtiä, joita 

pornografian takia puitiin aina oikeusasteita myöten. 

 

Tässä työssä ei ole kuitenkaan tarkoitus ratkaista terminologisia kysymyksiä, ja sen vuoksi pornografia 

ja epäsiveellisyys kulkevat läpi työn osin synonyymeinä ja ilmavina, joustavina termeinä. 

Epäsiveellinen julkaisu voi kuitenkin tarkoittaa myös muuta kuin pornografista materiaalia. Tämä tulee 

esiin ennen kaikkea Hymy-lehden herättämässä huomiossa juuri siveettömänä tai paheellisena lehtenä. 

Tässä työssä pornografiaksi käsitetään ja pornografialla viitataan ennen kaikkea sellaisiin lehtiin, 

kuviin ja teksteihin, jotka viralliselta taholta tulivat pornografiaksi tavalla tai toisella määritellyiksi. 

Siveellisyyden ja epäsiveellisyyden termejä käytän puolestani ennen kaikkea pornolehtiin liittyvää 

argumentaatiota analysoidessani. Esimerkiksi Pulkkinen ja Sorainen toteavat, että seksuaalisuuden 

ilmaisua, joksi pornografiankin voi käsittää, kontrolloidaan juuri siveellisyyden käsitteistön kautta, ja 

yhteiskunnallinen järjestys viime kädessä kietoutuu juuri siveellisyystematiikan ympärille.
46

 

Siveellisyysrikoksen käsite liittyykin suoraan seksuaalisuuden yhteiskunnalliseen arvottamiseen – on 

olemassa hyväksytyt seksuaalinormit ja -tavat, joita voi jollakin tavalla loukata.
47

 

                                                 
44

 Haavio-Mannila & Kontula, 2001, 257. 
45

 Esim. Hymy-lehteen en viittaa pornolehtenä, vaikka Hymyä puitiin useasti myös Epäsiveellisten julkaisujen 
valvontalautakunnassa. Näin Hymy kuitenkin profiloituu vahvasti nimenomaan epäsiveellisenä lehtenä. 

46
 Pulkkinen & Sorainen 2011, 33–34. 

47
 Sorainen 2011, 198–199. 
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Pornografian ja siveellisyyden lisäksi määrittämistä kaipaa vielä yleinen termi aikakauslehti. 

Aikakauslehti määrittyy neljän kriteerin kautta. Ollakseen aikakauslehti lehden on ilmestyttävä 

säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ja oltava sisällöltään monipuolinen julkaisu – sisältö ei 

saa koostua vain tiedonnannoista, hinnastoista tai mainoksista. Lisäksi aikakauslehden on oltava 

tilattavissa vapaasti tai sitä pitää jakaa osoitteiden kanssa asiakkuus- tai jäsenyyssuhteen perusteella.
48

 

Sanomalehdestä poiketen aikakauslehden keskeisin sisältö ei muodostu uutisista. 

 

Laura Saarenmaa puhuu väitöskirjassaan aikakauslehtien sijaan ajanvietelehdistä, joilla hän viittaa 

erityisesti sellaisiin aikakauslehtiin, joiden sisällön keskiössä ovat vapaa-ajan viihtyminen ja mielihyvä. 

Näin Saarenmaa pyrkii pois lehtigenrejen asettamista rajoista ja toisaalta pelkän aikakauslehti-termin 

luomasta liian yleisestä mielikuvasta.
49

 Tyypillisesti aikakauslehdet jaetaan kuitenkin neljään 

perusryhmään, joista suurin on yleisölehdet, jotka pitävät sisällään niin perhe-, nuoriso-, erikois- kuin 

harrastelehdetkin. Loput kolme ryhmää muodostuvat ammatti- ja järjestölehdistä, mielipidelehdistä 

sekä asiakas- ja yrityslehdistä.
50

 Tässä työssä käsittelemäni aikakauslehdet voidaan tulkita Saarenmaan 

tavoin ajanvietelehdiksi, sillä vapaa-ajan ja erityisesti viihtymisen tematiikka on niissä hallitsevinta 

sisältöä. Yleisölehdiksi otokseni lehdet sijoittuvat automaattisesti ollen laajaa lukijamäärää 

tavoittelevia, monipuolisia julkaisuja. 

 

Aikakauslehtiä kuvaillessani käytän työssäni pornolehti-termin ohella termejä sensaatiolehti tai 

skandaalilehti. Sanakirjan mukaan sensaatio viittaa suurta huomiota tai hämmästystä herättävään 

tapaukseen tai uutiseen, kun taas skandaali viittaa mahdollisesti yleistä pahennusta tai häpeää 

aiheuttavaan tapahtumaan, juttuun.
51

 Käytän molempia termejä osittain päällekkäin ja ristiin, sillä 

sensaation ja skandaalin ero on toisinaan hiuksenhieno ja vaikeasti tulkittava. Tituleeratessani jotakin 

lehteä tai juttua sensaatio- tai skandaaliaineistoksi haluan tuoda esiin pääsääntöisesti sen, että kyseiseen 

tuotokseen on tällaisia määreitä liitetty laajasti muuallakin. Muun muassa Saarenmaa määrittelee koko 

1960-luvun lopun julkisuuskulttuurin muutosta aikakauslehdissä juuri skandalisoitumiseksi, 

skandaalien esiinnousuksi.
52

 Esimerkiksi Hymy-lehti on puolestaan yleisesti käsitetty sekä sensaatio- 

että skandaalilehdeksi, koska sen tuottamat juttutyypit pyrkivät tuomaan jotakin yllättävää, 

                                                 
48

 Ks. esim. Kivikuru & Sassi 1994, 61. 
49

 Saarenmaa 2010, 17–18. 
50

 Kivikuru & Sassi 1994, 61. 
51

 MOT-sanakirja. 
52

 Saarenmaa 2010, 35. 



 

16 
 

mahdollisesti pahennustakin herättävää lukijoiden ulottuville. Ennen kuin kuitenkaan sukellan 

syvemmälle 1960-luvun aikakauslehtimaailmaan, luon seuraavassa luvussa ensin katsauksen 

suomalaisen 1960-luvun yleiseen ilmapiiriin ja ajankuvaan. 

 

2. 1960-luku 

 

2.1 Suomalainen 60-luku 

 

1960-lukua Suomessa leimaa raju yhteiskunnallinen murros, jonka juuret olivat jo 1950-luvulla. 

Murrosaika ei tosin ole vain suomalainen ilmiö, sillä 60-luku oli myös kansainvälisesti myllerryksen ja 

muutoksen aikaa. Vietnamin sota, hippiliike, Berliinin muurin rakentaminen, kiihtyvä ase- ja 

varustelukilpailu, tasa-arvoliikkeiden (niin naisten asemaan kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa mustien 

oikeuksiin liittyen) nousu ja toisaalta seksuaalinen vapautuminen e-pillereineen
53

 ovat esimerkkejä 

vuosikymmenen kansainvälisistä kuohunnoista, jotka näkyivät myös Suomessa. Hanna Kuusi 

toteaakin, että kansainvälisesti 1960-lukua on kutsuttu porvarillisen tajunnan murrokseksi.
54

 Tämä 

tarkoittaa sitä, että monet vanhat normit ja tabut murtuivat niin Suomessa kuin kansainvälisestikin 

siten, että vanhat, jäykiksi ja porvarillisiksi koetut tapanormistot korvautuivat uusilla, liberaaleimmilla 

tavoilla ja arvoilla. Uusista arvoista esimerkkinä voi toimia vaikka Mikko Laitamon tutkima sinuttelu-

käytännön muutos – kaupallisessa tiedotuksessa sinuttelu oli jo normi 70-luvulle tultaessa.
55

 

 

Toisaalta suomalainen 60-luku oli myös hyvin omaleimainen ilmiö. Kansainvälisesti vertailtuna 

Suomessa tapahtui poikkeuksellisen raju ja nopea yhteiskunnallinen väestö- ja elinkeinorakenteen 

muutos.
56

 Päivi Uljas on arvioinut, että karkeasti ottaen vuosien 1950 ja 1970 välisenä aikana yli 

miljoona ihmistä muutti maaseudulta kaupunkeihin.
57

 Maataloudesta elantonsa saavien ihmisten määrä 

väheni puoleen, mutta samaan aikaan elintaso kasvoi kaikissa yhteiskuntaluokissa.
58

 Myös Heikki 

Waris toteaa, että maa- ja metsätalous menettivät pääelinkeinoasemansa juuri 1960-luvun aikana.
59

 

                                                 
53

 Yhdysvaltojen terveysministeriö hyväksyi e-pillerin vuonna 1960. Reseptin saaminen kuitenkaan ei vielä 60-luvulla 
ollut helppoa. Ks. esim. Kuusi 2003, 309. 

54
 Kuusi 2003, 12. 

55
 Laitamo 2003, 50–51. 

56
 Kuusi 2003, 23. 

57
 Uljas 2008, 38. 

58
 Kallio 1982, 43. 

59
 Waris 1974, 33. 



 

17 
 

 

Maaltapaon yhtenä syynä voi nähdä pientilaviljelyyn perustuvan maatalouden kannattamattomuuden. 

Pientilat eivät elättäneet kasvavaa väestöä, ja esimerkiksi metsätöiden koneellistuminen 1950-luvulla 

söi lisäansioiden mahdollisuuksia maaseudulla niin, ettei lopulta maaseudun ns. liikaväestöllä ollut 

kuin yksi suunta – kaupunki.
60

 Teollisuus ja palveluelinkeinot tarjosivat lisäksi kevyemmästä työstä 

paremman palkan kuin maatalous.
61

 Näin ollen myös kuluttaminen ja rahankäyttö muuttuivat 

merkittävästi 1950-luvulla alkaneessa muutosprosessissa. Voidaan puhua kulutusyhteiskunnan ja 

uusien kulutustottumuksien synnystä, kun esimerkiksi elokuvat, muoti ja vaikkapa tupakkatuotteet 

tulivat lisääntyneen vapaa-ajan myötä rahankäytön kohteiksi.
62

 Jukka Kortti onkin huomauttanut, että 

aikalaisten maailmankuvaan ja arkeen vaikutti esim. kulttuuri- tai poliittista radikalismia enemmän 

juuri nopean vaurastumisen myötä syntynyt kulutusyhteiskunta mainoksineen ja muoti-ilmiöineen.
63

 

 

Kaupungistuminen muutti ihmisten elämänpiiriä melkoisesti. Voidaan puhua maaseudun 

yhtenäiskulttuurin murenemisesta,
64

 kun sukuyhteisöille perustuneen maaseutuyhteisön luoma turva 

äkkiä puuttuikin kaupunkiin muuttaneelta sukupolvelta. Uljaan mukaan tämä suvun ja yhteisön 

tuottaman turvan puuttuminen kaupunkiyhteisöstä olikin suuri syy siihen, että hyvinvointivaltioprojekti 

sai tuulta siipiensä alle. Koska turvaa ei ollut valmiina, sitä ruvettiin rakentamaan valtiollisella tasolla.
65

 

Vielä ennen toista maailmansotaa vallalla ollut yövartijavaltio-malli
66

 ei riittänyt tyydyttämään 

kasvavia sosiaalisen turvan tarpeita, vaikka oikeisto pyrki kyseisen mallin palauttamaan. Vuoden 1956 

yleislakon, monien mielenosoitusten (koskivat mm. yrityksiä siirtää lapsilisien maksua) ja kasvavien 

vaatimuksien myötä vuoden 1958 vaaleissa eduskuntaan nousikin vasemmistoenemmistö, joka otti 

hyvin aktiivisen roolin sosiaaliturvan parantamisessa.
67

 

 

Kiinnostavaa on huomata, että kaupungistuminen ei koskenut vain kaupunkeja, vaan myös maaseudun 

voi sanoa toimintakulttuuriltaan ”kaupungistuneen”. Uudet kulutusrakenteet ja sosiaaliset uudistukset 

ulottuivat siis myös maaseudulle.
68

 Waris hahmottaa tämän ilmiön niin, että kaupungit eivät kasvaneet 

                                                 
60

 Uljas 2008, 37–38 ja Waris 1974, 23–24. 
61

 Virrankoski 1982, 555. 
62

 Heinonen 2003, 114. 
63

 Kortti 2003, 12. 
64

 Ks. esim. Kallio 1982, 47. 
65

 Uljas 2008, 11, 38. 
66

 Yövartijavaltiolla viitataan tyypillisesti sellaiseen valtiomalliin, jossa valtion tulot ja menot ovat mahdollisimman pienet. 
Valtio ei siis tarjoa juurikaan julkisia palveluita eikä toisaalta kerää suuria verotuloja. 

67
 Uljas 2008, 79, 83, 119–120. 

68
 Kuusi 2003, 24–25. 
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vain määrällisesti vaan myös laadullisesti, kun kaupunkielämän piirteet levisivät teknisen kehityksen 

myötä myös maaseudulle. Selvä rajapinta maaseudun ja kaupungin väliltä katosi.
69

 Näin ollen 

yhteiskunnan murros tai muutos oli todella laajamittainen ja kokonaisvaltainen. 

 

Vanhat normit ja tabut alkoivatkin tässä kokonaisvaltaisessa muutosaallossa murtua – tästä 

esimerkkeinä voi esiin nostaa vaikkapa vuoden 1970 aborttilain ja vuoden 1969 uuden alkoholilain 

(keskioluen myynti vapautui), tai toisaalta myös työeläkelakien uudistuksen ja naisen ja miesten 

välisen samapalkkaisuussopimuksen vuodelta 1962.
70

 Vapaa-ajan kasvusta taas kertoo esimerkiksi 

lauantain muuttuminen vapaapäiväksi vuonna 1965. Vuosikymmentä ja sen uudistuksia leimaa paitsi 

vasemmistolaisuus, myös vapaampi keskustelu ennen tabuiksi koetuista aiheista kuten erityisesti 

seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta.
71

 Oleellista on huomata myös se, että 60-luku ei ollut vain 

jälkikäteen katsottuna muutoksien vuosikymmen, vaan myös aikalaiset kokivat elävänsä muutoksen ja 

murroksen keskellä.
72

 Toisaalta voidaan kyllä huomauttaa, että ihmiset voivat kokea elävänsä suuren 

muutosajan keskellä, vaikka se jälkikäteen tarkasteltuna ei pitäisikään paikkaansa. Esimerkiksi Kortin 

mukaan ihmisten asenteet muuttuivat todellisuudessa vasta 70-luvulla, ja 60-luvun muutosilmapiiri 

olikin pääosin mainonnan ja muun median luoma mielikuva.
73

 

 

1960-lukua on totuttu tarkastelemaan poliittisessa viitekehyksessä, mutta huomio on etenkin 2000-

luvun puolella kiinnittynyt enenevissä määrin ns. arjen historiaan. Esimerkiksi juuri kulutustottumusten 

muutos on nostettu yhtä merkittäväksi ja oleelliseksi tekijäksi 60-luvun tarkastelussa kuin vaikka 

järjestökentän tai sosiaaliturvan (hyvinvointivaltion) rakentumisen tarkasteleminen. Huomiota osakseen 

ovat saaneet niin muuttunut alkoholikulttuuri,
74

 mainonnan luonne,
75 

protesti- ja populaarimusiikin 

kehitys
76

 kuin myös kulutuskulttuurin synty
77

. Oma tutkimusaiheeni liittyy kiinteästi juuri tämän 

tapaiseen tutkimukseen. Myös aikakauslehtikenttä eli rajua muutosaikaa 60-luvulla, ja 

aikakauslehtikentän sisällä pornolehdistö muodostaa myös omaleimaisen kertomuksen 1960-luvun 

kulttuurista. Sen vuoksi seuraavassa luvussa teen lyhyen katsauksen yleisiin kulttuuri- ja 
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 Ks. esim. Virrankoski 1982, 47, Kuusi 2003, 32–33, Uljas 2008, 152, 170. 
71

 Heinonen 2003, 119–120. 
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“Muuttuva suomalainen yhteiskunta”. 
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 Kortti 2003. 

76
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viestintäkentän muutoksiin ennen kuin käsittelen tarkemmin 1960-luvun aikakauslehtikentän ilmettä. 

 

2.2 Kulttuurikahinoita 

 

60-luvun raju yhteiskuntamurros näkyi vahvasti ajan viihde- ja kulttuuritarjonnassa. Aikakauden suuri 

uutuus oli televisio – televisiolähetyksen olivat alkaneet vuonna 1956 Helsingissä ja vuonna 1958 

Yleisradio aloitti säännölliset televisiolähetykset.
78

 Kun televisio tavoitti hiljalleen myös pohjoisempaa 

Suomea, voidaan 60- ja 70-lukujen televisiokulttuurista puhua monoliittisen television kautena. Koko 

ohjelmatarjonta oli yhdellä tai kahdella kanavalla (vuonna 1969 lanseerattu TV2 näkyi vain Etelä-

Suomessa), joten televisiota katsova kansa todellakin jakoi samat ohjelmat, tv-tähdet ja tapahtumat.
79

 

Television suosio näkyi myös tv-lupamäärien kehityksessä: kun 60-luvun alussa televisiolupia oli 

hieman alle 100 000, oli niitä vuosikymmen lopulla jo yli miljoona.
80

 

 

Television yleistyminen romahdutti elokuvissakäynnin suosion,
81

 ja loi aivan uudenlaista 

julkisuuskulttuuria, kun televisiotähdet korvasivat elokuvatähdet yleisön suosikkeina.
82

 Erityisesti 

aikakauslehdistö tarttui television tuottamiin julkkiksiin
83

 niin, että nämä tähdet nostettiin 

aikakauslehtiartikkelien kestoaiheiksi.
84

 Television yleistyminen herätti kuitenkin myös huolta ja 

pelkoa – Heidi Keinosen mukaan erityisesti kaupallista televisiota ja mainoksia kritisoitiin 

moraalittomina, ja televisiotoiminnan vakiinnuttua myös väkivaltaohjelmista huolestuttiin 

voimakkaasti.
85

 Juha Herkmanin mukaan televisiota pohdittiin lehdistössä moralistisin sävyin – 

sivistys- ja kansan kasvatusnäkökulma nähtiin oleellisena ohjelmatuotannon ohjenuorana.
86

 

Kaupallisuus nähtiin huolestuttavana asiana. 

 

Kaupallisuuden kritiikki näkyikin 60-luvun kulttuurielämässä vahvasti. Esimerkiksi elokuvatuotannon 

puolella nousi Merja Pantin mukaan ihanteeksi yhteiskunnallinen osallistuvuus ja halu luoda 
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 Ks. Keinonen 2011, 9-10, 49 ja Salokangas 1994, 96. 
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 Erämetsä 1994, 25–26 ja Salokangas 1994, 97. 
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 Kaarninen 2006, 133. 
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elokuvakulttuuria aikaisemman elokuvateollisuuden tilalle. Kaupalliset motiivit olivat tuomittavia, 

koska helppoudessaan ja viihdyttävyydessään tällaiset elokuvat nähtiin passivoivina.
87

 

Vastakkainasettelu (kaupallisen) massakulttuurin ja sivistävän korkeakulttuurin välillä oli jyrkkä. Merja 

Hurri käyttääkin väitöskirjassaan sosiologi Pierre Bordieun näkemyksiä symbolisista taisteluista: on 

oleellista kuka ja millä termistöllä voi määrittää, mikä on taidetta ja hyväksyttävää. Laajaa suosiota 

saavuttava massa- tai populaarikulttuuri voi nousta osaksi taidekulttuuria vasta suosionsa menetettyään 

(kuten esimerkiksi myöhemmin kävi 50-luvulla paheksutuille Rillumarei-elokuville), sillä Bordieun 

mukaan taiteen määrittelyvaltaa hallussaan pitävä eliitti puolustaa aina omia asemiaan sulkemalla 

massakulttuurin taiteen ulkopuolelle.
88

 Näin kansan suosimat Spede-elokuvat jäivät vaille niin valtion 

tukea kuin arvostustakin, sillä helppoudessaan ja viihdyttävyydessään ne ikään kuin hankkivat 

menestyksensä ilman oikeutettuja kasvattavuuden tai kantaaottavuuden teemoja.
89

 

 

Korkean ja matalan kulttuurin vastakkainasettelu onkin oleellinen viitekehys 60-luvun viihde- ja 

kulttuurituotantoa tarkasteltaessa. Sakari Heikkinen toteaa, että kulttuurista luokittelutaistelua käytiin 

siitä, mikä oli hyvää makua edustavaa, kaunista ja ylevää kulttuuria vastakohtanaan ruma, karkea ja 

huonoa makua edustava, välteltävä kulttuuri.
90

 Marja Suomisen mukaan populaarikulttuuri 

määritelläänkin eliitin/sivistyneistön toimesta tietoisesti eräänlaiseksi kulttuuriseksi vastakohdaksi, 

toiseksi. Korkeakulttuurin vastakohtana matala- tai populaarikulttuuri ilmenee näin epä-älyllisenä ja 

sivistymättömänä kulttuurina, ja populaarikulttuuria kuluttava kansa kasvatettavana ja sivistettävänä 

joukkona.
91

 Merja Haakana puolestaan jatkaa väittäen, että taide ja viihde nähtiin kerta kaikkiaan 

erillisinä ilmiöinä, joista ensimmäinen oli hyvää ja jälkimmäinen huonoa.
92

 Tällaiseen korkean ja 

matalan kulttuurin vastakkainasettelun kenttään myös kotimainen pornolehdistö asettui paheksuttavana 

matalana, rumana ja ala-arvoisena tuotteena. Tämän vastakkainasettelun voi lukea lähes suoraan myös 

epäsiveellisen ja siveellisen vastakohtaparin kautta. Siveettömyys assosioituu näin karkean ja matala-

arvoisen kautta paitsi seksuaalinormistoja kunnioittamattomaksi, myös kansaa yleisesti passivoivaksi ja 

kurjistavaksi ilmiöksi.  

 

Tärkeäksi katsottua yhteiskunnallista kantaaottavuutta puolestaan nähtiin erityisesti elokuvissa viljalti. 
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Kari Uusitalo toteaa, että vuoden 1965 jälkeen elokuvien aihevalinnoissa tapahtui selkeä muutos, kun 

aiheet keskittyivät kaupungistuvaan yhteiskuntaan kantaa ottaen.
93

 Esimerkiksi vuosikymmenen suuret 

elokuvatapaukset Mikko Niskasen Käpy selän alla -elokuvasta (1966) Jaakko Pakkasvirran Vihreään 

leskeen (1968) herättivät paljon huomiota ja innostusta. Pakkasvirran elokuvassa käsiteltiin 60-luvun 

uutuuden, kaupunkilähiöiden ongelmia yksinäisen kotirouvan näkökulmasta.
94

 Tietyllä tavalla koko 60-

luvun symboliksi noussut Käpy selän alla puolestaan ravisteli niin seksi- kuin alkoholinormejakin.
95

 

 

Hurri nostaakin erityisesti seksuaalinormien ravistelun yhdeksi keskeisimmäksi 60-luvun 

sukupolvikonfliktin ilmenemismuodoksi. Tätä voi tulkita myös rajankäymisenä siveellisen ja 

epäsiveellisen välillä osana ajan arvoilmapiirin muutosta. Sukupolvikonfliktilla kuvataan asemansa 

vakiinnuttaneiden ”vanhojen” sukupolvien ja nousemassa olevien ”nuorien” sukupolvien välistä arvo- 

ja eturistiriitaa. Erityisesti nopean muutoksen olosuhteissa näiden sukupolvien kokemusmaailmat 

erkanevat radikaalisti niin, ettei yhdistäviä ns. avainkokemuksia enää löydy.
96

 Seksuaalikysymyksissä 

sukupolvien välinen murros olikin huomattava, joskin seksin käyttämistä politiikan välineenä ajan 

elokuvissa tutkineen Veijo Hietalan väite, että seksuaalinen vapautuminen olisi nähty yhteiskunnan 

demokratisoitumisen symbolina jopa siinä määrin, että ollakseen vakavasti otettava oli ikään kuin 

pakko suhtautua seksiin vapaamielisesti, vaikuttaa hieman liioitellulta pienen piirin kokemukselta.
97

 

 

Seksin vapaampi käsitteleminen ja näyttäminen vaikuttikin läpäisevän kulttuurituotokset kauttaaltaan. 

Kortti painottaa seksin pamahtaneen voimalla mainoksiin ja tiedotusvälineisiin juuri 70-luvun alussa.
98

 

Hurrin mukaan taas sanomalehtien kulttuurisivustoilla seksisensuuri nähtiin hyvin keskeisenä 

epäkohtana jo 60-luvulla erinäisten kaunokirjallisten teosten takavarikkojen johdosta.
99

 Valkokankaalle 

seksi sujahti paitsi Niskasen Käpy selän alla -elokuvassa, myös erityisesti kulttuuripersoona Jörn 

Donnerin kohutussa Mustaa valkoisella -elokuvassa (1968), jonka saama huomio tosin keskittyi seksiä 

enemmän päänäyttelijä Kristiina Halkolan nostamaan oikeusjuttuun ohjaaja Donneria vastaan. Donner 

oli Halkolalta lupaa kysymättä käyttänyt sijaisnäyttelijää elokuvan seksikohtauksissa.
100
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95

 Pantti 1998, 124. 
96
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Seksuaalisuus nostettiin voimalla esiin myös tasa-arvokysymyksenä. Homoseksuaalisuus 

dekriminalisoitiin vuonna 1971, ja naisten ravintolaan pääsyn rajoittamisesta suivaantuneena Yhdistys 

9 perustettiin vuonna 1966 kiinnittämään huomiota vallitseviin sukupuolirooleihin.
101

 Osmo Kontula 

toteaakin seksuaalipoliittisen keskustelun virinneen Suomessa erityisesti 60-luvun puolivälin jälkeen, ja 

näin seksuaali- ja sukupuoliasiat tuotiin yksityisestä elämänpiiristä julkisen keskustelun piiriin.
102

 

Seksuaalikysymyksen näkyivät vahvasti myös lainsäädännössä, sillä niin aborttilain muutos, 

homoseksuaalisuuden dekriminalisoiminen kuin sterilointi- ja kastraatiolakin muutokset juuri 1960- ja 

1970-lukujen taitteessa olivat erittäin suuri osa seksuaalisuuden kontrollipoliittisia muutoksia. 

Aikakauslehdissä tämä seksiteemojen yleinen nousu näkyi myös vahvasti, sillä kotimaisten 

pornolehtien synty ajoittuu juuri 60-luvun loppuun. Seuraavassa luvussa tarkastelenkin 

aikakauslehtikenttää ravistelleita muutoksia 60-luvulla. 

 

2.3 Aikakauslehdet 60-luvulla 

 

2.3.1 Muutoksen tuulet, uudet tyylit 

 

Suomalaiset aikakauslehdet elivät suurta kasvukautta toisen maailmansodan jälkeen, mikä 

luonnollisesti aiheutti kilpailua eri kustantajien välille.
103

 Ilkka Mäkinen toteaa, että sota tasa-arvoisti ja 

liberalisoi lukemisen, ja lukeminen tuli näin tavaksi laajoille kansanryhmille. Jotta lehti pysyi pinnalla 

ja myyvänä, eli lukijat lehdestä kiinnostuneina, oli lehden tultava lähemmäs lukijoitaan.
104

 Etenkin 

juuri 60- ja 70-luku olivat aikaa, jolloin kasvaneen kulutuksen myötä markkinoista oli käynnissä raju 

kilpailu kustantajien välillä. 

 

Lehtien ilme alkoi näiden paineitten alla muuttua. Kun vielä 1950-luvulla aikakauslehtien 

kerrontatyyliä on luonnehdittu viileäksi,
105

 ja asenteet artikkelien kohteisiin olivat kunnioittavia (ja 

kohteet itse kunniallisia ja arvostettuja, kuten esimerkiksi kirjailijat ja poliitikot), alkoi tyyli muuttua 

sensaatio- ja skandaalihakuisemmaksi 60-luvulle tultaessa.
106

 Kunnioittavien asenteiden ja 
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kunnioitettujen kohteiden sijaan aihealueita alkoi löytyä tavallisista ja jopa syrjäytyneistä ihmisistä, ja 

asenteetkin kokivat melkoisen muutoksen. Mäkinen onkin todennut, että “jos mielenkiintoprofiilissa 

löytyy aiemmin huomaamaton lokero, se täytetään oitis uudella lehdellä”.
107

 Markkinoille siis tuli uutta 

luettavaa vauhdilla, ja vanhojen lehtien piti sopeutua tulokkaiden tuomaan uuteen tyyliin. Lisäksi 

painotekniikan kehitys mahdollisti tyylikkäämmän ulkoasun ja laadukkaamman kuvajournalismin, 

mikä kohotti lehtien tasoa.
108

 

 

Yhtenä uudenlaisen lehtityylin edelläkävijänä pidetään Apu-lehteä ja erityisesti lehden toimittajaa Matti 

Jämsää, joka jo 50-luvulla aloitti persoonallisen tempauksien sarjan. Hänet mm. haudattiin elävältä 

kahdeksi vuorokaudeksi, hän kokeili leijonankesyttämistä sekä hyppäsi laskuvarjolla neljästä 

kilometristä.
109

 Jämsän toimittajatoverina oli myöhemmin varsin tunnetuksi noussut Veikko Ennala. 

Kalevi Kalemaa kutsuu tätä 50-luvulla syntynyttä journalismin tyyliä sankaritoimittajien ajaksi, jossa 

oleellista oli ns. sijaiskokeminen ja vahva eläytyminen.
110

 Aikakauslehtien artikkelit alkoivat siis 

käsitellä korkeakulttuurin hahmojen sijasta omakohtaisia kokemuksia ja ilmiöitä. Erityisesti televisio 

ruokki tätä kehityskaarta, sillä televisio synnytti uusia julkisuuden henkilöitä, julkkiksia, joista 

aikakauslehdistö kertoi lukijoilleen tarkemmin.
111

 Saarenmaa väittää, että julkkisinstituutio rakentui 

ajanvietelehdistön tarpeisiin ja synnytti kokonaan uuden artikkelityypin, henkilöhaastattelugenren.
112

 

Television myötä esimerkiksi missit nousivat entistä enemmän näkyville, ja onkin sanottu, että 

television luomat tähdet ottivat paikan suuren yleisön suosikkeina elokuvatähtien sijaan. Voidaan 

puhua uudenlaisen julkisuuskulttuurin syntymisestä.
113

 

 

Tämä muutos ei ollut vain suomalainen erityispiirre, sillä Saarenmaa viittaa teoksessaan Leo 

Lowenthalin Yhdysvaltain lehdistöä koskevaan tutkimukseen, jonka mukaan henkilö- ja 

omaelämäkerta-artikkeleiden osuus kasvoi aikakauslehdissä, ja poliitikot, tiedemiehet ja vastaavat 

korvautuivat “viihdyttäjillä” – elokuvatähdillä, urheilijoilla jne.
 

Lisääntynyt vapaa-aika lisäsi 

kiinnostusta kevyeeseen ja viihteelliseen lukemistoon myös Suomessa.
114

 

                                                                                                                                                                        
Totuuden Torvi ja Suorat sanat, ks. Saarenmaa 2010, 88–89. 
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2.3.2 Muutos huippuunsa 

 

Jos aikakauslehdet alkoivat muuttua jo 50-luvulla, radikalisoi 60-luku aikakauslehtien tyyliä 

entisestään. Erityinen tabujen kohtaamisen aalto, nuorien ja vanhojen ts. sukupolvien välinen 

vastakkainasettelu, ja erityisesti moraali- ja seksinormien uudistuminen näkyi vahvasti lehtien sivuilla. 

Toisaalta lehdet itse tuottivat tämän kaltaista muutosprosessia.
115

 Ei voida siis sanoa, että lehdet olisivat 

vain kuvanneet ja kertoneet muuttuvasta todellisuudesta, vaan pikemminkin lehdet itse aktiivisesti 

olivat tuottamassa ja luomassa uudenlaista todellisuutta. Saarenmaa esittääkin lehtien toimineen 

kansallista ehetyttä korostaneen julkisuuskulttuurin purkajina, ja tuoneen esiin moniarvoisuutta sekä 

“todellisten kasvojen” paljastamista.
116

 Tämän “kasvojen paljastamisen” katson liittyvän juuri 

aihekentän muutokseen ja sensaatiolehdistön kasvamiseen. Sensaatioiden voidaan huhujen levittämisen 

ohella katsoa etsivän totuutta silotellun julkisuuskuvan takaa, koski se sitten televisiotähtiä tai 

yhteiskunnan epäkohtia. 

 

Aikakauslehtikentän muutokset herättivät huomiota aina valtiovallan tasoja myöten. Mm. 

kioskikirjallisuuden pelättiin pilaavan nuorison ja kouluttamattomien moraalia, kirjallista makua ja 

kielitajua.
117

 Toisaalta jo sota-aikaan oli asetettu liikevaihtovero (1941), joka ulotettiin 

aikakauslehdistöön niin, että ajanvietelehdet joutuivat maksamaan 20 % liikevaihtoveroa. Tällä 

haluttiin Pirkko Leino-Kaukiaisen mukaan rajoittaa väkivaltaa ja seksiä sisältävien lehtien leviämistä. 

Verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa moinen toimenpide olisi hylätty sananvapauden polkemisena, 

saatettiin Suomessa asettaa holhoaminen ja taloudelliset näkökulmat sananvapauden edelle etenkin, 

kun ajanvietelehdistön epäsiveellisyys toimi moraalisena oikeutuksena.
118

 Vuonna 1946 oli jopa 

esitetty erikoisveroa “ala-arvoiselle” kirjallisuudelle, mutta tämä veroehdotus ei toteutunut. 

Ulkomaisen kioskikirjallisuuden vyöryn edessä 60- ja 70-lukujen taitteessa päädyttiin lopulta 

vanhempien sääntelytoimien sijasta satsata kotimaisen taiteen tukitoimiin.
119

 Kaikesta tästä voi 

päätellä, että aikakauslehdistön tilaa ja laatua seurattiin tarkasti. 60-luvulla puhaltaneet uudet tuulet 

eivät siis jääneet huomaamatta myöskään valtion hallinnon tasolla. 
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Uudenlaisen, omakohtaisen journalismin symbolina – ja jopa eräänlaisena koko 60-luvun symbolina – 

voidaan pitää ehdottomasti Lehtimiehet Oy:n Hymy-lehteä
120

. Hymy-lehteä käsittelen tarkemmin 

seuraavassa luvussa, mutta voi todeta, että Hymy vei henkilökohtaisuuteen, skandaaleihin ja toisaalta 

tavallisiin ihmisiin keskittyneen journalismin pisimmälle – siveettömyyksiin saakka. Korkeakulttuurin 

hahmoista oli siirrytty televisio- ja muihin julkkiksiin, ja näistä julkkiksista lopulta myös yhteiskunnan 

epäkohtien, tavallisen ihmisen ja erikoisten ilmiöiden kuvaamiseen.
121

 Seuraavassa luvussa tarkastelen 

60-luvun kahden menestyslehden, Hymyn ja Apun ilmettä aikakauden aikakauslehdistön kuvaajina. 

Vaikka ne tuovat työhöni yleistä näkökulmaa aikakauslehtikenttään ja toimivat näin keskeisen 

lehtiaineistoni tutkimisen apuvälineinä, ne ovat samalla myös osa lähdeaineistoani ja näin itsessään 

tutkimuksen kohteena. 

 

3. Uusi tulokas ja kestosuosikki 

 

3.1 Sensaatioiden kuningatar 

 

Hymy-lehti perustettiin vuonna 1959 nuortenlehdeksi, eikä sen alkutaival ollut kovinkaan 

menestyksekäs tai sensaatiolehtimäinen. Tilanne muuttui, kun Lehtimiehet Oy:n perustaja, Urpo 

Lahtinen alkoi lehden päätoimittajaksi vuonna 1964. Lehden ilme muuttui laadukkaammaksi ja 

sisällössä tapahtui muutoksia.
122

 Monissa lähteissä Hymyn esikuvaksi mainitaan brittiläinen lehti Daily 

Mirror, johon Urpo Lahtinen oli tutustunut ulkomaanmatkoillaan. Kyseisen lehden erikoinen tyyli teki 

Lahtiseen suuren vaikutuksen: kun 1930-luvulla muut lehdet seurasivat tiiviisti Euroopan tapahtumia ja 

Chamberlainin neuvottelujen etenemistä, keskittyi Daily Mirror viikkoja seuraamaan halvaantuneen 

tytön yritystä hautoa kainalossaan kananmunasta poikasta. Lehden myyntiluvut olivat huikeita.
123

 

 

Urpo Lahtisen onkin sanottu halunneen tuoda kotimaisia lehtiä (myös muita kuin Hymy) lähemmäs 
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 Lehden nimi on vaihdellut vuosien mittaan ollen välillä Hymy, Hymylehti tai Hymy-lehti. Selvyyden vuoksi käytän 
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lukijoita ja kannattaneen ns. human interest -ajattelua
124

, jonka mukaan lehtien artikkeleiden tulisi olla 

totuttua rehellisempiä ja totuudenmukaisempia. Kalemaa siteeraakin Urpo Lahtista näin: ”Kun lehdessä 

on kuva ja juttu luurangonlaihasta neekerilapsesta paskaa lilluvan joen rannalla, se iskee lukijan 

silmään kuin teräsnyrkki, rajummin kuin monisivuinen tieteellisellä abrakadabralla höystetty 

artikkeli.”
125

 

 

Hymyn uusi linja kantoi hedelmää, sillä lukijamäärät lähtivät nousuun.
126

 Hymyn suurena läpimurtona 

pidetään vuotta 1967, jolloin Urpo Lahtisen on sanottu saaneen vihiä uhkaavasta kirjatyöntekijäin 

lakosta, minkä seurauksena Hymystä otettiin poikkeuksellisen suuri painos. Lakko kesti kolme 

kuukautta, ja tänä aikana muiden aikakauslehtien painokset myivät loppuun niin, että vain Hymyä oli 

jäljellä myyntipisteissä. Tämä toi lehdelle uusia lukijoita, jotka jäivät lukijoiksi lakon jälkeenkin.
127

 

Levikintarkastus Oy:llä ei ole tiedossa Hymyn levikkejä 1960-luvun alussa, mutta huippuvuonna 1970 

lehden levikki oli huikeat 435 407.
128

 

 

Kun tarkastellaan Hymy-lehteä 1960- ja 1970-luvun taitteissa, olivat sensaatio- ja skandaaliainekset 

selvästi lehden keskeistä antia. Saarenmaa kuvaa tätä siten, että Hymy antoi tilan populistiselle 

vastajulkisuudelle ja linjasta poikkeaville radikaaleille tarinoille.
129

  

 

Tämä kertoo ihmisistä, jotka hiutuvat pois, miehistä, jotka ovat tehneet työtä, uurastaneet, sotineet, 
ja huomanneet olevansa yksin. He elävät sairaina, kansaneläkkeen varassa, loukossaan kiusana ja 

kipeänä piikkinä hyvinvointivaltion lihassa.
130

 
 

Urpo Lahtisen rinnalle Hymyn keulakuvaksi voidaan katsoa nousseen erikoistoimittaja Veikko 

Ennalan
131

, sillä hänen artikkelinsa herättivät huomiota niin lukijoissa kuin muissa kustantajissakin. 

Ennalaan henkilöityi vahvasti ns. köyhän kansan protesti, sillä hän halusi tietoisesti murtaa vanhoja 
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 Viittaa Yhdysvaltojen lehtikeisariksi kutsutun William Randolph Hearstin lanseeraamaan termiin, jolla kuvataan 
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tabuja etenkin uskonnon ja seksin saralla,
132

 joiden molempien voi katsoa olevan siveellisyys-

käsitysten syvässä ytimessä. Tästä esimerkkeinä toimivat Veikko Ennalan artikkelit Miten vastata 

lasten kysymyksiin? ja Rakasta, tyttöni, rakasta, joissa molemmissa Ennala kirjoitti artikkelinsa lapsille 

puhumisen ja lasten kasvattamisen näkökulmasta. Molemmat herättivät ainakin Hymyn sivuilla 

lukijapalautteen vyöryn.
133

 

 

Anu-Susanna: Mitä Jeesus sanoo? 
Isä: Taivaassako? Se sanoo sinulle, että ”terve Anu, kiva kun tulit, istu tänne minun syliini niin saat 
jotain hyvää.” Se voi antaa vaikka suklaata. 
[...] 
Yrjö-Erik: Polttaako Jeesus tupakkaa isi? 
Isä: Se poltti ennen muttei se polta enää. Se ei ole terveellistä. Jeesusta rupesi yskittämään kun se 
poltti. Se toivoo ettei muutkaan polttaisi.

134
 

 
Tahdon sinun kuulevan tietyt totuudet kotona, eikä takapihalla, jossa saisit kokonaan vääristellyt 
kuvan ihmistenkeskeisistä suhteista. […] Sillä jos kahden toisiaan rakastavan ihmisen, miehen ja 
naisen, isän ja äidin, ruumiillinen yhtyminen tehdään lapsen silmissä hävettäväksi, salailtavaksi tai 

peräti rikolliseksi puuhaksi, niin vasta silloin moraalimme tosiaan on heikoissa kantimissa.
135

 
 

Palaute puolestaan oli tulikivenkatkuista: 

 

Veikko Ennala. Puhut kirjeessäsi pojallesi ja tytölles rakkaudesta. Kuule, et sinä tiedä mitään 
rakkaudesta, siitä oikeasta rakkaudesta. Eiköhän sovita, ettei sanaa rakkaus sotketa tästedes 
pornoon. Puhut sukupuolivalistuksesta, sanon sinulle, Suomessa on toki viisaampiakin sen 
antamisessa kuin sinä. 
 
Sairas herra Ennala. En paljon ilkeä käteeni ottaa niin saastaista lehteä kuin Hymy mutta kuinka 
erehdyin lukemaan kohtia kirjoituksesta ”Rakasta, tyttöni, rakasta!”. Hävetkää! […] Kyllä herra 
Ennalan kaulaan saisi ripustaa viisi myllynkiveä, niin paljon hän pahentaa nuoria ihmistaimia. 
Rakkaus on suuri ja kaunis asia, miksi sitä sotketaan sukupuoliyhteyden ja kaikenlaisen saastan 
kanssa. […] Älkää nuoret tytöt ja pojat uskoko saastaista epänormaalia herra Ennalaa, älkääkä 

lukeko hänen saastaisia kirjoituksiaan. Vielä kerran hävetkää saastainen otus.
136

 
 

On tämänkaltainen palaute sitten kuinka hyvä otos todellisista mielipiteistä seksuaalisuutta, 

sukupuolivalistusta, seksuaalista vapautumista tai Ennalan kirjoitustyyliä kohtaan, kuvastaa se 
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todellisuudessa tulleesta palautteesta. Hymyssä julkaistiin niin negatiivista kuin positiivistakin palautetta, ja moni 
palautteista kohdistui juuri erikoistoimittaja Veikko Ennalalle. 
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mielestäni kuitenkin hyvin Hymyn mainetta riettaana, repostelevana ja moraalisesti arveluttavana 

lehtenä. Hymy herätti pahennusta ja huomiota, Hymy oli itse pahe. Näin Hymy on mahdollista tulkita 

juuri normeja kunnioittamattomuutensa vuoksi epäsiveelliseksi julkaisuksi. Koko kustantamon on 

katsottu olleen niin huonossa maineessa, että laajoista levikeistä huolimatta menestystä ei haluttu 

julkisesti tunnustaa.
137

 

 

Hymy oli siis poikkeus muiden lehtien seassa, tai ainakin Lehtimiehet Oy oli poikkeava 

lehtikustantamo, jonka toimintaa pidettiin moraalisesti arveluttavana, vaikka toisaalta lehden hurjat 

levikit asettivat paineita muiden kustantamoiden lehdille.
138

 Toimittaja Jorma K. Virtanen on 

muistellut, että yksi avaintekijä menestykseen oli yhtiön sijaintikaupunki Tampere, jossa ilmapiiri 

tuntui vapaammalta kuin urautuneissa helsinkiläisissä kustantamoissa.
139

 Myös Marko Ahon 

haastattelemat Lehtimiehet Oy:n toimittajat viittaavat samanlaiseen ilmiöön todetessaan, että 

työskentely Hymyssä oli vapautunutta, eikä samanlaista kontrollia ollut kuin muissa lehdissä.
140 

Toimittaja Erkki Wessman jopa toteaa uransa tärkeimmäksi saavutukseksi työskentelynsä Hymyssä: 

”Silloin tuli tehtyä tosi merkittäviä juttuja. En ajattele niin, että kirjoitimme sensaatiojournalismia. Me 

teimme juttuja ihmisistä.”
141

 

 

Hymyä voikin kutsua karnevalistisen iloittelun lehdeksi, sillä muiden lehtien vakavasti käsittelemät 

aiheet käännettiin Hymyssä päälaelleen valtaapitäviä pilkaten, ja tämä oli Suomessa ennennäkemätöntä 

toimintaa.
142

 Tämän voi rinnastaa myös siveellisyys-tematiikkaan, sillä jos siveellisyyden tulkitaan 

tarkoittavan konservatiivista suhdetta seksuaalinormistoon, oli Hymyn journalismi protestihenkistä 

suhteessa lähes kaikkeen vakiintuneeseen ja konservatiiviseen. Malmberg onkin rinnastanut Hymy-

lehden ja Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) toisiinsa 1960- ja 1970-luvun ”henkisen erakkouden” 

kuvana ja protestina niin valtaapitäviä kuin vanhoja tabujakin kohtaan. Molempia yhdistää myös 

yllättävyys, rajuus ja laaja suosio,
143

 sillä Hymyn osalta voidaan huippulevikin aikana juuri 

vuosikymmenien taitteen kohdalla sanoa, että lukijakunta kattoi lähes koko lukutaitoisen väestön 

                                                 
137

 Urpo Lahtista ei mm. koskaan kutsuttu itsenäisyyspäivän juhlintaan presidentin linnaan, eikä Tampereen kaupunki 
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Suomessa.
144

 Kalemaa puolestaan toteaa, että vaikutti siltä, etteivät elinkeinorakenteen muutoksen 

rajuus tai yhteiskunnan väliinputoajat kiinnostaneet muita kuin Veikko Vennamoa (SMP:n pj) ja 

Hymyä.
145

 Tämä protestihenki, joka ilmeni niin vallassa olevien kritisoimisena kuin toisaalta tavallisten 

ihmisten merkityksen korostamisena, toikin molemmille vertaansa vailla olevan suosion. 

 

3.2 Mökin akasta Irwiniin ja alastomaan Donneriin 

 

Nämä yhteiskunnan niin kutsutut pienet ja hiljaiset tai väliinputoajat näkyivätkin Hymyn sivuilla 

taajaan 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Lehdessä raportoitiin toistuvasti erilaisista kurjista 

ihmiskohtaloista
146

 sekä omituisista tapauksista tai sensaatioista
147

. Kalemaa on tällaista journalistista 

tyyliä ja sen suosiota analysoinut niin, että kun Hymy raportoi kaikenkarvaisista kummallisuuksista, 

nosti se samalla lukijoidensa tavallisuuden tunnetta sillä ajatuksella, ettei lukijalla itsellään ainakaan 

yhtä huonosti elämä sujunut kuin Hymyn raporttien ihmisillä.
148

 

 

Yksi laajasti huomiota herättänyt ”tavallisen ihmisen tapaus” oli numerossa 6/1971 ilmestynyt 

Mökinakka alastonmallina, jossa tavallinen köyhä nainen poseerasi alasti mm. lantakasan edessä. 

Artikkelia pidettiin mauttomana jopa oikeusministeriötasoa myöten, sillä seuraavaan numeroon 

silloinen oikeusministeri Mikko Laaksonen (sd) myönsi haastattelun, jossa hän totesi muun 

muassa:”[…] mutta kun joku mökin akka kuvauttaa itseään velkojen peittämiseksi, silloin ollaan jo 

toisilla alueilla. Minusta se ei ollut edes vitsikästä, kun kerrottiin miten herkästi hän totteli 

valokuvaajaa seistessään lantatunkiolla”.
149

 Näin siitä huolimatta, että kyseinen mökin akka oli 

ilmeisesti ottanut itse yhteyttä Hymyyn ja oli jutussa mukana vapaaehtoisesti: ”Sais sitä joskus kuvata 

ihan tavallisen akan rontin vaikka Hymylehden kanteen ja sitten pantas ilmotus lehtiin Hymyn Jymy 

yllätys, pudasjärveläinen asutustilallisen akka alastonmallina. Johan kansa kohahtas […].”
150

 Kansan 

kohahtamisesta on vaikea sanoa mitään, mutta ajankohdaltaan kyseinen artikkeli oli mitä osuvin, sillä 

oikeusministeriölle oli huhtikuussa 1971 lähetetty 60 kansanedustajan toimesta nk. pornopaketti, joka 
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sisälsi myös Hymy-lehden numeroita. Lehtinumerot oli tarkoitettu Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnan arvioitavaksi. Hymy selvästi tulkittiin siis siveellisyyden viitekehyksessä, vaikka 

pornolehtimäistä alastonkuva- tai kiihotusaineistoa lehdessä ei ollutkaan. Pornopakettia käsittelen 

tarkemmin luvuissa 5.2 ja 5.3. 

 

Toisaalta Hymy piti sivuillaan esillä myös kirjavaa julkkisjoukkoa, joiden tekemisiä reposteltiin 

enemmän tai vähemmän armeliaasti. Erityisesti Olavi Virta
151

, Irwin Goodman
152

 ja Pertti ”Purtsi” 

Purhonen
153

 sekä Ursula Rainio
154

 olivat tuttuja näkyjä lehden sivuilla. 

 

TS: Valtiotako sä tässä vedät eniten retkuun? 
IG: Minä vai? Enhän mä ketään retkuun vedä. Jos ei kerran rahaa ole, niin ei sitä ole silloin. Eksä 
kuullu kun Paulikin jo sano, että on noi pienet peukut? Sehän jo todistaa ettei rahaa ole. 
[...] 
PL: Eikös asia o niin, että sulla meni vähän kusi päähän silloin alkuaikoina? Sä joit ja tarjosit 

Aurinkokuninkaan konjakkia ja poltit hienoja sikareja, niinkun näyt tekevän vieläkin?
155

 
 

Saarenmaa toteaakin, että 60-luku toi mukanaan avomielisiä julkkispersoonia ja toisaalta myös niihin 

erikoistuneita toimittajia, joita mm. Veikko Ennala edusti.
156

 Hymyn on sanottu kuitenkin myös 

kunnioittaneen haastateltaviaan,
157

 ja osa lehden kestojulkkiksista toisaalta kirjoitti myös itse itsestään 

lehteen.
158

 Toisaalta esimerkiksi alkoholisoituneen Olavi Virran haastatteluiden sanottiin olevan jopa 

sairaan miehen hyväksikäyttöä: 

 

  Sähän olet ihan hyvän näkönen, mitä ne valehtelee. 
  Mitenkäs se sokeritauti, onks viina siihen paha? 
  Päinvastoin. Viski polttaa veren sokerin. No, kaadas paukku. 
[...] 
  Muistathan sä Ola vielä Miettisen Ollin? 
  Kyllä muistan... Se... sehän työnsi päänsä kaasu-uuniin. 
Ei Olli kylläkään niin kuollut, mutta mitäs sitä selittelemään. Vanhat sotaratsut kuolevat mutta yksi 

vain vähän väsyy – Olasetä porskuttaa!
159

 
 

Myös seksiaiheet lipuivat Hymyn lehtien suojiin 1960-luvun lopussa. Seksi ei kuitenkaan, miehille 
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suunnattujen lehtien kehityskaaresta poiketen, muodostunut Hymyn keskeiseksi anniksi, eikä 

esimerkiksi alastonkuvia tutkimissani lehdissä ollut juuri ollenkaan. Alastonkuvia nähtiin pääosin vain 

lehden kannessa
160

, ja artikkeleihinkin seksiaiheet tulivat etenkin sensaatioiden muodossa, kuten jo 

mainitussa ”mökin akan alastonkuvat” -jutussa. Myös homoseksuaalisuus oli lehden sivuilla näyttävästi 

esillä avoimesti homoseksuaalin Monsieur Mossen eli Raimo Jääskeläisen persoonan muodossa. On 

jopa arveltu, että Hymyn liberaali suhtautuminen homoseksuaalisuuteen olisi kenties vauhdittanut myös 

lainsäädännön muutosta.
161

 

 

Meitä on kahdenlaisia miehiä: tiluliluja ja kukkopillejä. Minä esimerkiksi olen kukkopilli. Tykkään 
tytöistä. Mosse ja Pepe ovat tiluliluja. Siinä se on kukkopillin ja tilulilun ero! Erilaisuus on aina 
raskasta. Se tietää sormella osoittamista, salaamista, jännitystä [...]. 
 Mulla on vaan yksi elämä, okei. Se on tällasta, ja mä elän elämääni. Sillä siisti. Raamattukin 
sanoo, että rakasta lähimmäistäsi. Eikä sitä lähimmäistä sitten ole sen tarkemmin määritelty. Miksei 

se lähimmäinen voisi olla joku kaveri!
162

 
 

Toisaalta seksiin liittyvät kuvat ja aiheet olivat monin paikoin aikansa mittakaavassa kohahduttavia ja 

rajuja, ja näin Hymyäkin voi tarkastella seksuaalinormistoja kyseenalaistavana, siveettömänä 

julkaisuna. Suurta huomiota sai esimerkiksi Jörn Donnerin kuvasarja Perkele – kuvia Gambiasta, jossa 

Donner kellisteli ilkosillaan rannalla tummaihoisen nuoren naisen kanssa Hymyn kantta myöten.
163

 

Naista epäiltiin alaikäiseksi, Donneria naisen lapsen isäksi ja kuvasarjaa kaiken kaikkiaan pidettiin liian 

rivona. Juttuun otti kantaa niin vuonna 1968 pitkälti Hymyn (tai Lehtimiehet Oy:n) takia perustettu 

Julkisen sanan neuvosto (JSN) kuin ulkoministeriökin, sillä ainakin Hymyn omien artikkeleiden 

mukaan sekä Donner että Urpo Lahtinen saivat lopulta jopa porttikiellon kyseiseen Afrikan maahan. 

Hymy otti tietenkin kohusta kaiken ilon irti jo seuraavassa numerossaan, jossa JSN:n kommentti 

julkaistiin
164

 aihetta sivuavien uusien artikkelien kera: Donner, raiskasit äiti Afrikan, totesi Suomessa 

ollut gambialainen opiskelija haastattelussaan, ja seuraava artikkeli kommentoi tätä väitettä jo 

otsikollaan [e]nkä raiskannut sanoo Donner ja jatkaa: olette tekopyhyyden vaalijoita.
165

 

 

Hymyn tyyli vuosikymmenten taitteessa oli siis iloinen sekamelska niin seksiä, skandaaleita, 

sensaatioita kuin julkkiksiakin. Linjassaan se oli jotakin ennen kokematonta ja yllättävää, ja huikean 
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levikkinsä vuoksi sen tempaukset tavoittivat laajasti lähes koko Suomen. Lehtimiehet Oy:llä oli 

muitakin lehtiä kuin Hymy, ja tässä tutkimuksessa näistä kustantamon lehdistä keskitytään pornolehtiin. 

Muita huomion arvoisia lehtiä ovat kuitenkin mm. Tamperelainen, yksi ensimmäisistä 

ilmaisjakelulehdistä, naistenlehti Jaana, joka 1960- ja 1970-luvun taitteessa oli yksi Suomen 

laajalevikkisimmistä naistenlehdistä, sekä erikoisaikakauslehti Tekniikan Maailma. Hymyn riehakas 

tyyli ja suunnaton lukijamäärä aiheuttivat paineita luonnollisesti myös muille lehtikustantamoille. 

Vertailun vuoksi tarkastelenkin seuraavaksi toisen suositun suomalaisen aikakauslehden, perhelehti 

Avun tyyliä 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. 

 

3.3 Koko perheen Apu 

 

Apu alkoi ilmestyä 1930-luvulla, ja se oli alusta lähtien viikkolehti ja sisällöltään avoimen viihteellinen. 

Tämä oli koitua lehden tuhoksi, sillä 1940-luvulla paperinsäännöstelyn vuoksi viihdelukemistoiksi 

katsotuille lehdille myönnettiin vähemmän painopaperia. Apu jopa lakkasi ilmestymästä vuonna 1946 

palaten markkinoille kuitenkin jo vuonna 1948 uusitulla imagolla, jolla pyrittiin karsimaan viihteellistä 

leimaa pois lehdestä. Uusittu imago tuottikin tulosta, sillä lehden levikki kasvoi koko 50-luvun – 

vuonna 1948 levikki oli 41 000 kappaletta mutta kymmenen vuotta myöhemmin levikki oli kasvanut jo 

huomattavaan 212 000 kappaleeseen.
166

 

 

Juuri Apu aloitti ns. sankaritoimittajien ajan 50-luvun puolivälissä, kun toimittaja Matti Jämsä apurinsa 

Veikko Ennalan kanssa kokeili erilaisia tempauksia – laskuvarjohyppyä, elävältä hautaamista, 

leijonankesyttämistä – ja raportoi näistä seikkailuistaan lehteen. Tällainen uusi ”tosielämän 

sankaritarina” herätti lukijoitten kiinnostuksen ja sai Malmbergin mukaan lehden levikin nousemaan.
167

 

Lisääntyneen vapaa-ajan myötä lehtien lukijakunnalla olikin Saarenmaan mukaan kiinnostusta kevyeen 

lukemiseen, ja toimittaja Jämsän tempaukset palvelivat hyvin tätä tarvetta.
168

 Matti Jämsän 

seikkailuista kuitenkin luovuttiin 60-luvulla, sillä Apu halusi kehittää imagoaan 

salonkikelpoisemmaksi, enemmän kulttuuri- kuin viihdelehden suuntaan.
169

 Ajoitus lehdellä oli huono, 

sillä samaan aikaan Hymyn kasvava suosio nosti sensaatio- ja skandaaliainekset lehtikentän 

myyntivaltiksi. Apu kulki näin vastavirtaan yleisessä aikakauslehtikehityksessä, vaikka tietyssä 
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mielessä juuri tämä lehti oli aloittanut aikakauslehtikentän suuren muutoksen toimittaja Jämsän 

tempausraporteilla. 

 

Siisti ja asiallinen tyyli kostautui Avulle 60-luvun kuohunnoissa, sillä lehden levikki laski ollen vuonna 

1968 enää noin 186 000 kappaletta. Seuraavassa taulukossa on sekä Avun että Hymyn levikkitiedot 60- 

ja 70-luvun taitteessa. Levikinlaskun seurauksena Apu toteutti uuden imagokampanjan vastaten ajan 

uusiin tuuliin Uudella Avulla.
170

 

 

 

 

 

 

 

Saatana, meitä on petetty,
171

 julisti Avun otsikko vuonna 1969 raportoidessaan sotaveteraanien 

mielenosoituksesta Helsingin kauppatorilla. Kun vielä 60-luvun alussa lehdessä noudatettiin pitkälti 

perinteistä ”etäältä ja kunnioittavasti” -journalismia suhteessa haastateltaviin ja aiheisiin, oli 

vuosikymmenen loppu muuttanut Avunkin tyylin kansanomaisemmaksi ainakin siinä mielessä, että 

kuten Hymyssä, myös Avussa aiheet nousivat paitsi tavallisten ihmisten kohtaloista ja tapahtumista, 

myös sensaatiomaisista ilmiöistä ja kummallisuuksista. ”Suomen ensimmäinen UFO-havainto tehtiin 

vuonna 1907. Arvatkaapa missä? Vilppulassa tietenkin.”
172 

Ääneen pääsivät nyt Avussakin 

yhteiskunnan vähäosaiset: 

 

Sekatyömies Erkki Styrman on kahdeksanhenkisen perheen huoltaja Karttulasta, Kuopion läänistä. 

Siinä mielessä huoltaja kuin sitä voi olla perheelleen 3 markan 40 pennin tuntipalkalla.
173

 
 

Julkisuuden henkilöt näkyivät sulassa sovussa tavallisten ihmisten seassa myös Avun lehdillä. Entisten 

korkeakulttuurin hahmojen sijaan valokeila osui nyt niin television kuin kilpailujenkin nostamiin 

tähtiin kuten Dannyyn,
174

 Irwin Goodmaniin,
175 

Rauli Badding Somerjokeen
176

 ja missi Ursula 
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Taulukko 1. Lehtien Apu ja Hymy levikit v.1968-1971

Lehden nimi 1968 1969 1970 1971

Apu 186414 192368 223019 255077

Hymy 317959 432248 435407 433474

Lähde: Levikintarkastus Oy
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Rainioon.
177

 Jos sensaatiolehtien tyyliä on kuvattu häijynilkeäksikin,
178

 ei Apu tyyliltään kuitenkaan 

ollut erityisen ilkeä tai häijy, vaan sensaatioaineksiakin käsiteltiin melko toteavan muodollisesti: 

 

Onko tämä tyttö lintu vai kala? Voiko hän näin etevästi silmiä räpytellen kieltää sen, että hän olisi 
kovapintainen hyötyjä, pahanlaatuinen pyrkyri ja elämässään oikealta ja vasemmalta muita kaatava 
tyyppi? Luomme valokuvaajan kanssa katseita. Ei, kyllä hän puhuu totta, ei häntä ole pidetty yllä 
pientä elämäänsä ylellisissä hotelleissa, ei Hannu Karpo ole elättänyt häntä kuten väitetään eikä hän 

totisesti ole kaupan.
179

 
 

Sensaatioainesten olemassaolo lehden sivuilla kuitenkin oli selvä etenkin otsikkotasolla: Kun pinna on 

tiukalla otan pillerin,
180 

Lääketieteellinen sensaatio: lentoemäntä synnytti lapsen tietämättään,
181

 

Merja, 17, Kuopion puukkotyttöjen pomo
182

 tai Karvalakkinen UFO-mies pysäytti traktorin
183

. Hymyn 

lanseeraamat sensaatiot ja kohujutut löysivät siis tiensä myös Apuun. Saarenmaa toteaakin, että 60-

luvun lopun aikakauslehdet aktiivisesti seurasivat toisiaan, ja tarttuivat hanakasti toistensa aiheisiin. 

Erityisesti Apu, Hymy ja Jaana kunnostautuivat tällaisessa nokittelussa.
184

 

 

Toisin kuin Hymy, ei Apu kuitenkaan koostunut pelkästään sensaatioista tai pienen ihmisen asiasta. 

Perhelehtenä Apu säilytti tyylinsä kaiken kansan sopuisana lukemistona vuosikymmenten taitteessakin, 

joten voi sanoa, että sensaatioteemat tulivat lisämausteena vanhaan konseptiin. Edelleen 

korkeakulttuurin hahmoilla oli sijansa lehden sivuilla,
185

 ja turvalliset yleisteemat kodinhoidosta 

luonnon ihmeisiin sinnittelivät mukana sensaatiomyllerryksessäkin: 

 

Kääpiöpäästäinen on erittäin harvinainen. Niitä on tavattu vain muutama kymmenen yksilöä eri 
puolilla Suomea. Laji esiintynee pieninä saarekkeina pitkin maata Lappia ja rannikkoseutuja lukuun 
ottamatta.

186
 

 
Tämä on tapaus. Se on aina tapaus. Pidän todellakin kalakukoista, olen pitänyt niistä aina, niin kai 
savolaisetkin, mutta sirkus on sentään aina jotakin muuta. Se tuo väriä ja elämää kaupunkiin. Ja 

toden totta: se antaa jokaiselle jotakin.
187
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Toden totta, Apu pyrki antamaan jokaiselle jotakin. Uusi Apu oli todellakin uusi siinä mielessä, että 

ajan tyylin mukaan kohujutut ja kummalliset tapaukset meiltä ja muualta löysivät tiensä sen sivuille. 

Vanhana ja turvallisena Apu pysyi toisaalta samaan aikaan, sillä koko perheen lukemistona turvalliset 

ja tutut aiheet pysyivät sen sivuilla, eikä sensaatiokirjoittelu paisunut ylitsevuotavan suureksi. Avun 

kaltaisia ajan virtauksia osittain seuraavia lehtiä löytyy myös miestenlehtien joukosta. Seuraavassa 

luvussa keskitynkin 1960- ja 1970-lukujen taitteen miestenlehtiin. 

 

4. Kotimaisen pornolehdistön synty 

 

4.1 Varhaiset miestenlehdet ja alan menestystarina 

 

Jotta lukijalle tulee jonkinlainen käsitys suomalaisten miehille suunnattujen lehtien ilmeestä ja siitä 

hurjasta muutoksesta, joka lehtien sisällössä ja ulkoasussa tapahtui 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, 

luon tässä tiiviin katsauksen siihen, millaisia miestenlehdet olivat ennen 60-luvun puoliväliä. Keskityn 

toisen maailmansodan jälkeen ilmestyneisiin lehtiin, vaikka miestenlehdiksi luettavia julkaisuja on toki 

ollut olemassa jo aikaisemminkin.
188

 Tässä työssä ei kuitenkaan ole mielekästä lähteä käsittelemään 

kovin varhaisia julkaisuja. 

 

Varhaisia suomalaisia miestenlehtiä voi verrata naistenlehtiin – sisältö lehdissä saattoi olla melkein 

mitä tahansa, mutta ensisijassa lehdet määrittelivät itsensä sukupuolittuneen lukijakunnan mukaan. 

Esimerkiksi Aatami-lehden pääkirjoituksessa todettiin, että “[...] voinee tämä lehti, AATAMI, omalta 

osaltaan olla suomalaisen miehen tukena tarjoamalla virkistävää vaihtelua arkipäivän ankaruuteen”.
189

 

Miestenlehtien kohdeyleisö olivat siis luonnollisesti miehet, ja näin ollen lehtien artikkelit, kuvat ja 

käsiteltävät teemat oli valittu tätä sukupuolta silmällä pitäen. 

 

Miehille suunnatut lehdet olivat 1940-, 1950- ja vielä 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla 

sisällöltään melkoisen monipuolisia juttujen
190

 keskittyessä etenkin ihmissuhteisiin
191

, tieteeseen
192

, 

                                                 
188

 Ks. esim. Auvinen 1987, 1. Auvisen mukaan eräs varhaisimmista suomalaisista miestenlehdistä oli novellilukemisto 
Kiki, joka alkoi ilmestyä vuonna 1929. 

189
 Aatami 1/1944. Samassa numerossa lehti määritellään miesasianajajaksi, valistajaksi ja kasvattajaksi. 

190
 Viittaan pääosin lehtien tekstilajeihin vain “juttuina”, sillä tekstityyppejä on erittäin vaikea luokitella tarkemmin. 

191
 Esim. Aatami 1/1944 “Isä lapset ja musiikki”. 

192
 Esim. Aatami 5/1953 “Jäädyttäminen tekee mahdolliseksi elää vaikkapa vuoden 2200” tai Mies 20/1958 “Mies ja hänen 



 

36 
 

seksuaalisuuteen
193

 ja matkailuun
194

, tai jännitys- ja romantiikkanovelleihin
195

. Aikalaisten silmiin 

nämä lehdet olivat kuitenkin jokseenkin rohkeita julkaisuja uimapukukuvineen ja romanttisine 

novelleineen. Esimerkiksi Aatamin lukijapalautteessa todettiin jo 1949, että “[e]i ole mitään syytä 

tarjota Suomen kansalle joidenkin ulkomaisten esikuvien mukaan tehtyä puolipornografista 

julkaisua”.
196

 Näin ollen jokin lehtien ilmeessä oli sellaista, että se saatettiin tulkita pornoksi. 

 

Yhdessä jutussa saatettiin käsitellä useitakin miehille suunnatuille lehdille tyypillisiä teemoja. Aiheet 

saattoivat sinänsä olla rankkojakin, ja kaikkea muuta kuin viattomia, mutta seksin ja seksuaalisten 

toimintojen kuvailu jätettiin kautta linjan pintapuoliseksi ja vihjaavaksi: 

 

Tanssittelin eräästä naispöydästä lapsekasta mutta sorjaa tyttölasta, joka sanoi nimekseen Sonja. 
Hän vaikutti 17–18 vuotiaalta. Minä olin tyytyväinen, sillä harvoinpa kapakoista tuon ikäisiä 
neidonalkuja saa merimies pyöriteltäväkseen. Sonja tosin tupakoi paljon ja kumosi kepeästi 
lasejakin, mutta kun hän ei erityisemmin humaltunut, en huomannut asiassa mitään 
ihmeellisempää.[...] 
 Halusin kihlata Sonjan. Mitä hän halusi? Sonja kertoi avoimesti, ettei hän enää ollut koskematon, 
mutta ettei hänellä ollut ketään vakituista miesystävää ja että hänkin rakasti minua. Samana iltana 
vein hänet laivalleni ja olisin ollut valmis iskemään jokaista, joka olisi viskannut meitä ivallisilla 
vihjailuilla. Sonjahan oli morsiameni! Otin hänet hytissäni monta kertaa eikä hänen puuttuva 
viattomuutensa häirinnyt minua: enhän ollut toki itsekään mikään pulmunen.[...] 
 Tuskin ehdin sanoa, että hän oli morsiameni, kun Sonja oli jo astunut käytävään ja sanonut 
minulle rauhallisesti, että näin oli parempi, sillä asiat selviäisivät. Toinen satamapoliisi tuli hyttiini 
ja sanoi: 'Tyttö osaa jo temput, hänet on tavattu laivoista lukemattomia kertoja. Tiedättekö kuinka 

vanha hän on? Ei vielä kuuttatoista täyttänyt...
197

 
 

Kuvitus näissä lehdissä ei muodostunut alastonkuvissa, sillä kuvissa poseerasivat yleensä Hollywoodin 

naistähdet, ja toisaalta myös autot ja maisemat. Joukossa saattoi myös olla kuvia esimerkiksi 

uimapukuisista naisista tai ns. pin up -kuvia. Voi olla, että juuri tämän kaltaiset valokuvat olivat omiaan 

herättämään mielleyhtymiä pornografiaan. 

 

Varhaisista miehille suunnatuista lehdistä esimerkkejä ovat mm. Aatami, Miesten Kesken (ilmestyi 

myöhemmin myös nimellä Mies), Miesten maailma ja Cocktail, joista Cocktail oli tyyliltään erilainen 

                                                                                                                                                                        
ajokkinsa”. 

193
 Esim. Miesten maailma 1/1964 “Kuka on homo?”.  

194
 Esim. Miesten maailma 1/1963 “Länsimainen alastontanssi suosittua Japanin yöklubeissa” tai Aatami 4/1953 “Lauantai 
pienessä englantilaisessa kaupungissa”. 

195
 Esim. Miesten kesken 2/1949 “Kuuba, oli ihana Kuuban yö...”. 

196
 Aatami 2/1949. Kiinnostavaa olisi tietää, mitä palautteen kirjoittaja piti pornona, eli mikä oli vertailukohde, jos 
Aatamista saattoi saada kuvan puolipornografisena lehtenä. 

197
 Jallu 3/1960 “Voiko yöperhoseen rakastua?”. 
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kuin otokseni muut miestenlehdet. Tässä lehdessä alastonkuvat olivat vakiosisältöä jo 1940-luvulla,
198

 

ja novelleiden teemat liikkuivat seksin ympärillä. Cocktailia voikin luonnehtia novellilukemistoksi, 

sillä fiktiivisten tarinoiden lisäksi siinä ei ollut muita artikkeleita. Cocktailin sisältö herätti huomiota, 

sillä oikeusministeriön kehotteesta Rautatiekirja Oy
199

 pidättäytyi 1950-luvulla Cocktail ja Kalle
200

 -

lehtien jakelusta. Tämä ajoi kyseisten lehtien lakkauttamiseen kannattamattomina, sillä Rautatiekirja 

Oy oli monopoliasemassa suomalaisessa lehtilevityksessä.
201

 

 

Koko miestenlehtikentän varsinainen kotimainen menestystarina oli kuitenkin vuonna 1958 perustettu 

Jallu, joka ainoana alan yrittäjänä on ilmestynyt tauotta nykypäivään asti – kokien tällä aikavälillä 

hurjan muodonmuutoksen. Ari-Matti Auvisen mukaan muita suomalaisia 60-luvun miestenlehtiä voi 

Jalluun verrattuna kutsua lähinnä tekeleiksi.
202

 Myös Saarenmaa toteaa, että Jallun taso todella erosi 

muista lehdistä, sillä Jallussa oli mm. tuolloin harvinaisia nelivärikuvia, tyylikäs taitto ja laadukas 

painojälki.
203

 

 

Mauri Linteran perustama Jallu poikkesikin muista miestenlehdistä erityisesti siinä, että sen sivuilla oli 

paljon myös kotimaata tai kotimaan julkkiksia käsitteleviä juttuja (mm. missikisat olivat kestoaihe), 

vaikka sisällössä toki ulkomaillakin oli oma, suuri osuutensa.
204

 Jallua voikin pitää yhtenä 

ensimmäisistä skandaalilehdistä, sillä se hyödynsi innokkaasti ajan uutuuden, television, tuottamia 

uusia julkkiksia. Lisäksi erityisesti muistelmasarjat, joiden perinteen voidaan nähdä alkavan juuri 

Jallusta, edustivat 60-luvun alun skandaalijournalismia. Myöhemmin erilaisista 

(seksi)muistelmasarjoista tulikin porno- ja skandaalilehtien vakiosisältöä. Jo vuonna 1960 Jallussa 

aloitettiin Auervaaran muistelmat -sarja, jossa Ruben Oskar Auervaara, tunnettu suomalainen huijari, 

kuvaili elämäänsä mm. näin: 

 

Totesin pian, etten suinkaan ollut ensimmäinen sulhanen, joka oli vieraillut Astridin luona, mutta ei 
minun kannattanut olla mustasukkainen. Olin Astridia puolta vanhempana miehenä ryhtynyt 
leikkiin täysin tietoisena mitä siitä saattoi seurata. En ole itse suinkaan mikään enkeli, mutta en 
liioin ole milloinkaan aikaisemmin liikkunut niin turmeltuneen nuorison piirissä kuin tässä 
seikkailussani.[...] 

                                                 
198

 Ks. Cocktail esim. 5/1946 “Leimu” tai 5/1956 “Lankeemuksen jälkeen, pariisilaisen valokuvaaja Serge Jacquesin 
tutkielma”. 

199
 Yhtiö vaihtoi nimensä vuonna 1974 Rautakirja Oy:ksi. 

200
 Kyseessä oleva lehti ei ole sama kuin vuonna 1973 markkinoille lanseerattu Kalle. 

201
 Pohjolainen 1973, 30. 

202
 Auvinen 1987, 55. 

203
 Saarenmaa 2010, 71. 

204
 Esim. Jallu 1/1959 “Rakkauden ja kuoleman Genova”. 
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 Kun palasin, oli seurue jo jalkeilla ja touhuttiin parhaillaan kohmeloryyppyjen ääressä. Aamiainen 
nautittiin samoissa merkeissä ja vasta iltapäivällä vieraat hajaantuivat omille teilleen. Minulla oli 
Astridin kanssa vakava keskustelu ja sanoin heti paikalla lähteväni tieheni, jos moisia orgioita vielä 

järjestettäisiin.
205

 
 

Todellinen muistelmasarjojen läpimurto oli vuonna 1961 alkanut Tabe Slioorin skandaalinkäryinen 

muistelmasarja Miehet ja minä, sillä sarjan herättämä huomio nosti lehden levikkiä tuntuvasti. Auvisen 

tekemän Mauri Linteran haastattelun mukaan Jallun levikki oli parhaimmillaan 60-luvulla jopa 200 

000.
206

 Tabe Slioor oli aikansa ensimmäisiä ns. seurapiirijulkkiksia, ja erityisesti muistelmissa puitu 

suhde naimisissa olleeseen Helsingin kaupunginjohtaja Erik von Frenckelliin herätti kohua. Yksi Jallun 

numero jopa takavarikoitiin – viralliseksi syyksi esitettiin rohkeat kuvat kuubalaisista tanssijoista, 

mutta mm. Saarenmaa on arvellut, että todellinen syy takavarikkoon saattoi olla Slioorin muistelmissa 

ja niissä mainituissa korkea-arvoisissa mieshenkilöissä.
207

 Takavarikko tietysti herätti huomiota ja 

varmasti osaltaan auttoi lehden myyntilukujen nousussa. 

 

Saarenmaan mukaan julkisuuskulttuuri muuttuikin juuri 1960- ja 1970-lukujen taitteessa siten, että 

julkisuuteen nousi entistä rohkeampia ”julkkispersoonia” sekä heihin erikoistuneita toimittajia.
208

 

Aiemmin yksityiseksi koetut aiheet seksistä seurusteluun nousivat näiden avomielisten hahmojen 

myötä kaikkien käsille ja luettaviksi. Jallun toi osaltaan näitä rohkeita paljastelijoita sivuilleen, ja 

Lehtimiehet Oy:n Hymy vei tämän kehityksen huippuunsa. Lopullinen sinetti Lehtimiehien skandaali-

imperiumiin saatiin, kun yhtiö osti Jallun 60-luvun lopulla. Jyrki Hämäläinen esittää Urpo Lahtisesta 

kirjoittamassaan elämäkerrassa, että Lahtinen halusi jo nuorena vapauttaa seksikeskustelun ja uhmata 

perinteisiä arvoja.
209

 Muiden kustantajien ei auttanut kuin seurata perässä muokkaamalla omien 

julkaisujensa tyyliä suunnannäyttäjän mallia mukaillen. Seuraavaan asetelmaan olen kerännyt neljä 

pornolehtiä julkaissutta kustantajaa tunnetuimpine julkaisuineen. Joukossa on myös muita kuin 

pornolehtiä: 

 

 
 
 
 
 

                                                 
205

 Jallu 3/1960. 
206

 Auvinen 1985, 55. Levikintarkastus Oy:llä ei ole tietoa Jallun levikistä 1960-luvulla. 
207

 Saarenmaa 2010, 72. Takavarikoitu numero oli Jallu 3/1961. 
208

 Saarenmaa 2010, 35, 146. 
209

 Hämäläinen 2004, 41. 
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Kustantaja    Lehtinimikkeitä 
 
Lehtimiehet Oy tytäryhtiöineen Hymy, Jallu, Ratto, Kalle, 
      Nyrkkiposti, Jaana, VIP 
 
Kustannus Oy Williams  Jermu, Seksi, Napakymppi 
 
Menekkilehdet Oy   Panoraama, Junnu, Sammy 
 
Kustannus Oy Cocktail   Cocktail 

 

4.2 Rintoja, sääriä, avautuvia reisiä – pornokuvan esiinmarssi 

 

Varhaisten miestenlehtien kuvamateriaali käytännössä koostui niin maisema-, henkilö- ja 

tilannekuvista. Naisten osuus kuvissa ei ollut erityisen silmiinpistävää, joskin esimerkiksi 

uimapukukuvia ja alastonkuviakin joukossa oli.
210

 Kuvamateriaali kuitenkin muuttui 60-luvun loppua 

kohti. Tämä muutos käy erityisen selväksi Jallua tarkasteltaessa, koska sen ilmestymiskaari ainoana 

miestenlehtenä kattaa koko 60- ja 70-luvun. 

 

60-luvun alussa Jallussakin vilahteli uimapukuisia naisia, välillä jopa paljas rinta tai leningissä antelias 

kaula-aukko,
211

 mutta pääosin kuvamateriaali ei keskittynyt alastomuuteen. Pikkuhiljaa lehden kuvitus 

kuitenkin alkoi ensin painottua naisten kuviin ja hiljalleen alastomien naisten kuviin, ja lopulta 

kuvakulma kohdentui ensisijaisesti naisten sukupuolielimiin. Esimerkiksi numerossa 10/1964 kuvia 

yläosattomissa olevista naisista oli lukuisia, numeron 2/1965 kannessakin oli jo yläosattomissa oleva 

nainen (tosin käsivarsi rintojen peittona) ja numeron 6/1966 kansikuvatyttö oli jo mahdollisesti täysin 

alasti – tosin jalat koukussa rintojen ja muiden ns. kriittisten paikkojen peittona. Vuoden 1968 

numeroissa alastomuuden voi sanoa olleen jo tavanomaista kuvasisältöä Jallussa – erityisesti rinnat 

saivat jo näkyä, mutta häpykumpu tai muut tarkemmat kuvat sukupuolielimistä pysyttelivät tiukasti 

poissa lehden sivuilta. 

 

Kuvasto jatkoi tällä linjalla ikään kuin lehti lehdeltä kuulostellen ja rohkaistuen niin, että tiukasti 

suljetut sääret alkoivat vähitellen raottua ja lopulta numerossa 5/1971 Jallu leväytti naisen reidet 

levälleen. Vuosi 1971 onkin keskeinen vuosi kotimaisen pornografian historiassa, sillä rohkeiden 

                                                 
210

 Esim. Aatami 7/1945 sisälsi alastonkuvia. 
211

 Esim. Jallu 2/1961. 
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alastonkuvien lisäksi, ja varmasti osittain niiden innoittamana, sekä eduskunnassa että 

oikeusministeriössä kiinnitettiin ennätyspaljon huomiota kotimaisten miestenlehtien sisältöön. 

Seuraava vuosi vakiinnutti täyspaljaat alastonkuvat, ja numero 7/1972 oli jo lopullisesti häpyhuulten 

juhlaa, sillä lähes kaikissa kuvissa naiset poseerasivat sukuelimiään näyttäen. Marja-Terttu Aho onkin 

kuvaillut tätä muutosta niin, että kuvakulma siirtyi aina vain alemmas naisen vartalolla.
212

 Kun reidet 

lopulta saatiin kameran linssille komeasti avattua, ei niitä enää sittemmin suljettu, vaan naisen 

sukupuolielimistä tuli niin Jallun kuin muidenkin pornolehtien tärkeintä antia. Osmo Kontula ja Kati 

Kosonen ovat arvioineet, että seksuaalisten kuvien määrä Jallussa nousi noin 30 % vuodesta 1961 

vuoteen 1971.
213 

Ennen kaikkea tämä sukupuolielimiin kohdistunut huomio voidaan nostaa keskeiseksi 

pornolehti-kriteeriksi. Aikakauslehtien kuvasisältöä onkin määritelty niin, että rintoja voi vielä näkyä 

muissakin kuin pornolehdissä, mutta häpy on seksi- eli pornolehtien yksinoikeus.
214

 

 

Tätä yksinoikeutta häpyyn pornolehdiksi muuttuneet miestenlehdet alkoivatkin innokkaasti käyttää 70-

luvulla: uudet lehdet kuten Kalle, Junnu ja Sammy keskittyivät ainoastaan alastomuuteen ja 

sukuelimiin, Sammy ja Junnu jopa niin innokkaasti, että näiden lehtien lyhyeksi jääneellä, muutaman 

numeron uralla vuonna 1974 kuvituksena oli paljon myös masturbaatio-, yhdyntä ja 

ryhmäseksikuvia.
215

 Yhdyntäkuvia löytyi paikoin myös muistakin kotimaisista lehdistä, mm. Ratto-

lehdestä sekä Jermusta, jonka suljetuilla sivuilla
216

 oli yhdyntäkuvia jo vuonna 1973. Tällainen 

kuvamateriaali oli kuitenkin harvinaista vielä 70-luvun kotimaisissa porno- tai seksilehdissä, ja Aho 

onkin analysoinut Menekkilehdet Oy:n Junnu ja Sammy -lehtiä niin, että nämä lehdet yrittivät tuoda 

markkinoille kovempaa, ruotsalaistyylistä kuvamateriaalia. Siinä missä suomalaisten pornolehtien 

kuvat 70-luvulla keskittyivät naisten sukupuolielimiin, oli ruotsalaisissa lehdissä jo ryhmäseksikuvia ja 

lapsi- ja eläinpornoa.
217

 Myös tanskalaiset lehdet olivat kaukaisia suomenserkkujaan rohkeampia. Berl 

Kutchinskyn tutkimusten mukaan vuoden 1969 pornovapautuksen jälkeen markkinoilla oli ns. 

perinteisen heteropornon lisäksi laaja valikoima eläinpornoa sekä jonkin verran myös fetissi- ja 

lapsipornoa. Suomessa piiloteltu erektoitunut penis ja yhdyntäkuvat olivat siis näiden lehtien 

                                                 
212

 Aho ym. 1975, 2. 
213

 Kontula ym. 1994, 169. 
214

 Kontula ym. 1994, 173. 
215

 Sammy 1/1974, Junnu 1-4/1974. Menekkilehdet Oy:n julkaisut muodostavat kuriositeetin suomalaisilla 70-luvun 
pornolehtimarkkinoilla. Kyseinen yhtiö kuitenkin haastettiin oikeuteen ja sen rohkeat lehdet saattoivat osaltaan olla 
kimmoke oikeudenkäyntiin. Sen vuoksi tässä työssä käytetään näitä lehtiä muun, kattavamman lehtimateriaalin ohessa. 

216
 Nämä sivut olivat kirjaimellisesti suljettuja, sillä ne olivat kiinni toisissaan niin vasemmasta kuin oikeastakin reunasta. 
Oli lukijan valinta avata nämä sivut. 

217
 Aho ym. 1975, 6. 
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tavanomaista sisältöä.
218

 

 

70-luvulla osassa lehdistä vakiintuivat myös alastonkuvasarjat, jotka etenkin Kallessa olivat keskeisiä. 

Näissä muutaman sivun kuvasarjoissa alastonmalli poseerasi jonkin teeman mukaisesti. Jo Hymyssä 

nähtyä karnevalistista tai humoristista suhtautumista alastomuuteen jatkettiin näissä kuvasarjoissa, sillä 

kuvien teemat ja otsikot olivat yleensä kaksimielisiä, esimerkiksi Priima tavara on aina hintansa 

väärti,
219

 tai Luulen että kuolenkin muna suussani
220

. Harri Kalha on hilpeässä esinahan 

pornokulttuurista merkitystä tarkastelevassa artikkelissaan todennut, että huumorin ja pornon kytkös on 

yleisesti ottaen tietoinen valinta, joka madaltaa potentiaalisen asiakkaan ostamis- tai katsomiskynnystä. 

Kalha tosin jatkaa alaviitteeseen sijoitetussa kommentissa, että nimistö olisi ollut aikanaan 

vakavampaa,
221

 mutta mielestäni ainakin kotimaisten pornolehtien otsikkomaailma oli vahvan 

humoristinen jo 70-luvulla. Uskon, että seksin ja alastomuuden esittäminen hullunkurisessa tai 

hupaisassa valossa oli tässäkin tapauksessa tietoinen valinta, jolla pyrittiin korostamaan asian 

tavanomaisuutta ja vaarattomuutta potentiaaliselle ostajalle. Uutuuslehdet houkuttelivatkin ostajia, 

kuten lehtien, etenkin Jallun, levikkiluvuista
222

 voi päätellä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornolehtien kuvituksessa näkyi myös selvästi ajan pyrkimys tuoda aihe lähelle lukijan 

kokemusmaailmaa. Kun vielä 50-luvun miestenlehdissä kuvitus koostui ulkomaiden elokuvatähdistä, 

kaukaisista kaunokaisista, niin 1960- ja 1970-luvun taitteen alastomat mannekiinit varustettiin 

suomalaisella nimellä ja sijoitettiin paikallismaisemiin. Timo Korppi viittaakin omaelämäkerrallisessa 

                                                 
218

 Kutchinsky 1999, 93–99. 
219

 Kalle 4/1975, otsikko jatkuu myöhemmin “sanoi Liisa Sivonen, kun hän naapureiden kummastukseksi ja kateudeksi 
ostaa räväytti ehtanahkaisen soffan!”. 

220
 Kalle 7/1975, teemana kananmunat. 

221
 Kalha 2007b, 388–389. 

222
 Huom. Levikintarkastus ei ole ollut säännöllistä toimintaa 1960- ja 1970-luvuilla. Kaikista lehdistä ei ole saatavilla 
levikkitietoja, tai levikkitietoja on alettu kerätä vasta jossakin ilmestymisen vaiheessa. 

Taulukko 2. Eräiden lehtien levikit v.1970-1975

Lehden nimi 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Apu 223019 255077 280499 281364 273502 257948

Hymy 435407 433474 420582 417815 389820 304675

Jallu 88254 111694 113549 141671 102682 81410

Jermu 50991 51797 56638 50151

Kalle 67941 64384

Ratto 49808 67726

Lähde: Levikintarkastus Oy
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teoksessaan Osmo Kontulan kanssa käymäänsä keskusteluun, jossa alastonmallin nimen 

suomalaistamisen syyksi epäiltiin nimenomaan halua tuoda malli lähemmäs lukijan arkitodellisuutta.
223 

Toimiston Liisa ja naapurin Maija heinäpellossa hekumoidessaan tai konttorin kirjoituspöydällä 

keikistellessään olivat tavallisen lukijan saavutettavissa aivan toisella tavalla kuin Hollywoodin 

Marilynit, Jaynet ja Ursulat. 

 

Otsikoiden ja tyylin humoristisuus oli tyypillistä etenkin Lehtimiehet Oy:n julkaisuille. Muiden alalla 

toimineiden kustantajien lehdet katsoisin pikemminkin Lehtimiehien raivaaman polun 

perässäkulkijoiksi, jotka todennäköisesti Hymyn ja toisaalta Jallun esimerkin seurauksena yrittivät joko 

paikoin koventaa kotimaisen pornon astetta tai ottaa alastonkuvat muun materiaalinsa oheen. 

Jälkimmäisen linjan valitsi erityisesti Williamsin Jermu, joka sulki seksin vapaavalintaisesti avattavien 

sivujen sisään ikään kuin jonkinlaisena aikaansa seuraavan lehden pakollisena sisältönä. Jermu onkin 

siinä mielessä kiinnostava tapaus, että vaikka lehden kuvat vuonna 1973 olivat mielestäni kovinta 

pornoa, mitä suomalaisissa lehdissä tuolloin oli nähtävillä (mm. yhdyntäkuvat), ei enää vuonna 1975 

lehdessä ollut sen kaltaisia kuvia nähtävissä ollenkaan. Tämä linjanmuutos tuotiin esiin myös 

tekstipuolella. Suljettuja sivuja kuvattiin vielä vuonna 1973 näin: 

 

Suljetut sivut – älä avaa seuraavia sivuja, ennen kuin olet harkinnut, haluatko katsella 
sukupuoliyhdyntää esittäviä kuvia. Jermun mielestä jokaisella suomalaisella miehellä – ja tietysti 
naisellakin – on oikeus nähdä eroottista realismia jos niin haluaa. Emme kuitenkaan tyrkytä seksiä 

niille jotka siitä närkästyvät. Valinta on siis sinun kädessäsi.
224

 
 

Mutta jo vuonna 1974 todettiin, että: 

 

Jermun lukijat ovat sanoneet sanansa. Enää ei lehdessä ole kuvia, joiden takia sivut olisi syytä jättää 
leikkaamatta. Lukijamme ovat kehottaneet Jermua pysymään Jermuna – kovana miestenlehtenä 
joka näyttää se mikä naisessa on kaunista mutta ei eksy palvomaan pornoa. Siksi sinun ei enää 

tarvitse leikata auki suljettuja sivuja.
225

 
 

Ilmeisesti tämä porno, jonka näyttämisen Jermu lopetti, tarkoitti nimenomaan yhdyntäkuvia ja etenkin 

miehen penistä – edellisen lainauksen numerossa oli nimittäin kuvia, joissa alastomat naiset 

koskettelivat toistensa häpyjä. Jermu otti palasia ajan virtauksista tyyliinsä siis hieman samaan tapaan 

kuin Apu – kun seksi ja sensaatiot olivat muotia, muokkasivat molemmat lehdet tyyliään 
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 Jermu 11/1973 “Suljetut sivut”. 
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 Jermu 2/1974 “Suljetut sivut”. 
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muodinmukaiseksi pitäen kuitenkin osittain kiinni myös vanhasta tyylistään. 

 

4.3 Kiihottavaa ja kutkuttavaa tekstiä 

 

Kuvapuoli kehittyi tekstipuolta nopeammin,
226

 mutta hiljalleen myös novellit keskittyivät pääosiin 

seksiin. Käsitän asian niin, että kuvat yhdessä seksinovellien
227

 kanssa muodostivat miestenlehtien 

keskeisimmän kiihotussisällön – niiden voidaan melko pitävästi väittää olevan etenkin 

kiihottamismielessä valittuja ja tehtyjä.
228

 Kun kuvien anniksi tulivat naisten häpyhuulet, nousi 

seksinovellien huippukohdaksi yhdyntä. Lehtien, ja jopa saman lehden eri novellien, välillä oli 

kuitenkin huomattavia eroja seksinovellien tyylissä. Siinä missä toisissa keskityttiin auliisti kuvailuun, 

ohitettiin toisissa yhdyntä lähes kuvailematta: 

 

Minä en tarvinnut kahta käskyä vaan sieppasin hänet syleilyyni. Aamutakki oli kiinni mustalla 
silkkinauhalla, joka aukesi vaivatta. Alastomana hän oli kerrassaan verraton ja olin sillä hetkellä 
valmis hautaamaan vanhan muistikuvani teinitytön revolveririnnoista ja poikamaisen kovista 
pakaroista. Nyt hänen rintansa olivat naisellisen täyteläiset ja niitä koristivat suuret punaiset nännit. 
Hänellä oli ihastuttavasti pyöristyvä vatsa, jonka pari ylimääräistä kiloa tekivät vain 
herkullisemman näköiseksi. Kauniisti kaartuvat lantiot kätkivät sisäänsä kuitenkin tutun punertavan 
mätään, jota aikoinani olin menestyksellisesti käsitellyt. Nyt se näytti vain tuuheammalta ja 
mehukkaammalta. 
 Sain esille henkilökohtaisen aseeni, joka sojotti päin kuin pistin ja tökkäsin sillä hänen vatsansa 

pohjaa. Hän kiersi sormensa lujasti sen ympärille.
229

 
 
Aluksi varovaisista suudelmista syttyi äkkiä intohimon liekki, joka sai meidät kietoutumaan 
toisiimme ikään kuin emme koskaan haluaisi päästää toisiamme. Annoin huulieni hivellä hänen 
vatsaansa ja kulkea aina vain pitemmälle eikä hän vastustellut. 

Syön sinut, kuulin hänen kuiskaavan. 
[...]Vihdoin palasin hänen luokseen ja menin häneen. Tällä kertaa hellästi, miltei rakastavasti, sillä 
pahin kiihkoni oli jo ohi äskeisten hyväilyjen jälkeen. Mutta liekkimme paloi vielä kirkkaasti ennen 

kuin se sammui molemminpuoliseen nautintoon.
230

 
 

Näitä Lehtimiehien Jallussa ilmestyneitä tekstejä huomattavasti ronskimpaa kuvailua käytettiin 

Menekkilehtien julkaisuissa. Jos kyseisen yhtiön julkaisujen kuvat olivat varsin uskaliaita, ei 

tekstipuolellakaan jätetty paljoa lukijan mielikuvituksen varaan: 
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 Tästä seurasi välillä hilpeitä kokonaisuuksia. Esim. Jallu 5/1968 “Elämän hiiva”, joka käsitteli vaihdevuosia 
kuvituksenaan alastomat, nuoret naiset. 
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 Käytän termiä seksinovelli silloin, kun keskeiseksi juoneksi tulkitsen yhdynnän ja muiden seksuaalisten toimintojen 
kuvailun. Lehdissä oli myös muita novelleita, joita käsittelen seuraavassa alaluvussa. 
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 Ks. luku 1.3 pornografian määrittelemisestä. 

229
 Jallu 3/1971 “Sanotaan että vanha rakkaus ei ruostu...”. 

230
 Jallu 1/1971 “Barbara”. 



 

44 
 

 

Takapenkillä oli ahdasta. Saatuaan riittävästi vodkaa, alkoi Rita hivellä julkeasti kulliani. Minä taas 
tarrauduin kahdella sormellani hänen mustaan pilluunsa. Rita sanoi: 'Työnnä kullisi pilluun' ja 
hivuttautui samalla hajareisin syliini. Ritalla oli pitkä oljenkeltainen tukka, joka pursuili silmiini. 
Hänellä oli kuin luonnonoikusta musta tuuhea ja laajakarvainen villamatrassi pillunsa kehysteenä. 
 Rita työnsi pilluaan kohti kulliani ja alkoi samalla hyväillä käsin Penan kullia. Toimettomana ei 
pysynyt Katikaan, vaan työnsi vittunsa suudeltavakseni. Nuolin hänen vaaleakarvaista 

poukkopilluaan hartaalla himolla.
231

 
 

Näin ollen seksinovellien tyylikirjo oli melkoisen laaja, mutta yhteisenä punaisena lankana oli 

nimenomaan erilaisten seksiaktien, yleensä yhdynnän kuvaaminen. Auvinen kuvaa tätä muutosta siten, 

että miestenlehdet muuttuivat kuvitetuiksi seksilukemistoiksi.
232

 Tämä kuvaakin tekstien muutosta 

hyvin, sillä aiheet supistuivat vuosikymmenen lopun lähetessä lähes yksinomaan seksuaaliteemoihin 

lukuun ottamatta eräitä sensaatioluonteisia poikkeuksia kuten mm. Ratto
233

. 

 

4.4 Seksisensaatioista seksimuistelmiin ja -sarjakuviin 

 

Kuvien ja seksinovellien lisäksi pornolehdissä oli myös muita seksiin tai seksuaalisuuteen keskittyviä 

artikkeleita. Niiden päätarkoituksena ei kuitenkaan välttämättä ollut kiihottaminen, vaan erilaisten 

seksiteemaisten tapahtumien ja ilmiöiden kuvaaminen tai niistä raportointi. Lehtien anti oli näin 

kattavasti sukupuolielämään keskittyvää. 

 

Näitä seksijuttuja lehdissä oli monenkirjavia. Seksi oli kantava teema kuvattaessa vaikkapa 

ulkomaita,
234 

ja seksisensaatioita
235

 puolestaan esitteli erityisesti Ratto, jonka erityisantia muutenkin 

olivat kummalliset tapaukset ja jutut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Nämä sensaatiot kuvailivat 

erityisesti erikoisia seksitapoja tai sukupuolielämän omituisuuksia: 

 

Minulla ei ole kokemusta mutta väitetään, että hekumaisin suudelma suudellaan hampaattomin suin. 
Asiayhteydestään näin eristettynä jotkut voivat tuntea vaikkapa pahoinvointia kun mielikuviin 
tunkee kaksi vesilasia, jossa vanhusten proteesit likoavat. Mutta aikanaan tipahtavat teidänkin 
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 Junnu 1/1974, “Lahtelaisten sairaanhoitajien hurja taistelu Ruissalon kongressihotellissa”. 
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 Auvinen 1987, 60. 
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 Raton sisällön keskeisin anti ei koostunut alastonkuvista tai seksinovelleista, vaan pikemminkin sensaatiojutuista. Lehti 
kuitenkin nostettiin muiden Lehtimiehet Oy:n julkaisujen kanssa esiin pornolehtenä sekä haastettiin oikeuteen. 
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 Esim. Jallu 5/1972 “Tuhat ja yksi syntiä Istanbulin taivaan alla”, Ratto 3/1976 “Timo Toivonen maailman ympäri 80 
sängyssä: Englanti” (jatkosarja), Miesten maailma 7/1970 “Puola – rakkauden paratiisi”. 
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kalustonne suusta; varmaan asiaa voi silloin tarkastella ja tuumia uudelleen uudesta 
näkökulmasta.

236
 

 
Mies istuu raukeana, onnellinen hymy leveillä kasvoillaan rantalaiturilla. Housut vielä puolitiessä, 
partneri vieressään. Mitä tuntuu? Niin kuin urheilusuorituksen jälkeen tavataan kysyä. 

 – Mikäs tässä, kyllä made aina huonon naisen voittaa! Vähän se oli väljyä.
237

 
 

Tällaisia seksisensaatioita on vaikea tulkita yksiselitteisesti sellaisiksi, että niiden päätarkoitus olisi 

kiihottaa lukijaansa. Juuri kiihottavuuttahan monesti pidetään kuitenkin pornon määrittely-yrityksissä 

keskeisenä. Sekä Kalha että Jyränki nostavatkin pornoa määritelleessään esiin, että pornosta 

puhuttaessa ollaan puhuvinaan kiihottavuudesta tai tietynlaisista kuvista ja teksteissä, mutta samaan 

aikaan määritellään myös vahvasti sitä, mikä on sopivaa, normaalia, luonnollista, kaunista ja oikein. 

Näin porno on ikään kuin vääriä asioita väärässä paikassa – tai vääränlaisia kuvia, väärin esitettyä 

ihmisyyttä, väärässä muodossa esitettyä elämää.
238

 Tämä osuu varsin selvästi yksiin myös siveellinen-

epäsiveellinen jaottelun kanssa. Sorainen nostaa esiin, sukupuolisiveellisyys-käsitettä käytettäessä 

pyritään suojelemaan seksuaalista järjestystä. Se on moraalisesti latautunut, poliittinen termi, jonka 

avulla voidaan määritellä seksuaalisuuden rangaistavat muodot – luokitella normaalit ja sallitut 

seksuaalikäytöksen muodot erilleen epänormaaleista ja tuomittavista, siveettömyyden käsitteen alle 

lankeavista käyttäytymismuodoista.
239

 

 

Myös John Ellis esittää, että porno-termin sisältö vaihtelee ryhmästä ja tarkoitusperästä toiseen, vaikka 

samaan aikaan ollaankin puhuvinaan vain tietynlaisista representaatioista.
240

 Näin siveellisyyden 

määritteleminen onkin valtapeliä mitä foucault'laisimmassa mielessä. Tässä mielessä tarkasteltuna 

Raton tai Hymyn seksisensaatiot osuvat kipeästi johonkin ihmiselämän kuvaamisen tapaan, ja juuri 

kiusallisuus tai vääränlaisuus tekee niistä epäsiveellisiä ja jopa pornoa, vaikka kiihottavuus-elementti 

puuttuisikin. Niin Hymyn alaston mökin akka kuin Raton madetta lempivä mies asettavat 

seksuaalisuuden ja ihmisyyden naurettavaan ja kiusalliseenkin valoon hämmentäen käsityksiä 

sopivuudesta. Tämän näkemyksen Hymy myös nosti sivuilleen: 

 

[...]mutta kun joku mökin akka kuvauttaa itseään velkojensa peittämiseksi, silloin ollaan jo toisilla 
alueilla. Minusta se ei ollut edes vitsikästä, kun kerrottiin miten herkästi hän totteli valokuvaajaa 
seistessään lantatunkiolla.[...]Piinaviikolla julkaistu alaston mies ristinpuulla […] oli muuten ala-
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 Ratto 3/1974 “Veikko Ennalan seksikoulu, oppitunti 1”. 
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 Ratto 12/1975 “Jorma Vulli lempi kuolevaa madetta!”. 
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arvoinen juttu.[...]Kun näin sen kuvasarjan, oli ensimmäinen reaktioni, että tästä kyllä nostetaan 
syyte! Sitten mietin sitä tarkkaan ja tulin siihen tulokseen, että syytetoimin ei tätä voida ratkaista. 

Saisitte sakot, maksaisitte ne ja kaupan päälle saisitte huimasti ilmaista mainosta.
241

 
 

Yhdysvaltalaista Hustler-lehteä tutkinut Laura Kipnis nostaa myös esiin ajatuksen seksinormien 

ravistelemisesta todetessaan, että Hustler-lehteä ei yksiselitteisesti voi tulkita ja lukea kiihottavuuden 

näkökulmasta. Kipnisin mukaan lehden materiaali on selväsi pikkuporvarillisuutta vastaan hyökkäävää, 

sillä verrattuna Playboy tai Penthouse -lehtien tyyppiseen sievistelevään ja kauniiseen materiaaliin 

Hustlerin kuvat ovat inhorealistisen paljastavia ja suoria. Niin raskaana olevat naiset, hermafrodiitit 

kuin raajarikotkin poseeraavat Hustlerin sivuilla, ja juttujen kerrontatyyli on vahvan brutaali. 

Materiaalin voi sanoa olevan kaukana normatiivisesta tai kiihottavasta seksuaalisuuden 

kuvaamisesta.
242 

Kaarina Nikunen nostaa suomalaisesta pornolehtikentästä tyyliltään hieman Hustleria 

vastaavaksi lehdeksi Kallen – Nikusen mukaan Kalle ei vedä moraalista rajaa siihen, millainen tai 

kenen seksuaalisuus on sallittua. Playboyta pidetään sosiaalisesti hyväksyttävänä ”hyvän maun” 

lehtenä, kun taas Kalle on ronskiudessaan alaluokkaisempi, matalan kulttuurin kenttää asettuva 

rahvaanomaisen epäsopiva lehti.
243

 

 

Myös Kipnis tulkitsee Hustleria korkean ja matalan kulttuurin termein todeten Hustlerin olevan 

kytköksissä matalan kulttuurin kenttään, ja olevan tarkoituksellisesti moraali- ja korkeakulttuurin 

arvoja vastaan hyökkäävä lehti.
244

 Hustlerin ja erityisesti perustajansa Larry Flyntin tarina onkin 

kuuluisa tapaus yhdysvaltalaisessa sensuuri-, porno- ja oikeushistoriassa, mutta Suomen mittakaavassa 

Lehtimiehet Oy:n seksisensaatiolehdistä voi löytää samantyylistä, tietoista arvojen ravistelua. 

Aineistoni valossa pidän todennäköisenä, että yhtiön lehtien linja oli tarkoituksella hyökkäävä ja 

paljastava. Yhtiön lehtiä pidettiin loukkaavina ja röyhkeinä, pornonakin, mutta ei ollut selvää millä 

kriteerillä ja miten lehdet varsinaisesti olivat pornoa. Saarenmaa käyttää Kipnisin tavoin 

porvarillisen/normatiivisen ja rahvaan/vastenmielisen vastakkainasettelua todeten, että sensaatiolehdet 

(toisin kuin esimerkiksi iltapäivälehdet) asettuvat tarkoituksellisesti juuri puhtaan, porvarillisen ja 

normatiivisen vastapuolelle rahvaan ja vulgaarin pariin.
245

 Tämän nostaa esiin myös Lind todetessaan, 

että pornon luonteeseen kuuluu sovinnaisuuden ja hyväksyttävyyden rajojen koettelu.
246

 Kipnis 

puolestaan väittää, että pornon saama huomio ei itse asiassa ollenkaan perustu seksiin, vaan sen 
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poliittiseen sisältöön. Porno on vallitsevien normien ja sääntöjen vastaestetiikkaa, ja näin se on 

eräänlainen kartta vallitsevan kulttuurin rajoista paljastaessaan yhteisön tabuja ja kieltoja. Porno on 

puhetta siitä, mistä ei sovi puhua.
247

 Näin ollen suomalaiset pornolehdet eivät koostuneet vain 

yksiselitteisen kiihottavasta materiaalista, vaan seksiteemoja käsiteltiin osassa lehtiä yhteiskunnan 

tabuja ja arvoja heilutellen ja tönien. Ja jos siveellinen-termi muokkautui 1900-luvun mittaan 

tarkoittamaan vallitsevia seksinormeja noudattavaa toimijaa, asettuivat kotimaiset pornolehdet selvästi 

näitä normeja noudattamattomaan, epäsiveelliseen kategoriaan. 

 

Seksisensaatioiden lisäksi myös erilaiset lääkäripalstat ilmestyivät 70-luvulla aikakauslehtiin,
248

 ja 

niinpä myös pornolehdissä käsiteltiin sukupuolielämää terveyden tai normaaliuden/luonnollisuuden 

näkökulmasta.
249

 Myös erinäisten tunnettujen henkilöiden sukupuolielämää ruotivat elämäkertasarjat
250

 

olivat suosittua materiaalia lehtien sivuilla. Osa näistä sarjoista käytti jälleen myös huumorin keinoja 

mitä mainioimmin: 

 

[...] Ritva huohotti ja työnsi kielensä suuhuni. Se sytytti lopullisesti. Mulla otti rajusti eteen. 
Kihnutin kivikovaa kalua sussun kumpua vasten. Ritva otti kätensä kaulaltani ja hamusi kamoihin 
kiinni. Se avasi napit housuistani ja tarttui pehmeillä, viileillä sormillaan jäykkänä törröttävään 
miehuuteeni. Nahat liukuivat syrjään ja tytön kädet hyväilivät käyttämätöntä, tosituoretta terskaa. 
Silloin meni pönttö sekaisin. Oli niin hirveä seisokki päällä, että kanki melkein puhetta teetti. [...] 
Porttarissa Ritva kumartui ja riisui housunsa [...] Kun vedin yli kolmenkymmenen asteen 
pakkasessa talvipalttoon alta tulikuumaa kalua esiin, tattispalan ympäriltä uhosi höyryä kuin 

pesutuvasta.
251

 
 

Tällaisia ”minun seksielämäni” -sarjoja tai muistelmia esiintyi myös muissa kuin niissä lehdissä, jotka 

tässä työssä käsitän varsinaisiksi pornolehdiksi. Erityisesti Hymy kunnostautui tällä saralla mm. Veikko 

Ennalan Mainio sukuni -sarjalla,
252

 mutta myös esimerkiksi Panoraamassa
253

 oli muistelusarja Näin 

julkkis rakastaa, jossa mm. Frederik ruoti seksielämäänsä: ”Olen läpikäynyt 2000 naista kymmenessä 

vuodessa. Hitto, eihän se ollut ollut kuin 200 vuodessa, sanoo Frederik itse. Eli suurin piirtein kerran 
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päivässä. Pyhät kun hän sanoo lepäävänsä niistä hommista.”
254

 

 

Seksistä ammensivat aiheensa myös lehtien sarjakuvat ja vitsisivut – Kalle-lehdessä luonnollisesti oli 

oma osuutensa Pikku Kalle -vitseille, Ratossa puolestaan seikkaili sarjakuvana Ratto-Riitta, joka 

yleensä joutui vähäpukeisiin kommelluksiin. Eräät lehdet, kuten esimerkiksi Williamsin Napakymppi, 

keskittyivät täysin vain vitsi- ja pilailumateriaaliin yhdistäen sen alastonkuviin. Tällaiset lehdet 

vahvistavat käsitystä siitä, että seksi ja alastomuus tulivat rytinällä lehtien sivuille niin, että nekin 

lehdet joiden aihepiiri varsinaisesti ei liittynyt sukupuolielämään, käyttivät uutuutta hyväkseen 

mahdollisesti laajentaakseen levikkiään ja herättääkseen lukijakunnan huomiota.
255

 

 

4.5 Seksittömät tappajamäyrät ja muutama kiva tapa kuolla 

 

Jo mainittujen juttu- tai kuvatyyppien lisäksi muutamassa otokseni lehdessä oli myös suuri joukko 

tekstejä, jotka eivät käsitelleet seksiä lainkaan tai käsittelivät seksiä vain ohimennen. Näitä tekstejä oli 

erityisesti Ratossa, jonka voisikin sanoa olevan jonkinlainen seksiskandaalilehti, jonka juttujen 

pohjavire oli sensaatioiden ja skandaalien esittelyssä.
256

 Näin Ratto oli mielestäni melkoisen lähellä 

Hymyä sensaatiojournalismissaan: 

 

Mutisten yhtä epäselvästi kuin useimmat hautajaisvieraat hän osoittaa syvän osanottonsa katse 
maahan luotuna ja siirtyy sitten niiskauttaen taaemmaksi, muiden vieraiden turvalliseen selustaan. 
 Hänen motiivinsa on yksinkertaisesti nälkä. Hän haluaa syödä hyvin ja nauttia lämpimästä 

sellaisissa muistotilaisuuksien suosituissa pitopaikoissa kuten Hotelli Helka.
257

 
 

Seksittömien sensaatioiden ohella joissakin lehdissä oli myös koko joukko novelleita, jotka eivät 

suinkaan olleet seksinovelleita tai seksi oli niissä vain sivuosassa: 

 

Suomalainen johto käsitti aina päämajaa myöten, että Syvärin rintama oli monesta syystä 
eräänlainen Damokleen miekka, joka riippui terävänä koko puolustuksen yllä. Siitä huolimatta 
kotiutettiin myös tältä puolustusalueelta eräitä vanhimpia ikäluokkia, vaikka tiedettiin venäläisten 
varmasti valmistelevan hyökkäystä.

258 
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Ihmiset juoksivat sinne tänne, naiset ja lapset kirkuivat, ja kiukkuiset mäyrät ärisivät. Joitakin 
ihmisiä kieriskeli maassa riehuvat pedot kimpussaan. Osa miehistä oli kerääntynyt tiiviiksi 

ryhmäksi torjuen petoja keihäillään.
259

 
 

Näitä sota- ja seikkailuaiheita esiintyi etupäässä Ratossa ja Jermussa, joiden ilme olikin kiinnostavan 

monitahoinen – toisaalta rohkeita alastonkuvia, toisaalta juttuja sodasta, skandaaleista ja muista ei-

seksuaalisista aiheista.
260

 Toisaalta myös nämä seksittömät aiheet olivat paikoin melkoisen huomiota ja 

mahdollisesti pahennustakin herättäviä: 

 

Tässä jutussa ei puhuta luonnollisesta kuolemasta vaan lempiaiheestani itsemurhasta, jonka aion 
itsekin tehdä kunhan saan eräät tehtäväni ja velvollisuuteni ja velkani loppuun suoritetuksi. Jos joku 
muu on hänkin kyllästynyt päiviinsä, seuraavasta luettelosta ehkä löytyy jokaiselle mieluinen tapa 

poistua taka-alalle.
261

 
 

Rattoa onkin mielestäni vaikea sanoa selvästi pornolehdeksi, sillä niin suuri osuus lehden sisällöstä 

muodostui vain sensaatioista tai muista ihmeellisyyksistä. Myös Jermu kunnostautui sensaatioiden 

saralla, kuten seuraavista otsikoista käy ilmi: Raportti hieromalaitoksista
262

 ja Milloin viimeksi hakkasit 

ihmistä?
263.

 Sensaatioihin oli kuitenkin sekoitettu mukaan rohkeaa kuvamateriaalia, ja näin ollen 

molemmat lehdet marssitettiin lopulta oikeussaliin. Porno- tai seksilehdet eivät näin olleet pelkästään 

pornokysymys, vaan vahvasti kytköksissä sensaatioidensa kautta ajan yleiseen moraali-ilmapiiriin, eli 

kysymys oli nimenomaan siveellisyydestä. Koska epäsiveelliset julkaisut olivat laittomia, herätti 

miestenlehtien ronskisti muuttunut linja huomiota lain luonteesta ja tehtävästä niin eduskunnassa kuin 

hallituksessakin. Keskeiseksi vuodeksi nousi vuosi 1971, jolloin monella taholla oli sanansa sanottava 

epäsiveellisyysasiasta. Tuskin on sattumaa, että samana vuonna Jallu myös paljasti kuvamateriaalissaan 

pornolehtien kestoaiheen – naisen sukuelimet. Seuraavassa luvussa käsittelenkin pornolehtien 

herättämää huomiota lainsäädännön ja oikeustoimien näkökulmasta keskittyen 1970-luvun 

ensimmäisiin vuosiin. 
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5. Taistelu siveettömyyttä vastaan 

 

5.1 Laki epäsiveellisistä julkaisuista 

 

Aina vuoteen 1998 saakka Suomen laki piti sisällään lain epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 

ehkäisemisestä. Lain ensimmäinen pykälä kuului näin: 

 

Joka julkisesti tai julkisuutta karttaen pitää kaupan tahi myy tai muuten levittää taikka sellaiseen 
paikkaan, johon yleisöllä on pääsy, panee näkyville painotuotteen, kirjoituksen, kuvallisen esityksen 
tai muun tuotteen, joka loukkaa, sukupuolikuria tai säädyllisyyttä, taikka levittämistä tai 
näkyvillepanoa varten valmistaa tai siinä tarkoituksessa pitää hallussaan sellaisen tuotteen tahi 
ilmoittaa, miten sellainen on saatavissa, rangaistakoon, vaikkakin vain osa rikokseen kuuluvasta 
toiminnasta tapahtuisi tässä maassa, sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella. 
 

Avunanto tässä mainittuun rikokseen on rangaistava.
264

 
 

Vaikka lain terminologia lähemmin tarkasteltaessa on ongelmallinen (ks. Johdanto), oli laki kuitenkin 

60- ja 70-luvuilla hyvin tunnettu. Yleisesti tiedettiin, että epäsiveelliset julkaisut olivat laittomia, joten 

miestenlehtien muuttuva ilme herätti huomiota. Lisäksi kotimaiset lehdet levisivät laajalle Rautakirja 

Oy:n
265

 kautta, sillä tämän yhtiön kautta käytännössä levitettiin myyntiin kaikkien kioskien 

lehtivalikoima. Ulkomaiset julkaisuthan levisivät pääasiassa ns. tupakkakauppojen kautta, sillä lehtien 

maahantuonti oli laitonta.
266

 

 

Vuoden 1927 lain soveltamiseen ei ollut ollut laajaa tarvetta ennen 70-lukua, mutta jo 50-luku toi 

tullessaan kiristyneen kontrollipolitiikan seksuaalirikosten noustua keskustelun aiheeksi.
267 

1960-luvun 

seksuaaliseen vapautumiseen puolestaan liittyy varsin huomattavia lainsäädännön muutoksia, jota 

vuonna 1967 asetettu seksuaalirikoskomitea valmisteli. 60-luvun mukanaan tuomia lakiuudistuksia 

olikin mm. ns. vapaa abortti (1970), sterilointilakien muutos (1970) ja homoseksuaalisuuden 

dekriminalisointi (1971). Soraisen mukaan seksuaalirikoskomitean lempi- tai pilkkanimeksi vakiintui 
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juristipiireissä säädytön komitea.
268

 Säädytön ja siveetön ovat melko suoraan synonyymejä, joten 

komitean työtä arvioitiin ainakin osittain nimenomaan siveellisyyden termein. Tässä yhteydessä 

siveetön on selvästi käytössä juuri seksuaalinormistoihin liittyvänä käsitteenä, jos muutostyötä 

valmisteleva komiteakin käsitettiin (vaikka vitsillä) juuri siveettömänä toimijana, vaikka Soraisen 

mukaan siveellisyys-termi oli arkikielessä jo vanhentunut ja vähän käytetty. Ironista kyllä, vuonna 

1971 voimaan astunut, uudistettu seksuaalirikoksia koskeva rikoslain luku 20 sai kuitenkin nimekseen 

”Siveellisyysrikoksista”.
269

 

 

Rautakirja Oy:n kautta levitessään kotimaiset pornolehdet olivat laajasti esillä ja saatavilla herättäen 

näin keskustelua epäsiveellisyyden merkityksestä, rikollisuuden ja pornon suhteesta, sekä toisaalta 

pornon tarpeellisuudesta. Koko tilanteen saaman huomion ydin saattoikin olla lopulta juuri tässä 

laajassa saatavuudessa – pornoksi leimaantuivat helpommin koko kansan saatavilla olevat julkaisut 

kuin vastaavan sisältöiset, kalliimmat julkaisut. Eihän toki voida nimittäin väittää ettei pornografiaa 

olisi ollut Suomessakin olemassa ennen 60-lukua. Näin pornosta tuli ongelma vasta silloin, kun siitä 

tuli koko kansan huvitusta.
270

 Foucault'n valtakäsitystä mukaillen sukupuolisuus ja seksuaalisuus 

ovatkin julkisen vallan piirissä keskeisenä tekijänä väestön hallinnassa. Kun “ylempiin” kansanryhmiin 

seksuaalisuuden omaehtoinen kontrollointi oli juurtunut jo aiemmin, tulivat “alemmat” kansanryhmät 

seksuaalihallinnon julkisen vallan piiriin vasta ennen kaikkea kaupungistumisen aiheuttamien 

ongelmien ja konfliktien myötä.
271

 Voi nähdä, että laajentunut pornon saatavuus oli osa 

yhteiskuntamurroksen rintamaa, jossa myös seksuaalikysymykset koskettivat uudella tavalla entistä 

laajempaa kansanosaa tuoden kontrollipolitiikan piiriin ennalta tuntemattomia kysymyksiä. 

 

Suomalaisen lainsäädännön taustalla oli Genevessä 12.9.1923 solmittu yleissopimus, jolla pyrittiin 

ehkäisemään epäsiveellisten julkaisujen leviäminen ja kauppa.
272

 Pohjoismaista Tanska vapautti pornon 

ensimmäisenä vuosina 1967–69,
273

 ja Ruotsi seurasi tiiviisti perässä. Salakuljetettua lehtimateriaalia 

virtasi Suomeen ennen kaikkea näiden maiden kautta. Vapaamielisten naapurien esimerkkiä seurattiin 

Suomessakin monessa suhteessa tarkasti, sillä esimerkiksi keskioluen vapauttaminen Ruotsissa vuonna 
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1965 toimi Kuusen mukaan myös suomalaisen olutpolitiikan esikuvana.
274

 Pornon vapauttaminen 

Tanskassa puolestaan tuotti jo vuonna 1970 tutkimuksen vapautetun pornon vaikutuksista seksirikosten 

määrään. Tämä Berl Kutchinskyn tutkimus kumosi väitteen siitä, että vapaasti saatavilla oleva porno 

lisäisi seksuaalirikollisuuden määrää.
275

 

 

Tämä ei kuitenkaan Suomessa johtanut siihen, että Tanskasta tai Ruotsista olisi pornokysymyksessä 

otettu mallia. Kiinnostavasti Kutchinsky on pohtinut syytä tähän erilaiseen kehitykseen. Hänen 

mukaansa Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja olivat 60-luvulla niin sosiaalisesti, taloudellisesti, 

poliittisesti kuin kulttuurisestikin hyvin samankaltaisia keskenään. Merkittävimmäksi eroksi maiden 

välillä Kutchinsky onnistui löytämään vain suhteen uskontoon: kyselytutkimusten mukaan tanskalaiset 

ja ruotsalaiset suhtautuivat liberaalisti ja suvaitsevaisesti paitsi toisiinsa, myös eri uskontoihin välttäen 

ajatuksia rankaisevasta jumalasta. Norjassa ja Suomessa Kutchinskyn mukaan oltiin taipuvaisempia 

uskomaan rankaisevaan, ankaraan jumalaan.
276

 Oli ankara jumalakäsitys sitten oleellinen tekijä tai ei, 

on selvää, että pornokysymyksessä Tanska ja Ruotsi eivät kelvanneet Suomelle malliksi, vaikka muissa 

kysymyksissä naapurimaiden esimerkkiä seurattiinkin. 

 

Naapurimaihin Suomea verrattiin epäsiveellisten julkaisujen asiayhteydessä myös eduskunnassa jo 

vuonna 1966. Tällöin kansanedustaja Arvo Salo (sd) viiden allekirjoittaneen edustajan kera tuotti 

toivomusaloitteen, jossa hän ehdotti lainsäädännön tarkistamista. Salon mukaan lakia, joka oli 

suunnattu epäsiveellisiä aikakauslehtiä vastaan, oli sovellettu vastoin sen tarkoitusta 

kaunokirjallisuuteen. Kirjoja oli jopa takavarikoitu ja kielletty, ja Salon mukaan “[t]ämä menettely 

poikkeaa täysin pohjoismaisesta käytännöstä. Suomen maineelle sivistysmaana se on vähintäänkin 

arveluttavaa”.
277

 

 

Toimittajana työskennelleen Salon aloite viittasi selvästi huoleen sensuurista ja painovapauden 

toteutumisesta. Esimerkiksi Millerin teos Kravun kääntöpiiri oli takavarikoitu vuonna 1962 

oikeusministeriön pyynnöstä, ja Hannu Salaman Juhannustanssit nostatti paitsi jumalanpilkka-, myös 

siveellisyyskohun vuonna 1964. Näin epäsiveellisten julkaisujen ehkäisemiseen tarkoitettua lakia 
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käytettiin myös kaunokirjallisuuden arvioimisessa. Tällainen kirjasensuuri on eräänlaista pehmeää 

sensuuria, jolla pyritään kasvattamaan ja opastamaan (kansaa) oikeaksi katsotun viihteen pariin.
278

 

Sensuurin taustalla oli pelko viihteellisen kirjallisuuden moraalia turmelevasta vaikutuksesta. 

Erityisesti nuorten ja kouluttamattomien nähtiin olevan vaarassa.
279

 Myös Alestalo ym. huomauttavat, 

että ajanvietekirjallisuutta haluttiin säädellä, sillä jo vuonna 1946 esitettiin erikoisveroa “ala-arvoiselle” 

kirjallisuudelle.
280

 Tämä huoli moraalisesta turmelevuudesta tai vääränlaisen viihteen tuomitseminen 

asettuu selvästi sekä siveellisyyspuheen kentälle, että jo käsittelemääni korkean ja matalan kulttuurin 

vastakohtapariin. Toista ei voi tietenkään olla olemassa ilman toista, ja puolustamisen tai teilaamisen 

kautta vallitsevaa hierarkia-asetelmaa joko vahvistetaan tai pyritään horjuttamaan, kuten valtapeliin 

kuuluu.
281

 Lehtonen toteaa, että korkean ja matalan kulttuurin suhteesta käydään kiivainta polemiikkia 

aina silloin, kun kulttuurin yleisö tavalla tai toisella laajenee.
282

 Lukutaitoisen, ostokykyisen 

kansanosan kasvaminen 1960-luvulla varmasti laajensi kulttuurinkäyttäjien määrää. Samalla kasvoi 

myös huoli väärän kulttuurin käyttämisestä, ja erityisesti tämä huoli kytkeytyi siveellisyyteen 

seksiaiheiden noustua voimalla kulttuurituotoksiin. 

 

Huoli epäsiveellisistä julkaisuista kasvoi 70-luvulle tultaessa. Pohjolainen on laskenut, että vuosina 

1919–1971 painokanteita nostettiin yhteensä 611, joista epäsiveellisellä perusteella nostettuja oli 19, 

joista 15 tuomittiin.
283

 Fredmanin laskelmien mukaan puolestaan yksinomaan vuonna 1975 nostettiin 

syyte yhteensä 40 henkilöä vastaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisestä. Näistä 40 henkilöstä 36 

tuomittiin.
284

 Vaikuttaa näin ollen selvältä, että painotuotteiden epäsiveellisyyskysymys oli vahvasti 

esillä 70-luvulla. Markkinoilla vapaasti saatavilla olevat, koko kansan julkaisuiksi nousseet kotimaiset 

pornolehdet olivat keskeinen osa tätä ilmiötä, ja syystäkin maan lakiasäätävä elin kiinnitti niihin 

huomionsa erityisesti vuosina 1970–1972. 
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5.2 Siveellinen eduskunta 

 

Vuonna 1970 asia nousi rytinällä pinnalle, kun ensin kansanedustaja Raino Westerholm (kr) esitti 

huhtikuussa toivomusaloitteen epäsiveellisyyden ja säädyttömyyden leviämisen ehkäisemisestä. 

Aloitteessaan Westerholm totesi, että 

 

[k]aupalliset tekijät ovat saaneet sivuuttaa taiteelliset ja moraaliset arvot. Pornografian julkea 
julistus ja esittäminen ei vastaa kansamme syvien rivien käsitystä hyvistä tavoista ja 
säädyllisyydestä. Kasvavalle nuorisollemme sellaisella toiminnalla on mitä turmiollisin vaikutus. 
Tästä on jo riittävästi esimerkkejä havaittavissa. Sukupuolitaudit olivat jokin vuosi sitten jo voitettu 

ongelma – nyt ne ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti varsinkin nuoremman polven parissa.
285

 
 

Westerholm halusi aloitteellaan kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevaa lakia tulisi valvoa. 

Viitatessaan siihen, ettei pornografia kansan mielestä ole siveellistä, voi Westerholmin aloitteen tulkita 

käyttävän siveellisyyttä juuri passiivisena, voimassa olevia seksuaalinormeja ylläpitävänä terminä. 

Uutuutena pornografia ei sopinut voimassa olevaan seksuaalinormistoon. Normien rikkomisen uhka 

puolestaan perustui hänen aloitteessaan siitä seuraaviin konkreettisiin haittoihin erityisesti tautien 

muodossa. Westerholm esitti, että pornon käyttäminen johtaisi höltyneeseen sukupuolimoraaliin. Toisin 

sanoen ihmiset, pornoa käytettyään, toimivat (sukupuolisesti) eri tavalla kuin he toimisivat pornotta. 

 

Kiinnostavasti Kutchinsky tutki tätä mahdollisuutta Kööpenhaminassa samaisena vuonna 1970 

toteutetussa tutkimuksessaan pornolle altistumisen lyhytaikaisista vaikutuksista. Tutkimuksessa oli 

mukana 43 miestä ja 29 naista, ja tutkimuksessa havaittiin, että pornolla oli vain vähän tai ei ollenkaan 

vaikutuksia jo muodostuneeseen käsitykseen seksuaalimoraalista. Päinvastoin, pornoa 

luettuaan/katsottuaan tutkimuksessa mukana olleiden halu osallistua itselleen epätyypillisiin 

seksuaalitoimintoihin, kuten esimerkiksi ryhmäseksiin tai sadismiin väheni. Tästä Kutchinsky päätteli, 

ettei yleinen väite siitä, että porno viettelisi ihmisiä ryhtymään sellaisiin seksuaalitoimintoihin, joihin 

he muutoin eivät ryhtyisi, vaikuttaisi olevan totta.
286
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Kotimaan eduskunnassa debatti pornografian haitallisuudesta kuitenkin jatkui, eikä sinänsä ole syytä 

olettaakaan, että Kutchinskyn tutkimus olisi ollut kansanedustajille tuttu. Siveyden puolesta äänensä 

korotti seuraavaksi edustaja Alli Vaittinen (kok) marraskuussa 1970 osoittamalla oikeusministerille 

kirjallisen kysymyksen epäsiveellisten painotuotteiden julkaisemisen lopettamisesta. Aloitteen 

allekirjoitti Vaittisen ohella 13 kansanedustajaa. Vaittinen viittasi kysymyksessään kansanväliseen 

lainsäädäntöön myös Suomea sitovana mittapuuna esittäen, että 

 

[s]yytteistä luopuminen, jonka on tehnyt mahdolliseksi lähinnä kulloisenkin oikeusministerin 
henkilökohtainen kanta pornografiaan nähden, ei ole voinut olla vaikuttamatta turmiollisesti 
nuorison asenteisiin. […] Esivallan passiivisen asenteen rohkaisemina nämä julkaisut ovat tulleet 
yhä rohkeammiksi ja niiden painosmäärät kohoavat nykyisin suuriin lukuihin. […] Viime aikoina 
tapahtuneet nuoriin tyttöihin kohdistuneet raa'at seksuaalimurhat ovat osoittaneet, että pornografian 
salliminen on ainakin osaksi omansa johtamaan heikot ja sairasmieliset yksilöt jopa tällaisiin 

järkyttäviin tekoihin.
287

 
 

Vaittinen viittasi kysymyksessään tiedemiehiin, jotka olivat osoittaneet pornografian ja rikollisuuden 

kytköksen. Hän halusi tietää, mitä hallitus aikoi tehdä mainitunlaisten painotuotteiden julkaisemisen 

lopettamiseksi sekä lain täytäntöön panemiseksi eli syytteiden asettamiseksi. 

 

Edustaja Westerholmin tapaan myös Vaittinen perusti kannanottonsa sille, että pornografia tuottaa 

käyttäjässään epätoivottua käytöstä, Vaittisen mukaan jopa vakavaa rikollisuutta. Pornon ja 

seksuaalirikosten kytkös onkin epäilemättä yksi käytetyimmistä pornoa vastustavista argumenteista. 

Kontulan mukaan pornon vastustaminen kuitenkin pohjaa lopulta pääosin henkilökohtaisen 

vastenmielisyyden tunteeseen. Mikä itsestä tuntuu vaikealta tai vastenmieliseltä, halutaan mielellään 

kieltää muiltakin.
288

 Kutchinsky jatkaa, että muutoinkin tieteellinen todistusaineisto on toissijaista 

suhteessa arvo-, moraali- ja poliittisiin intresseihin nähden. Porno on vaarallista, koska se on 

moraalitonta, ja laillista se voi olla vasta kun sitä ei enemmistön silmissä pidetä enää 

moraalittomana.
289

 Näin ollen moraalista jakoa tekevä epäsiveellisyys-leima toimi vahvana 

argumenttina itsessään, sillä siveellisyyden puolustaminen oli helppo nähdä hyvään pyrkivänä tekona. 

Näin edustajien Vaittinen ja Westerholm aloitteiden voi nähdä käyttävän siveellisyyssanastoa myös 

koko kansakunnan tulevaisuuden mittapuuna – epäsiveellisyyden salliminen voisi aiheuttaa paitsi 

yksilökohtaista tuhoa, myös tautien ja rikosten leviämisen muodossa vakavaa vaaraa koko kansan 
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hyvinvoinnille. Siten seksuaalimoraalin ylläpito ei ollut vain henkilökohtaisen mieltymyksen kysymys.  

 

Vaittisen ja allekirjoittaneiden esittämä kirjallinen kysymys oli oikeutettu, koska Suomen 

lainsäädännön mukaan epäsiveellisiä julkaisuja ei saanut levittää. Oikeusministeri Erkki Tuominen 

(skd) jättikin ottamatta kantaa aloitteessa esitettyyn väitteeseen pornon haitallisuudesta, ja tyytyi 

toteamaan, että “[h]allitusmuodon 10§ mukaan on jokaisella Suomen kansalaisella oikeus kirjoituksen 

ja kuvallisen esityksen painosta julkaisemiseen kenenkään sitä ennakolta estämättä”. Näin ollen 

erilaisiin painotuotteisiin ei voitu puuttua ennakolta, ja ministeri Tuomisen mukaan jälkikäteen 

puuttuminen puolestaan toimi lehtien eduksi herättämällä huomiota ja nostamalla näin levikkilukuja.
290

 

Ministeri Tuomisen vastauksessa nostettiin näin sananvapauden toteutuminen keskeiseksi 

kysymykseksi siveellisyyden sijaan. 

 

Kotimaiset pornolehdet herättivät siis kansanedustajien huomion 70-luvun alussa, ja pientä huomiota 

kiinnitettiin myös pornografian suhteelliseen haitattomuuteen ja koko epäsiveellisyyskysymyksen 

vanhahtavuuteen. Vuoden 1971 maaliskuussa kansanedustaja Osmo Kaipainen (sd) otti kirjallisessa 

kysymyksessään kantaa lain vanhentumiseen sekä naapurimaiden esimerkkiin. Kaipainen kirjoitti, että 

 

ns. pornograafisen kirjallisuuden haitallisuutta ei ole pystytty sitovasti näyttämään. Sen sijaan on 
voitu todeta sen positiivinen merkitys sellaisten henkilöiden mielenterveydelle, joilla on esiintynyt 
vaikeuksia sukupuolivietin tyydyttämiseen. Eräiden Tanskasta tulleiden tietojen mukaan on siellä 
pornograafisen kirjallisuuden vapauttaminen vaikuttanut ns. seksuaalirikosten vähentymiseen ja 
myöhemmin siihen, että yleisön mielenkiinto tämänlaatuista kirjallisuutta kohtaan on ollut 
laantumassa. […] Onko Hallitus tietoinen siitä, että vuodelta 1927 oleva laki epäsiveellisten 
julkaisujen levittämisestä on vanhentunut ja arvomaailmaltaan elämänkielteinen, ja jos on, mihin 

toimenpiteisiin Hallitus aikoo asiassa ryhtyä?
291

 
 

Kaipainen oli selvästi tietoinen Kutchinskyn tutkimusprojekteista, ja nosti turmion ja rikosten sijaan 

esiin pornografian mahdolliset hyödylliset puolet. Siveettömyyden kansakunnalle tuottaman uhkan 

sijaan hänen argumentissaan kuultavat seksuaalimoraalikoodiston uudistamisen tuottamat hyvinvointia 

edistävät mahdollisuudet. Edustaja Kaipaisen väite tanskalaisen yleisön pornoa kohtaan tunteman 

mielenkiinnon vähenemisestä piti paikkansa. Kutchinskyn mukaan pornolehtien kysyntä laski 

Tanskassa vuoden 1969 jälkeen niin, että vain kaksi tanskankielistä julkaisua säilyi markkinoilla. 

Kotimarkkinoita tavoittelikin vain n.12–15%  koko pornolehtituotannosta, kun loppuosuus suunnattiin 
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suoraan ulkomaille.
292

 

 

Oikeusministeri Mikko Laaksonen (sd) vastasi Kaipaisen kirjalliseen kysymykseen todeten, että 

 

[...]julkisuudessa esiintynyt sellaisia mielipiteitä, että epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 
ehkäisemisestä annettu laki olisi vanhentuneena kumottava. Vallitsevasta käsityksestä tuskin 
kuitenkaan voidaan saada tälle näkökohdalle riittävästi tukea. Muun muassa sen jälkeen kun tämä 
kirjallinen kysymys oli jätetty asianomaisen valtioneuvoston jäsenen vastattavaksi, on 60 
kansanedustajaa lähettänyt oikeusministeriölle kirjelmän, jota seurasi eräitä maassamme 
julkaistavia aikakauslehtiä esimerkkeinä kirjelmän allekirjoittajien käsityksen mukaan 

epäsiveellisinä pidettävistä painotuotteista.
293

 
 

Oikeusministeri Laaksonen viittasi tällä 60 kansanedustajan joukolla ja kirjelmällä ns. pornopakettiin, 

joka kerättiin edustaja Alli Vaittisen johdolla. Kyseisessä paketissa oli kirjeen liitteenä joukko 

Suomessa ilmestyneitä aikakauslehtiä, jotka Vaittisen ja allekirjoittaneiden mukaan olivat 

epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemiseksi tarkoitetun lain vastaisia. Pornopakettia 

tutkimuksessaan yksityiskohtaisesti käsitellyt Teuvo Pohjolainen esittää, että koko pornopaketin suurin 

vaikutin oli edustaja Vaittisen halu saada huomiota tulevia vaaleja ajatellen. Pohjolaisen mukaan 

jokaisella poliitikolla on oltava jokin teema, agenda, ja mitä enemmän tämä teema herättää 

mielenkiintoa, sitä enemmän teeman takana seisova poliitikko on esillä.
294

 Pohjolaisen väite saattaa 

pitää paikkansa, sillä Nina af Enehjelmin haastattelema Mauri Lintera muistelee edustaja Alli Vaittisen 

murehtineen 60-luvun lopussa kannatuslukujaan. Tämän johdosta Lintera olisi suositellut Vaittisen 

menevän naimisiin ja antavan jutun häistään Jaana-lehdelle, jotta hän saisi julkisuutta. Näin 

tapahtuikin.
295

 

 

Lisäksi pornoa koskevat painokanteet ajoittuivat kriisiaikojen välimaille – vasta kun kriisiaika antaa 

tilaa, voivat erilaiset pienemmän huomion ongelmat nousta voimakkaasti esille.
296 

Kuten olen tuonut 

esiin, oli 60-luku Suomessa paitsi suuren yhteiskuntamurroksen, myös valtavan elintasonnousun aikaa. 

Kasvavan hyvinvoinnin olosuhteissa huomiota riitti myös siveellisyyden ja epäsiveellisyyden 

pohtimiselle. Voi ajatella, että seksiteemat olivat voimakkaasti esillä niin kulttuurituotoksissa kuin 

arkielämässäkin myös huomattavien lakimuutosten myötä. Tällaisessa seksuaalisuuden kyllästämässä 

ilmapiirissä juuri epäsiveellisyys lehtien muodossa nousi silmätikuksi, sillä vapaasti levitessään ne 
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olivat aivan toisella tavalla julkinen kysymys kuin vaikka homoseksuaalisuuden toteuttaminen tai 

abortin tekeminen. 

 

Vaittisen pornopaketti ei kuitenkaan johtanut oikeustoimiin. Tästä suivaantuneena Vaittinen 

kumppaneineen tuotti kirjelmän, jossa epäiltiin oikeusministerin syyllistyneen lainvastaiseen 

toimintaan.  Pornopaketti oli käynyt oikeusministeriön konsultointielimessä, Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnassa, ja palannut sieltä epäsiveelliseksi tulkittuna. Ministeriö ei tästä huolimatta 

pyytänyt valtakunnan syyttäjää nostamaan syytettä, vaikka epäsiveellisten julkaisujen levittäminen oli 

rikos. Näin ollen Vaittinen tukijoineen epäili ministerin toiminnan olevan lainvastaista.
297

 Eduskunnan 

hajottamisen vuoksi asia ei kuitenkaan edennyt mihinkään. Huomiota kansanedustaja Vaittinen tosin 

varmasti sai, jos se oli hänen motiivinaan. 

 

Alli Vaittisen ei tämän jälkeen enää nostanut pornokysymystä esiin eduskunnassa. Epäsiveelliset 

julkaisut pysyivät kuitenkin pinnalla, sillä pastori Veikko Tuominen (kr) ja 59 allekirjoittanutta
298

 

jatkoivat toukokuussa vuonna 1972 kirjallisessa kysymyksessään pornoaiheen esillä pitämistä todeten, 

että 

 

[e]päsiveelliset julkaisut ovat omiaan synnyttämään lukijoissaan, varsinkin nuorissa, sairasta 
seksualiteettia ja henkistä häiriintyneisyyttä sekä johtavat monia seksuaalirikoksiin. Julkaisijat eivät 

ajattele vastuutaan vaan taloudellista hyötyä.
299

 
 

Myös Tuomisen retoriikassa epäsiveellisyys näyttäytyi selvänä uhkatekijänä koko kansalle. Hän nosti 

esiin myös rahallisen voiton epäsiveellisyyden motiivina. Tämä asettuu yksiin yleisen 60-luvulla 

virinneen kaupallisuuden kritiikin kanssa – arvostettava kulttuurituote ei syntynyt rahantoivossa vaan 

muiden motiivien saattelemana. Näin kaupallisuus ja siveettömyys osin rinnastuivat edustaja Tuomisen 

esittämässä kysymyksessä. 

 

Oikeusministeri Pekka Paavola (sd) viittasi edustaja Tuomiselle osoitetussa vastauksessaan Tanskan ja 

Ruotsin pornovapautukseen, sillä hän totesi, että kyseisissä maissa tapahtuneen “pornografian 

vapauttamisen jälkeen ovat mahdollisuudet meillä valvoa epäsiveellisiksi katsottavia julkaisuja jossain 
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määrin vähentyneet”.
300

 Ministeri Paavola mainitsi vastauksessaan myös painovapaustoimikunnan, 

joka valmisteli komiteamietintöä epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisevästä laista. 

Pornografiakysymys oli siis monen mielessä 70-luvun alkutaipaleella, ja vuonna 1957 lailla asetettu 

Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta sai arvioitavakseen painotuotteita ennätysmäärän. 

Valvontalautakunnan toimintaa käsittelenkin tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

5.3 Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta 

 

Vuosi 1971 nousi myös Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnassa keskeiseksi vuodeksi. 

Valvontalautakunta perustettiin vuonna 1957, jolloin lakiin epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 

ehkäisemisestä lisättiin kaksi pykälää, joiden nojalla lakia toistuvasti rikkova painotuote voitiin 

väliaikaisesti lakkauttaa. Lisäksi asetettiin valvontalautakunta arvioimaan painotuotteiden 

epäsiveellisyyttä: 

 

Tämän lain noudattamisen valvontaa varten on asetettava valvontalautakunta, jonka tehtävänä on 
antaa oikeusministeriölle lausuntoja tämän lain soveltamista koskevissa asioissa sekä 
yksittäistapauksissa tehdä ehdotuksia tässä laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. 

Tarkempia määräyksiä tästä lautakunnasta annetaan asetuksella.
301

 
 

Perustamisestaan lähtien lautakuntaa oli konsultoitu vain satunnaisesti. Esimerkiksi Bengt Anderbergin 

toimittama Rakkaus II -teos toimitettiin lautakunnan tulkittavaksi oikeusministeriön toimesta vuonna 

1966, ja lautakunta totesi teoksen olevan lainvastainen eli sukupuolikuria ja -säädyllisyyttä 

loukkaava.
302

 Myös yksityishenkilöt ja erilaiset seurat lähettivät valvontalautakunnalle esimerkiksi 

mainoksia, julisteita ja huolestuneita kirjeitä: 

 

SOS!! Hyvät Herrat, 
Te siveellisten asioiden valvojat. 
 
Miksi kaupoissa myytävänä lehtiä ynnä vihkosia (kirjoista puhumattakaan) Esimerkiksi (Kamera) 
kaunis nimi eikö totta. Mutta mitä se sisältää, ainoastaan alastomia naisia eri asennoissa. Se on mitä 
saastaisin virhe yhteiskunnassa, mikä sanoo olevansa sivistynyt. 
 Ja eräs lehti, Jallu, siinä on myös pelkkää saastaa ja alastomuutta. Kuka näitä lehtiä painaa ja 
toimittaa. (Miehet) Ensimmäinen tehtävä on puuttua näihin saastaisiin epäkohtiin. 
 Suomen Tvssä suoritetaan pahennusta herättävää ohjelmaa. Eräänä päivänä laitettiin 9v poika 
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tuolille seisomaan ja määkimään juopporenttujen renkutusta (ei tippa tapa) Kysymme, onko tämä 
sivistysmaan ohjelmaa??[...]

303 
 

Yksityishenkilöiden tai muiden yksityisten tahojen kirjeitä valvontalautakunnan materiaalissa ei ole 

enää 1960-luvun jälkeen. Luultavasti kirjeitä ei enää arkistoitu, sillä tuskin yksityishenkilöiden 

kirjoitusinto salaperäisesti romahti vuosikymmenen vaihtuessa. 

 

Vuonna 1971 lautakunta sai kuitenkin arvioitavakseen kaksi suurta oikeusministeriölle osoitettua 

lehtipakettia. Toinen näistä lehtipaketeista oli Kristillisen radio- ja televisioliitto ry:n keräämä. Tässä 

paketissa oli mukana lehdet Jallu, Jermu, Miesten Maailma, Uusi Mies, Uusi Aatami, Cocktail ja 

Hymy, jotka kaikki olivat kotimaisia julkaisuja.
304

 

 

Toinen lehtipaketeista oli jo mainittu eduskunnan pornopaketti, joka oli kerätty kansanedustaja Alli 

Vaittisen johdolla. Tämä paketti sisälsi erinäisiä numeroita lehdistä Hymy, Stump, VIP, Jermu, Jallu ja 

Nyrkkiposti.
305

 Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakuntaan kuuluivat näiden pakettien 

saapumishetkellä puheenjohtajana oikeusneuvos Voitto Saario, varapuheenjohtajana kansanedustaja ja 

hovioikeudenneuvos Juuso Häikiö (kok), ja jäseninä hallintoneuvos Lemmikki Kekomäki, 

kansanedustaja ja agronomi Kerttu Saalasti (kesk), ylilääkäri Oscar Parland, toimistopäällikkö Erkki 

Aho ja FM Kaarina Suonio. 

 

Valvontalautakunta käsitteli nämä kaksi suurta lehtipakettia yhdessä, ja äänestyksen jälkeen päätyi 

seuraavaan lausuntoon, jonka mukaan käsitellyt lehdet loukkaavat sukupuolikuria ja säädyllisyyttä, 

 

koska niiden yksinomaisena ja laskelmoituna tarkoituksena on sukupuolivietin keinotekoinen 
kiihottaminen sekä kieroutuneen kuvan antaminen ihmisen sukupuolielämästä ja siihen liittyvästä 

vastuusta.
306

 
 

Tässä lausunnossa keskeiseksi argumentiksi nousi keinotekoisuus, eli sukupuolivietti käsitettiin 

sisäsyntyiseksi ilmiöksi, jota ei pitäisi ulkoisilla virikkeillä kiihottaa. Kieroutunut kuva ja 

vastuunkannon puuttuminen puolestaan saattavat liittyä epäsiveellisiksi tulkittujen lehtien 

karnevalistiseen ja humoristiseen luonteeseen. Tuottaa suurta houkutusta väittää, että lehdet leimattiin 
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vastuuttomiksi siksi, että ne esittivät seksin positiivisessa ja ilkikurisessa valossa, jolloin esimerkiksi 

raskauden mahdollisuus, sukupuolitaudit tai tavallinen perhe-elämä loistivat poissaolollaan. Tällöin 

jätetään huomiotta, että pornolehtien tarkoituskaan ei välttämättä ole olla realistisia sukupuolielämän 

näistä aspekteista, ja Marty Klein huomauttaakin, että puhuttaessa pornon antamasta epärealistisesta 

kuvasta monesti ohitetaan tai aliarvioidaan kuluttajien/käyttäjien kyky ymmärtää lukemansa tai 

katsomansa materiaali fiktiiviseksi. Taustalla elää käsitys seksuaalisuuden pelottavuudesta ja 

vaarallisuudesta, jonka puitteissa perinteinen kritiikki käsittää miehen seksuaalisuuden tuhoavana ja 

alistavana ja naisen seksuaalisuuden passiivisena ja uhriuttavana.
307

 

 

Valvontalautakunta ei ollut suinkaan kuitenkaan yksimielinen näiden saamiensa lehtien 

epäsiveellisyyttä arvioidessaan, vaan joutui äänestämään materiaalia tarkastellessaan. Karkeasti voi 

sanoa, että pääsääntöisesti lautakunnan jäsenet Kekomäki, Saalasti ja Häikiö olivat herkkiä 

tulkitsemaan materiaalin epäsiveelliseksi, kun taas jäsenet Parland, Aho ja Suonio puolestaan olivat 

yleensä sen kannalla, että kyse ei ollut lainvastaisesta materiaalista. Voitto Saarion mielipide vaihteli 

tapauskohtaisesti. Esimerkiksi lehtinipussa mukana olleen Jallu 1/1971 numeron kohdalla Kekomäki, 

Saalasti ja Häikiö olivat sitä mieltä, että lehti kokonaisuudessaan oli sukupuolikuria ja säädyllisyyttä 

loukkaava. Voitto Saario katsoi, että vain tietyt osat kyseisestä lehdestä olivat loukkaavia, kun taas 

Parland, Aho ja Suonio totesivat, ettei kyseinen Jallun numero ollut lainvastainen.
308

 

 

Vuonna 1971 lautakunnalle osoitettiin vielä yksi oikeusministeriön saama kirje lehtinäytteineen. 

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Paavali ja Helsingin piispa Johannes olivat allekirjoittajia kirjeessä, 

jossa paheksuttiin Hymy-lehdessä ollutta kuvaa ristillä riippuvasta miehestä.
309

 Hymyssä oli ollut 

artikkeli “Alastomana ristinpuulla – 20 asteen pakkasessa”, jossa alaston mies pelleili ristillä roikkuen 

välillä alaspäin, välillä vinottain.
310

 Kirkonmiehet kirjoittivat, että “[p]ainovapaus on olemassa 

oikeudenmukaisuuden ja totuuden puolustamiseksi, ei moraalisen turmion aikaansaamiseksi eikä 

myönteisen vakaumuksen loukkaamiseksi”.
311

 Piispojen huoli tukee väitettä siitä, että epäsiveelliseksi 

voitiin tulkita paljon muutakin kuin vain pornografista aineistoa. Hymyn alaston ristinpuulla roikkuja ei 

asetu kiihottavien tai edes seksuaalisuutta käsittelevien juttujen kategoriaan. Kuitenkin se lähetettiin 
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Epäsiveellisten julkaisujen lautakuntaan, eli juttua haluttiin käsiteltävän juuri lakia rikkovana, 

epäsiveellisenä painotuotteena. Näin humoristisuus, tai huono maku, tuli sekin tulkituksi siveellisyyden 

ja epäsiveellisyyden mittaristolla. Samalla sananvapaus ikään kuin ohimennen muotoiltiin 

tarkoitusperästä riippuvaiseksi oikeudeksi, joka oli olemassa vain myönteisten tai moraalisesti oikeiden 

tavoitteiden julkituomista varten. 

 

Tällaisessa tilanteessa, jossa Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakuntaa äkkiä konsultoitiin 

ennätysvilkkaasti, eikä yksimielisyyttä lain tulkinnasta lautakunnan sisällä saavutettu, päätyivät 

lautakunnan jäsenet Parland, Suonio ja Aho kirjoittamaan ongelmallisesta tilanteesta 

oikeusministeriölle pitkän kirjeen. Kirjeessä viitattiin kansainväliseen lainsäädäntöön, mutta 

huomautettiin, että lain laatimisen jälkeen oli tehty tutkimuksia epäsiveellisten julkaisujen 

vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen. Näiden tutkimusten mukaan haitallista vaikutusta ei ollut voitu 

osoittaa. Näin kirjeen allekirjoittajat totesivat, että tehtyjen tutkimusten valossa epäsiveellisiksi 

katsottujen julkaisujen levittämisen vastustaminen perustui “harhaisiin käsityksiin pornografian 

haittavaikutuksista sen käyttäjissä”. Ilmeisesti kirjeen kirjoittajat tunsivat tanskalaisen Kutchinskyn 

tuoreen tutkimuksen Tanskan pornovapautuksen ja seksuaalirikollisuuden kytköksestä, sillä kirjeessä 

todettiin, että “tutkimusten mukaan ns. pornografisen aineiston lukeminen tai katseleminen vaikuttaa 

hämmästyttävän vähän yksilöllisiin seksuaalisiin tottumuksiin ja moraalikäsityksiin”.
312

 Kutchinskyn 

tutkimuksessahan nimittäin testattiin pornografian lyhytaikaisia vaikutuksia ja päädyttiin siihen 

tulokseen, että pornolla on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutuksia jo muodostuneeseen 

seksuaalimoraaliin ja -käytökseen.
313

 

 

Kirjeen kirjoittajat katsoivat, että pitäviä kriteerejä sukupuolikuria loukkaavan materiaalin 

arvioimiseksi ja luokittelemiseksi ei voitu löytää, mutta säätely oli tarpeellista siinä mielessä, ettei 

kukaan tahtomattaan joutuisi tekemisiin henkilökohtaisia moraalikäsityksiä loukkaavan materiaalin 

kanssa. Allekirjoittaneet siis suosittelivat ennen kaikkea myyntipaikkojen ja -tapojen säätelyä: 

 

[...] katsomme, että ns. pornografian valvonta on lähtökohdissaan väärä, tavoitteiltaan 
epätarkoituksenmukainen ja tehtävänä ylivoimainen, jos se perustuu tiettyjen eroottisten esitysten 
sallimiseen ja toisten kieltämiseen. Sen sijaan valvontatoimenpiteillä tulisi voida vaikuttaa siihen, 
että ketään ihmistä ei tavallisessa elinympäristössään pakoteta vastoin tahtoaan kohtaamaan 
esityksiä, jotka hän kokee arvojensa vastaisina ja sen vuoksi ahdistavina. Olisi siis säädeltävä ja 

                                                 
312

 KA, Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta, oikeusministeriölle osoitettu kirje 19.5.1971, n:o 1172/06/71. 
313

 Kutchinsky 1999, 202–203 ja Kutchinsky 1972, 90. 



 

63 
 

valvottava ns. pornografian julkisuuden astetta.
314

 
 

Lautakunnan jäsenet huomauttivat kirjeessään myös, ettei yhteyttä rikollisuuden ja pornografian välillä 

oltu voitu todistaa, eikä muutoinkaan pornon haitallisista vaikutuksista ollut riittävästi näyttöä. Tämän 

johdosta kirjoittajat suosittelivat, että oikeusministeriö asettaisi toimikunnan pohtimaan 

mahdollisuuksia lainsäädännön muuttamiseksi niin, että “levittämistä ei säädellä luokittelemalla ja 

kieltämällä julkaisuja sinänsä vaan kieltämällä tiettyjä julkistamisen muotoja eli säätelemällä laissa 

tarkoitettujen julkaisujen julkisuuden astetta”.
315

 Tähän työhön oikeusministeriö ryhtyikin asettamalla 

painovapaustoimikunnan pohtimaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemiseen pyrkivän 

lainsäädännön tilaa. 

 

5.4 Painovapaustoimikunta 

 

Kun Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan kolmen jäsenen kirjoittamassa kirjeessä 

ehdotettiin lainsäädännön tarkistamista, pyysi oikeusministeri Mikko Laaksonen asiantuntijalausunnot 

tilanteesta. Rikosoikeuden professori Inkeri Anttila totesi lausunnossaan, että lainsäädäntöä oli syytä 

tarkistaa, ja ehdotti toimikunnan perustamista kyseistä tehtävää varten. Toisen lausunnon antoi 

sosiologi Klaus Mäkelä, joka totesi, että lain soveltaminen käytäntöön johtaisi yleisen ilmapiirin 

kiristymiseen ja tätä kautta sanan- ja mielipiteenvapauden kaventumiseen. Toisaalta syytetoimet 

sysäisivät kustantajat tuottamaan markkinoille yhä kovempaa pornoa.
316

 

 

Näiden lausuntojen pohjalta oikeusministeri teki Alli Vaittisen kokoamaa pornopakettia koskevan 

päätöksensä olla ryhtymättä oikeustoimiin, ja tästä seurauksena kansanedustaja Vaittinen tovereineen 

yritti saada oikeusministerille syytteen lainvastaisesta toiminnasta tässä kuitenkaan onnistumatta. Näin 

epäsiveellisyyskysymystä käytettiin mitä suurimmissa määrin politikoinnin välineenä. 

Painovapaustoimikunta sen sijaan suositusten mukaan asetettiin pohtimaan niin yksityisyyden suojaa 

kuin epäsiveellisiä julkaisujakin, ja komiteamietinnön toimikunta sai valmiiksi vuonna 1973. 

Toimikunnan puheenjohtaja oli professori Inkeri Anttila, ja jäseninä olivat lainopin kandi Lars Bruun, 

ylilääkäri Jarkko Eskola, valtiotieteen tohtori, apulaisprofessori Osmo Koskelainen, valtiotieteen 
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tohtori, lääketieteen lisensiaatti Pekka Kiviranta, professori Kaarle Nordenstreng sekä vt. vanhempi 

hallitussihteeri Jan Törnqvist. 

 

Painovapaustoimikunnan tehtävä oli kaksiosainen. Ensinnäkin toimikunnan tuli tutkia epäsiveellisiä 

julkaisuja koskevaa lainsäädäntöä ja valmistella uudistustyötä. Toinen tehtävä koski 

yksityisyydensuojaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Molemmat tehtävät kytkeytyivät keskeisesti 

Lehtimiehet Oy:n julkaisuihin, sillä yhtiö oli suurin pornolehtijulkaisija ja toisaalta Hymyn harjoittama 

journalismi toimi kimmokkeena yksityisyydensuojalain valmistelulle. Valmistuneen komiteamietinnön 

liitteenä oli mukana myös Osmo Koskelaisen, Sirkka Germainin, Kai Sieversin ja Kimmo Lepon 

tekemä haastattelu- ja kyselytutkimus aikuisten sukupuolielämästä Suomessa. Haastattelututkimuksessa 

oli mukana 2494 vuosina 1917–1953 syntynyttä, vuonna 1971 Suomessa asunutta henkilöä.
317

 

Kyseisen tutkimuksen aineistoa käytetään myös Osmo Kontulan ja Elina Haavio-Mannilan 

Suomalainen seksi -tutkimuksessa, Seksin trendit -teoksessa sekä Kontulan Halu & intohimo -

teoksessa.
318

 

 

Kyseisen tutkimuksen mukaan 77 % miehistä ja 54 % naisista oli vuoden sisällä selaillut tai lukenut 

pornografisena pitämäänsä materiaalia. 54 % miehistä ja 31 % naisista katsoi, että yli 16-vuotiaat 

saisivat ostaa pornografiaa määrätyistä liikkeistä. Tutkimuksessa havaittiin, että myönteisimmin 

pornografiaan suhtautuivat miehet, iältään nuoret ja vähintään keskikoulun käyneet.
319

 Kutchinsky 

tosin huomauttaa, että tällainen koulutuksen ja pornomyönteisyyden kytkös voi selittyä yksinkertaisesti 

sillä, että niin kauan kuin pornografian saaminen on ollut vaikeaa ja kallista, sen hankkiminen on ollut 

helpompaa juuri koulutetummalle yläluokalle, minkä johdosta koulutetulla väestöllä voi olla enemmän 

kokemuksia pornografiasta kuin kouluttamattomalla väestöllä.
320

 Kutchinskyn tutkimus oli myös 

suomalaiselle tutkijaryhmälle tuttu, sillä hänen tutkimuksensa esitettiin tiivistettynä kyseisen 

tutkimuksen osana.
321

 

 

Kutchinskyn tutkimuksessa keskeistä oli tutkia juuri pornon ja seksuaalirikollisuuden kytköstä. Yksi 

edelleen käytetyimmistä pornoa vastustavista argumenteista on se mahdollisuus, että porno yllyttäisi 
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tekemään seksirikoksia. Tanskassa pornografiset kirjoituksen vapautettiin vuonna 1967, ja vuonna 

1969 myös kuvallinen porno koki vapautuksen, jonka seurauksena pornoa sai Tanskassa myydä 

kaikille yli 16-vuotiaille. Tämä pornovapautus herätti laajasti kansainvälistä huomiota,
322

 ja niinpä 

Tanskassa mahdollistui myös ainutlaatuinen tilanne tutkia pornon ja seksuaalirikollisuuden kytköstä. 

 

Kutchinsky esittää viisi hypoteesia pornon ja seksuaalirikosten suhteesta: 

 

Inspiraatiohypoteesi: Media (tässä tapauksessa siis pornografinen media) esittäessään ja 

ihannoidessaan rikoksia vahvistaa joissakin ihmisissä taipumusta toteuttaa rikoksia samalla 

kun se vähentää toteuttamista estäviä estoja. 

Oppimishypoteesi: Media antaa mallin ja ohjeita rikoksen toteuttamiseen. 

Laukaisinhypoteesi: Piilevät rikolliset taipumukset heräävät juuri median vaikutuksen 

ansiosta. 

Puhdistumis- eli katharsishypoteesi: Ne aggressiiviset impulssit, jotka voisivat johtaa 

rikoksiin, tyydyttyvät median tarjonnan kautta. 

Terapiahypoteesi: Media voi auttaa ymmärtämään ja työstämään henkilökohtaisia ongelmia 

ja näin vähentää rikoksen toteuttamisen mahdollisuutta. 

Nollahypoteesi: Median ja rikoksen tekemisen välillä ei ole kausaalista suhdetta.
323

 

 

Näistä hypoteeseista kolme ensimmäistä kytkevät median, tässä tapauksessa siis pornografian ja 

rikollisuuden yhteen niin, että pornografia korreloi positiivisesti seksuaalirikosten märän kasvuun. 

Kaksi seuraavaa hypoteesia puolestaan esittävät pornografian laskevan seksuaalirikollisuuden määrää. 

Viimeinen hypoteesi tyrmää syy ja seuraus -yhteyden kaikkineen. 

 

Näitä hypoteeseja Kutschinsky soveltaa tarkastellessaan Tanskan seksuaalirikosten määrän 

kehittymistä 60- ja 70-lukujen taitteessa. Seksuaalirikosten määrä koki vain vähän muutoksia aina 

vuoteen 1966 saakka, jonka jälkeen rikosten määrä merkittävästi väheni. Vuonna 1966 näitä rikoksia 

oli noin 88 tapausta 100 000 henkilö kohden, mutta vuonna 1967 seksuaalirikosten suhde oli 66,5/100 

000. Jos kolme ensimmäistä hypoteesia pitäisivät paikkansa, olisi seksuaalirikosten määrä päinvastoin 

noussut vapaan pornon saatavuuden seurauksena, sillä tekstuaalinen porno vapautettiin Tanskassa juuri 

vuonna 1967. Kutchinsky huomauttaa tosin, että kausaalisuuden osoittaminen rikoksissa on 
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käytännössä mahdoton tehtävä tai ainakin erittäin monimutkaista, sillä vaikuttimet ovat yksilökohtaisia 

ja vaihtelevat tapauksesta toiseen. Tästä huolimatta on mahdollista osoittaa jokin hypoteesi vääräksi.
324

 

 

Koska seksuaalirikosten määrä Tanskassa väheni huomattavasti 60- ja 70-lukujen taitteessa niin, että 

määrä pysyi 70-luvulla pitkään vakiona suhteella 40–50/100 000, ei pornografian kytkös 

seksuaalirikollisuuden määrän kasvuun vaikuta pitävän paikkaansa. Kutchinsky kuitenkin jatkaa 

tutkimustaan jaottelemalla seksuaalirikollisuustilastot tarkasti erilaisten tapaustyyppien mukaan, ja 

haarukoimalla ja pois sulkemalla erilaisia määränlaskua mahdollisesti selittäviä asioita. Hänen 

tutkimustulostensa valossa laskua ei voida selittää esimerkiksi sillä, että ihmisten asenteet 

seksuaalirikoksia kohtaan olisivat höllentyneet tai että valmius ilmoittaa näitä rikoksia poliisille olisi 

laskenut 60-luvun lopussa. Näin ollen seksuaalirikosten määrän lasku vaikuttaa Kutchinskyn mukaan 

todelliselta asialta eikä vain tilastoharhalta. Jos kohta tästä ei voida vetää sellaista johtopäätöstä, että 

porno vähentäisi seksuaalirikollisuutta, voidaan kuitenkin väittää, ettei pornon vapaa saatavuus 

ainakaan nosta seksuaalirikollisuuden määrää.
325

 

 

Näihin Kutchinskyn tutkimustuloksiin myös suomalainen tutkijaryhmä tukeutui ottaessaan vahvasti 

kantaan Suomen lainsäädäntöön: 

 

Kysymys yleisesti ottaen onkin siitä, missä määrin demokraattisen yhteiskunnan on lähdettävä 
suojaamaan esimerkiksi erittäin ahdasmielisen kasvatuksen tai neuroottisten seksuaalipelkojen 
seurausvaikutuksia tai niitä henkilöryhmiä, joilla on ehkä täysin harhainen käsitys pornografian, 

alastonkuvien tai seksuaalisuutta koskevien kirjoitusten ym. vaikutuksista.
326

 
 

Varsinaisessa komiteamietinnössä pohdittiin pornografian määrittelemisen, tulkinnan ja valvomisen 

ongelmia, ja päädyttiin toteamaan, että “jokainen pornografian määritelmä on kulttuuri- ja 

arvosidonnainen. Käsitteen sisältö vaihtelee paitsi ajan ja paikan mukana, myös ikäluokasta ja 

sosiaaliryhmästä toiseen”.
327

 Tämän vuoksi toimikunta ei nähnyt pornografian kokonaiskieltoa 

toteuttamiskelpoisena etenkään, koska pornografian ei voitu todistaa johtavan rikollisuuteen tai 

psyykkisiin häiriöihin. Komitea katsoi, että sensuuri- ja lainsäädäntätoimilla oletettavasti pyrittiin 

huonoiksi katsottujen käyttäytymismuotojen vähentämiseen, mutta koska pornolla ei tällaisia 

seksuaalikäytöstä muuttavia seurauksia ollut, ei lainsäädännön komitean mielestä tulisi puuttua pornon 
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kulutukseen. Komitea viittasi Tanskan esimerkkiin ja totesi jopa, että “[i]tse asiassa seksuaalirikoksiin 

syyllistyneillä näyttää olevan vähemmän kokemuksia pornografiasta kuin muulla väestöllä 

keskimäärin”.
328

 

 

Mietinnössä pohdittiin myös rikoslain käyttötarkoitusta ja painotettiin, että “se seikka, että jokin ilmiö 

joidenkin henkilöiden moraalikäsitysten mukaan on paheksuttava, ei oikeuta käyttämään rikoslakia 

kyseessä olevien moraalinormien sanktiona”.
329

 Kontula ym. toteaakin, että on tyypillistä, että se mikä 

itsestä tuntuu moraalittomalta, haluttaisiin kieltää myös muilta ihmisiltä. Tähän liittyy myös vahva 

syyllistämispyrkimys.
330

 Voi myös tulkita syyllistämisen ja kieltämispyrkimysten olevan osa 

sukupuolisuuden ja julkisen vallan yhteyttä. Määrittelemällä jokin sukupuolinen toiminta, tässä 

tapauksessa pornon käyttäminen, vääräksi ja laittomaksi vahvistetaan vallitsevia voimasuhteita ja 

vallanpitäjien otetta elämän hallitsemisesta.
331

 Pyrkimys irrottaa rikoslaki sukupuolisuuden 

sanktioimisesta puolestaan voidaan tulkita yritykseksi muuttaa vallitsevia voimasuhteita. 

 

Lainsäädäntöä komitean mielestä tarvittiin vain sen takaamiseksi, että kuvallisen pornon levittäminen 

ei tapahtuisi mielipahaa aiheuttavalla tavalla. Kirjoitettua pornoa toimikunta ei nähnyt aiheelliseksi 

erityisesti valvoa tai rajoittaa sen esillepanoa, sillä 

 

[p]ainettu sana kirjassa […] ei yleensä tunkeudu lukijan tietoisuuteen ilman tämän omaa aktiivista 
myötävaikutusta: kirja tai lehti on avattava ja luettava, ja jos teksti vaikuttaa loukkaavalta lukija voi 

lopettaa lukemisen.
332

 
 

Painovapaustoimikunta suositti pornolehtien julkaisemiselle sellaista rajoitusta, että toiminta olisi 

ilmoituksenvaraista. Lisäksi pornon levittämistä lapsille ei pitäisi sallia, ei niinkään siksi, että porno 

olisi lapsille haitallista, vaan siksi, että lapsen huoltajalla pitäisi olla ensisijainen valta päättää lapsen 

kasvatuksesta myös sukupuoli- ja seksuaalisuusasioissa.
333

 Näin toimikunnan ehdotus lainsäädännön 

uudistamiseksi käytännössä tarkoitti pornon vapauttamista myyntiin eräillä julkisuusastetta säätelevillä 

reunaehdoilla. 

 

Painovapaustoimikunnan valmistelutoimet olivat ainakin jossain määrin yleisessä tiedossa, sillä vuonna 

                                                 
328

 KM 1973:1, 3. 
329

 KM 1973:1, 6. 
330

 Kontula & Kosonen 1994, 308. 
331

 Foucault 1998, 21, 45, 104-105. 
332

 KM 1973: 14. 
333

 KM 1973: 28, 33–35. 



 

68 
 

1972 Kristillinen Radio- ja Televisioliitto ry lähestyi oikeusministeriötä ja sitä kautta Epäsiveellisten 

julkaisujen valvontalautakuntaa lehtipaketilla, johon kuului numeroita lehdistä Hymy, VIP, Nyrkkiposti, 

Seksi, Jallu, Jermu, Naku, Uusi Aatami, Miesten Maailma, Charming Bazaar ja Cocktail.
334 

Lehtinipun 

oheiskirjeessä painovapaustoimikunnan toivottiin kannattavan lain tiukempaa valvontaa. Yhdistys 

esitti, että 

 

[v]oimassa olevan lain täytäntöönpanosta tai sen mahdollisesta muuttamisesta keskusteltaessa ei 
mielestämme saisi taipua […] vähemmistöjen vaatimuksiin. 
 Myöskin olisi ajateltava ja tutkittava pornografian vapauttamisesta johtuvia seurauksia. Eräät 
amerikkalaiset asiantuntijat ovat sitä mieltä, että pornografia mm. johtaa nuorisoa lisääntyvään 

huumeiden käyttöön.
335

 
 

Valvontalautakunnassa istuivat vuonna 1972 tämän lehtipaketin aikaan puheenjohtajana oikeusneuvos 

Henrik Grönqvist, vpj. Juuso Häikiö ja jäsenet kansanedustaja ja ekonomi Tellervo Koivisto (sd), FM 

Kaarina Suonio, ylilääkäri Oscar Parland, toimistopäällikkö Erkki Aho sekä kansanedustaja ja 

kunnallisneuvos Orvokki Kangas (kesk). Jälleen lautakunta käsitteli lehdet yksi kerrallaan todeten, että 

mainituista lehdistä vain Nyrkkipostin jutussa Lehmä ei rimpuile vastaan! Eläimeensekaantujan katkera 

itsetilitys oli mukana sukupuolikuria ja säädyllisyyttä loukkaava kuva. Päätökseen päädyttiin jälleen 

äänestysten kautta ilman yksimielisyyttä.
336

 

 

Myös eduskunnassa painovapaustoimikunnan työ ja työn tulokset nousivat esiin muutamia kertoja. Kun 

kansanedustaja Veikko Tuominen vuonna 1973 puuttui suullisessa kysymyksessään ulkomaisen, kovan 

pornografian maahantuontiin, vastasi oikeusministeri Matti Louekoski (sd) toimenpiteiden olevan 

harkinnan alla. Ministeri Louekoski viittasi painovapaustoimikunnan mietintöön todeten, että hallitus 

pohti parhaillaan millaisiin toimenpiteisiin lain suhteen olisi syytä ryhtyä.
337

 

 

Vuonna 1974 painovapaustoimikuntaan palattiin eduskunnassa uudestaan, kun edustaja J. Juhani 

Kortesalmi (sm) esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen kuuden muun allekirjoittajan kera. 

Kysymyksessä pornografian saatavuus kytkettiin suoraan poliittiseen tilanteeseen, sillä Kortesalmi 

esitti, että 
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[e]rityisesti K-linjan valtakauden aikana on maassa vain lisääntymistään lisääntynyt räikeä 
sukupuolimoraalia, ihmisyyttä ja naisen arvoa loukkaava pornografia. […] Jos on välttämätöntä 
julkaista kyseisiä lehtiä, olisi niiden jakelu sijoitettava määräpaikkoihin eikä niin, että pornografia 

rehottaa valtoimenaan missä tahansa.
338

 
 

Vastauksessaan oikeusministeri Louekoski viittasi jälleen painovapaustoimikunnan mietintöön todeten, 

että juuri myyntipaikkojen rajaaminen oli mietinnön keskeinen ehdotus. Kuitenkin Louekoski jatkoi, 

ettei oikeusministeriö ollut vielä ottanut kantaa komiteamietinnön ehdottamiin toimiin lähinnä 

ilmeisesti myyntipaikkojen rajaamiseen liittyvien ongelmien vuoksi.
339

 Edustaja Kortesalmen 

kirjallinen kysymys oli päivätty 19.2.1974. Jo 22.3.1974 Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta 

kuitenkin antoi lausunnon oikeusministeriön aloitteesta lähetettyyn lehtipakettiin,
340

 ja seuraavana 

vuonna 1975 aloitettiin oikeuskäsittely epäsiveellisiä julkaisuja vastaan. On todennäköistä, että 

oikeusministeri Louekoski oli siis jo edustaja Kortesalmen kirjalliseen kysymykseen vastatessaan 

tiennyt, millaista kantaa oikeusministeriö oli ottamassa komiteamietinnön ehdottamiin toimiin. 

Painovapaustoimikuntahan suositteli vuoden 1927 lain kumoamista ja epäsiveellisyyskysymysten 

rajaamista lainsäädäntövallan ulkopuolelle, mutta oikeusministeriö jätti mietinnön vaille käytännön 

vaikutuksia ryhtyessään oikeustaistoon epäsiveellisyyttä vastaan. 

 

Anttilan mukaan komitean pohdinto jäi vähälle huomiolle erityisesti siksi, että samaan aikaan 

käsittelyssä ollut yksityisyydensuojalaki (ns. Lex Hymy) vei huomion porno-kysymykseltä. Anttila 

esittää, että Suomessa lakien kiristäminen ja tiukentaminen on aina helpompaa ja nopeampaa kuin 

lakien kumoaminen tai höllentäminen, ja sen takia yksityisyydensuojalaki oli helpompi ja 

kivuttomampi uudistuskohde.
341

 Toisinhan kävi esimerkiksi Tanskassa, jossa otettiin vakavasti 60-

luvulla säädyttömyys-oikeudenkäynteihin lausuntoja antavan neuvoston esitykset siitä, ettei 

lääketieteellisestä tai kriminologisesta näkökulmasta katsoen pornon laittomuudelle ollut perusteita.
342

 

Tanskassa tämä johti nopealla tahdilla pornon vapauttamiseen, Suomessa samantyyliset 

asiantuntijalausunnot jäivät vaille vaikutusta. 

 

Inkeri Anttila oli muutoinkin aktiivinen hahmo seksuaalirikoslainsäädännön uudistamispyrkimyksissä. 

Hän oli mukana jo vuoden 1967 seksuaalirikoskomiteassa, ja Soraisen mukaan lakitekstin siirtyminen 
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siveellisyyspuheesta kohti seksuaalisuussanastoa oli pitkälti juuri Anttilan ansiota.
343

 Onkin 

huomattavaa, että painovapaustoimikunnan mietinnössä ei käytetä siveellisyystematiikkaa 

lainsäädäntökysymyksenä. Kun painovapaustoimikunnan komiteamietintö jäi vaille huomiota ja 

käytännön toimenpiteitä, nousi asia agendalle uudestaan vuonna 1975, jolloin Anttila toimi 

virkamieshallituksen oikeusministerinä. Hallituksen kaaduttua asia jälleen hautautui noustakseen 

uuteen käsittelyyn vuonna 1979, jolloin Anttila toimi lainsäädännön muuttamiseen tähtäävän 

työryhmän puheenjohtajana. Tämänkin työryhmän työ jäi lopulta tuloksettomaksi.
344

 

 

Asiantuntijat siis tulkitsivat vallitsevan lain käyttökelvottomaksi ja vanhentuneeksi jo 70-luvun 

alkupuolella. Myös Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta oli todennut tilanteen 

kestämättömäksi ja oman toimintansa tarkoituksen epäselväksi. Koskelaisen ym. tutkimuksessa 

varovainen enemmistö tutkimukseen osallistuneista suomalaisista kannatti pornon vapaata saatavuutta 

tietyin ikä- ja saatavuusrajoituksin. Näin ollen moni taho koki painotuotteiden siveellisyyden 

vahtimisen lainsäädännöllä tarpeettomaksi tai mahdottomaksi. Tästä huolimatta tilanne kärjistyi lopulta 

oikeussalitaistoksi, kun lain muuttamisen sijaan lakia alettiin panna koko voimalla täytäntöön. Tätä 

oikeusprosessia tarkastelen seuraavissa luvuissa. 

 

6. Jaetaan oikeutta 

 

6.1 Lain koura tavoittaa pornolehdet 

 

Oikeustaistelu alkoi maaliskuussa vuonna 1975, jolloin Helsingin raastuvanoikeuteen marssitettiin 

Lehtimiehet Oy:stä johtaja Urpo Lahtinen, toimitusjohtaja Matti Lahtinen, varatoimitusjohtaja Antti 

Honkasuo sekä päätoimittaja Timo Toivonen. Heitä syytettiin epäsiveellisiä julkaisuja koskevan lain 

rikkomisesta, ja lisäksi Lahtiset
345

 ja Honkasalo saivat syytteen myös painovapauslain rikkomisesta. 

Vastaajayhtiöinä toimivat Pop-lehdet (Lehtimiehien tytäryhtiö) sekä Lehtimiehet Oy.
346

 Samaan aikaan 

Tampereella käynnistyi oikeudenkäynti Kustannus Oy Williams Förlags Ab:ta vastaan.
347

 Koska 

kuitenkin olen jo tuonut esiin Lehtimiehet Oy:n uraauurtavuuden ja merkittävyyden 
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 Sorainen 2011, 226–227. 
344

 Anttila 1988, 46–47 ja Fredman 1984, 55–58. 
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 Huom. Urpo Lahtinen ja Matti Lahtinen eivät ole sukua toisilleen. 
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 Hka akti 36/75, 381§. 
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 KoO V 78/841. 
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pornolehtimarkkinoilla, ja koska oikeudenkäyntien syytteet ja lopputulokset ovat samankaltaiset, 

käsittelen selvyyden vuoksi pääosin vain Lehtimiehet Oy:n ja myöhemmin Menekkilehdet Oy:n 

kohdistunutta oikeudenkäyntiä. Nämä kaksi oikeudenkäyntiä kietoutuivat pitkälti yhteen, joten on 

perusteltua käsitellä niitä yhdessä, vaikka Menekkilehtien ura oli lyhyt ja kuriositeetinomainen. 

 

Oikeudenkäynnin taustalla oli oikeusministeriö, joka oli lähettänyt Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnan arvioitavaksi lehdet Jallu 1 ja 2/1974, Junnu 1,2 ja 3/1974, Panoraama 1, 2 ja 

3/1974, Ratto 2 ja 3 /1974, Seksi 2 ja 3 /1974, Nyrkkiposti 1 ja 3 /1974, Sammy 1/1974 ja Cocktail 

6/1974. Lehtiä arvioituaan lautakunta välitti oikeusministeriölle lausunnon, jossa todettiin 

 

että sanottuihin lehtiin sisältyvässä valokuvaamalla valmistetussa aineistossa esitetään seksuaalisten 
toimintojen ja sukupuolielinten yksityiskohtaista kuvausta ilman asiallista opetus- tai muuta 
hyväksyttävänä pidettävää tarkoitusta ja muutoinkin sellaisin tavoin ja sellaisessa muodossa, että 

lehdet loukkaavat sukupuolikuria ja säädyllisyyttä […].
348

 
 

Huomionarvoista on, että tämän lehtipaketin yhteydessä lautakunta ei liittänyt kannanottonsa yhteyteen 

erillistä muistiota jäsentensä kannanotoista, vaan päätös oli yksimielinen. Ero on selvä vuosikymmenen 

alkuun verrattuna, jolloin lautakunnan jäsenistön mielipiteet menivät tasaisesti ristiin lehtien 

epäsiveellisyyttä arvioitaessa. Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan lausunnon perusteella 

oikeusministeriö oli katsonut vuoden 1974 Jallun, Kallen ja Raton useamman numeron loukkaavaan 

sukupuolikuria ja säädyllisyyttä, ja näin ollen kehottanut kaupungin viskaalia nostamaan syytteet ja 

tuomitsemaan saavutettu taloudellinen hyöty menetettäväksi.
349

 

 

Tämä valvontalautakunnan kommentti uudentaa selvästi ajatusta siitä, että seksin ja seksuaalisuuden 

esittäminen on oikein ja hyväksyttävää tietyssä kontekstissa (esim. opetustavoite) tai yksityisenä 

tapahtumana, mutta väärin ilman tällaista kontekstia. Kalhaa mukaillen seksuaaliset aktit ovat siis 

hyväksyttäviä jos ne ovat osa ihmiselämän kokonaisvaltaista kuvausta. Jos ne ovat irrallaan tästä 

kokonaisuudesta, ne ovat pornoa.
350

 Juuri yksityisen ja julkisen elämänpiirin rajan murtaminen onkin 

nostettu monella taholla yhdeksi pornon keskeiseksi piirteeksi. Pornon katsotaan leikittelevän tällä 

rajalla, ja osa shokeeraavuudesta ja vastustusreaktioista pohjautuukin tähän ilmiöön – suurin valtti on 

ikään kuin piilotetun ja salatun paljastamisessa. Porno loukkaa ja hämmentää, koska se tulee sellaiselle 
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 KA, Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta, lausunto 22.3.1974, n:o 694/74/74. 
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 Hka akti 36/75, liite 18 § 381. 
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 Kalha 2007a, 17. 
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alueelle, joka yleisesti käsitetään intiimiksi.
351

 

 

Sukupuolikurin ja säädyllisyyden loukkaamisen näyttäminen todeksi muodostuikin oikeusprosessin 

keskeiseksi sisällöksi. Syyttäjän näkökulmasta kyseessä oli selvä lain rikkominen, syytettyjen 

keskeinen puolustuksen kulmakivi oli puolestaan siinä, että käsittelyssä olevien lehtien sisältö oli jo 

vakiintunut, eikä näin ollen rikosta ollut tapahtunut, koska lehtien sisältöön ei oltu aiemminkaan 

puututtu. Esimerkiksi Urpo Lahtisen kuulusteluissa kirjattiin, että “[k]uulusteltavan mielestä 

pornografiakäsite on varsin epämääräinen”. Myöhemmissä kuulusteluissa Lahtisen on kirjattu sanoneen 

vielä, että “[k]oska kukaan ei oikeastaan tiedä, mikä on pornografiaa, ei lehtien sisältöä ollut mitenkään 

jyrkästi muutettu”. Myös painovapaustoimikunnan mietintö ehdotettuine lainmuutoksineen oli 

Lehtimiehet Oy:n väelle tuttu, sillä se nostettiin kuulustelupöytäkirjoissa esiin sekä Urpo Lahtisen että 

Antti Honkasalon toimesta.
352

 

 

Päätoimittaja Timo Toivonen kirjoitti myös kirjeen oikeudelle, jossa hän pitkällisesti käsitteli 

pornografia-käsitteen epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta. Myös hän nosti esiin lehtien vakiintuneen 

linjan. Toivonen totesi, ettei lehtien sisältö oleellisesti ollut muuttunut vuosiin, minkä vuoksi syyte 

vaikutti olevan paitsi pahasti myöhässä, myös taka-askel yhteiskunnan seksuaalisessa vapautumisessa. 

Lisäksi hän kuvaili syytteessä mainittujen lehtien linjaa siistiksi verrattuna ulkomaisiin julkaisuihin, 

joissa erityisesti jäykistyneet siittimet olivat tavanomaista kuvasisältöä – Lehtimiehet Oy:n lehdissä 

tällaista sisältöä ei ollut. Kiinnostavasti Toivonen mainitsi, että Ruotsissa ennen pornon täyttä 

vapautusta juuri erektio oli valokuvien kiellettyä sisältöä. Kirjeensä Toivonen lopetti toteamalla, että 

 

[h]yvin, hyvin pitkä maailmanhistoria ei tunne yhtään siveellisyysoikeudenkäyntiä, jolle jälkipolvi 
olisi hurrannut. Hyvä osoitus tästä on Myklen romaani “Punainen rubiini”, joka vuonna 1961 
poltettiin roviolla – ja jonka “epäsiveellisimmät” kohdat vuonna 1973 hymistellen luettiin... 

 O tempora, o mores...
353

 
 

Toivosen voi nähdä olevan samoilla linjoilla painovapaustoimikunnan kanssa nostaessaan esiin 

siveellisyyden aikasidonnaisuuden. Yksi keskeinen ongelmahan pornografian määrittelemisessä on 

termin kontekstisidonnaisuus, jolloin ajan kuluminen muuttaa käsitykset siitä, mitä pornografia on. 

Näin siveellisyysrikos ylipäätään asetettiin Toivosen kirjelmässä hullunkuriseen valoon yhteiskunnan 

                                                 
351

 Esim. Aho 2003, 318, Kipnis 2006, 124–125, Kalha 2007a, 12–13, Kontula 2008, 242. 
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 Hka akti 36/75 381§, liite 20 § 381, tutkintapöytäkirjat ja liite 24 § 381, tutkintapöytäkirjat. 
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 Hka akti 36/75 381§, liite 21 § 381, kirje 26.4.1974. Toivonen viitannee Myklen romaanin hymistelyllä siihen, että Ratto 
julkaisi teoksen sukupuolikuria loukkaaviksi määritellyt kohdat numerossa 1/1973. 
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kehityksen mittakaavassa erityisesti suhteessa muutoin seksuaalikysymyksissä tapahtuneeseen 

vapautumiseen. Siveellisyydestä tuli tässä mielessä ikään kuin jäänne lakitekstissä.
354

 

 

Toivosen tavoin ulkomaalaisten lehtien kovempaan linjaan viittasi kuulusteluissa myös Honkasuo, sillä 

hänen mukaansa kotimaisilla lehdillä oli pyritty hillitsemään tanskalaistyyppisten lehtien myynnin 

lisääntymistä.
355

 Tanskalaiset lehdet olivatkin suomalaisia serkkujaan rohkeampia. Kutchinskyn 

tutkimusten mukaan vuoden 1969 pornovapautuksen jälkeen markkinoilla oli ns. perinteisen 

heteropornon lisäksi laaja valikoima myös esimerkiksi eläin- ja fetissipornoa.
356

 

 

Myös eduskunnan tietouteen käynnistynyt oikeusprosessi kantautui viimeistään siinä vaiheessa, kun 

oikeusministeri Louekoski vastasi kansanedustaja Olavi Ronkaisen (kr) suulliseen kysymykseen 

toimenpiteistä ulkomaalaista pornografiaa vastaan todeten, että “[k]otimaisen pornon osalta voinen 

mainita, että parhaillaan on vireillä rikosprosessi kahdeksaa pornoksi katsottua lehteä vastaan”.
357

 

Kuitenkin jo seuraavaan asiaa koskevaan kysymykseen, nimittäin edustaja Veikko Tuomisen 

toiveeseen pornolehtien myynnin kieltämisestä, ministeri Louekoski vastasi todeten, että 

 

[v]oimassa on kieltolaki, joka eräin osin on vanhentunut. […] Poliittinen tahto on puuttunut 
uudistuksen läpiviemiseksi, vaikka tarvittava valmistelutyö lainsäädännön kehittämiseksi on 

tehty.
358

 
 

Poliittisen tahdon puutteeseen ministeri Louekoski viittasi myös Peltoniemen vuonna 1975 tekemässä 

haastattelussa, jossa hän totesi, että 

 

[o]len keskustellut mietinnöstä hallituksen piirissä ja asialla ei ole kannatusta. Ehkä se on jossakin 
määrin valitettavaakin, sillä tällä hetkellä me elämme tietyllä tavalla kaksinaismoraalin varassa – 
pornoa on melko vapaasti kaupoissa saatavana, mutta sen valvontaa ei ole järjestetty riittävän 
tehokkaasti siitä huolimatta, että sen kauppaaminen on kielletty... toimikunnan mietinnön muodossa 
annettava laki tulkittaisiin kuitenkin pornon vapauttamiseksi ja sellaista lakia tämä hallitus ei anna 

eduskunnalle.
359

 
 

Näin Kutchinskyn tulkinta, jonka mukaan tieteellinen evidenssi jää toiseksi moraalisten ja poliittisten 

                                                 
354

 Esim. Tuija Pulkkinen ja Antu Sorainen toteavat, että siveellisyys-termi vaikutti vanhanaikaiselta jo 1950- ja 1960-
luvuilla, vaikka lakitekstissä sitä on käytetty tämän jälkeenkin. Pulkkinen & Sorainen 2011, 18. 
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intressien rinnalla,
360

 pätee Suomenkin kohdalla. Myös Kontulan mukaan moraalikäsitykset ja 

henkilökohtaiset mieltymykset ovat seksuaaliasioissa tietoa ja tutkimusta tärkeämpiä myös kontrollia 

säädeltäessä.
361

 Poliittisen tahdon puute vaikuttaakin nousevan näin tärkeimmäksi tekijäksi 

epäsiveellisiä julkaisuja koskevan lain säilyttämisessä. Osittain kyse on varmasti pornon julkisesta 

luonteesta, joka teki siitä toisella tavalla avoimesti nähtävissä olevan asian kuin monista muista 60-

luvulla vapautuneista rikoslakien kontrolloimista seksuaalikysymyksistä. Seksuaalisuuden intiimi 

luonne nousee näin oleelliseksi tekijäksi siveellisyys ja epäsiveellisyys -puheessa – julkisuus teki 

seksin esittämisestä siveetöntä. 

 

6.2 Pornolehdet tuntekoot oikeutensa 

 

Lehtimiehet Oy:n oikeudenkäynti oli iso tapaus, olihan Lehtimiehet Oy iso ja näkyvä kustantaja. Vasta 

edellisenä vuonna (1974) oli voimaan astunut Lex Hymynä tunnettu rikoslain muutos yksityiselämää 

koskevan tiedon levittämisestä. Laki kuului näin: 

 

Joka oikeudettomasti 
 
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai 
 
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville 
 
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava 
yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 
 
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan 
tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai 
tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan 
arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian 

käsittelemiseksi.
362

 
 

Juuri Hymy-lehden sensaatiojournalismin katsottiin olleen lainlaatimisen kimmoke. Sensaatio toisaalta 

myi, toisaalta sitä ankarasti paheksuttiin. Kuuluisan Riiput jo ristillä, Timo K. Mukka -jutun katsottiin 

olevan viimeinen häpäisyn pisara, sillä vuonna 1973 julkaistun jutun jälkeen kirjailija pian sairastui ja 
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kuoli vuonna 1974. Kuoleman katsottiin ainakin osittain olevan Hymyn syytä. 

 

Kalemaan mukaan “tapaus Mukka” oli kuitenkin monitahoisempi. Kalemaa esittää, että kirjailija olisi 

itse halunnut itsestään jutun Hymyn sivuille, mutta oli tämän ilmestyttyä kuitenkin kannellut asiasta 

JSN:lle, josta ärtyneenä Hymy julkaisi kuuluisan ristilläriippumis-kirjoituksen.
363

 Tapahtumaketjussa 

voi hyvinkin olla perää, sillä Timo K. Mukkaa tutkinut Elina Arminen tuo esiin, että kirjailija oli 

vahvasti riippuvainen julkisuuskuvastaan.
364

 Ahon mukaan Mukan tapaus oli muuttuneessa 70-luvun 

ilmapiirissä se viimeinen sysäys, joka huonon ajoituksensa takia sysäsi Hymyn harjoittaman 

journalismin suurennuslasin alle ja tuotti lopulta mainitun rikoslain muutoksen.
365

 Mukan kuoleman 

johdosta Lehtimiehet haastettiin oikeuteen kuolemantuottamuksesta.
366

 Suurta vaikutusta tällä ei Ahon 

tekemän Mauri Linteran haastattelun mukaan Hymyn sisältöön kuitenkaan ollut.
367

 

 

Lehtimiehet tuntui siis todellakin olevan oikeuden hampaissa, kun yksityisyydensuojasta ja 

kuolemantuottamussyytteistä selvittyään yhtiö joutui oikeuteen tällä kertaa epäsiveellisen materiaalin 

levittämisen vuoksi. Kyse voi ollakin juuri Lehtimiehiin kohdistuneista kurinpalautustoimista, vaikka 

oikeuteen suurimman yhtiön vanavedessä ajautui myös muita lehtikustantajia. Uusi syyte näkyi 

Lehtimiehien pornojulkaisujen sivuilla hetkellisesti, sillä Jallun numeroa 4/1974, Kallen numeroa 

5/1974 ja Raton numeroa 5/1974 koristivat mustat palkit naisen sukuelimiin keskittyvien kuvien 

kriittisten kohtien päällä. Päätoimittaja Toivonen totesikin kuulusteluissa, että kun tieto 

oikeusministeriön nostamasta painokanteesta tuli tietoon keväällä 1974, olivat lehdet toimitustyön 

osalta jo niin valmiita, ettei sisältöä voitu muuttaa kuin panemalla mustat palkit sellaisiin kohtiin, jotka 

voitaisiin tulkita epäsiveellisiksi.
368

 

 

Suurta johdonmukaisuutta nämä mustat palkit eivät kuitenkaan tuntuneet noudattavan – ehkä 

tarkoituksellisesti – sillä esimerkiksi Jallussa samalla aukeamalla olleissa samansisältöisissä kuvissa 

osa oli palkein peitelty, osa avoimesti esillä.
369

 Kallessa kuvitus oli johdonmukaisemmin peitetty, 
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mutta Ratossa muistien palkkien alle oli peitetty lähinnä miesten lepotilassa olevat sukuelimet.
370

 

Seuraavissa Jallun, Kallen ja Raton numeroissa mustia palkkeja ei enää kuvissa ollut, eikä kuvien tai 

tekstien sisältö oleellisesti muuttunut aiemmasta. Näin uuden syytteen ja oikeusprosessin vaikutus 

lehtien sisältöön jäi erittäin lyhytikäiseksi, vaikka päätoimittaja Toivonen kuulusteluissa totesi, että 

kuvamateriaali valittiin kriittisemmin syytteen tultua tietoon.
371

 

 

Epäsiveellisyys-oikeudenkäynti paisui syksyllä 1975, kun Lehtimiehiä kohdanneen syytteen ohella 

Menekkilehdet Oy haastettiin oikeuteen teoista, 

 

joiden rangaistavuus perustuu näiden julkaisujen sisältöön, sitä tai niitä henkilöitä vastaan jolla lain 
mukaan on rikoksen tekijöinä tai osallisina pidettävä, sekä päätoimittajaa vastaan mahdollisesti 

myös painovapauden tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä.
372

 
 

Yhtiön lehdet Sammy, Junnu ja Panoraama olivat tarkastelun kohteena, ja kuten olen jo tuonut esiin, 

olivat nämä lehdet tyyliltään uskaliaampia kuin Lehtimiehet Oy:n lehdet. Erityisesti jäykistynyt siitin 

sekä yhdyntäkuvat olivat Sammyssa ja Junnussa oleellinen osa kuvasisältöä, ja Panoraama puolestaan 

revitteli julkisuuden henkilöillä Hymyäkin rajummin. Kuvapuoleltaan Panoraama oli lähellä Junnua ja 

Sammya, sillä yhdyntä- ja muut seksiaktikuvat olivat näyttävästi esillä lehden sivuilla. 

 

Menekkilehtien syyte kiihdytti mieliä Lehtimiehet Oy:n puolella, sillä kyseisen yhtiön syytetyt 

osoittivat oikeudelle kirjeen, jossa väitettiin, että syytteen tukena ollut Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnan kommentti oli saanut alkunsa juurin näistä toisen yhtiön julkaisuista. Kirjeen 

mukaan koko oikeusprosessia ei olisi ollut, jollei “eräs kustantaja” olisi vuosina 1973–75 julkaissut 

erittäin rohkeita lehtiä. Koska alastonkuva ei ole sama asia kuin seksuaalisia toimintoja esittävä kuva, 

halusivat kirjeen allekirjoittaneet tarkentaa mitkä osat Lehtimiehet Oy:n syytteen saaneista lehdistä 

tarkalleen ottaen olivat lainvastaisia.
373

 

 

Alastonkuvan ja pornokuvan, tai erotiikan ja pornon eroa onkin pyritty monin tavoin selittämään. 
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 Hka akti 36/75 381§, liite 24 § 381, kuulustelupöytäkirjat. 
372

 Hka akti 36/75 1221§. 
373

 Hka akti 36/75 1561§ E, kirje 23.11.1975. Epäsiveelliseksi katsotun materiaalin tarkempaa määrittämistä syytetyt olivat 
vaatineet jo edellisessä oikeudenistunnossa. Hka akti 36/75 801§ G, kirje 23.5.1975. 



 

77 
 

Erotiikkaan ei sisälly samanlaista negatiivista arvolatausta kuin pornografiaan.
374

 Kontulan mukaan 

tämä liittyy keskeisesti siihen, että seksuaalisen halun syistä ollaan eri mieltä. Seksuaalisuus voidaan 

mieltään joko biologiseksi seikaksi, luonnolliseksi ja vääjäämättömäksi asiaksi, tai sitten opituksi, 

kulttuuriseksi ilmiöksi. Erityisesti pornon vastustajat nojaavat usein tietoisesti tai tiedostamattaan 

luonnollisuuden ja biologisuuden ajatukseen, jolloin erotiikka osana luontaista seksuaaliviettiä (ilman 

suoraa kaupallista kytköstä) on ikään kuin sallittavaa. Kuitenkin käsitys seksuaalisuudesta pitkälti 

kulttuurisena ja itseään tuottavana ilmiönä sai kannatusta juuri 1960-luvulla. Kontula viittaa William 

Simoniin ja John Gagnoniin, joiden vasta-argumentti luonnolliselle seksuaalivietille asetti seksin 

yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Simonin ja Gagnonin mukaan seksi oli ihmiselle tärkeää, koska 

yhteiskunta oli tehnyt siitä tärkeän asian, ei siis suinkaan siksi, että pakottava tarve tulisi biologisista 

syistä. Näin juuri rajoituksesta ja kiellot tekivät seksuaalisista toiminnoista erityisiä, intohimoisia. Seksi 

ei suinkaan ollut yksityisasia, vaan mitä suurimmissa määrin sosiaalisen vuorovaikutuksen tuottama 

ilmiö.
375

 Foucault puolestaan esittää, että koko seksuaalisuus keksittiin ylemmän kansankerroksen 

psykiatrisoitua sukupuolen. Näin ihmisten käytös saatiin sidottua “seksuaalisuuden koneistoon”, jossa 

seksille oli aikansa, paikkansa ja sallittavat ilmenemismuotonsa.
376

 Porno räikeän kaupallisena 

seksipresentaationa ei kuulunut näihin sallittaviin ilmenemismuotoihin. 

 

Siinä missä Lehtimiehet Oy:n syytetyt esiintyivät yhtenä rintamana, oli Menekkilehtien syytettyjen 

joukko huomattavan riitaisa keskenään. Vastaajina yhtiötä edustivat oikeudessa päätoimittaja Seppo 

Porvali, toimitusjohtaja Seppo Sauri ja osakas Harry Alén, lisäksi Eero Ahola haastettiin oikeuteen 

painovapauslakiin kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta.
377

 Jo kuulusteluvaiheessa syytettyjen 

joukon keskinäinen erimielisyys nousi selvästi esiin. Porvali väitti, että lehtien materiaalin oli valinnut 

hän yhdessä toimitusjohtaja Saurin kanssa. Saurin käsityksen mukaan puolestaan todellinen valta oli 

osakas Alénilla, joka olisi yksin valinnut suuren osan aineistosta. Alén taas katsoi, ettei hän edes ollut 

yhtiön osakas, vaan oli vain lainannut yhtiölle rahaa, eikä näin ollen ollut lainkaan päätösvaltainen 

lehtien sisällön suhteen. Ahola totesi Alénin rahoittaneen yhtiötä, ja lähettäneen lehtiin tulevia kuvia 

suoraan painoon.
378
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Epäsiveellisien julkaisujen levittämiseen syyllistyneiden etsintä levisi laajalle siinä vaiheessa, kun 

myös Rautakirja Oy haastettiin oikeuteen laittoman voiton ansaitsemisesta.
379

 Rautakirja Oy on osa 

Sanoma-konsernia, ja R-kioskiverkkonsa kautta sekä toimittamalla materiaalia myös muille kioskeille 

voi Rautakirja Oy:n sanoa olleen monopoliasemassa myös pornolehtien levittäjänä. Syyttäjä katsoi, että 

levittäessään lehtien Jallu, Ratto ja Kalle numeroita 1,2,3 ja 4/1974 Rautakirja Oy oli saanut voittoa 

yhteensä 2 170 233mk, joka 11 % liikevaihtoveron jälkeen oli 1 931 508mk, josta 15 % eli 289 726mk 

katsottiin saaduksi hyödyksi. Tätä summaa vaadittiin valtiolle maksettavaksi.
380

 

 

Ymmärrettävästi Rautakirja Oy totesi lausunnossaan, että yhtiö ei valvonut levittämiensä lehtien 

sisältöä.
381

 Kuulusteltavana ollut yhtiön edustaja Olli Laiho totesi, että Rautakirja Oy lähetti 

myyntipisteisiinsä, joista 600kpl oli omia ja 800kpl muiden yhtiöiden omistuksessa, automaattisesti 

uusia lehtiä ilman tilausta. Näin esimerkiksi Panoraaman ja Junnun levittämiseen kiinnitettiin 

huomiota vasta, kun niistä oli tullut valituksia.
382

 Näin Rautatiekirja Oy vaati siihen kohdistuneiden 

syytteiden hylkäämistä, koska sen toimintaa ei voitu katsoa lainvastaiseksi.
383

  

 

Myös eduskunnassa kiinnitettiin huomiota Rautakirja Oy:n asemaan jo ennen kuin yhtiö marssitettiin 

oikeuteen. Kansanedustaja Veikko Tuominen oli jälleen asialla kysyessään hallitukselta, “[m]iksi 

Rautakirja Oy joutuu toimimaan epäsiveellisten julkaisujen valvontaelimenä maassamme?” Tähän 

oikeusministeri Louekoski totesi ympäripyöreästi, että 

 

[u]sein julkaisut ilmestyvät myyntipisteisiin enen [sic] kuin ne saapuvat oikeusministeriön 
painovapaustoimistoon. Sen takia tapahtuu toisinaan, että painotuotteita levittävä yritys joutuu 
pohtimaan tietyn julkaisun lainvastaisuutta ennen kuin oikeusministeriöllä on mahdollisuuksia ottaa 

kantaa julkaisuun.
384

 
 

Käytännössä syyte Rautakirja Oy:tä kohtaan vaikuttaakin jo lähtökohtaisesti tuhoon tuomitulta. 

Suomen suurimpana lehtien levittäjänä yhtiön olisi täytynyt tutustua lehtien sisältöön etukäteen ja näin 

toimia jonkinlaisena epäsiveellisyyskysymyksen tuomarina ja ratkaisijana, jos sen olisi katsottu 

                                                 
379

 Hka akti 36/75 801§ ja Hka 37/75 1275§. 
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 Hka akti 36/75 801§ F. Summa vastasi vuoden 2010 arvoilla noin 256 214 euroa. Kaikkien markkasummien 
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syyllistyneen rikolliseen toimintaan kotimaisia pornolehtiä levittäessään ja myydessään. Arvattavasti 

Rautakirjaa vastaan nostetut syytteet hylättiinkin raastuvanoikeudessa,
385

 ja lopulta aina korkeimpaan 

oikeuteen asti edennyt oikeudenkäynti päättyi Rautatiekirjan osalta kaikkien syytteiden 

hylkäämiseen.
386

 

 

6.3 Hovioikeus epäsiveellisyyden tuomarina 

 

Raastuvanoikeus sai lopulta Lehtimiehiä koskevan ratkaisun aikaiseksi 8.3.1976. Menekkilehtiä 

koskeva päätös puolestaan syntyi 29.12.1975. Sekä Lehtimiehet Oy:n että Menekkilehdet Oy:n lehtien 

katsottiin loukkaavan sukupuolikuria ja säädyllisyyttä. Tästä syystä vastaajat määrättiin 

seuraavanlaisiin päiväsakkoihin: 

 

Matti Lahtinen 5950mk
387

 

Urpo Lahtinen 3150mk
388

 

Honkasuo 2250mk
389

 

Toivonen 1800mk
390

 

 

Lisäksi Lahtiset ja Honkasuo tuomittiin maksamaan yhteisesti valtiolle 100 000mk
391

 laittomasti 

ansaittuna voittona. Lehtimiehet Oy yrityksenä puolestaan määrättiin korvaamaan valtiolle 60 

000mk
392

 rikoksesta saatuna taloudellisena hyötynä.
393

 Menekkilehtien puolella päiväsakot jakaantuivat 

seuraavasti: Alén 2100mk
394

, Porvali 900mk
395

 ja Sauri 600mk
396

. Yhtiötä ei voitu määrätä maksamaan 

valtiolle korvausta laittomasti hankitusta voitosta, sillä Menekkilehdet Oy oli tuossa vaiheessa jo 
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ajautunut konkurssiin.
397

 

 

Porno-oikeudenkäynti konkretisoi pornografia-käsitteen poliittisen luonteen. Esimerkiksi Ellisin 

mukaanhan porno-termiä voidaan käyttää omien tarpeiden mukaan mitä erilaisimpien asioiden 

kuvaajana.
398

 Fredman puolestaan korostaa, että painotuotteen kohdalla päätös siitä, mikä on 

pornografiaa, on täysin poliittinen päätös, jonka ennakkotapausarvo oli paitsi lyhytaikainen, myös 

vähäinen.
399

 Jos koko seksuaalisuus nähdään vallan näyttämönä ja voimasuhteiden pelinä,
400

 voi 

oikeudenkäynnin käsittää yhdeksi puoleksi paitsi seksuaalisuuden kontrollointiyrityksiä, myös 

valtasuhteiden vakiinnuttamista. Esimerkiksi Kontula esittää, että seksuaalilainsäädännön suuri 

pohjavire liittyy seksuaalikonservatiivien haluun suojella – kontrolloida – sellaisia, joita pidetään 

heikompina ja vaikutuksille alttiimpina. Tällaisia ihmisryhmiä ovat paitsi sosiaalisesti alemmat 

kansanryhmät, myös naiset, lapset ja nuoret.
401

 Näin huoli pornon turmelevasta vaikutuksesta erityisesti 

nuoriin asettuu uuteen valoon paitsi haluna suojata, myös pitää hallinnassa ja kontrollin alla nuorten 

kokemus- ja vaikutusmahdollisuuksia. Hannu Penttinen toteaakin, että seksuaalisuus tavataan liittää 

aikuisuuteen, jolloin lapsen (ja toisaalta myös vanhuksen) seksuaalisuudesta tulee tabu ja lapsesta 

seksuaaliton suojelukohde.
402

 Kuitenkin vasta lapsen tuottaminen suojeltavana ja viattomana kohteena 

mahdollistaa itse asiassa pelätyn turmeltumisen.
403

 Antu Sorainen väittääkin, että juuri ajatus lasten 

hyvinvoinnista on keskeinen osa seksuaalisuuden sääntelyä ja kontrollipolitiikkaa. Seksuaalisuuden 

ympärille luodaan moraalipaniikkia ja pelkoa, ja tällaista pelon seksuaalipolitiikkaa voidaan soveltaa 

monella tapaa käytäntöön. Esimerkkinä Sorainen käyttää ns. Internet-pedofiilien yllä 2000-luvulla 

leijunutta paniikkia, jonka nojalla jopa sananvapauden periaatteita voitiin polkea.
404

 Yhteisen hyvän 

nimissä toteutettua kontrollia on vaikea vastustaa leimaantumatta itse perverssiksi, ja tämä on myös 

siveellisyyspuheen keskeistä sisältöä. 

 

Raastuvanoikeuden päätöksistä sopi toki valittaa, ja näin epäsiveellisyysoikeudenkäynti siirtyi 

Helsingin hovioikeuteen vuonna 1976. Menekkilehtien saamasta päätöksestä valitti vain Harry Alén, 
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joka vaati syytteiden hylkäämistä osaltaan. Lehtimiehet puolestaan esiintyivät hovioikeudessakin 

yhtenä rintamana, sillä vastaajajoukko valmisteli yhdessä muutoshakemuksensa raastuvanoikeuden 

päätökseen. Joukkio vaati päätöksen kumoamista ja koko jutun palauttamista uudelleen käsittelyyn, 

sillä vastaajien käsityksen mukaan koko syytettä ei ollut riittävästi yksilöity. Syyttäjän näyttönä 

tapahtuneesta rikoksesta oli vastaajien mukaan vain Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan 

lausunto, joka oli annettu yksittäisten lehtinumeroiden perusteella. Näin ollen koko syyte oli 

ylimalkainen, ja jos rikos katsottaisiin silti tapahtuneeksi, pitäisi korvauksien määräytyä 

lehtikohtaisesti.
405

 

 

Virallinen syyttäjä Helge Olenius puolestaan vaati kaikkien tuomioiden koventamista, sekä valtiolle 

korvattavien rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn määrän korottamista 15 000mk
406

 kutakin 

lehtinumeroa kohden. Lisäksi syyttäjä vaati, että Rautakirja Oy tulisi tuomita menettämään laittomasti 

ansaittua hyötyä valtiolle yhteensä 289 726mk.
407

 Syytäjä Olenius ilmoitti 

muutoksenhakupyynnössään, että hovioikeuden tulisi ottaa huomioon se seikka, että syytteen alaisina 

olevien lehtien julkaiseminen oli tapahtunut juuri ansaitsemistarkoituksessa laista piittaamatta. Juuri 

tämän vuoksi rangaistuksia tulisi kautta linjan korottaa.
408

 Jälleen ansaitsemistarkoitus eli kaupallisuus 

nousi vahvan negatiiviseksi asiaksi kulttuurituotteita arvioitaessa. 

 

Vastaajat reagoivat nopeasti syyttäjän kirjelmään ja lähettivät vastineensa 10.4.1976. Syytetyt totesivat, 

että jo alioikeuden käsittelyssä oli useaan otteeseen tuotu esiin lainsäädännön vanhentuneisuus ja 

puutteellisuus. Lisäksi oli kiinnitetty huomiota epäsiveellisyys-käsitteen epäselvyyteen. Vastaajien 

näkemyksen mukaan syyttäjä ei voinut perustellusti väittää, että lainsäädännöstä oltaisiin oltu 

piittaamatta. Lisäksi vastaajat toivat esiin, että lehtien sisältö oli jo vakiintunut, eikä oikeusministeriön 

taholta ollut aiemminkaan puututtu näihin lehtiin. Koska lehtien linja oli siis jo vakiintunut, eikä niihin 

ollut puututtu, ei voitu sanoa että lakia olisi tahallisesti rikottu. Myös Rautakirja Oy vastusti syyttäjän 

vaatimuksia rangaistuksista todeten jälleen, ettei sitä voitu pitää vastuullisena lehtien sisällöstä, koska 

lehdet tulivat levitykseen jo etukäteen tehtyjen sopimuksien perusteella.
409
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Tilanne oli kuitenkin syyttäjälle edullinen: epämääräinen lainsäädäntö takasi toimivapauden, eikä 

periaatteellisen “mikä on pornografiaa” -väännön paikka sinänsä ollut oikeussalissa. Itse lainsäädännön 

olisi täytynyt muuttua. Lisäksi pornografiaa vastaan käyty oikeudenkäynti tuskin herätti laajempaa 

vastustusta. Kuten olen tuonut esiin, porno on poleeminen, vahvoja tunteita herättävä aihe ja toisaalta 

lasten ja nuorten suojelemisen nimissä on helppo toteuttaa ja oikeuttaa mahdollisesti sananvapauden 

kannalta kyseenalaisiakin toimia. Väitänkin, että porno-oikeudenkäynninkin taustalla oli pornon lisäksi 

myös muita vaikuttimia, joista tärkein oli Lehtimiehet Oy:n asema valtakunnan revittelevimpien lehtien 

kustantajana. Yhtiö oli oikeusjärjestelmän hampaissa näyttävästi 70-luvun ensimmäisellä puoliskolla, 

joten eräänlaista kurinpalautuksen tai tiukemman puuttumisen ilmapiiriä voi havaita yhtiön kohtelussa. 

Lehtimiehien lehdethän olivat jo pitkälti vakiinnuttaneet linjansa, joten nopeasta tilanteeseen 

puuttumisesta ei voida puhua. 

 

Lainsäädännön uudistustyötä peräsi oikeuskäsittelyn aikana Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunta, joka sai uuden suuren lehtipaketin käsiteltäväkseen vuonna 1977. Lehtimateriaali 

oli jälleen pitkälti tuttua – lehdet Hymy, Jallu, Kalle, Ratto, Seksi ja Urkki lähetettiin lautakunnan 

arvioitavaksi, ja lautakunta yksimielisesti totesi näiden lehtien rikkovan voimassa olevaa lakia. 

Lautakunnan jäseninä toimivat tällöin Henrik Grönqvist, Juuso Häikiö, Kaarina Suonio, Pirkko 

Poikonen, Oscar Parland ja toimituspäällikkö Veli-Antti Savolainen. Lausunnossaan 

valvontalautakunta piti huolestuttavana 

 

että edellä mainittujen sukupuolikuria ja säädyllisyyttä loukkaavina pidettävien lehtien puhtaasti 
kaupallisessa tarkoituksessa valmistetuissa kirjoituksissa ja kuvissa yhä enenevässä määrin 
loukataan ihmisarvoa, varsinkin naisen asemaa, ja että niissä liitetään toisiinsa väkivaltainen ja 
sukupuolinen käyttäytyminen sekä tuodaan korostetusti esiin sukupuolisten vähemmistöjen 
käyttäytyminen. […] Lopuksi lautakunta ilmoittaa käsityksenään, että jo vireille pantu, mutta 
sittemmin keskeytynyt valmistelutyö epäsiveellisiä julkaisuja koskevan lainsäädännön 

uudistamiseksi olisi pantava uudelleen käyntiin.
410

 
 

Vaikka siis lautakunnan päätös oli yksimielinen, tuotiin lausunnossa kuitenkin esiin lainsäädännön 

kyseenalainen tilanne. Siveellisyyspuheen rinnalle lautakunnan lausunnossa nostettiin ihmisarvo, jonka 

loukkaaminen rinnastettiin siveellisyyden loukkaamiseen. Myös seksuaalivähemmistöjen esiin 

tuominen asetettiin siveettömään valoon. Näin ollen siveellisyys uudistettiin voimakkaasti ns. 

                                                 
410
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normaalin heteroseksuaalisuuden kunnioittamisena, josta poikkeaminen oli ihmisen arvoa, naista ja 

enemmistöön kuuluvia loukkaavaa, epäsiveellistä toimintaa. Lainsäädännön uudistusta kuitenkin 

toivottiin vielä 80-luvun puolellakin, jolloin lautakunta sai edelleen pitkälti jo mainittujen 

lehtinimikkeiden numeroita jälleen arvioitavakseen.
411

 

 

Hovioikeus päätti vuonna 1979 Lehtimiehien kohdalla seuraavaa: toimitusjohtaja Matti Lahtinen 

määrättiin maksamaan painovapauslain säännösten rikkomisesta 20 päiväsakkoa (à 35mk) eli 

700mk
412

, muilta osin raastuvanoikeuden tuomio jäi voimaan. Johtaja Urpo Lahtinen sai saman 

tuomion samoilla päiväsakoilla. Myös varatoimitusjohtaja Antti Honkasuon tuomio oli sama, mutta 20 

päiväsakkoa määräytyivät 25mk mukaan ollen näin 500mk
413

. Päätoimittaja Timo Toivosen, 

Lehtimiehet Oy:n ja Rautakirja Oy:n osalta raastuvanoikeuden päätös ei muuttunut hovioikeudessa. 

Hovioikeus perusteli päätöstään siten, että syyte oli riittävän yksilöity koska julkaisut voitiin 

kokonaisuudessaan katsoa epäsiveellisiksi sen vuoksi, että niihin sisältyi sukupuolista kanssakäymistä 

ja korostetusti sukupuolielimiä esittelevää valokuvamateriaalia. Vaatimus jutun palauttamisesta 

alioikeuteen hylättiin aiheettomana. Hovioikeus myönsi valitusoikeuden korkeimpaan oikeuteen.
414

 

 

Helsingin hovioikeuden päätökset olivat samansuuntaisia kuin samaan aikaan Tampereen 

raastuvanoikeudesta liikkeelle lähteneessä Williams Oy:tä koskeneen jutun päätös Turun 

hovioikeudessa vuonna 1978. Williamsin julkaisusta syytteessä olivat lehdet Seksi 1, 2 ja 3/1974 ja 

Jermu 2, 3, 4 ja 5/1974. Turun hovioikeus muutti lievästi tuomioiden sanamuotoa, mutta 

korvaussummat sukupuolikuria ja säädyllisyyttä loukkaavien lehtien levittämisestä pysyivät samoina: 

 

päätoimittaja Arthur Virmola 50 päiväsakkoa (à 35mk) eli 1500mk
415

 

päätoimittaja Erkki Leikoski 750mk
416

 

toimitusjohtaja Kai Brunila 2800mk
417

 

toimitusjohtaja Gunnar Artkoski 800mk
418

 

yhtiö Williams 20 000mk
419

. 
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Rautakirja Oy:n kohdalla myös Turun hovioikeus katsoi, ettei voitu olettaa yhtiön tutkivan lehtien 

sisältöä etukäteen etenkin, kun samoja lehtiä oli jo julkaistu pitkään viranomaisten puuttumatta 

asiaan.
420

 Kustantajien toimintaan oikeus kuitenkin pystyi puuttumaan, ja niinpä keskeiset pornoalan 

kustantajat palautettiin voimalla ruotuun 70-luvun puolivälissä. Marja Suominen toteaakin, että 1960- 

ja 70-lukujen taitteessa hyvinvointivaltion kasvattamis- ja kehittämistavoitteet laajenivat myös 

populaarikulttuurin niin, että korkeatasoisuus ja älyllisyys tulivat hyvän kulttuurin kriteereiksi. 

Sivistymättömiä metsäläisiä tuli sivistää vaikka väkipakolla.
421

 Peltonen ym. puolestaan kuvaavat 70-

lukua kurinpalautuksen vuosikymmeneksi.
422

 60-luvun karnevalismi sai väistyä vakavamman 

suhtautumisen tieltä. Ajan henki oli muuttunut. Kalemaa kuvailee 70-lukua tiukkapipoisemmaksi, 

poliittisemmaksi ja moralistisemmaksikin kuin 60-luku, mahdollisesti juuri vastavetona ja 

kyllästymisenä 60-luvun protestihengelle. Hymyn levikkikin oli vuonna 1979 enää 210 296.
423

 Näin 

Lehtimiehien ja muiden alan kustantajien tuomiot asettuvat eräänlaiseen laajempaan ryhtiliikkeeseen. 

Kokeellinen 60-luku oli ohi, tiukempi 70-luku voimissaan. Lehtimiehien osalta juttu ei päättynyt 

kuitenkaan tähän, sillä korkeimmalla oikeudella oli vielä sanansa sanottavana. 

 

6.4 Korkein oikeus sinetöi kiistan 

 

Korkeimpaan oikeuteen saapui 70-luvun lopussa koko nivasta epäsiveellisyyteen tavalla tai toisella 

liittyviä juttuja. Käsittelyyn saapui sekä syyttäjä Oleniuksen tekemä valitus Rautakirja Oy:n saamasta 

hovioikeuden päätöksestä Menekkilehtien tapauksessa, että niin syyttäjän kuin Lehtimiehien valitus 

Helsingin hovioikeuden päätöksestä. Rautakirja Oy:n osalta syyttäjä perusteli valitustaan toteamalla, 

että muiden vireillä olevien samankaltaisten tapausten johdosta asiasta olisi syytä saada 

ennakkopäätös.
424

 Korkein oikeus antoikin asiasta päätöksen kesäkuussa 1980: 

 

Kaupunginviskaali Olenius on oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan nojalla, koska lain 
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa oli tärkeätä saattaa juttu Korkeimman 
oikeuden tutkittavaksi siltä osin kuin vaatimus Rautakirja Oy:n kyseisten julkaisujen myynnistä 
saaman taloudellisen hyödyn menettämisestä valtiolle oli hylätty, pyytänyt lupaa hakea muutosta 
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hovioikeuden päätökseen ja lupahakemukseensa sisällyttänyt muutoksenhakemuksen. Rautakirja 
Oy on antanut Korkeimman oikeuden siltä asiassa vaatiman vastauksen. 
 Korkein oikeus on, myöntäen esitetystä syystä muutoksenhakuluvan, tutkinut jutun ja katsoo, ettei 
ole esitetty syytä muuttaa hovioikeuden päätöstä, joka siis jää pysyväksi. Tätä kaikki asianomaiset 

noudattakoot.
425

 
 

Lehtimiehien valituksen osalta korkein oikeus päätyi seuraavaan tulokseen syyskuussa 1980: 

 

[...]tutkinut[...] yhteisesti tekemän anomuksen saada oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 
kohdan nojalla hakea muutosta Helsingin hovioikeuden 20.2.1979 antamaan päätökseen, jolla Matti 
Kalervo Lahtinen, Urpo Juhani Lahtinen ja Honkasuo on kukin tuomittu rangaistukseen jatketusta 
epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain säännösten rikkomisesta sekä 
heidät ja Lehtimiehet Oy lisäksi menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, ja 

katsoo, ettei ole syytä suostua anomukseen. Hovioikeuden päätös jää siis pysyväksi.
426

 
 

Kaikki suuret julkaisijat siis saivat 70-luvun puolivälissä alkaneissa oikeudenkäynneissä osittain 

tuntuvatkin sakkotuomiot. Menekkilehdet Oy ajautui konkurssiin ja Williamsin lehdistä ainakin Jermu 

oli huomattavasti muuttanut ilmettään jo 70-luvun puolivälissä – lehti lakkautettiin vuonna 1979, mutta 

se jatkoi pian toisella nimellä. Lehtimiehet Oy jatkoi kuitenkin valitsemallaan linjalla, eikä 

oikeudenkäynti tai saadut tuomiot lopulta vaikuttaneet juurikaan yhtiön pornolehtien sisältöön. 

Esimerkiksi Jallussa oli vuonna 1976, raastuvanoikeuden jo annettua tuomionsa, kuvissa jo varovaista 

masturbaatiosimulaatiota ja kuvasarjoja, joissa kaksi alastonta naista koskettelivat toisiaan.
427

 Vuonna 

1978 Jallussa nähtiin jo yhdyntäkuviakin, ja piiloteltu erektoitunut peniskin vilahteli toisinaan.
428

 

Tekstipuolella seksuaalitoimintoja kuvailtiin entistä yksityiskohtaisemmin: 

 

Painoin huuleni hänen klitorikselleen ja suutelin sitä kevyesti. Annoin kieleni harhailla hänen 
sylissään hetkisen aikaa ja nautin hänen maustaan. Sitten otin klitoriksen huulieni väliin ja aloin 
imeä. […] Kuin itsestään kaluni hakeutui hänen vittuunsa. Työnnyin sisään voimakkaasti ja samalla 

puristin hänet raa'asti itseäni vastaan.
429

 
 
Tunki takapuolosensa, oman riemurasiansa 
kannettoman kirnusensa, urhonsa ulottuville 
luokse kielen panomiehen, rakastajan, rajun rengin. 
 
Imi Kalle ahkerasti, kovin halussa hamusi 
tuota pillu piukallista, aarretta avautuvaista 

liepeheltä lirpottimen, silkkivillojen sisältä.
430

 

                                                 
425

 KoO V 78/841, päätös n:o 649. 
426

 KoO V 79/622, päätös n:o 650. 
427

 Esim. Jallu 3/1976 ja Jallu 6/1976. 
428

 Esim. Jallu 3 ja 4/1976. 
429

 Jallu 2/1976 “Mireillen riemukaaret”. 
430

 Jallu 2/1976 “Tarina Kalle Kulkevaisesta”. 
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Vuonna 1979 kuvaosiot Jallussa muuttuivat kuitenkin merkittävästi, sillä kuvasarjat vähenivät, ja 

kuvissa palattiin osittain aikaan ennen naisen sukuelimien paljastamista – suuri osa kuvituksesta 

muodostui sukupuolielimiä paljastamattomista alastonkuvista. Helmikuussa 1979 saatu hovioikeuden 

päätös mahdollisesti vaikutti toimitustyöhön niin, että sukuelimiä esittelevien kuvien määrää 

vähennettiin Jallun sivuilla.
431

 Toisaalta esimerkiksi Kalle-lehden kohdalla vastaavaa muutosta ei ollut 

havaittavissa, sillä Kallessa päinvastoin kuvien osuus lehden sisällössä vain lisääntyi 70-luvun 

loppupuolella. Hovioikeushan oli todennut, että Lehtimiehet Oy:n syytteessä mainitut lehtinumerot 

voitiin kokonaisuudessaan katsoa epäsiveellisiksi ja säädyttömiksi juuri sukuelimiä korostetusti 

esittävän valokuva-aineiston perusteella.
432

 Näin kuva nostettiin vahvasti esiin tekstiä selvempänä 

epäsiveyden lähteenä – kuva oli tekstiä turmelevampi, vaarallisempi. 

 

Jallun kohdalla tekstipuolen voikin katsoa rohkaistuvan 70-luvun aikana, sillä vuosikymmen lopussa 

lehden jutuissa kuvailtiin niin miesten välistä seksiä, eläinseksiä kuin sukurutsaakin erityisesti 

Suomalaisten seksikokemukset -kirjepalstalla. Lind toteaakin, että kuvasensuuri tuotti suomalaisten 

pornolehtien tekstipuolelle rajuja muutoksia. Yksityiskohtaisempi kuvailu täytti kuvien jättämiä 

aukkoja ja Lindin mukaan tämä näkyi erityisesti juuri lukijoiden kirjeitä esittelevillä palstoilla. Lind 

viittaa kuvasensuurilla vuonna 1988 Rautakirja Oy:n ja kustantamoiden yhdessä sopimaan rajaan siitä, 

millaista kuvamateriaalia R-kioskeissa levitettävissä lehdissä sai olla (mm. piiskaus- tai fellaatiokuvia 

ei julkaisuissa saanut olla),
433

 mutta todennäköisesti hovioikeuden päätös vuonna 1979 vaikutti pitkälti 

samalla tavalla kotimaisten pornolehtien ulkoasuun. Oikeudessa painotettiin juuri kuvien 

epäsiveellisyyttä, joten kuvien määrä lehdissä väheni ja innokas kuvailu sekä laajempi aiheiden kirjo 

valtasi tekstipuolen. Pornon uutuudenviehätys oli osittain myös jo kadonnut, sillä levikkimäärät kävivät 

huipussaan 70-luvun puolivälissä laskien sitten Kallea lukuun ottamatta tasaisesti. Myös Hymy-lehden 

hurjat levikkimäärät laskivat vauhdikkaasti. 

                                                 
431

 Esim. Jallu 10/1979, osa kuvamateriaalista oli peitetty mustilla palkeilla. 
432

 Hho R 1976/877, päätös n:o 2954. 
433

 Lind 2000, 155-156. 
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7. Porno siveellisyyskysymyksenä 

 

Tässä työssä olen luonut katsauksen siihen, miten suomalainen pornolehdistö otettiin vastaan 

lainsäädännöllisenä kysymyksenä. Olen etsinyt vastauksia siihen, miten markkinoille tullut uutuus, 

kotimainen pornolehdistö, ja vallitseva laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä 

asettuivat törmäyskurssille. Huomioni olen kiinnittänyt paitsi lehtien ilmeeseen, myös niitä 

käsitelleisiin kannanottoihin ja argumentteihin niin eduskunnassa, Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnassa, painovapaustoimikunnassa kuin eri oikeusasteissakin. 

 

Ensinnäkään ajankohtaa ei voi eikä saa jättää huomiotta. Vaikka 1960-luku on kansanvälisestikin 

vuosikymmen, jolloin monenlaisia huomattavia muutoksia tapahtui niin konkreettisessa 

elinympäristössä kuin myös henkisessä ilmapiirissä, on kohdallista väittää, että Suomen osalta 

aikakauden muutokset olivat monin osin erityisen rajuja. Vahva yhteiskuntamurros ja 

elinkeinorakenteen muutos muuttivat koko maan infrastruktuurin erittäin nopeassa tahdissa 

kaupunkimaiseksi palveluyhteiskunnaksi. Tällaisessa murroksessa myös sosiaaliset suhteet muuttuivat 

merkittävästi – perheen ja yhteisön tuoma sosiaalinen turvaverkko korvaantui kaupunkien 

pirstaloituneella kulttuurilla, ja valtion kautta rakennettu sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen verkko 

tuli osaltaan vastaaman hoivan, avun ja talouden kunnossapidosta. 

 

Samalla arvo- ja asenneilmapiiri koki isoja myllerryksiä. Yhteiskunnan rakennemuutos muutti kulutus- 

ja vapaa-aikakulttuuria niin autojen, vapaa-ajan kuin viihteenkin muodossa, ja erilaiset liberaalit, 

vasemmistolaiset ja vastakulttuuriset näkökulmat saivat ennennäkemätöntä liikkumatilaa. 1960-luvusta 

puhutaan monesti erityisesti seksuaalivapautumisen vuosikymmenenä, mutta seksuaaliasenteiden 

muutoksen lisäksi myös muihin moraalikysymyksiin otettiin uudenlaisia, vapaampia kannanottoja. 

Eräänlainen yhtenäiskulttuuri yhteisine normeineen ja arvoineen väistyi moniarvoisuuden tieltä. 

Taulukko 3. Lehtien Apu, Hymy, Jallu, Kalle ja Ratto levikit v. 1975-1980

Lehden nimi 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Apu 257948 305610 299422 303694 302422 302934

Hymy 304675 307275 282822 243043 210296 201473

Jallu 81410 72107 58475 53046 40172 42972

Kalle 64384 59072 55084 57046 62078 67566

Ratto 67726 72624 83113 79519 76612 72790

Lähde: Levikintarkastus Oy
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Tämä ilmapiiri toimii kontekstina kotimaisen lehdistön kehityksen tarkastelulle. Olen tuonut esiin 

eräitä yleisiä, koko aikakauslehtikenttää koskeneita muutoksia, ja erityisesti olen pyrkinyt 

hahmottamaan miestenlehdistön ilmettä 60-luvun lopussa. Muutoksen, uutuuksien ja kokeilun ilmapiiri 

mahdollisti myös seksuaaliasioiden uudenlaisen käsittelyn, jonka osana myös seksuaalisuutta 

säännellyt lainsäädäntö koki suuria muutoksia. Niin vapaa abortti kuin homoseksuaalisuuden 

dekriminalisoiminen ovat osoituksia seksuaalinormiston muutoksesta, ja yhteiskunnan roolin uudelleen 

arvioimisesta seksuaalisuuden kontrolloijana. Seksuaalisuus nousi tässä vapautumisen aallossa myös 

aikakauslehtien sivuille, ja erityisesti miestenlehdet tarttuivat seksiteemoihin innokkaasti niin, että 

näiden lehtien pääteemaksi muodostuivat kuvat ja kuvaukset alastomuudesta ja seksuaalisista 

toiminnoista. Lainsäädännön vapautuminen ei kuitenkaan ulottunut koskemaan lakia epäsiveellisistä 

julkaisuista, jollaisiksi miestenlehdet tulkittiin. Näin nimenomaan pornolehdistö nousi seksuaalisuuden 

kontrolloinnissa erityiskysymykseksi niin voimakkaasti, että asiaa käsiteltiin noin viisi vuotta myös 

oikeudessa. 

 

Kotimaisen pornolehdistön kohdalla yhdeksi keskeiseksi syyksi tähän erilaiseen käsittelyyn ja 

kehitykseen nousi julkisuuden aste. Kioskiverkoston kautta vapaasti levitessään pornolehdet olivat 

periaatteessa kaikkien saatavilla ja nähtävillä toisin kuin hyvin henkilökohtaiset seksuaaliseen 

suuntautumiseen tai lisääntymiskykyyn liittyvät, lailla kontrolloidut seksuaalisuuskysymykset. 

Aikaisemmin porno oli ollut vaikeammin saatavissa erityisliikkeistä tai ulkomailta, kunnes kotimaiset 

pornolehdet tekivät siitä koko kansan saatavilla olevaa viihdettä. Näin porno ei ollut vain 

seksuaalisuuskysymys, vaan myös korkean ja matalan kulttuurin välillä käydyn kamppailun kysymys. 

Kulttuurisena tuotoksena porno asettui matalan ja ala-arvoisen kulttuurin piiriin kaupallisten motiivien 

sanelemana, kansan sivistämiseen tai muuhun hyvään tarkoitukseen pyrkimättömänä, kuitenkin 

julkisesti levitettävänä tuotteena. Siveellisyys puolestaan tuotettiin juuri yhteiseen hyvään tähtäävänä 

tapana olla ja esittää seksuaalisuutta. Oli eri asia hyväksyä ihmisen tekevän yksityisyydessään 

seksuaalitekoja kuin hyväksyä näitä seksuaalitekoja esitettävän julkisesti, ja näin siveellisyyspuheella 

asetettiin seksin kuvaaminen tarkoitusperiltään moraalittomaksi ja täten tuomittavaksi toiminnaksi. 

 

Seksin kuvaamisessa juuri kuvallisuus nousi tekstiä selvemmin epäsiveelliseksi materiaaliksi. Kuvien 

epäsiveellistä luonnetta painotettiin niin Epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnassa kuin 

oikeudessakin. Tässä mielessä ei ole sattumaa, että kotimainen pornolehdistö nousi voimakkaasti esiin 
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juuri vuonna 1971, jolloin naisen genitaalialueet näytettiin ensimmäistä kertaa avoimesti Jallun 

sivuilla. Kuvat sukuelimistä ovat yhä pääosin pornolehdistön yksinoikeus, eli kyse on edelleen 

voimakkaasti säädellystä kuvamateriaalista. Tekstipuolen epäsiveellisyyden arvioiminen oli 

valvontalautakunnan kannalta huomattavasti vaikeampi tehtävä, sillä erityisesti Hymyn ja Raton 

kohdalla jutut eivät aina liittyneet seksin kuvaamiseen, vaikka myös ne nostettiin epäsiveellisinä esiin. 

Näin epäsiveellisyyden alle kuitenkin pyrittiin sisällyttämään myös muita, kuin seksuaalisuussyistä 

moraalittomiksi katsottuja aiheita ja käsittelyn tapoja. 

 

Laatu ja siveellisyys osittain rinnastuivatkin epäsiveellisiin lehtiin liittyvissä kannanotoissa, sillä kyse 

ei ollut vain sukuelinten, alastomuuden tai seksiaktien kuvaamisesta ja kuvailusta, vaan ihmisen 

(seksuaali)elämän esittämisestä tietynlaisessa valossa. Korkeakulttuurin arvostuksessa ja matalan 

kulttuurin kritisoimisessa nostettiin esiin moneen otteeseen kasvattamisen ja sivistämisen tavoite. 

Pornolehtien tekstit ja kuvat kulkivat osana matalaa kulttuuria, jossa tavoitteena ei ollut sivistäminen tai 

kasvattaminen, vaan pikemminkin hekumoiminen, pilkkaaminen, huumori ja kyseenalaistaminen. 

Tämä teki niistä epäsiveellisiä, sillä ne eivät esittäneet seksuaalitoimintoja oikeassa, oikeaan 

tavoitteeseen pyrkivässä valossa. 

 

Näin siveellisyyspuheella mitä voimakkaimmin vedettiin rajaa oikean ja väärän seksuaalielämän 

välille. Esiin maalattiin uhkia ja vaaroja taudeista rikoksiin, joita tämän väärällä tavalla esitetyn 

seksuaalisuuden esittäminen toisi mukanaan. Näin siveettömyys ei ollut vain yksilön omavalintainen 

kysymys, vaan koko kansan turvallisuuden ja terveyden kysymys. Tämän vuoksi pornografia asetettiin 

epänormaalin ja luonnottoman seksuaalisuuden kategoriaan edelleen kontrolloitavaksi ja 

sanktioitavaksi toiminnaksi. Seksuaalisuuden yllä pidettiin näin salaperäisyyden ja pelonkin verhoa, 

jolloin sananvapauden toteuttamisen puoli voitiin ohittaa. Tämä on sinä suurena pohjavireenä, joka 

ylläpiti sitä kaksinaismoralistista tilannetta, jossa poliittinen tahto puuttui vallitsevan tilanteen 

laillistamiseksi – pornonpuolustajan leima olisi ollut ikävä painolasti, siveellisyyden puolustaminen sen 

sijaan mahdollisesta vanhahtavuudestaan huolimatta tähtäsi yleiseen hyvään. 

 

Yhdeksi tärkeäksi siveellisyyskeskustelun sivujuonteeksi on vielä nostettava pornolehtien suurin 

kustantamo, Lehtimiehet Oy. Yhtiö oli koko toiminnassaan edelläkävijä ja riskinottaja, eikä tämän 

yksittäisen yhtiön merkitystä epäsiveellisyyskeskustelussa voi jättää huomiotta. Lehtimiehet Oy 

etunenässään visionääri Urpo Lahtinen toteutti hurjan lehtivallankumouksen niin ilmaisjakelulehti 
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Tamperelaisen, sensaatiopommi Hymyn kuin pornolehti Jallun muodossa. Niin muistelut Lehtimiehien 

toiminnasta kuin kustantamon lehdet itse puhuvat tietoisen riskinoton ja uuden toimintatavan 

ihannoimisen puolesta. Yhtiö toi markkinoille useita aivan uusia lehtityyppejä, ja pakotti näin myös 

muut kustantamot seuraamaan valtavia lukijamääriä keräävää tietään. Uutuudessaan ja 

uskaliaisuudessaan kustantamon lehdet herättivät myös närkästystä, joka kulminoitui kirjailija Timo K. 

Mukan kuoleman ympärillä velloneeseen vastuukysymykseen. Näin Lehtimiehillä oli vankasti 

vaikutusta myös lainsäädäntöön. 

 

Yksityisyydensuojalaki Lex Hymy oli kuitenkin vain alkua yhtiön kurinpalautukselle. Siveellisyyden 

puolustamisen keinoin voitiin asettaa Lehtimiehet epäsiveelliseen ja sitä kautta laittomaan valoon, ja 

tätä kautta nostaa Hymyn lisäksi yhtiön pornolehdet mahdollisesti rikolliseksi toiminnaksi. Näin 

epäsiveellisiin julkaisuihin kohdistuneet oikeustoimet voi nähdä osittain myös juuri Lehtimiehet Oy:n 

suuntautuneena yrityksenä puuttua harjoitetun journalismin laatuun. Lehtimiehien merkitys 

suomalaiselle aikakauslehdistölle on kuitenkin yllättävän vähän tutkittu – jopa vaiettu – aihe, joka 

ansaitsisi osakseen suurempaa huomiota. 

 

Näin pornolehtiä säädellyttä laki epäsiveellisistä julkaisuista ei muutettu, ja kaksinaismoralistinen 

tilanne vapaasti levityksessä olevien pornolehtien ja ne kieltävän lain välillä säilyi. Kun aiheesta tehtiin 

nimenomaan siveellisyyskysymys, voitiin kiusallisen tuntuisen aiheen kohdalla ylittää tai ohittaa asiaan 

liittyvä sanan- ja ilmaisunvapauden ongelma yhteisen hyvän ja kansan sivistämisen motiivilla. Näin 

siveellisestä tuli tässä yhteydessä ei vain seksuaalikäytökseen liittyvä, vaan myös sivistyksen, hyvän 

maun, korkean kulttuurin ja oikean moraalin kaikuja sisällään pitävä käsite. Pornoa käytettiin 

välineenä, jonka avulla puolustettiin oikeusjärjestelmänkin avulla perinteistä elämäntapaa ja 

yhteiskuntajärjestystä – siveellisyyttä laajemmassa mielessä – ilman, että tätä olisi tarvinnut suoraan 

sanoa. Vuoden 1927 laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä kumottiin lopulta 

vasta vuonna 1998. Tähän johtanut tie niin teknologisine uutuuksineen videoista tietokoneisiin kuin 

kotimaisen pornon sisällön kehityksen suhteen olisi jatkotutkimuksen paikka.
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