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Teollistuminen toi Suomeen työväenkysymyksen lukuisine ongelmineen. Tässä

tutkimuksessa keskitytään erityisesti niihin ratkaisuyrityksiin, joita valtiovalta käytti

pyrkiessään työhön liittyvien vaarojen poistamiseen. Keskeisinä toimina olivat

lainsäädännön kehittäminen sekä valvonnan ja valistuksen lisääminen. Valvon-

taa ja valistusta varten perustettiin ammattientarkastuslaitos, jonka tehtäväksi

jäi työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä toiminta. Valistus oli keino, johon

uskottiin maailmanlaajuisesti. Kansainvälisen mallin mukaan myös Suomeen

perustettiin vuonna 1909 Valtion Työväensuojelu- ja huoltonäyttely, jonka tehtä-

vänä oli jakaa valistusta sekä työnantajille että työntekijöille. Näyttely toimi osa-

na ammattientarkastuslaitosta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja tulkita näyttelyn sisältöä ja

toimintatapoja sekä niitä keinoja, joita se käytti valistustehtävässään erityisesti

vuosina 1909 - 1939. Tutkimusaineistona on käytetty kirjallisia dokumentteja ja

valokuvia. Tutkimusmetodina on käytetty sisällön erittelyä. Yhteiskunnallisen

taustoituksen osalta on lähdemateriaalina ollut lähinnä 1900-luvun alkupuolen

sosiaalipolitiikan ja -historian teoksia.

Yhteenvetona todetaan, että näyttely toteutti sille asetuksessa määrättyjä teh-

täviä monipuolisesti ja hyvin varsinaisen tarkastelujakson aikana. Sotien jälkeen

painopiste muuttui, näyttelyä kehitettiin enemmän kansanterveyden- ja

sosiaalihuoltonäyttelyn suuntaan. Sellaisenaan sitä ei pidetty enää alkuperäistä

tarkoitustaan vastaavana työsuojelualan erikoisnäyttelynä. Osittain tästä syys-

tä, osittain lainsäädännön kehityksestä johtuen näyttely lakkautettiin vuonna 1973,

mutta sen työsuojeluaineistot siirrettiin Tampereelle vasta perustetun työsuojelu-

hallituksen yhteyteen. Näyttely avattiin uudelleen vuonna 1975 työsuojelualan

erikoisnäyttelynä ja se jatkaa edelleen toimintaansa Tampereella.



3

Taulukot ja kuviot

Taulukot:

Taulukko 1. Tehtaita ja työntekijöitä Suomessa 1849-1909 14

Taulukko 2. Työpaikkoja ja työntekijöitä Suomessa 1910-1939 14

Taulukko 3. Teollisuudessa työssä olevat alle 15-vuotiaat, nuoret työntekijät

ja alle 18 vuotta täyttäneet naispuoliset työntekijät vuosina 1887-1928 19

Taulukko 4. Ammattientarkastajien virkojen määrän kehitys  vuosina 1890-1938 23

Taulukko 5. Koneiden suojalaitteet, henkilönsuojaimet ym. ja

ammatti- ja yhteiskunnallinen terveydenhoito 49

Taulukko 6. Työväenhuolto, kansanterveys- ja raittiusneuvonta 49

Taulukko 7. Työväensuojelua ja –huoltoa koskevia valokuvia,

piirroksia ja taulukoita 50

Taulukko 8. Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn esineet ja kokoelmat vuonna 1929 60

Taulukko 9. Elokuvaesitykset ja katsojamäärät vuosina 1950-1972 68

Taulukko 10. Näyttelyssä kävijöiden määrät vuosina 1909-1939 70

Taulukko 11. Sotavuosina 1940-1945 näyttelyssä käyneiden lukumäärät 72

Taulukko 12. Näyttelyssä kävijöiden määrät vuosina 1946-1971 73

Kuviot:

Kuvio 1. Vakuutettujen työntekijöiden määrä 10 vuoden jaksoissa 1900-1939 39

Kuvio 2. Tapaturmien määrä 1000 työntekijää kohti kymmenen

vuoden jaksoissa 1900-1939 40

Kuvio 3. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä 1000 työntekijää

kohti kymmenen vuoden jaksoissa 1900-1939 40

Kuvio 4. Työtapaturmat aiheuttajan mukaan 1900-1939 41

Kuvio 5. Työtapaturmien määrä keskimäärin vuodessa tuhatta työntekijää

kohti viidellä eri toimialalla vuosina 1900-1939 41



4

Kuvaluettelo

Valokuvat:

Kuva 1. Tampereen Verkatehdas, 1910-luku 15

Kuva 2. Tampella, Messukylän tehtaat, häkilä, 1933 19

Kuva 3. Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, 1910 luku.

Suuntaushöylä, jyrsinkone, sirkkelisaha;

jako- ja tomuimulaitoksineen; mallikelpoisesti suojeltuja

hihnapyöriä, hihnoja, moottoreita, leikkuriteriä ym. 46

Kuva 4 Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, 1910-luku. Pi-kytkin, automaattisia

suojeluslaitteita voimansiirtokoneita varten, 1910-luku 47

Kuva 5. Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, vuodelta 1911.

Ammatti- ja suojeluspukuja; ruuanlämmityskaappi

(lämmitetään höyryllä) teollisuuslaitoksia varten 48

Kuva 6. Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn pääsisäänkäynti

Etelä-Esplanadi 4, Helsinki, vuonna 1921 53

Kuva 7. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely.  Konesali, 1920-luku.  55

Kuva 8. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely. Ammattitaudit, 1920-luku  56

Kuva 9. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely. Ihminen 1920-luku  58

vastustaminen, 1920-luku

Kuva 10. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely. Kansantaudit ja niiden 59

Kuva 11. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely. Luentosali ja kirjasto 1920-luku 61

Julisteet:

Juliste 1. Amerikkalaista alkuperää oleva varoitusjuliste, 1920-luku 30

Juliste 2. Tapaturmatorjuntayhdistyksen sarja, 1930-luku 30

Juliste 3. Amerikkalaista alkuperää oleva juliste, 1920-luku 57

Juliste 4. Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyä esittävä juliste, 1930-luku 69



5

Sisällysluettelo

1 Johdanto 7
Tutkimusongelma 7
Tutkimusmetodit 7
Lähdekirjallisuus 11
Tutkimusaineisto 11
Käsitteistö 12

2 Mäkituvalta tehtaaseen 13
Maatalous peruselättäjänä 13
Teollistuminen 14
Työväenluokan syntyminen 15

3 Ratkaisuyrityksiä 17
Työväensuojelulaki 17
Asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelusta 18
Työväensuojelulakien myöhempi kehitys 18

4 Ammattientarkastuslaitoksen synty 21
Ammattientarkastajien tehtävät 22
Naispuolisen ammattientarkastuksen käynnistyminen 23
Ammattientarkastusta säätelevän lain kehitys 23
Kunnallinen ammattientarkastus 25
Tapaturmavakuutuslain synty ja kehitys 25
Terveydenhoito ja ammattitaudit 26

5 Valistus 28
Valistus ja sen päämäärät Suomessa 28
Valistuksen erilaisia toimijoita Suomessa 29
Ammattientarkastuslaitos teollisuustyöntekijän valistajana 30
Safety-First-liike 30

6 “Valistaja” Vera Hjelt 33
Lapsuus ja opiskeluvuodet 33
Veistonopettajasta talotehtailijaksi 33
Opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana 35
Poliittinen toiminta 35
Naispuolisesta ammattientarkastajasta
Työväensuojelunäyttelyn perustajaksi 36
Unelmasta totta 37

7 Työväensuojelus- ja huoltonäyttely 39
Valistuksen voimalla työtapaturmia vastaan 39
Työtapaturmat yhteisenä  huolena,  vuodet 1900-1939 39
Näyttely hahmottuu 43
Näyttelyn synty ja sen alkuvaiheet 45



87

Toiminnan painopiste tapaturmien torjunnassa 45
Työväensuojelusnäyttelystä kansansivistyslaitokseksi 52
Erikoisnäyttelyt 61
Painopiste muuttuu - näyttelylle uusi johtoajatus 72

8 Yhteenveto ja johtopäätöksiä 76

Lähdekirjallisuus 82

Liitteet 83

Liite 1 Tutkimusaineisto
Liite 2 Asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin työsuojelusta
Liite 3 Keisarillisen majesteetin armollinen johtosääntö ammattientarkastajille
Liite 4 Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva johtosääntöä naispuolisille

ammattientarkastajille Suomessa
Liite 5 Suomen Senaatin päätös, joka sisältää johtosäännön työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn

 hoitajalle
Liite 6 Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn pohjakartta
Liite 7 Asetus työväensuojelu- ja huoltonäyttelystä



6

1 Johdanto

Tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selittää ja tulkita  Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyä, sen

sisältöä sekä keinoja ja toimintatapoja teollisuustyöväestön valistajana  toimintansa eri vuosikymmenil-

lä. Painopiste tutkimuksessani tulee olemaan  perustamisvuodesta 1909 vuoteen 1939. Pyrin katso-

maan näyttelyn sisällön kehittymistä suhteessa työelämän kehitykseen ja sen vaatimuksiin. Käsittelen

lyhyesti myös aikaa 1939 - 1945. Tosin sotavuosina näyttely oli ajoittain kokonaan suljettu, tai toimi vain

osittain.  Sodan jälkeistä aikaa, vuodesta 1945 vuoteen 1973, käyn läpi suppeasti kuvaamalla toimintaa

lähinnä kronologisesti ilman  yhteiskunnallista taustakuvausta. Vuonna 1973 näyttely Helsingissä lak-

kautettiin ja osa siitä siirrettiin Tampereelle samana vuonna perustetun Työsuojeluhallituksen yhtey-

teen. Työni varsinainen tarkoitus ei ole tarkastella kuinka Työväensuojelus- ja huoltonäyttely  valistus-

tehtävässään onnistui.

Taustoitusta varten kuvaan autonomian ajan loppupuolen suomalaista yhteiskuntaa siinä määrin kun

näen sen tarpeelliseksi työni ymmärretyksi tulemisen kannalta. Pyrin tuomaan esiin niitä syitä jotka

pakottivat yhteiskunnan päättäjät huomaamaan ongelmat ja puutteet työväestön työ- ja elinoloissa ja

jotka johtivat Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn syntymiseen. Toiseksi pyrin selvittämään lyhyesti

valistusta ja sen tavoitteita. Olen rajannut työni ulkopuolelle työläisten omien puolueiden, yhdistysten ja

vastaavien sinänsä erittäin merkittävän toiminnan sekä valistajana että työläisten työ- ja elinolojen

parantajana. Kolmanneksi tarkastelen lyhyesti valtion ammattientarkastuslaitoksen syntyä ja sen toi-

mintaa teollisuustyöntekijäin valistajana. Pääpaino on naispuolisten ammattientarkastajien ja siinä eri-

tyisesti ensimmäisen naispuolisen ammattientarkastajan ja näyttelyn perustajan Vera Hjeltin toimin-

nassa. Tässä yhteydessä kuvaan Vera Hjeltin elämää myös laajemmin. Neljänneksi kuvaan  keskeisen

työsuojelu- ja ammattitauti- sekä tapaturmalainsäädännön kehitystä vuodesta 1889 vuoteen 1939.

Suomessa on tehty paljon sosiaalihistoriallista tutkimuksia, joissa on keskitytty väestön työ- ja elin-

olojen tutkimiseen. Myös valtion ammattientarkastustoiminnasta ja naispuolisesta ammattien-

tarkastuksesta on useita tutkimuksia. Aiheeni valintaan on vaikuttanut kaksi seikkaa, ensiksi  se, että

tästä aikanaan hyvin mittavasta ja arvostetusta kansansivistyslaitoksesta mikä Työväensuojelus- ja

huoltonäyttely oli,  ei ole tehty  tutkimusta. Toinen syy aiheen valintaan on puhtaasti henkilökohtainen.

Olen työskennellyt  vuodesta 1981 lähtien kyseisen näyttelyn suorassa jatkajassa, Työsuojelunäyttelyssä.

Tästä ajasta 15-vuotta näyttelyn toiminnasta vastaavana näyttelynhoitajana, missä virassa jatkan edel-

leen. Ongelmaksi koen sen, että tutkimusta tehdessäni pitkäaikainen ja läheinen suhteeni näyttelyyn

saattaa vaikeuttaa aiheen lähdestymistä riittävän objektiivisesti, vaikka se onkin vakaa pyrkimykseni.

Tutkimusmetodit

Tutkijoiden mukaan sosiaalihistoriallinen tutkimus  on  yhteiskuntaan ja sen toimintaan kohdistuvaa

tutkimusta, johon kuuluu eri osa-alueita. Se voi olla väestön-, perheen ja sukupuolen- tai ihmisten

elinoloja tutkivaa, taikka se voi olla ja  usein onkin teollistumisen, työn ja työväestön historiaa tutkivaa.
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Tunnusmerkkinä voidaan esittää määritelmä, että sosiaalihistoria on poikkitieteellisesti orientoitunutta

historiantutkimusta, jonka tutkimuskohteena on yhteiskunta. ( Haapala 1989, 117.)

Sosiaalihistoria ei ole selvärajainen tutkimusalue tai –tapa, vaan yleensä sosiaalihistoria on käsittee-

nä kytketty asioihin, joita on pidetty yhteiskunnallisesti tärkeinä. Haapalan mukaan ns. sosiaalinen

kysymys, vuosisadanvaihteen nimitys yhteiskunnallisille ongelmille, oli meillä se ensimmäinen asia, jon-

ka yhteydessä kaivattiin historiallista tutkimusta. Sosiologinen lähestymistapa on  ollut englantilaisilla ja

saksalaisilla historioitsijoilla, jotka ovat luoneet käsitteen “yhteiskuntahistoria” ( History of Society)

epämääräisemmän sosiaalihistorian tarkennukseksi. Haapala kuvaa heidän ajatuksenaan olleen, että

sosiaalihistoria ei  voi olla taloushistorian tapaan minkään historiantutkimuksen osa-alue, koska sen

tutkimuskohdetta, yhteiskuntaa, ei voi jakaa niin, että jokin osa  saisi jäädä kysymyksenasettelun ulko-

puolelle (emt., 14,  21). Sosiaalihistorian tutkimuskohteeksi voidaan siis määritellä yhteiskunta, toteaa

Haapala, ja jatkaa  sosiaalihistorian olevan niin  monimuotoinen tutkimusalue, “että ei ole olemassa

sellaista sille ominaista tutkimustapaa, jota voitaisiin kutsua sosiaalihistorian metodiksi” (emt., 26). Sen

sijaan tutkimustavan määräytymisestä hän esittää seurauskaavion (Haapala 1989, 26):

Haapalan mukaan historiallinen tutkimus voidaan esittää seuraavaan tapaan: 1. Mitä tapahtui? Läh-

teistä etsitään mahdollisimman tarkka ja monipuolinen kuvaus. 2. Miten tapahtui? Kuvataan tapahtu-

misen syy-yhteydet.  3. Miksi tapahtui?  Esitetään tapahtumille selitys, arvioidaan erilaisia syy-yhteyk-

siä ja rakennetaan  “mielekäs kokonaisuus”, jossa tapahtumat selittyvät ristiriidattomasti. Voidaan teh-

dä teoreettisia päätelmiä. Kolmas kohta perustuu tietoteoreettisesti totuuden koherenssi- eli yhteen-

soveltuvuusteoriaan. Tähän ristiriidattomuuden vaatimukseen Haapala lisää vielä yhden tutkimus-

ulottuvuuden:  4. Mistä oli/on kysymys? “ Ristiriidaton selityskokonaisuus” problematisoidaan eli arvi-

oidaan omia selitysperusteita. (Haapala 1989, 26-28.)

 Haapala (1989) samoin kuin Kalela (2002) korostavat lähteiden merkitystä. Edelleen Haapala

korostaa, että on syytä perehtyä mahdollisimman alkuperäisiin lähteisiin monestakin  syystä. “Se yleensä

terävöittää analyysiä viedessään tutkijan mahdollisimman autenttisille tapahtumapaikoille” (Haapala

1989, 28.) Toisen käden lähteissä ja varsinkin kirjallisuudessa monet merkitysyhteydet hukkuvat ja

mahdollisesti muuttuvat. Lähteitä voivat olla asiakirjat tai muut kirjalliset tiedot, mutta myös esineet,

rakennukset, ääninauhat ym.  Lähdekritiikki on keskeistä ja  on kysyttävä, miten lähde on syntynyt ja

vastaako se tutkijan esittämiin kysymyksiin. Kysymykseen, miten lähde on syntynyt saadaan vastaus

Haapalan mukaan rekonstruoimalla mielessä sen synty; millaisen inhimillisen ja  toiminnan tulos se on.

Lähteen validiteetti on hänen mukaansa tutkimusongelmasta ja sen rajauksesta riippuvainen. (Haapala

1989, 28 – 31.) Jorma Kalela toteaa, että metoditeosten  lähdekritiikkiä koskevat esitykset ovat muut-

tuneet viime vuosikymmenien aikana. Paikkansapitävän tiedon sijasta on ryhdytty puhumaan päteväs-

selitysmallit

Tutkimusintressi lähdetyypit

tutkimustapa

tutkimuskohde
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tä (validista) tiedosta. “Lähteet eivät enää ole luotettavia tai epäluotettavia, vaan eri tavoin informatii-

visia”. (Kalela 2002, 92.)  Uuden ajattelutavan mukaan mikä tahansa lähde on periaatteessa käyttökel-

poinen todisteena. Kalelan mukaan kaikki riippuu kysymyksestä “Onko lähde pätevä vastaamaan juuri

tähän kysymykseen” (emt., 28). Tämä asettaa myös tutkijan esittämät kysymykset uuteen valoon

jatkaa Kalela. Se korostaa tutkijan panoksen merkitystä. (emt., 92.)

Jorma Kalelan mukaan historian tutkimuksessa on kolme perusratkaisua, jotka antavat suunnan

tutkimukselle. Tutkimuskohteen valinta, näkökulman valinta ja näkökulman merkittävyys. Yhdessä nämä

kolme ratkaisua rajaavat tutkimustehtävän ja samalla ne toimivat tutkimustyön lähtökohtina. Sellaise-

naan niitä voidaan kutsua tutkimusprosessin premisseiksi, toteaa Kalela. Jokaista ilmiötä voidaan tar-

kastella hyvinkin monesta eri näkökulmasta, kyse on valinnoista, joka ei ole suinkaan itsestään selvyys.

(Kalela 2002, 76-78.)

Oma tutkimukseni on yhteiskunnallista tutkimusta ja  kuuluu sosiaalihistoriallisen tutkimusalueen

piiriin. Kuvaan lyhyesti  teollistumisen alkuvaiheita  ja sen synnyttämän työväenluokan oloja,  niitä oloja

missä  agraariyhteiskunnan tuottama liikaväestö industrialismin alkuaikoina työskenteli ja eli. Lähteinä

käytän sosiaalihistorian metodien mukaan tuotettua tutkimusmateriaalia. Kuvaan yhden ilmiön toimin-

taa sekä niitä keinoja ja menetelmiä, joita se käytti työväenluokkaan kuuluvan väestön työolojen ja

tiedontason  parantamiseen. Tutkimuskohteeni on  Valtion Työväensuojelus- ja huoltonäyttely ja tar-

kastelen sen toimintaa nimenomaan valistuksen näkökulmasta. Valistus ja siihen liittyvä “kasvatus-

usko” olivat pitkälle 1900-luvulle asti se tapa, millä uskottiin päästävän tuloksiin mm.  työväestön olojen

parantamisessa. Pyrkimyksenäni on tuottaa tietoa ilmiöstä, jota ei ole aiemmin tutkittu ja jonka todelli-

sesta toiminnasta ei tiedetä tarkemmin. Vakaana tavoitteenani on objektiivinen ja oikeudenmukainen

kuvaus. Tarkoitukseni on selvittää,  Jorma Kalelaa lainaten “miten asiat oikein olivat, ei sitä, miten

niiden väitetään tai uskotaan olleen” (Kalela 2002, 50-54). Samalla uskon vastaavani Haapalan esittä-

miin historian tutkijan kysymyksiin: mitä tapahtui, miten tapahtui, miksi tapahtui ja mistä oli kysymys?

Näyttelyn toimintaa, valistustyötä ja sen  kohdentumista voidaan tarkastella ainoastaan jäljellä ole-

vien dokumenttien kautta. Käytettävissä on sekä painettuja, että painamattomia lähteitä, joiden avulla

on mahdollista tarkastella ja eritellä näyttelyn sisältöä  sen toimintaa. Veikko Pietilä ( 1973) määrittelee

sisällön erittelyn “joukoksi menettelytapoja, joita käyttäen dokumenttien sisällöstä  voidaan tehdä ha-

vaintoja ja kerätä tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen” ( Pietilä 1973, 53 ).  Tavanomaisesti

sisällön erittelystä puhutaan kahdentyyppisessä tutkimuksissa, jatkaa Pietilä, niissä, joissa kuvaillaan

jonkun dokumenttijoukon sisältöä ja niissä, joissa dokumenttien sisällön perusteella pyritään tekemään

niiden tuottajia koskevia päätelmiä. Lisäksi näiden rinnalle nousevat ne tutkimukset, joissa joko doku-

menttien sisältöä selitetään muiden ilmiöiden avulla tai muita ilmiöitä selitetään dokumenttien sisällön

avulla. Dokumentiksi voidaan Pietilän mukaan käsittää laajassa mielessä kaikki inhimillisen toiminnan

tuotteet. ( emt., 3-4, 7.)

 Tutkimukselliselta kannalta ne  jaetaan kahteen laajempaan ryhmään: valmiina oleviin ja tutkimusta

varten luotaviin dokumentteihin. Dokumenttien käyttötavat tutkimuksissa riippuvat niistä kysymyksistä

ja ongelmista, joihin tutkija etsii vastausta. Tutkimukset, joissa dokumentteja käytetään hyväksi muita

ilmiöitä tutkittaessa, jaetaan Pietilän mukaan kahteen ryhmään. “Dokumentteihin sisältyvien eksplisiittisten

tietojen perusteella voidaan pyrkiä kuvailemaan ja selittämään todellisuuden konkreettisia tapahtumia

ja ilmiöitä” ( emt., 24). Toiseksi “niihin sisältyvien implisiittisten tietojen perusteella voidaan pyrkiä
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tekemään päätelmiä niiden tuottajiin tai näiden ympäristöihin liittyvistä ilmiöistä tai ennakoimaan niiden

vaikutuksia vastaanottajiin” (emt., 24).

Dokumenttien eksplisiittisille tiedoille rakentuviin tutkimuksiin luetaan kuuluviksi ne tutkimukset,

joissa dokumentteihin sisältyvien suorien tietojen avulla pyritään kuvailemaan tai selittämään muita,

dokumenttien ulkopuolelle sijoittuvia ilmiöitä. Usein nämä ovat konkreettisia ja koskevat esim. doku-

mentin tuottajan tai muiden ihmisten ja ryhmien toimintaa, ympäristön aineellisia ilmiöitä jne. Pietilän

mukaan näissä tutkimuksissa dokumentit ovat vain työvälineitä ja niillä on merkitystä vain sikäli, kun

niihin sisältyy tietoa juuri tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Myös dokumentteihin sisältyvien

implisiittisten tietojen perusteella pyritään tekemään päätelmiä dokumenttien ulkopuolelle sijoittuvista

ilmiöistä.  Tutkittavat ilmiöt ovat usein teoreettisia, suoran havainnoinnin ulkopuolella olevia ilmiöitä,

kuten dokumenttien tuottajan tai vastaanottajan sisäisen tilan  tai tuottajaa ympäröivän kulttuurin omi-

naisuuksia (Pietilä  1973, 22 - 30). Keskeinen seikka on, että “nykyään myös niitä tutkimuksia, joissa

dokumenttien sisällön perusteella tehdään päätelmiä muista ilmiöistä, pidetään sisällönanalyyttisinä sii-

nä kuin niitä, jotka kohdistuvat dokumenttien sisältöön ilmiönä sinänsä” (emt., 52). Pietilä jatkaa että,

“sisällön erittelyä käyttäväksi tutkimukseksi katsotaan nykyään kaikki sellaiset, joissa joko tilastollisesti

tai sanallisesti pyritään kuvailemaan joko dokumentin sisältöä ilmiönä sinänsä tai niitä ulkopuolisia ilmi-

öitä, joita sisällön ajatellaan ilmaisevan”  (emt, 52-53).

On käyty keskustelua siitä, onko järkevää puhua sisällön erittelystä sellaisten tutkimusten yhteydes-

sä, jossa tarkastelun kohteena on jokin muu ilmiö kuin dokumenttien sisältö. Sisällön käsitehän viittaa

juuri sisältöön eikä muihin ilmiöihin. Kumminkin tärkeämpänä pidetään sitä, että menettelytavat  kuvatessa

sisältöä ja kuvatessa sen perusteella muita ilmiöitä ovat periaatteessa samanlaiset. Tämän seikan kat-

sotaan oikeuttavan siihen, että myös  dokumenttitutkimuksia, joiden painopiste on muualla kuin doku-

mentin sisällössä, voidaan tarkastella sisällönanalyyttisinä. (emt, 54.) Myös Juhani Tuomi ja Anneli

Sarajärvi toteavat, että sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikessa

laadullisessa tutkimuksessa. Sitä voidaan pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena

kehyksenä. (Tuomi, Sarajärvi 2002, 93.)

Tutkimuksessani käytän sisällön erittelyn metodia pyrkiessäni selvittämään käytettävissä olevien

dokumenttien pohjalta kuinka näyttelyn sisältö kehittyi ja millaisia painotuksia sillä toimintansa eri  aika-

kausina oli. Pyrin vertailemaan myös näyttelyn kokoelmien kehittymistä suhteessa työsuojeluun ja

toisaalta työväenhuoltoon muodostaakseni kuvan siitä kuinka näyttely toteutti sille asetettua tehtävää

työväensuojelun erikoisnäyttelynä. Tutkimusta varten kootuista työtapaturmatilastoista selviävät esi-

merkiksi vaarallisimmat työalat ja työtapaturmien aiheuttajat, ja näyttelyn kokoelmia veraamalla voi-

daan nähdä, pystyikö se antamaan valistusta juuri näissä keskeisissä asioissa. Käytettävissä olevien

dokumenttien kautta ovat selvitettävissä myös näyttelyn kokoelmat ja niiden määrät, ne antavat kuvan

näyttelyn toimintatavoista sen suorittaessa valistustyötään. Yhtenä keskeisenä näyttelyn toimintaa ku-

vaavana tekijänä tarkastelen kävijätilastoja. Kun tarkasteltava ilmiö asettuu niinkin kauas historiaan

kuin oma tutkimuskohteeni, en näe muuta tapaa lähestyä ja tutkia asiaa, kuin edellä esitetty dokument-

tien eksplisiittisille tiedoille rakentuva tutkimus, jolla pyrin dokumentteihin  sisältyvien suorien tietojen

avulla kuvailemaan ja selittämään niiden ulkopuolelle sijoittuvaa ilmiöitä, tässä tapauksessa Työväen-

suojelu- ja huoltonäyttelyä ja sen toimintaa.
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Lähdekirjallisuus

Uskon, Haapalaa seuraten,  että alkuperäislähde välittää  parhaiten sen aikalaisnäkökulman, jota

pidän tärkeänä selvitettäessä syitä, joiden perusteella valtiovalta päätti mm. Työväensuojelus- ja huolto-

näyttelyn perustamisesta. Tämän vuoksi tutkimuksessa on käytetty lähteinä 1900-luvun alkupuolen

sosiaalipolitiikan ja sosiaalihistorian teoksia kuvattaessa työväenkysymystä ja sen syntyä sekä olosuh-

teita, jotka teollisuus työympäristönä tarjosi. Samalta ajalta olevat ammattientarkastuskertomukset

antavat selkeän kuvan paitsi niistä työympäristöongelmista ja vaaroista, joihin työväestö joutui, myös

sosiaali- ja työväenhuollon puutteista ja ongelmista. Olen käyttänyt myös valokuvia havainnollistaakseni

vuosisadan vaihteen työympäristöä. Kuvat ovat tekstiiliteollisuudesta 1910 - 1930-luvuilta.

Tutkimusaineisto

Tutkittaessa Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn toimintatapoja, sisältöä ja sen kehitystä on keskei-

senä aineistona käytetty painettuja ja painamattomia lähteitä (tutkimusaineisto liite 1). Painettuja läh-

teitä ovat Ammattientarkastus Suomessa - naispuolisen ammattientarkastajan kertomus toiminnasta

1909 - 1919, näyttelyn kymmenvuotis- ja kaksikymmen-, viisikymmen- ja kuusikymmenvuotiskertomukset

sekä vuosittaiset selonteot toiminnasta vuosilta 1920 - 1938 ja selostava luettelo, joka kuvaa seikkape-

räisesti näyttelyn kokoelmat ja sisällön vuodelta 1926. Painamattomia lähteitä ovat Työväensuojelu- ja

huoltonäyttelyn toimintakertomukset vuosilta 1939 - 1971. Olen käyttänyt myös valokuvia antaakseni

kuvan näyttelyn sisällön kehittymisestä eri aikakausina. Lisäksi olen kerännyt työtapaturmatilastojen

pohjalta tilastot, joilla kuvaan työtapaturmien kehitystä vuosina 1900 - 1939. Edelleen keskeisenä

aineistona ovat olleet ammattientarkastuskertomukset ja asetuskokoelmat. Myös lehtiartikkeleita (Hel-

singin Sanomat) on käytetty lähinnä kuvaamaan julkista suhtautumista Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn

syntyyn ja alkutaipaleeseen.

Tarkasteltaessa lähde- ja tutkimusaineistoa voidaan esimerkiksi ammattientarkastuskertomuksia

pitää subjektiivisina. Ne kertovat tarkastajien näkökulmasta heidän työstään. Niiden pohjalta on vaikea

arvioida esimerkiksi, millainen oli työntekijäin ja työnantajien käsitys ammattientarkastajista ja kuinka

luottamukselliset välit olivat suuntaan tai toiseen. Tutkielman  kannalta  merkityksellisiä ovat tarkasta-

jien itsensä kirjoittamat kertomukset heidän havainnoistaan koskien teollisuuden tilaa, työoloja, naisten

ja lasten työtä sekä työväenhuoltoa. Nämä kertomukset sisältävät paljon konkreettisia esimerkkejä ja

välittävät  kuvaa niistä olosuhteista, joissa teollisuudessa on  eri aikakausina jouduttu työskentelemään.

Samalla tavalla subjektiivista ovat Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn toimintaa kuvaavat tutkimus-

aineistot. Ne ovat näyttelyn henkilökunnan itsensä tuottamia, joten niiden kautta saa tarkan ja täsmäl-

lisen tiedon näyttelyn toiminnasta, sisällöstä ja tavoitteista eri vuosina. Niistä selviävät myöskin kävijä-

tilastot. Lyhyt kuvaus näyttelyn vuosittaisesta toiminnasta on sisällytetty myös ammattientarkastuksen

vuosikertomuksiin.

Vera Hjeltin elämää ja saavutuksia tarkasteltaessa keskeinen lähde on hänen sukulaisensa Ester

Hjelt-Cajaniuksen (1948 ) kirjoittama elämänkertakirja “Vera Hjelt, uranuurtaja”. Se on sävyltään

osittain jopa ylistävä ja myös sitä voidaan pitää mielestäni, ainakin jossain määrin, subjektiivisena.
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Toisaalta muu käytettävissä oleva lähdeaineisto, myös internetin kautta saamani tieto, vain  vahvistaa

Hjelt-Cajaniuksen välittämää kuvaa. Myös esimerkiksi Eino Kuusi (1931), Heikki Waris (1961), Pauli

Kettunen  (1994) ja  Juha Siltala (1999) viittaavat usein hänen työhönsä ja erityisesti hänen uraauurtaviin

tilastotutkimuksiinsa. Hänet kuvataan  aikaansa edellä olleeksi ja paljon aikaan saaneeksi henkilöksi,

enkä ole löytänyt lähdettä, joka olisi tähän nähden ristiriitainen. Myös itse olen työni edetessä yhä

enemmän  hämmästellyt ja  ihmetellyt sitä tarmoa ja innostusta, jolla hän on paneutunut tehtäviinsä ja

kuinka laaja hänen osaamisalueensa on ollut. On helppo yhtyä ajatukseen, että hän on todellakin ollut

aikaansa edellä oleva henkilö ja yksi maamme ehdottomista yhteiskunnallisista naisvaikuttajista 1800-

luvun lopulta aina 1930-luvulle saakka.

Käsitteistö

Tutkimuksessa käytetään termejä  työsuojelu ja työväensuojelu, samoin kuin työväenhuolto ( työväen-

menestyslaitokset) ja  työhygienia termejä. Sanaa työväensuojelu on käytetty vuosisadan vaihteessa

kahdessa eri merkityksessä. Laajasti tulkittuna työväensuojelu tarkoitti työntekijän suojelua ei vain

työssä, vaan kuten Pauli Kettunen toteaa, sana työväensuojelu viittasi “palkkatyöllä elämisen valtiolli-

seen sääntelyyn, myös sosiaalivakuutukseen”. Kumminkin jo 30-luvun alkupuolella oli “työväensuojelu”

sen laajemmassa merkityksessään kuihtunut sosiaalipolitiikka–käsitteen alle. (Kettunen 1994, 13-14.)

Suppeamman tulkinnan mukaan työväensuojelu tarkoitti sitä suojelua, jota työntekijälle annettiin itse

työssä.  Tämän ahtaamman tulkinnan mukaisesta toiminnasta alettiin käyttämään sanaa työsuojelu.

Työsuojelu on työntekijän suojelemista itse työssä niitä työntekijän henkeä, terveyttä, työkykyä,

henkistä ja siveellistä kehitystä vaarantavia haittoja vastaan, jotka aiheutuvat työstä ja niistä

olosuhteista joissa työ tehdään (Kuusi E 1931, 427). Vaikka Eino Kuusi jo 1930-luvulla toi työ-

suojelu- termin käyttöön korvasi se hyvin hitaasti työväensuojelu- termin.  Oikeastaan vasta 1973

lainsäädännön perusteellisen uudistamisen yhteydessä työsuojelu sanana vakiintui käyttöön. Työssäni

käytän termiä työväensuojelu asiayhteydestä riippuen kummassakin merkityksessä.

Työväenhuollolla tarkoitettiin yritysten omatoimista huolenpitoa työntekijöistään. Työväensuojelussa

toimijana oli valtio, työväenhuollossa yritys. Molemmissa toiminnan perustelut olivat lähtöjään sekä

sosiaalisia, että taloudellisia. (Kettunen 1994, 19.)  Yhden  aikalaistulkinnan mukaan  työväenhuollolla

tarkoitettiin niin työntekijöiden asuntojen parantamista, kuin sairaaloiden, sairastupien, saunojen ja kylpyläin

sekä koulujen perustamista. Lisäksi erilaisten oppikurssien järjestämistä, kirjastojen, lukusalien ja van-

hainkotien perustamista sekä vapaa-ajan käyttämisen ohjaamista hyödyllisiin tarkoituksiin. Siihen kuu-

lui myös muita työntekijöiden viihtyisyyttä, hyvinvointia ja valistusta edistäviä toimenpiteitä ja liittyi

monia yhteiskunnallisen ja yleisinhimillisen työväensuojelun piirteitä. (Hjelt 1939, 12.)

Eino Kuusen  mukaan työväenhuolto, eli työväenmenestyshuolto, oli vapaehtoista yritysten harjoit-

tamaa toimintaa. Sillä tarkoiteiin kaikkia niitä vapaehtoisia laitoksia, joiden tarkoituksena oli työn teollis-

tumisesta johtuvien haittojen poistaminen ja lievittäminen työntekijän yksityiselämässä. Työväenhuollon

tavoitteena oli työntekijäin ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja viihtymisen edistäminen. Hyvin järjes-

tetyllä työväenhuollolla yritys pyrki kiinnittämään kunnollista ja ammattitaitoista työväkeä palveluk-

seensa ja näin varmistamaan mahdollisimman häiriöttömän tuotannon. (Kuusi, E 1931, 915-917.)
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Työhygienialla tarkoitettiin  niitä toimenpiteitä joilla pyrittiin parantamaan työn suorittamiseen liitty-

viä terveydellisiä olosuhteita  ja torjumaan  työntekijää uhkaavat ammattitaudit ( Hjelt 1939, 11-12).

Ammattitaudilla tarkoitettiin sairaaloista tilaa,  jonka  työ- tai virkasuhteen perusteella suoritettu työ oli

aiheuttanut ja josta oli suoritettava korvausta työntekijäin tapaturmavakuutuslain perusteella. Ammatti-

tauti oli yleensä hitaasti, kuukausien tai jopa vuosien kuluessa, kehittyvä tautitila. (Noro 1948, 59-60.)

2 Mäkituvalta tehtaaseen

Maatalous peruselättäjänä

Autonomian ajan loppupuolella Suomi oli vahvasti maatalousvaltainen yhteiskunta. Vielä 1900-lu-

vulle tultaessa  noin 68 % työväestöstä sai leipänsä maa- ja tai metsätalouden töistä. Vastaavasti

teollisuudessa työskenteli 11 % työväestöstä (Waris 1961, 16.)   Kokonaisuudessaan maan väkiluku oli

kasvanut varsin nopeasti, vuoden 1870  1,7 miljoonasta vuoteen  1900 jo  hiukan yli 2,7 miljoonaan

asukkaaseen.  (Oittinen 1954, 69.) Wariksen (1961) mukaan Suomen väkiluku oli kyseisenä vuonna

2,6 miljoonaa.  Suomalaisista  kaupungeissa asui vuonna 1900 vain 12,5 % koko väkiluvusta, joten

maalla asuvien lukumäärä oli varsin suuri  (Oittinen 1954, 69).

Maaseudulle oli jo 1700-luvulla syntynyt ns. torpparilaitos. Torpparilaitoksen syntyyn oli osaltaan

vaikuttanut voimassa ollut maanjakolaki,  joka ei sallinut jakaa talonpoikaistiloja määrättyä manttaalimäärää

pienemmäksi. Tästä johtuen perinnönjako ratkaistiin usein torpparijärjestelmän kautta. Vanhin poika

peri talon ja muille perillisille annettiin torppa talon mailta.  Kun muut elinkeinot olivat lähes olemattomat,

lisäsi myös  muuta tietä tullut tilaton väestö torppien kysyntää. (Rasila 1970, 13.)

Ennen teollisuuden kehittymistä  torpparijärjestelmä oli kartanonomistajille ja tilallisille hyvä ratkai-

su. Se takasi  taloille ympärivuotisen työvoiman saannin, kun torpparit maksoivat torpan vuokraa ns.

taksvärkkipäinä. Rasilan mukaan myös maan hallitus katsoi torppien lisääntymisen hyödylliseksi, kos-

ka se lisäsi viljellyn maan pinta-alaa ja samalla viljan tuotantoa. Samalla se antoi taloudellisen  mahdol-

lisuuden maattomille, varattomille nuorille  solmia  avioliiton ,  joka taas  puolestaan lisäsi maan väkilu-

kua ja “oma torppa” edesauttoi vakinaista asutusta.(Rasila 1970, 12-13.)  Mutta samalla järjestelmä

tuotti suuren määrän tilatonta liikaväestöä maaseudulle ja  synnytti suuria sosiaalisia ongelmia.

Maanomistukselliset seikat jakoivat maaseudun väestön neljään pääryhmään;  maanomistajat ( talolliset),

vuokramiehet  (torpparit ja lampuodit), tilaton väestö ( mäkitupalaiset, loiset yms.) sekä palkolliset

(piiat ja rengit).

Tilattoman väestön alakomitea oli laskenut vuonna 1901,  että  omalla viljelmällä asui Suomen

maalaiskuntien ruokakunnista 23 %.  Maaseudun  liikaväestön määrä on vaikea arvioida, mutta saman

tilaston mukaan Suomessa oli  kyseisenä vuonna 206 988 ( 43 %) sellaista ruokakuntaa  jolla ei ollut

hallussaan viljelmää ja komitean mukaan  tähän lukuun on lisättävä vielä ne   84  221 mäkitupalasi-

ruokakuntaa, joilla oli vain se vuokrattu maapala hallussaan, joka sinällään ei pystynyt yksistään elättä-

mään perhettä (ks. esim. Oittinen 1954; Rasila 1970).  Kaikkineen vakinaiseen työhön kiinnittämätöntä

väkeä oli  Oittisen mukaan  vuonna 1901 noin 640 000 (Oittinen 1954, 69).
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Tilattoman väestön olot olivat kaikkein huonoimmat. Tässä ryhmässä olivat suurimmat sosiaaliset ja

taloudelliset ongelmat. Maaseutu ei pystynyt tarjoamaan työtä kuin korkeintaan kausiluonteisesti. Eri-

tyisesti naimattomat naiset olivat miehiä selvemmin maaseudun liikaväestöä (Rissanen 2000, 34).

Kesäisin oli tukinuittoa ja peltotöitä kohtuullisen runsaasti, mutta talvella työt loppuivat lähes kokonaan.

Työttömyys toi mukanaan vakavat toimeentulon ongelmat. Puutetta oli ruuasta, vaatteista ja myös

asunnoista. Suuri osa tilattomasta väestöstä asui sukulaistalojen nurkissa, erilaisissa sivurakennuksissa

ja kaikenlaisissa röttelöissä. Siitä kertoo myös asumistiheys, joka maaseudulla vuosisadan vaihteessa

oli 4,2 asukasta yhtä huonetta kohti  (loisasukkaat mukaan luettuna ).  Myös työväestön  sivistystaso oli

alhainen ja alkoholin liikakäyttö lisäsi ongelmia. (ks. esim. Oittinen 1954; Rasila 1970;  Alapuro 1980).

Kun maa- ja metsätalous eivät pystyneet tarjoamaan yhä kasvavalle väestölle työtä, oli sitä haetta-

va muualta. Käytännössä tämä tarkoitti, että liikaväestö siirtyi pois  perinteisen maatalouden elinkeino-

jen  piiristä. Muutto suuntautui pääosin kaupunkeihin, mutta myös maaseutujen teollistuneet alueet

vetivät väkeä. Höyryn käyttöönotto oli esimerkiksi merkinnyt sitä, että enää sahalaitoksia ei tarvinnut

rakentaa koskien partaalle, vaan suurten vesistöjen päätepaikkoihin, sinne missä myös raaka-ainetta

oli hyvin saatavilla. (Oittinen 1954, 33.)

Teollistuminen

Suomessa teollistuminen käynnistyi hitaammin kuin muualla läntisessä Euroopassa. Vasta 1800-

luvun jälkipuoliskolla maassamme alkoi syntymään varsinaista teollisuutta perinteisen käsityöläis-oppi-

poika kulttuurin rinnalle. Tosin Suomessakin ensimmäiset suurehkot teollisuuslaitokset perustettiin jo

1800-luvun alkupuolella. Esimerkiksi Tampereelle syntyi huomattavia tekstiilitehtaita, ensimmäisenä

Finlayson jo 1820-luvulla  (Haapala 1990, 24 ).

Käynnistymisen hitautta  selittää osaksi Suomen historia.  Maamme oli vuosisatoja Ruotsin periferiaa,

jonka taloudelliset kehittymisen mahdollisuudet olivat heikot. Hallitseva asema oli ollut emämaan

talouseliitillä, jonka intresseissä ei ollut syrjäisen Suomen talouskehitys. Kun Suomi vuonna  1809 siirtyi

osaksi Venäjän suuriruhtinaskuntaa ja sai autonomisen maan statuksen, se tarkoitti asteittaista siirty-

mistä Ruotsin taloudellisen vaikutusvallan ulkopuolelle. Pyrkimyksenä oli saada yritystoiminta kotimai-

siin käsiin, mikä olikin mahdollista lainsäädännöllisin keinoin. Perusedellytys elinkeinon harjoittamiseen

oli Suomen kansalaisuus, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että alun perin ruotsalainen yrityksen omistaja

siirsi omistuksen  jälkeläiselleen, jolla oli jo Suomen kansalaisuus hankittuna. Järjestelmä takasi kaikes-

ta huolimatta kotimaisen yrittäjyyden.  Venäjän suuret markkinat ja erityisesti Pietarin läheisyys loivat

kysyntää suomalaisille tuotteille ja uuden emämaan kanssa solmitut ja toisaalta Ruotsin kanssa säilytetyt

tullisopimukset antoivat hyvät  mahdollisuudet teollisuuden ja ulkomaankaupan toiminalle. ( Kuusterä

1990, 47-50.)

Teollistumisen hitautta selitetään myös Suomen syrjäisellä sijainnilla teollistuneeseen Eurooppaan

nähden.  Myös kehittymätön liikenneverkosto, rautateiden hidas rakennusvauhti ja maantieverkoston

vähäisyys selittävät osaltaan kehityksen hitautta. Myös Suomen sääolosuhteet ovat lisänneet ongel-

mia. Satamien jäätynimen useiksi kuukausiksi talvikautena vaikeutti teollisuuden vientiä ja toisaalta

raaka-aineiden saantia. ( katso esim. Oittinen 1954;  Waris 1980.)
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Kuten taulukoista 1 ja 2  on nähtävissä teollisuuden kasvu nopeutui selvästi  1870-luvulta lähtien ja

se  tarkoitti  myös työväestön lisääntynyttä tarvetta teollisuudessa.

Teollisuuden kehittyminen tarjosi ammattitaidottomalle ja  koulutusta vailla  olevalle väestölle mah-

dollisuuden kokovuotiseen  työhön, josta maksettiin myös palkkaa. Samalla se oli monelle maaseudun

työttömälle ainoa vaihtoehto hankkia toimeentulo. Muuttoliike työnperässä olikin vilkasta, joskin var-

masti myös kaupungin houkutukset kiinnostivat ja saivat erityisesti nuoret muuttamaan mukavamman

ja helpomman elämän toivossa pois maaseudulta.

Työväenluokan syntyminen

Työväenluokalla tarkoitettiin “epäitsenäistä, ruumiillista työtä tekevää väestönosaa, myös maa-

työläisiä”  toteaa Pertti Haapala teoksessa “Talous, valta ja valtio” (Haapala 1990, 215).  Suomessa oli

vuoteen 1880 asti voimassa ns. laillisen suojelun järjestelmä, joka tarkoitti, että epäitsenäisen, siis työ-

väestön piti hankkia itselleen “laillinen suojelija” vapaasta kansalaisesta. Vapaa kansalainen tarkoitti

käytännössä työnantajaa. Työläisen piti olla oppilaana tai vuosipalkollisena itsenäisessä taloudessa ja

käytäntö ulotettiin myös tehdastyöväestöön, vaikka heillä olikin maataloustyöväestöstä poiketen sään-

nöllinen päivätyöaika ja rahapalkka. Itsenäisiä olivat kaupungissa vain virkamiehet, kiinteistöjen omis-

tajat ja haltijat, sekä laillistettujen ammattien harjoittajat. Myöskään omassa taloudessaan elävät

kaupunkilaistyömiehet eivät voineet olla vailla suojelijaa, vaan heitä valvoi kaupungin maistraatti. Lail-

lisen suojelun järjestelmä ja siihen kuulunut irtolaisasetus liikkumisrajoituksineen purettiin yhdessä

elinkeinovapauden säätämisen kanssa vuosina 1879-1880, mikä helpotti työväestön vapaata liikkumis-

ta ja työpaikan vaihtamista, jopa kesken työvuoden. (Haapala 1990, 215,  katso myös Oittinen 1954.)

Haapalan mukaan työväenluokan synty on itsestään selvä teollistumisen tulos, joka synnytti

kaupunkilaistuvan teollisuustyöväestön ja se puolestaan loi toisen suuren työläisryhmän, joka oli raken-

nus- ja sekatyömiesten eli ulkotyöläisten ryhmä (katso esim. Haapala 1990;  Kuusi 1931; Oittinen

1954).

Vuosi Tehtaita Työn-
tekijöitä

1849 130 2588
1859 224 5961
1869 339 10114
1879 436 12892
1889 1123 39200
1899 1757 75900
1909 2007 86374

Vuosi Työpaikkoja Työn-
tekijöitä

1910 4106 92928
1915 4982 100905
1920 2920* 117229
1925 3317 141005
1930 3773 144931
1935 3917 174310
1939 3911 191154

Taulukko 2. Työpaikkoja ja työntekijöitä
Suomessa vuosina 1910 - 1939.
(Lähde: Suomen tilastollinen
vuosikirja 1940)

Taulukko 1. Tehtaita ja työntekijöitä Suo-
messa vuosina 1849 - 1909.
(Lähde: Oittinen, 1954)

* Kotitarvemyllyt eivät enää sisälly lukuihin
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Teollisuustyön epäkohtia

Teollistuminen toi mukanaan uudenlaiset ongelmat myös Suomeen. Vanha yhteiskuntajärjestys työ-

ympäristöineen ei sekään ollut vaaraton, mutta tekniikan kehittymien ja työn teollistuminen johtivat

tilanteeseen, joka toi työntekoon liittyvät riskit ja vaarat aivan uudella tasolle. Työskentely vaarallisilla

koneilla avoimien valtaremmien keskellä, johti usein vakaviin työtapaturmiin. Hyvin alkeelliset, terveyt-

tä vaarantavat työolosuhteet,  suojaamattomat koneet ja laitteet, puutteellinen työnopastus, suorastaan

kurja palkkaus, suhteettoman pitkät työpäivät ja lasten ja nuorten käyttäminen teollisuustyössä, kaivoksissa

jne. olivat tyypillisiä työolojen epäkohtia. Ammattitaidoton ja  kokematon-, myös lapsityövoima, työs-

kenteli osin jopa epäinhimillisissä olosuhteissa Yhtenä isona epäkohtana koettiinkin   juuri lasten ja

nuorten käyttäminen teollisuustyöhön.  Suomessa sai 15 vuotta nuorempia lapsia vuoden 1879 elinkeino-

asetuksen mukaan pitää työssä enintään kahdeksan tuntia päivässä ( EA 33 §) .

Kuvassa 1 näkyy hyvin  valta-akseli ja avoimet remmiviidakot, jotka aiheuttivat paljon vakavia

työtapaturmia teollisuudessa.  Valta-akselilta otettiin käyttövoima koneille, jotka olivat myös

suojaamattomia. Muutoinkin  kuvassa näkyy  tyypillinen tekstiilitehtaan työympäristö 1900-luvun alus-

sa.  Epäjärjestys ja tilanahtaus olivat omiaan aiheuttamaan tapaturmia,  ilmasointi saattoi puuttua koko-

naan tai oli hyvin heikkotasoinen. Erityisesti kehräämöissä edellytettiin korkeaa ilmankosteuspitoisuutta,

joka lisäsi työn terveysriskejä.

Kuva 1. Tampereen, Verkatehdas 1910-luku
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3 Ratkaisuyrityksiä

Teollisuustyön lukuisat turvallisuusriskit ja ammattitautivaarat  olivat syitä, joiden vuoksi työväestö

ympäri teollistunutta Eurooppaa vaati voimakkaasti työsuojelu- ja tapaturmalainsäädännön aikaansaa-

mista.  Parannusvaatimukset lähtivät liikkeelle Euroopassa jo silloin kun Suomessa  teollisuus otti ensi-

askeleitaan. Kumminkin oli selvää, että myös meillä  työturvallisuutta oli pyrittävä parantamaan. Se oli

työnantajan, työntekijöiden ja yhteiskunnan  yhteinen etu.

Fennomaani Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen ennakoi teollisuuden vaaroja vuonna 1874 Kirjallisen

Kuukausilehden kirjoitussarjassaan Työväenseikka näin:  Vasta hämärinä huhuina kaukaisista

maista olivat meille ennättäneet  nuo uudemmat riitaseikat työn ja pääoman välistä, päivätyön

pituudesta, yötyöstä tehtaissa, työläisyhdistyksistä ym. Mutta varmaa oli, että ne tännekin ker-

ran tulisivat ja toisivat mukanaan taisteluita, joita ei kenties käy välttäminen, mutta joiden

kiivautta olisi terveellistä jotenkin lievittää.  Hänen  mukaansa oli tarkoituksenmukaista ottaa oppia

muiden Euroopan maiden kokemuksista ja tutkia työväen-seikkaa sillä tavoin, että voitaisiin välttää ne

suuret vaarat, jotka työväenkysymys  enemmin tai myöhemmin myös meille toisi. (Kettunen 1994, 36.)

Työväensuojelulaki

Jo 1600-luvun suomalaisessa lainsäädännössä voidaan katsoa olevan työsuojelullisia piirteitä ja var-

sinainen työsuojelulainsäädäntö lähti kehittymään 1800-luvun loppupuolella. Suomen ensimmäisenä

työväensuojelulakina pidetään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollista Asetusta Teollisuus-

ammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta vuodelta 1889. Tällä asetuksella säädeltiin teollisuus-

ammateissa toimivien, erityisesti naisten ja lasten työaikoja, sekä koneiden ja laitteiden suojausta, työ-

tilojen valaistusta ja työskentelytilojen ilmanvaihtoa. Lakia voidaan pitää myös suomalaisen sosiaalipo-

litiikan ensimmäisenä lainsäädännön tasolle kehittyneenä ilmauksena. ( Waris 1961, 112.)

Lakia edelsi perusteellinen selvitys. Vuoden 1882 valtiopäivillä esitti porvarissäädystä pankinjohtaja

Felix Heikel toivomusaloitteen, että Keisarillinen Majesteetti “suvaitsisi käskeä suorittamaan tutkimuk-

sen lasten ja alaikäisten käyttämisestä tehtaissa, käsitöissä ja muissa elinkeinoissa”. Samalla esitettiin,

että “suoritettaisiin tutkimus tehtaissa ja työhuoneissa niistä olosuhteista, joissa työntekijät  työsken-

televät ja sen valvonnasta sekä samalla selvitettäisiin työnantajan velvollisuutta vastata siitä vahingos-

ta, joka työssä kohtaa työntekijän henkeä tai ruumiin jäseniä ilman hänen omaa syytän”. (KM, I.)

Komitean, jonka puheenjohtajaksi oli määrätty E. Hjalmar Furuhjelm, ehdotuksen mukaan

suojeluslakiehdotusta tulisi soveltaa tehtaissa ja käsityössä. Se määrittelisi työhönottoiän alimmaksi

ikärajaksi 12 vuotta. Alle 15-vuotiasta ei saisi ottaa työhön, ellei tämä hallinnut lukemista ja laskennon

alkeita. Lakia valvomaan komitea ehdotti kahta “ammattientarkastajaa”, joita poliisin ja terveys- ja

kunnallislautakuntien tulisi avustaa. Esityksestä pyydettiin  lausuntoja ja tiukkaakin kritiikkiä tuli, erityi-

sesti teollisuuskaupunkien yhdistyksistä. Vastustajat pitivät mm. alkeissivistysmäärää  liian tiukkana,

lasten työaikoja liian lyhyinä sekä ammattientarkastajia tarpeettomina. (Hoskola 1989, 15-16.)
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Asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelusta

Felix Heikelin toivomusaloite johti sekä työsuojelulainsäädännön, että tapaturmavakuutuslain syn-

tyyn.  Asetus Teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta annettiin 15.4.1889 (18/1889)

ja se tuli voimaan vuoden 1890 alusta (liite 2). Säädös koski ainoastaan teollisuudessa työskenteleviä.

Tähän hyvin perusteellisesti valmisteltuun lakiin sisältyi eräitä periaatteellisesti merkittäviä kohtia. En-

sinnäkin  se merkitsi työaikasuojelun alkua. Siinä määrättiin ehdottomaksi lasten alin työhönottoikä (12

vuotta ), rajoitettiin lasten (alle 15-vuotta)  päivittäinen työaika 6,5 tuntiin ja nuorten työntekijäin  (15-18

vuotta) 12 tuntiin ja kiellettiin lasten ja nuorten yötyö sekä lasten ja nuorten naisten kaivostyö koko-

naan. Asetuksessa määrättiin myös ammatinharjoittajan velvollisuus järjestää kouluopetusta, mikäli

työssä oleva lapsi ei ollut suorittanut ylempää kansakoulua tai vastaavaa oppilaitosta (14 §). Toiseksi

asetus määräsi “mikäli se on mahdollista” koneet , laitteet ja telineet pidettäväksi kunnossa ja  niiden

liikkuvat osat aidattaviksi niin etteivät ne aiheuta vaaraa työntekijän hengelle taikka jäsenille. Asetuksesta

löytyvät määräykset  myös työtilojen, käytävien ja portaiden riittävästä valaisemisesta, paloturvallisuu-

desta ja aukkojen suojaamisesta. Asetusta valvomaan asetettiin kaksi  ammattientarkastajaa,  joille

annettiin erillinen johtosääntö 21.12.1889.

Vaikka asetusta teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelusta on  totuttu tarkastelemaan

lasten, nuorten ja naisten työaikojen ja -olojen säätelijänä on siinä  useita  kohtia, joilla selkeästi  pyrittiin

parantamaan kaikkien teollisuudessa työskentelevien työoloja. Asetus sisälsi paitsi  työaikasuojelua

myös tapaturmantorjuntaa ja ammattihygieniaa koskevia määräyksiä. Sillä pyrittiin selvästi  myös

ammattitautien torjuntaan. Asetuksen 1 §:ssä sanotaan, että työhuoneiden ja verstaiden tulee olla sel-

laiset, että työntekijöillä on niissä tarpeellinen tila ja riittävä määrä, mikäli mahdollista, puhdasta ilmaa.

Edelleen samassa pykälässä todetaan, että “työhuoneissa on puhtaus ja järjestys voimassa pidettävä”.

Saman asetuksen 3 § sanoo, että “työtiloihin, joissa valmistuksen aikana syntyy vahingollisia höyryjä

tahi terveydelle vaarallista pölyä, pitää asennettaman erityisiä laitteita, jotka, mikäli se on mahdollista,

niitä poistavat tahi tekevät ne työntekijöille vahinkoa tuottamattomiksi”. “Käsiammateissa” jäivät

noudatettavaksi elinkeinolain 33 §:n 2 ja 3 momentin säännökset lasten ja nuorten työajasta (13 § ).

(Suomen Asetuskokoelma, 18/1889.)

Työväensuojelulakien myöhempi kehitys

Työväensuojelulainsäädäntöön saatiin 1900-luvun alkupuolella paljon uudistuksia nopealla aikatau-

lulla. Kaikille työntekijöille merkittäväksi muodostui uusi leipomoiden työaikaa koskeva laki, joka an-

nettiin 1908 (4/6 1908) Merkittäväksi lain tekee se, että siinä rajoitettiin ensimmäisen kerran aikuisen

työntekijän työaikaa. Työaika säädettiin 48 tuntiin viikossa ja enintään 10 tuntia päivää kohden. (Asetus-

kokoelma, 1909 ) Seuraava merkittävä uudistus oli Armollinen Asetus ammatinvaaralta suojelemisesta

vuonna 1914 (10/1914). Se korvasi 18/1889 asetuksen, sikäli kun se koski määräyksiä ammatinvaaroilta

suojelemisesta. (Asetuskokoelma, 1914 .) Ehkä kaikkein merkittävin lakiuudistus työntekijöitä ajatellen

oli laki kahdeksan tunnin työajasta. Sen puolesta oli “taisteltu” pitkään ja laki annettiin vihdoin  27.11

1917. Laki (103/1917) tuli voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä. Samana vuonna annettiin myös
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asetus työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa (64/1917). Asetus tuli voimaan vasta vuoden

1919 alusta ja sillä kumottiin vuoden 1889 asetus, lukuun ottamatta mitä 18/1889 asetuksessa oli sää-

detty ammattityössä olevain lasten opetuksesta. Uuden lain ulkopuolelle rajattiin myös alle kolmen

työntekijän työpaikat. (Asetuskokoelma, 1917) Laki kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista

vahvistettiin   24.10.1919. (Ammattientarkastus Suomessa 1921, 9.)

Myös 1920-luvulla annettiin useita työväenlainsäädäntöä uudistavia lakeja. Työsopimuslaki ja työ-

sääntölaki  (1922),  oppisopimuslaki (1923 ), työehtosopimuslaki (1924 ), tapaturmavakuutuslain uudis-

tus (1925) ja laki joukkotyöriitojen sovittelusta (1925).  Uusi työturvallisuuslaki annettiin vihdoin vuonna

1930,  ja se kumosi asetuksen (10/1914) ammatinvaaroilta suojelemiseksi  (Hoskola 1989, 37 – 40).

Vuonna  1930 voimaan tullut työturvallisuuslaki  muutti myös lain nimen. Uusi laki siirsi ammatinvaaroilta

suojelemisen terminä historiaan ja tilalle tuli työturvallisuus. Uusi termi, työturvallisuus piti sisällään jo

ajatuksen työturvallisuuden ulottamisesta  kaikkia  ammattiryhmiä koskevaksi.

Lapset ja nuoret teollisuustyössä

Lasten ja nuorten työssäkäynti teollisuudessa oli tavallista 1800-luvun lopulla ja vielä pitkälle 1900-

luvun alkupuoliskolle. Lapset tekivät käytännössä samanpituista työpäivää kuin aikuiset ja heille mak-

settu palkka oli erittäin huono, minkä vuoksi he olivat haluttua työvoimaa teollisuudessa. Vuonna 1889

annettu asetus kielsi lasten työssä käynnin ja sääteli yli 12-vuotiaiden työaikoja, mikä herätti vastustus-

ta sekä työnantajissa että lasten vanhemmissa.

Seuraavaksi halvin työntekijäryhmä olivat nuoret naiset, ja kuten taulukosta 3 ilmenee, he olivatkin

se ryhmä, jotka korvasivat lapset teollisilla työpaikoilla. (katso esim. Kuusi 1931; Waris 1980; Oittinen

1954).

Kuten taulukko 3 osoittaa, lain voimaan tulolla oli suuri merkitys. Se vähensi alle 15-vuotiaiden

lasten työssäkäyntiä selvästi. Vastaavasti erityisesti 18 vuotta täyttäneiden naisten osuus teollisuuden

työväestöstä kasvoi samassa suhteessa. Asetus määritteli lasten ja nuorten työolosuhteita  kaikkiaan

pykälästä seitsemän pykälään seitsemäntoista. Uudet tiukat määräykset johtivat siihen,  että  työnan-

tajat kokivat vaikeaksi järjestää alle 15-vuotiaille lain määräämän lyhyemmän työpäivän ja siihen

sisältyväksi määrätyt lepotauot niin että teollisuuden tuotanto ei  kärsi. Vaikka lakia rikottiinkin, johti

sen voimaantulo  erityisesti lasten irtisanomisiin työpaikoilta. ( Kuusi 1931, 457.)

Heikki Waris toteaa “Suomalaisen sosiaalipolitiikan kehitys” -kirjoituksessaan (1956): “Tampereen

tekstiilitehtaissa olleille sadoille köyhien kotien laihoille lapsille lain toimeenpano merkitsi vapautumista

uuvuttavasta työstä”.  Mutta oli myös niin, että köyhille kodeille lasten tuoma pienikin ansionlisä oli

hyvin tervetullut ja tärkeä perheiden taloudellisen selviytymisen kannalta. Lapset toimivat perheen

“elättäjinä” omalta osaltaan siinä missä isommatkin. Se selittää myös sitä, miksi lainsäädännön voi-

maantulosta eivät olleet “näreissään”  vain työnantajat vaan, valitettavasti,  usein myös lasten vanhem-

mat.

Myös ammattientarkastajat näkivät lasten teollisuustyön  kieltävässä laissa  ongelmia. Esim. kerto-

mus Viipurin piirin ammattientarkastajan toiminnasta vuonna 1912,  tarkastaja  Hugo Lidgre’n  ottaa

asiaan kantaa. Aluksi hän kertaa suojeluslain kieltävän alle 12 -vuotiaiden työssä käynnin ja toteaa sen
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Kuva 2. Tampella, Messukylän tehtaat Häkilä, 1933

Taulukko 3. Teollisuudessa työssä olevat alle 15-vuotiaat ja 15 - 17 vuotiaat työntekijät sekä 18
vuotta täyttäneet naispuoliset työntekijät vuosina 1887-1928. (Lähde: Kuusi, E. 1931)

Vuosi Alle 15-vuotiaat 15 – 17 vuotiaat 18 vuotta
työntekijät työntekijät täyttäneet

naispuoliset
Poikia Tyttöjä Miehiä Naisia työntekijät

1887 1328 631 2891 1185 7066
1889 1312 538 3705 1481 8457
1891 1332  695 3877 1792 10166
1892 925 398 3650 1722 9258
1895 707 343 3674 1639 11675

keskimäärin vuosina

1896-1900 1130 876 5094 2429 16569
1901-1910 1015 463 5106 2429 22674
1911-1920 810 417 4556 3036 28190
1921-1928 395 189  5861 3678 47751
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aiheuttavan ongelmia tehdastyöväestölle, joilla on vaikeuksia saada sopivaa ajanvietettä lapsille juuri

näiden parhaassa kehitysiässä. Jos he silloin joutuvat joutilaina juoksentelemaan pitkin kyliä,

niin mikä vaara ei siitä ole lapselle ja koko yhteiskunnalle. Useatkin vanhemmat rukoilemalla

pyytävät työnantajaltaan sopivaa tointa lapselleen selittäen, että nyt tämä oppii vain kaiken-

laista pahuutta ulkona laiskana juoksennellessaan ja pieni lisätienasti olisi aivan välttämätön

perheen toimeentulolle.  Hän mukaansa moni työnantaja, yhdessä vanhempien kanssa, säälistä jopa

rikkoi voimassa olevia suojeluslakeja pitääkseen alaikäisen töissä.

Hugo Lidgre’n jatkaa; Näin menevät nämä perusvuodet, kehittymisajan tärkeimmät ihmiselä-

mässä, melkein toimettomuudessa ilman mitään erityistä, todellista päämäärää juoksennellessa

kaduilla ja kylillä yhdenvertaisten kanssa ainoastaan pahuutta oppimassa. Nuo kehitykselle

tärkeät vuodet menevät siis usein kokonaan päinvastaiseen suuntaan kuin olisi toivottavaa ja

tulevat koko ijäksi monellekin kokonaan turmiolliseksi. Luulen, että huligaanimaisuus ja kai-

kenlaiset paheet yhteiskunnassa ovat juuri suuresti levinneet myöskin sen johdosta, ettei

varttumisiässä ole saatavissa hyödyllistä ajanviettoa ja kehitystä alaikäisille. (Suomen Teollisuus-

hallituksen tiedonantoja, viideskymmenesyhdeksäs vihko 1914, 208-209.)

Hänen mukaansa ei ollut riittävää, että lainsäädäntöteitse pyrittiin ehkäisemään lasten liikarasitusta

kieltämällä työskentely tehtaissa, vaan piti saada aikaan positiivisia toimenpiteitä. Yhtenä vaihtoehtona

hän esitti, kuten muutkin ammattientarkastajat,  ammattikoulujen perustamista suurempien teollisuus-

laitosten yhteyteen. Lasten ja nuorten ammattikoulutus takaisi Suomen teollisuudelle ammattitaitoisen

työväen ja samalla se pitäisi heidät poissa kadulta ja raitilta. (Suomen Teollisuushallituksen tiedonanto-

ja, viideskymmenesyhdeksäs vihko 1914, 208-209.)

Tuskin kumminkaan työnantajien hyväntekeväisyydestä oli kysymys kun saman vuoden  ammattien-

tarkastuskertomuksessa Helsingin, Tampereen ja Oulun piirin naispuolinen ammattientarkastaja Vera

Hjelt kertoo lapsista, jotka ovat työssä sahojen lautatarhoissa, jotka ainakin kesäaikana, sijaitsivat tai-

vasalla.  Hänen mukaansa työnantajat tulkitsivat voimassa olevaa lakia niin, että jos työ suoritetaan

tehdashuoneiston ulkopuolella, voidaan lasten työ ulottaa samaan aikaan kuin aikuistenkin työ. Kun

työnantajalle on asiasta huomautettu on vastauksena hänen mukaansa ollut, että “ määräykset ovat

tässä kohdin epäselvät, niissä kun sanotaan “älköön käytettäkö työhön tehtaassa” eikä “tehdastyöhön”.

(emt, 261.)

Lapsia käytettiin  paljon  tekstiilitehtaissa. Katsottiin, että siellä ei tultu toimeen ilman lasten työpa-

nosta, mm. siksi, että aikuisten sormet eivät liikkuneet läheskään niin nopeasti, kuin pienten lasten

kädet, sidottaessa kehruu- ja kutomokoneiden  katkenneita lankoja, joita oli myös seurattava kaiken

aikaa.

4 Ammattientarkastuslaitoksen synty

Kun asetus  (40/1889)  teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta tuli voimaan, mää-

räsi Senaatti kaksi ammattientarkastajaa valvomaan asetuksen noudattamista  Toimipaikkoina

tarkastajilla olivat Helsinki ja Tampere ja valvontakohteena  koko maa.  He toimivat teollisuushallituksen
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alaisuudessa. Tämä tarkoitti samalla ammattientarkastuslaitoksen syntymistä.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen johtosääntö ammattientarkastajille  annettiin  21.12. 1889 ja se

tuli voimaan  vuoden 1890 alusta. Siinä määriteltiin ammattientarkastajien tehtävät ja toimialueet sekä

kelpoisuusvaatimukset.

Ammattientarkastajien tehtävät

Kaikkineen 20 § sisältävä johtosääntö määrittää 1 §:ssä  tehtävät näin (liite 3):  Ammattientarkas-

tajat, joitten Teollisuushallituksen ylimmän valvonnan alla tulee pitää silmällä teollisuus-

ammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta 15 p:nä huhtikuuta 1889 annetun armollisen

asetuksen noudattamista, harjoittavat tätä tointa vastamainitun armollisen asetuksen ja sen

perusteella annetuin erityisten säännösten sekä tässä johtosäännössä olevain ohjeitten mukai-

sesti. Ammattientarkastajien tulee koettaa etupäässä neuvoilla ja tiedonannoilla edistää sano-

tun asetuksen tarkoituksia vakuuttaaksensa työntekijälle siitä lähtevät edut kuin myöskin

helpoittaaksensa työnantajalle asetettujen vaatimusten täyttämistä. Ja ahkeroikoot siis

ammattientarkastaja toimensa harjoittamista sillä tavoin, että hän saavuttaisi työnantajain ja

työntekijäin luottamusta. (AtJ 1889.)

Saman johtosäännön 2 §:ssä todetaan, että ammattientarkastajan tulee koettaa  perehtyä hyvin

ammattitoimintaan ja työntekijöiden oloihin hänelle osoitetussa tarkastuspiirissä ja  käydä, mikäli mah-

dollista, tarkastuspiirinsä jokaisessa suuremmassa teollisuuslaitoksessa vähintäänkin kerran vuodessa.

Ammattientarkastajan tuli hankkia tietoja sairaskassoista ja muista sellaisista laitoksista työntekijän

auttamiseksi sekä edistää tämmöisten laitosten syntymistä, niiden vaurastumista, sekä työntekijäin va-

kuutusta tapaturmaa varalta. Erityisesti johtosääntö korostaa lasten ja alle 18-vuotiaiden työntekijäin

työolojen tarkastamista. Johtosäännön 8 §:n mukaan ammattientarkastaja “ kääntäköön huomiotaan”

myös työntekijöiden siveellisiin olosuhteisiin ja pyrkimään saamaan aikaan parannusta tässä kohden,

erityisesti teollisuuslaitoksissa joissa työskentelee kumpaakin sukupuolta olevia työntekijöitä. ( AtJ 1889.)

Myös työriitojen  sovittelu oli johtosäännön 10 § mukaan  määrätty ammattientarkastajan tehtäviin

kuuluvaksi, samoin ilmoitettujen tapaturmien tutkinta. Säännösten vakavista rikkomuksista tuli ilmoit-

taa viralliselle syyttäjälle syytteen nostamista varten. Jopa ennakoivasta valvonnasta oli määräys

johtosäännössä, sen 14 §:ssä sanotaan, että ammattientarkastaja on velvollinen ammatinharjoittajan

pyynnöstä ja mikäli se piirustusten ja selitysten “ johdolla tapahtua saattaa”, velvollinen lausumaan

vastaavatko uudisrakennus,  muutos tai lisärakennus, jotka teollisuuslaitokseen tehdään,  asetuksen

vaatimuksia  työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydelle vaarallisilta vaikutuksilta. Elleivät

suunnitelmat täyttäneet  määräyksiä oli ammattientarkastajalla velvollisuus antaa tarvittavia neuvoja

niitten parantamiseksi. Jokaisesta tarkastuksesta tuli tehdä tarkastuspöytäkirja kahtena kappaleena

joista toinen tuli toimittaa ammatinharjoittajalle. Ammattientarkastajien tuli pitää myös työpaikkarekisteriä,

sekä tehdä vuosittain kertomus ammattientarkastuksesta.(AtJ 1889.)

Pätevyysvaatimuksena ammattientarkastajan virkaan  oli omata yleis- ja  teknillistä sivistystä, sekä

tuntemusta maan teollisista olista, sekä molempien kotimaisten kielten taito (40/ 1889 ). Suomi oli jaettu

Itäiseen ja Läntiseen tarkastuspiiriin ja ensimmäisinä ammattientarkastajina aloittivat Itäisessä tarkastus-
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piirissä (Helsinki ) insinööri K. Leonard  Lindberg ja Läntisessä tarkastuspiirissä (Tampere) insinööri

Osvald Bonsdorf.  (Hoskola 1999, 11-12.) Kolmannen ammattientarkastajan viran asettamisesta antoi

Keisarillinen Majesteetti esityksestä Armollisen  kirjeen (asetuskokoelma 1896/36), joka mahdollisti

viran perustamisen 1.1.1897 lähtien. Samalla piirijakoa uudistettiin ja  lisänä tuli Pohjoinen piiri.

Naispuolisen ammattientarkastuksen käynnistyminen

Vuosisadan alussa katsottiin, että erityisesti lasten, nuorten ja naisten työolojen tarkastamiseen oli

tarpeen saada naispuolinen henkilö. Nähtiin, että naisten oli vaikea kääntyä ongelmineen miespuolisten

tarkastajien puoleen ja taas lasten ja nuorten tarpeita naisen katsottiin ymmärtävän jo luontaisesti

paremmin kuin miehen. Tarkastajan tuli osata antaa neuvoja ja ohjeita myös työväenhuoltoon kuuluvi-

en asioiden osalta, olipa kysymys sitten ravinto-opista tai terveyskasvatuksesta. Näiden, samoin kuin

alkoholineuvonnan ja moraalikasvatuksen katsottiin paremmin sopivan naispuolisen ammattientarkastajan

tehtäviin.

Vuonna 1903 perustettiinkin Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolisen apulaisammat-

tientarkastajan virka, jonka tehtävät määriteltiin Keisarillisen Senaatin antamalla johtosäännöllä (13/

1903) (liite 4). Naispuolisen apulaisammattientarkastajan tehtävät poikkesivat vastaavista miespuoli-

sen tarkastajan tehtävistä siinä, että naispuolisen tarkastajan  toiminnan tuli olla ainoastaan “neuvon-

antavaa laatua” ja työskentely tapahtui yhteistyössä miespuolisten ammattientarkastajien kanssa. Vi-

ran sijoituspaikkana oli Helsinki ja toimialueena koko maa. Pätevyysvaatimuksissa mainittiin, että vir-

kaan valitulla henkilöllä tuli olla polyteknillisessä opistossa tai Keisarillisessa Aleksanderin yliopistossa

suoritettu tutkinto tai hänellä oli oltava  päästötodistus jostakin maan oppilaitoksesta korkeampaa

naissivistystä varten ja lisäksi työkokemusta teollisuuselinkeinon alalta. Edelleen vaadittiin hyvää  Suo-

men ja Ruotsin kieltä sekä puhuessa, että kirjoitettaessa. Tehtävään nimitettiin Vera Hjelt. Yhden

henkilön ei ollut kuitenkaan mahdollista hoitaa koko maan aluetta ja näin hänelle määrättiin  apulainen

1.6.1908 lukien. Tehtävään nimitettiin insinööri Jenny Markelin. Vuonna 1909 hänet nimitettiin toiseksi

naispuoliseksi apulaisammattientarkastajaksi. ( (NatJ 1903.)

Ammattientarkastusta säätelevän lain kehitys

Ammattientarkastajien toiminta käynnistyi  Suomessa suurimmitta vaikeuksitta, sellaista työnanta-

japuolen vastustusta, jota eräissä muissa maissa oli ollut, ei meillä esiintynyt, toteaa Eino Kuusi kirjas-

saan Sosialipolitiikka II  (Kuusi, E  1931, 600). Hänen mukaansa korostui paremminkin työnantajien

täydellinen tietämättömyys lain sisällöstä ja näin ammattientarkastajat joutuivat täysin selvästi opetta-

jan rooliin työpaikoilla. Halu lain hengen toteuttamiseen oli työnantajilla olemassa. Sen sijaan työntekijä-

puoli oli usein “vanhoillisuudessaan” haluton muuttamaan jo opittuja työtapojaan. Heidän oli  Kuusen

mukaan vaikea uskoa, että teollisuustyössä oikeastaan oli mitään erityistä terveyden tai hengen menet-

tämisen vaaraa. Myös Kuusen mukaan jo edellä mainittu lasten työn kieltäminen, joka vähensi perheen

tuloja, herätti työläisten piirissä tyytymättömyyttä koko työväensuojelulakia kohtaan. (emt., 598-601.)



23

Vuosisadan alun jälkeen ammattientarkastusta järjestettiin uudelleen  vuonna 1909. Armollinen ase-

tus ammattientarkastajain luvun lisäämisestä sekä ammattientarkastajain virantoimitusalueista annet-

tiin 12.3.1909  (17/1909).  Uuden asetuksen mukaan 1.4.1909 lähtien  oli Suomessa viisi miespuolista

ja kaksi naispuolista apulaisammattientarkastajaa. Samalla tarkastuspiirejä uudistettiin. Maa jaettiin

viiteen piiriin, jotka olivat Helsingin, Tampereen, Kotkan, Viipurin ja Oulun alue. Lisäksi säädettiin, että

toisen naispuolisen ammattientarkastajan tulee avustaa Helsingin, Tampereen ja Oulun alueiden tar-

kastajia ja toisen, Viipurissa asuvan, Kotkan ja Viipurin alueiden ammattientarkastajia. Näin  maa

jaettiin kahteen osaan myös naispuolisen ammattientarkastuksen osalta. Hallinnollinen jako säilyi ku-

vatun kaltaisena itsenäistymiseen saakka.

Seuraava ammattientarkastusta säätelevä asetus (64/17) annettiin 18 päivänä elokuuta  1917 ja sen

1 §:ssä säädettiin, että Työväensuojelusta koskevien lakien ja asetusten noudattamista valvoo,

teollisuushallituksen ylivalvonnan alaisena, ammattientarkastus, johon kuuluu ylitarkastaja,

naispuolinen apulaisylitarkastaja sekä tarpeeksi monta miespuolista ja naispuolista ammattien-

tarkastajaa. Avuksi ammattientarkastajalle asetetaan työläisapulaisia, jonka nimittämisessä on kuul-

tava tarkastuspiirin työntekijäin mielipidettä. Vuoden 1917 asetus muutti naispuolisten ammattien-

tarkastajien asemaa. Heistä tuli itsenäisiä tarkastajia ja lukumäärä kasvoi kahdesta neljään  Lisäksi

perustettiin naispuolinen apulaisylitarkastajan virka.  Asetuksen voimaantulopäiväksi oli säädetty 18. 2

1918, mutta meneillään oleva  kansalaissota lykkäsi  asetuksen voimaantuloa syyskuun alkuun saakka.

(Ammattientarkastus Suomessa 1918, 1-5.)  Suomessa oli  nyt kahdeksan  mies- ja neljä naispuolista

ammattientarkastajaa. Lisäksi työläisapulaisia oli kymmenen. Tarkastuspiirejä oli kahdeksan. Uusina

Turku, Lahti, Kuopio ja Vaasa ( Kotkan piirin nimi oli muutettu senaatin päätöksellä Lahden piiriksi jo

vuonna 1910).  (Hoskola, 1989, 33.)

Saman vuoden joulukuussa annettiin asetus (123/1917) Sosiaalihallituksen perustamisesta. Uuteen

hallitukseen keskitettiin kaikki  sosiaalihallintoon  kuuluvat asiat. Myös ammattientarkastuslaitos siirtyi

uuden hallinnon alaisuuteen. Sosiaalihallitukseen perustettiin ammattientarkastusosasto, jonka johtajina

Taulukko 4. Ammattientarkastajien virkojen määrän kehitys  vuosina 1890-1938
(Lähde: Ammattientarkastuskertomukset vuosilta 1890-1939)

Vuosi Valtion Valtion Valtion Kunnan Valtion
miespuoliset naispuoliset työläis- ammattien apulaisammattien
ammattien ammattien apulaisia tarkastajia tarkastajia

1890    2      -      -      -      -
1893    3      -      -      -      -
1903    3      1      -      -      -
1909    5      2      -      -      1
1909    5      2      -      1      -
1919    8      4    10  500      -
1921    8      4    10  526      -
1925    8      4    10  556      2
1927    8      4    10  573      4
1928    9      4    14  574      5
1930    9      4    14  583      6
1935    9      4    12  596      7
1939    9      4    13 596      8
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toimivat ylitarkastaja Artturi Käpy ja naispuolinen apulaisylitarkastaja Jenny Markelin-Svensson.

(Ammattientarkastus Suomessa, 1920.) Sosiaalihallitus jäi lyhytaikaiseksi, se lakkautettiin 1922.

Ammattientarkastusta koskevat asiat siirtyivät sosiaaliministeriöön. Vuonna 1927 ammattientarkastuslaki

uudistettiin jälleen. Uuteen lakiin  ( 72/1927 ) sisältyi nyt myös työntekijöiden oikeus valita työpaikalle

luottamusmies, joka edusti työntekijöitä tarkastustilaisuuksissa. Hänellä oli myös oikeus saada nähdäk-

seen tai lausuntoa varten yrityksen työoloja koskevia papereita. Luottamusmiestä ei myöskään saanut

erottaa työstä luottamusmiestehtäviensä vuoksi. Vuonna 1928 perustettiin Sortavalan piiri ja miespuo-

listen tarkastajien määrä nousi yhdeksään. 1930-luvulla ammattientarkastuslainsäädäntöön ei tehty

muutoksia.

Kunnallinen ammattientarkastus

Ammattientarkastuksen voidaan katsoa alkaneen kunnallisena tarkastustoimintana. Jo ennen 1890

lakia, tarkastustoimintaa oli jossain määrin hoidettu terveydenhoitosäännösten pohjalta kuntien tehtä-

vänä. Uuden lain voimaan tullessa kunnalliselle tarkastukselle ei luotu erillistä organisaatiota, vaan se

toimi valtiollisen ammattientarkastuksen apuna. Erityisesti käsiammattien tarkastuksessa kuntien ter-

veydenhoito- ja kunnallislautakuntain tuli antaa virka-apua ammattientarkastajille (18 §, 1 mom.). En-

simmäinen kunnallinen tarkastaja aloitti Helsingissä vuonna 1905. Ohjesääntö kunnantarkastajille an-

nettiin 1914. Varsinaisesti asetus kunnallisista tarkastajista hyväksyttiin 1917. Vuoden 1927 laki tiuken-

si kunnallisten tarkastajien pätevyysvaatimuksia. (Hoskola, 1989, 33 – 34.)

Taulukossa 4 on nähtävissä koko ammattientarkastusorganisaation virkojen määrän kehittyminen.

Tapaturmavakuutuslain synty ja kehitys

Myös tapaturmalainsäädännön kehitys lähti liikkeelle 1800-luvun lopulla vaikka joitakin alkeellisia

tapaturmavakuutussäännöksiä oli jo vuoden 1770 ammattikuntajärjestyksessä. Niissä lähinnä velvoi-

tettiin ammattikunnan jäseniä antamaan jäsenilleen sairaus- ja hautausapua. Samaa tarkoitusta hoita-

maan syntyivät myöhemmin käsityöläisten kassat ja 1880-luvulla tehtaan kassat, usein tehtailijan aloit-

teesta ja avustamana. (Hoskola 1989, 20.)

Varhaisin lakisääteisen sosiaalivakuutuksen haara Suomessa on  työntekijäin tapaturmavakuutus.

Ensimmäinen  lain asteelle edennyt laki on vuodelta 1895 “Laki, koskeva työnantajan vastuunalaisuutta

työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta”. Kyse ei kumminkaan ollut vielä varsinaisesta tapaturma-

vakuutuksesta, vaikka se asetti työnantajan vastuuseen työntekijää kohdanneesta tapaturmasta. Oli

täysin työnantajan päätettävissä, korvasiko hän suoraan itse ohimenevän vamman osalta työntekijälle,

vai ottiko hän vapaaehtoisen vakuutuksen. (Waris, 1961, 176 –177.)

Pakollinen tapaturmavakuutuslaki tuli voimaan vuoden 1898 alusta, aluksi viidellä teollisuuden alal-

la, joita olivat rautatehtaat, konepajat, lasitehtaat, sahat sekä paperi- ja selluloosatehtaat (eli niillä ammatti-

aloilla joissa tapaturmariski oli suurin.). Laki koski ammattitaitoisempia työntekijöitä, eli kyseessä olivat

parempiosaiset työntekijät. (emt., 21.) Näin rajoittunutta lakia ei pidetty riittävänä ja tapaturmavakuutus-
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lakia onkin uudistettu vuosina 1917, 1925 ja 1935. Tapaturmavakuutuslain uudistus  vuonna 1925 oli

merkittävä. Sen mukaan jokainen henkilö, joka oli sitoutunut tekemään toiselle tämän johdon ja valvon-

nan alaisena ruumiillista työtä korvausta vastaan tai oppiakseen jonkin ammatin, oli työnantajan toi-

mesta vakuutettava. Henkisen-, ja kotityön tekijät eivät olleet tämän lain alaisia. Tapaturman aiheuttamaksi

ruumiinvammaksi katsottiin myös ammattitauti, joka nyt saatiin lain piiriin. Uudistukset olivat laajenta-

neet vakuutuksen piiriä kahteen suuntaan. Vakuutuksen piiriin oli sisällytetty yhä moninaisempia

tapaturmia  ja toisaalta henkilöpiiri oli suurentunut koko ajan. Myös korvausten taso oli noussut, toteaa

Heikki Waris kirjassaan “Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka”. (Waris 1961, 178.)

Aluksi vakuutusyhtiölle ilmoitettiin, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta  tapaturmat, joissa

työkyvyttömyysaika oli seitsemän päivää tai yli. Vuoden 1895 tapaturmavakuutuslain mukaan

työnantajalla ei ollut korvausvelvollisuutta tapaturmiin, joissa työkyvyttömyysaika jäi alle mainitun seit-

semän päivän. Poikkeuksen muodostivat luonnollisesti pysyvään invaliditeettiin tai kuolemaan johta-

neet tapaturmat, joista oli aina sekä korvaus - että ilmoitusvelvollisuus työnantajalla. (Työtilasto 1904,

15.)  Vuonna 1917 annettu asetus tuli voimaan 1.1.1918 ja sen myötä korvaukseen oikeuttava

työkyvyttömyysaika lyheni huomattavasi. Nyt työntekijällä oli oikeus saada korvausta kolmannesta

päivästä tapaturman jälkeen lukuun ottamatta tapaturmapäivää. (Suomen asetuskokoelma 1917/ 64,

16.)

Terveydenhoito ja ammattitaudit

1900-luvun alkupuolella terveydenhoito vaihteli työpaikan koon mukaan. Isommissa laitoksissa saattoi

työntekijä olla sairasapukassan jäsen, ja usein hän sai vapaan lääkärinhoidon ja lääkkeet, pääsipä jos-

kus  “sairashuoneeseenkin” terveyttänsä paremmin hoitamaan, mutta näin ei valitettavasti ollut kaikil-

la. Pienten tehtaiden työntekijäin asema oli usein heikko. Esimerkiksi ompelijattarien yleisin kuolinsyy

oli keuhkotauti. Tilastoiduista “ammattikuolemista” tuberkuloosi aiheutti peräti  48 %, eli noin puolet

kaikista työperäisistä kuolemista. Keuhkotautiin kuolleiden ompelijattarien keski-ikä oli 32 vuotta. Yhtä

alhainen keski-ikä oli vain palvelijattarilla, mikä selittynee tutkimuksen mukaan sillä, että ne ompelijattaret,

joita ei voitu pitää sairautensa vuoksi ompelutyössä siirtyivät  usein palvelijattariksi ja olivat siinä am-

matissa kuollessaan. Tuberkuloosi oli suuri terveysongelma koko maassa mutta erityisesti teollisuus-

työväestön keskuudessa. Esim.  Helsingissä vuosisadan vaihteessa  keuhkotauti aiheutti käsityöläisnaisten

kuolemista 30 %, työläisnaisten 29 %, tehtaannaisten 53 %, palvelijattarien 27 % ja ompelijattarien

kuolemista 44 %. Vertailun vuoksi todettakoon, että säätyläisnaisten kuolemista “vain” 14 % oli keuhko-

taudin aiheuttamia. Työnantajat olivat ymmärrettävästi haluttomia pitämään keuhkotautista työntekijää

palveluksessaan tartuntavaaran vuoksi. Keuhkotautinen ompelijatar, joka yskii ja hengittää työnsä yli

oli sangen vaarallinen tartunnan levittäjä. (Työtilasto 1908.)

Tautienehkäisyn ajatus oli mukana jo 1889 asetuksessa “ Teollisuusammateissa olevain työntekijäin

suojelusta”, mutta vasta 1925 ammattitaudit sisällytettiin tapaturmavakuutuslain uudistamiseen. Sen

mukaan “ tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi” katsottiin myös ne ammattitaudit, jotka olivat

aiheutuneet vakuutusneuvoston  laatimassa luettelossa mainittujen aineiden valmistamisesta ja käsitte-

lemisestä, ja niistä maksettiin korvausta. Tyypillisiä olivat lyijyn, elohopean ja pernaruton aiheuttamat
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sairaudet, kun ne sattuivat määrätyissä ammateissa. ( Kettunen 1994, 380, 154.) Vuoden 1935

tapaturmavakuutuslain uudistamisen yhteydessä  tuli lakiin myös kohta “eräitten ammattitautien ja

työkalujen hankauksesta aiheutuneen tulehduksen korvaamisesta”. Varsinainen “Ammattitautilaki”

annettiin niinkin myöhään kuin 12.5 1939. Uuden lain mukaan ammattitaudin voi aiheuttaa mikä työ

tahansa, mikä tehtiin tapaturmakorvauksesta annetun lain (1935) tarkoittamassa työ- tai virkasuhtees-

sa. Tullakseen korvatuksi  taudin piti kuitenkin edelleen aiheutua laissa erikseen luetelluista aiheuttajista.

( emt., 380.)
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5 Valistus

Sanan ’valistus’ käyttö  yleistyi  Euroopassa 1700-luvun loppupuoliskolla, silloin sillä tarkoitettiin

asioiden ’valaisemista’ tai ’selventämistä’ ja siihen sisällytettiin ajatus edistyksestä. Senaikaisessa filo-

sofisessa keskustelussa käsitteen alasta tai sisällöstä ei vallinnut yksimielisyyttä. Se saatettiin liittää

kasvatukseen, sivistykseen, tieteeseen  tai vaikkapa maatalouden yhteyteen. (Koivisto& Mäki & Uusitupa

1995, viii.) Järjen, tiedon, tieteen ja kriittisen pohdiskelun arvostus on valistuksen tunnettuja piirteitä.

Tavoitteena oli, että järjen ja tiedon pitäisi hallita maailmaa auktoriteettien, ennakkoluulojen ja tietämät-

tömyyden sijaan. Ihmisen velvollisuutena oli opetella käyttämään järkeään. “Valistus on ihmisen va-

pautumista itse aiheutetusta alaikäisyydestä. Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää järkeään ilman

toisen ohjausta. --- .Rohkene käyttää omaa järkeäsi! “ on suuren filosofin Immanuel Kantin  valistukselle

antama vaalilause. (Haikala 1996, 225.) Euroopassa valistuksen kulta-aika sijottui  Ranskan vallanku-

mouksen (1792) aikaan.

Valistus ja sen päämäärät Suomessa

Myös Suomessa 1800-luvulla virinneen kansanvalistustyön yhtenä keskeisenä aatteellisena lähtö-

kohtana oli Keski-Euroopan 1700-luvun valistusaate. Valistusaatteen innoittamana vaadittiin, että tieto

on demokratisoitava ja koko kansaan ulotettava koulujärjestelmä luotava. Vuonna 1866 Suomessa

annettiinkin kansakouluasetus, joskin koulujen perustaminen maalaiskunnissa jäi vapaehtoiseksi ja to-

teutui puutteellisesti.  Jo Mikael Agricolan kirjallisen  toiminnan katsottiin antaneen pohjaa suomenkie-

liselle kansanopetuksen käynnistämiselle. Agricolan  suomenkielinen aapinen ja katekismus (1542) on

tulkittu pyrkimykseksi kansan lukutaidon kehittämiseksi. (Wilenius 1986,  31- 35.)

Historian professori G. Z. Forsman ( 1830 – 1903 ) myöhemmin Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, joka

tunnettiin vahvana kansan valistuksen tukijana, kirjoitti kuvaavasti  vuonna  1874  Kirjallisen Kuukausi-

lehden tunnetussa artikkelissaan  Työväenseikka : ’Loppupäätös on, että yhteiskunnallisen edistyksen

luonnollinen taipumus on saattaa ruumiillisen ja henkisen työn harjoittajat parempaan tasa-arvoon kes-

kenänsä. Tämä puoli esillä olevasta kysymyksestä näyttääkin sen vuoksi huokealta ratkaista.

Tehollisimpana välikappaleena on henkisen viljelyksen levittämien työntekijäluokkaan, niin muodoin

yleisempi kansansivistys’. (Aaltonen & Tuomisto  1991, 23.)

Kun teollistuminen Suomessa alkoi, alkoi myös  uusi aikakausi. Ennen niin perinteinen agraari-

yhteiskunta muuttui nopeasti. Teollisuus, kauppa ja kehittynyt kanava- ja rautatieliikenne  tarjosivat

mahdollisuuksia suurteollisuuden synnylle. ( Waris 1961, 14.)  Mutta kuten  muissakin teollistuneissa

maissa, tämä kehitys toi mukanaan ’työväenkysymyksen’, syntyi työväenluokka, sanan uudenlaisessa

merkityksessä,  jonka olemassaolo meilläkin alettiin tunnistaa. Kun ensimmäiset työväenyhdistykset

syntyivät ( 1883 ) oli niiden tavoitteena osaltaan selvittää millaisissa oloissa työntekijät näissä uusissa

teollisuuslaitoksissa  joutuivat työskentelemään. Samanaikaisesti säätyjen toimesta ryhdyttiin selvittä-

mään koko laajuudelta niitä terveydellisiä ja sosiaalisia oloja  joissa teollisuustyöväestö työskenteli.

Vuonna 1874 Suomeen perustettiin Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen  ja Jaakko Svanin (Päivärinta) toi-

mesta Kansanvalistusseura, jonka tehtävänä oli julkaista opettavaista kirjallisuutta ja harjoittaa muu-
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tenkin kansan valistustoimintaa. 1880-luvulla alkoi järjestöelämässä uusi vaihe, syntyi nuorisoseura- ja

raittiusliikkeitä ja myös työväestön keskuudessa perustettiin  ’työväenyhdistyksiä’ eri paikkakunnille.

Kansanvalistusseuralla ja fennomaaneilla oli keskeinen merkitys myös kansan- ja työväenopistojen

perustamisessa. Kansanopistot olivat tarkoitettu maaseudun väestölle ja työväenopistot puolestaan

kaupunkien työväestölle. Suomen ensimmäinen työväenopisto aloitti toimintansa Tampereella 1899.

(emt., 23.)

Valistuksen erilaisia toimijoita Suomessa

Aktivoituminen tapahtui Suomessa 1800-luvun lopulla. Perustettiin erilaisia kansanliikkeitä kuten

nais-, raittius- ja työväenliikkeitä, joilla oli tavoite muuttaa yhteiskunnallisia olosuhteita.  Yhtenä merkit-

tävänä kansan ja kotien valistajana toimi vuonna 1899 perustettu Sivistystä Kodeille -yhdistys. Seuraa-

vana vuonna yhdistys muutti nimensä Martta-yhdistykseksi. (Anne Ollila 1993,  9 – 12.) “Yhdistyksen

toimintatavoitteena oli, että sivistyneet naiset yhdistyisivät yrittääkseen herättää alemman kansan-

luokan naiset toimintaan” (emt., 20.) Yhdistyksen perustajien mielestä kansanaisilla  ei ollut sitä tarvit-

tavaa sivistystä mitä tarvittiin ymmärtämään naisen tärkeä rooli äiteinä,  kasvattajina ja kansalaisina.

Katsottiin, että sivistyneistönaisilla oli olemassa kaikki tarpeelliset tiedot ja taidot ja heidän tehtävänsä

ja suoranainen velvollisuutensa oli jakaa tietoa vähäosaisimmille kanssasisarilleen. Työnjaon mukaan

sivistyneistö sivisti kansaa ja kansan velvollisuus oli nurisematta vastaanottaa sille tarjottu tieto ja ope-

tus.  (Ollila 1993, 20.)

Ammattientarkastuslaitos teollisuustyöntekijän valistajana

Kun sivistyneistö pyrki  nostamaan koko kansan tieto- ja sivistystasoa, oli valtion ammattientarkastajilla

oma valistustehtävänsä. Kaikkineen 20 § sisältävässä johtosäännössä valistustehtävä tulee hyvin esiin

1 §:ssä, jossa todetaan mm. näin: “Ammattientarkastajien tulee koettaa etupäässä neuvoilla ja tiedon-

annoilla edistää sanotun asetuksen tarkoituksia vakuuttaaksensa työntekijälle siitä lähtevät edut kuin

myöskin helpoittaaksensa työnantajalle asetettujen vaatimusten täyttämistä. Ja ahkeroitkoot siis

ammattientarkastaja toimensa harjoittamista sillä tavoin, että hän saavuttaisi työnantajain ja työnteki-

jäin luottamusta”. (AtJ 1889.)

He joutuivat työssään kohtaamaan hyvin erilaisia ongelmia. Vakavat työtapaturmat, ammattitaudit

ja työperäiset sairaudet olivat arkipäivää. On tuskin liioiteltua sanoa, että työntekijät teollisuuteen tuli-

vat “pystymetsästä”, ja se aiheutti ongelmia. Paitsi työntekijöiden kokemattomuus, tietämättömyys,

osaamattomuus ja riskinotto, myös työnantajien laiminlyönnit johtivat usein vakaviin seuraamuksiin.

Koneiden ja laitteiden suojaus tai paremminkin niiden puuttuminen, puutteellinen suojautuminen työym-

päristön fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia haittoja vastaan ja esimerkiksi turvallisten työmenetelmien

hidas omaksuminen olivat ongelmia. Pelkästään työntekijöiden  saaminen  tiedostamaan teollisuustyön

riskit oli suuri haaste. Tietoa ei kaivannut vain työntekijäpuoli vaan myös työnantajat ja heidän edusta-

jansa. Useat ongelmista tulivat uusina eteen ja niiden edessä  olivat sekä työnantajat, että työntekijät

yhtä tietämättömiä.
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Ulkomailla oli jo olemassa  erilaisia suojavälineitä sekä  koneiden ja laitteiden turvalliseksi saattami-

seen että työntekijän henkilökohtaiseen suojelemiseen.  Välttämättä tiedot niistä eivät tulleet Suomeen

kovin nopeasti. Tarvittiin toimiva kansainvälinen verkosto turvaamaan työsuojelutiedon saaminen maam-

me teollisuuden ja työntekijöiden  käyttöön. Tämä tehtävä lankesi automaattisesti jo johtosäännön

perusteella ammattientarkastajille.

Valistustehtävät eivät koskeneet vain  työn turvallisuutta, erityisesti naispuolisille ammattientarkastajille

kuuluivat pitkälle myös työväenhuolto ja terveysvalistus. Johtosääntö 13/1903  määrittää tehtävät  1

§:ssä: Naispuolisen ammattientarkastajan on pidettävä huolta maamme teollisuuslaitoksissa pal-

velevien naispuolisten ja alaikäisten työntekijäin eduista. Hänen tulee sen tähden valvoa vasta-

mainittujen työntekijäin siveellisiä ja terveydellisiä oloja, vaikuttaa kansa- ja ammattikoulujen

säännölliseen käyttämiseen sekä naispuolisten työntekijäin asunto- ja ravinto-olojen paranta-

miseen, niin myös koettaa aikaan saada teollisuusammattien työntekijöitä varten aiottuja ter-

veydenhoito- ja sairashoito- sekä ruoapitolaitoksia kuin myöskin apu- ja säästökassoja. (NatJ

1903.) Ohjesääntöjen  mukaan valistusta oli annettava kaikesta mahdollisesta - asumisesta ruokailuun

ja alkoholin liikakäytöstä siveys- ja moraalikasvatukseen.

Pauli Kettunen toteaa kirjoituksessaan “Työsuojelu työelämän rationalisointina” (Hyvää työtä, 110

vuotta työsuojelua Suomessa, 1999 ) näin: Myös ammattientarkastajat olivat kasvattajia ja valistajia.

Heidän kasvatustyönsä kohdistui osaksi suoraan työntekijöihin. Siihen sisältyi myös työnanta-

jien vakuuttaminen siitä, että heidän kannatti noudattaa normeja sekä huolehtia työläisistään

erilaisia “työväenmenestyslaitoksia” järjestämällä. Terveys- ja siveysolojen kohennuksesta

olisivat  tuloksena tehokkaammat ja tyytyväisemmät työntekijät. Ja hän jatkaa, etenkin ensim-

mäinen naispuolinen ammattientarkastaja Vera Hjelt kehitteli kansainvälistä kehitystä tarkasti

seuraten lukuisia aloitteita, jotka koskivat syömistä, juomista, asumista, pukeutumista, liikku-

mista, puhumista, ja sukupuolten suhteiden järjestämistä niin työssä kuin muussa elämässä.

Hänen mukaansa tässä kaikessa vahvistettiin uusia elämänmenon rakenteita, niin palkkasuhteita, teol-

lista aikakuria, tehtaan järjestystä kuin ydinperhettä ja siihen liittyviä sukupuolen ja iän merkitystä.

(emt., 31 - 32. )

Safety-First-liike

Ammattientarkastuslaitos ei ollut yksinään teollisuustyöväestön  työolosuhteiden parantajana eikä

myöskään valistustehtävässään. Eri työtekijä-  ja   työnantajajärjestöt olivat aktiivisesti  mukana valistus-

toiminnassa. 1920-luvulla  Suomeen “rantautui”  Amerikasta liike, jonka merkitystä teollisuustyöläisten

työturvallisuuden kehittäjänä ei voi ohittaa maininnatta. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt Safety-

First -liikkeenjohdollinen suuntaus (turvallisuus ennen kaikkea) pyrki edistämään työturvallisuutta eri-

tyisesti tuotannollisista näkökulmista lähtien. Aatteen kehittäjät näkivät, että turvallinen tuotantotapa oli

myös tehokkain.  Nähtiin, että tapaturmista vain pieni osa johtui suojalaitteiden puutteellisuudesta. Noin

75 % tapaturmista voitiin välttää kasvatuksen keinoin, väitti Safety-First-liikettä Genevessä Kansain-

välisessä työjärjestön kokouksessa 1923 esitellyt W.H. Cameron.  Hän vakuutti, ettei “tapaturmien

ehkäisyn tieteessä” ollut mitään sijaa ristiriidoille, hallituksen, työnantajan, työntekijän, ammattiyhdistys-

miehen ja suuren yleisön välillä. (Kettunen 1994, 159.)
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Juliste 1.
Amerikkalainen valistusjuliste, 1920-luku
Ulkomaista alkuperää olleiden julisteiden  tekstit
käänneettiin suomen kielelle, mutta siitä huoli-
matta niiden välittämä viesti jäi vieraaksi.

Juliste 2.
Tapaturmatorjuntayhdistyksen sarja, 1930-luku.
Suomalaisille tyypillinen tapa oli käyttää tuntei-
siin vetoavaa valistusta. Työturvallisuusvalistus ei
ole yleensäkään käyttänyt tapaturmien kuvaa-
mista tiedottamisen välineenä.

Suomesta kyseisessä kokouksessa edustajana oli ammattienylitarkastaja Onni A. Pyykkö ja vuonna

hän 1925 hän esitteli “turvallisuusliikettä” Sosiaalisessa Aikakauskirjassa” otsikolla “ Tapaturmain

väistäminen on lyhyesti sanoen, suurimmalta osaltaan järjestys- ja kasvatustehtävä”. Näin myös val-

tiovallan edustaja tuki liikettä. Safety -First liike lähti siitä, että tapaturmista 80 % johtui työntekijän

virheistä, ja näin ne eivät  aiheuttaneet vain  korvauskustannuksia, vaan paljastivat vääriä työskentely-

ja ajattelutapoja ja olivat näin osa huonojen tapojen huonoista seurauksista. Turvallisuuden lisäämiseen

tuli pyrkiä työntekijöiden kouluttamisella huolellisempaan ja turvallisempaan työskentelyyn.  Liike ko-

rosti myös, että korkean turvallisuustason saavuttaminen tarvittiin uusia menetelmiä ja että niihin

pääsemiseen tarvittiin kaksi pääperiaatetta. Ensiksi tapaturmien ehkäisy oli “työn organisoinnin olen-

nainen osa” ja toiseksi korkeamman turvallisuustason edistäminen oli “työnantajien ja työntekijöiden

yhteinen etu ja pyrkimys”. (Kettunen 1994, 155.)

Miten sitten tätä ongelmaa voitiin poistaa? Yksinkertaisena vastauksena oli kaikkinainen työnteki-

jän tietämyksen ja osaamisen lisääminen valistuksen keinoin. Työntekijälle tuli opettaa missä piilee

tapaturmanvaara ja kuinka se oli vältettävissä. Opastuksen oli tapahduttava vähitellen,  päivän  tehtä-

viin liittyen,  niin ettei työntekijä kyllästy. Kun tuli uusia koneita  oli työntekijät opastettava niiden

käyttöön, samoin henkilösuojainten käytön merkitystä oli korostettava. Myös työntekijöiden vaatetukseen

  



31

tuli kiinnittää  huomiota, liepeet jäivät helposti koneen pyöriviin osiin kiinni. Myös naisten huivit, hartialiinat,

nauhat sekä riippuvat palmikot nähtiin  tehdastyössä vaarana. Lisäksi työntekijät oli saatava ymmärtä-

mään, että  varomattomuus ja uhkarohkeus aiheuttivat paljon turhia tapaturmia. Myös ajatukset tuli

pitää työaikana työssä, eikä miettiä kaikkia muita asioita, vaan säästää ne omalle ajalle. Myös työnan-

tajan vastuuta korostettiin ja tähdennettiin, että kaukonäköinen työnantaja huolehtii työympäristön kun-

nosta. Suojalaitteisiin, puhtauteen ja valaistukseen käytettävät rahat maksavat itsensä takaisin ei vain

pienempinä tapaturmakustannuksina vaan myös tehokkaampina työntekijöinä. (Kuusi, E 1931, 514-

518,  katso myös Kettunen 1994.)

Valistuksen  välineinä käytettiin kaikkea mahdollista. Paljon käytettiin  voimakkaasti tunteisiin ve-

toavia julisteita, joita oli asetettiin työpaikkojen seinille. Aluksi nämä julisteet olivat ulkomaalaista alku-

perää eivätkä oikein istuneet Suomeen, mutta jo 1930-luvulla meillä ilmestyi esim. Tapaturmantorjunta-

yhdistyksen kuvasarja. Alan lehtiä, samoin kuin henkilöstölehtiä käytettiin valistustarkoitukseen,  jär-

jestettiin koulutusta, opastusta,  luentoja ja jopa ensimmäinen työsuojeluelokuva “Suojaa silmäsi” tuli jo

1930-luvulla.   Edelleen liike korosti kuinka tärkeätä oli, että koko laitoksen johto, alimmasta ylimpään,

oli sitoutunut hankkeen eteenpäinviemiseen, ei  niin, että liikettä siedettiin, vaan kaikkien oli oltava

alusta lähtien mukana. (Kettunen, 1994, 232-239, katso myös Kuusi E, 1931.) Tapaturmantorjunta-

yhdistyksen toimesta  valmistui 1930-luvulla kotimainen julistesarja, jota edustaa juliste 2. Se on voi-

makkaasti tunteisiin vetoava ja  kertoo samalla kulttuurien välisistä eroista. Amerikkalaiselle valistukselle

oli tyypillistä kuvata tapaturma ja käyttää  “pelottelua” tiedottamisen välineenä.
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6 “Valistaja” Vera Hjelt

On vaikeata kuvata muutamalla lauseella tämän äärim-

mäisen tarmokkaan  yhteiskunnallisen vaikuttajan saavutuk-

sia hänen toimiessaan työväensuojelukysymyksen ja ammat-

tientarkastuksen kehittämisen hyväksi. Vera Hjelt käytti koko

aktiivisen ikänsä pyrkiessään kehittämään työväestön niin työ-

,  asuin-, sivistys-, kuin muita elinolosuhteita. Tämä kysymys

oli hänellä keskeisenä yhtä hyvin naispuolisena ammattien-

tarkastajana (1903-1918) parlamentaarikkona (1908-1917),

kuin Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn perustajana  ja in-

tendenttinä toimiessaan (1909-1931).

Lapsuus ja opiskeluvuodet

Vera Hjelt  (1857-1947) syntyi kahdeksanlapsisen perheen seitsemäntenä lapsena 13.8.1857. Hä-

nen isänsä oli konrehtorina Turun yläalkeiskulussa. Perhe oli suuri ja se osaltaan vaikuttui siihen, että

Veran opiskelumahdollisuudet olivat hyvin rajalliset, joskin  myös silloisen tavan mukaan tyttärien mah-

dollisuudet opiskeluun olivat olemattomat. Hän sai käydä isoäitinsä pitämää niin sanottua “Pfalerin

koulua”, missä oppilaat olivat etupäässä virka- ja liikemiespiireistä. Kolmetoistavuotiaana hän hankki

itselleen työpaikan lääninkansliaan, missä hän toimi puhtaaksikirjoittajana. Säästöjensä turvin hän kävi

jonkin aikaa Turun piirustuskoulua, mutta joutui rahojen loputtua keskeyttämään koulunsa ja palaa-

maan työhön. ( Hjelt-Cajanus 1948, 15 – 77.)

Myös musiikki oli hänelle mieleen ja tarjosi myös ansaitsemismahdollisuuksia. Hän olisi halunnut

oppia soittamaan pianoa, mutta tunnit ja itse soitin olivat liian kalliit joten hän päätti opiskella virsi-

kanteleen  soittoa. Myöhemmin hän opiskeli myös sekä  pianon, että hanurin  soiton. Nuotteja oli

vaikea saada, koska koko kaupungissa ei ollut musiikkikauppaa - niinpä Vera Hjelt perusti sen 17-

vuotiaana. Liike menestyi ja hän sai tarvittavaa pääomaa jatko-opiskeluunsa. 19-vuotiaana hän aloitti

oppilaana Tammisaaren kansakoulunopettajaseminaarissa. Valmistumisensa jälkeen hän toimi jonkin

aikaa opettajana Ahvenanmaalla. 1883 hänet valittiin Nääsin tyttökoulun opettajaksi Ruotsiin. Samalla

hän aloitti myös opiskelun kansainvälisesti tunnetussa Nääsin veistonopettajaseminaarissa. Suomeen

hän palasi vuonna 1885 ja perusti Helsingin kasvatusopillisen veistolaitoksen.  (emt., 15 – 77.)

Veistonopettajasta talotehtailijaksi

Helsingin kasvatusopillinen veistolaitos menestyi hyvin, mikä näkyi muun muassa oppilaiden mää-

rässä; vuosittain koulussa oli yli 2000 oppilasta. Erillisiä veistokouluja syntyi myös maaseudun kaupun-

keihin. Helsingissä veistonopetusta oli 1890-luvulla jo kahdeksassa oppikoulussa ja lähes kaikilla luokil-

la. Näissä toimivat opettajat olivat saaneet koulutuksensa veistonopetukseen nimenomaan  Kasvatus-

Vera Hjelt
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opillisessa veistolaitoksessa. Vähitellen oli käynyt mahdottomaksi hankkia riittävästi veistossa tarvitta-

via mallisarjoja kouluille. Niinpä Vera Hjelt päätti aloittaa niiden valmistuksen tehdasmaisesti. Hän haki

vuonna 1890 korotonta valtionlainaa rakentaakseen tehtaan veistomallisarjojen, terveellisten

koulupulpettien ja kokoontaitettavan, hänen itsensä suunnitteleman ja myös patentoiman, höyläpenkkien

valmistusta varten. (Hjelt-Cajanus 1948, 86 - 89.)

Saamansa lainan turvin hän  rakennutti Oulunkylään kaksikerroksisen tehdasrakennuksen ja  avasi

“ Vera Hjeltin Höyrysahan ja Puusepäntehtaan.” Tehdas valmisti  jo edellä lueteltujen lisäksi  huoneka-

luja, sisustustarvikkeita ja lopulta myös, ensimmäisenä Suomessa, tehdasmaisesti  kokonaisia puutalo-

ja. Vera Hjelt seurasi työn tekemistä jo koneitten asentamisesta lähtien, koska hän halusi oppia tunte-

maan koneet ja koko prosessin alusta lähtien. Tehtaassa työskenteli sen perustamisesta lähtien yli 100

työntekijää. Hän toimi itse tehtaan teknillisenä  ja toimitusjohtajana.  Tuona aikana oli hyvin harvinaista,

että nainen oli tehtaan perustaja ja johtaja ja se herättikin varsin kiivasta keskustelua ja kannanottoja

puolesta ja vastaan. Tehtaalle povattiin pikaista ja murheellista loppua, toisaalta myös tukea löytyi.

Kuriositeettina mainittakoon, että taiteilija Akseli Gallen-Kallela tilasi kehyksen teokseensa “Väinä-

möinen ja Aino” Oulunkylän tehtaalta. ( Hjelt-Cajanus 1948, 79 –92.)

Suhteestaan työväkeensä Vera Hjelt itse kertoo näin: Koko toimitusjohtaja-aikanani ei työväki

tuottanut minulle mitään vaikeuksia. Suhde työntekijäin ja työnantajan välillä oli mitä par-

hain. He olivat erityisen kiitollisia siitä, että usein suostuin heidän oikeudenmukaisiin

toivomuksiinsa. Kun he esim. toivoivat, että työväenasunnon eri perheet saisivat kukin oman

peruna- ja ruokakellarinsa, rakennutin heti heille tähän tarkoitukseen kellarirakennuksen. (

emt., 92.)

Enteenä hänen tulevasta urastaan ammattientarkastajan voidaan pitää seuraavaa myös hänen omaa

kertomustaan: Olin ankarasti kieltänyt ketään saapumasta juopuneena tehtaaseen. Jos joku oli

juovuksissa, oli hänen pysyteltävä  poissa työstään, hän ei saanut edes näyttäytyä tehtaan

alueella. Mutta eräänä päivänä näin tehtaan jyrsinkoneen ääressä työmiehen , joka oli hieman

hiprakassa. Jyrsinkoneessa ei siihen aikaan ollut mitään suojausta, kuten nykyään. Se oli

senvuoksi kaikkein vaarallisimpia puutyökoneita. Silloin tällöin joku työmies menetti sormensa

tai pari sen ääressä. Sanottiin, että tuskin yksikään työmies oli jyrsinkoneen ääressä neljää

vuotta menettämättä joitakin sormia. Juovuksissa olevan työmiehen kohdalla tilanne oli siis

sangen vaarallinen, ja käskin hänen lopettaa työnsä ja poistua työpaikalta. Hän ei heti totellut

ja silloin tapahtui ensimmäisen kerran elämässäni, että tartuin miestä kauluksesta ja talutin

hänet pois konehuoneesta. Onneksi hän oli pienikokoinen, joten kykenin hoitamaan hänet,

sain hänet pihalle, suljin oven ja jätin miehen vartijalle käskien tämän viedä hänet kotiin.

(Hjelt-Cajanius 1948, 93-94.)

 Lainaukset osoittavat Vera Hjeltin halua toimia työväestön elinolojen parantamisen puolesta ja

toisaalta hänen suhtautumisestaan työturvallisuuteen. Lähteet eivät kerro, mitä muuta olivat ne “oikeu-

denmukaiset” toiveet, joihin hän yleensä kertoi heti suostuvansa. Toisaalta käytettävissä ei ole myös-

kään hänen työntekijöidensä kertomuksia, joista ehkä selviäisivät mahdolliset ristiriidat Vera Hjeltin ja

hänen työntekijöidensä välillä.

  Vuonna 1892 Vera Hjelt matkusti Saksaan tutustuakseen siellä toimiviin työväensuojelu- ja teollisuus-

näyttelyihin. Hjelt-Cajaniuksen mukaan hänen matkansa keskeinen tavoite oli “hakea tietoa tehdastyön-
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tekijöiden suojelemisesta työssä”. Hän tunsi vaarat, jotka teollisuudessa työntekijöitä uhkasivat ja hä-

nen täytyi tehdä voitavansa heidän suojelemisekseen. Tämä ajatus jäi edelleen koko hänen sosiaalisen

työnsä määrääväksi aatteeksi. ( Hjelt-Cajanius 1948, 95.)

Opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana

Vera Hjelt luopui tehtailijan urasta vuonna 1893 ja palasi opettajan toimeensa Suomalaiseen

yhteiskouluun, jossa hän toimikin yhteensä kahdeksantoista vuotta. Hän kirjoitti  useita oppikirjoja ja

paljon artikkeleja sekä kävi esitelmöimässä koulun ulkopuolella, aiheenaan usein teollisuustyöntekijöiden

työturvallisuus  ja siihen liittyvät seikat.   Vera Hjeltin monipuolisuutta ja kiinnostusta eri aloille  kuvaa

se, että hän kirjoitti myös lasten satukirjoja, esim. Mellan läxen och leken, jonka kuvitti kuuluisa kuvit-

taja A. Federley. Hän oli toimittamassa myös useita lastenlehtiä mm. “Sirkka ja Sländan” ja toimitti

myös joululehteä nimeltä “Joulutervehdys” yhdessä Alta Dahlgrenin kanssa. (http://www.ouka.fi/kir-

jasto/sara/opettajattaret.htm.)

Kumminkin pääosa sekä hänen kirjallisesta tuotannostaan että myös luentoaiheista käsitteli työvä-

estön työ- ja elinolosuhteita. Otsikot “Työsuojelu, laiminlyöty tiedonhaara”, Työväenliikkeen kehitys”

sekä “Kansalaisoikeudet ja velvollisuudet”  kertovat siitä suuntauksesta mihin hän tähtäsi. ( Jokinen

1966, 32.)  Erityisesti naisten asema työelämässä oli  Vera Hejeltin sydämen asia. Hän oli jo vuonna

1888 pohtinut naisten työoloja kirjassaan “Nainen käytöllisillä työaloilla”. Myöhemmin naispuolisen

ammattientarkastajan työssään hän perehtyi naisten työolosuhteisiin varisin perusteellisesti. Hän jul-

kaisi laajan tutkimuksen ompelijattarien ammattioloista ( 1908 ), mikä oli samalla ensimmäinen suoma-

lainen tutkimus työläisnaisen asemasta.

Vera Hjelt kuului myös useisiin yhdistyksiin  ja oli esim. Martta-yhdistyksen perustajajäseniä ja toimi

aktiivisesti erityisesti ruotsinkielisessä Martta-yhdistyksessä Finlands svenska Marthaförbundetissa.

(Hjelt-Cajanus 1948, 284.) Vuonna 1906 Vera Hjelt teki aloitteen Suomen naisten voimisteluliitolle,

jossa hän toivoi koko maan käsittävän, systemaattisesti järjestetyn terve- ja sairasvoimistelun aikaan-

saamista tehtaalaisnaisille ja heihin verrattaville henkilöille. Tästä aloitteesta käynnistyi Tampereella

yhä toiminnassa oleva Varalan Urheiluopisto. ( Kettunen 1994, 84.)

Poliittinen toiminta

Ammattientarkastajan viran ohella Vera Hjelt tuli valituksi vuonna 1908 eduskuntaan. Hän oli ruot-

salaisen kansanpuolueen edustajana ja toimi edustajana vuoteen 1917.   Hän  itse ei ollut erityisen

innostunut ehdokkuudestaan eikä pitänyt itseään poliittisena henkilönä. Eduskunnassa hän tuli valituksi

työväenasian valiokuntaan, johon hän kuului koko edustajakautensa. (Hjelt-Cajanus 1948, 216.) Edus-

tajana toimiessaan hän jätti useista eri asioista  eduskunnalle aloitteita, joista useat koskivat työväen

olosuhteiden parantamista. Erityisen ilahtunut hän oli kun esitys “suojeluksi ammatinvaaroja vastaan”

vahvistettiin. Hän oli myös ajamassa 8-tuntista työpäivää läpi, vastoin puolueensa kantaa.  Hän luopui

edustajan työstä vuonna 1917.  (Jokinen 1966, 69 – 73.)
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Naispuolisesta ammattientarkastajasta
Työväensuojelunäyttelyn perustajaksi

Myös maan hallitus kiinnitti huomiota neiti Vera Hjeltin toimintaan ja hänen esitelmiinsä, eikä ole

ihme, että hän tuli 19.3.1903 valituksi Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäiseksi naispuoliseksi

ammattientarkastajaksi. Koska virka oli uusi hän joutui luomaan ja kehittämään  toimintamallit alusta

lähtien itse. Keisarillisen Senaatin vahvistaman ohjesäännön (13/ 1903) ja yleisten asetusten turvin hän

pyrki huolehtimaan teollisuuslaitoksissa  ja niitä vastaavissa työpaikoissa työskentelevien naisten, nuor-

ten ja lasten puutteista ja eduista. (Jokinen 1966, 32.)

Niitä työskentelyolosuhteita, jotka teollistumisen alkuvaiheissa  vallitsivat, hän kuvaa kirjassaan

“Työntekijäin suojelu” Kun sitten tehtaat alkoivat  koneineen kilpailla käsiteollisuuden kanssa,

syntyivät vaikeimmat työolot, mitä maailmassa on koskaan tunnettu. Työsuojelulainsäädäntöä,

ammattientarkastusta tai tapaturmavakuutusta ei ollut. Tehdashygienian puute ja työ-

huoneistoissa vallitseva ahtaus olivat tuhoisia työntekijöiden terveydelle. Mitään tapaturman-

suojelua ei ollut, työpalkat olivat kovin pienet ja lasten työtä käytettiin mahdollisimman paljon.

Arveltiin, ettei voitu tulla toimeen ilman lasten työtä, sillä täysikasvuisten sormet eivät voineet

liikkua yhtä nopeasti kuin pienen lapsen käsi kehruu- ja kutomakoneiden lankojen välissä

sitomassa katkenneita lankoja, joita erinomaisen valppaasti on tarkattava. Tehtaan johto nou-

datti sääntöä “mahdollisimman suuret tulot mahdollisimman pienillä menoilla”. Vuosikymmeniä

teollisuudessa vallitsi paljon oikeudettomuutta. Vihdoin syntyi katkera taistelu ihmisarvoisten

työolosuhteiden hankkimiksi tehdastyöväestölle. ( Hjelt 1939, 256-257.)

Kun naispuolisen ammattientarkastajan virka perustettiin ja toiminta lähti käyntiin, olivat erityisesti

miespuoliset kollegat,  tuoneet ilmi epäilynsä toiminnan tarpeellisuudesta ja sen merkityksestä naisten

ja alaikäisten työolosuhteiden kehittäjänä. Kuitenkin toiminta käynnistyi laajana ja sen aikaan saamat

tulokset olivat kiistattomat. Naispuolisen ammattientarkastajan toimialue käsitti koko maan ja työmää-

rä oli valtava. Ensimmäisenä virkavuotenaan, joka käsitti 8 kuukautta, Vera Hjelt  teki 86 virkamatkaa

osin hevoskyydillä, osin rautateitse ja jopa jalkaisin. Matkapäiviä kertyi 95 ja  tarkastuskäyntejä 431,

joilla hän tavoitti 11456 työläisnaisen työpaikan. Lisäksi hän kävi lähes sadassa työväen asumuksessa

eripuolilla Suomea. ( Suomen teollisuushallituksen tiedonantoja 1904, 211-212.)

Vera Hjeltin  mukaan silloisissa teollisuuslaitoksissa olivat monenlaiset vaarat uhkaamassa kaikkia

työläisiä ei vain naisia ja alaikäisiä. Esimerkiksi työskentelyhuoneiden ja työsalien ilmanvaihto ja tuule-

tus oli lähes olematon. Tosin hän kyllä toteaa, että erityisesti naisilla oli työpaikoilla tapana valittaa

vedontunteesta ja väittää vilustuvansa, jos ilmastointi oli edes jotenkin järjestetty. Naiset käyvät myös

tukkimassa räteillä ja kaikenlaisella työjätteellä pienemmätkin raot mistä ilma pääsisi vaihtumaan. Myös

lämpö-olosuhteet olivat ongelmalliset. Kuumuus mm. sokeritehtaissa ja kuivauslaitoksissa aiheutti an-

karaa janoa ja laihtumista. Kun janon sammuttamiseksi juotiin suuria määriä hapanta kaljaa ja kahvia,

oli seurauksena vatsakatari. Ei vain ollut helppoa saada työläisnaista uskomaan, että jokin muu juoma

olisi sopivampi. Suositeltava hänen mukaansa oli esimerkiksi kirnupiimä. ( Suomen teollisuushallituksen

tiedonantoja, 1904, 212.)

Hän näki ravinto-olosuhteissa paljon parantamisen varaa. Joissakin  suuremmissa teollisuuslaitok-

sissa olivat ns. työväenkeittiöt, joista sai hyvää ja ravitsevaa ruokaa hyvin huokealla hinnalla, mutta
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niistä jouduttiin usein käytön vähyyden vuoksi luopumaan. Hänen mukaansa työntekijät elivät mieluim-

min kahvilla ja voileivillä, mikä oli epäterveellinen vaihtoehto.  Kahvin juontiin Vera Hjeltillä näyttää

olleen kielteinen suhtautuminen alusta lähtien ja se tulee esiin vuodesta toiseen uudelleen. Ammattien-

tarkastuskertomuksessa vuodelta 1903 hän toteaa: Nykyajan humanististen liikkeiden joukkoon

tahdon asettaa taistelun kahvinjuontia vastaan maamme työläisnaisten joukossa. Se ken on

tilaisuudessa seuraamaan, miten äärettömän paljon työläisnaiset, ompelijattaret ja heidän

veroisensa käyttävät kahvia ravinto- ja janonsammuttamisaineena, tulee ehdottomasti ajattele-

maan, että se juuri on suureksi osaksi pidettävä syynä verenvähyyteen , hermoheikkoisuuteen

ja monenmoisiin vatsavammoihin y.m. jotka kuluttavat voimia ja lisäävät kuolevaisuusnumeroa

heidän keskuudessaan.  (emt., 219-220,  katso myös Hjelt-Cajanus 1948.)

Näiden epäkohtien katsottiin johtuvan pääasiallisesti siitä, että hygieniaan ja “elämänmenon yksin-

kertaisempiin vaatimuksiin nähden” erikoisesti ruoan osalta vallitsi täydellinen tietämättömyys. Hän

ehdottikin työnantajille, että nämä parannusten aikaansaamiseksi järjestäisivät  kursseja työläisnaisille

ja kotona oleville vaimoille sekä nuorille naisille. Kursseilla  kerrottaisiin ruuan merkityksestä  tervey-

teen ja opetettaisiin ravitsevan ruuan valmistusta sekä kodinhoitoa.  (Suomen teollisuushallituksen tie-

donantoja 1904, 220.)

Myös työläisten asunto-olot olivat ammattientarkastajien huolena. Maaseudun teollisuuslaitosten

työntekijöillä asumisolot näyttivät olevan kohtuulliset. Siellä vallitsi ns. yksiperhejärjestelmä. Kaupun-

geissa tilanne oli vaikeampi, käytössä oli paljon ns. työväenkasarmeja. Erityisen ongelmallisina Vera

Hjelt piti nuorten naimattomien naisten asuinoloja; asunto oli otettava sieltä, mistä sen halvimmalla sai,

ja silloin “ilmenivät surkuteltavat asumisolot”. Vera Hjelt katsoi, että ei pelkästään ilma, vaan myös

henkinen ilmasto saastui ylikansoitetussa asumuksissa, joissa riitely ja alkoholin liikakäyttö olivat arki-

päivää.

Myös siveelliset olot olivat kurjat. Usein miehet, naiset, nuoret ja lapset, niin tutut kuin vieraat,

asuivat ja  nukkuivat samassa huoneessa. Työläisnaisten moraalin ja siveellisen ryhdin säilyttäminen oli

vaikeaa, ei pelkästään asumisoloista vaan myös työssä johtuen. Esimerkiksi työpaikkojen sosiaalitilat

olivat miehille ja naisille yhteiset -  mikäli niitä ylipäätään oli.  Erityisesti nuoret naiset joutuivat valitet-

tavan usein miespuolisten työtovereidensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, joka useimmiten johti

raskauteen ja  työpaikan menettämiseen ja sitä kautta entistä suurempaan kurjuuteen. Myös  näihin

asioihin oli naispuolisen ammattientarkastajan kiinnitettävä  huomiota ja pyrittävä valistamaan työläisnaisia.

(Suomen Teollisuushallituksen tiedonantoja 1904,  211 - 237.)

Unelmasta totta

Vera Hjelt tunsi  työnsä kautta erittäin hyvin ne epäkohdat, jotka  teollisuus toi mukanaan. Hänen

mielestään  lainsäädännölliset toimenpiteet eivät olleet yksistään riittäviä työntekijöiden suojelemiseksi

työssä  ja siksi oli  annettava valistusta työntekijöille heidän ja  heidän perheidensä varjelemiseksi työn

terveydellisiltä vaaroilta.

Ajatus valistavan näyttelyn perustamisesta syntyi, kun Vera Hjelt kävi tutustumassa Tukholman

työväensuojelunäyttelyyn vuonna 1906. Näyttely oli hänen mukaansa se keino, millä voitaisiin  toteut-
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taa hänen jo kauan hautomansa ajatus työntekijäin suojelemiseksi tapaturmilta ja sairauksilta. “Pysyväinen

suojalaitteiden ja –kojeiden näyttely voisi paremmin kuin sanat puhua ehkäisevien toimenpiteiden tär-

keydestä ja merkityksestä”, Vera Hjelt ajatteli. (Hjelt-Cajanus 1948, 251.)

“Pysyväinen työväensuojelus- ja menestysnäyttely” perustettiin Suomeen vuonna 1909 ja vuoteen

1918 Vera Hjelt  hoiti näyttelyä ammattientarkastajan viran ohella.  Hän toimi näyttelynjohtajana yli 20

vuotta, ja  erosi tehtävästä vasta 74-vuotiaana, vuonna 1931.

Hänen työnsä arvoa ja merkitystä kuvaa se, että tasavallan presidentti myönsi hänelle 3.1.1930

elinajaksi intendentin arvonimen (Hjelt-Cajanus 1948, 288) ja että valtioneuvosto kustansi hänen

hautajaisensa kunnioitukseksi  hänen elämäntyöstään, jonka  keskeisenä osana oli aina ollut  työväen-

suojelu, tapaturmantorjunta- ja valistus (Työväensuojelu- ja huoltonäyttely, toimintakertomus 1948, paina-

maton lähde).  Intendentti Vera Hjelt kuoli 90-vuotiaana 23.4.1947.
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7 Työväensuojelus- ja huoltonäyttely

Tasoita työntekijän tietä kaikilla aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan ja työiloaan, on lause mikä Vera Hjelt muotoili Työväen-

suojelu- ja huoltonäyttelyn tunnuslauseeksi ja sitä se on ollut koko näyttelyn olemassaolon ajan.

Valistuksen voimalla työtapaturmia vastaan

Vaikka  lainsäädäntöä kehitettiin ja valvontaa lisättiin, se ei yksistään riittänyt työturvallisuustason

nostamiseen. Tarvittiin keinoja, joilla voitaisiin lisätä työntekijöiden ja  työnantajien tietoa työn riskeistä

ja tavoista välttää ne, erityisesti, kun ajan hengen mukaan katsottiin, että suurin osa työtapaturmista

johtui työntekijöiden virheistä ja laiminlyönneistä. Ympäri Eurooppaa oli perustettu 1900-luvun alussa

“pysyväisiä työväensuojelusnäyttelyitä”, jotka antoivat valistusta turvallisista työmenetelmistä, mutta

jotka toimivat myös, mitä suurimmissa määrin, turvallisten koneiden, suojalaitteiden ja henkilönsuojainten

uutuusnäyttelyinä.  Niistä saadut kokemukset olivat hyviä. Kun Vera Hjelt toi Suomeen ajatuksen

vastaavan näyttelyn perustamisesta,   sai se  myönteisen vastaanoton sekä valtiovallan, että työpaikko-

jen taholta. Myös ammattientarkastajat näkivät tulevan näyttelyn olevan erinomainen apu myös tar-

kastajan ammatillisen osaamisen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Laaja myönteinen suhtautuminen näytte-

lyn perustamiseen kertoo yhteisestä halusta vaikuttaa työturvallisuuden parantamiseen, ja uskosta va-

listuksen merkitykseen niin meillä kuin ulkomailla.

Vera Hjelt itse kuvaa näyttelyn perustamiseen johtaneita syitä näin: Teollisuustyön alalla sattuu

usein tapaturmia. Moni työntekijä menettää henkensä, toiset taasen saavat kärsiä ruumiin-

vamman seurauksista ja monen terveys sortuu epäterveellisissä työhuoneustoissa työtä tehdes-

sään. Tällä alalla voi toimeenpanna laajoja suojelustoimenpiteitä. Yhteiskunnassa on levitettävä

tietoa työväenhuollosta, työväensuojeluksesta on herätettävä edesvastuuntunnetta ja ajan-

mukaisia suojalaitteita järjestämällä ovat, mikäli mahdollista ammattivaarat poistettavat. (Hjelt,

1920,  17)

Työtapaturmat yhteisenä  huolena,  vuodet 1900-1939

Työtapaturmatilastot kertovat selkeää kieltä työturvallisuuden puutteista. Tapaturmat olivat kalliita

työnantajille, ellei vakuutusmaksujen kautta, niin ainakin tuotannon häiriöinä.  Ne olivat kalliita myös

yhteiskunnalle, puhumattakaan yksilön kärsimyksistä ja taloudellisesta ahdingosta, joihin tapaturmat

lähes aina johtivat koko perheen.

Ennen vuotta 1904 Suomessa oli työntekijöille sattuneita tapaturmia tilastoitu “parissa luettelossa”,

nimittäin “vuoritilastossa” ja “tehtaita ja käsityölaitoksia koskevissa” tilastoissa. Vuonna 1904 julkais-

tiin ensimmäinen “Suomenmaan virallinen työtilasto”, mistä lähtien työssä sattuneet tapaturmat on

esitetty tässä julkaisusarjassa. Tätä virallista tilastoa julkaisi Teollisuushallitus. (Työtilasto1904, 3.)
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Tilastojen mukaan tapaturmia sattui eniten  raskaissa, ruumiillisissa töissä, joissa työskenneltiin eri-

laisten koneiden ja laitteiden kanssa, kuten sahoilla, puunjalostusteollisuudessa tai metalliteollisuudes-

sa.

Kuviossa 1 näkyy vakuutettujen vuosityöntekijöiden määrän nopea kasvu 1920-luvun alussa. Vuosi-

työntekijällä tarkoitettiin työntekijää, joka työskenteli 300 päivää vuodessa ja työtuntimäärä oli 2400

vuodessa.  Kuviossa 2 ovat  mukana kaikki  tapaturmavakuutusyhtiölle ilmoitetut työtapaturmat vuosi-

na 1900 - 1939. Tapaturmamääriä on tarkasteltu  kymmenen vuoden jaksoissa (tapaturmatiheys tuhat-

ta työntekijää kohden). Tarkastelujakson aikana ( 1918 ) tapahtui vakuutuskorvausperusteissa muutos,

mikä osaltaan selittää tapaturmamäärien suuren kasvun 1920-alkavassa tarkastelujaksossa. Ennen

vuotta 1918 viralliseen tilastoon ilmoitettiin ja vakuutusyhtiö korvasi vain  vähintään seitsemän  päivää

tai yli  työkyvyttömyyden aiheuttaneet tapaturmat. Vuonna 1919 olivat mukana jo kaikki yli kolmen

päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneet työtapaturmat,  ja se näkyy tapaturmien määrän selvänä kas-

vuna.

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä on tarkastelujakson aikana laskenut koko ajan.  Kuvi-

ossa 3 ovat kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuosilta 1900 - 1939 tuhatta työntekijää kohden kym-

menen vuoden jaksoissa.

Yleisimpinä tapaturmien aiheuttajia ovat olleet joko käsityökalut ja koneet. Teollistumisen  myötä

koneiden määrä lisääntyi työpaikoilla nopeasti. Koneiden suojaus ja niiden käytön opastus oli puutteel-

lista ja se näkyy myös tapaturmatilastoissa. Vuodesta 1906 tilastoissa näkyy myös tuki- ja liikuntaelin-

sairauksien lisääntyminen (kantaminen ja nostaminen), joka nousi kolmanneksi  suurimmaksi yksittäiseksi

tapaturmaryhmäksi. Tuki- ja liikuntaelin sairaudet ovat myös tänä päivänä suurin yksittäinen työstä

poissaolon aiheuttaja.
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Kuvio 1. Vakuutettujen työntekijöiden määrä 10 vuoden jaksoissa 1900 - 1939

Lähde: SVT Työtilastot A, XXVI, 1900 - 1939
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Lähde: SVT Työtilastot A, XXVI, 1900-1939

Kuvio 2. Työtapaturmien määrä 1000 työntekijää kohti 10 vuoden jaksoissa 1900 - 1939

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1900 - 1909 1910 - 1919 1920 - 1929 1930 - 1939

M
ää

rä

Lähde: SVT Työtilastot A, XXVI, 1900-1939

Kuvio 3. Kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä 1000 työntekijää kohti 10 vuoden jaksoissa
1900 - 1939
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Kuviossa 4 nähdään tapaturmien jakautuminen aiheuttajan mukaan vuosina 1900 – 1939 tarkastel-

tuna viiden vuoden aikajaksoissa. Kuviossa 5 tarkastellaan tapaturmien jakautumia toimialoittain viiden

eri ammattiryhmän välillä vuosina 1900-1939 viiden vuoden jaksoissa.

Toimialakohtaisessa tarkastelussa  sahalaitokset olivat vaarillisimpia  työpaikkoja, seuraavina tulivat

rautateollisuus sekä puu-, paperi- ja selluteollisuus. Rakentamisen tapaturmat lisääntyivät 1920-luvun

lopulta voimakkaasti. Kutomoteollisuudessa tapaturmatiheys ei ollut erityisen suuri riskialttiinpiin aloi-

hin verraten.
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Lähde: SVT A, XXVI 1900-1939.

Kuvio 4. Tapaturmat aiheuttajan mukaan vuosina 1900 - 1939
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Lähde: SVT A, XXVI 1900-1939.

Kuvio 5. Työtapaturmien määrä keskimäärin vuodessa 1000 työntekijää kohden viidellä toimialalla
vuosina 1900 - 1939
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Sahalaitosten ja puuteollisuuden vaarallisuutta kuvaa se, että siellä sattui ns. huippuvuosina  (esim.

1934)  242 tapaturmaa tuhatta työntekijää kohden, kaikilla toimialoilla vastaava luku oli  127 tapaturmaa

(SVT Työtilasto A, XXVI, 1935). Kutomoteollisuudessa ei tapaturmatiheys noussut vastaaviin lukui-

hin. Vertailuvuonna (1934) sattui kutomoteollisuudessa 36 tapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Toi-

saalta tekstiiliteollisuudessa oli paljon muita työsuojeluongelmia. Työ oli fyysisesti raskasta, se sisälsi

paljon raskaitten taakkojen nostamista ja  kantamista ja työasennot olivat kuormittavia. Myös työtilojen

ilman epäpuhtaudet, jatkuva pöly ja kosteus sekä korkeat lämpötilat ja kutomokoneiden aiheuttama
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kova melu olivat jatkuvia ongelmia. Tilastojen mukaan tekstiiliteollisuudessa  työskenteli naisia, nuoria

ja lapsia enemmän kuin millään muulla teollisuuden alalla.

Tilastot antavat selvän kuvan työturvallisuuden vakavista puutteista ja sen hitaasta kehittymisestä.

Tilastot osoittavat työtapaturmien määrän kasvaneen koko tarkastelujakson (1900 - 1939) ajan. En-

simmäisen kymmenen vuoden jaksossa keskiarvo oli 29 ja viimeisessä jaksossa 92 tapaturmaa tuhatta

työntekijää kohden (kuvio2). Osittain kasvua selittää tapaturmien korvausjärjestelmissä tapahtunut

muutos. (Työtilasto 1923.) Positiivista ajalle oli kuitenkin se, että kuolemaan jontaneiden tapaturmien

määrä väheni koko tarkastelujakson ajan (kuvio 3).

Miehet olivat työtapaturmatilastojen mukaan selvästi naisia riskialttiimpia työssä. Vain keskimäärin

viidennes kaikista työtapaturmista sattui naisille. Tätä tosin selittää se, että työssä olevasta työvoimas-

ta valtaosa oli  miehiä  ja he työskentelivät tapaturma-alttiimmilla teollisuuden aloilla.

Alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille sattui vuosittain keskimäärin 110 tapaturmaa eli 1 % kaikista

tapaturmista - huippuvuosina tapaturmia oli jopa yli  300.  Mukana oli myös  kuolemaan johtaneita

tapaturmia, esimerkiksi vuonna 1928 kuusi alle 15-vuotiasta lasta menetti henkensä työssä.

Tapaturmat kohdistuvat ikävertailussa  voimakkaasti nuorten ja nuorten aikuisten ryhmään  (kaikki

alle 34-vuotiaat). Tähän  ikäryhmään kohdistui noin 60 % kaikista työtapaturmista. Vastaavasti taas

35 - 44 -vuotiaille sattui keskimäärin “vain” 17 % kaikista tapaturmista. Kokonaisuudessaan ikäryh-

mässä 34 - 64 -vuotiaiden  tapaturmien osuus oli 35 % ja yli 65 -vuotiaiden  5 % kaikista työtapaturmista.

(SVT A, XXVI 1904-1939.)

Työtapaturmat olivat ammattientarkastajilla jatkuva huoli. Asiaan pyrittiin vaikuttamaan mahdolli-

suuksien mukaan, mutta vähäisellä virkamiesmäärällä oli vaikeuksia pystyä tarkastamaan työpaikat

edes sillä taajuudella, mitä asetus (40/1889)  edellytti. Valistuksen eteenpäin vieminen  kaikkialle missä

sitä olisi tarvittu tuotti vaikeuksia. Tarkastusmatkat olivat pitkiä ja liikenneyhteydet puuttuivat monin

paikoin kokonaan. Ongelmana oli myös se, että pelkkä tiedon perille saaminen ei riittänyt, oli myös

pystyttävä vakuuttamaan sekä työnantajat, että työntekijät suojeluksen tarpeellisuudesta ja toimivuu-

desta. Olipa työntekijöitä jatka katsoivat suojalaitteen koneessa olevan työnantajan “konnankoukku”

millä saatiin ansioita laskettua. (Teollisuushallituksen tiedonantoja 1907, 202.)

 Näyttely hahmottuu

Kun Vera Hjelt vieraili 29.12.1906 Työväensuojelusyhdistyksen näyttelyssä Tukholmassa, oli sillä

Ruotsin ammattientarkastaja herra Thorvald Fûrst esittelemässä hänelle näyttelyä ja  kaikkia sinne

kerättyjä ”suojalaitteita ja tehtaisiin tarkoitettuja  terveydellisiä ja terveyshoidollisia laitelmia, vilkkaasti

ja mieltä kiinnittävästi kuvaillen tähän kuuluvia oloja”. Hän toi matkalta mukanaan 59 suojalaitteiden ja

apparaatien piirustusta jotka hän liitti viralliseen kertomukseen ja joiden hän toivoi herättävän kiinnos-

tusta kun pyritään yhdenmukaisuuteen Suomen tehtaitten suojalaitteissa. (Teollisuushallituksen tiedon-

antoja 1907, 202 –203.)

Vuoden 1906 ammattientarkastuskertomuksessa kerrottiin toellisuudessa koneiden aiheuttaminen

tapaturmien laskeneen, ja syynä  onnistuneeseen kehitykseen pidettiin “lisääntyneitä ja taidokkaasti
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asetettuja suojalaitteita”. Kumminkaan kehitys ei ollut Vera Hjeltin mukaan riittävää, vaan jotakin

muutakin olisi tehtävä. Työssään hän oli kiinnittänyt huomiota siihen, että eri tarkastuspiirien työpai-

koissa oli hyvin eri tasoista koneiden suojausta ja hän toteaakin, että “yhdenmukaisempain suojalaitteiden

käyttöön saattaminen koko maassa olisi erittäin tarpeen vaatimaa”. Joissakin maissa oli jo “esivalta”

määrännyt ottamaan käyttöön tarkoituksenmukaisia suojalaitteita, mutta meillä ei yksityiskohtaista lain-

säädäntö koneiden suojauksesta vielä ollut.  Hän myöskin kannatti Tampereen piirin ammattientarkastajan

O. Bonsdorffin esitystä, että koneenhankkija velvoitettaisiin sakon uhalla varustamaan hankkimansa

“aparaatit” ja koneet suojalaitteilla.   Mikä ei sekään ollut tuolloin vielä mahdollista. ( Teollisuushallituksen

tiedonantoja 1907, 202.)

Näiden ajatusten innoittamana  Vera Hjelt otti näyttelyasian uudelleen esiin vuoden 1907 ammattien-

tarkastuskertomuksessa ja esitti, että Helsingissä toimeenpantaisiin “pysyväinen mallien ja koneitten,

kirjallisuuden, piirustusten,  koneiden suojalaitteiden, uusien tehdasterveydenhoidon alalla tehtyjen ja

työntekijäin suojelemista tapaturmilta tarkoittavain keksintöjen näyttely”  Vastaavia näyttelyitä oli hä-

nen mukaansa jo perustettu Eurooppaan. (Teollisuushallituksen tiedonantoja 1907, 169.)

Hän jatkaa kuvailemalla  tiedottamisen ja näyttelyn tarpeellisuutta näin: Suurissa teollisuusmaissa

keksitään  ja valmistetaan vuosittain mitä tehokkaimpia suoja- ja terveydellisiä laitteita. Monta

tapaturmaan on ehtinyt sattua ja ammattitautia raivota, ennen kuin  nämä laitteet ovat

ennättäneet tulla meillä tunnetuiksi ja päästä käyttöön. Englannissa ovat nyttemmin konetehtaat

ruvenneet käyttämään itsetoimivia suojalaitteita koneissa. Vanhat koneet voidaan siten tehdä

vaarattomiksi uudenaikaisilla itsetoimivilla suojalaitteilla. Tapaturmain ja terveydellisten vaarain

torjumiseksi riittävätkin usein sangen yksinkertaiset ja helposti hankitut suojalaitokset, mutta

niitä ei tule ajatelleeksi, ennen kuin näkee mallin käytännössä. Yksinkertaisten laitteiden mer-

kitys ei ole liian suureksi arvattavissa. Ne säästävät monta ihmishenkeä onnettomuuksilta, tau-

deilta ja ennenaikaiselta kuolemalta.  ( emt., 169.) Hän näki, että näyttelyllä olisi parhaat  mahdol-

lisuudet saada myös ulkomaiset uutuudet nopeasti esiin. Kun ne keskitettäisiin näyttelyyn sieltä voisi

jokainen tarvitsija hakea tietoa.

Edelleen hän korosti, että ei suinkaan huolimattomuus tai haluttomuus ollut aina syynä tehokkaampien

työväensuojeluslaitteiden puuttumiseen, vaan usein kysymys oli pelkästään tietämättömyydestä. Hä-

nen mukaansa tehtaiden johtajat olivat päinvastoin halukkaita hankkimaan  suojalaitteet, kunhan vain

saivat ohjeet. Hän näki näyttelyn merkityksen suurena myös esim. teknillisten oppilaitosten opiskelijoil-

le, joista hänen mukaansa valmistuu tulevaisuuden työnantajia. Myös työväestölle ja heidän perheilleen

näyttelyn merkitys olisi hänen mielestään suuri, paitsi työsuojelun, niin myöskin terveydellisten olojen

parantajana. (Teollisuushallituksen tiedonantoja  1907, 169 – 170.)

Edellä kuvatun perusteella voidaan nähdä, että Vera Hjelt uskoi valistavan näyttelyn olevan erin-

omainen  tapa välittää työsuojelutietoa eteenpäin. Se antoi hänen mukaansa mahdollisuuden sekä

työnantajille, että työntekijöille saada uusinta tietoa työturvallisuudesta ja sen  kehityksestä. Edistyksel-

linen oli myös hänen kohderyhmäajattelunsa. Hän näki opiskelijat yhtenä keskeisenä kohderyhmänä.

Esimerkiksi teknisen alan oppilaitoksista on aina valmistuttu, ei vain keski- ja ylemmän johdon edusta-

jiksi työpaikoille, vaan myös koneiden ja laitteiden suunnitteluun, ja mitä paremmat tiedot suunnitteli-

joilla on työturvallisuuden vaatimuksista ja mahdollisuuksista, sitä turvallisempia koneita on käytössä.

Myös sairaanhoidon yksi osa oli jo tuolloin tehtaiden ja työpaikkojen terveydenhuolto ja mitä aiemmin
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opiskelija pääsi perehtymään teollisuuden työturvallisuusongelmiin ja mahdollisiin ratkaisumalleihin, sitä

paremmat mahdollisuudet hänellä oli työnsä onnistuneeseen hoitamiseen.

Näyttelyn synty ja sen alkuvaiheet

Vuonna 1907 Vera Hjelt esitti Teollisuushallitukselle näyttelyn perustamista. Seuraavana vuonna

häneltä pyydettiin kustannusarviota, jossa hän laski kustannukset mahdollisimman alhaisiksi, jotta esi-

tys ei niiden vuoksi raukeaisi. Vuonna 1909 senaatti myönsi 5300 markan määrärahan näyttelyn

järjestämiskustannuksiin ja osoitti sen käyttöön kaksi huonetta Teollisuushallituksen virkahuoneistosta.

( Hjelt 1919, 2.)  Tilat eivät kumminkaan soveltuneet näyttelytiloiksi.  Tästä syystä näyttely oli pakotet-

tu hankkimaan paremmin käyttöönsä soveltuvat tilat. Vielä samana  vuonna näyttely vuokrasikin kuu-

den huoneen kellarihuoneiston Bulevardinkatu 11:ta Helsingistä. Huoneiston vuokra oli 2000 mk vuo-

dessa, joten toiminnan käynnistämiseen jäi 3300 mk. Vuonna 1910 Senaatti myönsi 7000 mk vuotuisen

määrärahan viideksi vuodeksi eteenpäin. Kun näyttelyn järjestäminen ja rakentaminen oli vielä kesken

siellä kävi jo vierailijoita, lähinnä erilaisia yhdistyksiä, teknikoita ja muita “asiaa harrastavia” henkilöitä.

( Teollisuushallituksen tiedonantoja 1911, 257.)

Teollisuushallitus määräsi Vera Hjeltin järjestämään näyttelyn ja ryhtymään sen johtajaksi ammattien-

tarkastajan viran ohella. Hän  jatkoi jo aloittamaansa näyttelyesineistön, ammattikirjallisuuden ja valo-

kuvien keräämistä. Ajatus Suomeen perusteilla olevasta näyttelystä saavutti suuren suosion sekä työn-

antajien, että työntekijöiden keskuudessa samoin kuin “yhteiskunnallisia asioita harrastavien kansalais-

ten” parissa.  (Hjelt  1920, 2-3.)

Kansainväliset esimerkit

Heti näyttelyn perustamisvaiheessa Vera Hjelt loi laajat kansainväliset yhteydet muihin vastaaviin

kansainvälisiin työväensuojelunäyttelyihin ja  kävi  laajaa kirjeenvaihtoa  ympäri maailmaa  vastaavien

laitosten kanssa. Yhtenä keskeisenä malliesimerkkinä hänellä oli  Deutsches Arbeitsscutzmuseum

Charlottenburgissa, Berliinissä, joka oli avattu yleisölle jo 1903. Toinen vastaava näyttely Saksassa  oli

Soziales Landesmuseum. Vastaavia näyttelyitä oli myös Ruotsissa, Hollannissa, Englannissa, Rans-

kassa, Itävallassa, Unkarissa, ym. Näihin kaikkiin alan laitoksiin näyttely oli yhteydessä, samoin Ame-

rikassa toimiviin vastaaviin näyttelyihin. Hän lähestyi laitosten johtajia ja pyysi heitä toimittamaan,

mikäli se oli mahdollista, valokuvia hyvistä toimivista koneiden suojausta esittävistä laitteista ja muista

edistyksellisistä työturvallisuusratkaisuista. Myös ulkomaisten tehtaiden sisä- ja ulkokuvia toimitettiin

näyttelyyn.  Edelleen hän sai näyttelyiden  kautta luotua yhteyksiä myös kansainvälisiin yrityksiin, jotka

toimittivat tuotteitaan, erityisesti henkilönsuojaimia, Suomen näyttelyyn. Vera Hjelt toteaa, että näytte-

lyn perustamisesta muodostui  kansainvälinen liike. Hän mukaansa suurista kustannuksista huolimatta

monet ulkomaalaiset liikkeet lähettivät näyttelyesineitä Suomeen, ilman minkäänlaista “rekla-

maatiotarkoitusta”. Myös Senaatin myöntämä tullivapaus näyttelyesineistön tuonnille helpotti asiaa.

Näyttelyn esitteitä, jotka selittivät näyttelyn tarkoituksesta, painettiin eri kielillä. (Hjelt 1920, 2.-3)
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Vuosina 1909 ja 1914 Vera Hjeltille annettiin apurahaa, jonka turvin  hänen oli mahdollista tutkia eri

maiden työväensuojelusnäyttelyoloja ja teknisten suojalaitteiden soveltumista tehtaisiin (Hjelt 1920, 2).

Toiminnan painopiste tapaturmien torjunnassa

Uuden näyttelyn sisältöä rakennettiin määrätietoisesti antamaan tietoa niistä keinoista ja malleista,

joilla vaarallisia koneita ja laitteita voitiin suojata ja tehdä työympäristöä turvalliseksi. Keskeinen tavoi-

te oli työtapaturmien torjunta, mikä näkyy sisällön kehitystä seuratessa. Valistusta pyrittiin antamaan

niin työntekijöille kuin  tehtaiden  omistajille ja heidän edustajilleen  Kuten työtapaturmatilastot (kuvio

4) osoittavat, raskasta ruumiillista työtä tekevät työntekijät olivat se ryhmä, jotka olivat alttiina tapaturmille

ja ammattitaudeille ja missä myös tietoa  katsottiin eniten tarvittavan. Tosin myös  opiskelijat nähtiin

keskeisenä kohderyhmänä heti toiminnan alusta lähtien. Näyttelyn “työväensuojelusosuus” rakennet-

tiin palvelemaan näitä edellä esitettyjä tarpeita. Painopiste oli tapaturmien ja ammattitautien torjunnas-

sa.

Myös  työväenhuolto sisältyi näyttelyn kokoelmiin.   Siinä oli  nähtävissä selviä yhtymäkohtia niihin

alueisiin, joiden valvonnan  naispuolisen ammattientarkastajan johtosääntö (13/1903) oli määritellyt.

Näyttely esitteli työnantajien vapaaehtoiseen sosiaalisen- ja työväenhuoltoon kuuluvia asioita, kuten

asumista, työntekijöiden mukavuutta, virkistystä ja terveyttä edistäviä huoltotoimenpiteitä, ammatti- ja

koulusivistystä ja myös vanhuus-, sairaus- ja vakuutuksia koskevia asioita. Alusta lähtien  mukana oli

myös yleishygienia ja  terveyden vaaliminen, koska, kuten Vera Hjelt oli todennut, terveys oli työnteon

välttämätön edellytys. Terveysajatteluun liittyvät kiinteästi ravinto- ja   raittiustyö ym. olivat myös

näyttelyssä esillä

Avajaiset

Vuosi 1909  on Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn perustamisvuosi, mutta virallisesti se avattiin

yleisölle 3.10.1911 Helsingissä osoitteessa Bulevardinkatu 11.   Juhlallisissa avajaisissa oli läsnä maan

hallituksen jäseniä, Teollisuushallituksen johtoa  ja muita arvovaltaisia kutsuvieraita sekä lehdistön edus-

tajia.

Helsingin Sanomat kirjoitti näyttelyn avajaisista sunnuntainumerossaan 8.10.1911 otsikolla

“Pysyväinen työväensuojelus- ja menestysnäyttely Helsingissä” näin: “Kysymys työväensuojelemisesta

pitkälle kehittyneen  tuotantotekniikan vaaroilta ja ankaran taloudellisen kilpailun väärinkäytöksiltä on

nykyaikaisen sosiaalipolitiikan tärkeimpiä kysymyksiä. Tarkoituksenmukaisten suojelustoimenpiteitten

tunnetuksi tekemiseksi ja esittämiseksi on edistyneimmissä maissa jo useita vuosia menestyksellä käy-

tetty työväenmenestysnäyttelyitä tai sosiaalisia museoita kuten niitä myös kutsutaan. Suurenmoisin

näistä sosiaalisista näyttelyitä lienee Charlottenburgin pysyväinen työväensuojelus- ja menestysnäyttely

Berliinissä, joka avattiin yleisölle vuonna 1903. Tällainen pysyväinen näyttely on nyt saatu järjestetyksi

myöskin Helsinkiin ja avataan se yleisölle tällä viikolla”. (Helsingin Sanomat 8.10.1911) Lehti jatkaa

kertomalla ammattientarkastaja, neiti Vera Hjeltin aloitteesta käynnistyneestä hankkeesta ja sen rahoi-

tuksesta ja toteaa, että näin on näyttelyn alullepanija saanut lempiajatuksensa toteutetuksi.
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Artikkeli käy lyhyesti läpi mitä näyttelyssä on esillä, mutta toteaa, että lyhyessä lehtiartikkelissa ei

ole mahdollista käsitelle kuin pientä osaa näyttelyn sisällöstä ja kehottaakin lukijoitaan itse tutustumaan

kiinnostavaan näyttelyyn. Lehden mukaan näyttelystä löytyy erilaisia  koneita niihin toimitettuine

suojalaitteineen, suojeluslaitteita, ammatti- ja terveydenhoitoon tarkoitettuja välineitä sekä työntekijöi-

den omaa varustautumista tarkoittavia laitteita kuten keittolaatikko ja tehtaan ruuanlämmityskaappi ja

käytännöllisiä työpukuja ym. sekä  kirjallisuutta ja piirustuksia. Erityisesti lehti kertoo  puusepäntehtaan

koneista joihin oli, yhdistettynä tarkoituksenmukaisiin suojalaitteisiin, lisätty lastunkuljetus- ja

pölyneristäjälaitos, jonka avulla höylä ym. koneista lähtevät lastut, sahajauho ja pöly, eräänlaista imu-

putkijohtoa myöten kulkivat koneesta suoraan höyrypannun uuniin poltettavaksi. Näin saadaan työhuo-

ne pölyvapaaksi  ja siistiksi ja artikkelin kirjoittajan mukaan katsellessa näitä koneita käynnissä ymmär-

tää työn ilon varsinaisessa merkityksessään.

Suuntaushöylä, jyrsinkone, sirkkelisaha; jako- ja tomuimulaitoksineen; mallikelpoisesti suojeltuja

hihnapyöriä, hihnoja, moottoreita, leikkuriteriä ym.

Artikkelin päätteeksi todetaan, että vaikka meidän näyttelymme on pieni maailman suurten rinnalla,

näemme siellä kuitenkin, “että tehtaitten työhuoneet jo nykyisilläkin työväensuojelulaitteilla voidaan

järjestää työsaleiksi, joissa työntekijälle useinkaan ei ole suurempaa vaaraa, kuin missä tahansa muissa

yhteiskunnallisissa toiminnoissa”.( Helsingin Sanomat 8.10.1911.)

Kuva 3. Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, 1910 luku. Suuntaushöylä, jyrsinkone, sirkkelisaha;
jako- ja tomuimulaitoksineen; mallikelpoisesti suojeltuja hihnapyöriä, hihnoja, moottorei-
ta, leikkurin teriä ym.
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Käytännön toiminta

 Koska perustoiminta rahoitettiin  alusta lähtien valtion varojen turvin ei  näyttelyyn tutustumisesta

peritty maksua,  tapahtuipa se itsenäisesti tutustuen tai opastettuna. Näyttelyn henkilökunta suositteli

opastettuja tutustumiskäyntejä, koska silloin kävijä sai  enemmän ja syvemmälle menevää tietoa kuin

itsenäisesti tutustuessa. Asiantuntijaohjauksesta Vera Hjelt kertoo, että kävijät olivat saaneet kuulla

selitykset näytteillä olevista esineistä ja muista seikoista. Koneet oli pantu käyntiin, koneosat irrotettu ja

näytetty yksityiskohtineen ammattimiehille. Hänen mukaansa näyttelyn tarkoitus ei ollut hankkia mah-

dollisimman paljon kävijöitä, vaan pääasia oli, että ne jotka siellä kävivät, saivat tarkkoja tietoja näytte-

lyn työalalta. Vera Hjelt piti näitä opastettuja vierailuja tärkeänä, koska niiden yhteydessä hänellä oli

ollut  mahdollisuus näyttelyn johtajan  tehtävässä henkilökohtaisesti esitellä näyttelyä ammattimiehille

ja -järjestöille.  Näyttely oli antanut hänelle myöskin mahdollisuuden viedä tietoja, kuvauksia ja piirus-

tuksia suojelusteknillisistä kysymyksistä, tehdashygieniasta ja työväen menestystä koskevista asioista

työpaikoille esitelmin ja opetuksin. Sekä tehdä työtä näyttelyn kehittämiseksi ja suojelustekniikan

sovelluttamiseksi tehtaissa ja työpajoissa. (Suomen teollisuushallituksen tiedonantoja 1912 - 1918.)

Näyttely oli avoinna sunnuntaisin 12.00 – 14.00 ja keskiviikkoisin ja perjantaisin 17.30 - 19.00.

Myös muina aikoina oli mahdollista tutustua näyttelyyn, mutta siitä oli sovittava erikseen intendentin

kanssa. Erityisesti mainitaan, että yhdistysten, ammattimiesten, teknikoiden ja koululaisten oli mahdol-

lista käydä näyttelyssä erikseen sovittuina aikoina. Vahtimestari oli joka päivä paikalla, joten  tilapäisten

kävijöiden oli ollut mahdollista kysyä häneltä näyttelyyn liittyviä asioita. (Hjelt 1920, 11.)

Kuva 4. Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, 1910-luku. Pi-kytkin, automaattisia suojeluslaitteita
voimansiirtokoneita varten 1910-luvulta.
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Näyttelyn kokoelmat vuonna 1919

Vuoden 1919  sisältöluettelon mukaan näyttelyn kokoelmista yli 80 % oli  työväensuojeluun tai yh-

teiskunnalliseen terveydenhuoltoon kuuluvia, luonnollista kokoa olevia esineitä tai välineitä. Näytteet ja

mallit olivat lähes sataprosenttisesti työväensuojeluun liittyviä (taulukko 5). Työväenhuoltoon liittyvä

valistus oli esillä valokuvin ja piirroksin kuten taulukoista 6 ja 7 käy ilmi.

Työväenhuolto, kansanterveysvalistus ja  raittiusneuvonta olivat toinen keskeinen alue, jotka olivat

esillä valokuvin ja piirroksin. Lisäksi kokoelmiin kuului valokuvia, kuvatauluja, röntgenkuvia ym. sekä

työväensuojelun, että työväenhuollon alueilta.

Näyttelyssä oli jo vuonna 1919 ammattikirjasto, johon kuului laaja kokoelma ammattikirjallisuutta,

yhteensä 711 teosta. Lisäksi mainitaan ammattikirjallisuuden irtonaiskansia, joihin kuului 75 ryhmää,

sisältäen yhteensä kirjoituksia  2000 kpl. (Hjelt 1920, 4.)

Kuva 5. Työväensuojelus- ja huoltonäyttely vuodelta 1911. Ammatti- ja suojeluspukuja; ruuan-
lämmityskaappi (lämmitetään höyryllä) teollisuuslaitoksia varten.
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Taulukko 6. Työväenhuolto, kansanterveys - ja raittiusneuvonta (Lähde: Hjelt,
Kymmenvuotiskertomus)

Luonnollinen Malleja Näytteitä Valo- Kuvia, Yhteensä
koko kuvia, piirroksia

karttoja

Tuberkuloosin
vastustaminen 64 0 0 6 38 108

Raittiustyö 0 7 1 0 39 47

Pienten lasten hoito 36 0 0 7 101 144

Rakennus- ja asunto- 2 1 2 27 66 98
kysymys

Työväenhuolto
tehtaissa 0 0 0 87 17 94

Muita yhteiskunnallisia
kysymyksiä graafisten
ym. taulukoiden valaisimina 0 0 0 0 13 13

Yhteensä 102 8 3  127 274 504

Luonnollinen Malleja Näytteitä Valokuvia Kuvia Yhteensä
  koko piirroksia

karttoja

Suojalaitteet 135 2 39 152 96 424
tapaturmien välttämiseksi

Ammatti- ja yhteis- 420 5 50 229 56 760
kunnallinen terveyden-
hoito

Yhteensä    555 7 89 381 152 1184

Taulukko 5. Koneiden suojalaitteet,  henkilönsuojaimet ym. ja ammatti- ja yhteiskunnallinen tervey-
denhoito (Lähde: Hjelt, Kymmenvuotiskertomus 1920)

1  Vuodelta 1909 ei ole käytettävissä kokoelmaluetteloita
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Näyttelyesineet  lahjoituksia

Kansainvälisen mallin mukaan Työväensuojelus- ja huoltonäyttely vetosi jokaiseen tehtaan, liikkeen

ja välitystoimen omistajaan, käsityöläiseen ja yksityiseen henkilöön maassa ja  kehotti  panemaan

näytteille esineitä, jotka edistäisivät, ei vain  työväensuojelua ja -huoltoa, vaan myöskin tehdas-, ja

ammatti- ja yhteiskunnallisen terveydenhuollon alaa,  avustaakseen sillä tavoin työväensuojelusnäyttelyn

toimintaa maassamme. Samalla kerrottiin, että näyttelypaikka oli maksuton. Samoin koneitten käyt-

töön tarvittava voima luovutettiin maksutta. Vastaavasti jokainen näytteillepanija oli oikeutettu

varustamaan tuotteensa kilvellä, mistä selvisi toiminimi sekä osite ja halutessaan myös myyntihinta.

(Hjelt 1920, 16-17.)

Toiminnan kannalta koti- ja  ulkomaiset näytteilleasettajat   ja saadut  lahjoitukset mahdollistivat toi-

minnan käynnistymisen ja kehittymisen. Samalla lahjoitukset kertoivat yritysten ja  myös yksityisten

henkilöiden  kiinnostuksesta ja halusta kehittää näyttelytoimintaa. Kotimaisten näytteilleasettajien lu-

kumäärä oli 83,  yhteensä 922 esinettä. Ulkomaalaisia näytteillepanijoita oli 93, ja esineiden lukumäärä

oli 690. Näyttely itse oli hankkinut 703 esinettä. Suuri osa näyttelyssä olevista esineitä oli lahjoitettu

näyttelylle ja näin ne olivat siirtyneet näyttelyn omistukseen. Ammattikirjallisuuskirjasto oli kokonaan

näyttelyn oma. (emt., 5.)

Toimitilat

Näyttely aloitti varsinaisen toimintansa  kuuden huoneen huoneistossa, mutta tilat osoittautuivat

nopeasti liian pieniksi. Osaltaan tämä vaikeutti näyttelyn kehittymistä ja tunnetuksi tekemistä. Kokoel-

mia ei saatu riittävän laajasti esille eikä kaikkia asiakkaita pystytty tilojen ahtauden vuoksi palvele-

maan. Uusien, isompien ja paremmin näyttelykäyttöön soveltuvien tilojen saamiseksi näyttely kävi

laajan kirjeenvaihdon hallituksen ja ministeriön  kanssa.

Taulukko 7. Työväensuojelua ja –huoltoa koskevia valokuvia, piirroksia ja taulukoita. (Lähde: Hjelt,
Kymmenvuotiskertomus

Luonnollinen Malleja Näytteitä Valo- Kuvia, Yhteensä
 koko kuvia piirroksia,

karttoja

Ulko- ja sisäkuvia
koti- ja ulkomaisista
tehtaista 0 0 0 184 0 184

Julkipanotauluja 0 0 0 0 31 31

Skioptikonkuvia 0 0 0 275 0 275

Röntgenkuvia 0 0 0 25 0 25

Kopioita valokuvista 0 0 0 112 0 112

Yhteensä 0 0 0 596 13 627
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Vera Hjeltin mukaan näyttely oli osoittanut tarpeellisuutensa, ja uusia tiloja tarvittiin koska näyttelyä:

ahtaudesta huolimatta oli käytetty niin monenlaisiin tarkoituksiin. Näyttely, jonka päätarkoitus

on olla oppaana hankittaessa erilaisia huoltolaitteita tehtaisiin ja tehokkaan suojeluksen ai-

kaansaamiseksi työssä sattuvien tapaturmien ja sairauksien välttämiseksi on niin tärkeä, että

Hallitukselle on tehty esitys  huoneustokysymyksestä. Hän jatkaa, on tunnustettu tosiasia, että

sellaiset näyttelyt muodostuvat kansantajuisiksi oppilaitoksiksi, joissa käytännöllistä opetusta

havainnollisesti  annetaan joka miehelle. Opettaja niin hyvin kuin oppilaskin, tiedemies sa-

moin kuin oppimatonkin kansalainen, teknikko, työnantaja, työntekijä, kokonaiset laitokset

voivat työväensuojelus- ja huoltonäyttelystä löytää yhtymäkohtia harrastuksilleen ja koottuja

kokemuksia toiminnalleen. Mutta sen vuoksi näille näyttelyille tuli antaa mahdollisuus kehittyä

ja pysyä aikansa tasolla, vanhentuneet järjestelmät oli  hylättävä, jotta näyttely voisi saada

kokoelmiinsa uusia keksintöjä ja laitteita. Työväensuojelusnäyttelyaate oli se työväenpyrkimysten

muoto, jonka oikeutukseen kaikki olivat yksimielisesti yhtyneet.  (Hjelt 1920, 13-14.)

Kävijätilaston mukaan vieraiden määrä oli tasaisesti lisääntynyt, mikä oli hyvä peruste suurempien

tilojen saamiselle.  14.6.1919 valtioneuvosto osoitti uudet tilat (Etelä Esplanadi  4), jonne näyttely pääsi

muuttamaan 1.6.1920. Remontti-, muutto- ja järjestelykuluihin valtio osoitti 15 000 markan

erillisrahoituksen. Uusi  näyttelyhuoneisto käsitti yhteensä 1044 m2, 15 huonetta, joista 8 oli suuria

saleja. Tilat sijaitsijat neljässä kerroksessa. Lisäksi näyttelyn käytössä oli kellari ja varastohuone.   “Tästä

ajasta lähtien näyttely ikään kuin syntyi uudelleen” todetaan näyttelyn kaksikymmenvuotiskertomuksessa.

(Hjelt 1930, 10.) Vaikka nämäkin tilat osoittautuivat pian pieniksi toimi näyttely niissä tiloissa aina

vuoteen 1973, eli koko Helsingissä olonsa ajan. (Liite 5)

Näyttelyn lainsäädännöllinen asema

Kun Senaatti vuonna 1909 myönsi 5300 markan määrärahan näyttelyn perustamista varten tuli

Työväensuojelus- ja huoltonäyttelystä valtionlaitos, jolle oli siitä eteenpäin varattu vuosittain tulo- ja

menoarviossa suuruudeltaan vaihteleva määräraha toiminnan ylläpitoon ja henkilöstön palkkaukseen.

Kumminkin vasta Suomen Senaatin päätös (163/1918) 19.11.1918 määritteli näyttelyn pysyväksi val-

tion laitokseksi. Samalla näyttelyn nimeksi vahvistui Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, jota käytettiin

näyttelyn hoitajalle annetussa johtosäännössä (liite 6). Aluksi Vera Hjelt käytti näyttelystä nimeä

Työväensuojelusnäyttely.  Vuoteen 1918 näyttely oli Teollisuushallituksen alaisuudessa, mutta siirtyi

sen lakkauttamisen jälkeen uuteen Sosiaalihallitukseen, kuten muukin ammattientarkastustoiminta.   Sama

päätös sisälsi  johtosäännön näyttelyn hoitajalle. Se tuli voimaan 1.1.1919.  Sen mukaan Valtion pysy-

väksi perustaman Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn sekä sen yhteydessä olevan käsikirjaston hoito

on uskottu Sosiaalihallituksen ja erikoisesti sen Ammattientarkastusosaston valvonnan alaiselle hoita-

jalle. Tämä tarkoitti myös sitä, että aiemmin ammattientarkastajan viran ohessa, jopa ilman siitä

maksettavaa palkkaa, näyttelynhoitajan tehtäviä hoitanut Vera Hjelt jätti naispuolisen ammattien-

tarkastajan viran (kansanedustajan tehtävistä hän oli luopunut 1917) ja keskittyi näyttelyn hoitajana sen

kehittämiseen. (Suomen asetuskokoelma 1919,  katso myös Hjelt 1920, 10.)

Johtosäännön 1 §:n mukaan näyttelyn hoitajan velvollisuus oli seurata suojelustekniikan, ammatti-

hygienian ja työväenhuollon kehitystä omassa maassa ja ulkomailla sekä huolehtia näyttelyn ja siihen



52

kuuluvan ammattikirjaston kehittämisestä. Näyttelynhoitajan tehtävänä oli  huolehtia siitä, että näyttely

ja kirjasto pidettiin avoinna yleisölle  Sosiaalihallituksen vahvistamina aikoina. Johtosäännön mukaan

näyttelyn oli tarjottava palveluita myös muina, erikseen sovittavina aikoina. Näyttelyyn tutustuminen oli

oltava maksuton ja siihen tuli sisältyä näyttelyn esittely, jonka suoritti ammattitaitoinen näyttelyn esitte-

lijä. Näyttelyn hoitajan tuli antaa ammattientarkastajille heidän pyytämiään tietoja sekä lainata tarkastajille

kirjoja ja piirustuksia. ym. Tehtäviin kuului myös esitelmin ja havainnollisin kuvaesityksin edistää

suojelustekniikan, ammattihygienian ja työväenhuollon tuntemisen leviämistä myöskin maaseudulla.

Lisäksi näyttelyn hoitajan tehtäviin kuului hoitaa näyttelyn käyttöön myönnettyjä varoja ja pitää niistä

tiliä, sekä tehdä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioesitys Sosiaalihallitukselle ja antaa edellisen vuo-

den toiminnasta toimintakertomus, mikä sisälsi  selvityksen näyttelyn tilasta sekä kaluston lisäyksistä ja

poistoista. (Suomen Asetuskokoelma 1919.)

Seuraava merkittävä lainsäädännöllinen uudistus, joka määritti näyttelyn asemaa, tehtiin vasta vuonna

1944. Silloin annettiin  Sosiaaliministeriön esityksestä asetus (81/1944) työväen suojelu- ja huolto-

näyttelystä (liite 7). Asetuksella kumottiin 19.11.1918 annettu Suomen Senaatin päätös johtosääntö

näyttelynhoitajalle. Asetuksen tarkoituksena oli tuoda näyttelyn toimintaa säätelevä lainsäädäntö

nykyaikaisemmalle pohjalle. Sen 1§:ssä todetaan, että “ammattihygienian, muun työntekijäin suojelun

ja työväen huollon tunnetuksi tekemistä ja edistämistä varten toimii valtion ylläpitämä työväen suojelu-

ja huoltonäyttely”. Edelleen asetus toteaa, että näyttelyn johto ja valvonta kuuluvat sosiaaliministeriölle

ja lähinnä ammattienylitarkastajalle. Merkittävää asetuksessa oli myös sen antama mahdollisuus nimit-

tää näyttelylle neuvottelukunta käsittelemään näyttelyä koskevia kysymyksiä. Neuvottelukunnan ko-

koonpano määriteltiin asetuksessa ja siinä tuli olla puheenjohtajana ammattienylitarkastaja  ja lisäksi

kolme jäsentä. Jäsenistä yhden tuli edustaa työnantaja-, yhden työntekijäjärjestöjä ja kolmannen jäse-

nen tuli olla perehtynyt yksityiseen tapaturmantorjuntatyöhön. Eli kyseessä oli jo laajennettu

kolmikantayhteistyö. Lisäksi asetus  määritteli virat ja  henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä näyttelyn-

hoitajan tehtävät, jotka eivät juurikaan poikenneet vuoden 1918 näyttelyhoitajalle annetusta johto-

säännöstä. Sen 6 §:ssä todettiin, että ammattientarkastajain tuli sosiaaliministeriön määräämin tavoin

olla apuna työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn kehittämisessä. (Suomen Asetuskokoelma, 1944, 210)

Annetun asetuksen perusteella näyttelylle oli nimetty neuvottelukunta, joka tosin näytti kokoontuneet

hyvin harvoin, välillä ei edes vuosittain. 19.8.1966 sosiaaliministeriöstä annetulla asetuksella  näyttelyä

koskevat ratkaisut siirrettiin työosaston osastopäällikölle. Seuraava näyttelyn toimintaan voimakkaasti

vaikuttanut lakiuudistus toteutettiin 1970-luvun alkupuolella. Lakiuudistus merkitsi näyttelytoiminnan

siirtymistä, yhdessä muiden ammattientarkastuslaitoksen alaisuuteen kuuluneiden asioiden kanssa,

vuonna  1973 perustetun  Työsuojeluhallituksen yhteyteen ja muuttoa Tampereelle.

Työväensuojelusnäyttelystä kansansivistyslaitokseksi

Vakiintumisen ja kasvun aika

Uusissa tiloissa avatun  näyttelyn virallinen vihkijäisjuhla pidettiin laitoksen luentosalissa 21.2.1921.

Läsnä olivat  Tasavallan Presidentti puolisoineen, valtiovallan edustajat, ulkomaiden lähettiläitä sekä

arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Myös sanomalehdistöä oli paikalla ja lehdistö kirjoitti “sangen edulli-

sesti” näyttelystä toteaa Vera Hjelt. (Hjelt 1930,10.)
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Avajaisia käsittelevässä artikkelissaan Helsingin Sanomat kirjoittaa näyttelyn vaatimattoman alun

jälkeisestä kasvusta ja kertoo sen nyt olevan alallaan Pohjoismaiden suurin. Samassa artikkelissa ker-

rotaan myös kuinka  yritykset antoivat sekä korjausaineita että työvoimaa ilmaiseksi  näyttelytilojen

remonttiin. Lehden mukaan myös täysin vapaehtoisia ihmisiä oli osallistunut remonttiin palkatta työ-

päivän jälkeen. Se lienee todistus näyttelyn tarpeellisuudesta ja suosiosta. (Helsingin Sanomat 22.2.1921.)

Kansainvälinen suuntaus näkyy sisällössä ja nimikysymyksessä

Kansainvälinen suuntaus 1920-luvulla oli, että aiemmin näyttelyinä toimineet laitokset ottivat mu-

seo-nimen käyttöön. Museo nimikkeellä nämä halusivat viestittää olevansa pysyviä laitoksia, jotta niitä

ei sekoitettaisi nopeasti vaihtuviin tilapäisiin sosiaalihygieniaa ja työväensuojelua esitteleviin näyttelyi-

hin. Myös näyttelyiden sisällöt olivat muuttumassa. Teknisten suojalaitteiden ohella näyttelyihin oli

hankittu yhä enemmän esineistöä sosiaalihygienian ja yleisen sosiaalihuollon alalta. Tähän suuntaa oli

kehittynyt myös Työväensuojelu- ja huoltonäyttely. Ajan ja kielen kehittymisestä kertoo myös se, että

nimestä Työväensuojelus oli jäänyt s-kirjain pois.

Toimintansa kahtena vuosikymmenenä oli Työväensuojelu- ja huoltonäyttely kehittynyt  sosiaali-

seksi kansansivistyslaitokseksi ja saanut osakseen kasvavaa mielenkiintoa. Kansainvälinen suuntaus

sekä yhteiskunnan kehitys ja tarpeet olivat laajentaneet näyttelyn sisältöä myös Suomessa. Alun perin

teollisuustyössä olevain työntekijäin työsuojelua valaisevasta näyttelystä oli kehittynyt kansansivistys-

laitos, mistä sai tietoa niin kotitapaturmien ehkäisystä kuin liikenteen vaaroista ja se oli tarkoitettu

Kuva 6. Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn pääsisäänkäynti Etelä-Esplanadi 4, Helsinki, vuonna
1921.



54

kaikille kansalaisille koulutukseen, asemaan ikään tai sukupuoleen katsomatta  Näyttelyn sisältö oli

laajentunut käsittämään tapaturmien torjuntaa eri sektoreilla, mutta se antoi tietoa myös ihmisen terve-

ydestä ja yleishygieniasta ja sen merkityksestä. Voidaan sanoa, että se kävi osaltaan taisteluun erilaisia

kansantauteja vastaan aseenaan kansalaisten tiedon lisääminen.

Sisällön laajenemisesta johtuen Vera Hjelt esitti näyttelyn nimen muuttamista paremmin sen toiminta-

kenttää kuvaavaksi.  Viralliseksi nimeksi hän esitti  “Sosiaalimuseo  - Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyä”

ja korosti, että että museon varsinaiseksi tarkoitukseksi jäisi edelleen “erityisesti ruumiillisessa työssä

olevain työntekijäin suojelu , sillä teollisuus- ja ammattityöntekijöillä oli suurin vaara joutua työtapatur-

man kohteeksi, saada ammattitauti tai työperäinen sairaus“. Vera Hjeltin mukaan tapaturman aiheutta-

ma vamma tai muu sairaus paranee pikemmin jos oli tietoa yleishygieniasta, hyvästä kodinhoidosta ja

ravintofysiologiasta. Näin perhekin tarvitsi huoltonäyttelyn antamia opetuksia. Vera Hjeltin ehdotta-

maa nimeä ei koskaan hyväksytty virallisesti, mutta sosiaalimuesona näyttely kuitenkin tunnettiin.  Näyt-

telystä käytettiin joissakin yhteyksissä myös  “Suomen Yhteiskunnallinen museo” -nimeä.  (Hjelt 1930,

8 - 9.)

Nyt näyttely oli avoinna maanantaita lukuun ottamatta kaikkina päivinä klo 12.00 - 14.00 ja lisäksi

keskiviikko- ja perjantai-iltaisin 17.30 - 19.30. Muina päivinä ja aikoina voivat, näyttelyn intendentin

kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, teknikot, ylioppilaat, ammattimiehet, ulkomaalaiset, koulut, kurssit,

yhdistykset ja muut yhtymät käydä näyttelyssä. Lapset eivät saaneet käydä ilman täysikasvuista saat-

tajaa näyttelyssä. (Hjelt 1930, 14.)

Kehityksen vuodet

1920-luvun merkittävin uudistus  ja käännekohta  näyttelyn toiminalle olivat uudet toimitilat jotka

saatiin lopullisesti käyttöön 1921. Uudet sopivat  tilat antoivat  mahdollisuudet sisällön laajentamiselle ja

näyttelyn kehittämiselle siksi todelliseksi kansansivistyslaitokseksi mitä näyttely parhaimmillaan oli.

Tosin uudetkin näyttelytilat todettiin nopeasti liian pieniksi. Useissa kerroksissa olevat tilat aiheuttivat

ongelmia. Esim. raskaita, käynnistettäviä  koneita ei voitu sijoittaa yläkerran tiloihin, koska lattiat eivät

olisi kestäneet. Tämä aiheutti konesalien kohdalla erityistä tilaongelmaa (Hjelt 1930,11).

Tarkka selvitys näyttelyn sisällöstä ja kokoelmista  on vuodelta 1926. Silloin valmistui 110 sivua

käsittävä  “Selostava luettelo”. Sen mukaan näyttelyn neljä pääosastoa oli  jaettu 17 eri osastoon ja

lisäksi jokaisessa osastossa oli  alaryhmiä. Lähes kaikista  osastoista  oli luettelossa alkujohdanto, jonka

jälkeen luettelo esitteli jokaisen ryhmän ja siellä olevat näyttelyesineet yksityiskohtaisesti. Luettelon

tarkoitus oli toimia “oppaana” näyttelyyn tutustuttaessa. Se mahdollisti näyttelyyn  tutustumisen myös

itsenäisesti ilman opastusta. Näyttelyvieras sai ostaa luettelon vierailun yhteydessä 5 markalla.  Tosin

se ei sittenkään vastannut asiantuntevan esittelijän mukana saatua antia, totesi Vera Hjelt. ( Hjelt 1930,

14-15.) Luettelo ei ollut tarkoitettu pelkästään näyttelyssä käyvien vieraiden tarpeisiin, vaan

suojelusteknillisesti opettavaisen muotonsa vuoksi sitä voitiin käyttää teollisuuslaitoksissa ja muissa

työpaikoissa työväensuojelu- ja -huoltotarkoituksessa.  Sitä jaettiin tehdas- ja kansankirjastoihin ja sitä

sai myöskin tilata näyttelystä 5 markan hintaan. Luettelosta oli myös käännökset useille kielille.

Huolimatta työväen- ja sosiaalihuollon osuuksien kasvusta näyttelyn kokoelmissa oli painopiste edel-

leen tapaturmien ja ammattitautien ehkäisyssä. Uusissa toimitiloissa  näyttelyn sisältö jakautui neljään
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pääryhmään ja nämä neljä osastoa jakautuivat 50 alaryhmään ( Saari 1969, 4 ). Neljä pääosastoa olivat

1. Tapaturmien ehkäiseminen

2. Yleishygienia, joka käsitti; ihmisruumiin rakenteen, ihmisen ravitsemisen, yleistajuisen

bakteriologian, tuberkuloosin ja muut kansantaudit sekä lastenhuollon.

3.  Ammattihygienia, joka käsitti; hygieeniset laitteet ja huoltolaitokset työpaikoilla

4.  Sosiaalihuolto ja työväenhuolto.

Ryhmään yksi kuuluivat  työtapaturmien- ja  ammattitautientorjunta  niihin  liittyvine suojalaitteineen,

konesujaukset ja suojelutekniikka. Selostava luettelo kuvasi koneosastoa näin: Näyttelyhuoneistossa

ei ole tilaa aivan suurelle kone- ja työkalukokoelmalle. Konesaleihin I-II on sen vuoksi koottu

ainoastaan uudenaikaisen suojelutekniikan huomattavimpia laitteita tapaturmien ja ammatti-

tautien ehkäisemiseksi. Suojelu-teknillisten filmien, globoskooppi. ja varjokuvien esittämisellä,

piirustusten, valokuvien, ja selitysten avulla selostetaan sen ohella erilaisia suojelutoimenpiteitä.

Useimmat koneet, pölyn- ja jätteiden poistolaitokset voidaan panna käyntiin katsojan läsnäol-

lessa, näytteeksi suojalaitteiden tehokkuudesta. (Selostava luettelo 1926, 1.)

Osastoilla oli esillä puunjalostus- ja metalliteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden suoja-

laitteita ja turvallisia koneratkaisuja, hihnaliitoksia, voimansiirtolaitteita, pölynpoistoon tarkoitettuja lait-

teita ym. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot, maanrakennus- ja rakennustyöt sekä erilaisia “varmistettuja

työkaluja”. (Selostava luettelo 1926, 1 - 19.) Yhteensä konesaleissa oli esillä, edellä luetelluissa ryhmis-

sä, esineitä kaikkineen 1037 kpl, joista luonnollisessa koossa olevia  koneita, kojeita, työkaluja  ja niihin

kuuluvia suojuksia  175 kpl. (Hjelt 1930, 30.)

Kuva 7. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely,  Konesali 1920-luvulta.
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Näyttelyn kiinnostavuutta on lisännyt se, että useimmat koneet voitiin  käynnistää yleisön nähtäväk-

si. Näyttelyssä oli tätä tarkoitusta varten 16 sähkömoottoria, joista 3 käynnisti näyttelyn voiman-

siirtoakselit. 5 HV tasavirtamoottori käynnisti metallinjalostus- ja hitsaustyöpajan välivaihtoakselit ja

imulaitteet. (Hjelt 1930, 13.)

Työtapaturmien- ja ammattitautien torjuntaan oli tarkoitettu myös henkilökohtaiset suojavarusteet,

joita näyttelyssä oli esillä paljon. Uusimmat mallit pyrittiin esittelemään heti niiden tultua markkinoille,

jotta työnantajat ja työntekijät tuntisivat kaikki mahdollisuudet  terveyden suojelemiseksi työssä. Selostava

luettelo kuvaa osastoa näin:  Kaikkea työntekijän varusteisiin kuuluvaa ei ole voitu ottaa tähän

osastoon. Jokaisessa ammatissa vaaditaan erikoiset varusteet. Sama esine voi kuulua moneen

ryhmään ja on silloin pantu läheisimpään ryhmään. Työ- ja suojuspuvutkin ovat näytteillä

puettuina työntekijäin ylle, kukin sillä näyttelyosastolla, joka koskee asianomaista ammattia.

Työntekijän varustuksiin kuuluvat myös sellaiset esineet ja laitteet, jotka eivät ole työntekijän

omia, vaan työnantajan hänelle työpaikalla käytettäväksi antamat, kuten esiin. erilaiset suoja-

puvut, silmäsuojukset, varmuusvyöt ja muut apuneuvot työn helpottamiseksi tahi tapaturma-

vaaran ja ammattitautien ehkäisemiseksi. Tällä osastolla selostetaan myös työläisten kesken

tehtävää valistustyötä, joka tarkoittaa työntekijän kasvattamista väistämään työnvaaroja. Edel-

leen selostetaan työssä sattuvia tapaturmia, sekä tapaturmien seurauksista työproteeseja ja

niiden käyttöä. ( Selostava luettelo 1926, 36.)

Ammattihygienia oli omana osastonaan esillä, ja se vaatikin paljon tilaa laajuutensa vuoksi. Osastol-

la esiteltiin työperäisiä altisteita,  kuten ammattipölyjä, jätteiden-, savun-, pölyn- ja kaasunpoistoa, läm-

Kuva 8. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely, osasto ammattitaudit, 1920-luvulta.
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pö ja kosteusongelmien ratkaisuja, myrkytysvaaraa,

ammattitauteja sekä erilaista  ammatti-

terveydenhoitoa Osasto oli mielenkiintoinen ja se

oli herättänyt kiinnostusta paitsi  yksityisten  työn-

tekijöiden niin myös tehtaanhallinnoissa, joilla oli ollut

mahdollista nähdä  uusia,  sopivia malleja tehtaalle

terveydenhoidon kehittämistä varten. Myös

terveydenhoidollisille ja sosiaalikursseille osasto oli

ollut hyödyllinen. (emt., 41 – 56.)

Amerikkalaista alkuperää oleva  Safety-First-

liike oli myös  näkyvästi esillä. Se vahvistaa ku-

vaa, jonka mukaan liikkeen välittämään sanomaan

valistuksen merkityksestä uskottiin. Liike korosti

työntekijän valistamista tapaturmien torjunnan kei-

nona. Välineinä käytettiin kuvallisia varoitus-

tauluja, kirjasia, lentolehtisiä ja esitelmiä.

(Selostava luettelo 1926, 57 - 59.)

Työväen- ja sosiaalihuolto oli jo 1920-luvulla näyttelyssä esillä. Osastolla pyrittiin opettamaan työn-

tekijöitä mm. tunnistamaan oman kehonsa ja sen hyvinvoinnin merkitys ihmisen elämässä. Selostavan

luettelon mukaan: Työväenhuollon tarkoituksena on, kartuttaa työntekijäin tietoja tieteellisilläkin

aloilla.On olemassa asioita, jotka läheisesti koskettavat yleisiä elämänharrastuksia ja jäävät

tuntemattomiksi niille, jotka eivät ehdi taikka eivät voi hankkia itselleen kirjatietoja. Yhteis-

kunnallisten museoiden havaintoainesten kautta johdetaan kansansivistystä kansantajuis-tie-

teellisten harrastusten alalle, josta saadaan käytännöllistä hyötyä ja tyydytystä.

Osasto Ihminen, antaa havainnollisen ja mielenkiintoisen kuvan ihmisruumiin rakenteesta,

elinten asemasta ruumiissa ja niiden normaalisesta toiminnasta, verrattuna sairaisiin elimiin,

joilta puuttuu toimintakyky. Kokoelmasta huomataan, miten terve elin on ihmiselle kallisarvoi-

nen, ja miten sitä on suojeltava, sillä ei mikään vakuutushyvitys eikä sairasapu voi korvata

menetettyä elintä. Tieto ihmisruumiin rakenteesta ja sen tarpeista on myös tarpeellinen näytte-

lyn muiden osastojen ymmärtämiseen.

Osastolla esiteltiin terveet ja sairaat elimet,  veri- ja suoniston taudit, ihmisen loiseläimet, ravinto-

elimet, ravintofysiologia sekä tietopuolinen että käytännöllinen, ravintoaineiden- ja tavara-analyyseja

y.m. (emt., 60 – 71.)

Juliste 3.
Amerikkalainen valistusjuliste 1920-luvulta.
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Kuva 9. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely, osasto ihminen 1920-luku

Kansantaudit ja niiden vastustaminen

Myös kansantaudit olivat laajasti esillä näyttelyssä. Se on hyvin perusteltua, kun muistetaan, että

esimerkiksi tuberkuloosi oli vaarallinen kansantauti, jonka leviämiseen pystyttiin vaikuttamaan esim.

yleishygieniaa parantamalla.

Kansantaudeista on näyttelyyn hankittu vain oleellisinta, mistä saadaan helppotajuinen käsitys

taudin laadusta, esiintymisestä ja vastustamisesta. Tässä työssä on näyttelyn voimakkaana tu-

kena ollut Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys, joka on avustanut rikassisältöisen ja opettavai-

sen tuberkuloosimuseon aikaansaamista. Tuberkuloosivaaraa ehkäiseviä toimenpiteitä on kat-

sottava selvittävän, senkin näyttelyryhmän (rachitis ynnä muut kansantaudit), joka käsittelee

ravinnon ko-koonpanoa ja ravintoarvoa, joten ravinto-fysiolooginen osasto on pantu näyt-

teille kansantautien ja lähinnä tuberkuloosimuseon yhteyteen. Samoin on hammasten ja suun-

hoitoa pidettävä tuberkuloosivaaraa ehkäisevänä ja hammasmätä kansantautina. Monet iho-

taudit ovat todellisia kansantauteja, jotka useinkin leviävät vain syystä, että vaaran suuruutta

ei tunneta. ( Selostava luettelo 1926, 72.)

 Kansantauteihin kuuluivat myös ihotaudit, joista esillä olivat erityisesti sukupuolitaudit. Selostava

luettelon mukaan  Sosialimuseot ovat ryhtyneet taisteluun sukupuolitauteja vastaan, koska tietä-

mättömyys ja ajattelemattomuus tällä alalla on sangen suuri, kun koululla ja kodilla ei aina ole

edellytyksiä antamaan sopivalla tavalla tätä opetusta. Ihotautiosastoon on pääsy kielletty lap-

silta. Ainoastaan ylempien luokkien nuoriso saa vanhempien, opettajan tai lääkärin ohjaami-

na käydä osastolla. Varsinkin huomautetaan osaston suurista selitystauluista (emt., 80 – 81.)
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Myös alkoholikysymys oli näyttelyssä esillä kansanterveyttä edistävillä osastoilla. Se oli laaja kansan-

terveysongelma, mutta myös sosiaalisia ongelmia lisäävä tekijä vuosisadan alun Suomessa.

Osastolla otettiin esiin alkoholin käytön terveysriskit myös työssä, kuten selostavan luettelon teks-

tistä käy ilmi. Alkoholikysymys on kansan elämässä sangen tärkeä kysymys. Näyttelyn kokoamat

ainekset ovat tarpeellisia raittiusopetukseen sekä opetukseen alkoholin vaikutuksesta tervey-

teen ja yleiseen moraaliin. Alkoholinkäytön vastustamisliikkeessä on myös otettu huomioon

muita janoa sammuttavia juomia, jotka jokapäiväisessä käytännössä voitaisiin käyttää

alkoholipitoisten juomain asemesta. Varsinkin pitäisi kuumissa työhuoneissa työskentelevillä

olla käytettävänä sopivia juomia janon sammuttamiseksi. Vieläpä pitäisi olla eri juomia valitta-

vana eri terveydentilaa varten.

Tilastollisten tietojen avulla on voitu todeta, että oluenkäyttö on vähennyt niissä tehtaissa,

missä on ollut teetä ja muita alkoholittomia juomia henkilökunnan käytettävänä. Raittius-

kysymyksen yhteydessä mainittakoon ruumiinharjoitukset, urheilu ja ulkoilmaelämä Raittius,

ravintofysiologia, urheilu, ulkoilmaelämä ja virkistys työn jälkeen - samassa yhteydessä tässä

esitettyinä - ovat tärkeimmät edellytykset raittiuden ja kansanterveyden edistämiseksi. (Selostava

luettelo 1926, 82.)

Kuva 10. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely, osasto kansantaudit ja niiden vastustaminen, 1920
luku.
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Lisäksi näyttelyssä oli esillä yhteiskunnallista huoltotoimintaa ja  työväenhuoltoa esitteleviä osasto-

ja. Esillä olivat “Martan mallikeittiöt” luonnollisessa koossa, työväen asuntokysymyksiä esiteltiin lähin-

nä valokuvin, rakennuspiirustuksin, varjokuvakokoelmin sekä kirjallisuuden avulla. (Selostava luette-

lo1926, 85.)  Myös lastensuojelu oli mukana jo 1920-luvulta  lähtien.  Arvokasta apua osaston suunniteluun

ja toteutukseen oli saatu professori  Arvo Ylpöltä  Osastot käsittelivät seuraavia asioita: lapsen synty-

minen ja kehitys, lapsen hoito, imeväisen ravinto, lastentaudit, lasten- ja äitien huolto, pikkulasten

kuolevaisuus ja äitiydenhoito. (emt., 93 –108.)

Näyttelyllä oli  käytössään luentosali, johon sopi 150 henkilöä. Samassa tilassa toimi ammattikirjasto,

josta oli mahdollista  saada tietoja suojalaitteista ja työoloista. Tarvittaessa näyttely hankki maksutta

tietoja kotimaasta ja ulkomailta suojeluteknillisistä asioista, joita ei ollut saatavana kirjastosta. Ammatti-

kirjasto käsitti ammatti- ja yhteiskunnallista kirjallisuutta ja kokoelmiin kuului  vuoden 1925 lopulla 3 260

nidettä, jotka käsittelivät laajasti näyttelyssä esillä olevia alueita. Myös sokeainkirjoituskirjastoa  esitel-

tiin kirjastossa. (emt., 109-110.)

Yhteensä 392 kaikkiaan 401 luonnollista kokoa olevista esineistä, malleista ja oikeista osista olivat

työturvallisuutta ja ammattihygieniaa  esitteleviä, samoin valtaosa  mallihuoneista, pienoismalleista ja

työväensuojeluvarusteista. Sen sijaan vahajäljennökset, korkokuvat jne.  olivat  työväen- ja sosiaalihuolto-

toimintaa esitteleviä Valokuvat, piirrokset, filmit jne. jakautuivat melko tasaisesti.  Kaikkineen kokoel-

missa oli 19 923 näyttelyyn liittyvää tuotetta. Lisäksi vielä ammattikirjallisuutta 4985 julkaisua. (Hjelt,

1930, 30-31.)

AV-tekniikkaa alusta lähtien

Näyttelyllä oli filmi- ja varjokuvakokoelmia, joita esitettiin etukäteen sovittuina aikoina suuremmille

yhtymille. Lainattujakin filmejä näytettiin erilaisissa esitelmätilaisuuksissa. Radiovastaanottokone oli

tarkoitettu “teknillisiä, terveydenhoidollisia ja yhteiskunnallisia esitelmiä varten sekä Suomesta että

ulkomailta”. (SM:n vuosikertomuksia B, kertomus Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn toiminnasta

1922,  39-42.)

Merkittävä lisäys toiminnan kannalta oli, kun 1923 aloitettiin filmiesitykset näyttelyn luentosalissa.

Näyttely oli hankkinut lahjoitusrahahan turvin oman “filmienesittämiskoneen” ja samalla  filmin  “Me-

Työturvallisuus Työväen- ja Yhteensä
ja ammatti- sosiaalihuolto,

hygienia kansanterveys

Esineitä kaikkiaan 4448 5401 9881
Yksittäisiä esineitä 871 699 1570
Sarjoja ja kokoelmia 62 99 161
niissä esineitä 851 1252 2103
Valokuvia, piirroksia, kuvia,
ilmoituksia, varjokuvia, filmejä 2758 3450 6208

Taulukko 8. Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn esineet ja kokoelmat vuonna 1929 jakautuivat
työturvallisuuden ja työväen- ja sosiaalihuollon välillä seuraavasti
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talliteollisuuden koneiden ja työkalujen  oikea ja väärä käsittely”. Filmi oli osoittautunut hyödylliseksi

ammattiopetukselle ja herättänyt suurta mielenkiintoa. Se oli Saksalaista alkuperää ja sitä esitettäessä

oli näyttelyn puolesta “selityksiä ruotsiksi ja suomeksi”.

Näyttelyssä järjestettiin myös luentotilaisuuksia, kuten kymmenen  kerran  luentosarja asetyleeni-

kaasusta ja sen käytöstä metallien hitsauksessa ja leikkaamisessa. Tilaisuudet olivat erittäin suosittuja,

paikalla oli tehtaiden insinöörejä, työnjohtajia ja työntekijöitä aina salin täydeltä. Esityksiä täydennettiin

mahdollisuuksien mukaan filmi- tai varjokuvaesityksillä.  Lisäksi luentosalissa järjestettiin vuoden 1923

aikana  noin sata muuta esitelmä- ja luentotilaisuutta. Luennoitsijoina olivat  eri alojen asiantuntijat.

Näyttelyn johtaja oli pitänyt 12 esitelmää vuoden aikana. (Hjelt 1930, 49-51. katso myös  SM:n vuosi-

kertomuksia sarja B, Ammattientarkastus,  kertomus Työväensuojelus- ja huoltonäyttelyn toiminnasta

1922,  39 - 42.)

Erikoisnäyttelyt

Yhdeksi näyttelyn keskeiseksi toimintatavaksi näyttävät muodostuneen ns. erikoisnäyttelyt, joita

pystyttiin viemään myös Helsingin ulkopuolelle. Erikoisnäyttelyitä oli vuosittain ja ne räätälöitiin kulloistakin

tarvetta varten.  (Saari 1969, 6 ).

 Toukokuussa vuonna 1926 Valtion Työväensuojelu- ja huoltonäyttely toimeenpani Tampereella

Kuva 11. Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, luentosali ja kirjasto, 1920-luku.
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Teknillisen Oppilaitoksen juhlasalissa viikon mittaisen  erikoisnäyttelyn. Tämä Tampereelle järjestetty

näyttely oli laadultaan ensimmäinen maaseudulle järjestetty näyttely ja siitä saadut kokemukset olivat

erittäin hyvät. Se toi samalla esiin selkeän tarpeen kiertävän näyttelyn aikaansaamiseen, jotta työ-

turvallisuus- sekä työväen- ja sosiaalihuoltoon liittyvistä asioista  voitaisiin viedä tietoa pääkaupunki-

seudun ulkopuolelle, ainakin suurimpiin teollisuuskeskuksiin.

Tampereelle pystytetty näyttely sisälsi seinätauluja, sisäkuvia Helsingin näyttelystä, kuvia koneiden

suojalaitteista ja niiden käyttötavoista tehtaissa ja muissa työpaikoissa. Suojeluteknillisiä kuvasarjoja

selityksineen, suojalaitteita tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseen metalliteollisuudessa, suoja-

laitteita puunjalostusteollisuudessa sekä rakennus ja ulkotöissä, kuvia henkilökohtaisista suojaimista,

tilastoja  ym. Seinätauluja, värillisiä kuvia ym. oli yhteensä 600 kappaletta. Tämän lisäksi järjestettiin

filmiesityksiä näyttelyn (sosialimuseon) toiminta-aloilta. Näyttely oli avoinna yleisölle joka päivä.  Pää-

sy oli maksuton sekä näyttelyyn, että filmiesityksiin. (SM:n Vuosikertomuksia B, Kertomus Työväen-

suojelu- ja huoltonäyttelyn toiminnasta 1927, 36 - 39.)

Sosialinen näyttely ja viikko 1928

Erikoisnäyttelystä oli kyse myös ensimmäisessä kansainvälisessä  sosiaalisessa  näyttelyssä ja vii-

kossa, joka toteutettiin Helsingissä 20.-26.8 1928 ja jonka  toteuttamisessa Työväensuojelu- ja huolto-

näyttelyllä oli keskeinen rooli. Aloite viikon toteuttamiseen oli tehty jo vuonna 1925 Suomen

Sosialireformiyhdistyksen  puheenjohtajan esittelijäneuvos, kansliapäällikkö Niilo A. Mannion toimes-

ta. Hän herätti ajatuksen yhteisestä pohjoismaisesta sosiaalisesta viikosta ja näyttelystä, joka toteutet-

taisiin Helsingissä Sosiaaliministeriön toimesta ja yhdistyksen myötävaikutuksella. Valtioneuvosto hy-

väksyi ajatuksen ja Sosiaaliministeriö kutsuikin Tanskan, Viron, Latvian, Norjan ja  Ruotsin ottamaan

osaa sosiaaliseen näyttelyyn. Ajatus ensimmäisestä yhteisestä tämän suuntaisesta tapahtumasta sai

innostuneen vastaanoton mukaan kutsutuissa maissa. Suomi asetti valmistelutoimikunnan, johon ni-

mettiin puheenjohtajana kansliapäällikkö Niilo A. Mannio, varapuheenjohtajana esittelijäneuvos Einari

Böök, sittemmin fil.tri. L. Harmaja sekä seitsemän jäsentä, yhtenä heistä intendentti Vera Hjelt. Toimi-

kunta koostui sekä valtion, että vakuutuslaitosten ja ammattiyhdistysten asiantuntijoista. Toukokuussa

1927 ilmestyi painosta näyttelyn ja viikon ohjelmaehdotus sen sisällöksi  suomeksi, ruotsiksi ja ranskaksi.

( Sosialinen näyttely ja viikko, 1929, 5-6.)

Siinä todettiin että,  työntekijäin suojelu ja turvaaminen työssä ja sen ulkopuolella sekä ruu-

miillisilta, että taloudellisilta vaurioilta samoin kuin heidän yleisen hyvinvointinsa edistäminen

on muodostunut huomattavaksi tehtäväksi nykyajan yhteiskunnassa. Vaikkakin näillä tehtävillä

on  laajakantoinen sekä sosialinen, että taloudellinen, merkitys ovat suuren yleisön tiedot toi-

menpiteistä työntekijäin hyväksi kuitenkin varsin vähäiset. Ohjelma jatkaa Tehokkaana keino-

na tietojen levittämiseksi voitaneen pitää tätä alaa valaisevia näyttelyitä. Useissa maissa onkin

ja vakinaisia  työväensuojelu- ja huoltonäyttelyitä, joita ylläpidetään ja kehitetään valtion,

yleishyödyllisten yhdistysten tai yksityisten toimesta. Tällaiset näyttelyt antavat havainnollisen

yleiskatsauksen työväensuojelusta ja –huollosta ja tarjoavat sekä tällä alalla toimiville, että

yleisölle tilaisuuden työväen olojen tutkimiseen ja uusien havaintojen tekoon (emt., 6.)  Näytte-

lyn teho tulee entistä suuremmaksi jos siinä voidaan verrata vaikka vain tilapäisesti eri maiden oloja,
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joiden yhteiskunnalliset olot ovat jotakuinkin samankaltaiset. Näihin näkökohtiin viitaten kutsuttiin vali-

tut maat mukaan. ( emt,6 – 8 )

Vaikka näyttelyn tarkoituksena oli valaista erityisesti työväensuojelua ja –huoltoa annettiin maille

kutakuinkin vapaat kädet toteuttaa näyttelyosastonsa. Tiettyyn yhdenmukaisuuteen kumminkin pyrit-

tiin. Nähtiin tärkeänä, että sosiaalitilaston ja sen pojalla laadittujen havainnollisten esitysten avulla voi-

taisiin antaa mahdollisimman täydellinen kuva kunkin maan yhteiskunnallisten olojen järjestelystä ja

olojen kehityksestä. Viikon ohjelmaan sisältyi paljon, paitsi näyttelyt, myös  eri maiden edustajien esitel-

miä ja keskusteluja joilla täydennettiin näyttelyiden antia ja  tehtiin osaa ottavien maiden sosiaalipolitii-

kan saavutukset tunnetuiksi. Viikko tarjosi myös monia tilaisuuksia keskinäisten kokemusten vaihtoon.

Näyttelyt olivat pystytettyinä Säätytalolle. Tilan puutteen vuoksi Suomen osasto oli jaettu niin, että vain

sosiaalitilastoja käsittelevät taulut olivat Säätytalolla ja näyttelyn pääasiallisin osa oli Valtion Työväen-

suojelu- ja huoltonäyttelyssä. Lisäksi viikon aikana eri sosiaaliset yhdistykset esittelivät toimintaansa

pysyvässä näyttelyssä. Viikon merkitys näkyy esimerkiksi näyttelyn kävijätilastossa lähes 50 % kasvu-

na, kävijöitä oli yhteensä 31 033, mikä olikin siihenastinen  ennätys näyttelyn historiassa. ( Sosialinen

näyttely ja viikko 1929, katso myös Hjelt 1930, 55.)

Lisäksi ohjelmaan sisältyi sosiaalipolitiikan alan eri toimintapiirien erikoiskokouksia, esim.

pohjoismaiden sosiaalihallinnon keskuselinten-, pohjoismaiden ammattientarkastajien- sekä pohjoismaiden

sosiaalitilastokokous. Ulkomaisten vieraiden ohjelmaan kuuluivat myös ryhmäkäynnit teollisuus- ja muissa

yrityksissä, sosiaalisissa huoltolaitoksissa yms. Helsingissä ja päätteeksi järjestettiin kaksi retkeä toi-

nen Itä-Suomeen ja toinen Hämeeseen. Luonnollisesti pysyvään Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyyn

tutustuminen kuului viralliseen ohjelmaan. Näyttely oli tätä varten uudistettu mahdollisimman täydelli-

sesti ja viikon tärkeydestä kertoo sekin, että Eduskunta oli myöntänyt uudistamista varten  suuremman

määrärahan kuin koskaan aiemmin, eli yhteensä 74 000 mk. ( Sosialinen näyttely ja viikko 1929, katso

myös Hjelt 1930, 55.)

Viikon juhlallinen avaus oli Ritarihuoneella, missä läsnä olivat Tasavallan Presidentti, hallituksen

jäsenet ja suuri joukko diplomaatteja. Osanottajia ulkomailta oli 163 henkilöä, Suomesta 178 henkilöä.

Viikko oli samalla Suomen Sosialireformiyhdistyksen 20-vuotisjuhlakokous. ( Sosialinen näyttely ja

viikko 1929, 6 – 47.)

Sosiaalinen  viikko sai erittäin paljon julkisuutta lehdistön kautta jo ennakkoon. Valtaosa  Suomen

johtavista päivälehdistä ( Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Uusi Suomi, Suomen Sosia-

lidemokraatti, Keskisuomalainen, Hufvudstadsbladet, Pohjois-Savo, Vaasa ym.)  olivat  kirjoittaneet

viikosta jo ennen  avajaisia ja jatkoivat  kokosivun jutuilla viikon kuluessa, esitellen  avajaisjuhlaa,

näyttelyitä, puheiden sisältöä ja haastattelemalla ulkomaiden ja Suomen asiantuntijoita pitkin viikkoa.

Artikkeleiden perusteella viikkoa on pidetty onnistuneena. Helsingin Sanomat otsikoi kokosivun juttun-

sa 24.8.1928; “Suomi saa tunnustusta Soisialisesta viikosta; Sosialireformiyhdistys piti hyvin onnistu-

neen 20-vuotisjuhlakokouksen”. Artikkelin mukaan eri maitten sosiaaliministeriöiden edustajat ja

ammattientarkastajat olivat käsitelleet tärkeitä aiheita sosiaalipolitiikan alalta.( Helsingin Sanomat

24.8.1928) Eri maiden näyttelyt antoivat mahdollisuuden vertailla  maiden tilastoja ja kertoivat niiden

sosiaalisesta kehityksestä. Näyttelyihin tutustui yli 4000 katsojaa. ( Uusi Suomi 30.8.1928 ) Myös

Suomen pysyvä näyttely herätti laajaa kiinnostusta sekä ulkomaalaisten vieraiden, että lehdistön kes-

kuudessa. (lehtileikkeleet 11.8.-30.8.1928.)
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Ajankohtaisnäyttelyitä

Ajan vaatimana erikoisnäyttelynä voidaan pitää vuonna 1928  ruotsista tuotua erikoisnäyttelyä,

jonka  kokoajana olivat  Ruotisin hammaslääkäriliitto ja Ruotsin Punainen Risti ja joka käsitteli hampaiden-

hoitoa. Näyttely oli tuotu Suomeen  Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Suomen hammaslääkäriliiton

pyynnöstä ja oli Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyssä esillä yhteensä 10 päivää.

Helsingin lastentarhojen 50-vuotisen toiminnan johdosta pidettiin näyttelyn tilapäisesti tyhjennetyssä

tuberkuloosiosastossa lastentarhatyön erikoisnäyttely. Näyttely toteutettiin yhteistyössä lastentarhain-

opettajataryhdistyksen kanssa.  Tasavallan presidentin puoliso, rouva Kaisa Kallio,  kunnioitti näyttelyä

läsnäolollaan ja tutustui samalla myös muuhun näyttelyyn. Näyttely oli mukana myös vuonna 1941

Helsingissä järjestetyssä loma-ajan näyttelyssä, joka kiersi myös useissa muissa Suomen kaupungeis-

sa. Tapaturmatorjuntayhdistyksen 10-vuotisjuhlan yhteyteen vuonna  1945, näyttely oli  toimittanut

esineitä ja monisteita jaettavaksi.

Seuraava merkittävä erikoisnäyttely toteutettiinkin vasta 1958 kun näyttely luovutti koko toisen

kerroksen Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitolle 20-vuotisjuhlanäyttelyä varten. Samana

vuonna oli näyttely järjestänyt tiloissaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ns. “ryhti-

näyttelyn” ja vuonna 1963 näyttelyn “Syötkö terveesti”. Vuonna 1959 oli näyttelyn perustamisesta

tullut kuluneeksi 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi oli näyttelyn ensimmäiseen kerrokseen  järjestetty

juhlanäyttely, joka oli koottu vuosien varrella poistetuista vanhoista näyttelyesineistä. Näyttely oli ollut

laaja ja monipuolinen, ja se oli pidetty erittäin kiinnostavana. Se oli ollut myös hyvin suosittu.

Erityisesti 1960-luvun alkupuolella  näyttelyssä toteutettiin yhdessä eri yhdistysten ja laitosten kans-

sa sarja erikoisnäyttelyitä. Yhtenä näistä oli Tuberkuloosiliiton työtä esittelevä näyttely “Elämä voit-

taa”, joka oli esillä tuberkuloosiviikon ajan ja toteutettiin useampana vuotena samansisältöisenä.  Ava-

jaisissa olivat läsnä rouva Sylvi Kekkonen, sosiaaliministeri Vieno Simonen ja suurlähettiläs Tyyne

Leivo-Larsson. Lisäksi oli Raittiusjärjestöjen liiton näyttely, ja Kotien puolesta r.y:n järjestämänä  “Ko-

tien Messut” saman vuoden aikana.  Vuonna 1962 avattiin Taljan järjestämänä liikenneturvallisuutta

esittelevä pysyvä erikoisnäyttely. Edellä mainittujen lisäksi oli joukko muiden yhdistysten kanssa yh-

teistyössä toteutettuja erikoisnäyttelyitä. Näyttely osallistui myös 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa

ulkopuolisiin näyttelytapahtumiin lähes vuosittain omalla osastolla, kumminkin niin, että osallistumiset

olivat painottuneet  selkeästi sosiaaliturvan ja kansanterveyden puolelle.

Kansainvälisenä yhteistyönä toteutetut erikoisnäyttelyt

Näyttely toimi alusta lähtien  kiinteässä yhteistyössä paitsi kotimaisten yhdistysten niin myös alan

kansainvälisten näyttelyiden ja näiden sidosryhmien kanssa. Jo vuonna 1922  Vera Hjelt oli matkusta-

nut omalla kustannuksellaan Saksaan opinto- ja hankintamatkalle. Hän vieraili matkansa aikana use-

amman kerran Charlottenburgin työväenhuoltonäyttelyssä, Dresdenin Deutsches-Hygiene Museossa,

sekä eri teollisuusnäyttelyissä, että filmilaitoksissa. Tämän matkan “anti” oli nähtävissä hänen mu-

kaansa vasta myöhempinä vuosina, koska näytteillepanotyöt vaativat aikansa. Tätä antia olivatkin

useat saksalaista alkuperää olevat esineet, koneet ja laitteet joita näyttelyyn vuosien mittaan tuli. Esi-

merkiksi lastensuojeluosastolle tuli Saksasta ostettuna sikiön kehitystä ja synnytystä kuvaavat anatomiset

näytteet. Myös filmiesitysten käynnistyminen niinkin varhain, oli osaltaan tämän  vierailun ansiosta.
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Hyvin toiminut  yhteistyö jatkui myös Vera Hjeltin kauden jälkeen. Sitä kuvaavat monet

erikoisnäyttelyt jotka toteutettiin yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa.  Näistä mittavimpina

voidaan pitää vuonna 1956  toteutettua “Nainen - äiti” -näyttelyä. Työväensuojelu- ja huoltonäyttely

toteutti  ja kustansi Saksan Hygieniamuseon kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kiertävän näyttelyn

Suomessa. Sen ehdoton vetonaula oli luonnollista kokoa oleva muovinen nainen,  joka oli varustettu

ääninauhalla ja “ledeillä”  joiden avulla selostettiin kävijöille ihmisen anatomiaa ja fysiologista toimin-

taa.  Sen arvo oli 2,5 miljoonaa markkaa ja Saksan Hygienian museo lahjoitti sen  Työväensuojelu- ja

huoltonäyttelylle kiitokseksi kiertävän näyttelyn järjestämisestä. Sopimuksen mukaan näyttelyn oli ol-

tava  esillä Helsingin  lisäksi kahdessa suurimmassa kaupungissa ja se olikin Tampereella ja Turussa.

Se saavutti kaikkialla suunnattoman suosion. Tampereella ja Turussa kävi näyttelyä katsomassa yh-

teensä 15 511 henkilöä.

Vuonna 1970 näyttely toteutti toisen  mittavan erikoisnäyttelyn yhdessä Saksan Demokraattisen

Tasavallan Deutsches Hygiene Museumin kanssa. Näyttely oli nimeltään “Ihminen ja hänen maail-

mansa” ja se oli “tarkoitettu osoittamaan terveyden ja ympäristön läheistä vuorovaikutusta ja ihmisen

oman osuuden tärkeyttä yhteiskunnan toimenpiteiden rinnalla terveyttä ylläpitävien elinehtojen luomi-

sessa”. ( Työväensuojelu- ja huoltonäyttely, toimintakertomus 1970, 4, painamaton lähde.) Myös tämä

näyttely oli esillä useilla paikkakunnilla  ja tästä näyttelykiertueen toteuttamisesta  näyttely sai lahjana

ihmisen ruoansulatusta esittävän korkokuvataulun. Näyttelyt Suomessa toteutettiin yhteistyössä

Gesellschaft  für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland –nimisen järjestön kanssa. (Saari 1969, 6.)

Ulkomailla toteutetut erikoisnäyttelyt

Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn ensimmäinen ulkomaille toteutettu erikoisnäyttely oli  vuonna

1913 Pietarissa.  Kyseessä oli terveydenhuollollinen näyttely, josta näyttely saikin tunnustuksena Ve-

näjän hygieenisen näyttelyn pienemmän kultamitalin. (Hjelt 1929, 10-12.)

Vuonna 1937 Työväensuojelu- ja huoltonäyttely osallistui Prahassa pidettyyn lastensuojelunäyttelyyn

ja vuonna 1939, Suomessa olleesta levottomasta tilanteesta huolimatta, Tanskasta tulleen pyynnön

johdosta Kööpenhaminassa pidettyyn “Vaern og Velfaerd” näyttelyyn järjestämällä sinne Suomen osas-

ton.  (Näyttelyn toimintakertomus 1937 ja  1939, painamattomat lähteet, Valtioneuvoston arkisto.)

1960-luvulla näyttely pystytti Suomen osastot sekä vuonna 1961 Roomassa järjestettyyn kansainväli-

seen sosiaalinäyttelyyn, aiheena  “sosiaalinen työ muuttuvassa maailmassa”, että vuonna 1963 Köö-

penhaminassa olleen kansainvälisen kuntouttamisjärjestön (ISRD) kongressin yhteydessä järjestet-

tyyn näyttelyyn. Saman järjestön kongressi järjestettiin myös vuonna 1966 Weisbadenissa ja myös

sinne näyttely toteutti Suomen osaston. Näiden ulkomaille pystytettyjen näyttelyiden tarkoituksena oli

tehdä tunnetuksi Suomea ja sitä kehitystasoa, jonka kulloinkin esillä ollut aihe oli maassamme saavut-

tanut. (Saari 1969, 4-6.)

Reviiri laajenee maaseutukeskuksiin

Jo Vera Hjelt oli ollut sitä mieltä, että erikoisnäyttelyt tulevat liian kalliiksi toteuttaa, ovat vaikeita ja

aikaa vieviä järjestää, ja jatkuva  esineiden lainaaminen pysyvästä näyttelystä häiritsee sen toimintaa.

Mutta samalla hän näki kiertävän näyttelyn tarpeellisuuden ja oli aloittanut kiertävän näyttelyn suunnit-
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telun jo 1920-luvulla. Tähän näyttelyn hoitajaa tosin velvoitti jo johtosääntö, jonka mukaan näyttelyn oli

levitettävä tietoa työturvallisuudesta ja sosiaalihuollosta myös maaseudulle.

Kiertävä näyttely valmistui vasta vuonna 1932 ja sen rakentamista varten oli saatu useita lahjoituk-

sia maamme johtavilta teollisuuslaitoksilta sekä vakuutusyhtiöiltä.  Näyttelyn aineisto jakautui kahteen

ryhmään, jossa kummassakin oli 60 suurta taulua. Toinen ryhmä esitti työtapaturmien- ja ammatti-

tautientorjuntaa ja toinen sosiaalihuoltoa. Taulujen koko oli  1 x 2, ja niihin oli kiinnitetty kuvia sekä

tilasto- ja selitystauluja yhteensä 841 kpl. Kiertävää näyttelyä varten oli rakennettu määrämitoin 18 eri

esinelaatikkoa, joihin oli sijoitettu 236 näyttelyesinettä ja joista saatiin kätevästi näyttelypöydät. Näyttely-

aineisto oli pakattu omaan rautatievaunuun, joka helpotti sen kierrättämistä ympäri maata.  Näyttelyä

myös uudistettiin ja kehitettiin vuosittain.

Näyttelyaineisto oli ryhmitetty seuraaviin pääryhmiin:1)  metalliteollisuus, 2) puuteollisuus, 3) liiken-

ne ja kuljetus, 4) mitä jokaisen tulee tietää sähkölaitteiden vaarallisuudesta, 5) ammattimyrkytysvaara,

6) ensi apu tapaturmissa , 7) turvallisuuspropaganda, 8) silmävammat ja –suojukset, 9) ammatti- ja

sosiaalihygienia, 10) ammattitaudit, 11) työpuvut, 12) raajarikkoisten hoito, 13) työväen- ja sosiaalihuol-

to, 14) ihmisen ravinto, 15) keuhko-, ym. kansantaudit, 16) mallitehtaita, 17) varoitustauluja tehtaissa,

18) tapaturmatilastoja, 19) ammattientarkastus, ja 20) kuvia työväensuojelunäyttelystä Helsingistä.

Lisäksi kirjallisuutta, skioptikonkuvia ( läpivalaistavia lasinegatiiveja, joiden esittämiseen tarvittiin oma

koneensa) ja filmejä.

Näyttelytilat olivat  maksuttomia ja paikkakuntien teollisuuslaitokset tai asianharrastajain piirit olivat

yleensä tukeneet taloudellisesti tai muuten kiertävän näyttelyn pystyttämistä paikkakunnalle ja näin

kustannukset toiminnasta eivät muodostuneet kohtuuttoman korkeiksi. Maaseudulla toteutettavat näyt-

telyt oli koettu  erittäin tarpeellisiksi, sitä todistavat suuret kävijämäärät ja lehtien “erikoisen suopeat”

lausunnot.  Myös työnantajat ja työntekijät eri paikkakunnilla olivat huomanneet näyttelyn suuren sivis-

tyksellisen merkityksen sekä sen herättämän suuren kiinnostuksen  työturvallisuutta ja ammatti-

terveydenhoitoa kohtaan. (SM:n Vuosikertomus B, kertomus Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn toi-

minnasta 1933, 40- 42.)

Sotien jälkeen kiertävä näyttely uudistettiin, mutta se ei ollut esillä kuin muutamassa  tapahtumassa

kyseisten vuosien 1946 – 1973 aikana. Esim. vuonna 1951 Heinolassa  Työturvallisuuspäivillä, jolloin

osastolla esiteltiin äitiys- ja lastensuojelua, ravintotaloutta, väkijuomakysymystä sekä sukupuolitautien

ja tuberkuloosin vastustamista. Lisäksi esitettiin elokuvia. Turvallisuuden mallikaupunki-näyttelyissä,

joita eri kaupungit järjestivät oli myös Työsuojelunäyttely joinakin vuosina mukana. Silloin osastolla oli

työn rasittavuutta ja ergonomiaa esitteleviä kuvatauluja ym. ( Saari 1969, 7, katso myös Työväensuojelus-

ja huoltonäyttelyn toimintakertomukset vuosilta 1970 –1973, painamaton lähde, Valtioneuvoston arkis-

to)

1930-luvun merkittävin uudistus oli kiertävä näyttelyn valmiiksi saaminen. Se merkitsi selvää toi-

minnan laajenemista ja monipuolistumista. Kiertävä näyttely saattoi kansalaiset tasa-arvoisempaan

asemaan tarjotessaan mahdollisuuden tutustua laajaan, valistavaan  näyttelyyn omalla paikkakunnalla.

Myös pysyvä näyttely kehittyi ja lisäsi kokoelmiaan, joskin lähestyvä pula-aika vähensi näyttelyvieraiden

määrää. Toimintaa kehitettiin näyttelyn perustehtävien mukaisesti. Sekä työväensuojelun, että työväen-

huollon osuutta kasvatettiin tasaisesti.
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Lahjoitukset edelleen toiminnan tukena

Toimintansa tukemiseksi näyttely oli saanut koko toimintansa ajan  sekä rahalahjoituksia, että näyttely-

esinelahjoituksia. Suurimpia lahjoittajia olivat vakuutusyhtiöt ja yhdistykset, mutta myös yritykset ja

yksityiset henkilöt toivat esineitä näytteille. Mukana oli myös ulkomailta saatuja lahjoituksia. (Hjelt

1930, 22.)

Suurin osa koneista, laitteista ja suojeluvälineistä oli lahjoituksia, vain joitakin uusia esineistä näyttely

hankki itse. Lahjoitukset mahdollistivat näyttelyn jatkuvan kehittämisen. Vastavuoroisesti  näyttely

tarjosi yrityksille ilmaisen mainos- ja  esittelypaikan tuotteille. Oli selvää, että myyjälle oli eduksi kertoa,

että hänen tuotteensa oli esillä viranomaisten ylläpitämässä näyttelyssä

Esimerkiksi vuonna 1930 saaduista lahjoituksista on  erityisesti mainittu hiomakone sekä rullavaunuissa

olevat vipupeltisakset, joissa oli vahinkokäynnistymisen estosuojus sekä suojus  työssä sattuvia sormi-

vammoja vastaan.  Lahjoituksena oli saatu myös  erilaisia henkilökohtaisia suojaimia, erityisesti uuden-

laisia suojanaamareita ja hengenpelastusköysiä esimerkiksi  ikkunanpesijöille.  (SM:n  Vuosikertomuksia

B, kertomus Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn toiminnasta 1931, 44-45. )

Filmiesitykset käynnistyvät

Jo 1923 aloitettiin filmiesitykset näyttelyn luentosalissa. Ensimmäisenä esitettiin saksalainen mykkä-

filmi, joka käsitteli metalliteollisuuden työturvallisuutta. Elokuvien esittämien muodostui jatkossa näyt-

telyn valistustoiminnan kannalta tärkeäksi ja siitä tuli käytännössä osa jokaista opastettua näyttely-

Vuosi Paikkakunnat Kävijöitä arviolta Kesto

1932 Tampere, Turku, Viipuri, Helsinki  25 000 Yhteensä  26 päivää
1933 Vaasa, Kotka, Käkisalmi, sekä

Enso-Gutzetin tehtailla Ensossa ja
Tainionkoskella Ei ilmoitettu Yhteensä 16 päivää

1934 Varkaus, Kuusankoski, Lappeenranta,
Kemi, Oulu, Lahti, Kuopio,  Kajaani 35 000 Yhteensä 35 päivää

1935 Nokia, Pori, Joensuu, Harlu, Läskelä,
Salo 19 000 Yhteensä 18 päivää

1936 Parainen, Jyväskylä, Forssa ja osa
näyttelyä Oulussa ja Helsingissä 12 000 Yhteensä 14 päivää

1937 Rovaniemi, Valkeakoski, Loimaa,
Karkkila 11 000 Yhteensä 13 päivää

1938 Savonlinna, Simpele1 Ei ilmoitettu Yhteensä 7 päivää
1939-1945 Ei esillä2

Kiertävä näyttely oli esillä seuraavilla paikkakunnilla vuosina 1932 - 1945 (Lähde:  Sosiaaliministeriön
Vuosikertomuksia sarja B, Ammattientarkastus, kertomus Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn toimin-
nasta vuosilta 1934 - 1938

1 Näyttelyn hiilivarastossa oli ollut tulipalo josta aiheutui savu- ja nokivahinkoja erityisesti kiertävälle
näyttelylle eikä sitä voitu ennen perusteellista puhdistusta saattaa esille. ( Näyttelyn toiminta-
kertomus vuodelta 1938, painamaton lähde. Valtioneuvoston arkisto.)

2 Kiertävä näyttely ei ollut sotavuosien aikana esillä kertaakaan. ( Näyttelyn toimintakertomukset
vuosilta 1939-1945, painamattomat lähteet.)
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vierailua. Elokuvasta muodostui nopeasti myös suosituin kaikista opetusmuodoista. Vuonna 1929 elo-

kuvien lukumäärä oli jo 23. Suurimman osan näistä näyttely oli saanut lahjoituksena taikka ostanut

lahjoitusrahoilla.  Suuri osa filmeistä käsitteli joko työtapaturmia, työväensuojelua tai työväenhuoltoa.(

Hjelt 1930, 51.)

Vuonna 1935 näyttely aloitti  säännöllisen opetuselokuvien esittämisen. Se tarjoutui näyttämään

kansakoulun lopettaville lapsille opetusfilmejä muun muassa ensiaputaidoista, terveellisestä ruuasta ja

sosiaalihuolosta. Loppuvuodesta toiminta laajeni niin, että filmiesityksiä järjestettiin myös tehtaitten

työväelle.  Tilaisuudet olivat maksuttomia ja osanotto niihin oli ollut runsas. Vuonna 1935 näytöksissä

oli 52 kertaa ja ne keräsivät kaikkiaan 2000 katsojaa.  Elokuvaesitykset keskeytettiin sotien ajaksi ja

aloitettiin uudelleen säännöllisesti vuonna 1949.

Vuonna 1950 näyttelyyn oli  hankittu oma kaitaelokuvakone. Sen jälkeen elokuvien esittäminen oli

noussut, jos mahdollista vielä entistä keskeisempään osaan näyttelyn toimintaa. Elokuvien määrää oli

kasvatettu määrätietoisesti hankkimalla uusia, aihepiiriltään soveltuvia elokuvia. Erityisen suosittuja

olivat iltaisin järjestetyt elokuvaesitykset, joita sanomalehdet mainostivat ilmaiseksi. Jopa eduskunta oli

myöntänyt määrärahaa uusien elokuvien hankintaan vuonna 1950.

Elokuvia on ollut määrältään vaihtelevasti, osa niistä oli näyttelyn omistuksessa osa taas lainassa.

Filmejä olivat lainanneet esim. Englantilainen filmikirjasto, Yhdysvaltain Tiedotustoimisto, Kansanelokuva,

Kosmos-filmi sekä yhdistykset ja laitokset. Enimmillään elokuvia oli luetteloissa yli  70, mutta toisaalta

osa niistä oli vanhentuneita eikä niitä näin ollen oltu esitetty enää vieraille. Filmit käsittelivät pääasiassa

ensiaputaitoja, tapaturman- ja palontorjuntaa, ammatti- ja yleishygieniaa, terveyskasvatusta sekä sosi-

aalihuoltoa. Suosikkielokuvat ovat vaihdelleet eri aikakusien ja tarjonnan mukaan. Selvästi katsotuin

näyttää olleen “Suusta suuhun” -  tekohengitysmenetelmää esittelevä opetuselokuva. Katsottuja ovat

olleet myös: “Kuinka me vartumme”, “Koti palaa”, “Lipeälapset”, “Lapsemme oppivat”, “Voimme

torjua”, “Ryhti on terveyttä”, “Käytä voimasi oikein” ja “Alkoholi ihmisruumiissa”. Kävijätilastoista ei

selviä “elokuvissa” käyneiden ryhmien taustatiedot, mutta katsotuimpien filmien perusteella voisi ar-

vella, että suurimpana ryhmänä ovat olleet koulunsa lopettamassa olevat lapset ja nuoret.

Näyttelyn mainonta ja markkinointi

Näyttely oli koko historiansa  ajan käyttänyt hyvin vähän rahaa toimintansa  mainostamiseen. Esi-

merkiksi edellä kuvattujen filmiesitysten markkinointi tapahtui pikkuilmoituksin pääkaupunkiseudun leh-

dissä, jotka nämä julkaisivat ilmaiseksi.  Perustamisvaiheessa oli painettu toimintaa ja sen tarkoitusta

kuvaavia lehtisiä useilla eri kielillä ja niitä oli jaettu sekä kotimaassa, että ulkomailla. Toiminnan

kymmenvuotiskertomuksia levitettiin työpaikkojen ja kansankirjastojen kautta. Ensimmäinen pieni näyt-

telyä ja sen toimintaa kuvaava esite on vuodelta 1922 (arvio ),  ja sen jälkeen esitteitä oli tehty muuta-

mien vuosien välein. Merkittävä oli vuonna 1926 valmistunut selostava luettelo, siinä kuvattiin tarkasti

Vuosi Esityskerrat Katsojat Vuosi Esityskerrat Katsojat

1950 245 7 935 1962 837 27 052
1951 653 25 283 1963 1027 30 738
1952 733 24 200 1964 949 29 268
1953 628 22 092 1965 993 32 090
1954 726 23 918 1966 914 28 979
1955 759 25 478 1967 922 30 426
1956 568 20 374 1968 938 30 954
1957 650 22 196 1969 877 26 310
1958 749 22 998 1970 910 26 690
1959 692 24 642 1971 728 20 384
1960 726 22 679 1972 Ei tilastoa
1961 843 26 850 1973 Ei tilastoa

Taulukko 9 . Elokuvaesitykset ja katsojamäärät vuosina 1950 - 1972. (Lähde: Työväensuojelu- ja
huoltonäyttelyn toimintakertomukset vuosilta 1950 - 1971, painamaton)
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näyttelyn sisältö ja  kokoelmat, mutta se toimi myös työväensuojelun- ja työväenhuollon opaskirjana

laajan tietopohjansa ansiosta. Myös se käännettiin useille kielille ja sitä  jaettiin työpaikoille ja kirjastoi-

hin. Sitä sai myös ostaa näyttelyvierailujen yhteydessä tai tilata postitse. Näyttelyjuliste valmistui1930-

luvulla.

1930-luvun lopulla näyttely pyrki lisäämään tunnettavuuttaan erityisesti pääkaupunkiseudun ulko-

puolella, teettämällä kuvitetun  mainoslehtisen.  Se olikin lisännyt kiinnostusta näyttelyä kohtaan. Sun-

nuntaisin oli saapunut kauempaakin maaseudulta työläis- ja koululaisretkikuntia näyttelyyn. Kun talvi-

sota syttyi syksyllä –39 vaikutti se myös näyttelyn toimintaan. Mitään varsinaista mainontaa näyttelyn

toiminnasta ei sotien aikana toteutettu.  Vuonna 1949 näyttelystä valmistui sen toimintaa ja sisältöä

esittelevä elokuva nimellä “Sosiaalimuseo”.

Myös lehdistö, radio ja myöhemmin televisio olivat ajoittain uutisoineet näyttelyn toimintaan liittyvis-

tä asioista, esim. “merkkipäivistä” tai erikoisnäyttelyiden avajaisista jne. Tasavuosijuhlapäivinä

järjestettiinkin sekä 40-, 50-, että 60-vuotisjuhlatilaisuudet, joissa kaikissa oli  arvovaltaisia  juhlavieraita

niin koti-, kuin ulkomailta. Nämä saivat aina laajaa huomiota tiedotusvälineissä. 50-vuotisjuhlatilaisuus

aloitettiin paljastamalla muistolaatta näyttelyn perustajan Vera Hjeltin haudalle. Muistolaatan paljasti

sosiaaliministeri Vieno Simonen.  Sekä 50-, että 60-vuotisjuhlavuonna on ilmestynyt näyttelyn toimin-

nasta kertova julkaisu. (Toimintakertomus, 1949, 1959, 1969, painamattomat lähteet).

Näyttelyssä kävijöiden  määrät 1909 - 1939

Näyttelyn kävijäryhmät tulivat etupäässä pääkaupunkiseudulta. Yksittäisiä kävijöitä oli selvästi use-

ammin myös “maaseudulta”. Useat  koulut ja oppilaitokset  kävivät säännöllisesti näyttelyssä ja joiden-

kin esim. tekniikan ylioppilaiden, lääketieteen kandidaattien, hygienian ja lainopin ylioppilaiden kansan-

Juliste 4.
Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyä
esittävä juliste 1930-luvulta.

talouden oppikurssin katsottiinkin edellyttävän perehtymistä

sosiaalimuseoon. Näyttääkin siltä, että vuosien myötä kävijä-

aineksessa oli tapahtunut muutosta, vierailut työpaikoilta vähe-

nivät, kun taas vastaavasti koulujen ja ammattiin valmistavien

oppilaitosten opiskelijoiden määrät kasvoivat. Se on myös hy-

vin luonnollinen kehityssuunta. (Hjelt 1920, 13, 6-7, katso myös

Saari 1969, 6 - 7.)

Näyttelyn henkilökunta

Kun tarkastellaan näyttelyn henkilökuntaa ja erityisesti näyt-

telyn hoitajia, kiinnittyy huomio siihen, että koko Työväensuojelu-

ja huoltonäyttelyn olemassaoloajan (1909 - 1973) he ovat ol-

leet naisia. Johtosääntö (163/1918) sitä ei määrää,  sen 2 §:n

mukaan näyttelyn hoitajan virkaan valituksi tulevan tuli olla “tek-

nillisesti ja sosiaalisesti sivistynyt sekä perehtynyt

ammattihygieniaan ja työväensuojelukseen”. Vuonna 1944 an-

nettu asetus (81/1944) ei juuri poikennut johtosäännön asetta-

mista pätevyysvaatimuksista.  Hoitajan nimitti  Sosiaalihallitus,

muun henkilöstön otti ja erotti  Sosiaalihallitus näyttelyn hoita-
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jan esityksestä. Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana näyttelyssä työskenteli yksi kanslia-apulai-

nen, osa-aikainen teknikko-koneidenhoitaja ja vahtimestari. (Hjelt 1920, 10-11.)

Näyttelynhoitajan virassa ovat toimineet:

Intendentti Vera Hjelt 1909 – 1931 (osin oman toimen ohessa)

Ammattientarkastaja Annaliisa Levanto 1931 - 1939 (oman toimen ohessa)

Insinööri Greta  Orreoja 1939 - 1940

Filosofian maisteri Karli Francke 1940 – 1941

Kaupungin virkailija Tyyne-Leivo-Larsson  1941- 1944 ( vt.)

Näyttelynhoitaja Tyyne Leivo-Larsson  1944 – 1958

Kanslia-apulainen Fanny Kvonius 1.8.-31.9.1948 ( sijainen )

Maisteri Rauni Rautasalo 1948 – 1951 ( sijainen)

Valtiotieteitten ylioppilas Kati Savonen (Oksanen) 1951 – 1957 ( sijainen)

Valtiotieteitten maisteri Maija Björklund (Saari) 1957-1958 (sijainen)

Valtiotieteitten maisteri Anja Hytönen 1958, noin 3 kk.( sijainen)

Kanslia-apulainen Fanny Kavonius 1958, noin 2 kk (vt.)

Valtiotieteitten maisteri Maija Björklund (Saari) 1.12.1958- 31.1.1959 (vt.)

Taulukko 10. Näyttelyssä kävijöiden määrät vuosina 1909-1939 (Lähteet: Hjelt 1920 ja 1930, 10-ja  20-
vuotiskertomuset; Näyttelyn vuosikertomukset 1930 -1939)

Vuosi Kävijät Vuosi Kävijät

1909 0 1 1925 18 602
1910 0 1 1926 24 332
1911 2 045 1927 21 659
1912 1 321 1928 31 033 4

1913 1 684 1929 25 217
1914 1 472 1930 25 853
1915 2 078 1931 19 314 5

1916 2 305 1932 20 576
1917 2 627 1933 16 891 6

1918 643 2 1934 15 809
1919 3 181 1935 18 828 7

1920 2 937 3 1936 20 392
1921 7 505 1937 21 779
1922 13 258 1938 24 166
1923 13 891 1939 11 451 8

1924 18 026

1 Vuosina 1909 ja 1910 ei kävijätilastoa pidetty
2 Vuonna 1918 Suomessa oli kansalaissota, joka vaikutti alentavasti näyttelyssä kävijöiden määrään.
3 Muutto uusiin tiloihin, näyttely vain osan aikaa vuodesta avoinna.
4 Sosiaalinen näyttely ja viikko Helsingissä
5 Pula-aika vaikutti siihen, että maaseutujen ryhmät jäivät pääsääntöisesti tulematta ja se näkyi kävijä-

tilastossa laskuna.
6 Aiemmin luentosalia käyttäneet järjestöt olivat saaneet omia  kokoustiloja, joka näkyi luentosalin käytön

vähenemisenä ja samalla näyttelyn kävijätilastossa laskuna.
7 Taloudellisten olojen paraneminen ja järjestetyt elokuvaesitykset usean kerran viikossa ovat nostaneet

näyttelyn kävijämäärät taas lähes “normaaliin “tasoon
8 Talvisota, näyttely oli ensin remontin ja sitten syttyneen sodan vuoksi osan vuotta kokonaan suljettu
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Valtiotieteitten maisteri Maija Björklund (Saari) 1.2.1959 -  1974.

Kun Vera Hjelt jäi eläkkeelle näyttelyn johtajan virasta ei virkaa voitu enää täyttää vakituisena,

koska valtiolla ei ollut siihen tarvittavia määrärahoja. Vera Hjelt oli jo ammattientarkastajan  virastaan

eläkkeellä hoitaessaan näyttelyn intendentin virkaa ja hänen palkkauksensa muodostui pääasiassa ai-

emmasta virasta saadusta eläkkeestä, jonka lisäksi valtio maksoi vain pienen lisäkorvauksen hänelle

näyttelyn intendentin tehtävästä. Kun seuraavakin näyttelyn hoitaja oli virassa oleva ammattientarkastaja,

joka hoiti tehtävän oman toimensa ohessa, merkitsi se palkkamenojen pysymistä melko samansuuruisina.

Ehkä virasta maksettua pientä palkkaa voidaankin pitää yhtenä selittäjänä siihen, miksi kaikki näyttelyn

hoitajat ovat olleet naispuolisia. (Liite  vuoden 1938 menoarvioehdotukseen, painamaton lähde.)

Näyttelynhoitaja Tyyne Leivo-Larsson nimitettiin Valtioneuvoston jäseneksi vuonna 1948, mikä

merkitsi sitä, että hän ei, lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta, palannut enää hoitamaan näyttelynhoitajan

virkaansa. Tehtävät hoidettiin sijaisjärjestelyin. Todennäköisesti  ministerinä istuva varsinaisen  viranhaltia

toi positiivista julkisuutta ja etuja näyttelylle, mutta pitkään jatkunut sijaiskierre oli myös ongelma. Ly-

hytaikaisten sijaisten toimesta näyttelyn täysipainoinen kehittämistyö jäi heikohkoksi. Vasta vuonna

1951 – 1957  viransijaiseksi valittu valtiotieteitten ylioppilas Kati Savonen (myöhemmin Oksanen) oli

pidempään virkaatekevänä näyttelynhoitajana. Tyyne Leivo-Larsson  jätti virkansa näyttelynhoitajana

tultuaan nimitetyksi suurlähettilääksi Osloon vuonna 1958.

Näyttelyn henkilökuntamäärät pysyivät lähes muuttumattomina vuodesta toiseen. Keskimäärin näyt-

telyssä oli johtajan lisäksi kanslisti ja apulais-kanslisti, jotka toimivat myös näyttelyssä esittelijöinä sekä

kaksi vahtimestaria, joista ainakin toinen oli myös elokuvakoneen käyttäjä. Vahtimestarit olivat miehiä.

Lisäksi näyttelyllä oli siivooja. Henkilökunnan vähyys olikin koettu toimintaa vaikeuttavaksi tekijäksi

heti toiminnan alusta lähtien.

Raskaat sotavuodet

Sota vaikutti ja vaikeutti myös näyttelyn toimintaan. Vain kanslia oli avoinna koko sodan ajan pyrki-

en palvelemaan parhaansa mukaan asiakkaita. Näyttely oli sodan kestäessä osan aikaa kokonaan

suljettuna ja luonnollista on, että ryhmäkäynnit loppuivat lähes kokonaan. Myöskään kiertävä näyttely

ei ollut vuosina 1939-1945 yhteään kertaa esillä. Näyttely joutui luovuttamaan kellaritilansa

pommitusvaurioista kärsineelle sotilasapteekille, mikä tarkoitti työtilojen menetystä. Aiemmin jo osa

tästä tilasta oli luovutettu sirpalesuojaksi. Joitakin esinelahjoituksia näyttely sai myös sodan aikana,

lähinnä yksityisiltä henkilöiltä. Pysyvän näyttelyn joitakin osastoja  täydennettiin ja  uusiakin osastoja

suunniteltiin (räjähdysaineosasto, väestönsuojeluosasto ja  kansaneläkelaitosta esittelevät osastot).

Uudelleen syttynyt sota kuitenkin esti toteuttamisen, kun asiantuntijat joutuivat muihin tehtäviin.

Sodan aikana näyttelyä ei voitu pimennysmääräysten vuoksi pitää  iltaisin avoinna, vaikka poikkeus-

oloista huolimatta, näyttely pyrkikin toimimaan mahdollisimman “normaalisti”. Näyttely pidettiin auki

aina, kun se oli mahdollista. Vaikka ryhmäkäynnit olivat loppuneet lähes kokonaan, oli kumminkin

opiskelijoita, joille näyttelyssä käynti kuului osana opintoihin ja  tästäkin syystä  oli tärkeää, että näyttely

oli käytettävissä.  Luentosali  olikin ollut melko aktiivissa käytössä koko sodan ajan, myös iltaisin. Sen

pimentäminen määräysten mukaisesti oli ollut  melko vaivatonta, eikä aiheuttanut kohtuuttomia kustan-

nuksia. Erityisesti vuonna 1944 näyttelytoiminta oli  sotatapahtumista johtuen huomattavan hiljaista.



72

Helmikuussa sattuneet pommitukset olivat aiheuttaneet ikkuna- ym. vaurioita  ja näyttelyesineitä oli

rikkoutunut. Tilanteesta johtuen  näyttely suljettiin ja arvokkaimmat kokoelmat siirrettiin turvaan. Näyt-

tely avattiin uudelleen yleisölle 1.11.1944. ( Työsuojelunäyttelyn toimintakertomus 1944, painamaton

lähde, Valtioneuvoston arkisto)

Painopiste muuttuu - näyttelylle uusi johtoajatus

Sotien jälkeen näyttelyn toiminta käynnistyi niukkojen määrärahojen turvin. Mihinkään  mittaviin

uudistuksiin ei valtion tulo- ja menoarviossa näyttelylle osoitettujen varoin puitteissa ollut mahdollisuuk-

sia. Kun näyttelyä oli uudistettava, se tapahtui pitkälle yrityksiltä, yhdistyksiltä ja järjestöiltä saatujen

avustusten kautta. Erityisen selvästi tämä suuntaus alkaa näkymään  1950-luvun puolella. Kun toimin-

ta normalisoitui sotien jälkeisinä vuosina, aloitettiin myös osastojen uudistaminen. Ensimmäisenä, 1948

loppupuolella uudistettiin invalidiosasto. Sen  järjestivät ja kustansivat Suomen Siviili- ja Asevelvollisuus-

invalidien Liitto r.y. ja Sotainvalidien Veljesliitto. Näyttelyn laajemmat uudistyöt saatiin liikkeelle vuon-

na 1949 ja niitä toteutettiin vuosittain. Valtion huonosta rahatilanteesta johtuen oli uudistustyöt edelleen

rahoitettava suurten liikelaitosten,  järjestöjen ja vakuutusyhtiöiden avustuksilla. Esimerkiksi 1960-lu-

vun alussa valaistuksen ja sähkön käyttöä esittelevien osastojen sekä  työturvallisuusvälineiden osas-

ton uudistukset toteutettiin alan yritysten kustantamana.

Vuonna 1959 näyttely sai rakennushallituksen myöntämän rahoituksen turvin toteutettua näyttelyti-

lojen täydellisen korjausremontin. Sen jälkeen myös näyttelytilojen käyttö suunniteltiin uudelleen. Nyt

näyttelyn johtoajatuksena oli terveys, turvallisuus ja  viihtyvyys. Tästä syystä aiemmin ykköskerroksessa

olleet teollisuuden koneet ja laitteet siirrettiin kakkoskerrokseen, ja osa poistettiin vanhentuneina.  Nyt

näyttelyssä olevia koneita ei voitu enää myöskään käynnistää esittelyjen yhteydessä. Ykköskerrokseen

tuli vastaavasti ihminen ja hänen työkuntonsa säilyttämisen kannalta tärkeät asiat. Osastoina olivat

“ryhtiosasto” sekä hampaitten- ja jalkojenhoitoa esittelevät osastot. Myös ravinto-osasto sijoitettiin

ykköskerrokseen.

Vuonna 1963 avattiin kokonaan uudistettu “Maatila turvalliseksi” -osasto, jonka rahoitus oli hoidettu

valtion näyttelyn käyttöön myöntämistä varoista. Sen sijaan samana vuonna  uudistetun  sosiaaliturva-

osaston ja  1969 valmistuneen “Työturvallisuusosaston” kustansivat alan järjestöt ja yritykset suurelta

osin.   Myös järjestöjen toimintaa ja eri toimialoja esittelevät erikoisnäyttelyt, olivat näiden tahojen

Vuosi Kävijät

1940 6 754
1941 8 356
1942 5 598
1943 8119
1944 2 208
1945 12 076

Taulukko 11. Sotavuosina 1940 - 1945 näyttelyssä käyneiden lukumäärät
(Lähde: Työsuojelunäyttelyn vuosikertomukset 1939-1945)
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suunnittelemia ja kustantamia.  Vuoden 1967 toimintakertomuksen mukaan näyttelyssä oli  9 osastoa,

jotka jakautuivat 1) sosiaaliturva, 2) ravinto, 3) kunto- ja liikunta, 4) liikenneturvallisuus, 5) sähkö, 6)

työturvallisuus, 7) ympäristötekijä, 8) taloustyö, 9) maatila- ja kotiturvallisuus.

Sisältöä tarkasteltaessa on nähtävissä, että painopiste oli 1950-luvulta lähtien siirtynyt työväen-

suojelusta voimakkaasti sosiaalihuollon ja kansanterveyden suuntaan. Vuonna 1961 Työväensuojelu-

ja huoltonäyttely otti käyttöön nimen Työsuojelunäyttely (tosin epävirallisesti). Perusteluna oli, että se

paremmin vastasi ajan vaatimuksia eikä ollut ristiriidassa näyttelyn toiminnan kanssa, joka oli terveyttä

ja suojelutekniikkaa sekä muuta työsuojelua ja sosiaaliturvaa koskevien asioiden tekemistä tunnetuksi

ja edistämistä.

Sisältöön kohdistettu kritiikki

Jo 1950-luvun lopulla näyttelyyn kohdistui kritiikkiä sen vuoksi, että sen katsottiin unohtaneen alku-

peräisen tarkoituksensa “valistaminen työturvallisuuteen, ammattihygieniaan  ja työväen huoltoon liit-

tyvissä asioissa”. 1966 Sosiaaliministeriö asetti suullisella määräyksellä Ammattientarkastaja, dipl.ins.

Matti Louhivuoren suorittamaan tutkimuksen Työväensuojelu- ja huoltonäyttelystä ja sen toiminnan

kehittämisestä. Tämän 21 sivua sisältävään selvityksen  keskeinen sisältö oli se, että näyttely oli loitonnut

kauas alkuperäisestä tehtävästään. Sitä ei voitu pitää enää työsuojelun erikoisnäyttelynä, eikä se näin

toteuttanut niitä tehtäviä mihin voimassa oleva asetus sen määräsi.

Kun  näyttely jaettiin neljään ryhmään 1) tapaturmien ehkäisy työpaikoilla, 2) ammattihygienia, 3)

sosiaalihuolto ja  4) yleinen kansanterveys, oli Louhivuoren  mukaan kahden ensimmäisen osuus  1/3 ja

kahden muun osuus noin 2/3 näyttelyn sisällöstä. Kun näyttely ei myöskään pystynyt toteuttamaan

ulkopuolisia kiertäviä näyttelyitä, oli selvitysmiehen toteamus, että näyttely ei nykymuodossaan täyttä-

nyt niitä vaatimuksia mitä maamme ainoalle työsuojelualan erikoisnäyttelylle oli asetettu.  ( Sosiaalimi-

nisteriö, 1967, painamaton lähde.) Työsuojelunäyttelyn taholta oli koko 1960-luvun, lähes vuosittain,

Vuosi Kävijät Vuosi Kävijät

1946 12 733 1960 44 115
1947 13 823 1961 20532
1948 14 679 1962 18 214
1949 12 579 1963 19 804
1950 12 849 1964 17 257
1951 12 528 1965 15 882
1952 13 266 1966 14 714
1953 13 852 1967 14 902
1954 12 338 1968 16 302
1955 13 320 1969 15 143
1956 15 505 1970 17 627
1957 13 012 1971 13 245
1958 14 468
1959 16 778

Taulukko 12. Näyttelyssä käyneiden määrät vuosina 1946 – 1971 (Lähteet: Saari 1969, Työsuojelu-
näyttely 60-vuotias; Työsuojelunäyttelyn vuosikertomukset 1971)
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tehty aloitteita näyttelyä koskevan asetuksen uusimisesta, mutta turhaan. Tehdyn selvityksen perus-

teella  Sosiaaliministeriö asetti virallisesti toimikunnan selvittämään työsuojelunäyttelyä koskevan ase-

tuksen sisältöä sekä tutkimaan näyttelyn toimintaa ja tekemään ehdotuksia sen tehostamiseksi. Toimi-

kunnan puheenjohtajaksi määrättiin ammattientarkastaja Matti Louhivuori  (päätös 1454/928-68, ote

sosiaaliministeriön päätösluettelosta, tehty käsittelyssä 31.5.1968).

On selvästi nähtävissä, että jo 1950-luvulta lähtien, työsuojelunäyttelyn sisältö oli suuntautunut  voi-

makkaasti sosiaalihuollon ja yleisen kansanterveyden suuntaan ja se oli tapahtunut työsuojelun kustan-

nuksella. Syitä voidaan selittää esimerkiksi sillä, että sodan jälkeen näyttelytoimintaan osoitetut valtion

varat olivat entisestään pienentyneet, jolloin näyttelyn uudistaminen ilman yritysten ja järjestöjen tukea

olisi ollut lähes mahdotonta. Ja tosiasia on, että maksajan ääni yleensä näkyy ja kuuluu.  Toisena syynä

voidaan pitää sitä, että erityisesti sodan jälkeen näyttelyn hoitajiksi valituilla henkilöillä ei ollut ammattien-

tarkastustaustaa eikä työsuojelun tuntemusta. Paremminkin korostui sosiaali- ja terveyskasvatus, mikä

näkyy myös näyttelyn sisällön kehittymisessä. Kun katsotaan kävijätilastoja on helppo todeta, että

ainakin kiinnostusta näyttelyä kohtaan on ollut ja siinä mielessä näyttelyllä on ollut oikeutus olemassa

oloonsa. Toinen kysymys kokonaan on, oliko se enää työsuojelualan erikoisnäyttely.

Ammattienylitarkastaja Allen E. Järvenpää totesi lausunnossaan (1581/059/72), että näyttelyä oli

kehitetty määrätietoisesti sosiaalihuoltonäyttelyn suuntaan, jolloin myöskään näyttelyn neuvottelukun-

nan tekemiä esityksiä ei oltu toteutettu, eikä se sinällään enää vastannut näyttelyn alkuperäistä tarkoi-

tusta Myös valtionhallinnon ulkopuolelta tulleet kannanotot olivat samansuuntaisia esim. SAK:n lau-

sunnossa todettiin, että näyttely ei tällaisenaan vastannut tarkoitustaan kuin osittain (lausunto ad 1581/

059/72).

Kun samaan aikaan oltiin voimakkaasti uudistamassa koko ammattientarkastuslaitoksen toimintaa

ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, oli työryhmän näkemys, että Työväensuojelu- ja huoltonäyttely tuli

niveltää perustettavaksi ehdotettuun työsuojeluhallitukseen, osaksi siihen perustettavaa koulutus- ja

tiedotustoimistoa. Näyttelynhoitaja Maija  Saari  jätti esitykseen eriävän mielipiteen. (Työväensuojelu-

ja huoltonäyttelyn asemaa ja tehtävää tutkimaan asetetun työryhmän selvitys, TSH 141/059/73.)  Ase-

tus työväensuojelu- ja huoltonäyttelystä kumottiin lokakuussa 1973 ja näyttely siirtyi  Tampereelle,

osaksi 1.10.1973  perustetun työsuojeluhallituksen koulutus- ja tiedostustoimistoa.  Työsuojeluhallitus

nimesi työryhmän valmistelemaan näyttelyn siirtoon liittyviä tehtäviä ja samalla tekemään ehdotuksen

työsuojelunäyttelyn sisällöksi ja toteuttamiseksi. (Työsuojeluhallitus, työryhmämuistio 3/1974.)

Työväensuojelu- ja huoltonäyttely Helsingissä lakkautettiin vuonna 1974. Käytännössä se merkitsi

yhden Euroopan suurimpiin kuuluneen sosiaalimuseon loppua. Mittavat  kokoelmat hajosivat eripuolille

maata. Selvitystä minne mitäkin joutui, ei ole käytettävissä. Osa kokoelmista siirtyi Tampereelle, kau-

pungin teknisen museon yhteyteen, minne ne varastoitiin. Valitettavasti  teknisen museon palossa nekin

tuhoutuivat  Joitakin yksittäisiä esineitä oli joutunut myös eri oppilaitoksiin. 1990-luvulla näyttely on

pyrkinyt palauttamaan kokoelmiinsa mahdollisuuksien mukaan sosiaalimuseon esineistöä. Esim. kuu-

luisa “muovinainen” saatiin takaisin näyttelyn kokoelmiin vuonna 1997.  Tänä päivänä se on  kunnia-

paikalla ja toivottaa näyttelyvieraat tervetulleeksi.  Jonkin verran   työsuojeluesineistöä ja osa kuva-

tauluista siirtyi muuton yhteydessä  työsuojeluhallituksen  kokoelmiin. Kun Työsuojelunäyttely (nyt

virallisena nimenä) Tampereella avattiin jälleen yleisölle vuonna  1975 esitteli se vain ja ainoastaan

työsuojelua. Se oli palannut juurilleen, tosin ilma “huolto-osaa”, hoitamaan niitä tehtäviä mitä varten se
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oli alun perin perustettu, välittämään tietoa ihmisen suojelemisesta työssä. Sillä samalla perustalla se

elää tänä päivänä nimellä Työsuojelunäyttely – Työsuojelun tieto- ja opastuskeskus. Vera Hjeltin perin-

tö elää yhä, tänäkin päivänä.
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8 Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Tämä tutkimus käsittelee yhtä sosiaalipolittikan osa-aluetta,  työväenkysymystä,  sen syntyä, ja  sen

ratkaisuun tahätääviä yrityksiä. Tutkimus keskittyy työturvallisuudesta vastaavien viranomisten toimiin

sekä valistuksen, lainsäädännön kehittämisen että valvonnan osalta. Kysymystä tarkastellaan erityi-

sesti Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn kautta.

Työsuojelulainsäädännön syntyvaiheet olivat ensimmäisiä pyrkimyksiä parantaa työväestön, erityi-

sesti teollisuudessa työskentelevien työntekijöiden, työolosuhteita. Teollisuusammateissa olevien työn-

tekijäin suojelusta annettua asetusta vuodelta 1889 pidetään ensimmäisenä lain tasolle edenneenä sosiaali-

poliittisena säädöksenä maassamme. Myös valistuksen voimaan uskottiin ja sen seurauksena Suo-

meen perustettiin, osittain kansainvälisten mallien innoittamana valistusta jakava Työväensuojelu- ja

huoltonäyttely vuonna 1909.

Tutkimuksen alussa on kuvattu 1800-1900-lukujen taitteessa teollisuuden palvelukseen tulleiden

työntekijöiden monen tasoisia ongelmia. Perinteinen agraariyhteiskunta oli nopeaa vauhtia kehittynyt

industrialismin suuntaan, ja se merkitsi työn sisällön täydellistä muuttumista. Kokemattomuus ja  tietä-

mättömyys teollisuustyön vaaroista  aiheutti paljon tapaturmia. Nämä  johtuivat usein  jopa käsittämät-

tömästä  riskinotosta työssä.  Vakavia työtapaturmia sattui suojaamattomien  koneiden ja laitteiden

kanssa paljon,  puutteellinen työympäristö, huonot työmenetelmät sekä työhuoneiden fysikaaliset,  ke-

mialliset ja biologiset  haitat johtivat ammattitauteihin ja työperäisiin sairastumisiin.

Teollisuudessa, heti sen alkuajoista lähtien, työskenteli paljon myös  nuoria ja lapsia. Vaikka alin

työhönottoikä (12 vuotta) oli säädetty lailla, oli myös  alle 12-vuotiaita lapsia teollisuudessa työssä. Alle

15-vuotiaiden lasten työajat ylittivät valitettavan usein  sallitun (6,5 tuntia) rajan. Ylipäätään teollisuu-

dessa työpäivät  olivat hyvin pitkiä, usein 15-tuntisia, myös lapsilla.

Tehdastyöhön siirtymien johti usein myös asuinpaikkakunnan muuttamiseen.  Kaupungit ja taajamat

täyttyivät köyhistä työläisistä, jotka kyhäsivät asumuksensa kaupungin liepeille, taikka ahtautuivat pie-

niin tehtaan tarjoamiin asuinhuoneisiin. Sosiaaliset ongelmat olivat yleisiä ja myös  alkoholin liikakäyttö

valitettavan tavallista.  Lisäksi vallitsi  suuri tietämättömyys jopa  perusasioista, kuten yleishygienian ja

ravinnon merkityksestä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. (katso esim. Kuusi E 1931, Hjelt 1939.)

Tilastot osoittavat yksiselitteisesti teollisuustyön riskit. Saman kertovat myös ammattientarkastajien

vuosikertomukset. Keinoja tilanteen korjaamiseksi oli löydettävä. Yhtenä pidettiin lainsäädännön kehit-

tämistä. Katsottiin, että lainsäädännön  ja valvonnan  lisäämisellä voitaisiin aikaansaada ainakin

minimitason turvallisuus teollisille työpaikoille. Kumminkin lainsäädännön kehitys oli hidasta ja  valvon-

taan käytettävät voimavarat olivat vähäiset. Nämä yhdessäkään eivät pystyneet saamaan aikaan toi-

vottua turvallisuustason nousua, joka olisi näkynyt työtapaturmien määrän laskuna ja  työolosuhteiden

paranemisena. Ongelmia eivät  aiheuttaneet vain puutteellinen työturvallisuus ja ammattihygienia. Myös

eritasoiset  sosiaaliset ongelmat olivat arkipäivää.

Katsottiin, että työväestö ei ymmärtänyt  riittävästi asioista oli kyse sitten lähes mistä tahansa

elämänalueesta, joten heitä oli parempiosaisten sivistettävä.  Keino oli valistus. Euroopassa jo 1700-

luvulla voimakkaasti vaikuttaneelle valistusaatteelle ominaista oli tietyntyyppinen  “kasvatususko”. Se

tarkoitti sitä, että ns. yläluokka “ne osaavat ja ymmärtävät” valistivat ymmärtämätöntä työläistä, jotta
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tämä saataisiin  ymmärtämään oman parhaansa, oli kyse sitten elämän perusasioista tai vaikkapa

siihen työn turvalliseen tekemiseen liittyvistä seikoista.

Tätä valistususkoa  työturvallisuuden osalta vahvisti vielä Amerikasta liikkeelle lähtenyt  Safety-

First -liike (turvallisuus ennen kaikkea), jonka edustajat näkivät, että turvallinen tuotantotapa on myös

tehokkain. Liikkeen edustajat uskoivat, että työntekijää kouluttamalla ja opettamalla, siis valistuksella,

pystyttiin jopa 70 % työtapaturmista estämään. Liikkeen ajattelutavan mukaan suurin osa työtapaturmista

johtui työntekijän tekemästä virheestä, taikka huolimattomuudesta.  Näin työntekijälle tuli siis opettaa,

missä tapaturmanvaara piilee ja kuinka se voidaan välttää. Liike sai laajaa kannatusta kaikkialla maa-

ilmassa ja myös meillä Suomessa.

Työntekijöiden valistamisen katsottiin kuuluvan ammattientarkastuslaitokselle ja  erityisesti

naispuolisille ammattientarkastajille jo  virkatyönä tehtäväksi.  Johtosäännön mukaan heille kuului

teollisuustyöntekijän valistaminen  työturvallisuuden, työväen- ja sosiaalihuollon ja terveystiedon alueil-

ta. Vaikka ammattientarkastaja olivatkin suorastaan “matkasaarnaajia” ei heidän ollut mahdollista ta-

voittaa kuin pieni osa työpaikoista. Tarvittiin myös  muita keinoja tiedon levittämiseksi.

Suomen ensimmäinen naispuolinen ammattientarkastaja Vera Hjelt sai ajatuksen pysyvästä,

valistavasta näyttelystä käydessään vierailulla Ruotsissa vuonna 1906. Siellä oli jo olemassa pysyvä

Työväensuojelunäyttely. Hän oivalsi nopeasti näyttelyn edut ja ryhtyi työskentelemään määrätietoisesti

vastaavanlaisen näyttelyn aikaansaamiseksi Suomeen. Peräänantamattomalla sitkeydellä hän sai aja-

tuksen läpi myös Senaatissa ja Työväensuojelusnäyttely perustettiin meille vuonna 1909 valtion laitok-

sena. Näyttelyn perustehtävä oli ruumiillisessa työssä olevain työntekijäin valistaminen teollisuustyön

vaaroista ja antaa tietoa niiden välttämisestä. Näyttelyn tehtävä oli antaa tietoa myös työnantajille,

joilta Vera Hjeltin mukaan puuttui useimmin tietoa kuin halua saada työpaikan työsuojeluasiat kuntoon.

Koska työtapaturman vaikutukset ulottuivat yleensä myös työntekijä perheeseen,  yritykseen missä

hän työskenteli ja yhteiskuntaan, katsoi Vera Hjelt, että   näyttelyn sisältö oli  laajennettava käsittämään

paitsi  työväensuojelua, myös työväen- ja sosiaalihuoltoa, yleishygieniaa ja terveyskasvatusta. ja sen oli

annettava valistusta kaikille sitä tarvitseville kansalaisille. Työväenhuollon osalta sisältö rakentui  saman-

suuntaiseksi kuin naispuoliselle ammattientarkastajalle annetun johtosäännön valistus- ja valvonta-

tehtävät. “Naispuolisen ammattientarkastajan on pidettävä huolta maamme teollisuuslaitoksissa palve-

levien naispuolisten ja alaikäisten työntekijäin eduista. Hänen tulee valvoa vastamainittujen työntekijäin

siveellisiä ja terveydellisiä oloja, vaikuttaa kansa- ja ammattikoulujen säännölliseen käyttämiseen sekä

naispuolisten työntekijäin asunto- ja ravinto-olojen parantamiseen, niin myös koettaa aikaan saada

teollisuusammattien työntekijöitä varten aiottuja terveydenhoito- ja sairashoito- sekä ruoanpitolaitoksia

kuin myöskin apu- ja säästökassoja.” (Jokinen, liite 5, 1.)

Vera Hjelt korosti kaikessa toimessaan  terveyden merkitystä, koska hänen mukaansa vain terve

ihminen pystyy täysipainoisesti työhön ja toisaalta elämään täysipainoisen elämän. Hän muotoili näyt-

telylle tunnuslauseen mikä onkin säilynyt samana vuodesta toiseen: Tasoita työntekijän tietä kaikilla

aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointi-

aan ja työiloaan. Vaikka työtapaturmien ehkäisy oli keskeisin tavoite 1900-luvun alun työsuojelu-

työssä, nosti Vera Hjelt jo esiin työntekijän hyvinvoinnin ja työnilon. Vaikka näyttelyn sisältö ei näihin

asioihin suoranaisesti puutukkaan, esiteltiin siellä  erilaisia vapaa-ajan  virkistystoimintaan, liikuntaan,
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koulutukseen ja itsensä sivistämiseen liittyviä asioita, joiden  kautta  pyrittiin parantamaan työntekijän

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vaikka sillä ei ehkä tähdättykään samaan, kuin mitä me ymmärrämme

työhyvinvoinnilla ja työssä viihtymisellä, oli se  ensimmäisiä kannanottoja myös henkisen työsuojelun

suuntaan. Näyttelyn yhteydessä toimi alusta lähtien laaja ammattikirjasto, jonka kokoelmiin kuului vuonna

1971 yhteensä 7337 kirjaa tai lehtien vuosikertoja (Toimintakertomus 1971, painamaton lähde)

Työtapaturmatilastot kertovat, että raskasta ruumiillista työtä  tekeville työntekijöille sattui eniten

työtapaturmia. Vaarallisimpia aloja olivat sahalaitokset ja puuteollisuus, toisena  rautatehtaat ja sulatot.

Kutomoteollisuudessa suurina ongelmina olivat fyysinen kuormitus sekä erilaiset puutteellisen työym-

päristön aiheuttamat ongelmat.

Tutkimuksessa on tarkasteltu tapaturmatilastoja 30 vuoden ajalta, vuosilta 1909 - 1939. Tilastot

osoittavat, että työtapaturmien määrät ovat nousseet koko tarkastelujakson ajan (kuvio 2).   Ensimmäi-

sen kymmenen vuoden jaksossa tapaturmia oli keskimäärin 29 tuhatta työntekijää kohden, kun se

vastaavasti viimeisessä eli 1930-1939 oli peräti 92 tapaturmaa tuhatta työntekijää kohden.  Tosin

tapaturmien korvausjärjestelmissä tapahtui muutos, joka osittain selittää eroa. Kuolemaan johtavien

tapaturmien määrissä sen sijaan tapahtui laskua koko tarkastelujakson ajan (kuvio 3). Se puolestaan

osoittaa   työturvallisuustason nousseen. (Kuolemaan johtavien tapaturmien määrää käytetään arvioi-

taessa, myös kansainvälisesti, työturvallisuuden kehityssuuntia.)

Tarkasteltaessa tapaturmia aiheuttajan mukaan ovat suurimpina ryhminä, melko odotetustikin olleet

koneet ja käsityökalut (kuvio 4).  Tilasto kertoo koneiden ja laitteiden sekä käsityökalujen vaarallisuu-

desta ja puutteellisesta suojauksesta, mutta myös niiden määrän lisääntymisestä teollistumisen kehityk-

sen myötä.  Kolmanneksi suurimpana aiheuttajaryhmänä ovat  ryhmä “kantaminen ja  nostaminen”,

mikä puolestaan  kertoo työn suuresta fyysisestä kuormittavuudesta.

Kuviossa 5 tarkastellaan  tapaturmien määriä viidellä eri toimialalla. Eniten tapaturmia sattui saha-

laitoksissa ja puuteollisuudessa. Siellä “huippuvuosina”  esim. 1934 sattui 242 tapaturmaa tuhatta  työn-

tekijää kohden, kun keskiarvo teollisuudessa oli 127 tapaturmaa  tuhatta työntekijää kohden.  Toiseksi

vaarallisin ammattiala olivat  rautateollisuus ja sulatot. Kutomoteollisuudessa, joka oli yhtenä tarkastel-

tavan toimialana, ei tapaturmatiheys nouse vastaaviin lukuihin. Vertailuvuonna (1934) oli

kutomoteollisuudessa 36 tapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. (SVT Työtilasto A, XXVI, 1935.)

Tekstiiliteollisuudessa oli paljon muita työsuojeluongelmia. Työ kutomoissa oli fyysisesti raskasta, se

sisälsi paljon raskaitten taakkojen nostamista ja  kantamista ja työasennot olivat kuormittavia. Myös

työtilojen ilman epäpuhtaudet, jatkuva pöly ja kosteus tai toisaalta korkeat lämpötilat sekä kutomokoneiden

aiheuttama kova melu olivat jatkuvia ongelmia. Tilastojen mukaan tekstiiliteollisuudessa  työskenteli

myös määrällisesti eniten naisia, nuoria  ja lapsia.

Teollisuuden tapaturmista eskimäärin yksi viidesosa sattui naisille. Tarkasteltaessa tapaturmien ja-

kautumista vahingoittuneen iän mukaan kiinnittää huomiota nuorten aikuisten suuri osuus. Alle 15-

vuotiaille sattuneiden tapaturmien määrä jäi noin yhteen prosenttiin,   mutta vastaavasti   nuorten (alle

24-vuotiaiden ) osuus oli jo noin 25 % kaikista tapaturmista. Nuorten aikuisten (kaikki alle 34-vuotiaat

) osuus  oli hämmästyttävän korkea, eli yli 60 % kaikista tapaturmista. Vastaavasti 34 - 64  -vuotiaiden

osuus oli noin 35%.  Loput 5 % oli sattunut yli 65–vuotiaille työntekijöille.

Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn sisältö oli räätälöity antamaan tietoa sieltä missä sitä eniten
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tarvittiin. Jo alusta lähtien esillä oli huomattava määrä erilaisia teollisuudessa käytettäviä koneita

suojalaitteineen, työntekijän suojelemiseksi tarkoitettuja henkilökohtaisia suojaimia, tietoa ammatti- ja

yleishygieniasta, kansantaudeista ja niiden torjunnasta, työväenhuollosta tehtaissa sekä asumisesta,

raittiudesta ja myös imeväisikäisten-  ja pienten lasten hoidosta.

Kaksikymmenluvulle leimaa antavin oli uusien toimitilojen saanti, joka mahdollisti näyttelyn täysipai-

noisen ja järjestelmällisen kehittämisen Näyttelyn sisältöä oli edelleen kehitetty määrätietoisesti

tapaturmantorjunnan, ammatti- ja yleishygienian ja kansanterveyden suuntaan. Vuonna 1929 kokoel-

miin kuului erilaisia esineitä yhteensä yli 10 000, sekä valokuvia, piirroksia, tekstitauluja,  filmejä jne.

yhteensä  yli 6200 kpl. ( Hjelt 1930, 30-31.)

Hyvin merkittäviä toiminnan kannalta olivat erikoisnäyttelyt joita pystytettiin joko pysyvän näyttelyn

tiloihin ja joilla osallistuttiin myös pääkaupungin ulkopuolella pidettäviin tapahtumiin. Erikoisnäyttelyihin

osastot  rakennettiin kulloisenkin tarpeen mukaiseksi. Mittava erikoisnäyttely oli esim. yhteispohjois-

mainen  “Sosialinen näyttely ja viikko” Helsingissä kesällä 1928, jota näyttely oli osaltaan suunnittele-

massa ja toteuttamassa.  Se oli ensimmäinen pohjoismaissa toteutettu sosiaalinen näyttely ja koski

lähinnä työväensuojelua ja -huoltoa. Myös ulkomaalaisten sosiaalimuseoiden kanssa yhteistyössä to-

teutettuja  erikoisnäyttelyitä tuotiin Suomeen ja ne olivatkin erittäin suosittuja.

Erikoisnäyttelyt toivat sosiaalimuseolle laajaa julkisuutta ja erikoisnäyttelyiden  merkitys näkyy myös

kävijätilastoissa. Esimerkiksi vuonna 1928, jolloin “Sosialinen näyttely ja viikko” toteutettiin, nousivat

näyttelyn kävijämäärät  25 %:lla. Vastaavasti vuonna 1960 kun esillä oli  “Ihminen”-näyttely nousivat

kävijämäärät uuteen ennätykseen eli lähes 45 000:een. “Nainen – Äiti” -näyttely 1956 oli esillä myös

Helsingin ulkopuolella ja keräsi lyhyessä ajassa yli 15 000 katsojaa. “Nainen – Äiti” ja “Ihminen” -

näyttelyt toteutettiin yhdessä Saksalaisen Hyhgieenisen Museon kanssa. Ensimmäinen ja suurin

erikoisnäyttely pystytettiin Tampereelle vuonna 1926,  siinä oli kaikkiaan 600 esinettä, seinätauluja ja

muuta materiaalia näyttelyn toiminta-alalta. Myös filmiesityksiä oli jo mukana ja ne olivat katsojille

ilmaisia. Tässä näyttely otti merkittävän askeleen valistuksen levittämisessä ja samalla suunta jo kier-

tävän näyttelyn valmistumiseen.

Vera Hjelt katsoi, että erikoisnäyttelyt ovat hankalia toteuttaa ja tulevat myös kohtuuttoman kalliiksi

ja hän käynnistikin kiertävän näyttelyosaston suunnittelun jo 1920-luvulla. Osasto valmistui  1931, ja

siihen  kuului yli 1000 esinettä ja kuvataulua mikä tarkoittaa, että se oli varsin laaja ja informatiivinen.

Se toteutettiin  niin, että se voitiin rautatievaunussa viedä eri paikkakunnille ja sen sisältö pysyi pää-

sääntöisesti muuttumattomana. Sen sisältö rakentui samoin kuin pysyvänkin näyttelyn, mukana olivat

sekä työturvallisuus, että työväen- ja sosiaalihuolto.  Se oli esillä eripuolilla maata ja sai erittäin hyvän

vastaanoton. Parhaina vuosina pelkästään kiertävään näyttelyyn tutustui noin  35 000 ihmistä. Kiertä-

vän näyttelyn merkitys oli suuri paitsi tiedon tehokkaana levittäjänä, myös  kansalaisia tasa-arvoistavana

toimintana.  Vuosisadan alkupuolella ei ollut  aivan yksinkertaista lähteä pääkaupunkiseudulle hake-

maan oppia.. Tilanne oli toinen, kun tieto tuotiin omalle paikkakunnalle. Myös työnantajat näkivät kier-

tävän näyttelyn hyvin merkittävänä toimintana ja osallistuivat myös sen ylläpito- ja esillepano-

kustannuksiin. Sen katsottiin aktivoivan työturvallisuusajattelua työpaikoilla ja kansantajuisena lisäävän

työntekijöiden tietämyksen tasoa, paitsi työsuojelussa, myös muilla elämän aloilla.  Kiertävä näyttely

olikin usein esillä juuri isommissa teollisuuslaitoksissa taikka kouluilla. Näyttely oli mukana myös joilla-

kin valtakunnallisilla messuilla ja näyttelyissä. Kiertävän näyttelyosaston aktiivitoiminta päättyi sodan
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alettua vuonna 1939, jonka jälkeen se ei käytännössä ollut esillä.

Vuonna 1935 näyttely aloitti kaikille ilmaiset, järjestelmälliset filmiesitykset kansakoulunsa lopettaville

nuorille ja pian myös  tehtaiden työntekijöille. Näytökset olivat erittäin suosittuja  Keskimäärin vuosit-

tain pelkästään “elokuvissa” oli käynyt yli 20 000 henkilöä. Filmiesitykset kuuluivat myös näyttely-

vierailuun, niillä syvennettiin kävijäryhmän saamaa tietoa. Parhaimmillaan elokuvia oli yli 60 kpl.   Myös

ammattikirjaston kokoelmat laajenivat vuodesta toiseen ja näyttely hankki  asiakkaiden tarpeiden mu-

kaisesti lisämateriaalia  tarvittaessa vaikka ulkomailta. Näyttely tarjosi myös koulutusta järjestämällä

luentotilaisuuksia ja kursseja alaansa kuuluvista alueista.

Kävijätilaston mukaan näyttelyyn tutustui  koko tarkastelujakson aikana  1911- 1971, (kahtena

ensimmäisenä vuotena ei kävijätilastoa pidetty) 819 339 vierasta. Luvussa eivät ole mukana pelkäs-

tään “elokuvissa” käyneet henkilöt, eikä kiertävään näyttelyyn tutustuneet, joita arvion mukaan oli noin

125 000 vuosina 1931 – 1939. Varovaisenkin arvion mukaan näyttely tavoitti toiminnallaan suoraan

noin miljoona kansalaista, mikä tarkoittaa keskiarvona noin  20 000 tuhatta henkilöä jokaista toiminta-

vuotta kohden. Tätä voidaan pitää mittavana saavutuksena, kun  muistetaan kuinka monilta elämän-

alueilta näyttely tarjosi tietoa, ja kuinka laajat kokoelmat sillä oli.

Toimintatapana vierailujen yhteydessä olivat oppaan johdolla tapahtuvat tutustumiskäynnit, jonka

yhteydessä esim.  koneet ja laitteet ja laitteet käynnistettiin, jotta saatiin todellinen kuva siitä kuinka

esim. jokin suojaus käytännössä toimi. Paljon käytettiin myös erilaisia vahajäljennöksiä, korkokuvia,

pienoismalleja ja myöskin oikeassa koossa olevia mallihuoneita jne. Luonnollisesti  erilaiset valokuvat

niin Suomesta kuin ulkomailta, piirrokset, tekstitaulut, tilastot jne. kuuluivat kokoelmiin.

Myös kansainvälinen toiminta on merkittävää ei vain näyttelyn toiminnan kannalta, vaan myös

suomalaisen työsuojelu- ja huoltotoiminnan ja sen saavutusten tunnetuksi tekemiseksi ulkomailla. On

selvää, että se avasi myös yhteyksiä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten välille ja oli näin osaltaan

edistämässä  elinkeinoelämän kehitystä.

Käytettävissä olevien lähteiden mukaan Työväensuojelu- ja huoltonäyttely pysyi hyvin tiedon tasal-

la ja seurasi  työväensuojelun ja työväen- ja sosiaalihuollon kehitystä aktiivisesti niin Suomessa kuin

ulkomailla.  Tarkastelujakson 1909 - 1939 aikana näyttelyn sisältöä kehitettiin määrätietoisesti vastaa-

maan muuttuvan ja kehittyvän työelämän tarpeita. Se ei kuitenkaan unohtanut alkuperäistä tarkoitus-

taan,  teollisuustyöväestön valistajana ja kansanvalistuslaitoksena. Se oli kansantajuinen, kiinnostava ja

myös hyvin informatiivinen useilla elämän  alueilla. Vera Hjeltin tavoin uskon siihen, että ihmisen on

helpompi oppia ja omaksua uusia asioita, nähdessään, kuullessaan ja  kokeillessaan  samanaikaisesti.

Tähän opetusnäyttelyt ovat aina tarjonneet mahdollisuuden.

Jatkuvana, toimintaa vaikeuttavana tekijänä, nousi esiin tilojen ahtaus tai muuten näyttelykäyttöön

sopimattomuus, henkilöresurssien vähyys ja toimintamäärärahojen niukkuus. Näyttely on toiminut alusta

lähtien valtion laitoksena ja se on saanut toimintamäärärahansa valtion tulo- ja menoarvioesityksessä.

Toiminnasta ei ole kertynyt tuottoja, vaan esim. näyttelyyn tutustuminen on ollut maksutonta.

Tavat toimia olivat monenlaiset ja uusia keinoja ja tapoja tiedon perille saamiseksi kehitettiin aktiivi-

sesti.  Työväensuojelus- ja huoltonäyttely oli aikaansa seuraava moderni näyttely, joka toimi tehok-

kaasti siinä tehtävässä mitä varten se oli perustettu. Sen lopullisia saavutuksia on vaikea lähteä arvioi-

maa, koska ei ole kehitetty mittareita millä voitaisiin luotettavasti arvioida tiedotuksen tai valistuksen
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aikaansaamia tuloksia. Sen toiminnan aktiivisuus ja pyrkimys valituksen eteenpäin viemiseen on kiista-

ton. Se on ollut myös  nostamassa useita  tänä päivänäkin  tärkeää ja keskeisiä, lähinnä työ- ja sosiaa-

lipoliittisia asioita esiin ja kehittänyt  niitä osaltaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sotien jälkeen, erityisesti 1950-luvun alkupuolelta lähtien Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn  vai-

heissa on nähtävissä jonkinasteista toimintalinjan muutosta. Se sai osakseen voimakasta kritiikkiä muun

muassa ammattijärjestöiltä sekä valtionhallinnon sisältä. Näyttelyn väitettiin unohtaneen alkuperäisen

tehtävänsä toimia maan ainoana työsuojelualan erikoisnäyttelynä. Se saattaa olla tottakin, erityisesti

1950-luvulta lähtien näyttelyn sisältö näyttää  suuntautuneen voimakkaasti kansanterveyden ja sosiaa-

lihuollon suuntaan.  Syitä painopisteiden muuttumiseen oli useita, yksi oli varmasti valtion kireä rahapo-

litiikka. Kun toimintaa sodan jälkeen käynnistettiin uudelleen, valtiolla ei ollut rahaa uudistamistoimiin.

Uudistukset tehtiin yritysten ja järjestöjen taloudellisella tuella ja nopeasti se alkoi näkyä myös näytte-

lyn sisällössä. Toinen syy saattaa olla se, että 1950-luvulla näyttelynhoitajan virassa olleilla henkilöillä ei

ollut minkäänlaista ammatillista tai koulutuksellista yhteyttä työsuojeluun.

Toimintaan kohdistunut arvostelu ja  halu palauttaa näyttely takaisin työsuojelun erikoisnäyttelyksi

sekä erityisesti työsuojelun valvonta- ja hallintolainsäädännön muutokset johtivat siihen, että näyttely

Helsingissä lakkautettiin vuonna 1973 ja sen osia siirrettiin Tampereelle perustetun työsuojeluhallituksen

yhteyteen. Se merkitsi yhden Euroopan suurimman Sosiaalimuseon loppua, kumminkin niin, että  näyt-

telyn työsuojeluosio rakennettiin uudelleen.

Tänä päivänä Työsuojelunäyttely -  Työsuojelun tieto- ja opastuskeskus toimii Tampereella, sosiaali-

ja terveysministeriön alaisessa työsuojeluhallinnossa valtakunnallisena työsuojelualan erikoisnäyttelynä.
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