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Tiivistelmä

Petri Rekonen
Raha, aika, Itsekuri. Modernin maailman synty paikallisena ilmiönä. 
Modernisaatio Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1870–1917.

Tutkimuksen kohdealueena on Etelä- ja Pohjois-Savoon sekä Etelä-Pohjanmaahan 
kuuluneet 94 kuntaa, jotka olivat olemassa vuosina 1870–1917.

Modernisaatiolla tässä tutkimuksessa ymmärretään rahatalouden leviämistä sekä 
tiettyjen mentaalisten piirteiden, kuten itsekurin hyväksymistä osana arkipäivän 
rakennetta. Modernisaatio voidaan ymmärtää myös ajan organisoitumisena lineaari-
sen kelloajan ympärille sekä tulevaisuuteen suuntautuneena elämänasenteena.

Yhtenä modernisaation tunnusmerkillisistä piirteistä on pidetty siirtolaisuutta, 
jota on useissa suomalaisissa sosiaalihistoriallisissa tutkimuksessa tulkittu maaseudun 
liikaväestön mobilisaationa. Kärjekkäimmillään väitteenä on ollut se, että siirtolaisuu-
den takana olisi ollut elintason romahtaminen. Tässä tutkimuksessa Amerikan siirto-
laisuus toimii väestöllisen, taloudellisen ja mentaliteetin tarkastelun lähtökohtana.

Keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

1. Siirtolaisuus. Millainen oli siirtolaisuus väestöllisenä ilmiönä?
2. Rakenne. Kuinka väestö kehittyi? Millä tavalla talous suuntautui kohti markki-

noita? Kuinka yleinen rahatalous saavutti rahvaan Savossa ja Etelä-Pohjanmaal-
la?

3. Arki. Kuinka modernisaatio arjen kokemuksena rakentui: mikä oli työtä teke-
vän rahvaan suhde kuriin, itsekuriin, ruumiillisuuteen, aikaan, kasvatukseen ja 
valtaan?

Etelä-Pohjanmaalta Amerikan siirtolaisuus oli noin kymmenkertaista Savoon ver-
rattuna. 1900-luvun alkuun tultaessa mukana oli vahvasti edustettuina kaikki maa-
laisyhteiskunnan väestöryhmät. Voidaankin kysyä millaiset väestölliset ja taloudelli-
set suhteet vallitsivat juuri siirtolaisuuden kynnyksellä 1870-luvulla ja myöhemmin 
1900-luvun alussa, kun siirtolaisuus oli suurimmillaan.



Etelä-Pohjanmaa oli jo 1880-luvulla siirtynyt kapitalistiseen tuotantotapaan, jonka 
keskiössä oli karjatalous. Edelleen Etelä-Pohjanmaalla vallitsi jo 1800-luvun loppu-
vuosikymmeninä laajalle levinnyt rahatalous, kun taas Savossa maksettiin edelleen 
noin kolmasosa palkoista joko viljana tai rahan ja viljapalkan yhdistelmänä. Kaiken 
kaik kiaan elintaso Etelä-Pohjanmaalla oli korkeampi kuin Savossa.

Alemman rahvaan osalta rahanhankintakeinot poikkesivat toisistaan. Etelä-
Pohjanmaalla tilaton väestö suuntautui yhä enemmän mäkitupalaisuuteen, jolloin 
maataloustyön tilalle tai rinnalle tuli yhä useammin laillinen kotiteollisuus. Savossa 
tilaton väestö puolestaan hankki yhä enemmän rahaa metsätöillä sekä kausiluontoi-
silla maataloustöillä. Toisin kuin Etelä-Pohjanmaalla, Savossa tilaton rahvas suuntasi 
tarmoaan myös viinan laittomaan valmistukseen ja myyntiin. Tämä aikansa harmaa 
talous oli erittäin yleistä etenkin 1900-luvun alussa.

Taloudellisen näkökulman ohella modernisaatiota voidaan tarkastella myös ihmis-
ten ajatteluun liittyvien erojen kautta. Tässä tutkimuksena modernisaatioon liittyvien 
ajattelutapojen leviämistä tarkastellaan työhön liittyvien ristiriitojen kautta. Ren kien ja 
piikojen, irtaimen maatyöväestön eli tilattoman väestön sekä isäntien välisistä palkka-
erimielisyyksistä käy ilmi se, millaiseksi maaseudun rahvas arkensa käsitti. Tutkimuk-
sen materiaalina tältä osin toimivat käräjäoikeuksissa tapahtuneet palkkaoikeuden-
käynnit.

Tässäkin suhteessa erot olivat merkittäviä. Etelä-Pohjanmaalla vuosipalvelus 
muodosti kasvatuksellisen perustan. Rengit ja piiat oppivat paitsi perinteistä maa talous-
työtä, myös kädentaitoja. Nämä kädentaidot saattoivat myöhemin muodostua koti teol-
li suuden myötä tärkeiksi rahanansaintakeinoiksi. Työntekoa itseään tarkkailtiin 
hyödyn näkökulmasta. Isännät, mutta myös työntekijät kiinnittivät usein huomiota 
työnteon tehokkaan suorittamisen ehtoihin, ruumiinrakenteeseen, erilaisiin ruumiin 
vajavaisuuksiin sekä erilaisiin toivottaviin tai epätoivottaviin luonteenpiirteisiin.

Savossa käsitys työstä ja työn teon laadusta olivat hyvin erilaisia. Työnteko ja 
asumismuoto kietoutuivat usein toisiinsa, jolloin oli vaikea sanoa, oliko kysymyksessä 
palkkasuhde vai yhteisöasumisen muoto. Matalaa kynnystä talollisten ja tilattomien 
välillä kuvastaa se, että tilattomallakin oli mahdollisuus päästä taloon osaomistajaksi, 
eli nk. yhtiömieheksi. Työn tekemiseen laatuun tai ihmisen luonteenpiirteisiin kiinni-
tettiin vain harvoin huomiota. Erityisen harvinaista oikeudenkäyneissä oli työtoverien 
työsuoritusten arviointi.

Etelä-Pohjanmaan ja Savon kurijärjestelmät erosivat toisistaan radikaalilla tavalla. 
Etelä-Pohjanmaalla kurista oli 1800-luvun loppuun mennessä tullut yhä enemmän 
itsekuria, mikä näkyi julkilausuttujen normatiivisten kurisäädösten vähenemisenä. 
Kun vielä 1800-luvun alkupuolella oli pitäjän kurisäädösten nojalla langetettu runsaas-
ti sakkorangaistuksia, poistuivat tämän kaltaiset säädökset kokonaan. Kurista tuli yhä 
enemmän itsestäänselvyys ja jopa strateginen valtti taisteltaessa pätevyyksistä. Moder-
nisaatiota voidaankin tarkastella eräänlaisena demokratisoitumiskehityksenä, missä 



vallan verkostoihin liittyi yhä uusia ihmisryhmiä: naisia, nuoria, piikoja, tilattomia. 
Kurista tuli näin läpäisevää. Samalla kuri muuttui yhä hienojakoisemmaksi ja yksilön 
asema sitä myöden tarkemmin määritellyksi.

Kurin ohella huomiota kiinnitettiin entistä enemmän myös kykyihin. Yksilö valitsi 
tietyn polun, elämänsuunnitelman, jota noudattamalla hän saattoi päästä tavoitteeseen-
sa. Tässä tavoitteen asettelussa tärkeää roolia näytteli raha. Raha muodosti pääomaa, 
jonka avulla saattoi suunnata tulevaisuuteen. Toisaalta inhimilliset kyvyt olivat myös 
pääomaa ja muutettavissa rahaksi. Etelä-Pohjanmaalla kädentaitoja opetelleet piiat ja 
rengit siirtyivätkin usein kotiteollisuuden harjoittajiksi. Myös Amerikan siirtolaisuus 
voidaan ymmärtää sijoituksena. Amerikka oli mahdollisuus nopeuttaa aikaa, mahdol-
lisuus harpata eteenpäin. Niinpä juuri kurijärjestelmiltään kehittyneimmiltä rannikon 
alueilta Amerikan siirtolaisuus oli paitsi suurinta myös sosiaaliselta pohjaltaan katta-
vinta.

Etelä-Pohjanmaa ja Savo modernisoituivat siis hyvin erilaisilla tavoilla. Etelä-
Pohjanmaalla modernisaation ytimessä 1800-luvun loppupuolella olivat tehokkuus 
ja individualismi, jolloin rahalla oli merkittävä rooli tulevaisuuden muokkaajana. 
Osana tätä tulevaisuuteen suuntaunutta asennetta oli siirtolaisuus. Savossa puolestaan 
rahatalous vasta vakiinnutti asemiaan metsäkauppojen ja tukkiyhtiöiden maksamien 
rahapalkkojen kautta. Vaikka valtio 1800-luvun loppupuolella koetti erilaisin ohjel-
min taivuttaa savolaista tilatonta rahvasta moderniin järjestykseen, näillä toimenpiteil-
lä ei 1900-luvun alkuun tultaessa ollut kovinkaan suurta vaikutusta.

Avainsanat: Modernisaatio, siirtolaisuus, väestö, maaseutu, 1800-luku, elinkeinot, 
mentaliteetti, kasvatus, valta, kello, kuri, itsekuri, aika.
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1 MODERNI MAAILMA JA MAAILMAN KUVA

1.1 Johdanto

Modernisaation tutkimus on usein kuvattu teollisen yhteiskunnan esiinmarssina ja 
erilaisten modernin elämän tunnusmerkillisten piirteiden leviämisenä traditionaali-
seen yhteiskuntaan. Tällaisiksi piirteiksi on mainittu esimerkiksi raha ja yksilökeskei-
nen ajattelutapa. Tämän tutkimuksen näkökulma on modernisaatiossa ja siinä millä 
tavalla ihmiset toimivat rakenteissa ja kuinka ihmiset omalla toiminnallaan tuottavat 
rakenteita. Tutkimuksessa tarkastellaan kahden toisistaan poikkeavan maantieteelli-
seen  alueen Savon ja Etelä-Pohjanmaan maalaisrahvasta 1800-luvun lopussa. Ihmiset 
toimivat, mutta mikä heitä liikutti: maailma vai maailmankuva?

Tutkimuksessa murros traditionaalisesta yhteiskunnasta moderniin on ajoitettu 
1800-luvulle. Suomalaisen sosiaalitieteen klassikon Heikki Wariksen mukaan suoma-
lainen maailma oli vielä 1800-luvun puolessa välissä paikallaan pysyvä, ”staattinen”. 
Tällä Waris tarkoittaa sitä, että jo teknisesti ottaen maailma suosi paikallaan pysymistä. 
Liikenneolot olivat vaatimattomalla tolalla, maantieverkko oli harva, höyrylaivaliiken-
ne oli vasta alkamassa eikä rautatieverkkoa ollut. Yhteiskunnassa ei juuri ollut sosiaa-
lista mobiliteettia. 1800-luvun yhteiskunta oli industrialismia edeltävälle aikakaudelle 
tyypillinen suhteellisten muuttumattomien kerrosten yhteiskunta.1

Modernisaatio kuitenkin mullisti kaiken. Liberalismi, elinkeinovapaus, talonpoi-
kien osallistuminen valtiopäiville, rautatiet, siirtyminen metsäteollisuuden siivittä-
mänä rahatalouteen, murros maataloudessa, kansakouluaatteen konkretisoituminen, 
muuttoliike kaupunkiin ja poliittinen herääminen monella eri rintamalla olivat ja ovat 
edelleen suomalaisen suuren modernisaatiotarinan airuita. Kuten Waris juhlallisesti 
toteaa: kaikki tämä alkoi 1860–1870-luvuilla. Nykypäivän suomalainen yhteiskunta 
alkoi murtautua esiin.2

Rakenteelliselta kannalta modernisaation mielenkiintoisin piirre on traditionaalisen 
ja modernin kulttuurin kohtaaminen. Wariksen mukaan aikataulultaan tämä törmä-
yskurssi osui jonnekin 1800-luvun loppupuolelle. Wariksen arvion mukaan törmäys 
oli totaalinen ja yhtäaikainen. Koko suomalainen maalaisyhteiskunta joutui samankal-

1 Waris 1948, 16–17.
2 Waris 1948, 16–17.
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taisten mullistusten eteen. Waris ei ole näkemyksensä kanssa yksin. Perinteisen maata-
louden muutosta tutkineen Arvo M. Soinisen mukaan maatalous kapitalisoitui ja 
rahatalous levisi metsätalouden myötätuulen kautta vähitellen koko maatalous väestön 
ulottuville. Samalla tavalla modernisaatiota on kuvannut myös esimerkiksi Pekka 
Haatanen, jonka mukaan maataloustyöväestön luontoispohjalle perustuva palkkaus 
alkoi herättää tyytymättömyyttä, kun rahatalous alkoi ulottua teollisten elinkeinojen 
ulkopuolelle.3

Modernisaatio on sosiaalisena ilmiönä nähty myös liikaväestöisyyden historiana. 
Marxin mukaan (1800-luvun) maaseudulla esiintyy erityisesti piilevää liikaväestöä. 
Niin pian kuin kapitalistinen tuotanto on saanut haltuunsa maanviljelyksen, alenee 
maatyöväestön kysyntä maanviljelyksessä toimivan pääoman kasautuessa. Osa maalais-
väestöstä pyrkii sen tähden kaupunkeihin ja vaanii tähän sopivia oloja. Näin tapahtuu 
Marxin mukaan, mikäli maatyöväestön häviävää työtä ei kompensoi mikään muu työ. 
Kun näin tapahtuu, maatyöläisen palkka painuu minimiin ja hän seisoo aina toinen 
jalka pauperismin suossa.4

Haatasen mukaan suomalaisen maalaisköyhälistön historia on pohjimmiltaan 
samalla suhteellisen liikaväestön historiaa. Haatasen mukaan ongelma ei ollut miten-
kään tyypillisesti suomalainen vaan yleiseurooppalainen ilmiö, josta yhtenä osoituk-
sena on maatalouden liikaväestön laaja siirtolaisuus Länsi-Euroopan maista valtame-
ren taakse 1800-luvulla. Samalla tavalla liikaväestöisyyttä ovat käyttäneet selityksenä 
siirtolaisuustukijoista Kero ja muuttoliikkeiden tutkijoista Lento.5

Sinänsä tämä rakenteellinen kuvaus tuntuu istuvan mainiosti suomalaiseen agraa-
rirakenteen kuvaukseen. Myös Suomessa yksi näkyvimmistä modernisaation sosiaali-
sista merkeistä oli siirtolaisuus. Perinteistä maataloutta tutkineen Arvo M. Soinisen 
mukaan siirtolaisuus oli seurausta maatalouden murroksesta. Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan ja Satakunnan suuria siirtolaisuuslukuja hän selittää pääoman puutteel-
la, jota karjatalouteen siirtyminen edellytti. Soinisen mukaan maatalous oli suurim-
missa vaikeuksissa siellä, missä metsätalouden merkitys oli pienin ja metsistä saadut 
tulot vähäisimmät. ”Myös aikakaudelle ominainen suuri ulkomaansiirtolaisuus oli 
suurinta niillä seuduilla, missä metsätalous oli heikoimmin kehittynyttä.”6 Siirtolai-
suus oli myös rahvaan liikettä. Haatasen tulkinnan mukaan siirtolaisuuden takana oli 
tilaton maalaisköyhälistö, jonka ongelmana oli heikentyneet mahdollisuudet kohota 
maa talou selinkeinon sisällä.7

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiinto kohdistuu siihen etenikö modernisaa-
tio edellä kuvatulla tavalla ja olivatko modernisaation leviämisen seuraukset sellaisia 

3 Haatanen 1968, 141; Soininen 1982, 49–50.
4 Marx 1974, 577.
5 Haatanen 1968, 22; Kero 1974, 56; Lento 1951, 144.
6 Soininen 1982, 28.
7 Haatanen 1968, 140.
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kuin on esitetty. Siirtolaisuus toimii tässä tutkimuksessa prismana, jonka kautta on 
mahdollista valottaa modernin ambivalenttia luonnetta ja kysyä toimijan asemaa 
rakenteessa. Siirtolaisuus oli osa muuttuvaa, kapitalisoituvaa ja modernisoituvaa yhteis-
kuntaa, siitä eri tutkijat ovat yksimielisiä. Maailma oli liikkeessä, mutta mikä liikut-
ti toimijaa? Oliko se maailma vai maailmankuva? Oliko maalaisköyhälistön ”pakko 
lähteä siirtolaiseksi”?

Modernisaatiota on perinteisessä sosiaalihistoriassa ollut tapana lähestyä rakenteen 
kautta. Klassinen esitys tässä suhteessa on Wariksen teosten ohella O. K. Kilven Suomen 
ammattirakenteen kehitystä ja siirtolaisuuden ja modernisuuden suhteita pohdiskeleva 
Suomen siirtolaisuus ja 19. vuosisadan kansantalous.8 Tässä tutkimuksessa O. K. Kilpi 
esittää tärkeän kysymyksen siirtolaisuuden syistä: Oliko siirtolaisuus seurausta laske-
vasta elintasosta vai oliko kysymyksessä jokin muu modernisaatioon liittyvä mekanis-
mi? Modernisaation rakenteellisen kehityksen tutkimuksessa uudempaa sosiaalihis-
toriallista näkemystä edustavat esimerkiksi Pertti Haapalan Tehtaan valossa ja Risto 
Alapuron State and revolution in Finland.9 Haapalan tutkimuskohteena on ollut 
suomalaisen teollisuustyöväestön synty ja aktivoituminen työväenliikkeeksi. Alapuro 
on puolestaan käsitellyt valtion ja kansalaisen välistä suhdetta. Teoksessaan Alapuro 
valottaa erityisesti sitä, mitä osaa valtio näytteli modernisaatiokehityksessä. Samalla 
Alapuro käsittelee kiinnostavasti sitä, kuinka ekonomiset keskukset saattoivat sijaita 
kaukana Suomen rajojen ulkopuolella: Savon taloudellinen keskus sijaitsi Pietarissa, 
kun taas Etelä-Pohjanmaan taloudellisen orientaation keskus sijaitsi Amerikassa!10

Kysymys suomalaisen rahvaan asemasta 1800-luvun loppupuolella on saanut uusia 
sävyjä, kun mukaan on otettu arjen tutkimuksen tai ainakin ”kansan” näkökulma. 
Rahvaan näkökulmaa oman elämänsä tuottajana ovat raottaneet esimerkiksi artikke-
likokoelma Kansan kokemus ja modernisaatio Suomessa, Kati Mikkolan väitöskirja 
Tulevaisuutta vastaan sekä työväenliikkeen syntyä paikallisena ilmiönä yksilötasolta 
tutkinut Sami Suodenjoki sekä Päivi Lipposen tutkimus kansakoululiikkeen leviämi-
sestä. Myös Risto Alapuro ja Matti Peltonen ovat omalta osaltaan valottaneet toimija-
keskeisempää näkemystä.11

Modernisaation yhtenä tunnusmerkkinä on pidetty sääty-yhteiskunnan vähittäistä 
muuttumista kansalaisyhteiskunnaksi.12 Ihmiset alkoivat toimia erilaisissa yhteiskun-
nallisissa järjestöissä kuten nuorisoseuraliikkeessä, maamiesseuroissa, osuustoiminnas-
sa, vapaapalokunnissa, luku- ja sivistysseuroissa, kuoroissa ja orkestereissa, raittiusliik-
keessä, työväenliikkeessä ja urheiluseuroissa. Nämä uudet yhdistysmuodot aktivoivat 
kansalaistoimintaan sellaisia ryhmiä, jotka varhaisempi seura- ja kokoustoiminta oli 

8 Kilpi 1913 ja 1917.
9 Haapala 1986; Alapuro, 1988.
10 Alapuro 1988, 76.
11 Mikkola 2009; Suodenjoki 2010; Lipponen 2006; Alapuro 1994; Peltonen 1992 ja 2006.
12 Mikkola 2009, 13; Alapuro 1994, 84.
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sivuuttanut. Näiden yhdistysten puitteissa ihmiset saattoivat liittyä yhteen muodolli-
sesti yhdenveroisina ajamaan omiksi tuntemiaan asioita.13

Yksi tärkeimmistä 1800-luvun lopun uusista instituutioista oli kansakoululaitos, 
jonka oppilaina ja johtokunnissa alkoi esiintyä rahvaan edustajia laidasta laitaan. Päivi 
Lipponen korostaa kansakoululaitoksen ensisijaisuutta modernisaation käynnistäjä-
nä jopa niin, että loihe kysymään: ”Käynnistivätkö asetusten säätäjät modernisaation 
vahingossa?” Ennen muuta kansakoululaitos liittyy Lipposen mukaan kansalaisyh-
teiskunnan muotoutumiseen, jolloin ihminen tulee tietoiseksi omista oikeuksistaan 
ja käsittää olevansa kansalainen ja yhteiskunnan jäsen. Kansalaisyhteiskunnan leviä-
misen indikaattorina toimi Lipposen mukaan se, että myös tilattoman väestön määrä 
koulujen oppilaina kasvoi.14

Rahvaaseen nähden tutkimuksen moderni näyttäytyy usein ulkoapäin tuotettuna. 
Kati Mikkolan kuvailun mukaan uudet, modernit elämänmuodot tulivat vähitellen 
osaksi arkea 1800-luvun puolivälistä alkaen: Pelloille ilmestyi uusia maatalouskoneita, 
kotien pöydille kulkeutui sanomalehtiä ja lapset opettelivat pitämään kynää kädessään 
ja laulamaan isänmaan aamunkoitosta. Moderniksi luokitellut ilmiöt herättivät myös 
vastustusta. Esimerkiksi kansakouluaatetta vastaan saatettiin harata siitä syystä, ettei 
voitu taata siitä olevan mitään hyötyä. Koettiin, että koulut veivät arvokasta työvoimaa 
pois maataloustöistä, vieroittavat nuoria työnteosta ja valmistivat näistä hyödyttömiä 
herroja tai, mikä vielä pahempaa, ”puoliherroja”.15

Modernisaation leviämistä tutkittaessa on syytä kysyä, missä määrin käsitykset 
ovat riippuvaisia käytetystä aineistosta ja metodista. Mikäli rahvaan modernisoitu-
minen määritellään laajevana kansalaistoimintana ja osallisuutena päätöksentekoon, 
ilmaantuu tämä asiantila näyttämölle silloin, kun on olemassa jokin dokumentti, kuten 
esimerkiksi koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja tai työväenyhdistyksen jäsen-
luettelo. On kuitenkin kyseenlaista, onko tässä modernisaation alkupiste. Edelleen 
voidaan pohtia, kuten esimerkiksi Suodenjoki, kuinka paljon vapaa kansalaistoiminta 
todella merkitsi. Murtuivatko säätyrajat ja osallistuivatko alimmat kansankerrokset 
järjestöjen toimintaan tasa-arvoisesti?16

Toimijan asemaa modernisaatiossa määrittivät muutkin seikat kuin suhde tiettyi-
hin institutionaalisiin muutoksiin tai vapaan yhdistystoiminnan suomiin uusiin 
mahdollisuuksiin. Tärkeä rakenteellinen edellytys modernille oli rahatalouden synty-
minen. Kun palkka vaihtui rahaksi, merkitsi se ratkaisevaa laajenemista elämänpiiris-
sä ja mahdollisuuksissa. Rahatalouden esiinmarssia kuvastavat termit, jotka kertoivat 

13 Mikkola 2009, 13; Suodenjoki 2010, 73; Alapuro 1994, 81.
14 Lipponen 2006, 2–5.
15 Mikkola 2009, 295 ja 307; Mikkola 2006; Suodenjoki 2010, 70.
16 Suodenjoki 2010, 73.
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työn ja rahan suhteista. Rahvaan piirissä raha ja tili olikin ”litviikkiä”17, joka sanan-
mukaisesti tarkoittaa jotakin, joka voidaan helposti muuttaa rahaksi.18 Toinen seikka 
oli ihmisen suhde työhön. Ihmisen oli Max Weberin sanoin opittava tekemään työtä 
kuin se olisi kutsumus, toisin sanoen yli oman tarpeen. Juuri uudesta suhteesta työhön 
katsoo Weber ”modernin kapitalismin hengen” saaneen alkunsa.19

Modernisaation ytimeen kuului myös kronologisen kelloajan esiinmarssi. Kronolo-
gisen ajan yhteyttä modernisaatioon on sivunnut mm. Weber, Englannin maalaisrah-
vaan elämäntapaa tutkinut E. P. Thompson sekä Michel Foucault, jonka mukaan kello-
aika levisi vähitellen luostareista teollisuuslaitoksiin ja kouluihin. Foucault’n mukaan 
ajan jaottelusta tuli samalla yhä tarkempaa, joka heijastui myös käytetyn ajan laatuun: 
Aika koetettiin mahdollisuuksien mukaan puhdistaa kaikesta, mikä saattaisi häiri-
tä työtä tai opiskelua. Suomessa aihetta on teoreettisesti lähestynyt Jorma Pohjanen, 
joka tuo esille mitattavan, kronologisen ajan merkittävän osuuden modernin ihmisen 
elämässä. Hänen mukaansa klassinen sosiologia sisältää suorastaan tutkimuksellisen 
aukon tässä suhteessa.20

Pelkkä rahan ja kellon saapuminen ei vielä merkinnyt modernin talousihmisen 
syntyä. Rahatalous ja kronologinen aika tulivat osaksi elämää ainoastaan, mikäli 
ihmiset kykenivät omaksumaan mentaliteetin, jossa ihminen suostui kronologisen 
ajan edellyttämään itsekuriin. Tähän kuriin ja itsetarkkailuun sisältyivät ruumiilli-
suuden kontrolli, eleiden vartiointi ja kasvava pidättyvyys. Syvätasolla tämä merkitsi 
uutta suhtautumista ruumiiseen; ruumin näkemistä epäluotettavana kumppanina 
tai epäilyttävänä intohimojen tyyssijana. Samalla omasta ruumiista tuli enemmän 
yksityistä ja intiimiä aluetta, joka yhä tarkemmin erotettiin muista sosiaalisista suhteis-
ta. Lyhyesti sanottuna modernin ihmisen täytyi ymmärtää, että aika on rahaa. Tämä 
prosessi ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys: Suomessakin Kemijoen seudun maalais-
väestö perusteli haluttomuuttaan mennä lähiseuduille perustetuille sahoille töihin 
sillä, ettei haluttu ”mennä kellon alle.”21

Sosiaalihistorian tasolla modernisaatio on nähty kontrollin ja vallan legitiimien 
muotojen muutoksena. Suomessa 1800-luvun poikkeavuutta ja poikkeavuuden tuotta-
mista on tarkasteltu viranomaiskontrollin näkökulmasta. Esimerkiksi Päivi Pukero 
on tutkinut, millä tavoin viranomaiset määrittelivät irtolaisuutta ja huono-osaisuutta. 
Pukerolla on tutkimuksensa keskiössä köyhien, poikkeavien tai muutoin huono-osais-
ten kohtelu. Pukeron mukaan sosiaalisen poikkeavuuden määrittelyssä nähdään kolme 
paradigmaa: Poikkeavuus syntinä, poikkeavuus rikoksena ja poikkeavuus sairautena. 

17 MMA: Rantasalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1900, Cac: 39, § 112. Muonamies 
Albin Kautonen tokaisi isännälleen: ”Tule heti litviikille tarkoittaen tilintekoa”.
18 Summers 1992, 770.
19 Weber 1990, 44 ja 49.
20 Weber 1990; Thompson 1996; Foucault 2005, 172; Pohjanen 2002, 11.
21 Foucault 2010a, 13; Elias 1978, 164; Weber 1990, 34; Mikkola 2006, 193.
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Teologisen maailmankuvan vallitessa poikkeavuus nähtiin syntinä, modernin valtion 
synnyn yhteydessä poikkeavuudesta tehtiin rikos, ja nyky-yhteiskunnassa laki ja lääke-
tiede ovat saaneet määräävän aseman poikkeavuuden määrittelyssä.22

Pukeron tutkimuksen painopiste, viranomaiskontrolli ja siihen liittyvä poikkea-
vuuden määrittely johtaa helposti ajattelemaan, että viranomaiset olivat ainoita, 
jotka harjoittivat valtaa ja määrittelivät poikkeavuutta. Syntyy käsitys, että ihmiset 
asuivat onnellisen tietämättöminä valtasuhteista, kunnes viranomaiset alkoivat 
käyttää kontrollia. Viranomaisten ja rahvaan käsitys kontrollista oli erilainen, mutta 
se ei tarkoittanut sitä, etteikö rahvaan tasollakin olisi harjoitettu kontrollia. Yhtä lailla 
rahvas määritteli poikkeavuuksia kuin viranomaisetkin.

Vallan käsittäminen institutionaaliseksi suhteeksi ”jossa joku määrää” on vain yksi 
tapa. Huomattavasti enemmän ihmisen ajatusmaailmaa muovasi se arki, johon elämä 
oli kiinnittynyt. Maailmankuvan kautta tarkasteltuna vallan voi sanoa kiinnittyvän 
kaikkeen, mutta kiinnittymisen tavat eivät olleet välttämättä näkyviä käskysuhteita. 
Yhtenä tällaisena näkymättömänä tarkastelutapana oli aikakäsitys, joka salli tai kielsi 
ihmiseltä tietyn olemisen tavan. Tältä tasolta tarkasteluna valta saa viranomaiskontrol-
lia aktiivisemman merkityksen. Ihmiset itse tarkastelivat maailmaa kenties hyvinkin 
kaukana vallan institutionaalisista keskuksista ja muovasivat arkipäivässä niitä kiinto-
pisteitä, jotka mahdollistivat toiminnan enemmän tai vähemmän tyydyttävästi. Vallan 
tuottavuuden näkökulma kannustaa tarkastelemaan niitä maailmankuvaan kiinnitty-
neitä itsestäänselvyyksiä, joiden nojalla ihmiset ratkaisujaan tekivät. Näkökulmana on 
se, että arjen maisema toimi lähtökohtana kontrollille, mutta myös vallan tuottavam-
mille muodoille, esimerkiksi erilaisille taloudellisen toiminnan muodoille ja väestölli-
sille ilmiöille, kuten siirtolaisuudelle.

Amerikan siirtolaisuus 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa olikin yksi 
modernin ajan tunnusmerkillisistä piirteistä. Suomessa siirtolaisuus oli ensimmäinen 
massamuotoinen profaani liike, joka tempaisi mukaansa niin alempaa kuin ylempää 
rahvasta. Siirtolaisuutta voi pitää ilmiönä, jonka historiaa ei ole täysin selvitetty. Samal-
la paljastuu, että modernisaation tutkimuksessa on aukkoja. Näiden aukkojen löyty-
miseen ei ole ollut keinoja, koska modernin mentaliteetin osuutta modernisaation 
taustalla ei aikaisemmin juurikaan ole dokumentoitu. Juuri tämän vuoksi siirtolaisuus 
onkin merkityksellinen, sillä sen jäljiltä alemmasta rahvaasta löytyy ensimmäistä kertaa 
suuri määrä dokumentteja, amerikankirjeitä. Näistä kirjeistä löytyy lisää vihjeitä siitä, 
kuinka rahvaan elämää voi tulkita laajemmin muunakin kuin rakenteellisena tutki-
muksena. Varsinkin kirjeet, jotka kuvaavat Amerikkaan lähdön motiiveja ovat tärkeitä, 
sillä niiden avulla voidaan jäljittää laajempia, maailmankuvaan liittyviä ulottuvuuksia. 
Voidaan esittää kysymyksiä, jotka koskettavat laveammin koko yhteiskuntaa. Oliko 
maaseudun rahvas vain teollisen Suomen tai jo pitkälle kapitalisoituneen Amerikan 
työvoimareserviä ja liikaväestöä, vai voidaanko siirtolaisuus ymmärtää osana – weberi-

22 Pukero 2009, 20.
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läisittäin ja foucaultlaisittain ymmärrettynä – moderniin ajattelutapaan kuuluvaa 
agendaa?

Käsillä oleva tutkimus ei itsestään selvästi asemoidu mihinkään aikaisempaan 
sosiaalihistorialliseen esitykseen suomalaisesta modernisaatiosta. Läheisin sukulai-
suussuhde löytyy rakenneteoreettisesta tutkimuksesta, jossa on käytetty perinteistä 
aineistoa, esimerkiksi kirkon väkilukutaulukoita ja maaherran vuosikertomuksia.23 
Tämän aineiston käsittelyssä on kuitenkin käytetty tapoja, jotka ovat sekä tarkem-
pia että laveampia kuin mitä on käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi 
ammattirakenteen selvittämisessä on käytetty kuntatason tietoja ja uudelleen raken-
nettu niitä edelleen uusiksi luokiksi. Tarkkuuden ja laveuden tarkoituksena on ollut 
tarkoitus tuottaa polku, joka johtaa alimmalta mahdolliselta yksikkötasolta ylöspäin. 

Kaikkein vähäisin sukulaisuussuhde suomalaisen tai minkään muunkaan aikai-
semman sosiaalihistoriallisen lähestymistavan kanssa on arjen tutkimustavassa. Arkea 
on kyllä tutkittu perinteenkeräyksenä24 tai vaikkapa yksittäisten dokumenttien 
kautta25 (oikeudenkäynti, kirjeet), mutta ei laajan, vertailevan aineiston kautta. Tässä 
suhteessa palkka- ja palkollisoikeudenkäynnit toimivat dokumentteina siitä, millä 
tavalla ihminen todellisessa, konkreettisessa tilanteessa käsitti oman ja muiden aseman 
maailmassa. Suuren systematisoidun aineiston kautta voidaan rakentaa hahmotuksia ja 
ulottuvuuksia, jotka eivät aikaisempien metodien avulla ole olleet mahdollisia.

Tutkimustapa vaatii lukijalta kärsivällisyyttä, sillä jokainen osio toimii astinlautana 
seuraavalle. Siirtolaisuus avaa kentän modernin keskeisille käsitteille sekä sille tutki-
mustraditiolle, jota Suomessa on käytetty modernisaation ymmärtämiseen. Tätä tradi-
tiota voidaan pitää klassisena sosiaalihistoriana, jossa keskiössä on rakenteen tutkimus. 
Tässä tutkimuksessa tätä tilastollista materiaalia järjestetään uudelleen, tarkennetaan 
sekä asetetaan lähdekriittiseen valoon. Rakenteen tarkastelun jälkeen voidaan esittää 
uutena kysymyksenä se, millä tavalla todellisuus oli rakentunut puheessa. Päämate-
riaalina tutkimuksen tässä osiossa toimii palkollisoikeudenkäynnit ja oikeusosapuol-
ten puhe, syytökset ja todistukset, joita tutkitaan diskurssianalyyttisin keinoin. Näissä 
lausumissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen millaista kieltä alempi rahvas käyttää 
antaessaan todistusta kanssatyöntekijöidensä työpanoksesta ja kuinka näissä lausumis-
sa ilmeni suhde kuriin ja itsekuriin ja sitä kautta ruumiiseen, tunnetilojen hallintaan, 
aikaan, kasvatukseen ja valtaan.

Tutkimuksen maantieteellisenä kohteena on Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Etelä-
Pohjanmaa. Koska kyseessä on kolme maakuntaa, on kaikki kokonaisuudet rakennettu 
yksittäisistä kunnista, joita on 94. Tutkimuksen rajavuodet palkkaoikeudenkäyntien 
osalta ovat 1870 ja 1917. Tilastollinen materiaali on koottu pääosin vuosilta 1810–1915. 

23 Esimerkiksi Kilpi 1913; Manninen 1976; Haatanen 1968; Väestön elinkeino 1979; Heikkinen & 
Kort teinen & Soikkanen & Soininen, 1983.
24 Mikkola 2009.
25 Suodenjoki 2010.
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Tutkimus lähtee liikkeelle siirtolaisuudesta, joka virittää kysymyksen toimijan asemas-
ta muuttuvassa maailmassa. Myöhemmin tutkimusta lavennetaan rakenteen ja toimin-
nan aseman kuvaukseen. Viimeiseksi tutkimus käsittelee arkipäivää ja sitä millä tavalla 
toimija itsensä ja muut hahmotti.

1.2 Olinin tarina

Vuonna 1905 lähti alahärmäläinen kelloseppä Juho Olin Amerikkaan. Passiluettelotie-
tojen mukaan Olin oli Amerikkaan muuttonsa aikoihin noin 30-vuotias. Häneltä jäi 
kotimaahan vaimo sekä kolme lasta. Lähdössä ei sinänsä ollut mitään omituista, sillä 
samaan aikaan Etelä-Pohjanmaalla Amerikkaan muutosta oli tullut lähes arkipäiväi-
nen ilmiö. Ehkä pienenä erikoisuutena voidaan pitää sitä, että lähtijänä oli kelloseppä, 
joka kuitenkin oli melkoisen arvostetussa käsityöammatissaan olletikin oman pitäjänsä 
jos ei napamiehiä, niin kaikin puolin kunnioitettu henkilö. Ensimmäisessä kirjeessä 
kuultaa läpi optimismi ja usko omiin kykyihin.

”Muistathan, että tapasin sanoa, kun tuli puhe ameriikassa olevista, että kun 
tämä poika sinne menee, niin sitä sieltä rahaläjä lähtee liikkeelle. En myöskään 
luovu siitä aatteesta ja sitä toteuttamaan tahdon uhrata kaikki voimani. Minua 
kiellettiin tänne tulemasta väitteellä, että en täälä muka enää tienaa mitään. 
Sen väitteen tahdon kuitenkin näyttää vääräksi. Älä ymmärrä minua väärin, en 
tahdo sanoa, että täälä rahaa saa vaivatta, mutta ahkeruudella ja säästäväisyydellä 
täälä sitä vähä saa kokoon ja sitä paitsi on siinä on vaan vika, että tuhlaavat sen 
sitä myötä kun saavat käsiinsä.”26

Olin kertoo 15. maaliskuuta 1907 kirjatussa kirjeessä, kuinka Rock Springsissä on tul-
lut lakko ja hän on päättänyt lähteä Lead Cityyn. Olin on nyt ryhtynyt valokuvaajaksi, 
mutta sekään ei tunnu takaavan helppoa tietä menestykseen.

”Katsos, jos minulla olisi ollut noita dollareita kylliksi, olisin ilman muuta 
ostanut piletin Suomeen, mutta kun niitä ei ole niin paljo, että niillä vielä kärsii 
lähteä, niin katsoin parhaaksi tavotella niitä täälä vielä jonkun aikaa. Olisihan 
se helpompi olla siellä omaisten keskellä kun olla täälllä siirtolaisena, mutta kun 
nyt kerran tänne on tullut tulluksi en halua täältä aivan prakkina tulla. Kyllä 
minä myönnän, että täällä on vaikea säästää suurempaa summaa, mutta on lupa 
yrittää. Olen nyt ollut täällä lähes kaksi ja puoli vuotta ja tähän astiset säästöni 
ovat kuitenkin verrattain pienet. Työtä on nyt tähän aikaan vähä, ilmat täällä on 

26 VMA: Etelä-Pohjalaisen Osakunnan keräämät Amerikan kirjeet rulla 13 1548/1, Rock Springs 
2.4.1905.
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ollu niin roskiset monta aikaa, että ihmiset eivät ole tulleet kuvaan ja muutenkin 
on talviaika valokuvaajalle hyvin huono.”27

Kuten hän itse huomauttaa, hän on ollut Amerikassa kaksi ja puoli vuotta. Tämä tun-
tuu eräänlaiselta käännekohdalta, sillä Olin arvioi nyt ensimmäistä kertaa omaa menes-
tystään ja koettaa suhteuttaa jo kulunutta aikaa korkeisiin tavoitteisiinsa. Vääjäämättä 
nousee esiin kysymys, onko haaveen saavuttaminen enää mahdollista. Leikillisyys on 
väistynyt sävyssä taka-alalle ja tilalle on hiipimissä epäonnistumisen pelko. Miksi Olin 
ei sitten lähde takaisin kotiin, missä hän myöntää elämisen sujuvan helpommin? Mitä 
ilmeisimmin Olin pelkää sosiaalista häpeää. Nyt ei toimintaa ohjaa enää unelman vir-
voittava voima, vaan pelko epäonnistumisesta. Lapset etääntyvät yhä kauemmaksi ja 
mielikuvat kotimaasta eivät enää vastaa kirjeiden välittämää todellisuutta.

”En tiedä miten se tuntuu niin omituiselta kun kerrot lapsista minulle. Ne kerto-
mukset eivät vastaa sitä kuvaa mikä minulla on heistä, Minä näes muistan ne 
semmoisina kun he olivat kun lähdin kotoa. Ja niin tuntuu se omituiselta kun 
sanot että Allan hyppää lattialla ja käskee kirjottaa minulle asiasta ja toisestakin. 
Hänhän oli aivan avuton, kun lähdin ja vaikka tiedän, että kaksi ja puoli vuotta 
lapsen iässä vaikuttaa paljon, on se silläkin ikään kuin mahdotonta uskoa, että 
se sama Allan, joka kätkyessä imeskeli nyrkkiään on nyt iso pojan pätikkä.”28

Lapsien kehittyminen mittaa aikaa. Kaksi ja puoli vuotta erottaa kaksi aikaa toisistaan. 
Toisessa lapset kehittyvät silmien alla, toisessa syntyy oma henkilökohtainen elämä, 
johon kuuluu unelma menestymisestä. Lapset mittaavat aikaa myös unelmiin. Kuinka 
kauan on enää varaa jäädä, ettei elämä muutu pysyvästi Atlantin toiselle puolen?

Lead Cityn jälkeen liiketoimissa ei näy kohenemisesta. Kaivos täytetään vedellä ”ja 
kaikki on kuin kuollutta”. Kaupungissa on kallista ja Olin pohtii lähtöä farmille, missä 
ruoka ei maksa niin paljon. Samalla Olin ajattelee oppivansa puhumaan paremmin 
englantia, seikka josta on suurta hyötyä liiketoimissa.29 Toukokuusta heinäkuuhun 
Olin pysyttelee farmilla ja palaa sitten – ei Rock Springsiin vaan Leadiin.30 Samalla 
Olin ilmoittaa, että on myynyt osuutensa valokuvausliikkeestä eikä tiedä ”mitä alkaisi 
hommia”. Olin ilmoittaa, että hän voisi ostaa itselleen koko valokuvausliikkeen liike-
kumppani Hyväriseltä, mutta hän ei halua sitä tehdä. Olin pohtiikin paluuta ”kello-
alalle”. Leadissa tosin on yksi iso liike, missä suomalaiset tekevät ostoksensa, mutta 
suomalaista kelloseppää ei ole.31

27 VMA: EPO RL 13, 1548/16 Lead City. 15. 3. 1907.
28 VMA: EPO RL 13 1548/16, Lead City 15. 3. 1907.
29 VMA: EPO RL 13 1548/17, Lead City 17.5.1907.
30 VMA: EPO RL 13 1548/18, Lead City 7.7.1907.
31 VMA: EPO RL 13 1548/18, Lead City 7.7.1907.
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Olin miettii askeleitaan tarkkaan, mutta samalla tulevat esiin ne rajoitukset, joiden 
sisällä hänen on pakko toimia. Koska hän ei osaa puhua englantia muuta kuin autta-
vasti, on hänen pysyteltävä niillä seuduilla, missä on paljon suomalaisia. Suomalaiset 
taas työskentelevät kaivoksissa ja muilla matalapalkkaisilla ja suhdanneherkillä aloilla. 
Näin Olinin kyvyt ja lahjakkuus ei ota päästäkseen lentoon.

Leadissa Olin työskentelee Quimbyssä, joka on hänen mielestään hyvä paikka. 
Ongelmana vain on jälleen huono aika.32 Suhteet kotiin alkavat hiljalleen etääntyä, 
sillä seuraavassa kirjeessä Olin käyttää paljon aikaa kuvaillakseen niitä epätietoisuu-
den tunteita, joita odottelu hänessä on herättänyt. Onhan edellisestä kirjeestä kulunut 
jo kolme kuukautta. Epäilykset ovat olleet vakavia ja mielessä on käynyt jopa lopul-
linen välirikko: ”Eihän se ole niin suuri ihme jos ajattelin, että olet minulle potkut 
antanut.”33

Seuraava kirje on päivätty vasta 9.2.190834. Olin saa tietää, että kotona Lyylillä on 
yskää. Leadissa asiat eivät suju hyvin, sillä Olinin mukaan aika on huono ja muutoin-
kin ilmaantuu aina jotakin varoittamattomia esteitä, kuten kaivoksen palo, joka Olinin 
mukaan ”söi lähes kaikki” säästöt.

Suurempi isku on kuitenkin vielä edessäpäin. Olin saa tietää, että Lyyli on kuollut.35

”Tuntuu niin ikävältä enkä voi poistaa mielestäni tuota Lyylin kuolemaa vaan se 
vaivaa minua yhä. Olen tehnyt satoja kysymyksiä sinne ja tänne… Aina se vaan 
pysähtyy siihen samaan kohtaan, lapseni pikku Lyylini on kuollut, vai miksi sen 
piti noin käymän. Muistat kai että Lyyli oli lapsistamme juuri hän josta eniten 
pidin eli se joka minua eniten miellytti.”

Pikku hiljaa ajat kuitenkin muuttuvat paremmiksi. Helmikuun 28. päivä 1909 Olin 
kirjoittaa kirjeen, johon on painettu Otava Gold Mining Companyn nimi. Tämä ei ole 
sattumaa, sillä Olin on hankkinut itselleen kultayhtiön osakkeita. Olin kertoo, että on 
ollut ”kiirusta”. Samalla saa selityksensä se, miksi Olin ei ole saanut vaimoltaan kirjet-
tä. Kyseessä ei olekaan tahallinen ”sitkutteleminen”, suhteen hiipuminen, vaan se että 
kirjeet ovat yksinkertaisesti kadonneet matkan varrella johonkin. Lapset ovat jälleen 
kasvaneet, mutta vielä ei ole aika palata Suomeen. Olin on nyt ollut Amerikassa neljä 
vuotta.

”Olisihan se hauskaa nähdä heitä, mutta sen täytyy siltikin siirtää tuonnem-
maksi. Olen takertunut tähän Otava komppaniaan niin lujasti, ettei minun 
sovi mitenkään täältä vielä lähteä. Ainakaan muuta jos käymään, mutta sekin 

32 VMA: EPO RL 13 1548/19, Lead City 15.8.1907.
33 VMA: EPO RL 13 1548/20, Lead City 24.91907.
34 VMA: EPO RL 13 1548/21, Lead City 9.2.1908.
35 VMA: EPO RL 13 1548/22, Lead City 20.3.1908.
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maksaa liian paljon vähimmässäkin laskussa 300 dollaria täältä se huvimatka ja 
sitähän ei kannata tehdä.”

Otava nostattaa toiveita. ”Koster piiksissä” (= Coster Peaks?), missä Otava-yhtiön maat 
sijaitsevat, on kultaa. Olinin mukaan ongelmana on vain se, kuinka sen saisi ylös. Olin 
on ollut Otavalla työssä ja iltasella puhdetyönä särkenyt vasaralla kiveä ja tehnyt siitä 
saadusta kullasta sormuksen.

Olin on mitä ilmeisimmin liittynyt sosialistipuolueeseen, sillä hän osallistuu 
kokoukseen, joka pidetään Hancockissa.36 Muutenkin Olin viettää seuraavat ajat 
kiertelevää elämää. Hän matkustaa Duluthiin ja Minneapolisiin myymään Otavan 
osakkeita. Kellosepän työt kiinnostavat jälleen Olinia ja hän harkitsee jäämistä Dulut-
hiin.37 Otavan taival alkaa kuitenkin nopeasti muuttua mutkalliseksi. Tammikuussa 
1910 Olin palaa jälleen Leadiin Wyomingista. Kaivososakkeet eivät käy kaupaksi, koska 
Olinin mukaan niillä on narrattu ihmisiä eikä kukaan tahdo enää ostaa rehelliseen-
kään yritykseen. Olin kuitenkin matkustaa paljon, ja seuraavaksi hän suuntaa Michi-
ganiin, Illinoisiin ja Pennsylvaniaan. Rock Sprinsissa lakkoillaan ja ”pyysymiehiä on 
tuotettu Denverista saakka”. Yhteydet kotiväkeen eivät ole täysin poikki, sillä Wäinö 
pyytää kirjeessään suksirahaa. Olin lupaa lähettää dollarin.38 Wäinö saakin dollarin-
sa kirjeessä, joka on päivätty Ishpemingissä Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen 
kirjepaperille 18.2.1910.39

Lake Superiolta joulukuussa 1911 lähetetyssä kirjeessä Olin kertoo uutisen: Hän 
ilmoittaa, että seuraavana kesänä hän tulee Suomeen!40 Tästä ei kuitenkaan tule 
mitään, se käy ilmi kirjeestä, joka on päivätty vuoden päähän, eli joulukuulle 1912. 
Samassa yhteydessä käy ilmi, että Olin kokee vieraantuneen tyttärestään.

”… Tunnen piston rinnassani. Tunnen, että olen isänä laiminlyönyt velvolli-
suuksiani sinua kohtaan. En ole ollut näkemässä enkä neuvoillani ohjaamassa 
sitä hiljaista ja varmaa kehitystä, mikä sinussa on tapahtunut tämän kahdeksan 
vuoden ajalla.”

Kun tulee puhe Selman kouluttamisesta, on Olin innokkaasti mukana. Seminaaria 
Olin ajattelee sopivimmaksi, se kun on vain neljävuotinen ”eikä kysy mahdottomia va-
roja”. Hän pyytää tytärtään myös lueskelemaan niitä kirjoja, mitä Olinilta on jäänyt 
sekä käyttämään myös lainaston palveluja: ”Se kehittää ajatuskykyä. Se onkin tärkeintä 
elämässä, että ajatukset ovat puhtaat ja selvät, ”sitten voi elämässään johtaa oikein”.41

36 VMA: RL 1548/26, Hancock 2.9.1909.
37 VMA: RL 13 1548/27, Duluth 9.9.1909.
38 VMA: RL 13 1548/28–29, Lead City 5.1.1910.
39 VMA: RL 13 1548/30, Ishpeming 18.2.1910.
40 VMA: RL 13 1548/31, Superior 11.12.1911.
41 VMA: RL 13 1548/32, Lead City 19.12.1912.
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Vihdoinkin Olinilla on annettavaa lapsilleen. Hän suhtautuu suopeasti koulutuk-
seen. Samalla käy ilmi, että hän itsekin on jossain määrin lukenut mies, jolle sivistys 
on arvo sinänsä. Olin on humanisti, joka haluaa siirtää tämän osan henkisestä perin-
nöstään lapsilleen. Hän kehottaa Selmaa lämpimästi kirjoittamaan: ”Ei sinun tarvitse 
miettiä miten kirjoitat, kyllä minä ymmärrän.”

Arkistoiduissa kirjeissä on nyt kolmen kirjeen väli, sillä seuraava ilmestyy Olinilta 
Suomeen vasta 1915. Ensimmäinen maailmansota, Olinin sanoin ”suuri eurooppalai-
nen sota” on tullut väliin ja kirjeet kulkevat satunnaisesti tai ei ollenkaan.

”Sen jälkeen kun suuri eurooppalainen sota alkoi, en ole saanut minkäänlaista 
tietoa sieltä kotoa. En tiedä elättekö vaiko oletteko kuolleet. Olen kirjoittanut 
pari kertaa, mutta en ole saanut vastausta kumpaankaan kirjeeseeni, luultavas-
ti ovat ne joutuneet sensuurin paperikoriin tahi muuten hävinneet matkalla. 
Jouluksi lähetin rahaa 20$, vaan en tiedä oletko sitäkään saanut, koska en ole 
siitäkään sen jälkeen mitään kuullut.”42

Olinin kirje vaikuttaa samanlaiselta kuin aikaisemmatkin, mutta onko mitään muut-
tunut vuosien varrella? Kyllä on, Olinilla on nyt oma liike ja hän kirjoittaa kirjoitusko-
neella omalle kirjoituspaperille, jossa lukee painettuna:

JOHN OLIN
EXPERT WATCH AND CLOCK MAKER SATISFACTION GUARANTEED
16 West Main St.

Olin on siis vakiinnuttanut asemansa Uudella Mantereella, mutta siitä huolimatta hän 
ei ole tyytyväinen. Syy on taaskin taloudellinen.

”Aika nykyisin on kovin huono, huonoin mitä olen nähnyt moneen vuoteen. 
Töitä ei ole saatavissa ja liike-elämä on lamaannuksissa. Monta teollisuushaaraa 
on nykyään seisauksissa ja toiset kituvat elämän ja kuoleman välillä. Kuparikai-
voksia Michiganissa Montanassa ja Arizonassa on seisautettu suunnaton joukko 
ja muutamissa missä töitä vielä tehdään on palkkoja alennettu tuntuvasti.”

Arkistosta löytyy myös päiväämätön kirje, mutta se on ajoitettavissa hieman aikaisem-
maksi kuin edellinen. Se on painettu samanlaiselle paperille ja kirjoitettu koneella. Li-
säksi Olin mainitsee, että ”on kulunut kohta kymmenen vuotta siitä kun lähdin.” Tämä 
lienee yksi niistä kirjeistä, joita Olin ajatteli kadonneeksi. Hän vihjaa taas Suomeen 
paluusta, tai ainakin vierailusta.

”Kun lapsetkin kasvaa, niin näittenkin vuoksi näyttää tarpeelliselta sinne tulla, 
ja sitten onhan minulla Lissu, jota minun välttämättömästi viellä pitää saada 

42 VMA: RL 13 1548/33, Lead City 20.3.1915.
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tavata ja nähdä, kuinka paljo hän on muuttunut, onko hän enää ollenkaan 
entisensä näköinen.”

Olin puhuu vaimostaan enää tuttavalliseen sävyyn, aivan kuin hän olisi jokin vanha 
ystävä, jota hän ei ole tavannut aikoihin. Työstään hän kertoo sen verran, ettei tienaa 
tarpeeksi, mutta saa sentään olla ”oma herransa”.43 Toisessa päiväämättömässä, koneel-
la kirjoitetussa kirjeessä, Olin mainitsee, että hänellä on oppilas, joka maksaa 230$. 
Reumatismi repii Olinia kuin ”piru sielua”.44

Nämä olivat viimeiset kirjeet, jotka Olin lähetti. Olinin vaimo eli epätietoisuudessa 
Olinin kohtalon suhteen. Lopulta Olinin ympärillä kiertävät huhut tiivistyivät yhtey-
denottoyritykseksi. Minnesotassa asuva, ilmeisesti Olinin ja hänen vaimonsa yhtei-
nen ystävä, oli saanut kirjeen Suomesta, todennäköisesti Olinin vaimolta, joka kautta 
rantain tiedusteli miehensä tilannetta. Kirje on päivätty 21.7.191945 ja siitä huokuu 
suorasanainen yllätys:

”Hämmästyin suuresti saadessani kirjeesi, se oli pitkästä ajasta ja sitte luulin 
teidän tietävän Olinin kohtalosta enemmän kuin minä. Sitte onki jo 9 vuotta, 
kun olen tavannut Olinin, enkä sen jälkeen saanut kirjeisiini ensimmäistäkään 
vastinetta. Sitäkään en ole kuullut, että olisi hän ollut toisissa naimisissa, mutta 
talvella kuulin Mahlakallion tyttäreltä Sanna (Kannastolta?), että Olinin pitäisi 
olleen viimme aikoihin asti Lead Cityssä.”

Kirjeen kirjoittaja kertoo, kuinka hän tämän tiedon nojalla koetti saada yhteyttä 
 Oliniin jo sodan aikana. Kirje tuli kuitenkin takaisin varustettuna sanoilla ”return – 
deceased”, josta kirjeen lähettäjä ymmärsi, että Olin oli kuollut. Olinin arvoitus jäi kui-
tenkin vaivaamaan kirjeen kirjoittajaa, joten seuraavaksi hän otti yhteyttä kellosepän 
liikkeeseen, missä hän tiesi Olinin työskennelleen. Sieltäkään ei kuitenkaan vastattu.

Varmojen tietojen puuttuessa kirjoittaja toistaa niitä puheita, joita hän oli Olinista 
kuullut kerrottavan:

”Kerran kuulin, että hän oli lyönyt italialaisen katuun niin lujasti, että mies 
heitti henkensä vähän päästä. Mutta se mies oli pyörittänyt päätään kun oli 
poliisitutkinnassa kysytty, että tämäkö Olin sinua löi? Ei ymmärtänyt kieltä eikä 
kysymystä. Mene ja tiedä onko tuossa perää.”

Kirjoittaja myöntää, että ei ole itsekään varma ovatko puheet totta, ja ymmärtää ne 
pelkiksi huhuiksi. Sen sijaan kirjoittajalle on hyvin tuttu Otava-kaivosyhtiön osak-
keet, joita Olin kiersi kaupittelemassa. Kirjoittaja kertoo, että ”homma meni nurin ja 

43 VMA: RL 13 1548/34, Lead City päiväämätön.
44 VMA: RL 13 1548/48, Lead City päiväämätön.
45 VMA: RL 13 1548/35, Nashwauk, Minnesota 21.7.1919.
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 Olinikin siinä hävisi kaikkensa noin 1000$ 6–7 vuotta sitten. Se antoi kai alkua ryy-
piskelyyn.”

Olin lähti Amerikkaan vuonna 1905 ja ehti olla siellä kymmenen vuotta ennen kuin 
kirjeet loppuivat. Suurta unelmaa isoista rikkauksista Olin ei saavuttanut. Yrittämi-
sen puutteesta Olinia ei voi moittia: Hän kiersi ympäri Minnesotaa ja Etelä-Dakotaa, 
Duluthista Leadiin. Vaikka Olin menestyikin aika ajoin mukavasti perustamallaan 
valokuvausliikkeellä, elämä oli silti pikemminkin pärjäämistä kuin vaurastumista: 
Hyvinä aikoina meni paremmin, huonoina jouduttiin liike sulkemaan ja lähtemään 
”farmille.” Miksi Olin sitten jäi Amerikkaan eikä palannut takaisin? Mikä sai hänet 
jäämään? Mikä oli saanut hänet lähtemään?

1.3 Olinin tarina osana modernia diskurssia

Olinin tarina valottaa osaa niistä välittömistä motiiveista, jotka lähettivät Amerikan 
siirtolaiset matkalle. Sosiaalihistorioitsija John Bodnar onkin kuvaillut ”kapitalismin 
lapsiksi” niitä eurooppalaisia työväenluokan amerikansiirtolaisia, jotka jättivät koti-
maansa vuosina 1880–1930. Tällä hän tarkoittaa sitä, että päätökset, joita he tekivät, 
olivat pääoman rakenteellistamia. Pääoma sekä mahdollisti että pakotti siirtolaisia 
asettaen rajat sille, mikä oli mahdollista tai mahdotonta. Siirtolaisuus syntyi kapita-
lismin sanelusta ja tarpeista, eikä kapitalismi olisi onnistunut ilman siirtolaisuutta.46 
Samalla voidaan ihmetellä vähän pidemmälle: Miksi rahasta tuli niin tärkeä? Oliko 
kysymys siitä, mitä Georg Simmel nimitti modernin ihmisen ristiriidaksi, että raha sa-
malla vieraannuttaa mutta luo yksilöllisyyden ja vapauden?47

Olinin siirtolaisuuden motiivien esittelyyn liittyy joukko taustaolettamuksia. 
Rahan, suorastaan rahaläjän hankkiminen nähdään, ei ainoastaan hyväksyttynä 
toimintana vaan motiivin kantavana peruspilarina. Kyse on lähinnä siitä, kuinka tämä 
tavoite voidaan onnistuneesti toteuttaa. Olinin tavoitteellisuutta edeltää siis tietty-
jen voimavarojen merkityksen ymmärtäminen. Laajemmassa mielessä raha nähdään 
pääomana (rahaläjä), joka kyetään hankkimaan tiettyjä sääntöjä noudattamalla.

Giddens puhuu sääntöjen ja voimavarojen muunnettavuudesta, siitä kuinka kapita-
listisessa taloudessa esiintyvä yksityisomaisuus ovat muunnettavissa esimerkiksi voitok-
si tai koulutukseksi. Välittäjänä tässä muunnoksessa toimii raha.48 Suhde toimii myös 
toisin päin. Ammatilliset kyvyt ja säästäväisyys on edelleen muunnettavissa rahaksi. 
Olin itse toteaa olevansa valmis uhraamaan kaikki voimansa ja noudattamaan samal-
la säästäväisyyden periaatetta. Olinin mainitsemaan voimavaroihin (kyvyt ja itseku-
ri), liittyy edelleen tietty itsestään selvä aikaan liittyvä taustaolettamus. Aikaa ei sovi 

46 Kivisto & Faith 2010, 18.
47 Aro & Jokivuori 2010, 87.
48 Giddens 1984a, 171.
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tuhlata ja se täytyy käyttää hyödyksi. Näiden resurssien avulla Olin konstituoi oman 
tulevaisuutensa.

Missä mielessä Olinin puhetta voi sitten pitää diskurssina? Alasuutarin mukaan 
diskurssin synty piilee rutiinin poikkeamassa. Vaikka ihmiset käyttäytyvät suurim-
man osan ajasta rutiininomaisesti kiinnittämättä huomiota taustalla oleviin sääntöi-
hin, rutiinin keskeytyessä he turvautuvat välittömästi tulkintaresursseihin, jotka ovat 
kytköksissä tähän käyttäytymiseen. Siten he kontrolloivat toistensa käyttäytymis-
tä. Juuri tätä tarkoitetaan diskurssilla, ja juuri tässä tietyssä mielessä voidaan puhua 
taustalla vallitsevista säännöistä ja normeista.49

Olinin kohdalla diskurssi on suuntautunut motiivien vahvistamiseen tiettyjä uhkia 
kohtaan. Oliniahan on ”kielletty lähtemästä”, hän itse on sitä mieltä, että ”tuhlaavai-
suus” on yksi este tavoitteiden saavuttamisen tiellä. Diskurssi on siis virittynyt piile-
vän epäonnistumisen torjumiseen. Näin diskurssi syntyy havaitusta potentiaalisesta 
ristiriidasta tavoitteiden ja niitä uhkaavien esteiden välillä. Tämä ristiriita saa Olinin 
reflektoimaan omaa käyttäytymistään. Samalla Olin luo omalla tulkinnallaan toimin-
nan säännön, jota noudattamalla hän voi saavuttaa päämääränsä. Sääntö voisi kuulua: 
käytä kaikki voimasi ja ole säästäväinen.

Periaatteessa Olinin Amerikan matkan motiiveja voi tarkastella kahdesta eri 
näkökulmasta, jotka voidaan kiteyttää Max Weberin mielekkään toiminnan käsittee-
seen sekä Michel Foucault’n diskurssin käsitettä lähtökohtana käyttävään ajatteluun. 
Weberin mukaan toiminnan erottaa käyttäytymisestä se, että ihminen kykenee liittä-
mään toimintaan subjektiivisen mielen. Tässä suhteessa Olinin Amerikan matkaa 
voisi kuvata ”mielekkääksi”. Rikastuminen toimii tällöin Amerikan matkan motiivina. 
foucault’lainen ajattelu suhtautuu kuitenkin epäluuloisesti subjektiivisen mielen käsit-
teeseen. Foucault’n perustavanlaatuisen määritelmän mukaan diskurssit on nähtävä 
käytäntöinä, jotka muotoilevat järjestelmällisesti kohteet, joista puhuvat. Diskurssin 
kohteet on tehty merkeistä: Mutta se, mitä ne tekevät, on enemmän kuin merkkien 
käyttämistä asioiden tarkoittamiseksi. Juuri tämä enemmän tekee niistä kieleen ja 
puheeseen palautumattomia.50 

Diskurssin kohteella on edelleen omat historialliset ilmaantumisehtonsa, ne histo-
rialliset olosuhteet, joiden ansioista siitä voidaan ”sanoa jotakin”. Tämä tarkoittaa sitä, 
ettei millä tahansa aikakaudella voi puhua mistä tahansa ja että ei ole helppoa sanoa 
jotakin uutta. Diskurssin kohteet eivät kuitenkaan – Foucault’n sanoin – ole taivaan 
esikartanoissa odottamassa käskyä, joka vapauttaisi ne ja sallisi niiden ruumiillistua 
näkyvään ja puheliaaseen objektiivisuuteensa.51 Edelleen Foucault’n mukaan lausu-
man subjekti ei ole jonkin lauseen kirjallisen tai suullisen artikuloitumisen syy, alkupe-

49 Alasuutari 2007, 69.
50 Foucault 2005, 35 ja 69.
51 Foucault 2005, 63.
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rä tai lähtökohta. Se on määrätty ja tyhjä paikka, jonka erilaiset yksilöt voivat täyttää.52 
Propositiot, lauseet tai merkkikokonaisuudet ovat lausuttuja vain siinä tapauksessa, 
että ne koostuvat sen määrittelemisestä, jonka kuka hyvänsä yksilö voi omaksua ja mikä 
asema kenen tahansa yksilön pitää omaksua ollakseen subjekti.53

Foucault’ta voi tulkita siten, että lausumia ei voi naulata kiinni kokemukseen, joka 
olisi ”aito”. Heti astuessaan kielen piiriin kokemus muuntaa muotoaan: nimettömästä 
tulee nimettyä. Olinin tapauksessa tämä merkitsee sitä, että emme voi todella tietää, 
mikä Olinin Amerikan matkan tarkoitus oli. Emme voi tietää puhuiko hän totta, 
luuliko hän puhuvansa totta vai taivutteliko hän itseään uskomaan sanoihinsa. Varmaa 
on sen sijaan se, että hän käytti kieltä, josta on helposti poimittavissa merkitys: ”Lähdin 
Amerikkaan, koska haluan rikastua.” Tämä syy muodostaa tietyssä ajassa diskurssin, 
jota on mahdollista ymmärtää ja joka voidaan lausua julki pätevänä motiivina. Oleel-
lista on se, että tämä kertomus on mahdollista jakaa, jolloin se on myös mahdollista 
toistaa ja että se on kenen tahansa omaksuttavissa.

Diskurssit syntyvät siis tietyssä historiallisessa tilanteessa ja tietyssä kontekstissa. 
Tämä merkitsee sitä, että yksilöt eivät vain liitä toimintaansa merkityksiä. Jotta jotakin 
voitaisiin ilmaista, täytyy käyttää sellaisia merkityksiä, joita on mahdollista hyväksyä 
tietyssä asiayhteydessä. Diskursiivisuuden ajatus saa kysymään sitä, miksi Olin perus-
teli Amerikan matkaansa juuri tällä tavalla? Mikä teki perustelusta sellaisen juuri tässä 
historiallisessa tilanteessa, niin että se saatettiin hyväksyä pätevänä? Mitä historiallisia 
taustaolettamuksia perusteluihin sisältyy?

Weberin mukaan modernin elämän erityisenä piirteenä voidaan pitää uutta ammat-
tityöhön tähtäävää eettistä asennetta, joka edellyttää luopumista ”faustisesta kaikin-
puolisuudesta”. Tässä elämäntyylissä ”teko” ja ”itsekieltäymys” määrittävät toisiaan 
molemminpuolisesti.54 Siirtolaisuus, sellaisena kuin Olinin esimerkki sen toi esille, 
edellytti itsestään selvänä suhdetta, missä täytyi ymmärtää itsekurin – tai weberiläi-
sittäin ilmaistuna – itsekieltäymyksen merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla 
yksilö sitoutui osaksi lineearista, takaisinpalaamatonta aikarakennetta.

Yksilö rajasi itseään, rakensi itsensä diskurssiin, joka edellytti jatkuvaa eteenpäin-
menoa ja aikaa, joka koskaan ei tullut takaisin. Yksilön täytyi tuottaa itsestään subjekti, 
joka kykenee kertomaan oman tarinansa. Tästä narratiivissa subjektius oli jatkuvasti 
vaarassa tuhoutua, sillä kertomus ei välttämättä edennyt käsikirjoituksen mukaisesti. 
Kuten Giddens asian kiteyttää: Itseidentiteetin eksistentiaalinen kysymys on sidoksissa 
hauraaseen luonteeseen elämäkerrasta, jolla yksilö ruokkii itseään.55

Modernin maailmankuvan edetessä mahdollisuudet lisääntyvät. Tämä merkitsee 
sitä, että subjekti saattaa rakentua useissa mahdollisissa maailmoissa, jolloin diskurssit 

52 Foucault 2005, 127.
53 Foucault 2005, 128.
54 Weber 1990, 134.
55 Giddens 1991, 54.
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eivät ole vain toisiaan täydentäviä, vaan ristiriitaisia.56 Olinin kohdalla tämä merkitsi 
jatkuvaa ristiriitaa ”rikastumisen diskurssin” ja ”perhediskurssin” välillä.

Olinin itselleen esittämä kysymys on paljastava. Voidaan todellakin kysyä, kuinka 
on mahdollista, että maailma ilmenee kahdessa eri tasossa ja Olinilla on kaksi eri 
identiteettiä? 

”Miksi olen jättänyt syntymämaani sen mukana vaimoni, lapseni, tuttavani, 
lähtenyt vieraalle maalle, jossa ei ole ainuttakaan ystävää, jota vastoin voisin olla 
kodissani lapsukaisteni ympäröimänä.”57

Olinin ristiriitaa voidaan valottaa normatiivisten ja konstitutiivisten sääntöjen pohjal-
ta, tai kuten John Searle asian esitti, regulatiivisten ja konstitutiivisten sääntöjen kaut-
ta. Searlen mukaan esimerkiksi shakkipelin säännöt eivät pelkästään säätele shakin 
pelaamista, vaan sellaisenaan luovat mahdollisuuden pelin pelaamiseen.58 Ajatus tul-
kintojen konstitutiivisuudesta tai generatiivisuudesta merkitsee sitä, että todellisuutta 
voi hahmottaa useista eri näkökulmista, ei pelkkänä normatiivisena rakenteena.

Olinin elämä oli toisaalta kiinnitetty narratiiviin, missä hän rikkaana miehenä 
palaa Suomeen, mutta myös ajatukseen perheestä ja lapsista. Nämä kaksi diskurssia 
esiintyivät vuorotellen Olinin kirjeissä, kuitenkin niin, että ”perhediskurssi” jatku-
vasti hävisi ”rikastumisen” diskurssille. Kun rikastumisen diskurssi rakensi Olinista 
tulevaisuuteen suuntautuvan, itsekieltäymykseen valmiin, aikaan venytetyn subjektin, 
oli perhediskurssin Olin katuva, taaksepäin suuntautunut ja narratiivinsa kadottanut, 
modernissa mielessä tyhjä ja epäonnistunut. Samalla tämä ristiriita toimii johtolanka-
na: Miten voi olla mahdollista, että Olinin suuri haave voi olla jotakin niin vieraan-
nuttavaa, niin pakonomaista? Eihän Olinia kukaan ollut pakottanut haaveilemaan 
rikkauksista?

Vastausta voi etsiä vallan produktiivisuudesta. Foucault’n mukaan valta aikaansaa 
mielihyvää, muodostaa tietoa ja tuottaa diskursseja. Valta pitäisikin ymmärtää tuotta-
vaksi verkostoksi, joka läpäisee koko sosiaalisen verkoston.59 Edelleen valta ei paikallis-
tu tuonne tai tänne eikä ole koskaan kenenkään käsissä, ei hyödyke tai osa varallisuutta. 
Valtaa käytetään verkostomaisen järjestelmän kautta. Yksilöt eivät ainoastaan kierrä 
sen rihmojen välissä: he ovat aina sekä vallan kohteita että vallan käyttäjiä. Valta ei 
kesytä tai murskaa yksilöitä. Itse asiassa vallan yksi pääasiallisia vaikutuksia on se, että 
tietyt ruumiit, tietyt eleet, tietyt diskurssit, tietyt halut identifioidaan ja määritellään 
yksilöiksi.60

56 Silvonen 2006, 28
57 VMA: RL 13 1548/41, päiväämätön kirje.
58 Searle 1969, 33–34
59 Foucault 1980b, 119.
60 Foucault 1980b, 98.
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Foucault’n sanoja voi tulkita siten, että diskurssit toimivat tietyssä vallan kentäs-
sä: Se että ylipäätään jotakin tulee sanottua ja määriteltyä, on vallan produktiivisuut-
ta. Toisaalta taas vallan kenttä aiheuttaa sen, että tietyt mahdolliset tulkinnat jäävät 
käyttämättä: tietyillä vallan kentillä yksilö kykenee aktualisoimaan tietyn tietomuo-
don. Lisäksi yksilöt tulevat yksilöiksi tietyssä vallan kentässä. He ovat pakotettuja 
etsimään tulkintoja, määrittelemään itseään. Tämä tehtävä on kuitenkin loputon, sillä 
sen tärkeimmät elementit syntyvät jossakin muualla kuin yksilön itsensä luomina. Siksi 
kieli ja sen varaan rakentuvat diskurssit ovat yksilölle yhtä lailla välttämättömiä kuin 
vieraitakin.

Myös Olinin motiivit ovat ymmärrettävissä produktiivisen valtakäsityksen kautta. 
Kerrotut motiivit esiintyvät vaihtoehtoina ja mahdollisuuksina, ei pakkoina. Motii-
vit olivat ilmaistavissa, ne esiintyivät ensin yhdessä sitten toisessa diskurssissa, ensin 
kotimaassa kerrottuna vaimolle, tämän jälkeen Amerikassa, uudessa tilanteessa. 
Olinilla oli mahdollisuus ilmaista juuri nämä motiivit, hänellä oli mahdollisuus raken-
taa tulkinta, missä hän tulkitsi tulevaisuuttaan näiden motiivien kautta. Mikä teki 
mahdolliseksi tulkita omaa elämää tällä tavoin? Missä sijaitsi se vallan kenttä, joka teki 
mahdolliseksi konstituoida juuri tällaiset motiivit?

Viittauskohteena voidaan käyttää kulttuurisen alitajunnan käsitettä, jonka Pertti 
Alasuutari määrittelee rutinoiduiksi, itsestään selviksi ajatus- ja toimintatavoiksi.61 
Anthony Giddensin voidaan katsoa puhuvan samasta asiasta, kun hän tekee eron 
tiedostamattoman, käytännöllisen tietoisuuden sekä diskursiivisen eli tietoisen, ilmai-
sun tasolle kohoavan, artikuloitavissa olevan tietoisuuden välillä. Käytännöllinen 
tietoisuus sisältää kaikki ne asiat, jotka mahdollistavat ihmisille ”jatkaa eteenpäin” 
sosiaalisessa elämässä ilman, että he antaisivat noille asioille diskursiivista ilmaisua.62 
Foucault’n käsitteelliseen arsenaaliin eivät kuuluneet toimija, alitajunta, rutiini tai 
tiedostamaton. Sen sijaan hän määritteli rajoittuneen, opitun käyttäytymisen sekä 
yhteiskunnassa järjestelmänä toimivan ilmaisua vaille jäävän, ei-diskursiivisen kentän 
”instituutioksi”. Tällöin tieto on oleellisesti diskursiivista, kun taas Foucault’n sanoin 
valta on aina läsnä eikä kukaan koskaan ole sen ”ulkopuolella”.63

Alitajuisen ja diskursiivisen välisen suhteen kautta voidaan valaista myös Olinin 
rikastumisen diskurssia. Esittipä yksilö motiivit kuinka kirkkaasti hyvänsä, jää tämän 
tiedon taakse aina tuntematon, ei-diskursiivinen kenttä, jonka oleellisena piirteenä voi 
pitää vallan jatkuvaa läsnäoloa ja tietoa käytännöllisessä muodossa. Tätä ei-diskursiivis-
ta, piiloon jäävää maailmaa voisi kutsua kulttuuriseksi varannoksi, joka mahdollistaa 
erilaisten tarkkailukulmien syntymisen. Olinin kohdalla tämä merkitsi sitä, että hänen 
maailmassaan oli mahdollisuus tuottaa ensin yksi tietomuoto, joka sisälsi rikastumisen 
ajatuksen. Tässä diskurssissa Olin tuotti itsestään subjektin, joka työskentelee ahkeras-

61 Alasuutari 2007, 28; ks. myös Giddens 1984b, xxii ja Foucault 1980b, 197.
62 Giddens 1984a, 20 ja 100; Giddens 1984b, xxiii.
63 Foucault 1980a, 141 ja 196.
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ti ja vastustaa kiusauksia. Toisessa diskurssissa hän oli muuta: mies joka oli jättänyt 
perheensä.

Tässä kohtaa jäljet loppuvat ja kieltäytyvät viemästä pidemmälle. Olin oli valmis 
menemään pitkälle, sijoittamaan paljon järkeensä ja tulevaisuuteensa tietämättä lopulta 
tarkalleen miksi. Tämä ristiriita, järki järjettömyydessä on tirkistysaukko modernin 
ihmisen sieluun, ”kapitalistisen hengen” työstämään maailmaan. Tämän tirkistysau-
kon toisella puolella on hämärämpi maailma, jossa tieto muuttuu – Foucault’n sanoin 
– alistetuksi ja artikuloimattomaksi. Järjen ja ajattelun ulottumattomissa olevan alueen 
väliä Foucault pitää ominaisena modernille tietoisuudelle: 

”Tämä modernille cogitolle ominainen kaksinainen liike selittää, miksei 
”ajattelen”64 johda siihen, että ”olen” olisi ilmiselvästi totta. Heti kun on näet 
käynyt ilmeiseksi, että ”ajattelen” osoittautuu olevan kiinnittynyt kokonaiseen 
tiheyteen, jossa se on näennäisesti läsnä ja jonka se herättää henkiin, vaikkakin 
moniselitteisen valveunen tavoin, siitä ei ole enää mahdollista johtaa affirmaa-
tiota ”olen”. Voinko näet sanoa, että olen se kieli, jota puhun ja johon ajatteluni 
vähitellen tunkeutuu, mutta joka on vain olemassa raskaissa kerrostumissa, joita 
ajatteluni ei koskaan kykene aktualisoimaan kokonaisuudessaan? Voinko sanoa, 
että olen työ, jota teen käsilläni mutta joka karkaa käsistäni paitsi saatuani sen 
valmiiksi myös jo ennen kuin olen ryhtynyt siihen? … Cogito ei johda olemisen 
vahvistamiseen vaan pikemminkin avaa joukon olemista koskevia kysymyksiä. 
Mitä minun on oltava, minun joka ajattelen ja olen ajatukseni, jotta olen se, mitä 
en ajattele, jotta ajatteluni on sitä, mitä minä en ole?”65

Olinin kohdalla Amerikkaan lähdön motiivina oli raha. Nämä motiivit esiintyivät 
kirkkaina samalla kätkien muita sillä hetkellä piiloon jääviä tiedon muotoja. Juuri tä-
män vuoksi subjekti kokee – Foucault’n termein – tekevänsä yhtä aikaisesti jotakin 
sellaista mitä todella ajattelee (vrt. cogito), mitä todella tahtoo, kun juuri konstitutiivi-
suutensa puolesta tavoitteet voivat tuntua (kuten Olinin kohdalla) vierailta ja joltakin 
mistä subjekti itserefleksion hetkinä tahtoisi rimpuilla irti. Olinin kohdalla tulee kui-
tenkin selväksi, ettei ole helppo mennä oman huolella rakennetun narratiivinsa – voisi 
jopa sanoa identiteettinsä – ulkopuolelle ja ryhtyä rakentamaan sitä uudelleen tyhjästä. 
Tämä johtuu siitä, että valtasuhteet eivät ole ulkoisia, vaan sisäisiä ja rakentavat samalla 
kokonaisen tulkintakentän, jonka yksilö kokee suurimman osan aikaa omanaan.

Foucault kuvailee modernia maailmaa seuraavasti: ”Moderni ihminen ei ole 
ihminen, joka lähtee löytämään itseään ja salattuja totuuksiaan; hän on ihminen, joka 
yrittää keksiä itsensä. Tämä modernisuus ei ”vapauta ihmistä hänen omasta olemassa-
olostaan”; se pakottaa hänet kohtamaan tehtävän itsensä tuottamisesta.66 Tämä itsensä 

64 Viittaa Descartesin cogito ergo sum -lauseeseen.
65 Foucault 2010a, 303.
66 Foucault 1984, 42.
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tuottaminen pakottaa tutkijan kääntymään kulttuurisen varannon puoleen, kysymään 
sitä mitä Olin kantoi mukanaan Amerikkaan ja kysymään samalla sitä mistä nuo 
varannot ja subjektiivisen olemisen ehdot voitaisiin löytää.

1.4 Tutkimustehtävä

Tutkimuksen pääkysymys koskee modernisaation leviämistä kahdella varsin erilai-
sella alueella, Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Modernisaatiolla tässä tutkimuksessa 
ymmärretään kapitalistisen yhteiskunnan kehittymistä ja rinnakkaisvaikutuksia, eri-
tyisesti rahatalouden leviämistä. Modernisaatio voidaan ymmärtää paitsi rahan leviä-
misenä rahvaan pariin, myös yhä tiukentuvana ruumiin kontrollina, itsekurina, ajan 
organisoitumisena lineaarisen kelloajan ympärille ja tulevaisuuteen suuntautuvana 
narratiivisena toiminnan rakenteena. Hypoteesina on se, että arkipäivän diskurssit 
auttavat ymmärtämään muutoksia ja uusien ajatusten vastaanottoa ja että toiminnan 
suuntautumiselle ratkaisevaa oli se, millaisen suhteen tulevaisuuteen ihminen raken-
taa. Kysymystä modernisaatiosta tutkitaan kahta eri metodista polkua pitkin. Toinen 
lähestymistapa on rakennekeskeinen, jolloin pyritään arvioimaan markkinatalouden 
esiinmarssia agraariyhteiskunnan eri osa-alueilla. Toinen puolestaan yksilökeskeinen, 
jolloin pohditaan sitä, millainen merkitys rahataloudella oli ihmisten arkipäivässä. 
Tässä yhteydessä ihmistä ei analysoida vain järjestelmän tuotteena, vaan subjektina, 
joka aktiivisesti tuottaa omaa maailmaansa.

Tutkimuksen lähtökohtana toimi ihmettely siitä, miksi Amerikan siirtolaisuus 
maan vilkkaimmalta siirtolaisuusalueelta, Etelä-Pohjanmaalta, oli niin voimakasta. 
Vuosina 1870–1915 Etelä-Pohjanmaalta lähti pääasiassa Amerikkaan noin 100 000 
siirtolaista. Samaan aikaan väestöpohjaltaan suuremmalta Savon alueelta kaukosiir-
tolaisuus oli varsin vaatimatonta, lähtijöitä oli noin kymmenen kertaa vähemmän.67 
Oliko kysymys liikaväestöisyydestä, jonka modernin muuttuvat rakenteet passiivisesti, 
ahtojään tavoin kuljettivat mukanaan? Vai edellyttikö siirtolaisuus ”modernia asennet-
ta”, jossa – weberiläisittäin ilmaistuna – rahasta tulee itsetarkoitus ja työtä tehdään 
yli oman tarpeen? Kysymys kuuluukin, millä tavalla siirtolaisuus liittyi moderniin ja 
mikä oli toimijan asema siirtolaisuudessa. Oliko se kapitalistista pakkoliikehdintää, 
vai osa läpikapitalisoitumista, uuden produktiivisen valtaulottuvuuden ilmaantumista 
arkipäivän horisonttiin?

Foucault korostaa epäjatkuvuuden merkitystä historiallisen analyysin perusele-
menttinä. Epäjatkuvuus on Foucault’n mukaan historioitsijan tarkoituksellista toimin-
taa. Historioitsija täsmentää epäjatkuvuuden käsitettä jatkuvasti. Se saa erityisen 
muodon ja tehtävän sille määrätyn alueen ja tason mukaan: Kun kuvataan epistemolo-

67 Suomen tilastollinen vuosikirja 1903, 16–19. Etelä-Pohjanmaan väkiluku kirkonkirjojen mukaan 
vuonna 1900 oli 289273 ja Etelä- ja Pohjois-Savon yhteenlaskettu väkimäärä oli 323 634.
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gista kynnystä, väestökaaren kääntymistä tai jonkin tekniikan korvautumista toisella, 
ei puhuta samasta epäjatkuvuudesta. Epäjatkuvuuden ajatus on paradoksaalinen: se on 
nimittäin yhtä aikaa tutkimusväline ja tutkimuskohde. Se rajaa kentän, jonka vaiku-
tusta se on. Lopuksi Foucault esittää huomion: Kuinka historioitsija voisi itse asiassa 
puhua, ellei sen katkoksen pohjalta, joka tarjoaa hänen tutkimuskohteekseen historian 
– ja hänen oman historiansa?68

Siirtolaisuus täyttää foucault’laisen epäjatkuvuuden kriteerit. Se ilmaantui suoma-
laiseen yhteiskuntaan nopeasti ja esiintyi eri alueilla varsin eri voimalla. Tässä tutki-
muksessa siirtolaisuus on lähtökohta, joka haastaa kokonaishistorialliset selitykset. 
Samalla se on Foucault’n mainitsema paradoksi: Se on sekä tutkimusväline, että tutki-
muskohde. Se viittaa alkuperään, syyhyn, mutta samalla se muodostaa oman selvästi 
erillisen historiansa. Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessi ymmärretään niin, että on 
määritettävä siirtolaisuus kahdella eri tavalla. Ensinnäkin tutkimuskohteena, jolloin 
pyritään määrittämään mahdollisimman tarkasti sen ajalliset rajat, määrät, väestölli-
nen koostumus, ikäjakautuma sekä näiden eri elementtien muutokset ilmiön kestäes-
sä. Toiseksi siirtolaisuutta käsitellään tämän jälkeen välineenä, jonka avulla tutkitaan 
kahden toisistaan poikkeavan alueen historiallisia ulottuvuuksia samoilla ajallisilla ja 
väestöllisillä vertailuilla. Siirtolaisuuden osalta tutkimuksen kohteena on lähtijöiden 
kokonaismäärä, ammattirakenne, ikä ja sukupuoli. Lisäksi siirtolaisuuden osalta tutki-
taan siirtolaisuuden motiiveja ja takaisinpalanneiden siirtolaisten määrää.

Siirtolaisuuden ja yleisen rakennetarkastelun osalta on kiinnitetty erityistä huo mio-
ta tilastoinstrumentin tarkkuuteen. Siirtolaisuuden osalta alkuperäisestä passiluette-
lomateriaalista on työstetty hienojakoisempi erottelu itsellisten ja itsellisten lapsien 
välille. Lisäksi on eristetty lähtijöistä agraariyhteiskunnan köyhin ryhmä, itsellisten 
ja mäkitupalaisten naispuoliset jälkeläiset. Tämän jälkeen on ollut mahdollista verra-
ta lähtijämäärien ja elintason suhdetta. Lähtikö köyhimmät sieltä, missä oli eniten 
kurjuutta, tilatonta väestöä ja huono palkka, vai oliko asetelma päinvastainen?

Siirtolaisuuden esittely toimii astinlautana tutkimuksen toiselle vaiheelle, missä 
tutkitaan maatalousväestön rakenteellista tilannetta, suhdetta tuotannon välinei-
siin, kokonaistuotantoa ja palkkausta. Tärkeimpänä tilastollisena kysymyksenä on se, 
voidaanko tilastojen avulla päätyä siihen johtopäätökseen, että siirtolaisuudella voisi 
olla taustanaan jokin elintasoon liittyvä tekijä, kuten epätasapaino sosiaalirakenteessa 
– tai – kuten esimerkiksi Teppo Vihola on ehdottanut ”elintarpeiden riittämättömyys 
oman maakunnan tarpeisiin.”69

Toisena tutkimustehtävänä mielenkiinto kohdistuukin kapitalisoituvan agraari-
yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen rakenteen eri osa-alueisiin. Tuotantotavan 
yhtenä osatekijänä on suhde tuotannon välineisiin, mikä tutkimuksessa on käytän-
nöllistetty sosiaali- ja ammattirakenteen tutkimiseksi. Terävöitettynä tämä merkit-

68 Foucault 2005, 19.
69 Vihola 2004, 159.
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see maata omistavan eli talollisluokan ja maata omistamattoman luokan (torpparit, 
mäkitupalaiset, itselliset) määrällistä kehittymistä Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla 
vuosina 1870–1920. Tämä tarkastelu antaa karkean käsityksen siitä, kuinka tuotan-
non välineet (maa ja karja) olivat maatalouden harjoittamisessa Savossa ja Etelä-Pohjan-
maalla jakaantuneet. Sinänsä tämä tarkastelukulma on tyypillinen tutkittaessa liika-
väestöisyyttä.

Tuotantotapaan kuuluu myös taloudellisen toiminnan kehitysmuodon tarkaste-
lu. Yhtenä agraariyhteiskunnan kehityksestä kielivänä merkkinä oli se, millä tavalla 
tuotanto oli pääomavaltaistunut ja millaiset tuotantotekniset edellytykset olivat hallit-
sevina. Pääomavaltaistuminen ja tuotantotekniikka ovat läheisessä suhteessa keske-
nään, joten osittain näitä käsitellään samana kysymyksenä. Käytännössä tämä merkit-
see sen seikan tutkimista, millä tavalla viljelykulttuuri oli edistynyt.

Erityiskysymyksenä esiintyy se, missä määrin maatalous oli 1800-luvun loppupuo-
lella ja 1900-luvun alussa kapitalisoitunut. Kysymys kapitalisoitumisen etenemisestä 
on terävöitetty karjatalouden ja erityisesti meijeritalouden leviämisen tutkimuksek-
si. Edelleen markkinavetoisuuden lisääntymistä voidaan tarkastella teknologisena 
kehityksenä, esimerkiksi maatalouskoneiden lisääntymisenä ja meijereiden perustami-
sena. Näiden havaintojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millä aikatau-
lulla ja kuinka pitkälle markkinavetoinen maatalous oli edennyt.

Toinen näkökulma on tilattoman väestön pärjäämisessä. Tärkein kysymys koskee 
tilattoman väestön palkkakehitystä, sillä palkka kertoo siitä, millaista hintaa markki-
noilla oltiin valmiit maksamaan työvoimasta. Toinen kriittinen kysymys, joka osaltaan 
kertoo yhteiskunnallisesta kehityksestä, on se, missä määrin tilaton väestö hankki 
elatustaan perinteisen maatyön ulkopuolelta. Tässä yhteydessä todellisena puutteena 
voidaan pitää sitä, että tilastotiedot tilattoman väestön elinkeinoista ovat vaillinaisia. 
Tämä johtuu siitä, että tilastoinnissa ei oltu kiinnostuneita siitä, mitä tilaton väestö 
todella teki työkseen. Ajatuksena oli se, että maatyö muodosti perustan ja kaikki muu 
oli ainoastaan sivutoimista ammatin harjoittamista. Tämä kuva oli kuitenkin muuttu-
massa, sillä metsäteollisuus tarjosi työpaikkoja Savossa ja kotiteollisuus puolestaan 
muodosti Etelä-Pohjanmaalla tärkeän elinkeinon. Lisäksi etenkin Savossa harjoitettiin 
viinanpolttoa ja -myyntiä, joka voidaan laskea laittomaksi kotiteollisuudeksi. Tilatto-
man väestön ei-agraarisista elinkeinoista, laillisista ja laittomista, voidaan tehdä päätel-
miä siitä, millä tavoin tilaton väestö oli integroitunut taloudelliseen kehitykseen.

Siirtolaisuuden tutkiminen epäjatkuvuutena ja murroksena edellyttää sen kysymis-
tä, kuinka hyvin rakennetarkastelun kautta voidaan kuvata ”todellista” tilannetta, 
toisin sanoen, kuinka pitkä matka näistä ryhmittelyistä oli arkipäivän tasolle ja millä 
tavalla ne rinnastuivat niihin tietomuodostelmiin, jotka muodostuivat esimerkiksi 
”tilattoman” väestön keskuudessa. Kokivatko ihmiset itsensä ”tilattomina”, vai oliko 
tuo tilastollinen instrumentointi jotakin, joka ei vastannut laisinkaan kokemusraken-
netta? Oliko niin, kuten esimerkiksi Pertti Haapala ehdottaa Suomalaisen arjen histo-
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riassa, että ”useimmat maalla asuvat ihmiset halusivat varman toimeentulon omasta 
pellosta”70, vai kenties niin, että tilattomat halusivat jotakin muuta? Jäikö tilastojen 
”alapuolelle” jotakin, joka ei tullut tilastojen näköpiiriin, mutta muodosti kuitenkin 
oman ulottuvuutensa?

Rakenteellista tarkastelua voidaan pitää yhtenä, lähinnä tutkimuksen tai hallin-
non kautta syntyneenä diskurssina, jolla haetaan vastausta ”murrokseen.” Siirtolaisuus 
merkitsi murrosta myös toisessa mielessä. Jo aikalaiset puhuivat siirtolaisuudesta eri 
tasoilla ja puhe levisi kaikkiin sosiaaliryhmiin. Rahvaan parissa siirtolaisuuspäätöstä 
edelsi pohdinta, jossa punnittiin päätöstä käytännölliseltä kannalta; sivistyneistölle 
siirtolaisuus nosti puolestaan diskurssiin uudella tavalla tilattoman väestön aseman, 
jolloin siirtolaisuutta pohdittiin usein normatiivisesta näkökulmasta:

”Ikään kuin tarttuva rutto kaswaa ja kiihtyy täällä Pohjanmaalla miehes-
tä mieheen ja naisesta naiseen Amerikkaan lähtemisen himo. Wanhat Ukot 
ja Akat, jo haudan partaalla, nuorukaiset ja neitoset parhaalla iällään toiwo-
wat uuteen onnelaan, tuonne meren takaiseen maahan… Rahan himo, voiton 
ja nautinnon halu ajaa ihmisiä tuhansittain Atlantin laveittein aaltojen ylitse. 
Suomi, tuo sumea synnyinmaa ei ole mitään. Ja huolimatta welvollisuuksistaan 
kansaansa ja isänmaatansa kohtaan, jättäen rakkaimpansa turvattomina oman 
onnensa nojaan koettaa kukin vain omaa himoaan tyydyttää.” 71

Diskurssi syntyy siis epäjatkuvuudesta, jota voisi kuvata havahtumisena. Havahtumista 
voi kuvata edelleen kieleen sidoksissa olevana liikkeenä, jossa koko todellisuus määritel-
lään tavalla tai toisella uudelleen. Diskursseilla on puolestaan yhteys ei-diskursiiviseen, 
joka voidaan ymmärtää kulttuurisena alitajuntana tai rutiineina. Ei-diskursiivinen 
voidaan käsittää myös varantona, tietona tai reseptitietona, joiden perusteella ihmiset 
osaavat orientoitua arkipäivässä.72 Tässä tutkimuksessa keskeinen lähtökohta on se, 
että siirtolaisuuden nouseminen diskurssiin vaati yhteiskunnan alitajuisten varantojen 
käyttöönottoa uudella tavalla. Lehtien palstoilla esiintyneet diskurssit eivät kuitenkaan 
vastanneet niitä diskursseja, joita siirtolaiset itse esittävät omasta toiminnastaan. Tässä 
suhteessa voidaan sanoa, että siirtolaisten diskursseissa esiintyi erilainen tietomuoto.

Tiedon muoto edustaa sitä, mitä jonain ajanhetkenä pidetään ajateltavissa olevana, 
mahdollisena.73 Esimerkiksi Olinin ei tarvinnut perustella erikseen sellaisia seikko-
ja kuin ”raha” tai ”rikastuminen”. Ne sisältyivät itsestään selvänä osana kulttuurista 
varantoa. Ajatus rikastumisesta – ja rikastuminen on mitä yksilöllisintä toimintaa – 
ei synny pelkästään oivalluksesta, joka on objektiivisesti tarjolla. Ajatus on olemassa 
jossakin toisessa muodossa ja tilaa luovana jo aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

70 Haapala 2007, 56.
71 Waasan lehti 16.12.1880, 1.
72 Heritage 1996, 72.
73 Hacking 2009, 237.
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rikastuminen ei ole yksinäinen pysäkki ajatusketjussa, vaan kokonaisuuden yksi ulottu-
vuus. Onkin kysyttävä sitä, mitä rikastuminen vaatii, mitä se pitää sisällään tietyssä 
ajassa ja mikä on sen vastaavuussuhde arkipäivän ilmiöihin.

Arki voidaan määritellä rutiinina tai itsestäänselvyytenä, toistuvana ja hitaasti 
muuttuvana tapahtumahorisonttina. Koska arki sinänsä on rutiininomaista, tulee se 
tarkastelun kohteeksi vain siinä tapauksessa, että tapahtuu jokin poikkeama, katkos tai 
ristiriita, joka vaatii tarkennusta. 

Tässä tutkimuksessa arki hahmottuu työn kautta. Palkka- ja palkollisoikeuden-
käyntien kautta tarkastellaan työn tekoon liittyviä ristiriitoja, joita tutkitaan diskurs-
seina. Näiden diskurssien kautta hahmotetaan sitä, millä tavalla rahvaan suhde arkipäi-
vään oli rakentunut ja millaisia tietorakenteita yksilöt käyttivät määritellessään omaa 
tai toisten työtekoa.

Tietorakenteiden tarkastelu ei vielä riitä. Foucault’n mukaan diskurssit ovat yhtey-
dessä valtaan. Foucault’n mukaan onkin kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka ihmiset 
ovat konstituoituneet tiedon subjekteina ja siihen, kuinka ihmiset ovat kons tituoituneet 
valtaa käyttävinä ja valtaan mukautuvina subjekteina.74 Moderni valta poikkeaa 
Foucault’n mukaan traditionaalisesta epistemologiselta odotusarvoltaan. Tämä uusi 
epistemologia oli kasvavan järjestyksen ja järjen, ration historiaa.75 Tässä suhteessa 
tutkimus on kiinnostunut erityisesti siitä, millaisen subjektin moderni valta tuotti 
ja millä tavalla se rajasi tai kannusti tietynlaiseen olemiseen. Edelleen voidaan kysyä, 
millaisen olemisen tietty diskurssi pimensi tai rajasi ulkopuolelleen epäoleellisena tai 
mahdottomana ja millainen tieto tuli hyväksytyksi tietona.

Foucault’n mukaan valtasuhteet olisi nähtävä verkostona, jolla ei ole erityistä keski-
pistettä. Tämän johdosta valta-analyysin pitäisi lähteä pohjalta ylöspäin, ”äärettömän 
pienistä mekanismeista”, joilla on oma polkunsa, oma historiansa.76 Foucault puhuu 
vallan mikrofysiikasta. Vallan mikrofysiikkaa käyttävät vallan koneistot ja instituu tiot, 
mutta se toimii aineena ja voimana näiden päätoimintojen ja itse ruumiiden välissä. 
Tämän mikrofysiikan tutkiminen edellyttää, että valtaa ei käsitetä omaisuudeksi, vaan 
strategiaksi, ja että sen alistuskeinojen ei katsota olevan ”anastamista”, vaan eräänlais-
ta valmiutta, tiettyä taktiikkaa tai tekniikkaa, toimintaa. Kyseessä on pikemmin aina 
jännittynyt, aina toimiva suhdeverkko kuin etuoikeus, josta voisi pitää kiinni; sen 
mallina on mieluummin pidettävä taistelua kuin jonkinlaista luovutussopimusta tai 
tietyn alueen valtausta. Tämä tarkoittaa, että nämä suhteet johtavat syvälle yhteiskun-
nan kerrostumiin, että ne eivät noudattele valtion ja kansalaisten välisiä suhteita eivät-
kä luokkarajoja ja että ne eivät yksilöiden, ruumiin, eleiden ja käyttäytymismuotojen 
tasolla noudata lain eivätkä hallituksen yleistä kuviota.77

74 Foucault 1984, 49.
75 Foucault 2010a, 19.
76 Foucault 1980b, 99.
77 Foucault 1980b, 34–35; Kusch 1993, 112.
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Tiedon ja vallan mikrosuhteiden tutkimista Foucault kutsuu genealogiaksi, jolloin 
tarkkailukulma rakentuu alhaalta ylöspäin. Genealogia tulisi nähdä yrityksenä vapaut-
taa tietomuodostelmat hierarkkisesta valta-asetelmasta. Kun tiedon ”arkeologia” olisi 
sopiva tapa analysoida paikallisia diskursseja, olisi ”genealogia”, taktiikka, jonka avulla 
paikallisten diskurssien kuvauksella alistetut tietomuodot tuotaisiin peliin mukaan.78 
Genealogiat ovat Foucault’n mukaan tarkkaan ottaen epätieteitä. Genealogia ei kuiten-
kaan kiellä tietoa, vaan keskittyy pääasiassa niiden tietomuotojen kapinaan, jonka 
vastapuolella esiintyy valtakeskittymät, jotka ovat linkittyneet organisoituun tieteel-
liseen diskurssiin.79

Genealogiseen tutkimusprojektiin kuuluu myös ruumiin ymmärtäminen osana 
historiaa. Ruumis on tapahtumien kaiverruspinta (jota jäljitetään kielen avulla ja joka 
sulautetaan ideoihin), paikka sulautumattomalle itselle (joka hyväksyy illuusion perus-
tavanlaatuisesta yhteydestä) ja tila jatkuvalle hajaantumiselle. Genealogian tehtävänä 
on täten paljastaa ruumis täydellisesti historian kirjailemana ja historian ruumiiseen 
kohdistuva tuhoprosessi.80

Oudolla ilmaisulla ”ruumiillisuuden tuhoprosessista” Foucault tarkoittaa ruumiin 
siirtymistä vähitellen periferiaan inhimillisen olemisen keskiöstä. Ruumiin paikan 
täytti tietoisuus; se mitä Foucault nimitti itsekuriksi ja Norbert Elias sivilisaatio-
prosessiksi. Tällä ruumiin haltuunotolla oli yhtenä seurauksena sisäänkirjoitettu 
aikarakenne, jossa ”ruumiin aika”, oleminen ei-valvottuna, sijoittui yhä kauemmaksi 
kes kiöstä. Siinä missä tiedon arkeologinen makroprosessi asetti ihmisen ruudukkoon 
ja tilastoon, kurin ja sivilisoinnin kautta tapahtunut ”ruumiin tuho” merkitsi ihmiset 
tietoisuudella, jossa ihmiset joutuivat valvomaan itseään tarkemmin. Samalla rakentui 
uusi, rationaalinen suhde valtaan ja ajankäyttöön. Tämä merkitsi uutta suhtautumista 
ruumiiseen, tunnetilojen tarkkailua ja aikatauluttamista. Samalla myös suhde valtaan 
muuttui rationaaliseksi ja persoonattomaksi. Tässä tutkimuksessa lähestytään arkea 
nimenomaan modernisaation näkökulmasta. Tällöin kysymys kokonaisuudessaan 
kuuluu, millä tavalla työhön liittyviä ristiriitoja ratkottiin näin määritellyssä moderni-
saation diskurssissa. Voidaan kysyä, missä kulkivat rahvaan ja erityisesti sen alemman 
osan puheoikeuden rajat. Millä tavalla rahvas itse määritti oman oikeutensa ja velvolli-
suutensa? Millä tavalla se kontrolloi toisiaan ja itseään? Kuinka yleisiä nämä diskurssit 
olivat?

Materiaalina arkea koskevassa tutkimusosuudessa on käytetty palkka- ja palkollis-
oikeudenkäyntejä. Näistä oikeudenkäynneistä analysoidaan kuria ja itsekuria puheta-
poina, jotka liittyvät ruumiiseen (ruumis hyödyn välineenä, sairaus), aikaan ja affekti-
en hallintaan. Toiseksi analysoidaan sitä, millä tavalla vuosipalvelusjärjestelmässä näitä 
ominaisuuksia kasvatuksen keinoin pyrittiin edistämään ja kontrolloimaan. Lisäksi 

78 Foucault 1980a, 85.
79 Foucault 1980a, 83–85.
80 Foucault 1984, 83.
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erillisenä analyysin kohteena on valtasuhteiden rakentuminen. Tältä osin analysoidaan 
valtasuhteiden muotoa (valta ja talous, sopimuksellisuus) sekä vallan käytön rationaa-
lisuutta.

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on siirtolaisuuden tutkiminen Savossa ja Etelä-
Pohjanmaalla vuosina 1893–1915. Siirtolaisuuden osalta tutkimuksen keskiössä on 
siirtolaisuuden määrä, sosiaalirakenne, sellaisena kuin se on passiluetteloihin merkit-
ty sekä siirtolaisuuden motiivit. Amerikan siirtolaisuus nopeana murroksena tarjoaa 
lähtökohdan tutkimukselle. Siirtolaisuuden tutkiminen antaa käsityksen siitä miten 
laaja murros oli ja miten laajasti se kosketti rahvaan eri kerrostumia. Siirtolaisuus tar joaa 
vihjeitä siitä, millä tavalla modernisaatio kohtasi eri alueita. Samalla se antaa mahdol-
lisuuden jatkotutkimuksiin siitä, miksi modernisaatio oli niin erilaista eri alueilla ja 
astinlaudan rakenteelliselle ja toimijakeskeiselle metodologiselle lähestymistavalle.

Toisena tutkimustehtävänä on Savon ja Etelä-Pohjanmaan väestön ja elinolojen 
rakenteellinen tutkimus. Tältä osin tutkimuksellisena tavoitteena on ollut selvittää 
tarkoin maatalousväestön rakenteellista tilannetta, suhdetta tuotannon välineisiin, 
kokonaistuotantoa (mm. sadot, elinkeinot ja palkat), sekä näiden tietomuotojen ajoit-
taminen mahdollisimman tarkasti. Näiden tilastollisten arvioiden avulla paikanne-
taan elintasoa sekä siirtymistä raha- ja markkinatalouteen. Samalla näiden tietojen 
merkitystä pyritään arvioimaan sekä lähdekriittisin keinoin että diskurssianalyyttisin 
arvioin.

Kolmas oleellinen kysymys on arjen tutkimus. Arjen kautta päästään käsiksi 
ihmiseen, kuinka ihminen oli rakentunut, millaisia ehtoja hänelle asetettiin ja millai-
sen maailmankuvan hän itse tuotti. Tässä osuudessa kysymys on ennen muuta siitä, 
millaisessa diskurssissa työ rahvaan puheessa esiintyi. Kuinka subjektiasemat raken-
tuivat? Kuinka pätevyyksiä hankittiin? Millainen tietomuoto diskursseissa esiintyi? 
Millainen suhde diskursseilla oli modernisaatioon ja sitä kautta sen mukanaan kanta-
miin epiteetteihin?

Tutkimuskysymykset ovat näin pelkistettävissä kolmeen pääkysymykseen:

1. Siirtolaisuus. Millainen oli siirtolaisuus väestöllisenä ilmiönä? 
2. Rakenne. Kuinka väestö kehittyi? Millä tavalla talous suuntautui kohti markki-

noita? Kuinka yleinen rahatalous saavutti rahvaan Savossa ja Etelä-Pohjanmaal-
la?

3. Arki. Kuinka modernisaatio arjen kokemuksena rakentui: Mikä oli työtä teke-
vän rahvaan suhde kuriin, itsekuriin, ruumiillisuuteen, aikaan, kasvatukseen ja 
valtaan?
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1.5 Moderni teoreettisessa viitekehyksessä

Modernin alkuperä lepää etymologisesti entisen ja vanhan ajan erottamisessa. Barry 
Smith osoittaa, että termi ”moderni” voidaan jäljittää viidennen vuosisadan latinalai-
seen termiin modernus, joka viittasi kristillisen aikakauden erottamiseen pakanallisesta. 
Termin nykyinen käyttö on yhteydessä Kantin käsitteeseen universaalista historiasta, 
jolla tarkoitetaan merkittävää eroa entiseen.81 Useimmat tutkijat sijoittavat modernin 
alun kapitalististen markkinoiden asteittaiseen leviämiseen, eli noin 1500-luvulle. Esi-
merkiksi modernin tutkija Anthony Giddens käyttää moderni-käsitettä viitatessaan 
niihin instituutioihin ja käyttäytymismuotoihin, jotka saivat jalansijaa feodalismin 
jälkeisessä Euroopassa, mutta joka 1900-luvulla muuttui vaikutukseltaan maailman-
historialliseksi. Modernisuus voidaan myös karkeasti ymmärtää ”teollistuneeksi” maa-
ilmaksi.82

Modernilla aikakaudella ymmärretään aikakautta, jossa tapahtuu usean tason 
nopeita muutoksia teknologiassa, koulutuksessa ja aatteellisessa ympäristössä. Moder-
nin alkujuurta voidaan hakea myös taloudellisen järjestelmän läpilyömisestä, joka 
useimmiten on ymmärretty kapitalismiksi. Kapitalismin merkitys voidaan taas perus-
jaottelun mukaan ymmärtää joko materialistiseksi tai ”eetokselliseksi.” Kapitalismin 
läpitunkevuuteen liittyy olennaisesti rahatalous ja markkinat. Moderni on ymmärretty 
myös ajankäytön muuttumisesta vuodenaikojen hallitsemasta ajasta kohti lineaarista 
kalenteriaikaa ja sitä kautta siirtymisenä luonnonrytmistä keinotekoiseen standardi-
aikaan. Primitiivisen tai agraarisen yhteiskunnan kiireetön, vähemmän kurinalainen 
(nimenomaan suhteessa aikaan) elämä sitoutui kahteen aikamaantieteelliseen edelly-
tykseen. Esiteollisessa aikatilassa asemapaikkoja oli vähän, ne olivat lähellä toisiaan, 
kokonaisvaltaisia ja monitoimintaisia (kuten maatila tai kylä). Moderni elämä tuotti 
mm. asemapaikkojen moninaistumista, toiminnallisesti eriytyneitä asemapaikko-
ja, joita erotti aika ja etäisyys.83 Kulttuuritutkija Johan Fornäsin mukaan toimijan 
näkökulmasta katsottuna modernisaation on ymmärretty lisäävän toimijan tietoisuut-
ta nopeista ja syvistä muutoksista. Voimakas tuntu nykyhetken ja viime aikojen ainut-
kertaisuudesta ja sattumanvaraisuudesta läpäisee paitsi arkielämää, myös refleksiivisiä 
teoreettisia kehittelyitä.84

Anthony Giddens on tutkimuksessaan modernismin seurauksista tehnyt erotteluja 
sen mukaan, kuinka ihminen havaitsee itsensä tilassa ja ajassa. Hänen mukaansa yksilön 
kokemus modernissa yhteiskunnassa poikkeaa traditionaalisesta siinä, että tila ja aika 
erotetaan toisistaan. Modernissa kulttuurissa ajasta tulee tyhjää, se ylittää paikan ja 

81 Turner 1990, 3.
82 Giddens 1990, 11–12.
83 Mikkola 2009, 295; Kotkavirta & Sironen 1989, 13; Lehtonen 1990, 119; 14–15; Julkunen 1985, 
295–308.
84 Fornäs 1998, 34.
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muuttuu abstraktiksi kaikkialla läsnä olevaksi suureeksi.85 Yksilön synty vaatii ihmis-
ten etääntymistä luonnosta ja hänen astumistaan monimutkaistuvan yhteiskunnan 
jäseneksi. Moderni yhteiskunta vaatii yksilöiltä erilaisia kykyjä ja taitoja. Siinä mielessä 
se tukee erilaisuutta ja palkitsee yksilöllisyyttä.86

Jos modernin ymmärtää yhteiskunnallisena terminä – kuten tässä tutkimuksessa – 
voidaan kysyä, milloin moderni oikeastaan on saanut alkunsa ja mitä olikaan silloin, 
kun ei vielä ollut modernia. Mikäli modernin tarkastelun polttopisteen kohdentaa 
yksilöön, niin mitä mahtaakaan näkyä siellä, missä modernin tuntemattomat vaiku-
tukset eivät vielä ole päässeet valloilleen?

Max Weberin mukaan modernin maailman kehityksen ehtona on kapitalismi, jota 
puolestaan hallitsee rationaalisuus. Kapitalismi perustuu voiton odotukseen vaihto-
mahdollisuuksia hyväksikäyttämällä, siis muodollisesti rauhanomaiseen voitonmah-
dollisuuteen. Siellä, missä kapitalistiseen hyötyyn pyritään rationaalisesti, vastaava 
toiminta perustuu pääomalaskelmiin. Yksityisyrityksen taseen pitää tilinpäätöksessä 
ylittää pääoma. Jatkuvassa yrityksessä se merkitsee siis: ylittää ”pääoma” yhä uudel-
leen.87 Lisäksi kapitalismi tarvitsee Weberin mukaan toimiakseen muutamia muita 
elementtejä: Vapaan työn rationaaliskapitalistisen organisaation, kotitalouden ja 
yrityksen erottamista, laskettavia teknisiä työneuvoja ja oikeutta. Myös se, mitä nimite-
tään ”kommersialisoitumiseksi” liittyy tähän: arvopaperien kehittyminen ja keinotte-
lun rationalisoituminen eli pörssin syntyminen.88

Weberin kuvaus kapitalismista on sikäli mielenkiintoinen, että hänen mielestään 
kapitalismin syntyä edelsi kapitalistisen hengen kehittyminen, joka kiteytyy Benjamin 
Franklinin lauseissa. Franklin muotoili kuuluisan lauseen ”aika on rahaa”, mutta myös 
muita, työeettisesti merkittävämpiä moraliteetteja:

”Vasarasi lyönti, jonka velkojasi kuulee viideltä aamulla ja kahdeksalta illalla, 
tekee hänet puoleksi vuodeksi tyytyväiseksi. Mutta jos hän näkee sinut biljardi-
pöydän ääressä tai kuulee äänesi kapakasta silloin, kun sinun pitäisi olla työssä, 
hän antaa seuraavana aamuna karhuta sinulta laskua ja vaatii rahojaan takaisin, 
ennen kuin olet saanut niitä edes käyttöösi.”89

Näiden Franklinin muotoilemien maksiimien tarkoituksena Weber katsoo olevan 
hankkia rahaa ja yhä enemmän rahaa ja välttää kaikkea viatontakin nautintoa. Ihmi-
nen on yhteydessä ansaitsemiseen elämän tarkoituksena, ei enää keinona materiaalisten 
elämäntarpeidensa tyydyttämiseksi. Näitä eettisiä maksiimeja kapitalistisen yrityksen 
omistajien tai työntekijöiden ei tarvitse kuitenkaan enää myöhemmässä vaiheessa sub-

85 Giddens 1991, 16.
86 Kyntäjä 1998, 40–41.
87 Weber 1990, 12.
88 Weber 1990, 15–18; Weber 1989, 49–50.
89 Weber 1990, 35.
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jektiivisesti omaksua. Weberin mukaan kapitalistinen talousjärjestys on valtava kos-
mos, johon yksilö syntyy ja jonka hän kokee muuttumattomana kotelona, jossa hänen 
on elettävä.90 Näin kapitalistinen maailmanjärjestys ei enää tarvitse toimiakseen us-
konnollista tai mitään muutakaan valintaa.

Weberin mukaan traditionaalisuus oli yksi niistä esteistä, joiden parissa kapita-
lismin hengen oli kamppailtava. Suurin ongelma oli se, kuinka saada työntekijät 
tekemään töitä intensiivisemmin ja yli oman tarpeen. Weber ottaa esimerkiksi maata-
louden korjuusesongin, jolloin suuret voitot tai tappiot riippuivat siitä, kuinka nopeasti 
sato saataisiin korjatuksi. Weber todistelee, kuinka urakkapalkan nostaminenkaan ei 
välttämättä kohota työntekijässä rahanhimoa. Hän saattaa tyytyä samaan palkkaan 
kuin ennenkin, jolloin lisäansio kiihotti häntä vähemmän kuin työn vähentäminen. 
Weberin mukaan kapitalistinen työetiikka vaatii pitämään työtä itsetarkoituksena, 
kuin se olisi kutsumus. Mutta sellainen henki ei tule luonnostaan. Sitä ei voi saada 
aikaan välittömästi korkeilla tai alhaisilla palkoilla, vaan pelkästään pitkän kasvatus-
prosessin tuloksena.91

Weber selittää, kuinka kapitalismi ei kykene leviämään sinne, missä esiintyy työn 
takapajuista (kursivointi oma), traditionaalista muotoa. Tätä työn käsitystä Weberin 
aikakaudella kuvastivat ”sangen usein” naistyöntekijät, varsinkin naimattomat. ”Erityi-
sesti heiltä puuttuu”, sanoo Weber eikä peittele tuskaantuneisuuttaan, ”ehdottomasti 
kyky ja halu luopua sovinnaisista ja kerran opituista työn lajeista toisten, käytännölli-
sempien lajien hyväksi. He eivät kykene tai tahdo sopeutua uusiin työmuotoihin, oppia, 
keskittää järkeään tai edes ylipäänsä käyttää sitä.”92

Jo termi takapajuisuus kertoo siitä, mikä Weberillä hallitsi etualaa ja mikä kuului 
periferiaan. Myös järki näyttäisi Weberillä kuuluneen reflektoimattomaan positii-
visten ilmiöiden kategoriaan. Tämä sama suhtautumistapa ulottui myös uskontofi-
losofisesti ja kulttuurisesti aina Kiinaan ja Intiaan, Weberin todistellessa sitä, miksi 
kapitalismi ei ollut mahdollista näille kulttuureille. Weberin mielestä hindulaisuuden 
henki oli antirationaalinen ja paikalleen sitova, toisin kuin Lutherin muovailema ”pysy 
kutsumuksessasi.”93

Weberin yhtenä oleellisena pontimena oli se, että yhteiskunta kehittyy yhä ratio-
naalisempaan suuntaan. Weberin ajatuksen mukaan tämä tuottaisi yhä tietoisempia 
yksilöitä, jotka kykenevät suunnittelemaan omaa toimintaansa. Tätä ajatusta kannat-
taa myös Giddens, jonka mukaan moderni muuttaa radikaalisti päivittäisen sosiaalisen 
elämän luonteen ja kaikkein persoonallisimmatkin aspektit kokemuksestamme ja sitä 
myötä käsityksemme yksilöllisestä elämästä ja itsestä.94 Muutos näkyy kahdella tavalla. 

90 Weber 1990, 38.
91 Weber 1990, 44.
92 Weber 1990, 44–45.
93 Esimerkiksi Blom 1987, 129–131.
94 Giddens 1991, 1–2.
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Ensimmäinen on se, että tieto muuttuu refleksiiviseksi. Kun traditionaalisissa kulttuu-
reissa tieto kasvaa hitaasti, niin moderneissa kulttuureissa epäilyn ja koettelun kautta 
tieto muuttuu kumulatiiviseksi suureeksi. Samalla myös ”itse” rakennetaan pakosta-
kin refleksiivisesti, tehtävä, joka täytyy suorittaa monien mahdollisuuksien vallitessa. 
Tämä toiminnan piirre ei Giddensin mukaan ole valinnainen, vaan fundamentaalinen 
osa modernia kokemusta. Tähän kokemukseen liittyy aikakäsityksen mullistuminen, 
jolloin ajasta, ainakin tulevasta ajasta tulee ”tyhjää.” Tämä tyhjyys on täytettävä yksilön 
omalla elämänsuunnitelmalla. Modernia voisi tältä osin kuvata loppumattomana 
”itsen” rakennusprojektina.95 

Millä tavalla sitten siirtolaisuuden kaltainen ilmiö kytkeytyy modernin teorian 
kontekstiin? Siirtolaisuuden volyymin selittäjänä on itse siirtolaisuustutkimuksen 
sisällä monia teoreettisia lähestymistapoja. Siirtolaisuuden teorioita on tarjottu niin 
maantieteen, väestötieteen, taloustieteen, sosiologian kuin politiikan tutkimuksen 
alalta. Ensimmäiset systemaattiset siirtolaisuusteoriat ovat saksalaisen 1800-luvul-
la vaikuttaneen maantieteilijän Ravensteinin kehittelemiä. Nämä siirtolaisuuden lait 
olivat luonteeltaan tilastollisia. Tämä traditio jäi elämään yleisissä teorioissa, jotka 
tähdentävät ihmisten taipumusta muuttaa tiheiltä alueilta harvaanasutuille, matala-
palkka-alueilta korkeamman palkan alueille tai siirtolaisuusvirtojen suhdetta taloudel-
lisiin suhdanteisiin. Nämä teoreettiset lähestymistavat ovat tulleet tunnetuksi push–
pull – suomalaisittain veto–työntö-teorioina.96

Teoreettisena esimerkkinä voidaan esittää Jeromen teoria taloudellisten suhdan-
teiden vaikutuksesta siirtolaisuuden volyymiin. Jeromen teoreettisen lähestymistavan 
pohjana oli Yhdysvaltain takkiraudan tuotanto, joka heijasteli yleisempää taloudellista 
kehitystä. Jeromen mukaan takkiraudan tuotantokäyrää saattoi pitää jopa parempa-
na talousmittarina kuin teollisuuden työllisyyttä kuvastavaa tilastoa, sillä takkirauta 
on perusraaka-aine monelle teollisuudenalalle, esimerkiksi rakennusalalle.97 Nousu-
suhdanne takkiraudan tuotannossa merkitsi siirtolaisuuden lisääntymistä ja päinvas-
toin.98 Jeromen esittämä päätelmä tästä on se, että Amerikan ”veto” on ollut tällöin 
suurempi kuin lähtömaan ”työntö”.99

Vuonna 1966 julkaistiin yhdysvaltalaisessa Demography-julkaisussa Everett S. Leen 
artikkeli, jossa hahmoteltiin yleinen siirtolaisuuden teoria. Lee määrittelee siirtolaisuu-
den pysyväksi tai puolipysyväksi asuinpaikan vaihdokseksi. Leen mallissa siirtolaisuus 
tapahtuu yksinkertaisen puntaroinnin kautta, missä hyvät ja huonot puolet ynnätään 
yhteen kotimaassa ja siirtolaisuuden kohdemaassa. Leen mukaan positiiviset ja negatii-
viset asiat ovat henkilöstä riippuvaisia, mutta hänen mukaansa on mahdollista rakentaa 

95 Giddens 1991, 2.
96 Castles & Miller 2003, 22.
97 Jerome 1926, 94.
98 Jerome 1926, 62–65.
99 Jerome 1926, 208.
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luokkia saman asuinseudun ja saman päämäärämaan mukaan. Lisäksi siirtolaisuuspro-
sessissa on mukana väliin tulevia tekijöitä, jotka vaikuttavat siirtolaisuuteen ”ulkoa-
päin”. Tällaisista väliin tulevista seikoista Lee mainitsee esimerkiksi mukana tulevat 
taloustavarat ym. Leen mukaan pelkät positiiviset ja negatiiviset merkinnät siirtolai-
suuskandidaatin papereissa eivät vielä riitä siirtolaisuuspäätöksen tekoon. Vaakakupin 
täytyy kallistua tarpeeksi siirtolaisuuden puoleen, jotta ”luonnollinen kitka voidaan 
voittaa.” Leen mukaan siirtolaisuuteen sisältyvät tunneperäiset seikat ja jopa ”henki-
nen disorientaatio” ovat vaikuttamassa siirtolaisuuspäätökseen.100

Lee esittää, että siirtolaisuuden määrään on ensinnäkin vaikuttamassa siirtolai-
suutta vastaanottavan alueen monimuotoisuus. Jos siirtolaisuus on tulosta positiivis-
ten ja negatiivisten tekijöiden summasta koti- ja kohdemaassa, silloin alueiden suuri 
monimuotoisuus johtaa suureen siirtolaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa laajaa 
aluetta ja monipuolisia taloudellisia mahdollisuuksia, kuten teollistumista. Toinen 
tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siirtolaisuuden määrään on ihmisten moninaisuus. Jos 
ihmiset ovat lähtökohdiltaan samanlaisia, joko rodullisesti tai kasvatuksellisesti, 
odotettavissa oleva siirtolaisuus on vähäisempää kuin siellä missä monimuotoisuus on 
suurempaa. Monimuotoisuus edellyttää sellaisten ryhmien olemassaoloa, jotka ovat 
soveltuvia tiettyihin tehtäviin: Esimerkkinä Lee mainitsee hollantilaiset padonraken-
tajat, irlantilaiset ja kiinalaiset rautatietyöläiset ja juutalaiset kauppiaat. Kolmantena 
seikkana Lee mainitsee väliin tulevien tekijöiden määrän tai voimakkuuden. Neljäs 
seikka on talouden vaihtelut: nousukausina siirtolaisuus kukoistaa ja laskukausina 
kuihtuu. Viidentenä tekijänä on aika: Ellei mikään estä, siirtolaisuudella on taipumus 
lisääntyä ajan myötä.101

Suomen osalta Yhdysvaltain taloudellisten suhdanteiden vaikutuksia, siis vetote-
kijöitä, siirtolaisuudessa ovat käsitelleet mm. Vilmusenaho102, Toivonen103 ja Kero. 
Tulokset ovat olleet samansuuntaisia kuin Jeromen teoriassa: korkeasuhdanteen aikana 
siirtolaisuus lisääntyi ja laskusuhdanteen aikana väheni. Tätä on pidetty siirtolaisuuden 
määräävänä ”alkusyynä”. Esimerkiksi Kero selittää, kuinka pitkä, 1890-luvulla alkanut 
lama hillitsi padon tavoin siirtolaisuutta, kunnes uusi nousukausi mahdollisti ”ylisuur-
ten” ikäryhmien ”lumivyörynomaisen” virran valtameren takaisiin maihin.104 Tämä 
siirtolaisuuden ja suhdannejaksojen yhteys näkyi myös Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuu-
dessa. Toivosen mukaan 16 suhdannejakson aikana kahtenatoista vuonna siirtolaisuus 
oli pienimmillään kun lamakausi saavutti aallonpohjan. Samoin siirtolaisuus oli kahte-
natoista vuonna voimakkaimmillaan suhdannejakson tavoittaessa huippunsa.105

100 Lee 1966, 50–51.
101 Lee 1966, 52–54.
102 Vilmusenaho 2001, 278–282.
103 Toivonen 1963, 140–144.
104 Kero 1974, 80.
105 Toivonen 1963, 142.
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Kotimaan vaikuttavista työntötekijöistä on mainittu tärkeimpänä liikaväestöisyys. 
Suomalaisen maalaisköyhälistön oloja tutkineen Pekka Haatasen mukaan suomalaisen 
maalaisköyhälistön historia on pohjaltaan samalla suhteellisen liikaväestön historiaa. 
Haatasen mukaan ongelma ei ollut mitenkään tyypillisesti suomalainen, vaan yleiseu-
rooppalainen ilmiö, josta on osoituksena maatalouden liikaväestön laaja siirtolaisuus 
Länsi-Euroopan maista valtameren taakse 1800-luvulla. Haatasen mukaan nopeasti 
lisääntyvä liikaväestö ”tulvi hitaasti muuttuvan lainsäädännön muodostaman padon 
takana ja kävi yli työvoiman tarpeen ja kysynnän muodostamien äyräittensä.”106 Siirto-
laisuuden syynä suhteellista liikaväestöisyyttä ovat pitäneet myös siirtolaisuutta tutki-
nut Reino Kero107 sekä maassamuuttoa tutkinut Reino Lento, jonka mukaan siirto-
laisuuden perusedellytyksenä oli maaseudulla vallinnut ”väestöpaine”, toisin sanoen 
se elämän olosuhteisiin kohdistunut tyytymättömyys, mikä on saanut epäitsenäisen 
maatalousväestön etsimään itselleen parempia elinmahdollisuuksia.108

Veto–työntö-teorioita on kritisoitu epähistoriallisuudesta ja yksilökeskeisyydestä. 
Nämä neoklassiset teoriat olettavat, että yksilöt etsivät suurinta mahdollista hyötyä ja 
”parasta” maata. Tältä pohjalta voisi odottaa, että kaikkein köyhimmistä maista peräi-
sin olevat ihmiset muuttaisivat rikkaisiin maihin. Empiiriset tutkimukset kuitenkin 
osoittavat, että kaikkein köyhimmät ihmiset harvoin muuttavat rikkaisiin maihin. 
Paljon useammin siirtolaiset ovat sosiaaliselta statukseltaan keskimääräisiä ihmisiä 
alueilta, jotka läpikäyvät taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia.109

Veto–työntö-teoriat sisältävät tiivistettynä analyysin, jota voisi kutsua rakenteel-
liseksi selittämiseksi. Tämän tilastollisen selittämisen keskeisenä piirteenä voidaan 
pitää kausaaliselityksien hakemista. Tällöin tilastot tarjoavat sekä selitettävän asian-
tilan, kuten esimerkiksi ”siirtolaisuus” että selittäjän, esimerkiksi ”liikaväestöisyys” tai 
”väestöpaine”, jotka on purettavissa sellaisiin osiin kuin ”väestönkasvu” tai ”tilattoman 
väestön kasvu”. Tämä sosiaalisten ilmiöiden selittäminen kantaa sisällään ajatuksen, 
jonka mukaan inhimillisen toiminnan ehtoja voidaan parhaiten selittää ulkoapäin. 
Tällöin toiminnan syyt ilmenevät pakoissa, joihin ihmiset voivat vaikuttaa vain vähän.

Tämä kausaaliselittämisen malli esiintyy sosiologiassa perusteellisimmin analysoi-
tuna Emile Durkheimilla. Durkheimin mukaan ihmistä hallitsee ulkoinen pakko, jota 
Durkheim nimittää ”sosiaaliseksi faktaksi.” Durkheimin mukaan sosiaalisissa faktoissa 
on kysymys ryhmän kollektiivisista uskomuksista, pyrkimyksistä ja tavoista. Sosiaali-
siin faktoihin lukeutuvat ne järjestelmät, jotka esiintyvät häntä itseään aikaisemmin 
ja jotka toimivat yksilöstä riippumatta. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi kieli- ja 
rahajärjestelmä.110

106 Haatanen 1968, 22; 72.
107 Kero 1974, 56.
108 Lento 1951, 144.
109 Castles & Miller 2003, 23–24.
110 Durkheim 1982, 33–34 ja 36; Pietilä 1983, 8.
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Durkheimin mukaan tilastotiede tarjoaa keinon sosiaalisten faktojen eristämiselle. 
Tällaisia tilastoja ovat mm. syntyneisyys-, avioliitto- ja itsemurhatilastot. Durkheimin 
mukaan sosiaalisen faktan syntyä ei voi selittää sen hyödyllisyydellä: sosiaalinen fakta 
ei välttämättä liity mihinkään elintärkeään alkuperään tai sitten se on menettänyt 
alkuperäisen käyttökelpoisuutensa.111 Sosiaalisen faktan määräävää syytä tuleekin etsiä 
sitä edeltävistä sosiaalisista faktoista eikä yksilön tajunnan tiloista.112 Durkheimille 
sosiaalisten faktojen selittämisen tuli perustua kausaalisuhteelle. Jotta voisi osoittaa, 
että ilmiö on toisen syy, täytyy vertailla tapauksia, joissa ne ovat samanaikaisesti läsnä 
tai poissa.113 Durkheimin mukaan kahden ilmiön jatkuva samanaikaisuus on sinällään 
laki. Samanaikaisuus sinällään ei vielä selitä ilmiöitä. Esimerkiksi tilastoista on todet-
tavissa, että itsemurhatendenssi vaihtelee koulutustendenssin tavoin. On kuitenkin 
mahdotonta ymmärtää, miten koulunkäynti voisi johtaa itsemurhaan. Siten joudutaan 
kysymään, eivätkö molemmat faktat ole seurausta kolmannesta tilasta. Tämä yhtei-
nen syy on Durkheimin mukaan uskonnollisen traditionalismin heikkeneminen, joka 
vahvistaa sekä tiedon tarvetta, että itsemurhataipumusta.114

Durkheimin teoretisoinnit ovat saaneet osakseen ankaraa kritiikkiä. Anthony 
Giddensin mukaan Durkheim halusi korostaa yhteiskunnan kollektiivisten yksiköi-
den (yhteisöjen) ominaisuuksia, jotka hänen mukaansa tuli nähdä itsenäisinä ja irral-
lisina toimivien yksilöiden ominaisuuksista. Giddensin mielestä Durkheim ei kuiten-
kaan kyennyt jäsentämään vakuuttavalla tavalla yhteiskunnan ”ulkoista” luonnetta. 
Ulkoinen samaistuu toiminnan ”pidäkkeisiin”, ei niinkään toimintaa mahdollistavaan 
rakenteeseen.115

Myös Peter Winchin mukaan metodisääntö, jonka mukaan ”yhteiskunnallisia 
tosiseikkoja on pidettävä asioina” sisältää ristiriidan. Mikäli jotakin ilmiöjoukkoa 
tarkastellaan ”ulkoapäin”, ”kokeellisina tosiseikkoina”, sitä ei voida samanaikaisesti 
kuvata teoriana tai joukkoina ”propositioita”.116 Winch tarkoittaa tällä sitä, että tutkija 
ei voi yhtäaikaisesti tarkastella sosiaalista elämää ulkoapäin ja koettaa ymmärtää sitä. 
Leikkaamalla yksilö irti oman elämänsä merkityksestä, leikkaa tutkija tällöin myös 
itsensä irti sisäisen yhteyden ymmärtämisestä.

Winchin mukaan ratkaisevaa on se, kuinka paljon merkitystä voidaan katsoa 
olevan Durkheimin ajatuksella tutkia yhteiskuntaelämää riippumatta näiden yksilöi-
den ”käsityksistä.”117 Merkitys on loogisesti riippuvainen ihmisten välisestä vuorovai-
kutuksesta. Ihmiset eivät ensin tee yleistyksiä ja ilmennä niitä sitten käsitteissä: vain 

111 Durkheim 1982, 103–104.
112 Durkheim 1982, 120.
113 Durkheim 1982, 132.
114 Durkheim 1982, 137–138.
115 Giddens 1984a, 89–90.
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117 Winch 1979, 29–30.
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käsitteiden hallitsemisen ansioista he pystyvät yleensä lainkaan tekemään yleistyk-
siä.118 Winchin mukaan ihmisten väliset sosiaaliset suhteet ovat olemassa vain heidän 
käsitteissään ja niiden kautta. Koska käsitteiden väliset suhteet ovat sisäisiä suhteita, 
sosiaalisten suhteiden täytyy olla myös sisäisten suhteiden luokka.119

Malcolm Crickin mukaan kielessä vallitsee jyrkkä käsitteellinen kuilu ”järkikäsit-
teiden” ja ”syykäsitteiden” välillä. Vaikka kuilu voitaisiinkin käsitteellisesti silloittaa, 
puhutaan kahdesta erilaisesta semanttisesta kentästä. Kausaalisyystä voidaan puhua 
koskien ulkoisia yhteyksiä, mutta järjen ja toiminnan välinen yhteys ei ole tämänlaa-
tuista: Merkitys sisältyy toimintaan, koska toiminta ilmaisee käsitteellistä mallia. Näin 
ollen mentaaliset termit kuten ”motiivi” tai ”intentio” eivät viittaa kausaalisiin voimiin, 
koska niiden suhde mihin tahansa toimintaan on sisäinen – ne ovat osa toimintaa.120 
Toimintaa on mahdoton ymmärtää ilman, että siihen liitettäisiin jokin käsitteellinen 
ulottuvuus: Se kieli, jota sosiaalitieteet tutkivat on jo systeemi, jolla on jo konventionaa-
linen kirjoitusasu sisältäen inhimillisiä merkityksiä.121 Esimerkiksi liikaväestöisyysseli-
tyksessä siirtolaisuuden taustalla on juuri tämänkaltainen syysuhteen olettamus: tähän 
viittaa tekniset termit kuten ”väestöpaine.” Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät ihmiset 
kykene toimimaan ennen kuin ovat itse havainneet tällaisen ”paineen” ja ottaneet 
tämän käsitteen osaksi kieltään. 

Kausaalisen ja ymmärtävän selittämisen eroa voidaan vielä havainnollistaa Max 
Weberin sosiaalitieteen lähtökohdalla. Weberin mukaan sosiologian tehtävänä on 
sosiaalisen toiminnan tulkitseva ymmärtäminen ja siihen liittyen kausaalinen selit-
täminen sen suunnasta ja seurauksista. ”Toiminnaksi” Weber puolestaan ymmär-
tää sellaisen toiminnan, johon yksilö kykenee liittämään subjektiivisen merkityksen. 
Sosiaaliseksi toiminnaksi Weber katsoo puolestaan sellaisen toiminnan, jonka subjek-
tiivinen merkitys ottaa huomioon toisten käyttäytymisen ja joka niin muodoin on 
orientoitunut tätä silmällä pitäen.122 Weberin sosiologiassa mielekkyys on etusijal-
la: kausaaliselittäminen voi tulla kyseeseen vain silloin, mikäli voidaan osoittaa, että 
tietyn toiminnan takana on mielekäs käyttäytyminen: Mikäli mielekkyys puuttuu, ei 
ole merkitystä kuinka tarkoin todennäköisyys voidaan määritellä; se on edelleen käsit-
tämätön (incomprehensible) tilastollinen todennäköisyys.123

Kausaaliselitys sulkeistaa ulos luonnollisesti myös refleksiivisyyden. Tällainen 
”päätök sentekoidiootin”124 rooli on varattu yleensä käsittämään niitä, jotka ovat 
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124 Termi on peräisin Harold Garfinkeliltä.
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”vähemmän kuin persoonia”.125 Refleksiivisyyden puuttuminen merkitsee sitä, että 
ihmisillä tässä tapauksessa on yhtä vähän mahdollisuuksia tarkastella oman toimintan-
sa tarkoitusperiä kuin seinään paiskatulla pallolla.

John Heritagen mukaan toimijoiden kuvatessa toimintaansa he kuitenkin esittä-
vät usein valinneensa tietyn toiminnan erilaisten näkökulmien pohjalta. Heritagen 
mukaan tämä merkitsee, että on olemassa potentiaalinen konflikti sosiologien kehittä-
mien kausaalisten ja determinististen analyysien ja toisaalta toimijoiden omaa toimin-
taa koskevien, omaehtoisiin syihin perustuvien kuvausten välillä.126

Foucault lähestyy subjektin ongelmaa toisesta näkökulmasta. Koska Foucault 
käsitti subjektin rakentuvan ennen muuta diskurssissa, on kysymys toimijuudesta tai 
subjektista asetettava toisella tavalla. Foucault ei puhu refleksiosta, vaan epäjatkuvuu-
desta, murroksesta, käänteestä. Epäjatkuvuus on puolestaan diskurssin edellytys.127 
Kun ajatellaan, että Heritagella refleksio edeltää kielellisiä ilmauksia, tulee epäjat-
kuvuus varsin lähelle refleksion käsitettä. Erona Heritagen käsitykseen on se, että 
Foucault käsittää eksplisiittisesti puheen tai kirjoituksen tapahtuvaksi vallan kentäl-
lä. Foucault’n mukaan lausumien muotoja tutkittaessa on kysymys siitä, kuka puhuu? 
Kenellä kaikista yksilöistä on lupa käyttää tällaista kieltä? Kuka on pätevä puhumaan? 
Kuka saa puheelta ainutkertaisuutensa ja arvovaltansa ja keneltä puhe puolestaan saa 
ainakin oletetun totuutensa ellei peräti takuutaan? Missä asemassa ovat yksilöt, joilla 
– yksin heillä – on sääntömääräinen tai perinteen sanelema, juridisesti määritelty tai 
pakotta hyväksytty oikeus päästää kuuluville tällaista puhetta.128

Heritagen refleksiivisyys ja Foucault’n epäjatkuvuus eivät ole sama asia. Foucault’n 
epäjatkuvuus on neutraali termi, sillä se ei edellytä toimijaa, joka antaisi ”omaehtoi-
siin syihin perustuvia kuvauksia.” Päinvastoin, subjektin paikka syntyy puheessa, jossa 
tietyt valtaulottuvuudet antavat mahdollisuuden tai oikeuden tiettyihin lausumiin. 
Yhteistä niille on kuitenkin se, että käsittipä subjektin aseman heritagelaisen ”omaeh-
toisena” tai foucault’laisen diskursiivisena, tuloksena syntyy kielellisiä ilmauksia. Tämä 
johtaa siihen, että sosiaalisessa maailmassa sellaiset kausaaliselitykset, joiden oletetaan 
toimivan kielestä riippumatta, eivät ole mahdollisia. Foucault pukee asian sanoiksi 
seuraavasti vuonna 1969 julkaistussa Tiedon arkeologia -teoksessa:

”Kausaalisuhteita ei voida osoittaa kuin vaikutuksessa, jonka asiayhteys tai tilan-
ne on aiheuttanut puhuvassa subjektissa. Kumpiakaan ei missään tapauksessa voi 
paikantaa ennen kuin on määritetty positiviteetit, joissa ne ilmenevät, ja säännöt 
joiden mukaan nämä positiviteetit ovat muotoutuneet. Diskursiivista muodos-

125 Crick 1976, 93.
126 Heritage 1996, 35–36.
127 Foucault 2005, 19.
128 Foucault 2005, 70.
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telmaa luonnehtiva suhdekenttä on paikka, josta symbolisoinnit ja vaikutukset 
voidaan havaita, paikantaa ja määrittää.”129

Mitä sitten ovat Foucault’n määrittelemät ”positiviteetit?” Käsite on varsin hankala ja 
se on saanut Matti Peltosen mukaan lukuisia tulkintoja. Peltosen mukaan positiviteetti 
on hyvin lähellä Foucault’n aikaisemmin käyttämää dispositiivin käsitettä. Dispositiivi 
voitaisiin määritellä ”käytännöksi”, joka sisältää ei-diskursiivisia elementtejä. Toiseksi 
dispositiivi voidaan mieltää historialliseksi, muuttuvaksi, mutta hetkeksi vakiintuneek-
si suhteeksi diskurssien ja käytäntöjen välillä. Kolmanneksi Foucault sitoi dispositiivin 
yhteiskunnan kokonaistilanteeseen esittämällä, että dispositiivi on yritys ratkaista jo-
kin keskeinen ongelma. Tämä on strateginen funktio.130

Kausaalisuhde ei siis Foucault’lla ole löydös, jonka ympärille kielen merkityksen 
voisi kietoa, vaan osa diskursiivista kenttää. Mikäli kuitenkin kuviteltaisiin kausaali-
suhde, joka toimisi kielen ulkopuolella voiman tavoin, voidaan kysyä, mikä tuollaisen 
voiman on tuonut nähtäville ja millä tavalla tuo voima kykenee vaikuttamaan ihmisiin. 
Mikä sen tuo havaintojen piiriin? Miksi nuo kausaaliset voimat eivät ole ehdottomia, 
vaan sallivat poikkeuksia?

Mikäli kausaalisen selittämisen oletetaan toimivan vaikutuksena tai voimana, 
joka on kielestä riippumaton, on tuloksena kehämäisyys: esimerkiksi liikaväestöisyys 
voidaan todeta siirtolaisuuden lisääntymisestä. Siirtolaisuuden vähennyttyä tai loput-
tua voidaan puolestaan todeta, ettei liikaväestöisyyttä enää ole. Näin selitettävä ilmiö 
siirtolaisuus, onkin asetettu selittäjän, liikaväestöisyyden syyksi. Väkiluvun nopeaa 
lisääntymistä voi tarkastella kuitenkin muustakin kuin liikaväestöisyyden näkökul-
masta. Voi ajatella toisin. Väkiluku kasvoi, koska maatalous kehittyi ja mahdollisuudet 
tosiasiassa lisääntyivät. Näin on tulkinnut asiantilaa englantilaista maaseudun talout-
ta ja luokkajakoa tutkinut Robert Brenner, jonka mukaan Englannin teollistumisen 
ja kaupungistumisen takasi maatalouden kehittyminen. Tästä osoituksena oli se, että 
ruoan hinta pysyi väestön kasvusta huolimatta vakaana ja teollisuus pystyi kehittymään 
ilman katkoksia. Maatalouden kehittyminen ei ainoastaan mahdollistanut suurem-
malle määrälle väestöä mahdollisuutta jättää maa ja astua teollisuuden palvelukseen, se 
mahdollisti myös kasvavat sisämarkkinat.131

Voidaankin kysyä, eikö tämä ole yleisesti ottaen modernin yhteiskunnan kehitys-
kulku: Moderni ei ainoastaan lopettanut tiettyjä mahdollisuuksia, vaan muovasi koko 
ajan uusia. Näitä mahdollisuuksia tarjosivat maaseudulla 1800-luvun lopulla erityi-
sesti kotiteollisuus ja kaupungeissa teollisuus ja rakentamiseen liittyvät ammatit. Sitä, 
millaisia mahdollisia maailmoja rahvaan näkökulmasta avautui, ei voida osoittaa sen 
paremmin liikaväestöisyysteorian kausaliteettien avulla kuin modernisaatioteorian 

129 Foucault 2005, 213.
130 Peltonen 2008, 75.
131 Brenner 1985, 52–53.
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avulla. Tätä näkökulmaa ei pysty tutkimaan muuta kuin sellaisina diskursseina, joita 
hallinnan kohteet tuottivat. Periaatteessa liikaväestöisyys onkin dekonstruoitavissa 
moniulotteiseksi muutokseksi, joka avasi rahvaalle enemmän asemapaikkoja tuottaen 
uusia mahdollisuuksia määritellä tilannetta ja ratkaista erilaisia käytäntöihin liittyviä 
ongelmia. Tästä näkökulmasta katsottuna liikaväestöisyys ei ollut mitään muuta kuin 
modernisaatiota – jatkuvaa sosiaalista muutosta ja uusia tapoja käsitteellistää vanhoja 
kehyksiä.

1.6 Arki ja moderni

Durkheiminkin edustamalle strukturalistisesti virittyneelle sosiologialle vastakkaise-
na esiintyy nk. sosiaalinen konstruktivismi. Kun durkheimilainen sosiologia näkee toi-
mijan toiminnan ulkoisten ehtojen kautta toteutuneena, sosiaalinen konstruktivismi 
ymmärtää toimijan ymmärryksen tai mielen ja vuorovaikutuksen keskeiseksi käsitteek-
si. Ian Hackingin mukaan ihmisten ja elottomien asioiden välillä on suuri ero: Ihmiset 
tietävät mitä heistä sanotaan, mitä heistä ajatellaan ja mitä heille tehdään. Elottomat 
asiat eivät ole tietoisia itsestään. Ihmiset saattavat oppia, että kuuluvat tiettyyn luok-
kaan ja saattavat myös toimia sen mukaisesti.132

Mikä sitten muodostaa ihmisten perustodellisuuden ja millä tavoin se on rakentu-
nut? Sosiaalisen konstruktivismin tunnetuimpiin kehittelijöihin kuuluvien Bergerin 
ja Luckmanin mukaan perustodellisuuden nimekkeen ansaitsee arki, koska se tunkeu-
tuu tietoisuuteen itsepintaisen voimakkaana ja pakottavana. Tämä vyöhyke sisältää 
maailman, jota subjekti pyrkii toiminnallaan muuttamaan, maailman, jossa tehdään 
työtä. Arki sisältää myös perifeerisempiä ulottuvuuksia, joita voisi kutsua mahdollisiksi 
maailmoiksi. Kiinnostus tällaisia etäisiä vyöhykkeitä kohtaan on vähemmän voimakas-
ta eikä useimmiten pakon sanelemaa.133 Arkitilanteessa tietoisuus muodostuu tulkin-
noista, joita tietoisuus itsessään ei kuitenkaan ymmärrä tulkinnoiksi, vaan varmoina 
toiminnan perusteina. Tätä ihmisen elämään kuuluvaa asennetta voidaan luonnehtia 
luonnolliseksi asenteeksi, tai elämismaailmaksi. Elämismaailma on puolestaan käytän-
nön ja toiminnan tapahtumatila, jossa ihmiset toimivat aina tietyissä biografisissa ja 
sosiaalisissa ”situaatioissa.”134 Elämismaailman sisällöt eivät ole historiattomia, vaan ne 
ovat sidoksissa aikakauden synnyttämiin tulkintoihin.135

Arki voidaan käsittää jokapäiväisyydeksi, mutta myös negaation kautta juhlan 
vastakohtana, ei-taiteellisena, ei tieteellisenä: Arjen toteutumisen tiloja ovat yhteiskun-

132 Hacking 2009, 54.
133 Berger & Luckmann 1994, 32–33.
134 Schutz 2007, 676–677; Berger & Luckmann 1994, 29–30; Aittola & Pirttilä 1988, 66–68; Mik-
kola 2009, 47; Heritage 1996, 51–52.
135 Aittola & Pirttilä 1988, 69.
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nan alimmat kerrostumat, yksityisyys, rutiinit ja tavat. Laajimmassa merkityksessä arki 
on tavattu tulkita tavallisten ihmisten ja kansan elämismaailmaksi, johon kuuluu sekä 
hallittuna oleminen että poliittisen toiminnan vaatimus (arjen vastarinta).136 Arki 
voidaan rajata myös yksityiselämään, jossa huolenpito kohdistuu ravinnon laittoon, 
vaatetukseen, korjaamiseen, kasvatukseen ja itsen kehittämiseen, lepoon, sosiaalisiin 
suhteisiin, reproduktioon.137

Alfred Schutzin mukaan arki on se maailma, jota ei sovi epäillä ja jonka ihminen 
kokee yhtenäisenä ja muiden kanssa jaettuna. Arkielämää eläessään ihminen kokee 
tekonsa mielekkäiksi ja on vakuuttunut siitä, että kaikki muutkin kokevat tekonsa 
mielekkäiksi ja nimenomaan samalla tavoin mielekkäiksi kuin ihminen itse kokee 
omat tekonsa.138

Lähtökohtana Schutzilla on Weberiltä tuttu ajatus toiminnan mielekkyydestä: 
Tämän käsityksen mukaan ymmärtävän sosiologian tehtävänä on ymmärtää tulki-
ten sosiaalista toimintaa, joka toimijan tai toimijoiden tarkoittaman mielen puoles-
ta suhteutuu toisen käyttäytymiseen ja ohjaa sen pohjalta kulkuaan. Toiminnan on 
tällöin määrä tarkoittaa ihmisten käyttäytymistä (olipa se ulkoista tai sisäistä tekemis-
tä, tekemättä jättämistä tai sietämistä), jos ja siltä osin kuin toimija liittää tai toimijat 
liittävät siihen subjektiivisen mielen.139

Schutzin tulkinnan mukaan Weber puhui mielekkäästä käyttäytymisestä synonyy-
minä rationaali- ja tavoitehakuiselle käyttäytymiselle. Toisaalta käyttäytymisen jaottelu 
tavoiterationaaliksi, arvorationaaliksi, tunneperäiseksi ja perinnesidonnaiseksi tyypik-
si perustui siihen, että Weber piti toimintaan liitettyä mieltä samana kuin tuon toimin-
nan motiivia. Tätä käsitystä Schutz piti kohtalokkaana sekaannuksena. Toiminnan 
motiivi ja mieli eivät ole sama asia: Kun motiivi on suunniteltua toimintaa, voidaan 
mieli ymmärtää laajempana käsitteenä. Tällöin toiminnan mieli kattaa nekin alueet, 
jotka eivät jatkuvasti ole tietoisen ohjauksen kohteena. Esimerkiksi arki saattaa näyttää 
automaattiselta eikä toiminnassa tiedosteta mitään tarkkarajaista mieltä. Toimija voi 
kuitenkin ottaa tarkasteltavakseen useimmat arkielämän askareet ja tiedostaa niihin 
sisältyvän mielen. Näin edes perinnesidonnainen tai tunneperäinen käyttäytyminen 
ei ole toimijalle vailla mieltä. Schutzin mukaan toiminnan mielen tarkastelu voidaan 
yhdistää reflektion käsitteeksi. Reflektio voi koskea aiottua toimintaa (tavoiterationaa-
lisuus) tai sitten jo tapahtunutta.140

Miksi sitten toiminta ylipäätään nousee tarkkailun kohteeksi? Bergerin ja Luckman-
nin mukaan oman toiminnan tarkkailu ei nousekaan tarkastelun kohteeksi muuta 
kuin poikkeustapauksissa. Tämä johtuu siitä, että jokapäiväisen elämän todellisuutta 

136 Sarmela 2007, 474.
137 Sarmela 2007, 476.
138 Schutz 2007, 36.
139 Schutz 2007, 45.
140 Schutz 2007, 51 ja 108.
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pidetään itsestään selvänä todellisuutena. Mutta jopa arkielämän alue on ongelmaton 
vain toistaiseksi, siihen saakka kun sen jatkuvuuden keskeyttää ongelman ilmaantumi-
nen. Tämän tapahtuessa arkielämän todellisuus pyrkii liittämään ongelmavyöhykkeen 
siihen arkitodellisuuden vyöhykkeeseen, joka ei ole ongelmallinen.141

Bergerin ja Luckmanin mukaan arkielämässä käytetty kieli toimii järjestelmänä, 
joka välittää ihmiselle tarvittavat objektivoitumat ja järjestää ne samoin kuin jokapäi-
väisen elämän mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Kieli antaa koordinaatit elämälle ja 
täyttää sen merkityksellisillä asioilla. Kieli rakentaa merkityskenttiä, jotka se järjestää 
sanaston ja kieliopin avulla. Erilaisissa merkityskentissä niin omaelämäkerrallinen kuin 
historiallinen kokemus voi objektivoitua, säilyä ja kertyä. Kertyminen on valikoivaa, 
sillä merkityskentät määräävät, mitkä asiat säilyvät ja mitkä ”unohtuvat” niin yksilön 
kuin yhteisönkin kokemustodellisuudesta. Tämän kertymisen seurauksena rakentuu 
sosiaalinen tietovaranto, joka välittyy sukupolvelta toiselle ja josta yksilö voi ammen-
taa tietoa jokapäiväisessä elämässään.142 Jokapäiväisen elämän tieto jakautuu yhteis-
kunnallisesti, siis eri yksilöiden kesken. Tiedon yhteiskunnallinen jakautuminen saa 
alkunsa siitä yksinkertaisesta tosiseikasta, ettei ihminen tiedä kaikkea sitä, minkä muut 
tietävät ja päinvastoin. Se huipentuu äärimmäisen monimutkaisiin ja vaikeaselkoisiin 
asiantuntijatiedon järjestelmiin. Tieto siitä, kuinka yhteiskunnallinen tietovaranto on 
jakautunut, on tärkeä osa samaista tietovarantoa.

Vaikka Michel Foucault ei varsinaisesti määritellyt arkea tutkimuskohteekseen, voi 
foucault’laisen ajattelun kautta tarkastella muutamia Bergerin ja Luckmannin ongel-
mattomina pitämiä taustaolettamuksia. Ensinäkin Foucault halusi torjua ”ehdotto-
masti” lähestymistavan, joka antaa havainnon subjektille ehdottoman ensisijaisuuden, 
myöntää aktille konstitutiivisen roolin ja asettaa näkökulmansa kaiken historiallisuu-
den alkuperäksi. Lähestymistavan täytyisikin tukeutua pikemmin teoriaan diskursii-
vista käytännöistä kuin teoriaan tiedon subjekteista. Diskurssit taas Foucault’n määri-
telmän mukaan ovat ”käytäntöjä, jotka muotoilevat järjestelmällisesti kohteet joista 
puhuvat”.143 Näin Bergerin ja Luckmannin esittämät ”objektivoitumat”, jotka osapuil-
leen vastaavat foucaultlaista diskurssia, eivät foucault’laisessa tulkinnassa ole ”mielek-
käitä”, koska diskurssit eivät oleta mitään sellaista subjektia, joka voisi saada mielek-
kyyden kokemukselleen tai tiedolleen. Subjekti määrittyy aina kulloisenkin diskurssin 
mukaan.

Subjekti koostuu näin historiallisista tietoisuuksista, jotka tulevat käytäntöön aina 
uudella tavalla. Esimerkiksi jo 1700-luvulla hallinnon toimesta synnytetyt väestöti-
lastot konstituoivat uuden, tietyntyyppisen ihmisen ja myös uuden käsityksen itsestä, 
kokonaan uuden subjektin.144 Ihmisiä ryhdyttiin kategorisoimaan esimerkiksi tilalli-

141 Berger & Luckmann 1994, 34 ja 48.
142 Berger & Luckmann 1994, 32, 52 ja 57.
143 Foucault 2005, 68–69.
144 Kinnunen 1996, 145.
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siksi ja tilattomiksi. 1800-luvulla taas muodostui sellainen julkinen tila, jossa ihmiset 
suhteuttivat elämänsä ehtoja yleisimpiin kysymyksiin ja ohjelmiin, esittelivät ja perus-
telivat mielipiteitä, kävivät keskustelua keinoista ja tavoitteista. Murrokseen liittyi 
yksilöityminen. Samalla ihmiset järjestäytyivät työväeksi, torppareiksi, talollisiksi ym. 
Luokittelu määritteli, keitä ”me haluamme olla erotukseksi muista” viitaten samalla 
aatteeseen.145 Näin ihmiset ottivat käyttöön vanhat kategoriat, mutta käyttivät niitä 
uudessa merkityksessä, uudessa valtatilanteessa.

Martin Kuschin tulkinnan mukaan Foucault’n valtasuhteet ovatkin pikemmin 
sisäisiä ja olennaisia, kuin ulkoisia ja satunnaisia. Koska valtasuhteet siis tekevät yksilös-
tä sen mikä hän on ja muovaavat häntä subjektina ja yksilönä, yksilöä ei voi määritellä 
eikä ymmärtää ilman häntä muovaavia valtasuhteita, ts. tunnistamatta ja analysoimatta 
hänen kykyään tai taipumusta omaksua tiettyjä rooleja valtasuhteissa. Tämän tulkin-
nan kanssa sopii hyvin yhteen se, että Foucault kehottaa tutkimaan, miten subjekteja 
muovataan ”vallan vaikutuksen tuloksena.”146

Toiseksi Bergeristä ja Luckmannista poiketen Foucault ei näe tiedon kasautumista 
passiivisena, merkityskenttien kautta toimivana valikoitumisprosessina. Tieto ei ole vain 
modernin diskurssin mukaista, rationaalisesti punnittavissa olevaa, ”parhaan argumen-
tin” mukaista tietoa. Kysymys on jatkuvasta, enemmän tai vähemmän näkyvästä valta-
kamppailusta. On olemassa myös alistettuja tietomuotoja (knowledges). Alistettu tieto 
on tietoa, joka on hylätty riittämättömänä. Se on naivia tietoa, joka sijaitsee alhaalla 
hierarkiassa, vaadittavan tason alapuolella. Tällaista tietoa on esimerkiksi psykiatri-
sen potilaan tieto, sairaan tieto, hoitajan tai lääkärin tieto. Foucault kutsuu tätä tietoa 
”populaariksi” vaikka se on kaukana terveen järjen tiedosta. Tämä tieto on erityistä, 
paikallista ja alueellista tietoa, joka on kyvytön yhtenäisyyteen.147 

Arki voitaisiinkin katsoa kentäksi, jota yksilö kulloinkin käyttää varantonaan 
ja missä yksilöllä on suhteellisen paljon pätevyyttä. Tieto olisi näin valtaa käyttää 
tiedoksi miellettyjä diskursseja. Näin miellettynä tieto ei ole välttämättä kasaantuvaa, 
vaan se sisältää oleellisena myös ristiriidan ulottuvuuden. Arjen voisi tällöin määri-
tellä alueeksi, missä valtataistelut näkyvät jokapäiväisessä kielenkäytössä, missä tietyt 
katkokset ja epäjatkuvuudet paljastavat rutiinit. Tällöin tärkeäksi seikaksi muodostuu 
se tapa, kuinka yksilöt puhuvat. Valta ei siis esiinny kaukana, rajoittavana tekijänä, 
vaan on välttämätön osatekijä yksilön elämässä. Käyttämällä tiettyjä ilmaisuja yksilö 
pätevöittää itseään, hankkii puheoikeuden ja samalla valtaa jollakin kentällä. Kenttien 
moninaisuus mahdollistaa sen, että tietomuoto, joka yhdellä kentällä hylätään riittä-
mättömänä, on pätevä toisella. Voidaan esimerkiksi kysyä, miksi 1800-luvun loppu-
puolella sivistys eteni tietyillä alueilla viranomaisten mielestä vitkallisesti ihmisten 

145 Alapuro 1994, 13.
146 Kusch 1993, 111.
147 Foucault 1980a, 81–82.
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harrastaessa mieluummin kiertävää elämää tai viinan salapolttoa? Miksi ihmiset eivät 
olleet säästäväisiä, vaikka viranomaiset sitä vaativat?

Foucault puhuu ”genealogisesta tutkimuksesta”, joka keskittyisi uudelleen löytä-
mään valtakamppailut ja näiden kamppailujen karkeat muistot. Genealoginen tutki-
musote ei puolestaan ole mahdollinen kuin hylkäämällä globalisoivat, hierarkkiset 
diskurssit.148 Tällaisen tutkimusotteen yhtenä ilmentymä voisi pitää mentaalihistorial-
lista lähestymistapaa.

Viime vuosikymmenien keskustelussa mentaliteetti on yleisesti tulkittu eri perus-
tein (aikakausi, alue, luokka) integroituneiden ihmisryhmien henkiseksi kapasiteetik-
si, kollektiiviseksi mielenlaaduksi ja ajattelun suhteeksi olemiseen.149 Pertti Haapalan 
mukaan mentaliteettihistoria on ymmärretty historiaksi, joka lähtee alhaaltapäin 
ja jonka lähestymistapa on ensisijaisesti jotakin muuta kuin instituutioiden histo-
riaa. Mentaliteetit enempää kuin maailmankuvatkaan eivät näy suoraan aineistosta, 
joten ne on pääteltävä mahdollisimman monista lähteistä löydettävien johtolankojen 
ja aiheiden perusteella.150 Markku Hyrkkäsen mukaan mentaliteetin käsitteeseen 
voidaan katsoa kuuluvaksi tiedostamattoman, reflektoimattoman ja automaattisuu-
den.151 Näin mentaliteetin analyyttiseksi vastakohtapariksi asettuu ideologia, mikäli 
ideologia ymmärretään reflektoituna, tietoisena ajatteluna.152 Mikään ei kuitenkaan 
estä ajatelmasta, että aiempi tietoinen asenne on sisäistetty, jolloin käyttäytymisestä on 
tullut reflektoimatonta. Hyrkkäsen mukaan tuntuu ymmärrettävältä, että ideologia 
voi muuttua itsestäänselvyydeksi, eli mentaliteetiksi.153

Le Goffin varhaisen, vuodelta 1974 peräisin olevan määritelmän mukaan menta-
liteettihistoriassa kiehtoo sen ”hämäryys”; käsitettä voidaan käyttää viittaamaan 
jäänteisiin (left overs), historian jäännöskategorioihin. Goffin mukaan feodalismi 
voidaan nähdä ”keskiaikaisena mentaliteettina” samoin kuin kapitalismi uudenlai-
sena asenteena työtä ja rahaa kohtaan, sellaisena kuin sen Max Weber esittää. Goffin 
mukaan mentaliteetti voidaan ymmärtää viittauksena historian ”ylittämiseen.” Goff 
allekirjoittaa Marc Blochin ajatuksen siitä, että mentaliteettien historia pyrkii löytä-
mään kaikkein pysyvintä ja liikkumattominta osaa yhteiskunnan olemassaolosta: 
Goffin mukaan mentaliteettien historia on kaikki rakenteet läpäisevä pienin yhteinen 
nimittäjä, se minkä kaikki yksilöt jakavat.154

Vovellen mukaan mentaliteetti voidaan ymmärtää ”maailmankatsomukseksi”, 
mutta samalla käsitteellisesti laajemmaksi kuin esimerkiksi ideologia. Näin ymmär-

148 Foucault 1980a, 83.
149 Sarmela 2007, 56.
150 Knuuttila 1992, 116.
151 Hyrkkänen 2002, 103.
152 Hyrkkänen 2002, 81; Suodenjoki 2010.
153 Hyrkkänen 2002, 78–79.
154 Le Goff 1985, 166–167; Hyrkkänen 2002, 102; myös Peltonen 1992, 55.
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rettynä mentaliteetti sisältää ne psyykkiset realiteetit, jotka ovat muotoilemattomia ja 
jotka ovat ”vailla merkitystä” (”meaningless”) ja jotka johtavat alitajuiseen motivaati-
oon. Vovellen mukaan mentaliteettia ei voida palauttaa taloudellisiin tai sosiaalisiin 
tekijöihin. Mentaliteettiin voidaan liittää myös historian ”pitkät jaksot” (longue durée), 
vastarinta sekä hitauden laki.155

Mentaliteettihistorian – tai mikrohistorian – keskeisen piirre on teorian ja metodo-
logian puute tai suoranainen halveksunta. Giovanni Levi toteaa, että ”mikrohisto rialla 
on yhteistä se kaikkeen kokeelliseen työhön liittyvä piirre, ettei sillä ole mitään ortodok-
sista hahmoa, johon se voisi vedota”. Levi puhuu skaalan ongelmasta. Pitäisikö yhteisöjä 
tutkia isossa vai pienessä skaalassa? Levin vastaus on tämä: ”On luonnollista ja oikein, 
että yksityisten henkilöiden palautumattomuus suuren skaalan sääntöihin täytyy 
asettaa skaalan ongelman väittelyn ytimeen.”156 Toisin sanoen Levi asettaa kysymyk-
sen siitä, seuraavatko yhteisöt suuren skaalan sääntöjä, vai onko keskiössä vaikkapa 
perheen, suvun tai kylän taso. Tässä yhteydessä Levin asetelma on sama kuin Schutzin 
lähimaailma–kanssamaailma-asettelussa. Historia näyttäisi tapahtuvan kansallis val-
tioi den tasolla, mutta kysymys on oikeastaan vain tutkijan perspektiivistä.157 Skaalan 
ongelmaa voi työstää myös makro- ja mikrohistorian näkökulmasta. Tällöin voi olla 
kysymys etnosentrisen lähestymistavan torjumisesta, kuten ainakin Carlo Giz burgin 
mukaan on laita italialaisessa mikrohistoriassa.158 Tällöin kysymykseen voi tulla 
esimerkiksi perherakenteen analyysi: Suomessa pienyhteisöä perhemuodon kautta on 
tutkinut esimerkiksi Antero Heikkinen159 ja Elina Waris.160

Konservatiivisen kritiikin keskiössä mentaliteettihistoria on paistatellut lähinnä 
siksi, että se keskittyy ”eriskummalliseen”, kuten vaikkapa Ginzburgin tavoin tutki-
maan ”harhaoppisen” myllärin Menoccion ajatuksia. Kritiikkiä on saanut osakseen 
myös Ferdnand Braudelin kolmiosainen historiateos Structures of Everyday life, sillä 
perusteella että se väheksyi politiikan merkitystä.161 Monumentaalisessa teoksessaan 
Braudel käsittelee mm. tilan valloitusta, ilmaston muuttumista, tapoja, mausteiden ja 
sokerin käyttöä, kulutusta, elintasoa ja tykistöä ja onnistuu luovimaan teoksensa läpi, 
ilman että hakemistoon olisi merkitty mentaliteetin käsitettä.162 Näin ymmärrettynä 
maailmanhistoria todellakin saa fragmentaarisen luonteen ja se voidaan nähdä, kuten 

155 Vovelle 1990, 8–9.
156 Levi 1992, 93 ja 97.
157 Levi 1992, 21–22.
158 Ginzburg 1996, 179.
159 Heikkinen 1996, 144.
160 Waris 1999.
161 Peltonen 1996, 8.
162 Braudel 1981.
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Le Goff asian näki, jäänteinä tai Carlo Ginzburgin tavoin historiallisena antropologia-
na.163

Toisena ongelmana kuvattaessa alueiden mentaalisia eroja voidaan pitää kuvaus-
ten viittauksia ja paikannuksia. Nämä saattavat olla varsin ylimalkaisia. Esimerkiksi 
vuorovaikutusjärjestelmien alueellisia eroja tutkiessaan Matti Sarmela on käyttä-
nyt käsiteparia kulttuurin dynaamisuus vs. staattisuus kuvaamaan kulttuurimuodon 
yleistä taustaa ja historiallista kehitystä ja käsiteparia sosiaalinen homogeenisuus vs. 
heterogeenisuus kuvaamaan senhetkisiä olosuhteita. Hän on kuvannut Pohjanmaata 
agraariseksi, staattiseksi ja sosiaaliselta taustaltaan homogeeniseksi, integraatiota ja 
sosiaalista aktiivisuutta suosivaksi alueeksi, kun taas Savo ja Itä-Suomi ovat muodos-
taneet dynaamisen, uusia toimeentulomahdollisuuksia etsivän kulttuurialueen, jossa 
vapaaehtoiseen yhdentymiseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen perustuvat organisaatiot 
ovat saaneet jalansijaa vasta 1900-luvulla.164 Vaikeutena Sarmelan kuvauksessa on se, 
että sen viittauskohteet jäävät hämäriksi: millä tavalla Etelä-Pohjanmaa oli staattinen? 
Millä tavalla Savo oli uusia toimeentulomahdollisuuksia hakeva? Mihin aikaan nämä 
mentaliteetin kuvaukset sijoittuvat?

Mentaliteettihistorian käsitteitä on myös arvosteltu sen omista lähtökohdista käsin. 
Tällöin ongelmaksi muodostuu paradoksaalisesti se, kuinka vapaiksi toimijat katso-
taan rakentamaan omaa todellisuuttaan. Seppo Knuuttilan mukaan mentaalihisto-
riassa tavatut painotukset ilmiöiden kollektiivisesta luonteesta ja pitkästä kestosta ovat 
herättäneet keskustelua sekä yksilöllisyyden liikkuma-alasta että muutosprosesseista. 
Knuuttilan mukaan yleinen tulkinta on ollut, että määrätylle ajalle ja paikalle ominai-
nen mentaliteetti sitoo yksilöitä, määrää persoonallista mieltä.165

Mentaliteetin tutkimus vaikuttaa tutkimusasenteena mielenkiintoiselta. Täytyy 
kuitenkin kysyä, ovatko sen tulokset kaikilta osin päteviä. Jos esimerkiksi mentaliteetti 
edustaa jotakin rutiininomaista tai alitajuista, niillä millä oikeudella tutkija muodostaa 
diskurssinsa? Ajatus mentaalisten rakenteiden suhteesta reflektioon rinnastuu tietyssä 
mielessä freudilaiseen ajatukseen alitajunnan merkityksestä toiminnassa. Freud käsit-
telee teoksessaan Arkipäivän psykopatologia alitajuisia ”virheitä”, esimerkiksi tapausta, 
missä Jones I unohtaa kerta toisensa jälkeen postittaa kirjeen. Ensin kirje lojuu viikko-
kaupalla hänen kirjoituspöydällään. Kun hän lopulta postittaa sen, kirje palautetaan 
takaisin, koska siitä puuttuu osoite. Kun hän seuraavaksi laittaa sen postiin, palaute-
taan se jälleen: syynä tällä kertaa puuttuva kirjemerkki. Lopulta Jones I. pakotetaan 
hyväksymään kirjeen postittamiseen liittyvä vastenmielisyys.166

Jones I:n tapauksessa hänen toimintansa tietoiset intentiot ja siihen liittyvä ratio-
naalinen toiminta olivat ristiriidassa hänen alitajuisten intentioidensa kanssa. Tämän 

163 Ginzburg 1996, 178.
164 Piispanen 2009, 43.
165 Knuuttila 2008, 64.
166 Freud 1954, 247.
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vuoksi toiminta oli tuomittu epäonnistumaan kerta toisensa jälkeen. ”Varsinainen” 
merkitsevä tietoisuus lepäsi syvemmällä pinnan alla. Tällöin olisi syytä kysyä, mikä oli 
dysfunktionaalisen toiminnan todellinen syy, ja miltä kannalta tätä syytä pitäisi tarkas-
tella.

Freudin ajatus on se, että mielettömässä käyttäytymisessä voi havaita rationaalisuut-
ta, mikäli ymmärtää sen, että subjekti voi elämässään toimia ristiriitaisesti. Tämä risti-
riita tulee näkyväksi itsepintaisten ja toistuvien virheiden kautta. Tämäkin tarkastelu 
on saatettava ensin kielelliseen muotoon ja reflektion alaiseksi. Oleellista on se, ottaako 
asian esille analyytikko vai potilas ja millä keinoin potilas saadaan mieltämään toimin-
tansa uudessa valossa. Jones I:n tapauksessa ei ole mieltä puhua merkityksestä, ellei hän 
ymmärrä sitä. Yleisemmin, myös tätä tutkimusta silmällä pitäen, voidaan kysyä kenen 
diskurssi oikeutetaan, kenen ääni? Kuka määrittelee ongelman ongelmaksi? Onko 
kysymys hallinnon tai tutkijan määrittämästä ongelmasta, jonka diskurssi tuotetaan 
hallinnoitavan yksilön ulottumattomissa?

Tässä tutkimuksessa mentaliteetti voidaan ymmärtää käytäntönä, joka on kiinnit-
tynyt arkipäivän puheeseen. Vaikka mentaliteetti voidaan käsittää usein normatiivi-
sena, on se myös osa kulttuurista kontekstia, johon uudet ilmiöt suhteutuvat. Menta-
liteetin käsitteen avulla voi tehdä ymmärrettäväksi erilaisten kulttuuristen ilmiöiden 
etenemistä tai torjuntaa. Mentaliteetti on hyödyllinen käsite kuitenkin vain lähtökoh-
tana. Jotta käsitteellä olisi katetta, on kyettävä osoittamaan, millä tavalla se on rakentu-
nut. Mentaliteettia voi tässä suhteessa lähestyä tieto–valta-suhteena, ristiriitatilanteissa 
ilmenevänä yleisenä tapana määritellä tilannetta. Tässä suhteessa mentaliteetti vastaa 
arkipäivän tasolla kysymykseen ”kuinka yleensä jatketaan eteenpäin?” Mentaliteetti 
voitaisiin siis määritellä yleisiksi toimintatavoiksi, joiden mukaan ihmiset arkipäivässä 
suunnistavat.

1.7 Suomi ja makrotason modernisaatio

Modernisaatio on yleensä ymmärretty yleispätevänä ja läpäisevänä taloudellisena, tek-
nologisena ja syvälle käyvänä yhteisöllisen elämän muutoksena. Tämän muutoksen 
alkutahdit lyötiin Suomessa 1850-luvulla, mutta vasta 1860–1870-luvuilla tapah-
tui monia sellaisia muutoksia, joita voidaan hyvällä syyllä kutsua modernisaatioksi: 
puunjalostusteollisuuden synty, erilaiset ”vapauttavat” lakiuudistukset, jotka lisäsivät 
työvoiman liikkuvuutta, koulutusjärjestelmän perinpohjainen uudistus, markkina- ja 
rahatalouden leviäminen perifeerisille seuduille, rautatie- ja kanavaverkoston synty ja 
kaupungistuminen.

1800-luvun yhtenä tärkeimmistä muutoksista on pidetty maaseudun sosiaaliraken-
teen muuttumista ”epäedulliseen” suuntaan. Tällä muutoksella tarkoitetaan lähinnä 
sitä tilastollista faktaa, että sosiaaliryhmien alaluokat, toisin sanoen loiset, itselliset ja 



55Raha, aika, itsekuri

mäkitupalaiset kasvoivat suhteellisesti ottaen enemmän kuin itsenäiset ryhmät, jotka 
maaseudulla käytännössä muodostuivat talollisista. Tätä kutsutaan tutkimuksissa 
”epäitsenäistymisprosessina”167 tai ”väestöpaineena”168 tai ”liikaväestöisyytenä.”169 
Tähän epäitsenäistymiseen tai liikaväestöisyyteen on katsottu syiksi väkiluvun nopea 
kasvu, sekä muutokset laeissa, jotka mahdollistivat tilojen jakamisen.170 Esimerkiksi 
Toivosen mukaan Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Maalahden Ylikylässä maatilojen 
keskikoko oli vuonna 1880 enää 1,95 hehtaaria, joka olisi ollut yksi syy tilallisväes-
tön siirtolaisuuteen: ”Kaivattiin kipeästi lisäansioita, ja kun niitä ei kotimaassa ollut, 
lähdettiin Amerikkaan.”171

Epäitsenäisen väestön, toisin sanoen maataloustyöväen määrä kasvoi koko maassa 
noin nelinkertaiseksi vuosina 1805–1875. Eniten maataloustyöväki lisääntyi Kuo pion 
ja Mikkelin lääneissä.172 Vuonna 1901 maaseudun maanomistajaluokkaan kuului 
koko maaseudun talouksista 35.5 % ja maatyöväkeen 47.7 %. Kuopion ja Mikkelin 
läänissä maanomistajia oli talouksista noin neljännes, kun taas maatyöväkeä oli noin 
55 %. Vaasan läänissä maanomistajia ja maatyöväkeä oli yhtä paljon, hieman yli 40 %.

Elintason nostamisen vaikeus, tai suoranainen lasku, on usein katsottu syyksi 
maassamuutolle tai siirtolaisuudelle. Lennon maassamuuttoa koskevassa tutkimukses-
sa esitetään, kuinka päiväpalkka oli nimellisesti vuosina 1871–1875 aivan yhtä suuri 
kuin 1820-luvun lopulla, mutta tällä välin tapahtunut hintatason nousu aiheutti sen, 
että työmiehellä meni ruistynnyrin hankintaan 1820-luvun lopulla 15,5 päivän palkka 
ja 1870-luvulla 19 päivän ansio. Lisäksi Lennon mukaan maaseudun työvoiman tarve 
väheni, kun työmenetelmiä järkiperäistettiin.173 Arvo M. Soininen on ollut sitä mieltä, 
että Savossa siirtyminen karjankasvatukseen sujui metsärahojen myötä helpommin 
kuin Etelä-Pohjanmaalla, missä tervanpoltto oli kuluttanut metsät loppuun. Soinisen 
mukaan maatalous oli suurimmissa vaikeuksissa siellä, missä metsätalouden merkitys 
oli pienin ja metsistä saadut tulot vähäisimmät. ”Myös aikakaudelle ominainen suuri 
ulkomaansiirtolaisuus oli suurinta niillä seuduilla, missä metsätalous oli heikoimmin 
kehittynyttä.”174 Maatalouden tutkijana tunnettu Teppo Vihola on puolestaan esittä-
nyt tulkintanaan, kuinka Etelä-Pohjanmaan Amerikan siirtolaisuuden pääasiallinen 
motiivi liittyi maatalouden alhaiseen tuottavuuteen. Tuottavuuden alhainen taso 
johtui Viholan mukaan pääasiassa väkiluvun nopeasta lisääntymisestä.175 Viholan 

167 Haatanen 1968, 59; Lento 1951, 94.
168 Haatanen 1968, 72.
169 Toivonen 1963, 105.
170 Lento 1951, 39; Toivonen 1963, 105.
171 Toivonen 1963, 85.
172 Haatanen 1968, 64–65.
173 Lento 1951, 52.
174 Soininen 1982, 28.
175 Vihola 1991, 349.
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mukaan Etelä-Pohjanmaa ei enää 1800-luvun loppupuolella pystynyt tuottamaan 
elintarvikkeita edes maakunnan oman väestön tarpeiksi. Viholan mukaan tulonlisää 
pitikin tässä tilanteessa lähteä hakemaan muualta kuin maatalouden piiristä.176

Toisaalta taas Anna-Leena Toivosen mukaan esimerkiksi Vaasan läänissä vuosien 
1878–1913 välillä päiväpalkka kohosi yli kaksinkertaiseksi ja esimerkiksi ruishehtolit-
ran hinta puolestaan laski ja muidenkin tärkeimpien elintarpeiden hinnat jäivät selväs-
ti alle palkkojen kasvun.177 Matti Peltosen laskelmien mukaan maatalous puolestaan 
työllisti kohtalaisen hyvin koko maatalouden ammatissa toimivan väestön aina ensim-
mäiseen maailmansotaan saakka.178

Oliko suomalaisen työläisen ja erityisesti maatyöläisen elintaso sitten nousussa vai 
laskussa?

Työtä ja markkinoita tutkineen Sakari Heikkisen mukaan teollistuvan Suomen 
elintason kehittymisestä on käyty debattia, jotka hän on jakanut ”optimistien” ja 
”pessimistien” leireihin. Optimistinen arvio esittää, että ”bruttokansantuote” henkeä 
kohden mitattuna kasvoi, varallisuus lisääntyi ja palkat nousivat. Pessimistit painotti-
vat puolestaan yhä kasvavia varallisuus- ja palkkaeroja. Heikkisen mukaan sekä päivää 
että tuntia kohden mitattuna teollisuustyöväestön palkat kasvoivat selvästi nopeam-
min kuin maataloustyöväestön palkat. Keskimäärin teollisuuden päiväpalkat nousivat 
vuosina 1860–1913 vuosittain 1,3 % ja tuntipalkat 2,1 %. Vastaavasti maataloustyönte-
kijöiden päiväpalkat kohosivat vuosittain noin 1,1 %. Tuntipalkka pysyi samana, koska 
arvioitu työaika (11 tuntia päivä) pysyi samana. Heikkisen mukaan myös reaalipalkat 
kohosivat maataloustyöväestön keskuudessa tasaisesti.179 Etenkin vuosina 1880–1900 
reaalipalkat nousivat kolmanneksella.180

Makrotasolla tarkasteltuna modernit virtaukset levisivät varsin epätasaisesti 
Suomessa 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Tämä riippui paljolti eri 
alueiden historiallisesta kehityksestä sekä maantieteellisestä asemasta suhteessa valta-
keskukseen: 1700-luvulla, kun Suomi oli osa Ruotsia, oli valtakeskuksen kannalta 
edullisimmassa asemassa Pohjanmaa, erityisesti Etelä-Pohjanmaa, josta oli meriteitse 
lyhin matka Ruotsiin. 1800-luvulla tilanne muuttui, kun Suomesta tuli osa Venäjää. 
Tällöin kauppakeskukseksi tuli Pietari, jolloin hyvästä maantieteellisestä asemasta 
saivat nauttia Etelä- ja Länsi-Suomi sekä Viipurin lääni. Pohjanmaasta, erityisesti sen 
eteläisestä osasta tuli oma ”erityisalueensa”, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomi ankkuroitui-
vat osaksi periferiaa.181

176 Vihola 2004, 159.
177 Toivonen 1963, 102.
178 Peltonen 1987, 36.
179 Heikkinen 1997, 149–158.
180 Heikkinen 1997, 229.
181 Alapuro 1988, 74–77.
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Alapuron mukaan läntisessä ja eteläisessä Suomessa teollistuminen ja kaupungistu-
minen loivat uusia mahdollisuuksia eritoten varakkaille talonpojille, jotka näin saattoi-
vat osallistua markkinoille erityisesti meijerituottajina. Lännessä oli edelleen vallassa 
agraarinen yläluokka, joka oli ollut olemassa jo ennen kapitalistista muutosta. Muutok-
set tuotannossa ja markkinaoloissa edesauttoivat suuresti tämän ylemmän kerroksen 
kaupallistumiskehitystä sekä kapitalististen vaihtosuhteiden syntyä maaseudulla. 
Pohjanmaalla markkinoihin oli Alapuron mukaan yhteydessä varakas yläkerrostuma. 
Itäisessä ja pohjoisessa Suomessa kontaktit markkinoihin olivat hataria.182

Luokkasuhteet erosivat toisistaan lähinnä sen suhteen, millä tavalla ne asemoituivat 
suhteessa markkinoiden kehitykseen. Etelässä ja lännessä sekä Pohjanmaalla luokka-
suhteet olivat edelleen Alapuron mukaan traditionaalisella pohjalla. Luokkasuhteet 
olivat kuitenkin koetuksella markkinatalouteen suuntautuneen maatalouden ja kasva-
van teollisuuden paineessa. Sama kehitys oli osittain vallalla myös Viipurin läänissä, 
sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomessa markkinatalouden airueena toimi lähinnä metsäte-
ollisuus, joka tunkeutui alueelle nopeasti 1800-luvun loppupuolella.

Yhtenä tärkeänä makrotason muutoksena oli kansallisvaltioideologian luominen 
J. V. Snellmanin johdolla. Snellmanin mielestä kansakunnan ydin muodostui talon-
pojista, ja näin ollen maata omistavilla talonpojilla oli keskeinen asema fennomaa nien 
ohjelmassa. Talonpoikaisto oli jo päässyt mukaan maapäiville vuonna 1863, mutta 
Snellmanin suunnitelmat menivät vieläkin pidemmälle: Suomesta täytyi tehdä hallin-
tokieli, maaseudulle täytyi perustaa kansakouluja ja kunnallishallintoa kehittää. Tämä 
kaikki edellytti ”kansalaiskasvatusta”, jotta talonpojat tulisivat tietoiseksi kansakun-
nan tarpeista ja isänmaallisista velvoitteistaan.183

Millä tavalla kansallisvaltio sitten liittyi modernisoitumiseen? Alapuron mukaan 
kirkko ja koko suomalainen talonpoikaisto tuki kansallisuusliikettä, kun taas teollinen 
ja kaupallinen luokka pysytteli siitä erossa tai vastusti sitä. Eräässä mielessä fennoma-
nia oli kulttuurinen vastaus modernisuuden haasteisiin: se käytti kulttuurisia keinoja 
puolustaakseen traditionaalista maatalouteen ja korporatiivisuuteen nojautuvaa sosiaa-
lista rakennetta teollistumisen uhkia vastaan. Kansallisvaltio liittyi siis moderniin 
kehitykseen, mutta käänteisestä näkökulmasta. Kiinteyttä täytyi kasvattaa: pelkona 
oli yhteiskuntarakenteen hajoaminen. Mikäli poliittinen modernisuus määritellään, 
kuten sen on tehnyt Alapuro Suomen synty -teoksessa184, ”suurten joukkojen tulona 
politiikan näyttämölle” ei snellmanilainen kansallisuusohjelma täyttänyt moderni-
suuden kriteereitä, päinvastoin: tämä ohjelma sulki osan kansasta yhtä tiukasti ulos 
vaikuttamisesta kuin vanha merkantilistinen lainsäädäntö konsanaan. Tältä kannalta 
kansallisuusaatetta voisi pitää ennemmin modernisaation tulppana kuin sen airuena. 

182 Alapuro 1988, 72.
183 Alapuro 1988, 77–78, taulukko 7; Alapuro 1988, 94–95.
184 Alapuro 1988, 99–100; Alapuro 1994, 12.
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Onkin vaikea ymmärtää, kuten esimerkiksi Suodenniemi esittää, miksi talonpoikais-
ton vahvistuminen olisi ollut osa modernin politiikan läpimurtoa.185

Kansallisuusaatteen ideaan liittyi oleellisesti kansakoululaitoksen perustaminen. 
Koulu oli siis ensisijaistesti suunnattu talonpoikien lasten kouluksi, jotta nämä kykeni-
sivät hoitamaan hallinnollisia tehtäviään. Talonpojat olivat jo saaneet lisää valtaa 
vuonna 1866 toimeenpannun kunnallislain uudistuksen avulla. Äänioikeus oli seura-
kunnassa verotettavaa omaisuutta omistavilla, ja äänet laskettiin manttaaliin pannun 
maan mukaan.186 Yksi äyri vastasi yhtä ääntä. Manttaaliin pantua maata koskevasta 
asiasta äänestettäessä oli 1/10 manttaalia yksi ääni, 2/10 oli kaksi ääntä ja lopulta koko 
manttaali oli 10 ääntä.187 Korkein mahdollinen äänimäärä oli 1/6 kokouksessa läsnä 
olevien äänimäärien summasta. Kokouksiin olivat oikeutettuja saapumaan kaikki ne, 
joita asia koski, sillä osallistumisen avulla ihmiset haluttiin sitoa mukaan päätöksiin.188

Koulun tarkoitus ei ollut kohottaa talonpoikia säädyssään, vaan velvoittaa heitä 
toimimaan uuden vastuunsa edellyttämällä tavalla. Samasta syystä kansakoululla oli 
vain yleissivistävä luonne, kansakoulu ei jakanut päästötodistuksia, eikä opetusohjel-
ma ollut yhtenäinen. Kansakoulun tehtävänä oli sitoa näin uusi hallitseva ryhmä sille 
paikalle, joka katsottiin sopivaksi. Kun Cygnaeus oli peräänkuuluttanut koko kansan 
koulua, katsoi Snellman, että kansakoulu kuului niille, jotka asioista tulisivat joskus 
päättämään. Tähän ryhmään Snellman ei lukenut tilattomia, joilla ei ollut edelleen-
kään edes kunnallista äänioikeutta.189

Vuonna 1858 annettiin julistus, jossa määrättiin ”perustuksista kansanopetuksen 
järjestämistä varten.” Asetuksen perusteluissa todettiin, että kansanopetuksen tehos-
taminen oli ”ylen tärkeätä siweyden ja yhteisen warallisuuden kartuttamiseksi.”190 
Etelä-Pohjanmaalla kansakoulujen perustaminen alkoi varhain, sillä Vähäänkyröön 
vuonna 1860 perustettu kansakoulu oli iältään Suomen neljäs ja Ilmajoen vuonna 1860 
perustettu koulu kuudes Suomen kansakouluista. Ruotsinkieliselle Etelä-Pohjanmaalle 
Munsalaan perustettiin puolestaan vuonna 1862 maan ensimmäinen ruotsinkielinen 
kansakoulu.191 Sivistyneistön merkitys koulujen perustamisessa oli tässäkin yhteydessä 
ratkaisevaa, sillä vuonna 1858 oli itse Uno Cygnaeus tavannut Ilmajoen kirkkoherran 
K. R. Forsmanin, jonka aloite Ilmajoen kansakoulun perustaminen oli. Muutoinkin 
papisto oli ahkerasti ajamassa kansakouluja, sillä myöhemmässä vaiheessa suomenkie-

185 Suodenjoki 2010, 27.
186 Soikkanen 1966, 46.
187 Lipponen 2006, 39.
188 Lipponen 2006, 27.
189 Lipponen 2006, 49–50.
190 Soikkanen 1966, 111–113.
191 Laitila 2006, 205.
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lisellä Etelä-Pohjanmaalla oli 16 kuntaa, joissa aloitteen tekijänä toimi seurakunnan 
kirkkoherra tai kappalainen.192

Vuonna 1866 astui voimaan asetus ”kansakoulutoimen järjestämisestä”. Kunnille 
annettiin siinä vapaa harkintavalta ”perustaa tai olla perustamatta koulua”. Kunnille 
annettiin mahdollisuus saada koulua varten avustusta valtion varoista, mutta avustuk-
sen ehtona oli kouluhuoneiden rakentaminen ja ylläpito sekä opettajien palkan ja 
tiettyjen luontaisetujen maksaminen. Vasta tässä ”virallisessa aallossa” saatiin Savoon 
ensimmäinen kunnallinen kansakoulu Kangasniemelle vuonna 1867. Tämän jälkeen 
perustettiin koulu vuonna 1869 Ristiinaan, jonka jälkeen kansakoulujen määrä lisään-
tyi nopeasti. Vuonna 1870 perustettiin yhteensä seitsemän koulua Etelä- ja Pohjois-
Savoon.193

Tässä kansakoulujen toisessa perustamisvaiheessa Etelä-Pohjanmaa kuului hitaam-
pien joukkoon, yhdessä Oulun läänin ja Turun ja Porin läänin kanssa. Kansakoulujen 
lukumäärä oli Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1875–1876 vain kaksitoista, kun taas Savos-
sa vuonna 1877 oli jo koulu 27 paikkakunnalla, joillakin jo useampia.194 Vuoteen 1886 
tultaessa Savon maalaiskunnat olivat koko maan kehityksestä edellä, sillä 39 seurakun-
nasta vain kolme (7,7 %) oli ilman kansakoulua, kun koko maassa kouluttomia seura-
kuntia oli vielä 20 %. Etelä-Pohjanmaalla kouluttomia kuntia oli niin ikään kolme, 
mutta muutoin kansakoulun levinneisyys ei ollut samaa luokkaa kuin Savossa. Kun 
Savossa kansakouluja vuonna 1886 oli jo 78, oli suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla 
vain 34 koulua.195 Tässä toisessa vaiheessa Etelä- ja Pohjois-Savossa voidaan puhua 
kansakouluaatteen leviämisestä alempiin rahvaan kerroksiin. Tämä näkyi paitsi johto-
kuntien koostumuksessa, myös siinä, että oppilaat todellakin tulivat useissa kouluissa 
lähes kokonaan tilattoman väestön tai työväestön piiristä. Näin oli laita esimerkiksi 
Puijon kansakoulussa, missä koko historian aikana ei Lipposen kokoamien tietojen 
mukaan ollut kuin yksi talollinen. Sama päti myös Jynkän kouluun, jossa kaksivuoti-
sen historian aikana ei ollut ainoatakaan talollisluokkaan kuuluvaa. Lipposen mukaan 
tämä kehityksen kuva on yleistettävissä koskemaan koko Kuopion lääniä. Tilattomat 
suhtautuivat myönteisesti kansakouluihin, sillä he näkivät koulun mahdollisuutena 
parantaa lastensa asemaa. He laittoivat lapsensa kouluun ja valvoivat lapsensa koulun-
käynnin säännöllisyyttä. Tilattomia perheitä tuskin houkutteli ajatus, että heidän 
lapsensa palaisivat sivistyneempinä isiensä ammattiin, kuten Snellman oli esittänyt. 
Heidän toiveenaan oli lapsen sosiaalinen nousu.196 Etelä-Pohjanmaalla koulunkäynti 
ei ollut tilattomien oikeus. Isolaurin mukaan tilattoman väestön lasten koulunkäynti 
oli suhteellisestikin ottaen heiveröistä. Kivipellon mukaan Etelä-Pohjanmaan perife-

192 Laitila 2006, 207–208; Isolauri 1973, 52.
193 Soikkanen 1966, 325.
194 Isolauri 1973, 58; Wirilander 2008, 448 ja 461.
195 Isolauri 1973, 171; Wirilander 2008, 434–435 ja 461.
196 Lipponen 2006, 283.
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riaan lukeutuvalla Järviseudulla (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Kortesjärvi, Vimpeli) 
kansakoulun oppilaista vielä vuonna 1909–1910 oli 64 % talollisten lapsia ja 33 % tilat-
toman ja työväestön lapsia. Ero on merkittävä, sillä Järviseudulla oli samaan aikaan 
lähes yhtä paljon talollisia ja tilattomia.197

Eritoten Etelä-Pohjanmaalla kansakouluja vastustettiin paikoin ankarasti. Mones-
sa kunnassa, kuten Evijärvellä vastustus oli tiukkaa, ja Kortesjärvellä kansakoulun 
tiimoilta pidetty kuntakokous päättyi tappeluun.198 Tähän vastustukseen osallistui 
juuri Etelä-Pohjanmaalla, erikoista kyllä, myös alempi rahvas.199 Miksi kansakoulua 
sitten vastustettiin? Kati Mikkolan mukaan kansakoulua vastustettiin lähinnä kahdel-
la tärkeällä argumentilla: kansakoulu tekisi lapsista herroja ja että kansakoulu muuttai-
si lapset laiskaksi. Mikkolan mukaan laiskuusargumentti liittyi siihen, että maalaisyh-
teiskunnassa arvostettiin vain ruumiillista työtä ja että kansakoulu veisi työn käsityksen 
liian kauas perinteisestä. Koulu vei lapset pois kodin piiristä ja ohjelmoi heidän arkensa. 
Koulussa lapset sosiaalistettiin modernisoituvan kansakunnan ihanteisiin ja standar-
deihin muokkaamalla heidän ajatteluaan, käytöstään ja ruumiillisuuttaan opettamalla 
heitä hallitsemaan kuokan sijasta kynää ja keskittymään paikallaan istuen kuuntele-
miseen ja lukemiseen.200 Suomen kansakoululaitoksen historian kirjoittaneen Aimo 
Halilan mukaan kansakoulu oli todellakin kansan laajoille piireille kauan tuottamaton 
henkinen ja aineellinen sijoitus. Kansakoulu vei lapsityövoimaa, jota tarvittiin. Lisäksi 
on muistettava, että kansakoulu oli ikään kuin irrallinen sivistyslaitos, joka ei liittynyt 
mihinkään ilmeiseen ”parempaan maailmaan” johtavaan tiehen. Kansakoulua ei saatu 
sopimaan kansan omaan sosiaaliseen ja taloudelliseen järjestelmään; se oli toistaiseksi 
aivan ulkopuolinen, tarpeeton tekijä.201

Voidaan spekuloida ajatuksella, jonka mukaan kansakoulun laajempi pohja johti 
savolaisten hanakampaan maassamuuttoon ja sitä kautta kaupungistumiseen. Tarjo-
sihan kansakoulu sentään jonkinlaisen sivistyksen ja mahdollisti 1900-luvun alusta 
lähtien pääsyn esimerkiksi seminaareihin. Päivi Lipposen mukaan tilattomat suhtau-
tuivat myönteisesti kansakouluihin, sillä he näkivät koulun mahdollisuutena parantaa 
lastensa asemaa. He laittoivat lapsensa kouluun ja valvoivat lapsensa koulunkäynnin 
säännöllisyyttä. Heidän toiveenaan oli lapsen sosiaalinen nousu. Myös Heikki Warik-
sen arvion mukaan tilattoman väestön ja muun epäitsenäisen maalaisväestön muutto-
liikkeen syynä olikin ”määrätietoinen pyrkimys kohoamiseen”. Osaltaan tähän oli 
Wariksen mukaan vaikuttamassa kouluttautumismahdollisuudet, mutta ratkaisevaa oli 

197 Laitila 2006, 211.
198 Soikkanen 1966, 335.
199 Laitila 2006, 222.
200 Mikkola 2009, 259.
201 Halila 1949, 42–45.
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sittenkin elinkeinoelämän monihaaraisuus ja monipuolisuus, jotka kaupunkimaisessa 
elämänpiirissä avasivat väljempiä valinnan mahdollisuuksia, useampia eri väyliä.202

1800-luvun lopun kehityksestä on erotettavissa kokonaiskuva, jonka voittajina oli 
talonpoikaisto. Uusi rooli kansakunnan rakentajana toi lisää arvovaltaa, samoin uusi 
kunnallisasetus, jonka ansiosta päätäntävalta kunnassa kasvoi entisestään. Kansakou-
luhanke ei puolestaan lähtenyt lentoon, koska siihen uhratut voimavarat katsottiin 
osittain hyödyttömiksi. Kansakoulu ei johtanut mihinkään, tärkeämpää oli pitää lapset 
siellä missä heitä eniten tarvittiin eli töissä pellolla. Soikkasen mukaan kansakoulu-
hankkeiden perussävel oli se, että sivistyneistö ja taloudellinen eliitti kannattivat niitä, 
kun taas talolliset vastustivat.203 

Niin kansallisvaltiohankkeen kuin kansakouluhankkeenkin kohdalta on kysyt-
tävä, mikä oli niiden suhde modernisaatioon, millä tavalla ne lujittivat traditionaali-
suutta ja millä tavalla avasivat väyliä uusille mahdollisuuksille. Erikoisena kysymyksenä 
voidaan pitää kansakouluhankkeiden laajakantaista vastustusta niin talollisväestön 
kuin tilattomien keskuudessa Etelä-Pohjanmaalla. Voidaankin kysyä eivätkö tilatto-
mat ymmärtäneet omaa parastaan? Olivatko he todellakin – kuten Kati Mikkola antaa 
ymmärtää – siinä määrin kuokan vankeja, etteivät kyenneet näkemään uusia mahdol-
lisuuksia? Tätä kysymystä ei voida hahmottaa makrotasolta – on siis perehdyttävä 
mikrotason olemiseen ja sen ehtoihin. Ajatusta voidaan edelleen tarkentaa Foucault’n 
tiedon arkeologian avulla, joka kysyy sitä, milloin tietyt tietomuodot ovat syntyneet. 
Olivatko modernin juuret ainoastaan valtiollisessa ja sivistyksellisessä kehityksessä 
kuten paradigmaattisesti on oletettu, vai onko mahdollista, että moderni aika uusine 
ulottuvuuksineen olikin syntynyt toista kautta? Kun näyttäisi siltä, että moderni-
saation lupaukset eivät ainakaan tulleet lunastetuiksi kansallisvaltioideologiassa eikä 
sen kylkiäisenä syntyneessä kansakouluaatteessa, voisi kokeilla toista lähestymista-
paa. Eugen Weberin määrittelemän mukaan ”modernin politiikan” edellytyksenä on 
yksilöiden kyky paikallisen ylittämiseen.204

Laajemmin modernisuus voidaan ymmärtää ajan hallintana: Oikeutena sopia ajan 
ostamisesta ja myymisestä, oikeutena mahdollisimman laajaan tila-ajan omistukseen, 
jonka takuuna toimi raha. Tässä suhteessa kansakoulusivistys ei lisännyt juuri miltään 
osin mahdollisuuksia, eikä kansallisvaltion tarjoamat lupaukset antaneet senkään 
vertaa. Jos modernisuus määritellään suppeasti vapaana kansalaistoimintana, tai 
vapaana taloudellisena toimintana, voidaan kysyä, missä nämä ehdot olisivat täytty-
neet paremmin kuin siirtolaisuudessa. Siirtolaisuus oli olennaiselta osaltaan vapaata 
toimintaa, joka edellytti monimuotoista aktiviteettia, se ei myöskään kunnioittanut 
vanhoja säätyrakenteita, vaan rakensi näiden ylikulkevia verkostoja, jotka ulottuivat 
aina Atlantin yli saakka. Näin paikallisen ylittämisen kynnys ylittyi siirtolaisuudessa 

202 Waris 1948, 313.
203 Soikkanen 1966, 335.
204 Suodenjoki 2010, 24.
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sekä aatteellisesti että konkreettisesti. Ainoa ero ”poliittiseen” ja ”oikeaan modernisuu-
teen” oli sen globaali luonne, se että ristiriitoja ei ratkaistu kotimaan kamaralla kiiste-
lemällä.205 Tässä kontekstissa siirtolaisuus muuttuu ymmärrettäväksi: Miksi tilaton 
väestö olisikaan jäänyt Suomeen hankkimaan hyödytöntä ”sivistystä”, kun tarjolla oli 
oikopolku, Amerikka.

1.8 Maaseutu – traditionaalisen takapajuisuuden kehto?

Maaseudun elämäntapaa on luonnehdittu 1800-luvulle tultaessa pääasiallisesti tradi-
tionaaliseksi. Traditionaalisen ja modernin välistä eroa voidaan tarkastella suhtautumi-
sessa työhön, valtaan ja aikaan. Itse työnteko maaseudulla oli perinteisesti ennemmin 
luonnonrytmiin sidottua kuin päivä- tai vuosipalkkaista. Anne Ollilan mukaan sykli-
nen kiertokulku muodosti 1800-luvulla sen mallin, jonka mukaisesti ihmiset ryhtyi-
vät ensimmäiseksi jäsentämään aikaa. Se omaksuttiin arkielämän käytäntöjen kautta: 
Niissä työ ja lepo, vuodenaikojen vaihtuminen ja erilaiset juhlat noudattivat syklistä 
järjestystä. Kelloon sidottu lineaarinen aika tuli 1800-luvun kuluessa entistä tärkeäm-
mäksi. Kun kello ja aikataulut saivat entistä suuremman merkityksen ihmisten elämäs-
sä, se edellytti ajankäytön tehostamista ja suunnitelmallisuuden korostumista.206

Englantilainen sosiaalihistorioitsija E. P. Thompson (1924–1993), joka tutki erityi-
sesti teollistumisen ajan murrosta ja englantilaista työväenluokan syntyä, on nimit-
tänyt traditionaalista maaseudun elämäntapaa tehtäväorientoituneeksi. Thompsonin 
mukaan tehtäväsuuntautuneisuudessa on erotettavissa kolme seikkaa. Ensinnäkin se 
on inhimilliseltä kannalta ymmärrettävämpää kuin ajastettu työ. Toiseksi sellainen 
yhteisö, jossa tehtäväsuuntautuneisuus on yleistä, ei juuri näytä erottavan ”työtä” ja 
”elämää” toisistaan. Yhteisöllinen kanssakäyminen ja työ ovat sekoittuneita. Työpäi-
vä pitenee tai lyhenee tehtävän mukaan eikä ole mitään suurempaa ristiriitaa työn ja 
”päivän kuluttamisen” välillä. Kolmanneksi niille, jotka ovat tottuneet työskentele-
mään kellon mukaan, näyttää edellä kuvattu suhtautuminen työhön olevan tuhlaavais-
ta ja vailla kiirettä.207 Puolalaisen talonpoikaiston siirtolaisuutta tutkineet Thomasin 
ja Znaniecki ovat samalla kannalla kuin Thompson. Maaseudun perheorientoitunees-
sa kulttuurissa, missä individualisaatio on vähäistä, työn prosessi – ei lopputulos – on 
tärkeintä. Tämä tarkoittaa sitä, että ajatukselle työn tehokkuudesta tai kyvyistä pantiin 
vain vähän painoa.208

205 Jo aiemmin vuonna 1765 Anders Chydenius oli kysellyt, kuinka voitaisiin torjua maastamuut-
to. Hän katsoi, että merkantilismi rajoituksineen oli aiheuttamassa maastamuuttoa; Kettunen 2008, 
12–13.
206 Ollila 2000, 33.
207 Thompson 1996, 162.
208 Thomas & Znaniecki 1974, 198.
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Max Weber tarkastelee traditionaalista maailmaa riittävyyden kautta. Koska maail-
ma odotti Herran saapumista, jokainen sai pysyä siinä säädyssä ja maallisessa toimessa, 
missä Herran ”kutsu” oli hänet tavoittanut. Jokainen sai työskennellä, kuten tähänkin 
saakka, tärkeintä oli ehdoton tottelevaisuus Jumalaa kohtaan. Traditionaalisen maail-
mankuvan tähtäyspiste kiteytyi Jeesuksen pyynnössä ”antakaa meille meidän jokapäi-
väinen leipämme.” Sen sijaan kapitalistisen hengen mukaisen toiminnan lähtökohtana 
ei ole perheen ja lasten hyvinvoinnista huolehtiminen vaan taukoamaton työnteko ja 
rationaalinen voitontavoittelu. Juuri tämä näyttää Weberin mukaan vielä esikapitalis-
tisesta ihmisestä niin käsittämättömältä ja arvoitukselliselta, niin likaiselta ja halvek-
sittavalta. Hänestä näyttäytyy perverssien viettien tuotteelta se, että joku voi ottaa 
elämäntyökseen yksinomaan sen, että painuu hautaan kuormattuna suurella määrällä 
aineellista hyvää, rahaa ja tavaraa.209

Kapitalismin olikin ensin Weberin mukaan voitettava ihmisten taipumus työsken-
nellä vain sen verran kuin mitä on tarpeen. Käyttäytymisen laji, jota Weber kutsuu 
traditionalismiksi, ilmeni työläisissä siten, etteivät nämä olleet valmiita työskentele-
mään kiivaammin silloinkaan, kun heidän urakkapalkkojaan korotettiin. Traditio-
naalisessa hengessä työskentelevä työläinen ei kysynyt, paljonko hän saisi rahaa maksi-
maalisella kyntö- tai leikkuutyöllään. Hän kysyi, paljonko hänen oli työskenneltävä 
saadakseen sen, mikä kattaisi hänen perinteiset tarpeensa. Weberin mukaan kaikkial-
la, missä moderni kapitalismi alkoi kohottaa työn tuottavuutta, se törmäsi tähän esika-
pitalistisen taloustyön johtoaiheen loputtoman sitkeään vastarintaan.210

Erityiseksi ongelmaksi muodostui nyt se, kuinka tuottaa sellainen kasvatuksen 
muoto, joka valmistaisi ihmiset työskentelemään yli oman tai perheensä tarpeen kuin 
se olisi kutsumus. Weberin mukaan tällainen henki ei tullut luonnostaan, sitä ei saatu 
aikaan korkeilla tai alhaisilla palkoilla, vaan pelkästään pitkällisen kasvatusprosessin 
tuloksena.211 Foucault’n mukaan oleellista oli siirtyminen suvereenista vallasta kurin-
pitovaltaan, joka merkitsi aivan uudenlaista elämän puitteistamista. Kun suvereenin 
vallan viittauskohta sijaitsee aina menneisyydessä, verenperinnössä, jumalallisessa 
alkuperässä ja lojaalisuudessa, kurkottaa kurinpitovalta kohti tulevaisuutta. Kurin-
pitovalta tähtää kohti hetkeä, jolloin se toimii itsestään ja tarvitaan vain näennäistä 
valvontaa ja kurista tulee tapa. Kurin täytyy päästä käsiksi yksilöiden ruumiiseen, 
heidän tekoihinsa ja jokapäiväisen elämän asenteisiinsa.212 Kurijärjestelmän toimin-
taa ei takaa rituaali tai syklinen seremonia vaan, etenevä, asteittainen harjoitus, joka 
viitoittaa kasvun ja parannuksen tietyllä ajallisella asteikolla.213 Samalla kuriin liittyvä 

209 Weber 1990, 52 ja 60–61.
210 Weber 1990, 43.
211 Weber 1990, 44.
212 Foucault 1980a, 125.
213 Foucault 2006b, 47.
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eriyttävä valvonta tekee kurin kohteista yksilöitä – päinvastoin kuin suvereenissa vallas-
sa, jossa yksilöllisyys kasvaa huippua kohti tultaessa.

Foucault’n mukaan perhe ei toiminut tässä kasvatustehtävässä perustavana element-
tinä, päinvastoin perhe muodosti täydellisen vastakohdan kurinpitovallalle.214 Kurin 
esimerkkinä Foucault piti vankilaa, luostaria, koulua, armeijaa ja työsiirtolaa. Yhtenä 
tärkeänä tekijänä oli kasvatus, sillä ruumiin haltuun ottaminen vaati pitkää koulimista. 
Ruumiiseen kohdistettiin hienoisia pakkokeinoja, joilla pyrittiin vaikuttamaan siihen 
ennen muuta mekaanisesti liikkeiden, eleiden, asentojen ja nopeuden tasolla. Lopul-
ta valvonta edellyttää keskeytymätöntä, pysyvää pakkoa, joka kontrolloi enemmän 
toimintaprosesseja kuin toiminnan tulosta ja menettelee niin, että aika, tila ja liikkeet 
kodifioidaan hyvin kiinteästi. Nämä menetelmät mahdollistavat hänen mukaan-
sa ruumiin toimintojen pikkutarkan valvonnan sekä alistavat sen voimia jatkuvasti 
asettaen ne tottelevaisuus–hyödyllisyys-suhteeseen, joten juuri niitä voidaan kutsua 
kurinpitotoimiksi.215

Kurinpitovallan täytyi ensin selvittää lähtötaso, jonka jälkeen voitiin asettaa tavoit-
teet. Kun lapsi saapui esimerkiksi työsiirtolaan, hänet alistettiin eräänlaiseen kuulus-
teluun, jonka avulla pyrittiin pääsemään selville hänen alkuperästään, hänen perheen-
sä asemasta, hänen tuomioistuimen eteen johtaneesta rikkomuksestaan sekä kaikista 
niistä rikoksista, joista hänen lyhyt ja usein hyvin surullinen elämänsä oli koostunut. 
Työsiirtolassa yksilön ruumista muovattiin, hänet opittiin tuntemaan, tekniset keinot 
johtivat käyttäytymismuotoihin, jolloin koulutuksen tuloksena saatiin hyviä, voimak-
kaita ja taitavia maanviljelijöitä.216

Vähitellen kurijärjestelmät otettiin käyttöön yhä laajemmassa mittakaavassa ja niistä 
tuli oleellinen osa modernisaation rationaalistumiskehitykstä. Tässä yhteydessä on 
viitattu murrokseen, jossa kauppapääoma on muuntunut ”vapaan työvoiman rationaa-
liseksi organisaatioksi.” Marxin ja Weberin mukaan rationaalinen organisaatio syntyi 
vasta manufaktuurin myötä eli käsityöläisten kokoamisella samaan tuotantopisteeseen. 
Muutoksen merkittävyyttä on korostanut myös Foucault, jonka mukaan jo 1700-luvun 
lopulla syntyneissä manufaktuureissa saattoi ”valvoa työntekijöitä sekä yleisesti että 
yksilöllisesti, todeta olivatko he paikoillaan, tarkkailla heidän ahkeruuttaan ja heidän 
työnsä laatua, verrata heitä toisiinsa, luokittaa heidät taitavuuden ja nopeuden mukaan 
sekä seurata töiden eri vaiheita. Tarkkailuun ja arviointiin liittyi myös henkilöihin 
liittyvä kirjanpito, joka huomioi työvoiman jokaisen muuttujan: voiman, nopeuden, 
taitavuuden ja pitkäjänteisyyden.” Näin tehdaskurin voidaan katsoa syntyneen ennen 
tehdasta.217

214 Foucault 2006b, 80.
215 Foucault 1980b, 157.
216 Foucault 1980b, 334.
217 Peltonen 1988, 19; Foucault 1980b, 162–163; Thompson 1996, 183.
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Kurin myötä yleistyi vähitellen myös uudenlainen aikakuri, uusi tapa ”merki-
tä” aikaa. E. P. Thompsonin mukaan Englannissa työpäivää ja -viikkoa kehysti aina 
1800-luvun ensi vuosikymmenille saakka laajempi työvuoden epäsäännöllisyys, jota 
jäsensivät perinteiset vapaapäivät ja markkinat. Perinteisesti työ jaksottui kausittaiseen 
kiivaan työn ja laiskottelun vuorotteluun kaikkialla, missä ihmiset kontrolloivat omaa 
työntekoaan. Thompsonin mukaan Englannissa tuli tunnetuksi ”pyhä maanantai”. 
Sitä viettivät suutarit, räätälit, hiilikaivostyöläiset, painotyöläiset ja kaikki cockneyt so. 
Lontoon rahvas. Thompsonin mukaan ”pyhää maanantaita” kunnioitettiin kaikkial-
la, missä vallitsi pienimuotoinen kotiteollisuus. Pyhän maanantain viettoon kuului 
yleisesti runsas juopottelu ja vapaa seurustelu. Pyhää maanantaita vietettiin Thomp-
sonin mukaan ”lähes universaalisti” kaikilla kotiteollisuusseuduilla ja se oli tunnettu 
myös Ranskassa.218 

”Ajansäästö” alkoi kuitenkin kangastella manufaktuuriomistajien ja aristokraattien 
silmissä 1700-luvun loppupuolella. Tätä uutta aikakuria yritettiin ajaa läpi erityisesti 
Englannin kotiteollisuusalueella. ”Ajansäästön” mieliin teroittamiseksi ryhtyi toimiin 
myös koulu. Manchesterilainen pastori J. Clayton ylisti hyväntekeväisyyskouluja 
ahkeruuden, säästäväisyyden, järjestyksen ja säännönmukaisuuden opettajina. Pastori 
William Turner kertoi puolestaan vuonna 1776 Newcastlessa, kuinka gloucesterilai-
nen hamppu- ja pellavatehtailija oli ylistänyt koulujen aikaansaamaa muutosta köyhissä 
lapsissa: ”He ovat tulleet taipuisammiksi ja kuuliaisemmiksi, vähemmän riitaisemmik-
si ja kostonhimoisiksi.” Vähitellen kellokuri korvasi tehtäväorientoituneen maaseutu-
kulttuurin. Ajasta tuli ”kallisarvoista kauppatavaraa.” Ajasta tuli rahaa. Maaseudul-
la tämä näkyi urakoiden vaihtumisena vähitellen päivätöiksi. Thompsonin mukaan 
uuteen aikakuriin maaseudun rahvasta totutettiin työn jakamisella, valvonnalla, 
sakoilla, kelloilla, rahallisilla houkuttimilla, saarnaamisella ja kouluttamisella.219

Foucault’n mukaan hallinnan mallin muutos ei ollut suoraviivaista. Hallinnan taito 
joko yritti liittyä suvereenisuuden yleiseen muotoon tai se tukeutui perheen hallinnan 
täydelliseen malliin. Tärkeänä kysymyksenä oli, miten toimia niin, että se, joka hallit-
see, voisi hallita valtiota yhtä hyvin, yhtä perinpohjaisesti kuin perhettä hallitaan? 
Foucault’n mukaan tilastotieteestä tuli tämän vapautumisen ensisijainen tekninen 
tekijä tai yksi sen ensisijaisista teknisistä tekijöistä. Tilastotiede osoitti, että väestöllä on 
omia vaikutuksiaan eivätkä nämä ilmiöt palaudu perheen ilmiöihin. Väestön perspek-
tiivi ja sen ilmiöiden todellisuus mahdollistivat perheen mallin lopullisen syrjäyttämi-
sen ja talouden mallin keskittämisen jonkin muun ympärille. Tiettyjä jäänteitä, kuten 
moraalisia tai uskonnollisia teemoja lukuun ottamatta perhe hallinnan mallina katosi. 
Kun väestö sen sijaan alkoi näyttäytyä täysin perheeseen palautumattomana, perhe 

218 Thompson 1996, 173–176.
219 Thompson 1996, 183–186 ja 190.
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siirtyi yhdellä iskulla siihen verrattuna alemmalle tasolle; se näyttäytyi väestön sisäise-
nä ilmiönä.220

Suomessakin hallinnan malli oli vähitellen muuttumassa suvereenista kurinpidol-
liseen. Usein tämä näkyi lainsäädännössä siten, että se oli sekamuoto patriarkaalista 
ja kurinpidollista järjestystä. Tällainen oli esimerkiksi laillisen suojelun käsite, joka 
tarkoitti periaatteessa sitä, että jokaisen maaseudulla asuvan oli hakeuduttava vuosi-
palvelukseen. Muussa tapauksessa oli lakien mukaan seurauksena joko sotaväkeen 
joutuminen tai irtolaisuustuomio.221 Poikkeavia, oli kyse irtolaisista, romaneista, 
vammaisista tai mielisairaista, pyrittiin kontrolloimaan samalla tavalla: kuulustelemal-
la, sulkemalla erilaisiin laitoksiin ja pakottamalla tekemään työtä. Kehityskulkua ei 
kuitenkaan pidä liioitella. Lainsäädännön vaikutukset jäivät paikallisella tasolla usein 
heikoiksi. Esimerkiksi kerjuuta ilmeni varsin yleisesti tiukennetuista kerjuusäädöksis-
tä huolimatta Savossa ja useilla alueilla Etelä-Pohjanmaalla vielä 1800-luvun puoles-
sa välissä. Vasta 1800-luvun lopussa kerjuu väheni, mutta jäi silloinkin vielä köyhien 
alaikäisten lasten toimeentulon lähteeksi.222

Suomen osalta koko maaseutua on kuvailtu patriarkaaliseksi ja staattiseksi aina 
1800-luvun loppuun tultaessa. Tietyt merkit viittasivat kuitenkin siihen, että paikalli-
sella tasolla patriarkaalisuus oli vähitellen murentumassa. Samalla tavalla kuin Englan-
nissa myös Etelä-Pohjanmaan palkollisväen keskuudessa kukoisti pyhän maanantain 
perinne, missä se oli tunnettu joutomaanantaina tai ”vapaamaanantaina” (fri måndag) 
ainakin 1790-luvulta lähtien. Esimerkiksi Vöyrin pitäjänkokous totesi vuonna 1818 
seuraavaa: ”Tässä pitäjässä on yleistä, että rengit ja talojen pojat lähtevät sunnuntai-
iltapäivisin isäntänsä tietämättä lähimpään kylään ja pitävät siellä useitten kaltaistensa 
kanssa meteliä sekä aikaansaavat kotonaan olevien luona monia murheellisia tapah-
tumia. Sen jälkeen he seuraavana maanantaina käyvät ilman mitään askaretta talosta 
taloon, mikä omavaltaisuus on saanut vapaamaanantain nimen.”223

Samoin kuin Englannissa, Etelä-Pohjanmaallakin ryhdyttiin taistelemaan vapaa-
maantaita, kuin myös muita, ylimääräisiä vapaapäiviä vastaan. Kun Englannissa 
aikaa halusivat säästää aristokraatit, toimi Etelä-Pohjanmaalla pitäjäkurin edusmiehi-
nä talolliset ja papisto. Käytännöksi muodostui se, että joko kihlakunnankäräjät tai 
pitäjänkokoukset laativat papiston johdolla käyttäytymissäännöt ja hankkivat niille 
maaherran vahvistuksen. Sen jälkeen kihlakunnanoikeus saattoi näiden sääntöjen 
perusteella määrätä rajoituksia ja sakkorangaistuksia. Esimerkiksi Laihian ja Ilmajoen 
pitäjänkokoukset kielsivät 1800-luvun alussa vapaamaanantain pidon, öinen ulkona-
liikkumiskielto oli ollut puolestaan voimassa jo aiemmin 1780-luvulta lähtien Vähäs-

220 Foucault 2010b, 111.
221 Modée 1746, 1583 (Den 21. Aug. 1739 förnyad Legohjons-stadga. Art. 1, § 1).
222 Nygård 1985, 20, 33 ja 34; Pukero 2009, 13.
223 Ylikangas 1976, 50; Kallio 2009, 21–26.
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säkyrössä ja Mustasaaressa. Samanlainen kielto ilmaantui myös Laihialle 1800-luvun 
alusta alkaen.224 

Kurijärjestelmien leviämistä voi tarkastella niin keskushallinnon kuin paikallishal-
linnon projektina. Työhuoneiden ja sairaalajärjestelmän kehittäminen ei vielä kerro 
paljoakaan siitä, millä tavalla modernisaatioon liittyvä muutos eteni maaseudulla. Sen 
sijaan pitäjäkuri oli varma merkki uudesta valtajärjestelmästä, jonka nousu tapahtui 
vanhakantaisen suvereenin vallan kustannuksella. Öisillä ulkonaliikkumiskielloilla, 
joutilaisuuteen puuttumisella ja asettamalla selkeitä kelloaikaan liittyviä rajoituksia 
pyrittiin vaikuttamaan siihen, että palkollisväki olisi jatkuvasti parhaassa mahdollisessa 
työvireessä. Vaikka pitäjäkurin laatijoina toimivatkin talolliset, ei tämä merkinnyt sitä, 
että kuri olisi ollut patriarkaalisen vallan suojelua, sillä säännöt koskivat myös talollisia 
ja heidän lapsiaan. Pitäjäkuri ei kuitenkaan ollut kurinpitovaltaa sanan järjestelmälli-
simmässä muodossaan: Pitäjäkuri pyrki rajoittamaan ja muovaamaan yksilön elämää, 
mutta toisaalta siitä puuttui olennaisena piirteenä sellaiset ruumiin hiomiseen tarkoi-
tetut tekniikat, jotka todentuivat työlaitoksissa ja myöhemmin manufaktuureissa. 
1700-luvun loppupuolelta alkanut ja hieman 1800-luvun puolen välin ulottunut pitäjä-
kuri avasi kuitenkin diskurssin, jossa ihminen asetettiin uuteen tilanteeseen. Hänen 
kelpaavuutensa ja riittävyytensä kyseenalaistettiin eikä hänellä ollut enää suvereenin 
vallan suomaa itsestään selvää turvaa.

1.9 Aineistot

Tutkimuksen tilastollisessa osuudessa esittelen siirtolaisuuden kokonaiskuvan sekä 
ammattirakenteen. Elintasoa kuvailevina aineistoina käytän sato- ja peltoalatilastoja, 
meijeritilastoja, palkkatilastoja sekä köyhäinhoidon ja irtolaiskuulustelujen tilastoja. 
Erityisenä elinkeinorakennetta kuvailevana aineistona esiintyy käräjäoikeuksien pöy-
täkirjoista koottu aineisto laittomasta viinanpoltosta ja -myynnistä.

Yleisesti siirtolaisuustutkimuksen materiaali on ollut peräisin SVT:n Siirtolaisuus-
tilastosta. Nämä tilastot kattavat Vaasan läänin vuodesta 1883, Oulun läänin vuodesta 
1884 ja koko maan vuodesta 1893.225 SVT:n kokoamat siirtolaisuustilastot perustuvat 
passiluettelotietoihin. Passiluetteloihin merkittiin parhaassa tapauksessa passinomista-
jan nimi, kotipaikka, ammattiasema, ikä, siviilisääty, määrämaa ja passin kesto ja kotiin 
jäävät huollettavat perheenjäsenet. SVT:n passiluettelotietoja on arvosteltu mm. siksi, 
että niistä jää uupumaan passiton siirtolaisuus.226 Ennen vuotta 1893 passiluettelotie-
toja vaivasivat muutkin puutteet. Esimerkiksi Mikkelin läänin passiluetteloissa oli vain 
merkintä ”utrikes”, jolloin on mahdotonta päätellä, mihin passi on otettu. Etelä-Pohjan-

224 Kallio 2009, 73.
225 Kero 1974, 5.
226 Toivonen 1963, 257.
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maan osalta ongelman muodostavat Kaskisten maistraatin passiluettelot, joista tilastot 
puuttuvat kokonaan vuosilta 1876–1881 ja 1885–1889. Esimerkiksi Eric de Geer on 
erityisellä arviointimenetelmällä tutkinut, että Närpiöstä olisi 1861–1890 Amerikkaan 
matkustanut 1  884 siirtolaista, kun täsmällisten kotipaikkatietojen perusteella heitä 
olisi ollut 395.227 Kaiken kaikkiaan erittäin luotettavina passiluetteloja vuodesta 1893 
eteenpäin on pitänyt esimerkiksi Reino Kero ja Keijo Virtanen.228

Tässä tutkimuksessa siirtolaisuuden kokonaismäärän osalta materiaali on peräisin 
Suomen Virallisen Tilaston koko Suomea koskevasta paikkakuntakohtaisesta tilastos-
ta 1893–1915, joka on puolestaan laskettu alkuperäisestä passiluettelomateriaalista. 
Siirtolaisuuden sosiaalirakenne, ikä- ja sukupuolijakauma on sen sijaan koostettu 
virallisen tilaston perusaineistosta, alkuperäisistä passiluetteloista. Tässä tutkimuksessa 
näytevuosiksi on valittu Etelä-Pohjanmaan osalta varhaisemmin alkaneen siirtolaisuu-
den sekä suuren volyymin vuoksi vuodet 1880, 1890, 1899 ja 1900 sekä vuodet 1909 ja 
1910. Etelä- ja Pohjois-Savosta on passiluettelojen näytevuosiksi otettu vähäisen siirto-
laisuuden takia hieman laveampi hahlo: vuodet 1893–1900, 1904–1905, 1909–1910 
ja 1913. Näistä kootuista tiedoista on järjestetty tilastot, jotka ulottuvat kunnittaiselle 
tasolle saakka. Hyötynä alkuperäisten passiluettelojen omakohtaisessa läpikäynnis-
sä on toisaalta se, että tällöin kyetään rakentamaan virallista tilastoa tarkempi tilas-
toinstrumentti. Voidaan esimerkiksi saada tarkoin selville itsellisten ja mäkitupalaisten 
lasten osuus siirtolaisuudesta ja yhdistää se tarkasti tiettyyn paikkakuntaan ja aikaan ja 
sukupuoleen. Kun tiedossa on, että juuri itsellisten ja mäkitupalaisten tyttäret muodos-
tivat kaikkein köyhimmän osan kansasta, voidaan tutkia tämän väestön osan siirtolai-
suuden määrää sekä suhdetta yleisiin elintason ehtoihin, esimerkiksi palkkoihin.

Takaisin palanneita siirtolaisia on Suomessa samoin kuin muuallakin tutkittu 
vähän. Suomen osalta otantana aihetta on tutkinut Anna-Leena Toivonen Seinäjoen 
ja Peräseinäjoen siirtolaisten osalta; Rauno Ilvespakka Alajärven ja Risto Vilmusenaho 
Siikajokilaakson osalta. Laajimman tutkimuksen takaisin palanneista siirtolaisista on 
tehnyt Keijo Virtanen, jonka tutkimukseen kuului kaikkiaan 18 kuntaa eri puolilta 
Suomea. Tutkimuksen vähyyteen syynä voidaan pitää tilastollisten tietojen puutteel-
lisuuksia. Esimerkiksi Virtanen pitää tilastointia takaisin palanneiden siirtolaisten 
osalta ”äärimmäisen puutteellisena.”229

Tässä tutkimuksessa on takaisin palanneiden siirtolaisten osalta lähteenä käytet-
ty Turun yliopiston yleisen historian laitoksen kokoamia haastatteluja vuodelta 1969 
ja 1974. Haastattelulomakkeisiin on koottu tietoja mm. siirtolaisten iästä, omasta ja 
vanhempien sosiaalitaustasta lähtöhetkellä, koulunkäynnistä, matkarahojen hankin-
nasta, työpaikoista Amerikassa, pärjäämisestä sekä rahojen käytöstä kotimaassa. Näistä 
haastattelulomakkeista on analysoitu kaikki ne eteläpohjalaiset ja savolaiset, jotka 

227 De Geer 1975, 13.
228 Virtanen 1979, 43.
229 Virtanen 1979, 43; Ilvespakka 1984.



69Raha, aika, itsekuri

lähtivät siirtolaiseksi ennen vuotta 1930. Kaikkiaan haastatteluita oli 242, joista 191 
oli Etelä-Pohjanmaalta, 16 Etelä-Savosta ja 35 Pohjois-Savosta. Haastattelujen keruu 
on ollut paikallisen kerääjän vastuulla, joten on syytä kysyä, missä määrin haastattelut 
on suoritettu tasapuolisesti. On mahdollista, että mukaan on valikoitunut niitä, jotka 
ovat pärjänneet paremmin tai sellaisia, joita haastattelija syystä tai toisesta on halun-
nut haastatella. Haastattelut antavat kuitenkin suuntaa siitä, ketkä palasivat takaisin 
ja kuinka Amerikan matka oli sujunut. Kontrolliaineistona on osin voitu käyttää Keijo 
Virtasen tutkimuksen tietoja takaisin palanneista siirtolaisista, Woldemar Backma-
nin paikallistutkimusta Munsalasta sekä Ilvespakan tutkimusta Alajärven Amerikan 
siirtolaisten talokaupoista 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa.

Taloudellisen rakenteen kuvaus on rakennettu tilastoista, joiden materiaali on 
pääosin peräisin Vaasan läänin, Kuopion läänin sekä Mikkelin läänin maaherro-
jen vuosikertomusten tilastollisista osuuksista. Tähän tilastolliseen osuuteen kuuluu 
tiedot väkiluvusta, sosiaalirakenteesta, maatalouden tuotosta (peltopinta-alat, sadot, 
meijerit), palkoista, köyhäinhoitokustannuksista, irtolaisuudesta sekä taloudellisen 
toiminnan rakenteesta.

Pärjääminen eri sosiaaliryhmissä oli varsin erilaista. Pelkkä sosiaalirakenne antaa 
jo karkean kuvan siitä, millainen oli maakunnittainen elintaso. Esimerkiksi Hannes 
Gebhard on todennut, kuinka tilattoman väestön määrä jo yksistään heijasteli tietyn 
alueen elintasoa. Tässä tutkimuksessa sosiaalirakennetta koskevat tiedot on koottu 
kymmenvuosittain kunnittain (lukuun ottamatta vuotta 1870) kirkon väkilukutau-
lukoista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta kunnasta on erikseen laskettu kaikki 
maanomistajat, torpparit, ammatissa toimivat itselliset ja palvelusväki sekä ryhmä 
muut (liikenne, palvelut). Yleensä ottaen tarkkuutta on pyritty lisäämään tärkeimpien 
rahvaan toimijaryhmien kohdalla, erottamalla tarkemmin esimerkiksi mäkitupalais-
ten ja itsellisten/päivätyöläisten määriä. Vastaavasti vähämerkityksisiä kaupan, meren-
kulun yms. osuuksia on yhdistetty. Tällä tavoin on saatu aikaan tilasto, joka vastaa 
mahdollisimman tarkasti passiluetteloista tehtyä tilastoa. Näin alueellinen ja sosiaali-
nen vertailu on saatu niin tarkaksi kuin mahdollista.

Väestön ammattirakenteesta on olemassa muutamia tärkeitä aikaisempia tutki-
muksia.

Väestön elinkeino -julkaisussa on selvitetty Suomen elinkeinorakenteesta. Tämä 
julkaisu perustuu lähdemateriaaliin, joka on saatavissa kirkon väkilukutaulukoista. 
Tiedot ovat merkitty kunnittain ja laskettu yhteen, jolloin on saatu tietoja lääneittäin ja 
koko maan yhteenvedot.230 Tässä tutkimuksessa Väestön elinkeino -julkaisua ei kuiten-
kaan ole voitu hyödyntää, sen liian karkean tilastoinnin takia. Väestön elinkeinossa 
elinkeinorakenne on jaettu seuraaviin luokkiin: Maa- ja metsätalous, teollisuus, raken-
nustoiminta, liikenne, palvelukset, sekatyömiehet, elinkeino tuntematon ja itsenäiset 
ammatittomat. Tätä jakoa ei esiinny alkuperäisissä 1800-luvun lopun kirkon väkiluku-

230 Väestön elinkeino 1979.
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taulukoissa, joista ei löydy esimerkiksi sellaista kohtaa kuin ”palvelukset” tai ”liikenne”. 
Nämä jaot on tuotettu yhdistämällä erilaisista ammateista oma luokkansa.

Varsinaisen ongelman Väestön elinkeinossa tämän tutkimuksen kannalta muodostaa 
maatalousväestön tilastointi: Väestön elinkeino ei huomioi maatalousväestön jakaan-
tumista erilaisiin alaryhmiin talollisiin, torppareihin, itsellisiin ja palvelusväkeen jne. 
Vielä vuonna 1890 maatalouden piirissä toimi ammatissa toimivasta väestöstä koko 
maassa, kaupungit mukaan lukien, 72 %. Samaan aikaan teollisuudessa, palveluksissa 
ja liikenteessä toimivien osuus oli mitätön, yhteensä noin 15 % luokkaa.231 Vasta toisen 
maailmansodan jälkeen maatalouden väestö alkoi radikaalisti vähentyä, jolloin maata-
louden piirissä toimi enää vajaa puolet ammatissa toimivasta väestöstä.232

Väestön elinkeino on esimerkki siitä, millä tavalla tilastotieto yhdistyy luokiksi, 
joita määrää erilaiset käyttötarpeet. Vaikka näitä käyttötarpeita ei Väestön elinkei-
nossa olekaan tuotu julki, voidaan tulkintana esittää, että näkemystä ovat hallin-
neet 1900-luvun loppupuolen tarpeet. Tällöinhän kokonaiset ammattiluokat, kuten 
torpparit ja mäkitupalaiset, olivat lakanneet olemasta. Tämän tutkimuksen kannalta 
oleellinen tilastotieto lepää juuri erottelussa talollisiin ja tilattomiin ja edelleen vieläkin 
tarkempaan jakoon tilattoman maatyöväestön sisällä: itsellisiin ja mäkitupalaisiin.233

Väestön elinkeinon tarjoama anakronistinen tilastollinen muotokieli ei siis sovel-
lu käytettäväksi tässä tutkimuksessa. Tämän vuoksi on ollut pakko palata alkupe-
räislähteille, kirkon väkilukutaulukoihin. Koska mitään muutakaan keinoa ei ole 
ollut, on kirkon väkilukutaulukoista tuotettu tiivistetty, mutta maataloustyöväestön 
osalta Väestön elinkeinoa erottelukykyisempi versio. Tämä on merkinnyt huomattavaa 
työmäärän lisääntymistä, sillä yhden luokan (maataloustyöväestö) sisälle on rakennettu 
viisi alaluokkaa. Tämäkin on vaatinut yhdistelyä, sillä esimerkiksi kaikki maanvuok-
ralaiset on yhdistetty torppareiksi. Tämä pelkistys on ollut jonkin verran pulmallista: 
mukaan torppareihin on tällöin esimerkiksi tullut vähämerkityksinen ”uudisasukkait-
ten” ryhmä.234 On mahdollista, että tämä ryhmä olisi voitu sijoittaa yhtä hyvin talol-
lisiin. Palvelut, rakentaminen, teollisuus ja käsityö on puolestaan yhdistetty ”muut” 
ryhmäksi. Näin tämä ”arkeologia” tuottaa kuvan, joka vastaa ammattiluokiltaan 
paremmin 1800-luvun lopun yhteiskunnan kokoonpanoa.

Vastaavankaltaisen, mutta edelleen tarkemman läpileikkauksen Suomen maalais-
kuntien oloista on tuottanut Tilattoman väestön alakomitea koskien vuotta 1901. 
Tämä Hannes Gebhardin kirjoittama tutkimus ei kuitenkaan nojaa kirkon väkiluku-

231 Väestön elinkeino 1979, 333.
232 Väestön elinkeino 1979, 339.
233 Tämä jako on mahdotonta toteuttaa muutoin kuin vuonna 1901, jolloin Tilattoman väestön ala-
komitea teki jaottelun maata viljelevään ja maata viljelemättömään maatyöväestöön.
234 Vuoden 1870 väkilukutaulukossa ryhmän nimi on: nybyggare på öfversloppjord och allmänningar. 
Esimerkiksi Vaasan alemman rovastikunnan yli 15 000 ammatissa toimivasta ei yhtään ainoata kuulu-
nut tähän luokkaan.
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taulukoihin, vaan kunnille lähetettyyn kyselyyn. Gebhardin tutkimuksessa on edetty 
esimerkiksi maatyöväestön kohdalla hienojakoon maata viljelevän ja maata viljelemät-
tömän maataloustyöväestön välillä. Jaottelu on tärkeä, kun ottaa huomioon, että maata 
viljelevä maataloustyöväestö, eli mäkitupalaiset, olivat huomattavasti paremmassa 
asemassa kuin tilaton maataloustyöväestö ainakin 1800-luvun loppuvuosikymmeninä.

Väkilukutaulukot sisältävät monia ongelmia. Yhden rakenteellisen ongelman 
muodostaa itse ammatissa toimivan väestön käsite: esimerkiksi talollisten ja itsellisten 
kohdalla naisia ei laskettu muuta kuin perheenjäseniksi. Koska naiset tekivät töitä siinä 
missä miehetkin, on selvää, että ammatissa toimivan väestön määrä on liian pieni. Vasta 
vuoden 1910 jälkeen nk. ”avustavat perheenjäsenet” tilastoitiin mukaan.235 Lisäksi 
yhteiskunnallisten olojen muuttuessa ammatti- ja elinkeinoluokitukset vanhenivat 
nopeasti.236 Voidaan esimerkiksi kysyä, missä vaiheessa ”tilattomuus” lakkasi olemasta 
ongelma tai missä vaiheessa ”mäkitupalaisista” tuli ”maaseudulla asuvia vuokralaisia.” 
Edellä olevat kysymykset kuvastavat sitä, että tilastolliset luokitukset olivat konstruk-
tiivisia ja samalla yhteydessä aikansa poliittisiin näkökantoihin. Poliittisessa keskuste-
lussa puhuttiin ”tilattoman (tai irtaimen) väestön ongelmasta”, joka sananmukaisesti 
merkitsi sitä, että yhä suurempi joukko ihmisiä ei enää omistanut maata. Väkiluku-
taulukot eivät kuitenkaan pystyneet huomioimaan esimerkiksi kotiteollisuutta, joka 
etenkin Etelä-Pohjanmaalla muodosti juuri kapitalisoituvan maatalouden alkuvuosina 
huomattavaa taloudellista toimintaa. 

Maaherran vuosikertomuksien tilastollisista osuuksista muodostuu erilaisia sarjo-
ja, jotka kuvaavat maataloustuotannon tärkeimpiä tekijöitä, kotieläinten lukumäärää, 
palkkoja ja köyhäinhoitoa. Tilastojen pahana puutteena voidaan pitää sitä, ettei meije-
rituotantoa ole tilastoitu vasta kuin vuodesta 1908 eteenpäin. Tätä puutetta on koetet-
tu paikata ottamalla tietoja maaherran vuosikertomuksista. Nämä tiedot on täytynyt 
poimia maaherran vuosikertomusten kirjallisesta osuudesta, johon maaherra omien 
mieltymystensä mukaan kirjasi ylös tapahtumia.

Tilastollisesti tärkein yksittäinen elintasoa kuvaava lukusarja on palkkatilasto. 
Tämä lukusarja on siitä erinomainen, että siihen ei vaikuta väkiluvun virheet. Palkka-
tilasto kertoo (periaatteessa) lahjomattomalla tavalla sen, millä hinnalla työtä ostettiin 
ja myytiin. Tähänkin tilastoon liittyy oma erityinen harhapolkunsa, jota aiemmissa 
tutkimuksissa ei ole kyetty ottamaan huomioon. Tällainen seikka piilee itse palk kauk-
sen muodossa. Maaherran tilastot kertovat vuosipalkollisen palkan rahapalkkana, 
joka ei välttämättä ollut palkanmaksun muoto edes 1900-luvun alussa. Tätä raha- ja 
luontaispalkan ongelmaa on tässä tutkimuksessa pyritty kontrolloimaan palkkaoikeu-
denkäyntien palkkatiedoilla, joista saadaan tarkasti selville se, kuinka rahatalous oli eri 
alueille levinnyt. Tätä ei toistaiseksi ole pyritty aikaisemmissa tutkimuksessa selvittä-
mään.

235 Väestön elinkeino 1979, 7.
236 Manninen 1976, 56.
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Erityisenä pärjäämiseen liittyvänä osuutena on viinan laitonta kotipolttoa ja 
myyntiä koskeva osuus, joka kuvastaa aikansa huomattavaksi paisunutta harmaata 
taloutta. Tämä osuus on koottu tuomiokirjojen viinaoikeudenkäynneistä 19 käräjä-
kunnan alueelta. Näiden pohjalta on laadittu tilasto, joka osoittaa viinarikollisuuden 
määrät vuosina 1870 ja 1900 sekä viinarikollisuuden sosiaalirakenteen. Osaltaan tämä 
auttaa hahmottamaan sitä, millä tavalla pärjääminen rakentui alemmissa sosiaali-
ryhmissä. Viinan laittoman kotipolton merkityksestä kertovat vuonna 1870 käräjille 
tulleiden juttujen määrät. Kaikkiaan näytekunnissa syytettiin 385 henkilöä laittomas-
ta viinan valmistuksesta. Vaikka kysymyksessä olikin vasta syyttäjän ajamat kanteet, 
kertoo lukumäärä omaa kieltään siitä, ettei valtion monopolin oikeutusta rahvaan 
piirissä tunnustettu täysimääräisesti. Viinan myynnistä syytettiin vuonna 1870 
näytekunnissa 233 henkeä. Vuonna 1900 laiton viinan valmistus oli jo romahtanut, 
sillä käräjillä viinan valmistuksesta heltisi syyte enää kaikkiaan 52 henkilölle. Viinan 
myynnistä syytettyjä oli puolestaan 122. Yhteensä käsiteltäviä syytekohtia oli siis 792.

Tilastoihin sisältyvä keskeinen ongelma on kirkonkirjoihin merkitty väkiluku. 
Kirkonkirjat antavat tietoja niistä henkilöistä, jotka 31. päivänä joulukuuta laskuvuon-
na olivat kirkonkirjoissa eikä seurakunnassa todellisuudessa elävistä henkilöistä. Tämä 
seikka ei aiemmin vaikuttanut väkilukutilastoa vääristävästi, varsinkin kun maalais-
kuntien väestö yleensä syntyi, asui ja kuoli kotikunnassaan. Myöhemmin, kun väestön 
liikkuminen lisääntyi, kirkonkirjoissa oleva väkiluku poikkesi yhä enemmän kunnan 
todellisesta väkiluvusta. Syynä tähän oli se, että kirkonkirjoista ei saanut poistaa ketään, 
joka ei itse sitä pyytänyt poismuuttoa varten, tai josta ei virallisesti ilmoitettu, että hän 
on seurakunnan ulkopuolella kuollut. Tästä oli seurauksena se, että sellaiset henkilöt, 
jotka olivat jo vuosikymmeniä olleet seurakunnasta poissa siitä ilmoittamatta, tai jotka 
olivat jo aikoja sitten esimerkiksi ulkomailla kuolleet, pidettiin edelleen kirkonkirjois-
sa. Vasta vuonna 1910 saatiin uusi lukusarja, joka poisti virheen, kun todelliseen väkilu-
kuun laskettiin mukaan vain läsnäoleva väestö.237

Kaikkialla tutkimusalueella väkiluvun vääristymä oli merkittävä. Kun 1900-luvun 
alussa maassamuutto ja siirtolaisuus lisääntyivät, merkitsi tämä kirkonkirjojen ja 
henkikirjojen väkilukumerkintöjen jäämistä yhä kauemmaksi todellisesta väkiluvusta. 
Niinpä Tilastollisen alakomitean vuonna 1901 järjestämän kyselyn perusteella Etelä-
Pohjanmaalla väkiluku olisi ollut 22,5 % pienempi kuin kirkonkirjojen ilmoittama 
väkiluku. Etelä-Savossa väkiluku oli saman kyselyn perusteella 15,6 % ja Pohjois-Savos-
sa 15,5 % pienempi.238 Koska kirkon väkilukutilastoja käytetään pohjana erilaisten 
tunnuslukujen laskemisessa, merkitsevät väkiluvun poikkeamat vastaavansuuruis-
ta virhettä tunnusluvuissa. Tätä ongelmaa on korjattu tärkeimpien tunnuslukujen 
kohdalla käyttämällä hyväksi Tilastollisen alakomitean keräämiä tarkempia väkiluku-
tietoja. Nämä tiedot on kuitenkin saatavilla ainoastaan vuodelta 1901.

237 Manninen 1976, 52; Lento 1951, 18; Gebhard 1913, 3–4.
238 Gebhard 1913, 18–19.
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Toinen tilastolliseen materiaaliin sisältyvä ongelma on se, että kaikkea taloudellista 
toimintaa ei suinkaan viety tilastoihin: Vallalla kun oli suostuntaverojärjestelmä, joka 
ei kyennyt kirjaamaan taloudellisesta toiminnasta kuin murto-osan. Näin jäi kokonaan 
huomiotta esimerkiksi alemman rahvaan kotiteollisuustoiminta, jolla etenkin Etelä-
Pohjanmaalla oli suuri merkitys. Myöskään väkilukutaulukot eivät tunnistaneet tätä 
ansiotuloa. Voidaankin kysyä olivatko kotiteollisuutta harjoittavat tilattomat tilatto-
mia sanan negatiivisessa merkityksessä, vai oliko kyseessä uusi ammattiryhmä, joka oli 
murtautunut jo moderniin talousjärjestykseen.

Toisena ulottuvuutena tutkimuksessa on arki. Arkipäiväisenä voidaan pitää jokapäi-
väisyyttä ja toistuvuutta, toisin sanoen niitä pärjäämisen kulmakiviä, joiden avulla 
elämä voidaan ottaa haltuun. Arjen kuvaa valotetaan tässä tutkimuksessa palkka- ja 
palkollisoikeudenkäyntien kautta. Palkka- ja palkollisoikeudenkäynnit olivat riita-
juttuja, joita käsiteltiin käräjäoikeuksissa. Palkollisoikeudenkäyntien kautta voidaan 
nähdä kuinka palkollisten ja isäntien väliset suhteet olivat muovautuneet. Koska oikeu-
denkäynnit perustuvat samaan lakiin, ne tarjoavat standardin mittatikun.

Palvelusväki oli erityisryhmä, jonka kohteluun vaikuttivat esivalta, isäntäperhe sekä 
ajan ihmis- ja maailmankuva. Kohtelun keskeiset periaatteet ilmaistiin lainsäädän-
nössä. Koko asetelma rakentui käsitykselle yksilön ja yhteisön välisistä valtasuhteista, 
ihmisen henkilökohtaisesta vapaudesta sekä suhteesta työhön ja työn tekemättömyy-
teen. Palkollisen elämään voimakkaimmin vaikutti valtion taholta palkollislainsää-
däntö, joka antoi yleiset puitteet isännän ja palkollisen väliselle suhteelle. Palkollislain-
säädäntö määritti isännän ja palkollisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Ensimmäinen 
varsinainen palkollissääntö annettiin vuonna 1664, jonka jälkeen palkollisasetuksia 
tarkisteltiin aika ajoin.

Tutkitut palkollisoikeudenkäynnit ovat nimensä mukaan riitajuttuja, jotka pohjau-
tuivat vuonna 1865 voimaan tulleeseen palkollissääntöön. Jutut on kerätty 20 näyte-
kunnasta Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla kahdelta rajavuodelta 1870 
ja 1900. Kaiken kaikkiaan palkollisoikeudenkäyntejä vuosilta 1870 ja 1900 kertyi 505. 
Näytevuodet on valittu siksi, että vuosi 1870 muodosti nälkävuosien jälkeen erään-
laisen nollavuoden ja vuosi 1900 edelsi puolestaan vuosikymmentä, jolloin maassa- ja 
maastamuutto kiihtyivät ennen näkemättömän suureksi. Näiltä vuosilta analysoi-
tiin kaikki näytekuntien palkollisoikeudenkäynnit. Mukana tutkimuksessa on myös 
muutamia esimerkkejä aikajakson puolestavälistä vuodelta 1885.

Aineiston keruu on tehty siten, että jokaisesta kihlakunnasta on otettu yksi 
kunta, joka vastaa kihlakunnan keskiarvoa tilattoman väestön osalta vuonna 1901. 
Lisäksi mukaan on kelpuutettu Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta 
kunta, missä tilattoman väestön osuus oli korkein vuonna 1901 sekä yksi kunta, missä 
Amerikan siirtolaisuus oli korkeinta. Jotta aineisto tasapainottuisi, on kaikilta alueil-
ta mukana yksi väestöltään suuri kunta. Menettelytapaan on päädytty siksi, että tässä 
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tutkimuksessa tilattoman väestön osuus on erityistarkastelun alaisena. Vuoteen 1901 
on päädytty siksi, että juuri tuolloin Amerikan siirtolaisuus oli suurimmillaan.

Palkollisoikeudenkäynnit jakautuivat tutkimusalueille epätasaisesti. Eniten juttu-
ja nostettiin Savossa. Joissakin käräjäkunnissa, kuten esimerkiksi Pieksämäellä saattoi 
kertyä vuodelle jopa yli 70 palkkaa koskevaa oikeudenkäyntiä, joista tosin suuri osa 
saattoi kuittaantua asianosaisten poissaololla tai sovinnolla. Toisissa käräjäkunnissa, 
kuten esimerkiksi Uudessakaarlepyyssä ei 1870-luvun ensimmäisinä vuosina käyty 
kuin yksi palkollisoikeudenkäynti. Nämä luvut heijastelevat luonnollisesti myös sosiaa-
lirakenteen eroavaisuuksia. Alueilla missä tilatonta väestöä oli runsaasti, oli maata-
loustyö arvossaan. Tällaisia alueita löytyi Savosta runsaasti jo 1870-luvulla, kun taas 
Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikolla tilattoman väestön osuus pysytteli 
jatkuvasti alhaisena. Palkkaoikeudenkäyntejä erityisesti Savossa leimasivat poissaolot. 
Tasan puolet tutkituista kanteista kumoutui joko siksi, että juttu oli sovittu tai siksi, 
että asianosaiset olivat jättäytyneet kokonaan pois käräjiltä. Etelä-Pohjanmaalla kantei-
den vieminen loppuun oli tavallisempaa. Yli 70 % nostetuista jutuista päätyi oikeuden 
käsiteltäväksi.

Oikeudenkäynneissä tulevat esiin kantajan ja vastaajan sosiaaliasema, millainen 
palvelussuhde on ollut, useimmiten palkka, luontaisedut ja sukupuoli. Palkollisoikeu-
denkäynneissä käy ilmi myös se, onko palkka maksettu rahana vai luontaistuotteina, 
millä tavalla palkollisia kohdeltiin ja mikä katsottiin sopivaksi isäntien ja työntekijöi-
den mielestä. On huomattava, että muutkin kuin palkolliset hakivat palkkaa oikeus-
teitse. Tällaisia olivat mäkitupalaiset, itselliset ja päiväläiset, joiden palkkavaatimuk-
set koskettivat usein jotakin urakkaa tai tiettyä, lyhyehköä ajanjaksoa. Ylivoimainen 
enemmistö tämän ryhmän nostamista kanteista kosketti kesäajan palkkaa.

Tässä tutkimuksessa tuomiokirjamateriaalin pohjalta on rakennettu esitys, johon 
on kerätty tiedot palkollisoikeudenkäyntien määrästä, työsuhteiden laadusta (vuosipal-
kollinen vai päiväpalkkalainen), haastajien sukupuolesta, palkan määrästä ja laadusta 
(raha vai luontaispalkka) sekä alaikäisten palkollisoikeudenkäyntien määrästä. Lisäksi 
on koottu tiedot niiden oikeudenkäyntien lukumäärästä, joissa palkollista on syytetty 
laiskuudesta tai muulla tavoin alentuneesta työkyvystä sekä niistä oikeudenkäynneistä, 
missä on käytetty todistajia arvioimaan haastajan työsuoritusta. Erityisen kiinnostavia 
ovat ne todistajien lausunnot, jotka syntyvät kanteen tai puolustuksen ulkopuolelta. Ne 
osoittavat sen tason, jonka oikeus kulloinkin koki relevanttina ratkaisua sorvatessaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa niitä todistajien lausuntoja, jotka kuvaavat palkollisen 
työkyvyn tai luonteen arviointia ilman, että vastaaja niitä asettaisi edes kyseenalaiseksi. 
Tämä seikka antaa mahdollisuuden tarkastella maatyöväestön arkielämän olosuhteita 
ja sitä millainen sosiaalinen hierarkia alueella vallitsi.

Materiaalissa on omat rajoitteensa. Yksi niistä sisältyy tuomiokirjoissa käytettyyn 
merkintätapaan. Käytäntö vaihteli käräjäkunnittain. Jutut merkittiin kirjoittamalla 
tuomiokirjan alkuun nimi ja toisinaan myös sosiaaliasema. Esimerkiksi vuonna 1870, 
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jolloin käräjäoikeuksien pääsääntöinen kieli oli ruotsi, merkintä tapahtui seuraavasti: 
inhyses Asarias Kettunen arbetslega. Tästä tavasta oli kuitenkin lukuisia variaatioita. 
Sosiaaliasema saatettiin jättää pois ja juttunimikkeenä saattoi olla drenglön, piglön, 
lega, lön, dagsverk. Hankalimman tapausluokan muodostavat ne muutamat käräjä-
kunnat, jotka eivät käyttäneet juttunimikkeissään mitään palkkaan viittavaa kuvaus-
tapaa. Nämä jutut otsikoitiin pelkkä ”fordran”, vaatimus tai ”ersättning”, korvaus. 
Tällöin tuomiokirjojen läpikäymisessä on käytetty strategiaa, jonka avulla sosiaali-
aseman perusteella on haravoitu todennäköisimmät palkkatapaukset. Käytännössä 
tämä merkitsee sitä, että jutuista on tutkittu kaikki ne, missä velka-asian kantajana on 
ollut piika, renki, itsellinen, loinen tai mäkitupalainen. Tämä siksi, että nämä sosiaa-
liryhmät muodostivat palkollisväestön rungon ja olivat siksi nostamassa myös palkka-
kanteita. Ongelman tässä yhteydessä muodostaa se, että rajaus tiputtaa pois talolliset. 
Käytännössä talollisten palkkatyö oli kuitenkin varsin erilaisista. Niistä käräjäkun-
nista kerätyistä tiedoista, joissa sosiaaliaseman ja juttunimikkeiden merkintä on ollut 
tarkkaa, käy ilmi, että talolliset hakivat yleensä palkkaa jostakin luottamustoimesta 
tai tukkipuiden vetämisestä. Varsinaiseen maatyöhön ei talollisilla ollut tarvetta. Sen 
sijaan talollinen saattoi perätä palkkaa alaikäisen puolesta, joko oman lapsensa tai sitten 
kasvatin puolesta. Tämä oli kuitenkin erittäin harvinaista. Alaikäisten palkkaoikeu-
denkäynnit olivat muutoinkin harvinaisia, mukaan mahtui yleensä korkeintaan yksi 
talvi- tai syyskäräjiä kohden. Kaikkiaan talollisten osuus juttujen kantajana on noin 
2–3 % eikä muodosta vinouttavaa vaikutusta.

Kuinka luotettavia tuomiokirjat sitten ovat lähteenä? Esimerkiksi Antero Heikki-
nen on kiinnittänyt asiaan huomiota ja todennut, että informanttina oikeudessa on 
tuomari, jonka vastuulla pöytäkirjat on laadittu ja että kaikki pöytäkirjoihin merki-
tyt tiedot suodattuvat oikeudenjakajien kautta.239 Voidaankin kysyä, mikä on oikeus-
prosessiin osallistuneiden ihmisten subjektiivisuuden aste. Olivatko kirjurit valikoivia 
tehdessään pöytäkirjoja? Ovatko näennäisesti spontaanit lausumat kaikesta huoli-
matta vastauksia tuomarin kysymyksiin? Onhan toki voinut olla niin, että tuomari 
rutiininomaisesti esitti kysymyksen, jossa vaati saada todistajalta selvyyttä esimerkiksi 
työtoverin työkyvystä ja ahkeruudesta.

Tätä olettamusta vastaan puhuu kuitenkin jo se, että läheskään kaikissa edes saman 
vuoden ja saman käräjäoikeuden jutuissa ei todistusten muoto ole samanlainen. Mikäli 
todistajat olisi käsitelty aina samalla tavalla, olisi myös oikeudenkulku todennäköisesti 
ollut tältä osin aina samanlainen. Tämä ei kuitenkaan todista, etteikö oikeus olisi esittä-
nyt kysymyksiä, joita se ei kirjannut ylös. Tästä jäi yleensä pöytäkirjoihin kuitenkin 
retorinen jälki, josta on pääteltävissä, että todistajan kertomus on itse asiassa vastaus, ei 
suora todistus. Tällöin todistus saattoi alkaa epäsuoralla kirjurin johdannolla esimer-
kiksi sanoin: ”sitä todistaja ei osannut sanoa oliko hän huomannut …”

239 Heikkinen 1996, 82.
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Entä jos kaikesta huolimatta kyse olikin oikeuden käytännöistä? Lopputulos olisi 
kuitenkin sama: kummassakin tapauksessa on kysymyksessä paikallistason kulttuu-
rien erilaisuus. Oikeudenkäyntikäytännöistä tulee esille, että oikeudenkäynnin kulku 
ja tuomiot olivat eri seuduilla eri linjoilla. Oikeudenkäsittelyn ja tuomioiden erot kerto-
vat siitä, että lakia tulkittiin eri puolilla Suomea eri tavoin. Niin oikeudenpalvelijoiden 
kuin oikeushenkilöidenkin käsitykset oikeudesta poikkesivat toisistaan. Kysymykses-
sä oli siis kokonaisuus, missä kaikilla osapuolilla oli kulttuurin mukainen, toisiaan 
täydentävä rooli.

Palkollisoikeudenkäyntien tutkimuksen ylivoimainen etu muistitietoon verrat-
tuna on se, että aineisto on systematisoitavissa, jolloin vertailut eri alueiden välillä 
käyvät helposti. Tämä systematisointi nojaa lakiin ja käräjäoikeuksien protokollaan, 
jotka olivat samat ympäri maata. Tässä mielessä oikeudenkäyntejä voidaan siis verrata 
kyselylomakkeeseen, jonka muoto pysyy samana sisällön vaihdellessa. Tämän systema-
tisoinnin perusteella on mahdollista tehdä tarkkoja alueellisia vertailuja. Toinen etu on 
tapahtumien nyt-hetki: itse oikeudenkäynnit tapahtuvat keskellä arkielämän näyttä-
möä.

Käräjäoikeuksien kirjurit ovat kirjanneet ylös tapahtumat ja väitteet sellaisena kuin 
ne ilmenivät juuri käsillä olevassa oikeudenkäynnissä, kun kantajat ja vastaajat ja valan 
vannoneet todistajat kohtasivat toisensa silmästä silmään. Tämä puhe on ”totta” sellai-
sena kuin se ilmeni tässä valtakentässä ja siitä puuttuu täysin elämäkerralliseen ulottu-
vuuteen liittyvä omakohtainen tulkinnallisuus.

1.10 Metodi ja tutkimuksen rakenne

Modernisaation rakennetta tutkimuksessa valotetaan pääosin kahta polkua pitkin. 
Yleisenä metodina on tilastollinen vertailu Savon ja Etelä-Pohjanmaan välillä. Tilastol-
lisessa vertailussa oleellisena piirteenä ovat erilaiset rakenteet: siirtolaisuuden rakenne, 
ammattirakenne jne. Kriittistä etäisyyttä tilastoinnin antamille naturalisaatioille tässä 
tutkimuksessa haetaan tilastollisen tarkastelun ulkopuolelta tutkimalla erityisesti sitä, 
miten tilattomaksi väestöksi tilastoitua väestönosaa kuvattiin eri yhteyksissä toimijoi-
na. Tällä kriittisellä tarkastelulla halutaan osoittaa, että tilastointi oli osa aikaansa si-
dottua maailmankuvaa ja että juuri tilattoman väestön kohdalla tilastolliset luokituk-
set olivat nopeasti vanhenemassa.

Toinen tapa lähestyä modernia tapahtuu tutkimustehtävän mukaisesti alhaalta 
ylöspäin, toimijakeskeisenä näkökulmana. Tässä näkökulmassa oleellisesta se, millä 
tavalla toimijat itse jäsensivät oman arkipäivän kokemuksensa. Ihmiset elivät elämään-
sä, eikä tuo elämä välttämättä vastannut sitä kuvaa, minkä virallinen tietojärjestelmä 
tuotti. Metodisena tehtävänä on tällöin koettaa hahmottaa toimijan paikka rakentees-
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sa, mutta myös se, millä tavalla toimijat kielellisten ilmausten kautta tuottivat oman 
asemansa rakenteessa.

Lähtökohdaksi modernin tilastolliselle tarkastelulle siirtolaisuus sopii ambivalentin 
luonteensa takia. Siirtolaisuuden tulkinta pakottaa tarkastelemaan modernia kahdesta 
eri näkökulmasta. Toinen on hallinnon kautta tuotettu väestöllinen näkökulma, toinen 
taas näkökulma, jossa ihminen kytketään osaksi arkipäivään liittyviä valta- ja tietosuh-
teita. Tältä osin voidaan kysyä, missä määrin siirtolaisuus oli liikaväestön pakkoliiket-
tä sellaisena kuin Marx esittää, missä määrin taas sellainen diskurssi, jonka määrittely 
itsessään vaati yksilöltä uudentyyppistä subjektiasemaa, uudentyyppistä kykyä määrit-
tää oma asemansa. Käytännössä siirtolaisuudesta esitetään lähtijöiden määrät, lähtijöi-
den sosiaalirakenne, keski-ikä ja sukupuoli määrävuosilta. Takaisin palanneiden siirto-
laisten osalta analysoidaan siirtolaisten sosiaalirakenne sekä pärjääminen sekä säästöjen 
käyttötarkoitus. Tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaisesta ilmiöstä oikeastaan oli 
kysymys. Merkitsikö alhainen status todellakin sitä, että kysymyksessä oli liikaväestön 
mobilisaatio? Mikä merkitys oli sillä, että lähtijöiden joukossa oli runsaasti nuoria tai 
naisia?

Tutkimusmetodin toisessa osassa mielenkiinto kohdistuu kapitalisoituvan agraari-
yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen rakenteen eri osa-alueisiin. Yhdellä käsitteellä 
tätä metodista lähestymistapaa voisi nimittää tuotantotavan tarkasteluksi. Tuotanto-
tavan yhtenä osatekijänä on suhde tuotannon välineisiin. Tätä suhdetta tutkimuk-
sessa lähestytään sosiaali- ja ammattirakenteen tutkimisen kautta. Terävöitettynä 
tämä merkitsee maata omistavan eli talollisluokan ja maata omistamattoman luokan 
(torpparit, mäkitupalaiset, itselliset) määrällisen kehityksen tarkastelua Savossa ja 
Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1870–1920. Tämä tarkastelu antaa karkean käsityksen 
siitä, kuinka tuotannon välineet (maa ja karja) olivat maatalouden harjoittamisessa 
Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla jakaantuneet.

Tuotantotapaan kuuluu myös taloudellisen toiminnan kehitysmuodon tarkaste-
lu. Yksi agraariyhteiskunnan kehityksestä kielivä merkki oli se, millä tavalla tuotanto 
oli pääomavaltaistunut ja millaiset tuotantotekniset edellytykset olivat hallitsevina. 
Pääomavaltaistuminen ja tuotantotekniikka ovat läheisessä suhteessa keskenään, joten 
osittain näitä käsitellään samana kysymyksenä. Käytännössä tämä merkitsee sen seikan 
tutkimista, millä tavalla viljelykulttuuri oli edistynyt. Tätä tutkimuksessa mitataan 
peltoalojen määrällä henkeä kohden laskettuna. Samalla analysoidaan sitä, mikä merki-
tys oli erilaisilla viljelymetodeilla 1900-luvun alkuun tultaessa.

Osaltaan tuotannon tekniikan kehittyneisyydestä kertoo myös se, millainen 
kokonaistuotanto alueella vallitsi. Perinteisesti tätä seikkaa on hahmotettu alkutuo-
tantona, eli satomäärien kehittymisenä. Tässä tutkimuksessa satomääriä tarkastellaan 
vain tärkeimpien viljakasvien rukiin, kauran ja ohran osalta laskettuna. Kokonaistuo-
tannon osalta on menetelty samalla tavoin kuin peltoalojen suhteen: Kaikkien kuntien 
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kohdalta on tietyiltä määrävuosilta laskettu yhteen aina tietyn viljakasvin kokonaissa-
to, jonka jälkeen se on jaettu kirkon väkilukutaulukoista saadun väestömäärän kanssa.

Erityiskysymyksenä esiintyy se, missä määrin maatalous oli 1800-luvun loppuun 
tultaessa ja 1900-luvun alussa kapitalisoitunut. Kapitalisoitumisen indikaattoreina 
toimivat karjatalouden ja erityisesti meijeritalouden leviäminen. Koska 1800-luvun 
lopulta ei ole olemassa systemaattisesti rakennettuja meijeritilastoja, on tältä osin ollut 
pakko turvautua fragmentaariseen aineistoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
meijeritalouden osalta lähdemateriaalia on haravoitu maaherran vuosikertomusten 
tekstiosuuksista, jonne maaherrat satunnaisesti ilmoittivat alueensa meijerituotannos-
ta. Meijereiden vuosituotannosta on poimittu esiin meijereissä tuotetun voin määrä, 
joka on jaettu alueen väestön määrällä. Tällä tavoin on pyritty hahmottamaan eri aluei-
den kokonaistuotantoa.

Toinen tapa lähestyä karjatalouden nousua on tutkia sitä, millä tavalla peltoalaa 
käytettiin. Karjan rehuksi tarkoitetun kauran sekä heinän viljelyalan levinneisyyttä 
voidaan pitää karjatalouden indikaattorina. Edelleen markkinavetoisuuden lisäänty-
mistä voidaan tarkastella teknologisena kehityksenä, esimerkiksi maatalouskoneiden 
lisääntymisenä ja meijereiden perustamisena.

Näiden havaintojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millä aikataulul-
la ja kuinka pitkälle markkinavetoinen maatalous oli edennyt.

Toinen näkökulma on tilattoman väestön pärjäämisessä. Tärkein kysymys koskee 
tilattoman väestön palkkakehitystä, sillä palkka kertoo siitä, millaista hintaa markki-
noilla oltiin valmiit maksamaan työvoimasta. Näin palkkakehitys kertoo periaattees-
sa lahjomattomalla tavalla sen, millainen taloudellinen tila yhteiskunnan alimmilla 
portailla vallitsi. Lähdemateriaalina on tässä yhteydessä käytetty maaherran tilastoista 
ilmitulevia kuntakohtaisia vuosi- ja päiväpalkkoja.

Kriittisenä huomiona voidaan esittää, että maaherran tilastollinen aineisto sisäl-
tää vain sen joukon, jolle palkka maksettiin rahassa. Aineistosta ei voi päätellä sen 
väestönosan määrää, jolle palkka maksettiin erilaisina luontaissuorituksina. Niinpä 
kontrolliaineistoksi on otettu palkollis- ja palkkaoikeudenkäynneistä kootut näyte-
kuntien palkat. Näistä palkkatiedoista käy ilmi, maksettiinko palkka rahana tai vilja-
na. Toiseksi palkkaoikeudenkäynneistä käy ilmi se, mitkä olivat korkeimmat alueittain 
maksetut vuosipalkat. Tällä tavoin voidaan arvioida sitä, missä määrin maaherran 
keskimääräisinä ilmoittamat palkat todella pitivät paikkaansa. Palkkaoikeudenkäyn-
neistä analysoidun aineiston nojalla voidaan tehdä päätelmiä siitä, kuinka pitkälle 
rahatalous oli levinnyt agraariryhmien alimpien kerrosten ulottuville ja samalla asettaa 
rajoja maaherran palkkatilaston luotettavuudelle.

Tarkastelun kolmantena ulottuvuutena on työttömyys ja valtiovallan ja korkei-
den paikallisviranomaisten näkemykset ja toimenpiteet agraariväestön alimpien osien 
toimeentulon kohentamiseksi. Koska toimenpiteet olivat alueellisesti eriytyneitä, 
saadaan tällä tarkastelun tasolla välillistä informaatiota siitä, millaiseksi tilattoman 
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asema oli muodostumassa. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat vaivaishoidontarkas-
taja Helsingiuksen ehdotukset käsityötaidon parantamisesta sekä vaivaistaloverkos-
ton luomisesta. Toinen tarkastelun kohde on tilattoman väestön lainarahasto ja sen 
toiminnan onnistuminen. Viranomaisten toiminnan perusteella voidaan osaltaan 
vetää johtopäätöksiä siitä, millä tavalla rahvaan alimmat ryhmät pärjäsivät ja kuinka ne 
olivat sopeutuneet modernisoituvaan talouteen.

Kokonaisuutena rakenteellisen tarkastelun kautta pyritään vastaamaan kysymyk-
seen: millaisen kuvan kvantitatiivinen aineisto antaa rahatalouden leviämisestä ja 
siihen liittyvästä kapitalistisesta talousajattelusta? Samalla kysymyksen takana on myös 
näkemys siitä, että tilastollisessa metodissa on omat rajoituksensa: Yksi oleellinen rajoi-
tus on se, että se mittaa vain niitä asioita, joita on päätetty mitata. Näihin mitattavien 
asioiden kirjoon vaikuttaa puolestaan oleellisesti se, mitä katsottiin hallinnon intres-
sien kannalta tarpeelliseksi tilastoida. Yksi puute on se, että tuotannonvälineet nähtiin 
yksinomaan maaomaisuuteen liittyvänä. Tästä esimerkkinä on se, että kotiteollisuuden 
harjoittajat ja metsätyöläiset luettiin yksipuolisesti tilattoman väestön joukkoon. Tilas-
tollisen tarkastelun ja siihen liitettyjen apumetodien käytöllä voidaan kuitenkin tehdä 
arvioita siitä, millä tavalla tuotantotapa oli 1800-luvun loppuun mennessä muotoutu-
nut ja millä tavalla maaseudun eri toimijaryhmät sijoittuivat tähän kuvioon.

Tilastollisen tarkastelun puute on se, ettei se kykene kertomaan siitä, millainen 
maailmankuva tietyssä yhteisössä vallitsi. Rahan leviäminen oli edellytys kapitalisti-
sen tuotantotavan etenemiselle, mutta se ei vielä merkinnyt samaa kuin ”kapitalistinen 
mentaliteetti.” Mikäli haluaa tutkia sitä, kuinka työhön suhtautuminen muuttui ratio-
nalistisemmaksi ja kuinka rahatalouden potentiaalisena kantama yksilöllisyys levisi 
yhteiskuntarakenteessa, on käytettävä muita keinoja.

Toisen osan aineistokorpuksen muodostaa palkka- ja palkollisoikeudenkäynnit, 
joiden pohjalta tärkeimpinä seikkoina on analysoitu rahatalouden levinneisyyttä sekä 
todistajien työn tekemiseen liittyviä lausuntoja. Todistajien antamat lausunnot olivat 
ratkaisevassa asemassa silloin, kun oikeus päätti siitä, kuuluisiko palkolliselle tai itselli-
selle maksaa hänen vaatimansa palkkasumma. Tällöin todistajat kiinnittivät huomiota 
kantajan positiivisiin ja negatiivisiin puoliin työn suorittamisen kannalta. Työn suorit-
tamista koskettavista todistajien lausunnoista on analysoitu edelleen esiin modernil-
le maailmalle ominaisia suhtautumistapoja ruumiillisuuteen, aikaan, kasvatukseen ja 
valtaan.

Tässä tutkimuksessa metodia on johdateltu diskurssianalyyttiseen suuntaan. 
Paltridgen laajan määritelmän mukaan diskurssianalyysi keskittyy tietoon kielestä 
menestyksekkääseen kommunikaatioon tarvittavan sanan, lauseen, fraasin ja virkkeen 
tuolla puolen. Se tutkii kielen muotoja tekstien välillä ja ottaa huomioon sen, missä 
sosiaalisessa ja kulttuurisen kontekstissa kieltä käytetään. Diskurssianalyysi huomioi 
kielenkäytön tavat ja sen, kuinka kielen käyttötavat esittävät erilaisia ymmärrystapo-
ja ja näkökulmia maailmaan. Se tutkii, kuinka kielenkäyttöön vaikuttaa osallistujien 
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väliset suhteet, samoin kuin sitä, millainen vaikutus kielellä on sosiaalisiin identiteet-
teihin ja suhteisiin. Diskurssianalyysi tutkii edelleen sitä, millä tavalla maailmankuvat 
ja identiteetit konstruoidaan diskurssin käytön kautta.240

Fairclough’n mukaan diskurssianalyysia tekevää tutkijaa kiinnostaa, millaisia erilai-
sia merkityksiä ihmiset antavat sosiaalisille ilmiöille keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 
Diskurssi voidaan määritellä johdonmukaiseksi ilmaukseksi tai merkitysrakenteeksi, 
joka konstruoi todellisuutta tietyllä tavalla. Se ei pelkästään kuvaa maailmaa, vaan 
ilmaisee, koostaa ja rakentaa sosiaalisia identiteettejä, ihmisten välisiä valtasuhteita ja 
tietojärjestelmiä.241 Diskurssi ei tarkoita vain keskustelua ja puhetta, vaan se sisältää 
myös ne institutionalisoituneet tavat, joilla keskustelua käydään.242

Toiminnan ja interaktion tutkimuksessa kontekstit ovat olennaisia. Van Dijkin 
mukaan pääero abstraktin diskurssianalyysin ja sosiaalisen diskurssianalyysin välillä 
on se, että jälkimmäinen ottaa huomioon kontekstin. Tämä konteksti voi pitää sisäl-
lään sellaisia muuttujia, kuten osallistujat, heidän roolinsa ja tarkoituksensa sekä sellai-
set miljöön ominaisuudet kuten aika ja paikka. Diskurssi tuotetaan, ymmärretään ja 
analysoidaan suhteessa tällaisiin kontekstiin liittyviin ilmentymiin. Diskurssi tapah-
tuu tai saatetaan päätökseen sosiaalisessa tilanteessa.243 Foucault puolestaan esittää 
diskurssin tutkimuksen tiedon ja vallan yhtälönä. Tällöin lausumien muotoja tutkitta-
essa on kysymys siitä, kuka puhuu? Kenellä kaikista yksilöistä on lupa käyttää tällaista 
kieltä? Kuka on pätevä puhumaan? Kuka saa puheelta ainutkertaisuutensa ja arvoval-
tansa ja keneltä puhe puolestaan saa ainakin oletetun totuutensa ellei peräti takuunsa? 
Missä asemassa ovat yksilöt, joilla – yksin heillä – on sääntömääräinen tai perinteen 
sanelema, juridisesti määritelty tai pakotta hyväksytty oikeus päästää kuuluville tällais-
ta puhetta.244

Palkkaoikeudenkäynnit olivat prosesseja, joissa todistajilla oli suuri painoarvo. 
Mielenkiintoinen piirre todistuksissa on se, millä tavalla ne ovat rakentuneet. Tässä 
yhteydessä voidaan käyttää teoreettisesta viitekehyksestä peräisin olevaa kysymys-
tä työn eetoksesta. Keskeisenä kysymyksenä on tällöin se, mitä todistajat todistivat 
palkkaa penäävän työkyvystä. Todistukset saattoivat tapahtua vastauksena isännän 
esittämään syytökseen laiskuudesta tai uppiniskaisuudesta. Ne saattoivat olla isännän 
puolella tai niitä vastaan. Toisaalta todistukset saattoivat olla spontaaneja. Näillä 
spontaaneilla arvioilla on erityisen suuri arvo, koska ne kertovat siitä, millä tavalla 
työntekijät muodostivat käsityksensä hyvästä työntekijästä. Osaltaan tämä näkökulma 
syventää käsitystä modernisaation leviämisen aikataulusta ja syvyydestä.

240 Paltridge 2006, 2.
241 Fairclough 1992, 36; Niemi-Kiesiläinen & Honkatukia & Ruuskanen 2006, 33.
242 Varis 1989, 12.
243 van Dijk 2000, 11.
244 Foucault 2005, 70.
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Oikeudessa tarttui käräjäoikeuksien pöytäkirjoihin monentasoisia todistuksia. 
Työkykyä saatettiin arvioida esimerkiksi sanoilla ”tavallinen työmies”, ”laiska” tai 
esimerkiksi käyttää ruumiinvoimista kuvausta ”kleini.” Näissä arvoissa ei välttämät-
tä ilmennyt mitään konkreettista; sitä, millä tavoin todistaja oli arvioonsa päätynyt. 
Erityisen kiinnostavia olivat ne todistukset, joissa otettiin esille jokin tietty tilanne, 
johon arvio työkyvystä yhdistettiin. Tällaisia konkreettisia tilanteita olivat esimerkiksi 
kylvö ja puinti, jossa inhimillistä työpanosta seurattiin tavallista tarkemmin.

Työn arviointia koskeva ulottuvuus on jaettavissa luokkiin sen perusteella, oliko 
arvion tekijänä oikeudessa vastaajana toiminut isäntä vai todistaja. Tämä jako on 
luonnollisesti merkittävä, koska isännällä oli asianomistajana oma lehmä ojassa, jolloin 
luontevana oikeussalistrategiana oli arvioida työntekijän työpanos mahdollisimman 
mitättömäksi. Näin huomattavasti tärkeämpänä voi pitää todistajien lausuntoja. 
Todistajien lausunnot on edelleen jaettu kahteen eri luokkaan sen mukaan, oliko ne 
annettu isännän syytöksen jälkeen, vai spontaanisti. Näistä kahdesta todistustavasta 
spontaanit todistukset ovat arvokkaampia, koska niistä voidaan päätellä se, kuinka 
todistajien eetoksellisuus työtä kohtaan oli kehittynyt. Edelleen voidaan esittää, että 
mitä enemmän tietyllä maantieteellisellä alueella oli työkykyä koskevia spontaaneja 
todistuksia, sitä modernimmaksi aluetta voidaan luonnehtia.

Aineistoa voi pitää luotettavana siinä mielessä, että oikeuden edessä todistajien 
valaehtoisena velvollisuutena oli puhua totta. Palkollisoikeudenkäynneissä velvol-
lisuus kuitenkin oli joustava, sillä todistukset työkyvystä ja osaamisesta olivat usein 
varsin subjektiivisia. Ylimalkaisuudet ”ahkeruudesta” tai ”laiskuudesta” olivat sellai-
sia määreitä, joita on vaikea kontrolloida todeksi tai epätodeksi. Tämä ei kuitenkaan 
ole edes tutkimuksen polttopisteessä, vaan ylipäätään se, missä määrin työn teon 
intensiivisyyteen tai työntekijän mentaaliseen tilaan kiinnitettiin huomiota. Tällöin 
mielenkiinto kohdistuu siihen, kuka puhuu ja millä tavalla puheessa tuotetaan erilaisia 
subjektipositioita.

Diskurssianalyyttinen lähestymistapa sinällään antaa mahdollisuuden useisiin 
tulkintoihin. Tässä tutkimuksessa analyyttinen mielenkiinto kohdistuu erityises-
ti siihen, kuka puhuu ja kuinka puheessa tuotetaan pätevyyksiä ja identiteettejä. 
Pätevyyden kohdalla voidaan kysyä erityisesti sitä, kuinka pätevöityminen tapahtuu: 
Tapahtuuko se sääty-yhteiskunnan määräämin sosiaalisin ehdoin, vai sisäistetyn kurin 
ja kyvykkyyden kautta. Perinteisessä sääty-yhteiskunnassa sosiaalinen erottelu oli 
suhteellisen tarkkarajaista ja pysyvää. Ihminen esiteltiin tällöin tyypillisesti ”patruuna-
na” talollisena”, ”torpparina”, ”itsellisenä” ”renkinä” tai ”piikana”. Tällöin puheoikeus 
oli kiinnittynyt ennen muuta säätyrajoihin, jolloin rikkomukset käsiteltiin lojaliteet-
tirikkomuksina. Esimerkiksi sinuttelu koettiin säätyläisen taholta erittäin loukkaa-
vana. Modernissa ulottuvuudessa pätevyys määrittyi toista kautta. Puheoikeus ei 
tällöin noudatellut yhteiskunnallisia säätyrajoja, vaan syntyi pikemminkin yksilöllisen 
ammattipätevyyden kautta.
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Identiteetti on tässä tutkimuksessa ymmärretty suhteelliseksi käsitteeksi. Identitee-
tit ovat aina yhteydessä historiaan ja siksi niitä voidaan tarkastella maailmankuvallisina 
kokonaisuuksina. Laajimmillaan identiteetti voidaan ymmärtää vastaukseksi kysymyk-
seen: ”Kuka olet?” Koska kontekstina ovat kuitenkin palkkaoikeudenkäynnit, ovat 
analyysin kohteena olevat identiteetit kapeampia kuin se identiteetti, jonka jokainen 
subjekti olisi määritellyt itselleen oikeussalin ulkopuolella. Työhön liittävä ”oikeussali-
identiteetti” onkin analyyttinen yhdistelmä oikeuden ilmoittamasta statusasemasta 
(”talollinen”, ”itsellinen”, ”torpparin vaimo”) sekä siitä puhunnasta, jota oikeussubjek-
tit käyttävät. ”Kuka” -näkökulmaa on laajennettu lisäksi käsittämään sukupuoli ja ikä.

Taistelun kulkua voidaan seurata oikeussalissa kantajan, vastaajan ja todistajan 
vuoropuheluna. Tämä tarkastelumalli antaa mahdollisuuden tulkita identiteettien 
rakentumista. Traditionaalisessa ääripäässä liike on hyvin jähmeää ja asemat pysyvät 
ennallaan. Puheoikeutta määrittävät jyrkästi ennalta määrätyt sosiaaliset asemat, jossa 
täysi puhevalta on varattu hierarkian yläpäähän. Hierarkian alapäässä ainoastaan 
tälle sosiaaliselle rakenteelle uskollinen puhe on pätevää. Modernissa yhteisöllisyy-
dessä puhunta puolestaan ohittaa traditionaaliset subjektiasemat. Puhetta määrittävät 
tällöin työn suorittamisen kautta saavutetut pätevyydet, jolloin mitään ennalta tarkasti 
määrättyä identiteettiä ei esiinny.

Kiinnostuksen kohteena tässä tutkimuksessa ovat erityisesti ne diskurssit, jotka 
ovat erottelukykyisiä traditionaalisen ja modernin ihmisenkäsityksen suhteen. Nämä 
diskurssit vastaavat tavallaan kysymykseen siitä, millainen ihmisen tulisi olla, jotta 
hän olisi kelvollinen. Tämä tapahtuu kahta erilaista reittiä pitkin: Yhtäältä diskurssien 
sisältö kertoo eksplisiittisesti sen, millä tavalla ihmisen tulisi olla kelvollinen. Toisaalta 
diskurssit kertovat implisiittisesti sen, millä tavalla puhuja itse pitää itseään pätevänä ja 
oikeutettuna puhujana. Tämän tutkimuksen erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat 
erityisesti ne erottelevat lausumat, joissa todistaja esittää jonkin arvion oikeussubjek-
teista, joko kantajasta tai vastaajasta.

Esimerkiksi torpparin vaimo, joka soimaa nuorta renkiä lapselliseksi, on sitä mieltä, 
että lapsellisuus vaikuttaa haitallisesti työntekoon. Tätä torpan vaimon lausumaa 
voidaan tällöin pitää yleisenä sääntönä siitä, että työn teon aikana leikinlasku ja vitsai-
lu ovat erityisen raskauttavia seikkoja. Edelleen tästä voidaan päätellä se, että työnte-
koa johdattelevat hyvin rationaaliset, päämäärähakuiset normit. Lisäksi puhumalla 
lapsellisuudesta, torpparin vaimo asettaa implisiittisesti itsensä päteväksi antamaan 
lausuntoja työnteosta. Rakenteellisena ominaisuutena voidaan edelleen tarkastella sitä, 
kuinka pitkälle rahvaan alaportaille tietyt normit olivat levinneet ja miten valtasuhteet 
olivat rakentuneet. Se, että torpparin vaimo arvosteli renkiä eikä esimerkiksi isäntä, 
kertoo siitä, että valtasuhteet olivat verkostoituneet ja muuttuneet kenen hyvänsä 
pätevän henkilön hallittaviksi.

Pätevyyksien ja identiteettinen muodostumisen lisäksi tutkimuksen kohteena ovat 
olleet hegemoniset, vahvat diskurssit. Vahva diskurssi merkitsee puhuntaa, joka on 
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vertailun kohteena olevalla alueella tyypillistä. Parhaiten hegemoninen diskurssi käy 
ilmi toistuessaan usein sekä siitä tavasta, kuinka tietty puhunta muuttuu luonnolliseksi 
ja itsestään selväksi.245 Kärjekkäimmillään tämä näkyy oikeussalissa siinä, että ristirii-
dankin vallitessa kumpikin kamppailevista osapuolista myöntää jonkin näkökulman 
totuudeksi, vaikka tämä myöntäminen merkitsee toisen osapuolen tappiota. Hegemo-
ninen diskurssi kutistaa tällöin muita näkökulmia, tehden niistä epäoleellisia tai 
epäpäteviä. Esimerkiksi maataloudessa työaika oli usein 14–15 tuntia päivässä. Tämä 
ei kuitenkaan riittänyt perusteeksi rakentaa diskurssia, jonka mukaan työ olisi ollut 
”raskasta” tai että ”lepohetki oli paikallaan.” Näin ollen kenttä oli avoin diskursseille, 
joissa työntekijän työtehoa arvioitiin tavalla tai toisella heikoksi. Tämän seikan saattoi-
vat hyväksyä nekin, jotka kokivat väsymystä kovasta työtahdista ja olivat rikkoneet 
järjestystä ”laiskottelemalla”.

Aineistosta on etsitty diskursseja, jotka ovat oleellisia traditionaalisuus – moderni-
suus ulottuvuudessa. Kun tyypitykset ovat paljastaneet jollakin alueella tietyn diskurs-
sin, jota ei esiinny toisella alueella, voidaan tämä diskursiivinen ulottuvuus lukea 
potentiaalisesti vahvaksi. Vahvaksi diskurssi muodostuu silloin, kun sitä voidaan lukea 
myötävirtaan muiden rinnakkaisdiskurssien kanssa. Tällaisia ovat risteämät esimerkik-
si vallan ja ajan alueella. Esimerkiksi rationaalisen vallan alueella on oletettavissa, että 
aika muodostaa lineaarisen ulottuvuuden. Näin on todennäköistä, että rationaalinen 
valta esiintyy siellä, missä vallitsee lineaarinen aikakäsitys. Tällöin vahvaksi diskurs-
siksi voidaan lukea yksikin tapahtuma, mikäli se suhteutuu loogisesti muihin tukeviin 
diskursseihin. Diskurssien lukeminen muotoutuu näin sekä hierarkkiseksi että verkot-
tuneeksi taktiikaksi.

Traditionaalisen ja modernin maailman eroja on luettu neljän sisällöllisen ulottu-
vuuden kautta. Näitä ovat: suhtautuminen ruumiiseen, aikaan, kasvatukseen ja 
valtaan. Ensimmäisenä tehtävänä on tarkastella ruumiillisuuden diskurssia, jota tässä 
tutkimuksessa on käsitelty yhtäältä ruumiinvoimiin kohdistuvien lausumien, toisaalta 
sairauden kautta. Ruumiin hyötyominaisuuksien korostaminen (voima, kestävyys) ja 
sairauden näkeminen epäilyttävänä, yksilön taakkana, kertovat kumpikin modernin 
mentaliteetin esiinmarssista. Tutkimusta varten on analysoitu kaikki palkollisoikeu-
denkäynnissä esiintyneet ruumiinvoimia tai sairautta koskevat lausumat.

Toisena analyysin kohteena esiintyy ajallinen ulottuvuus. Tässä yhteydessä on tehty 
erottelu kahteen eri aikakäsityksen tyyppiin, kairokseen ja kronokseen. Tässä yhteydessä 
kairos ymmärretään traditionaaliseen maailmankuvaan liittyväksi ajalliseksi käsitteek-
si, jonka hallitsevana käyttövoimana on kokonaisvaltaiseksi muokkautunut ihmiskuva. 
Kairos-ajan käsityksen mukaan työ ei ollut millään tavoin maailmankuvaa erityisesti 
jäsentävä asia. Tärkeintä oli tarttua hetkeen oikealla tavalla aina sen mukaan, mikä oli 
luonnollisinta. Kairos-aika voidaan hyvin yhdistää neutraaliin, moderniin impulsiivi-

245 Jokinen & Juhila 1993, 81 ja 89.
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suuden käsitteeseen. Negatiivisen modernin määrittelyn puolesta kairos-aika näyttäy-
tyy tyhjäkäyntinä, epärationaalisena käyttäytymisenä.

Kronos-aika on puolestaan täsmällistä, ositettua ja yksi modernin ulottuvuuden 
rutiininomaisia tukirakenteita. Kronos-aika kytkeytyy suoraan kelloon, lineaariseen 
aikakäsitykseen ja tarkkoihin ajallispaikallisiin ilmauksiin. Psykologisena ulottu-
vuutena voidaan pitää yhä täsmällisempää ajantajua, jolloin rationaalisen tarkastelun 
piiriin lukeutuu yhä hienojakoisempia persoonallisuuden piirteiden kuvauksia. Tällai-
sia ilmauksina aineistossa esiintyivät esimerkiksi ”ailahtelevuus” ja ”lapsellisuus”, jotka 
ovat poikkeamia yksilölle rakennetusta suoraviivaisesta radasta. Näin kronologisuus ja 
itsekuri toimivat yhteisössä rakenteellisena ulottuvuutena, jota voidaan pitää moder-
nille tyypillisenä.

Kolmantena analysoinnin kohteena on kasvatus. Tärkein kasvatuksellinen järjes-
telmä 1800-luvun lopun maatalousyhteiskunnassa oli vuosipalvelus. Renki ja piika 
kävivät läpi asteittaisen järjestelmän, joka lähti liikkeelle vähäisemmistä työtehtävistä 
ja huipentui vaativien kädentaitojen hallintaan. Ruumiin ja mielen kouliminen vaati 
yksilön kohdalla yhä pidempää prosessia, jolloin tuli samalla myös aiheelliseksi määrit-
tää se, milloin yksilö oli täysivaltainen yhteisön jäsen. Yksilö joutui tavallisesti joihin-
kin käänteentekeviin tilanteisiin, joiden perusteella pystyttiin määrittämään, ymmär-
sikö yksilö täysi-ikäisyyteen liittyvät itsekurin velvoitteet. Tällaisia initiaatioluonteisia 
testejä olivat mm. puinti, hevosella ajo, kyntäminen sekä suoritukset elopellolla. 

Kasvatukselliseen näkökulmaan liittyen aineistosta on analysoitu esiin iän ja työky-
vyn yhdistävät aineistot. Tämä analyysi tarjoaa porrasteisen asteikon, jossa minimi-
tasona esiintyy sopeuttava itsekuri ja korkeamman asteisena yksilöllisen autonomi-
an ilmentymänä oman elämän narratiivi. Näistä moderni kuri käsittää minimissään 
työskentelyn kelloajan mukaisessa taloudessa, toisella tasolla kynnön, elonkorjuun ja 
puinnin kaltaiset suoritukset. Korkeammalla tasolla ulottuvuutena ovat hienojakoi-
semmat kyvykkyyden osoitukset. Tähän kategoriaan lukeutuvat erilaiset käden taidot, 
kuten esimerkiksi kutominen ja erilaisten tarvekalujen työstäminen.

Neljäntenä diskursiivisena aiheistona esiintyy valtaulottuvuus. Traditionaalisessa 
valtaulottuvuudessa valta oli vähemmän rationaalista ja lähempänä suvereenin vallan 
odotusarvoa, jolloin palkolliselta ei odotettu niinkään suorituksia kuin lojaalisuutta ja 
tottelemista. Tämä merkitsee sitä, että puheoikeus oli olennaisesti kapeampi. Samalla 
todennäköisempää traditionaalisen vallan ilmenemismuodoissa oli se, että valta saattoi 
muuttua väkivallaksi. Vastaavasti odotusarvona kurinpitovallan ilmenemismuodoissa 
on se, että niissä valta tähtää erilaisiin luokitteluihin, asteisiin ja suuntaa kohti tulevai-
suutta. Valtaulottuvuutta analysoidaan puheoikeutena. Tällöin voidaan kysyä sitä, 
millä tavalla ristiriita paikantui valtaulottuvuudessa. Oliko kysymys tottelusta vai 
työsuorituksen arviosta? Vetosivatko kantajat, vastaajat ja todistajat traditionaalisen 
vai modernin puhunnan kautta?
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Metodisena taktiikkana on tutkia valtaulottuvuutta yhtäältä hierarkkisina väkival-
taisina konflikteina ja toisaalta modernin rationaalisen taloudellisen käsityksen 
leviämisen kautta. Väkivaltaiset konfliktit pitävät sisällään työnantajien uhkaukset 
työntekijöitä kohtaan ja työntekijöiden työnantajia kohtaan. Modernin taloudellisen 
käsityksen tutkimus ilmenee puolestaan itsestään selvänä pidettynä toimintatapana, 
joka edellytti työntekijältä täysimääräistä luotettavuutta sinä aikana, jolloin hän oli 
työnantajansa palveluksessa. Mitä enemmän alemman rahvaan jäsenten todistuksista 
oli luettavissa hienojakoista persoonallisuuden piirteiden tarkkailua tai työsuoritusten 
ajallista arvostelua, sitä vahvemmaksi tämän modernin vallan voidaan katsoa tulleen. 
Toisaalta moderniin valtakäsitykseen kuului myös sopimuksellisuus. Tässä tutkimuk-
sessa sopimuksellisuus tarkoittaa erityisesti suhdetta vuosipalvelukseen. Mitä enemmän 
sopimuksellisuus merkitsi, sitä ankarampia rangaistuksia sen rikkomisesta seurasi.

Kokonaisuutena metodinen lähestymistapa pyrkii rakenteen (tilastot) ja puhun-
nan kautta tarkasteltuun rajankäyntiin. Tämä tarkoittaa myös kriittisen etäisyyden 
ottamista aikaisempiin tutkimuksiin kahdella tavalla. Ensinnäkin rakenteen kuvai-
lussa ei tyydytä perinteiseen taktiikkaan, jossa otetaan valmiiksi annettua tilastollista 
dataa. Perustasolle meneminen, koodauksen purku ja uudelleen konstruointi tuotta-
vat kuvan, joka herättää uudelleentulkintoja ja kysymyksiä. Toiseksi tutkimuksen 
aineiston systemaattinen käsittely mahdollistaa tarkan ajoituksen ja paikannuksen. 
Tämä lähestymistapa mahdollistaa ylimalkaisuuksien karsimisen: Kansakunnallisen 
projektin tasolta laskeudutaan rahvaan tasolle, keskelle dokumentoitua todellisuutta. 
Vertailun ja konstruoinnin tuloksena voi tästä muodostaa rajallisen, mutta suhteellisen 
tarkan kuvan siitä, millä tavalla ihmiset arkeaan elivät.

Tiivistettynä tutkimuksen kulku on seuraava: aluksi esitetään modernin ambiva-
lentti kenttä siirtolaisuuden kautta tarkasteltuna. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään 
rakenteita, taloudellisen ja sosiaalisen olemisen kautta. Lopuksi rakennetaan kuva 
uudelleen arkipäivän kautta, sellaisena kuin se palkkaoikeudenkäynneissä ilmeni.
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2 SIIRTOLAISUUS

2.1 Siirtolaisuus Etelä-Pohjanmaalta ja Savosta

Suuressa kokonaiskuvassa Euroopan Amerikan siirtolaiset olivat kotoisin alueilta, mis-
sä teollinen vallankumous oli saanut jo sijaa. Vuosina 1800–1860 kaksi kolmesta Ame-
rikan siirtolaisesta oli Isosta-Britanniasta ja neljännes Saksasta. Vuodesta 1850 vuoteen 
1914 suurin osa siirtolaisista tuli Irlannista, Italiasta, Espanjasta ja itäisestä Euroopasta, 
alueilta, missä teollistuminen alkoi myöhemmin. Kaiken kaikkiaan Amerikkaan tuli 
siirtolaisia vuosina 1820–1987 54 miljoonaa. Huippuvuodet osuivat vuosiin 1861–
1920, jolloin siirtolaisia Amerikkaan tuli 30 miljoonaa. Orjuus oli ollut kapitalistisen 
varallisuuden kerääntymisen päälähde varhaisessa USA:ssa, mutta teollinen vallanku-
mous sisällissodan jälkeen (1861–1865) sai vauhtia eurooppalaisesta massasiirtolaisuu-
desta.246

Skandinaviassa Amerikan siirtolaisuuden nousu ajoittui 1860-luvulle saavuttaen 
vuosikymmenen loppupuolella jo nousuvaiheen Norjassa ja vähäisemmässä määrin 
Ruotsissa. Tanskassa siirtolaisuus oli vielä 1860-luvulla tuskin päässyt alun kasvuvai-
hetta pidemmälle ja Suomessa ja Islannissa siirtolaisuus ei ollut kehittynyt edes tälle 
asteelle.247 Ruotsissa siirtolaismäärät olivat vielä 1850-luvulla suhteellisen vaatimat-
tomia, vain vajaa 20 000 siirtolaista koko vuosikymmenellä. 1860-luvulla määrät 
kuitenkin lisääntyivät niin, että siirtolaisia oli jo lähes 125 000.248 Ruotsin siirtolai -
suuden huippuvuosi koettiin 1880-luvulla, jolloin siirtolaiseksi lähti 324 285 maas ta-
muuttajaa.249 Keron mukaan Ruotsista oli lähtijöitä ensimmäiseen maailmansotaan 
mennessä 1,1 miljoonaa ja Norjasta puolestaan noin 750 000.250

Kaukosiirtolaisuus ilmiönä saapui Suomeen 1840-luvulla, jolloin ruijansuomalai-
sia lähti Amerikkaan. Siirtolaisuus voimistui 1860-luvulla, jolloin mm. Hancockiin 
syntynyt Quincyn Kaivoskomppania lähetti miehen Ruijan kuparikaivokselle värvää-
mään kokeneita kaivosmiehiä yhtiönsä palvelukseen. Kun Pohjois-Suomen, vieläpä 

246 Castles & Miller 2003, 57.
247 Åkerman 1976, 33.
248 Åkerman 1976, 57–58.
249 Tedebrand 1976, 209.
250 Kero 1982, 30–31.
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Keski-Pohjanmaankin miehet näillä ansiomatkoillaan kuulivat ruijansuomalaisten 
siirtolaisuudesta, he ennen pitkää tarpoivat tuntureiden yli lyöttäytyäkseen ruijalaisten 
mukaan Amerikan matkalle.251

Siirtolaisuuden alkaessa Suomesta oli Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä siirto-
laisten kuljettamista varten jo runsaasti säännöllisiä laivayhteyksiä. Siirtolaisten 
kuljettamisesta kilpailivat ennen kaikkea englantilaiset ja saksalaiset laivayhtiöt, joista 
useimmat oli perustettu 1800-luvun puolivälin tienoilla. Suomesta valtamerentakai-
siin maihin lähteneiden siirtolaisten määrä hipoi ensimmäisen kerran tuhannen rajaa 
vuonna 1873. Ylivoimaisesti suurin osa lähtijöistä kulki tällöin Göteborgin kautta.252 
Uudelle vuosikymmenelle siirtyminen karkeasti ottaen tuplasi siirtolaisuusvirran. 
Vuonna 1880 koettiin siirtyminen seuraavalle tasolle siirtolaisuusliikkeessä, kun siirto-
laisten määrä kohosi nyt lähelle kahta tuhatta vuodessa. Vuosikymmenen ehdottama-
na huippuvuotena 1887 siirtolaisia oli valtamerentakaisiin maihin lähdössä jo lähes 
kahdeksan tuhatta.253 Välittömänä syynä tähän oli liikenneyhteyksien paraneminen. 
Jo vuonna 1874 oli Vaasasta päässyt suoraan Hulliin, jonne vaasalainen Wasa-Nordsjö 
Ångbåts Ab:n höyrylaiva Fennia liikennöi neljä-viisi kertaa kesässä. Näin ainakin etelä-
pohjalaiset käyttivät oman maakunnan meriyhteyksiä aina 1890-luvulle saakka.254

1880-luvulla rautatieverkko levisi Vaasaan ja Ouluun – tärkeään ilmansuuntaan 
siirtolaisuutta ajatellen. Vuonna 1886 alkoi matkalippujen kaupittelu Suomessa, jolloin 
matkaan lähtö helpottui entisestäänkin. Tällöin Inman-linjan Ruotsissa toiminut 
agentti otti vaasalaisen kauppiaan K. J. Wahlsteinin agentikseen Suomeen. Tämä johti 
agentuurien perustamiseen pitkin Pohjanlahden rannikkoa. Vuonna 1890 asiamiesver-
kosto levisi entisestäänkin, kun V. K. Hultin perusti asiamiesverkoston, jolla oli edustus 
ainakin Oulussa, Hangossa, Helsingissä, Seinäjoella, Heinolassa, Karstulassa, Vimpe-
lissä, Sievillä, Raahessa, Oulaisissa, Himangalla, Pyhäjoella, Lapualla ja Kauhavalla.255

Siirtolaisuusvirrat eivät kuitenkaan kasvaneet samaa tahtia liikenneyhteyksien ja 
agentuurien määrän kanssa. Saatiin odottaa aina vuoteen 1893 saakka, jolloin rikottiin 
uusi ennätys: tuolloin siirtolaisia lähti noin 9000. Siirtolaisuusliikenne taantui jälleen 
lähes vuosisadan taitteeseen saakka, jolloin vuonna 1899 siirtolaisuus kohosi jälleen 
uudelle ennätystasolle, lähes 13 000 siirtolaiseen vuodessa. Kolmen vuoden kulut-
tua, vuonna 1902 koettiin todellinen siirtolaisuuden ”hullu vuosi”, jolloin kaikkiaan 
yli 23 000 siirtolaista jätti kotimaansa. Tällä korkealla tasolla siirtolaisuus pysytteli 
aina lähes ensimmäiseen maailmansotaan saakka, muutamaa ”laihaa” vuotta lukuun 
ottamatta. Kaikkiaan vuodesta 1893 ensimmäiseen maailmansotaan mennessä, vuosi 
1914 mukaan laskettuna, siirtolaisuusliikenne oli vienyt mennessään 253 016 siirto-

251 Toivonen 1963, 18–19.
252 Kero 1982, 96.
253 Kero 1982, 29.
254 Toivonen 1963, 62.
255 Kero 1982, 100–103
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laista.256 Kun tähän lisää vuosien 1866–1892 siirtolaisuuden257, kohoaa siirtolaisten 
määrä kaikkiaan 284 158 siirtolaiseen. Skandinaavisessa vertailussa määrä jää suhteel-
lisen vaatimattomaksi, kun rinnalle asettaa edellä mainitut Ruotsin (1,1 miljoonaa) ja 
Norjan (750 000) siirtolaisuusluvut.

Siirtolaisuuden alkutahdit lyötiin Keski-Pohjanmaalla, mutta Etelä-Pohjanmaa ja 
etenkin sen ruotsinkielinen osa seurasi nopeasti perässä. Munsalassa mainitaan erilli-
siä siirtolaisuustapauksia jo 1840- ja 1850-luvuilta. Woldermar Backmanin paikal-
listutkimuksen mukaan jatkuva siirtolaisuus Munsalan seudulta olisi saanut alkunsa 
1860-luvulla, jolloin valtameren taakse passin otti 25 miestä ja kaksi naista.258 Myös 
suomenkieliseltä Etelä-Pohjanmaalta löytyi varhaisia yksittäistapauksia. Isostakyröstä 
lähti samoihin aikoihin Kalifornian kultakuumeen houkuttelemana Mikko Saapeli, 
joka palasi merimiesretkiltään 1860-luvun puolimaissa ja kansan nimittämänä ”Kulta-
kukkarona” levitti amerikaninnostusta maakunnassaan.259 

1860- ja 1870-luku eivät vielä vieneet suuria siirtolaisuusjoukkoja mukanaan ja vielä 
niinkin myöhään kuin vuonna 1880 siirtolaisia olisi Etelä-Pohjanmaalta lähtenyt vain 
168260, joka tällä laajalla alueella ei vielä paljoa merkinnyt. Amerikan siirtolaisuutta 
suurempi tekijä oli varsinkin ruotsinkielisellä rannikkoseudulla Ruotsiin suuntautu-
nut kausisiirtolaisuus. Vuosina 1881–1885 Ruotsiin suuntautunut siirtolaisuus oli vielä 
huomattavasti suurempaa kuin Amerikan siirtolaisuus: esimerkiksi Vöyriltä otettiin 
kyseisenä ajankohtana 1 252 passia Ruotsiin ja vain 209 passia Ame rikkaan. Närpiössä 
Ruotsin imu oli vieläkin suurempi. Vuosina 1876–1885 Ruotsiin passin ottaneita oli 
5 260, kun Amerikkaan lähti 650 henkeä.261 Lisäksi Etelä-Pohjanmaalla tuli tunne-
tuksi nk. Nivalan siirtolaisuuden nimellä tunnettu muuttoliike, joka johti Anna-Leena 
Toivosen arvion mukaan 6 000–10 000 tilan ostoon Keski-Pohjanmaalta, mistä aikai-
semmin alkaneen Amerikan siirtolaisuuden seurauksena oli jäänyt runsaasti tiloja 
tyhjilleen262.

Vuosi 1887 oli käänteentekevä vuosi siirtolaisuushistoriassa. Tuolloin siirtolaisuus-
virrat kasvoivat merkittävästi, niin myös Etelä-Pohjanmaalta. Koko Suomessa siirto-
laisten määrät lisääntyivät 2,5-kertaisiksi edelliseen huippuvuoteen verrattuna.263 
Etelä-Pohjanmaalta lähtijöitä oli noin 1800 eli vajaa neljäsosa koko maan siirtolai-
suusliikenteestä. Seuraavana huippuvuonna 1893 eteläpohjalaisten osuus oli jo reilu 

256 Kero 1974, 36.
257 Toivonen 1963, taulu 1.
258 Backman 1945, 11; Rekonen 2006, 124.
259 Toivonen 1963, 19.
260 Toivonen 1963, taulu 1.
261 de Geer 1975, 101.
262 Toivonen 1963, 121.
263 Kero 1982, 29.
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kolmannes kaikista siirtolaisista, eli lähes neljätuhatta.264 Lisäksi on huomattava, että 
passiton siirtolaisuus etenkin rannikkoseuduilta oli melkoisen suurta. Munsalassa 
tutuksi tuli Monäspasset ja Närpiössä käytettiin ”Riipelälinjaa”, kun syystä tai toisesta, 
yleensä asevelvollisuuden välttämisen takia, haluttiin liikkua ilman passia.265 

Siirtolaisuus Etelä-Savosta vuosina 1893–1895 oli varsin vaatimatonta. Siirtolai-
suustilaston mukaan lähtijöitä olisi ollut kaikkiaan 46. Vuosien 1896–1900 siirtolai-
suus vilkastui niin, että lähtijöitä oli 117. Etelä-Savossa suhteellisen suuria siirtolaisuus-
kuntia olivat Pieksämäki ja Kangasniemi. Vastaavasti joiltakin alueilta siirtolaisuus oli 
erittäin heikkoa, kuten esimerkiksi isosta Kerimäen kunnasta, missä lähtijöitä vuosina 
1893–1915 oli tilastojen mukaan vain 105. Etelä-Savosta löytyi edelleen 1890-luvun 
puolivälissä monia kuntia, joista ei virallisen tilaston mukaan ollut siirtolaisuutta 
laisinkaan. Tällaisia kuntia olivat Ristiina, Jäppilä, Juva, Puumala, Sulkava, Savonran-
ta, Heinävesi ja Kangaslampi. Vielä vuosien 1895–1900 välillä löytyi kuntia, joista ei 
vielä siirtolaisuutta ollut ollenkaan. Vuosina 1901–1905 siirtolaisuus kymmenkertais-
tui ja kasvoi edelleen niin, että huippuvuodet ajoittuivat 1910-luvun loppupuoliskolle. 
(Liitetaulukko 1.)

Pohjois-Savo oli siirtolaisuuden osalta hieman vilkkaampaa aluetta, tosin Pohjois-
Savossakin vuosina 1893–1895 lähtijöitä oli ainoastaan 50. Vuosina 1896–1900 oli 
Pohjois-Savosta lähtijöitä 282 ja samalla siirtolaisuus levisi lähes koko Pohjois-Savoon, 
lukuun ottamatta Rautavaaraa ja Rutakkoa. Pohjois-Savossa lähtijöitä oli selvästi 
eniten Kiuruvedeltä, josta yksin lähti yli puolet 1800-luvun viimeisen vuosikymmenen 
siirtolaisista. Pohjois-Savon siirtolaisuus kasvoi noin kymmenkertaiseksi 1900-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla ja pysytteli samalla suhteellisen korkealla tasolla myös vuosi-
kymmenen loppupuolella. (Liitetaulukko 2.)

Savon siirtolaisuuden leviämissuunta oli itä–pohjoinen, sillä Savon eteläisimmistä 
kunnista Mäntyharjusta, Ristiinasta ja Puumalasta oli siirtolaisia aluksi vain vähän tai 
ei ollenkaan. Vastaavasti Savon pohjoisimmat kunnat Iisalmen maalaiskunta ja varsin-
kin Kiuruvesi olivat heti alussa hyvin edustettuina. Nämä ”korkeat” siirtolaisuusmää-
rät ovat kuitenkin suhteellisia, sillä Etelä-Pohjanmaan vähäisimmästä siirtolaisuuskun-
nasta Tiukasta (Kristiinankaupungin maalaiskunta) lähti tuhatta asukasta kohden 2,1 
siirtolaista. Seuraavaksi laimeinta siirtolaisuus oli Soinista, josta lähti 5,4 siirtolaista 
tuhatta asukasta kohden.266 Samaan aikaan Etelä-Savon Kangasniemeltä lähtijöitä oli 
2,1 ja Pohjois-Savon Kiuruvedeltä 3,1 tuhatta asukasta kohden.267

Savossa Amerikan siirtolaisuuden kilpailijana toimi pitkään Venäjän siirtolai-
suus. Etelä-Savon osalta ei tietoja ole saatavissa, mutta Pohjois-Savon osalta käy ilmi, 
että Venäjän siirtolaisuus oli vielä 1890-luvulla huomattavasti voimakkaampaa kuin 

264 Toivonen 193, taulu 1.
265 Backman 1945, 6; Sidbäck 2001, 140; Rekonen 2006, 124.
266 Kero 1974; taulukko a, 228.
267 Kero 1974; taulukko a, 224 ja 226.
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Amerikan siirtolaisuus. Passiluetteloista ei voi kuitenkaan ehdottomalla varmuudella 
tietää, ketkä lähtivät siirtolaisiksi ja ketkä ylittivät rajan muissa aikeissa. Tietyllä toden-
näköisyydellä Venäjän siirtolaisuutta voi koettaa kuitenkin arvioida tutkimalla passi-
nottajien sosiaalista taustaa. Voi hyvin olettaa, että pysyvästi tai ainakin työsiirtolai-
suuden merkeissä passia Venäjälle haki erityisesti alempi rahvas ja erityisesti itselliset, 
itsellisten lapset ja palvelusväki. Kuopion lääninhallituksen passiluetteloista käy ilmi, 
että Venäjälle otti passin kaikkiaan 289 itsellisluokkaan, palvelijoihin tai työläisiin 
lukeutuvaa. Erityisesti merkillepantavaa on se, että passinottajista suurin osa oli naisia, 
kaikkiaan 183. Etenkin Venäjälle ottivat passeja naispuoliset palvelijat, joita oli 79.268 

Venäjän siirtolaisuus oli luonteeltaan aivan toisenlaista kuin 1900-luvun alun 
Pohjois-Savon Amerikan siirtolaisuus, joka oli luonteeltaan miesvoittoista ja painottui 
talollisluokkaan. Venäjän siirtolaisuutta voidaankin pitää todellisena köyhän kansan 
liikkeenä. Venäjän siirtolaisuutta ei voida kuitenkaan verrata Savossa myöhemmin 
käynnistyneeseen maassamuuttoon tai Etelä-Pohjanmaan Amerikan siirtolaisuuteen. 
Pohjois-Savon Venäjän siirtolaisuus oli ainakin passiluetteloiden valossa marginaali-
nen ilmiö. Aina on tietysti mahdollista, että Venäjälle matkattiin ilman passia. Tätä on 
kuitenkin vaikea osoittaa.

Amerikan siirtolaisuuden volyymissa Etelä-Pohjanmaan osuus oli tutkimusalu-
eiden vertailussa ylivoimainen. Ajanjaksolla 1893–1915 Etelä-Pohjanmaalta lähti 87 
591 siirtolaista, kun koko Savosta lähtijöitä oli 10 632. Samalla siirtolaisuuden ajoitus 
huippuaikojen suhteen oli erilainen: Kun Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuuden huippu-
vuodet osuivat 1900-luvun alkuun, oli Savon siirtolaisuuden huippu vasta seuraavalla 
viisivuotiskaudella. Kaiken lisäksi on huomioita, että Etelä-Pohjan maalta siirtolaisuus 
oli varsin merkittävää jo ennen virallisen tilaston alkua. Anna-Leena Toivosen mukaan 
siirtolaisia oli vuosina 1866–1892 15 814269, joten vuoteen 1915 mennessä eteläpohja-
laisia siirtolaisia oli kaikkiaan 103 405. Näin Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuus voidaan 
arvioida Savoon verrattuna noin kymmenkertaiseksi.270

Taulukko 1. Siirtolaisuus Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta vuosina 1893–
1915.271

1893–1895 1896–1900 1901–1905 1906–1910 1911–1915
Etelä-Savo 46 117 1122 1659 1308
Pohjois-Savo 50 282 2014 2195 1839
Etelä-Pohjanmaa 6810 17450 27260 23475 12596

268 JoMA: Kuopion lääninhallituksen passiluettelot PL 61. 
269 Toivonen 1963, taulu 1.
270 Kunnittaiset tiedot liitetaulukkona.
271 SVT XXVIII 1, 82–86; SVT XXVIII 7, 40–44; SVT XXVIII 12, 40–44.
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Etelä-Pohjanmaalla vahvin siirtolaisuusalue oli rannikolla, Kyrönjokivarressa sekä Jär-
viseudulla etenkin Alajärvellä. Kuvaavaa siirtolaisuuden volyymille Etelä-Pohjanmaan 
osalta on se, että Alajärveltä lähti vuosina 1901–1905 siirtolaisia hieman enemmän 
kuin koko Etelä-Savosta yhteensä! (Liitetaulukko 3.)

Siirtolaisuutta enemmän Savossa vaikutti maassamuutto. Läänitasolla Mikkelin 
läänin maalaiskuntien muuttotappio vuosina 1881–1915 oli 30 000 henkeä, Kuo pion 
läänin 53 000 ja Vaasan läänin 17 808.272 Läänitason karkea luokitus ei tee täysin 
oikeutta tutkimuksen alueille, ainoastaan Mikkelin lääni vastaa melko tarkoin Etelä-
Savon aluetta. Kuopion lääni puolestaan käsitti myös Pohjois-Karjalan ja Vaasan lääni 
laajan alueen nykyistä Keski-Pohjanmaata ja Keski-Suomea. Merkille pantavaa maassa-
muutossa oli sen suuntautuminen. Kun Mikkelin läänin kaupungit kasvoivat kyseisenä 
ajanjaksona runsaalla 3 000 ja Kuopion läänin kaupungit 9 000 hengellä, kasvoivat 
Vaasan läänin kaupungit noin 20 000 hengellä.273 Näin Vaasan läänin maassamuutto 
oli oleellisesti muuttoa lähialueille, kun taas Mikkelin ja Kuopion lääneistä muutto-
suunta oli ulospäin, pääasiassa Kymenlaaksoon ja pääkaupunkiseudulle. Jonkin verran 
muuttoliikettä tapahtui myös itä–länsi suunnassa.274 Kaiken kaikkiaan pelkästään 
Etelä-Pohjanmaan Amerikan siirtolaisuus oli suurempaa kuin maassamuutto koko 
Kuopion ja Mikkelin läänissä yhteensä.

2.2 Siirtolaisten sosiaalinen asema

Siirtolaisuuden volyymi oli Etelä-Pohjanmaalla aivan omaa luokkaansa. Tärkeä kysy-
mys siirtolaisuuden osalta on lähtijämäärän lisäksi se, ketkä lähtivät amerikantaipaleel-
le. Oliko Amerikan siirtolaisuus talollisten vai tilattomien liikettä? Lähtivätkö mat-
kaan varakkaat vai köyhät? Entä mitä lähtijäjoukon kokoonpanosta voidaan päätellä?

Passiluettelojen sosiaaliryhmityksen ajallisella ja paikallisella vertailulla voidaan 
saada kuva lähtijäjoukon rakenteesta. Tätä rakennetta voidaan puolestaan verrata 
elintason taustatietoihin. Näiden ulottuvuuksien perusteella voidaan tutkia tarkem-
min, missä määrin siirtolaisuuden motiivit voidaan johtaa taloudellisista seikois-
ta. Kuten aineistoa esittelevässä luvussa on todettu, Mikkelin ja Kuopion läänistä ei 
tarkkoja tietoja ole saatavilla ennen vuotta 1893. Etelä-Pohjanmaan osalta tilanne on 
toinen, sillä passiluetteloiden tietoja olisi mahdollista käyttää aina 1860-luvulta läh tien. 
Koska siirtolaisten joukko oli niin suuri, ei ole ollut mahdollista tutkia kuin osaa siirto-
laisuusmassasta. Näytevuosiksi on valittu vuodet 1899 ja 1900, jolloin siirtolaisuus 
Etelä-Pohjanmaalta oli erittäin suurta sekä 1909 ja 1910, jolloin myös Amerikan siirto-
laisuus Savosta oli suhteellisen suurta.

272 Lento 1951, liitteet taulu 5.
273 Lento 1951, liitteet taulu 5.
274 Lento 1951, liitteet kuvio 8.
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Taulukko 2. Siirtolaisten sosiaalinen asema Etelä- ja Pohjois-Savossa vuosina 1900–1901 ja Etelä-
Pohjanmaan osalta vuosina 1899 –1900.275

Talolli-
sia

Talol-
listen 
lapsia

Torppa-
reita

Torppa-
reiden 
lapsia

Itselli-
siä

Itsel-
listen 
lapsia

Palveli-
joita

Muita Yhteen-
sä

Pohjois-Savo 11,6 27,7 1,8 6 23,5 6 5,6 17,9 100
Etelä-Savo 10,2 15,9 1,1 11,4 36,4 2,3 2,3 20,5 100
Etelä-Pohjanmaa 9,3 25,5 6,5 11,1 20 14,6 5,6 7,4 100

Passiluetteloiden perusteella vuosina 1899–1900 Etelä-Pohjanmaalta lähti siirtolaisia 
10 565, Etelä-Savosta 87 ja Pohjois-Savosta 285. Vuosisadan taitteessa talollisluokkaan 
kuuluvia lähti suhteellisesti ottaen selvästi eniten Pohjois-Savosta. Vastaavasti itsellisiä 
lähti suhteellisesti eniten Etelä-Savosta. Itsellisten lapsia lähti eniten Etelä-Pohjanmaal-
ta. Passiluettelossa esiintyy myös nimike ”työläinen”. Etelä-Pohjanmaalla tällä nimik-
keellä lähtijöitä oli Anna-Leena Toivosen kokoamien passiluettelotietojen mukaan vain 
0,1 %. Sen sijaan Pohjois-Savosta tällä nimikkeellä lähtijöitä oli jopa 10 %.

Ongelmana onkin se, mihin kategoriaan ”työläiset” olisi jaoteltava. Mitään selkeää 
ohjetta ei tähän ole olemassa. Työläinen saattoi yhtä hyvin merkitä teollisuuslaitoksen 
tai sahan työntekijää, tai maataloustyöntekijää. Esimerkiksi Kuopion maalaiskunnan 
vuoden 1900 käräjillä ”työmies” saattoi työskennellä rautateillä ja vuosipalveluksessa.276 
Työmies sahalla tai tehtaassa ei kuitenkaan ollut sama kuin työmies maaseudun maatöis-
sä, sillä teollisuudessa palkat olivat ainakin tietyillä tehdaspaikkakunnilla kohonneet 
jo 10 markkaan viikossa 1870-luvulla, kun vielä 1880-luvun alussa saattoi maatyömies 
odottaa kesän parhaimpaan aikaan tienaavansa 5–6 markkaa viikossa.277 Rautatietöis-
säkin palkka oli talvella korkeampi kuin maatöissä, sillä esimerkiksi Keuruu-Jyväskylä-
Suolahti -ratatyömaalla maksettiin jalkamiehelle 1890-luvun lopulla helmikuussa 2,19 
päivältä, kun taas maatyöläinen sai talvikuukausilta – sikäli kun töihin pääsi käsiksi 
– Pohjois-Savossa keskimäärin 95 penniä päivältä.278 Uitossa Hankasalmella tienasi 
2,5 markkaa päivässä vuonna 1900. Sahatyöntekijän palkka oli vuonna 1880 noin 2 
markkaa päivältä ja 1900-luvun alkuun tultaessa noin 2,7 markkaa.279 Näin työläisen 

275 MMA: Mikkelin lääninhallituksen passiluettelot PL 57; JoMA: Kuopion lääninhallituksen 
passiluettelot PL 61; VMA: Vaasan lääninhallituksen passiluettelot PL 38; Kaskisten maistraatin pas-
siluettelot PL 44; Kristiinankaupungin maistraatin passiluettelot PL 46–47; Pietarsaaren maistraatin 
passiluettelot PL 48; Uudenkaarlepyyn maistraatin passiluettelot PL 48–50: KA: Uudenmaan läänin-
kanslian passiluettelot PL 10.
276 JoMA: Kuopion Mlk. talvikäräjät 1900 CIa: 158, § 5 ja § 127.
277 Haapala 1986, 69; Tilastokeskus: JKK 126, JKK 130, JKK 135. Mikkelin, Kuopion ja Vaasan 
maaherran vuosikertomukset.
278 Sanomalehti Uusi Aura 30.3.1897, 3; Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140. Mikkelin, 
Kuopion ja Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset.
279 Ahvenainen 1984, 303.
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elintaso oli mitä todennäköisimmin korkeampi kuin maataloustyöläisen elintaso. Siksi 
on perusteltua jaotella työmiehet mieluummin kategoriaan ”muut”, kuin itsellisten 
luokkaan.

Taulukko 3. Siirtolaisten sosiaalinen asema Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla 
vuosina 1909–1910. Etelä-Pohjanmaan osalta itsellisten ja itsellisten lapset on laskettu yhteen.280

Talolli-
sia

Talol-
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lapsia
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Torppa-
reiden 
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Muita Yhteen-
sä

Pohjois-Savo 4,9 25,5 2,2 11,3 21,8 15 6,2 13,1 100
Etelä-Savo 4,4 29 2,2 12,4 20,7 8,2 2,8 20,2 100
Etelä-Pohjanmaa 5,8 29,7 2,8 10,5 38,7 2,2 10,2 100

Vuosisadan ensimmäisen kymmenen vuoden aikana siirtolaisuus Savossa lisään-
tyi. Vuosina 1909–1910 Etelä-Savosta oli passiluetteloiden mukaan lähtijöitä 812 ja 
Pohjois-Savosta 957. Samaan aikaan Etelä-Pohjanmaalta lähtijöitä oli 10 183. Itsellis-
luokkaan kuuluvien lähtijöiden määrät lisääntyivät kaikkialla, samoin kuin ryhmään 
”muut” kuuluvat, erityisesti Etelä-Savossa.

Siirtolaisuuden rakenteesta voidaan tehdä joitakin yleisiä huomioita. Ensimmäinen 
seikka on se, että siirtolaisuus alkoi kaikkialla talollisluokassa ja vasta myöhemmin 
siirtolaisuuden kestäessä mukaan tempautuivat maalaisyhteiskunnan alemmat sosiaali-
ryhmät.281 Keron tekemän passiluetteloihin perustuvan selityksen mukaan talolliset ja 
talollisten lapset muodostivat vuonna 1873 koko Suomen siirtolaisuudesta noin 53 %, 
kun taas vuonna 1902 talollisryhmän koko oli enää 28 %. Vastaavasti maatyöväestön 
ja työläisten osuus vuonna 1873 oli ainoastaan vajaa 21 %, kun taas siirtolaisuuden 
”hulluna vuotena” 1902 se oli jo 45 %.282

Tätä tutkimusta varten tehdyssä vertailussa on huomattava, että siirtolaisuus Etelä-
Pohjanmaalta oli 1900-luvun alussa jatkunut jo hyvän aikaa – massamitassa jo ainakin 
1880-luvulta eteenpäin. Etelä-Pohjanmaa oli siis saavuttanut kypsän siirtolaisuuden 
vaiheen, jossa mukaan oli päässyt maalaisrahvaan alemmat ryhmät. Savossa puoles-
taan siirtolaisuus eli vasta tuoretta vaihettaan, jolloin lähtijämäärät olivat varsin pieniä 
ja joukossa oli runsaasti talollisia. Kun tarkentaa katseen tilastoon, voi huomata, että 
vuoden 1901 kohdalla talollisten joukko Etelä-Pohjanmaalta on siirtolaisista suhteelli-
sesti suurempi kuin Savosta. Mitä tämä merkitsee?

280 MMA: Mikkelin lääninhallituksen passiluettelot PL 57; JoMA: Kuopion lääninhallituksen pas-
siluettelot PL 61; VMA: PL 41; KA: PL 12.
281 Esimerkiksi Kero 1974, 86; Toivonen 1963, 46–47.
282 Kero 1974, 85.
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Taulukko 4. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja 
Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1901.283

Maanviljelyk-
sellä eläviä 

maanomistajia

Vuokraajia Vuosipalveluk-
sessa

Muu työväki Yhteensä

Etelä-Savo 27,1 21,2 3,2 48,5 100
Pohjois-Savo 22,4 18,6 0,8 58,3 100
Etelä-Pohjanmaa 47,3 12,6 0,8 39,6 100

Kuten Kero on huomauttanut284, siirtolaisuuden rakenteeseen oli oleellisella tavalla 
vaikuttamassa se, millainen oli yhteiskunnan sosiaaliryhmityksen perusrakenne. Ta-
lollisten lukumäärään siirtolaisuuden suurena ryhmänä Etelä-Pohjanmaalla oli vai-
kuttamassa talollisten suuri määrä koko sosiaalirakenteessa. Vuoden 1901 Hannes 
Gebhardin tekemän selvityksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli maanomistajaluok-
kaan laskettavia henkilöitä 47 % ammatissa toimivasta väestöstä, Etelä-Savossa 27 % 
ja Pohjois-Savossa 22,4 %.285 Näin saadaankin selville, että talollisluokka oli Savossa 
vuosisadan alussa itse asiassa rajusti yliedustettuna ja Etelä-Pohjanmaalla aliedustet-
tuna. Tilanne tasoittui hieman vuoteen 1910 mennessä, jolloin Savon voidaan katsoa 
kymmenen vuoden aikana siirtyneen ”kypsän” siirtolaisuuden aikaan. Tällöinkin ta-
lollisluokka oli edelleen yliedustettuna.

Talollisluokan kutistuminen siirtolaisryhmänä vaikutti luonnollisesti siten, että 
muiden ryhmien osuudet kasvoivat. Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuuden osalta tämä 
näkyy pitkällä aikavälillä siten, että itsellisten ja itsellisten lasten osuus kasvoi vuoden 
1889–1890 31 % osuudesta286 vuosien 1899–1900 vajaaseen 35 % osuuteen ja edelleen 
yli 38 % osuuteen vuoteen 1910 mennessä. Vastaavasti Savon kohdalla on havaittavissa, 
kuinka itsellisten osuus pikku hiljaa hilautuu ylöspäin. Tämä näkyy selvästi Pohjois-
Savon kohdalla. Sen sijaan Etelä-Savon osalta siirtolaisuus ei näyttäisi muistuttavan 
yleistä trendiä, sillä itsellisten ja mäkitupalaisten määrä näyttäisi olevan suurempi siirto-
laisuuden ”esittelyvaiheessa” 1900-luvun alussa kuin kypsänä aikana vuonna 1910.

Pohjois-Savon siirtolaisuus näyttää päällisin puolen olevan rakenteeltaan lähes 
yhtäläinen Etelä-Pohjanmaan kanssa: siirtolaisten joukossa oli kypsän siirtolaisuuden 
aikaan hieman enemmän itsellisluokan edustajia kuin Etelä-Pohjanmaalla 1899–1900 
ja hieman vähemmän vuonna 1910. Tämä on kuitenkin näennäistä, sillä todellisuudes-

283 Gebhard 1913, 88–115.
284 Kero 1974, 89.
285 Gebhard 1913, 88–115.
286 VMA: Vaasan lääninhallituksen passiluettelot: PL 36, PL 37; Kaskisten maistraatin passiluette-
lot PL 44, Kokkolan maistraatin passiluettelot PL 45–46, Kristiinankaupungin maistraatin passiluet-
telot PL 46–47, Pietarsaaren maistraatin passiluettelot PL 48, Uudenkaarlepyyn maistraatin passiluet-
telot PL 48–50, Kaarlelan nimismiespiiri PL 49–50; KA: PL 9.
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sa itsellisten ryhmä on vuonna 1900 Pohjois-Savossa tukevasti aliedustettu: Gebhardin 
tilastotietojen mukaan maataloustyöväen määrä muodosti Pohjois-Savossa lähes 60 % 
ammatissa toimivasta väestöstä vuonna 1901.287 Vielä vuonna 1910 kirkon väkiluku-
taulukoiden mukaan mäkitupalaiset ja itselliset muodostivat Pohjois-Savossa noin 34 % 
ja Etelä-Pohjanmaalla noin 24 % koko väestöstä.288 Tämä tarkoittaa sitä, että Pohjois-
Savossa itselliset olivat siirtolaisten joukossa jonkin verran yliedustettuna, mutta Etelä-
Pohjanmaalla rajusti yliedustettuna.

Tässä kohtaa on syytä pysähtyä ja kysyä hieman tulkinnallisia linjoja. Näyttäisi 
siltä, että materiaalin pohjalta nousee ainakin kaksi erillistä kysymystä. Toinen koskee 
yleisluontoista siirtolaisuuden valumista alempiin sosiaaliryhmiin. Toinen on spesifim-
pi ja koskee sitä, miten on selitettävissä, että Savossa itsellisten ja mäkitupalaisten osuus 
oli jatkuvasti alempi kuin Etelä-Pohjanmaalla ja selvästi aliedustettu suhteessa oman 
alueensa ammattirakenteeseen.

Keron mukaan siirtolaisuuden valumista koko Suomen tasolla alempiin sosiaaliryh-
miin voidaan selittää ainakin kolmella muuttujalla. Nämä ovat: matkalippujen hinnat, 
siirtolaisuuden leviäminen Oulun ja Vaasan läänistä maan eteläisiin ja itäisiin osiin 
sekä muutoksilla Suomen väestön rakenteessa vuoden 1870 ja ensimmäisen maailman-
sodan välillä.289

Keron mukaan matkaliput Amerikkaan olivat vielä 1880-luvulla niin kalliita, että 
edes torpparin lapsille oli äärimmäisen vaikeata haalia kokoon tarvittavat matkarahat. 
Kuitenkin jo 1880-luvun loppupuolella lippujen hinnat halpenivat niin, että matka 
oli myös rahvaan alimpien osien ulottuvilla. Toinen seikka Keron mukaan oli se, että 
siirtolaisuus levisi vähitellen alueille, missä väestön ammattirakenne oli toinen kuin 
talollisvaltaisissa Oulun ja Vaasan lääneissä. Kolmantena seikkana oli uusien ammatti-
ryhmien mukaantulo yleiseen luokitteluun. Tällaisena uutena ryhmänä Kero mainitsee 
”työläiset”, joka saattoi viitata edelleen itsellisten ja mäkitupalaisten ryhmään.290 Tämä 
seikka selittää osaltaan sen, miksi Etelä-Savon siirtolaisuuden kehitys ei näennäisesti 
muistuta yleistä trendiä. Mikäli ryhmästä ”muut” siirtää edes osan itsellisiksi, voidaan 
suurella todennäköisyydellä olettaa, että myös Etelä-Savossa siirtolaisuuden rakenne 
sulki sisäänsä entistä alempia rahvaan tasoja. Näin myös Etelä-Savon kehitys noudattaa 
suurta linjaa.

Kuinka sitten Keron väitteet siirtolaisuuden sosiaalisen leviämisen syistä pitävät 
paikkansa? Koko Suomen tasolla selitys esimerkiksi matkalippujen hintojen alenemi-
sesta ja alemman rahvaan muuttoinnon yhteydestä näyttää päällisin puolen pätevältä. 
Tarkemmin kohdennettu alueellinen tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tämä väite on 
horjuva. Kun matkalippujen hinnat laskivat Keron mukaan jo 1880-luvun lopulla, olisi 

287 Gebhard 1913, 92–99.
288 Tilastokeskus: Kirkon väkilukutaulukot Vaasan ja Kuopion lääni 1910.
289 Kero 1974, 86.
290 Kero 1974, 86.
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Savosta jo 1900-luvun alussa pitänyt itsellisten ja mäkitupalaisten osallistua huomatta-
vasti innokkaammin siirtolaisuusliikkeeseen. Nyt jo alemman rahvaan aloitusvaiheen 
siirtolaisuus jää Pohjois-Savossa suhteellisen alhaiselle tasolle, vajaaseen kolmannek-
seen kaikista siirtolaisista ja huomattavasti aliedustetuksi.

Etelä-Savossa itsellisten määrä on heti lähdössä suurempi, mutta sielläkin selkeästi 
aliedustettu. Kun siirtolaisuuden alkua vertaa Etelä-Pohjanmaan ”kalliin ajan lippujen” 
siirtolaisuuteen 1880-luvun alussa, on ero selkeä. Vuosina 1880–1881 Etelä-Pohjan-
maan siirtolaisten joukossa oli mäkitupalaisia ja itsellisiä 32 %.291 Samaan aikaan 
kirkon väkilukutaulukoiden mukaan tämän ryhmän osuus ammatissa toimivasta 
väestöstä oli 28 %.292 Tämä merkitsee sitä, että Etelä-Pohjanmaalla kalliiden lippujen 
aikakaudella itselliset olivat jo yliedustettuina. Jatkossa tuo yliedustus vain lisääntyi. 
Vastaavasti ”halpojen lippujen” aikakaudella 1900-luvun alussa ja vuonna 1910 Savon 
itsellisväestö pysytteli siirtolaisuudessa edelleen aliedustettuna.

Keron toinen väite siitä, että siirtolaisuus olisi muuttunut rakenteeltaan levittyään 
Oulun ja Vaasan läänin ulkopuolelle on sekin kyseenalainen. Pikemminkin näyttäisi 
siltä, että pientilavaltaisella Etelä-Pohjanmaalla siirtolaisuuden rakenne muuntui kohti 
alempia sosiaaliryhmiä nopeammin ja täydemmin kuin Savossa. Kolmantena esitetty 
väite yhteiskunnallisten ryhmien muutoksen merkityksestä siirtolaisuuden rakentee-
seen pitänee paikkansa lähinnä eteläisissä lääneissä, myös jonkin verran Etelä-Savossa. 
Siirtolaisuuden rakenteeseen tällä marginaalisella muutoksella ei kuitenkaan tutkimus-
alueella ollut suurta merkitystä. Itäisessä Suomessa itselliset pysyivät siirtolaisuusliik-
keessä selvästi aliedustettuina sekä vuosisadan alussa että myöhemmin. Etelä-Pohjan-
maalla itselliset olivat asemaansa nähden vuosina 1899–1900 hieman aliedustettuina 
ja vuosina 1909–1910 selvästi yliedustettuina. Miksi sitten näin oli?

Ensimmäisenä houkuttelevana ajatuksena on selittää eroja siirtolaisuusteorioista 
tutuilla käsitteillä, liikaväestöisyydellä ja ”loisväestön paineella”. Teppo Viholanhan 
mukaan yhtenä tärkeänä selittäjänä Amerikan siirtolaisuuteen olisi ollut se, ettei Etelä-
Pohjanmaa kyennyt tuottamaan elintarpeita riittävästi oman maakunnan väestölle. 
Näin ollen Etelä-Pohjanmaan köyhimpien olot olisivat olleet niin kurjat, ettei muuta 
mahdollisuutta ollut kuin lähteä Amerikkaan.

Kaikkein köyhin ja samalla alistetuin maaseudun toimijaryhmä lienee ollut mäkitu-
palaisten ja itsellisten naispuoliset jälkeläiset, joilla ei ollut mitään muuta mahdolli-
suutta ansaita kotimaassa rahaa kuin turvautua palkkatyöhön tai kotiteollisuuteen. 
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa piian palkka oli noin puolet miehen vastaavas-
ta293 ja kotiteollisuuskin naisten työnä huonommin kannattavaa. Keskeinen kysymys 
kuuluukin, lähtivätkö köyhät liikkeelle sieltä, missä olot olivat kaikkein kurjimmat.

291 Rekonen 2006, 171.
292 Tilastokeskus: Kirkon väkilukutaulukot Vaasan lääni 1880.
293 Esimerkiksi Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 122.
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Lähtökohtana vertailuaineistossa on kypsän siirtolaisuuden aika. Koska tämä 
ajanjakso osui eri alueilla eri aikaan, on vertailukohtana Etelä-Pohjanmaan osalta 
vuodet 1899–1900 ja Savosta vuosi 1910. Kaikkein köyhimmän väestönosan, eli itsel-
listen naispuolisten tyttärien määrä oli siirtolaisten suhteellisesta osuudesta vuosisa-
dan taitteessa Etelä-Pohjanmaalla varsin korkea: vuosina 1899–1900 lähtijöistä tähän 
köyhimpään kategoriaan kuului 6,1 % lähtijöistä.294 Vuonna 1910, Savon Amerikan 
siirtolaisuuden kultavuosina, köyhimmän kansanosan määrät kasvoivat niin, että 
Etelä-Savosta itsellisten tyttäriä oli siirtolaisista 2,9 %, Pohjois-Savossa puolestaan 
peräti 7,1 %.295 

Pohjois-Savon korkea osuus kiinnittää huomiota. Jälleen kerran on kuitenkin 
muistettava, että tämän ryhmän suhteellinen osuus kirkon väkilukutaulukoiden 
perusteella oli Pohjois-Savossa 50 % suurempi kuin Etelä-Pohjanmaalla, joten todel-
lisuudessa kaikkein köyhintä väkeä lähti Etelä-Pohjanmaalta enemmän kuin Pohjois-
Savosta. Tätä tarkastelua voidaan edelleen vielä jakaa pienempiin osiin ja kysyä millai-
sista kunnista tämä köyhä väki oli kotoisin: Sieltä missä tilatonta väestöä oli paljon vai 
vähän; sieltä missä pärjäämisen mahdollisuudet oli paremmat vai kehnommat?

Etelä-Pohjanmaan osalta on todettava, että vuosien 1899–1900 ”köyhän väen” 
siirtolaisuuden tilastokärjessä komeilee Oravainen, josta rahvaan pahnanpohjimmais-
ta lähti 13,2 %.296 Samaan aikaan maataloustyöväen kokonaismäärä Oravaisissa oli 
19,7 %.297, eli kirkkaasti alle koko Etelä-Pohjanmaan keskiarvon. Kun lisäksi ottaa 
huo mioon, että Oravaisissa oli samaan aikaan kokonaan tilatonta – siis todellista itsel-
lisväestöä – vain 7,2 %298 väestöstä, merkitsee tämä sitä, että Oravaisista naispuoliset 
itsellisten ja mäkitupalaisten tyttäret yksin ylittivät koko viiteryhmänsä suhteellisen 
osuuden. Samaan aikaan naispuolisen vuosipalkollisen palkka oli 1900-luvun alussa 
Oravaisissa Etelä-Pohjanmaan ylätasoa: 150 markkaa vuodessa.299 Tämä palkka edusti 
samalla myös valtakunnallisessa vertailussa huipputasoa: samaan aikaan piian keski-
määräinen vuosipalkka Suomessa oli 121 markkaa vuodessa.300

294 VMA: Vaasan lääninhallituksen passiluettelot PL 38; Kaskisten maistraatin passiluettelot PL 
44; Kristii nankaupungin maistraatin passiluettelot PL 46–47; Pietarsaaren maistraatin passiluettelot 
PL 48; Uuden kaarlepyyn maistraatin passiluettelot PL 48–50: KA: Uudenmaan lääninkanslian passi-
luettelot PL 10.
295 MMA: Mikkelin lääninhallituksen passiluettelot PL 57; JoMA: Kuopion lääninhallituksen pas-
siluettelot PL 61.
296 VMA: Vaasan lääninhallituksen passiluettelot PL 38; Kaskisten maistraatin passiluettelot PL 
44; Kristiinankaupungin maistraatin passiluettelot PL 46–47; Pietarsaaren maistraatin passiluettelot 
PL 48; Uudenkaarlepyyn maistraatin passiluettelot PL 48–50: KA: Uudenmaan lääninkanslian passi-
luettelot PL 10.
297 Gebhard 1913, 106–107.
298 Gebhard 1913, 106–107.
299 Tilastokeskus: JKK 137, Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset. 
300 Esimerkiksi Heikkinen & Korteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 122.
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Pohjois-Savossa suhteellisen runsaasti itsellisten tyttäriä muutti Iisalmen maalais-
kunnasta, joka muutoinkin oli Pohjois-Savon mittapuulla suuri siirtolaisuuskunta, 
Kiuruveden ja Pielaveden jälkeen Pohjois-Savon kolmanneksi suurin. Iisalmen maalais-
kunnasta oli vuosina 1909–1910 siirtolaisista 8,4 % itsellisten ja mäkitupalaisten tyttä-
riä. Iisalmessa pärjääminen oli keskimääräistä parempaa, sillä ilman omaa asuntoa 
elävän maatyöväestön osuus oli vuonna 1910 ainoastaan 14,8 %, kun samaan aikaan 
koko maakunnassa ilman omaa asuntoa elävän maatyöväestön osuus oli 22,8 %.301 
Myös piian palkka oli keskimääräistä parempi.

Todistusaineisto näyttäisi siis viittaavan, että siirtolaisuuden sosiaalirakenne ei 
muotoutunut niinkään tilastoilla osoitettavan köyhyyden ja liikaväestöisyyden lakia 
noudattamalla, vaan että taustalla oli joitakin muita tekijöitä. Jos jokin ”laki” täytyisi 
hahmottaa, niin se olisi pikemminkin se, että mitä parempaa köyhän väen pärjäämi-
nen oli, sitä enemmän tämä väestönosa Amerikkaan hakeutui. Tilastojen valossa ei 
Oravaisten kohdalla, eikä muuallakaan ”köyhän väen siirtolaisuuden” kunnissa näyttä-
nyt, toisin kuin esimerkiksi Teppo Vihola on esittänyt, olevan elintarpeista pulaa, joten 
ainakaan näissä kunnissa siirtolaisuuden takana ei voinut olla väestön huono toimeen-
tulo. Näiden tekijöiden selvittämiseen tutkimus pureutuu jatkossa tarkemmin elinta-
soa käsittelevässä luvussa.

Liikaväestöisyysteorian vulgaareimpien ajatuskulkujen haastaminen merkitsee 
samalla kysymyksen asettamista toiselle teoreettiselle tasolle. Voidaan alustavasti kysyä, 
onko siirtolaisuuden ”valumisessa” alemmaksi merkki jonkinlaisesta kansanparadig-
man muutoksesta. Pitäväthän Puolan maalaisväestön siirtolaisuutta tutkineet Thomas 
ja Znaniecki siirtolaisuuden yhtenä kehityspiirteenä klassisen ”ekonomisen ihmisen” 
syntymistä, jolloin taloudellinen kalkylaatiosta ja individualismista tulee keskeinen 
arvo.302

Mikäli siirtolaisuuden sosiaalirakennetta lukee tässä valossa, voidaan alustavasti 
ajatella, että etenkin köyhän väen siirtolaisuus kuvastaisikin sitä, missä määrin yhteisös-
sä vallitsisi modernin talousihmisen ihanne. Näin ajateltuna siirtolaisuuden leviämistä 
voisi lukea eräänlaisena mittarina ”homo economicuksen” voittokulusta. Tämä merkit-
sisi sitä, että Etelä-Pohjanmaalla tuo uusi ihmisen malli olisi levinnyt sekä määrällisesti 
että laadullisesti pidemmälle kuin missään muualla, kun taas Savossa tuo paradigma 
oli vasta 1900-luvun alussa hitaasti voittamassa alaa. Näin siirtolaisuuden leviäminen 
ylemmistä sosiaaliryhmistä alempiin olisikin uuden maailmankuvan leviämistä. Tilas-
tollisella analyysilla tätä uutta maailmankuvaa on kuitenkin mahdotonta hahmottaa. 
Siirtolaisuuden sosiaalirakenne on durkheimilaisittain ilmaistuna ”sosiaalinen fakta”, 
joka on rakennettu ulkoapäin, eikä sinänsä kerro vielä ihmisten elämän rakentumisesta 
mitään. Tämän merkityksen rakentamista onkin seurattava jostakin muusta kuin tilas-
tollisesta analyysista ja se tapahtuu tämän tutkimuksen toisessa osassa.

301 Tilastokesksus: Kirkon väkilukutaulukot Kuopion lääni 1910.
302 Thomas & Znaniecki 1974, 193.
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2.3 Siirtolaisten ikä

Siirtolaisten iän tutkimisessa vaikeutena on Pohjois-Savon ja Etelä-Savon siirtolaisuu-
den myöhäinen alkamisajankohta. Siirtolaisten lukumäärän vähäisyyden takia on ikä-
jakautumasta vaikea saada pitävää otetta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 1900-luvun 
alussa Etelä-Savon siirtolaisuus oli rakenteeltaan selvästi iäkkäämpää kuin muualla. 
Ikäryhmät nuorenivat niin, että vuosina 1909–1910 kaikki maakunnat olivat lähes 
tasoissa. Etenkin toiseksi nuorimmassa ikäryhmässä savolaisia lähtijöitä oli runsaasti.

Taulukko 5. Siirtolaisten suhteellinen ikäjakauma vuosina 1900–1901.303

Ikä 16–20 21–30 31–40 41 tai enemmän Yhteensä
Etelä-Savo1 - 8,6 71,4 20 100
Pohjois-Savo 16,7 62,3 15,6 5,4 100
Etelä-Pohjanmaa 36,2 48,2 11,2 4,4 100

1 Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kohdalla ei ollut passiluetteloista tietoja saatavilla vuosilta 1890–1899.

Taulukko 6. Siirtolaisten suhteellinen ikäjakauma vuosina 1909–1910.304

Ikä 16–20 21–30 31–40 41 tai enemmän Yhteensä
Etelä-Savo 23,6 56,4 15,8 4,2 100
Pohjois-Savo 27,5 55,4 12,8 4,4 100
Etelä-Pohjanmaa 29,1 51,6 15 4,3 100

Siirtolaisten ikäjakautuman yleisenä piirteenä on ollut siirtolaisten nuorentuminen 
siirtolaisuuden keston myötä. Keron tutkimuksen mukaan koko Suomen siirtolaisuu-
den ikärakenne muuttui huomattavasti nuoremmaksi vuosien 1873–1905 välisenä ai-
kana. Vuonna 1873 15–19-vuotiaiden osuus siirtolaisuudesta oli vain 7,6 %, vuonna 
1882 se oli 11,5 % ja vuonna 1905 jo 22,5 %. Keron mukaan tämä siirtyminen kohti 
nuorempia ikäluokkia oli havaittavissa myös Norjassa ja Tanskassa.305

Tämä seikka on näkyvissä vertailtaessa siirtolaisten ikää Savon ja Etelä-Pohjanmaan 
välillä. Siirtolaisuuden alkuaikoina 1882–1886 eteläpohjalaisten siirtolaisten nuorim-
man työikäisen ryhmän osuus oli ainoastaan runsaat 11 %, kun taas 1900-luvun 
huippusiirtolaisuuden aikana 16–20-vuotiaita oli useampi kuin joka kolmas lähtijöis-

303 Tiedot on laskettu alkuperäisistä passiluetteloista. JoMA: Kuopion läänin passiluettelot, PL 61; 
MMA: Mikkelin läänin passiluettelot, PL 57. Etelä-Pohjanmaan osalta 1899–1900 Toivonen 1963, tau-
lu 5; lukuihin on laskettu vain 15 vuotta täyttäneet siirtolaiset.
304 JoMA: Kuopion läänin passiluettelot, PL 61; MMA: Mikkelin läänin passiluettelot, PL 57. Etelä-
Pohjanmaan osalta 1909–1910 Toivonen 1963, taulu 5; lukuihin on laskettu vain 15 vuotta täyttäneet 
siirtolaiset.
305 Kero 1974, 112–113.
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tä. Pohjois-Savo, jossa siirtolaisuus oli alkanut vasta 1890-luvulla ja silloinkin melko 
vaimeana, 16–20-vuotiaiden ikäryhmä oli jo suhteellisen suuri vuosina 1900–1901. 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana erot maakuntien välillä tasoittuivat niin, että 
vuosien 1909–1910 kohdalla siirtolaisuuden ikärakenne oli suurin piirtein samanlai-
nen. Etenkin Pohjois-Savossa siirtolaisuus levisi siis nopeammin kuin Etelä-Pohjan-
maalla nuorempiin ikäluokkiin. Kun Etelä-Pohjanmaalla siirtolaisuus oli jo alkanut 
suhteellisen voimakkaana tietyissä keskuspitäjissä 1860-luvun loppupuolella, oli Savos-
sa siirtolaisuutta vasta ”esitelty” 1890-luvulla, jolloin Amerikkaan lähtijöitä oli vasta 
kourallinen.

Iän tavoin myös sukupuolijakautuma tasoittui. Kun Etelä-Pohjanmaan siirtolai-
sista vuosina 1882–1886 naisten osuus oli mitättömän pieni, vajaa 10 %, oli vuonna 
1909–1910 siirtolaisista hieman alle kolmannes naisia. Myös Savossa naisten osuus 
siirtolaisista lisääntyi jatkuvasti, mutta jäi silti selvästi alemmalle tasolle kuin Etelä-
Pohjanmaalla: Vuosina 1909–1910 Etelä-Savon naissiirtolaisten osuus oli vain vajaa 
16 % ja Pohjois-Savossakin vain noin viidennes siirtolaisista oli naisia.

Tarkasteltaessa naissiirtolaisten sisäistä ikärakennetta, havaitaan, että naissiirtolais-
ten nuorin työikäisten ryhmä 16–20-vuotiaat, oli säännönmukaisesti suurempi kuin 
miesten vastaava ryhmä. Esimerkiksi Etelä-Savossa vuosina 1909–1910 siirtolaisiksi 
lähteneiden naissiirtolaisten nuorin työikäisten siirtolaisten ryhmä 16–20-vuotiaat 
muodosti lähes 40 % naispuolisista lähtijöistä. Miesten osuus tässä ryhmässä oli vain 
20,5 % eli lähes kaksi kertaa pienempi. Samankaltainen tilanne oli myös Pohjois-Savos-
sa, missä naisten osuus nuorimpien ryhmässä oli 36,4 % ja miesten vain 25 %.

Naissiirtolaisuuden lisääntyminen vaikutti myös siirtolaisuuden keski-ikää laske-
vasti. Esimerkiksi Pohjois-Savossa lähtijöistä vain 12,8 % oli vielä 1900-luvun alussa 
naisia, mutta kymmenen vuotta myöhemmin jo 21,8 %. Etelä-Savossa naisten osuus 
siirtolaisista oli vielä pienempi, vain noin 16 %. Samaan aikaan Etelä-Pohjanmaalla, 
missä siirtolaisten keski-ikä oli alhaisin, etenkin 1900-luvun alussa, naissiirtolaisten 
osuus oli koko siirtolaisuudesta jopa 34 %.

Naissiirtolaisuuden leviäminen ei yksin selitä sitä, miksi ikäluokat nuortuivat. 
Keron mukaan ”käänne kohti nuoruutta” saattaa johtua ikärakenteesta, siitä, että 
nuoret ikäluokat olivat juuri Amerikan siirtolaisuuden aikoihin sopivassa matkustus-
iässä. Kero ei kuitenkaan pidä tätä todennäköisenä selityksenä. Keron mukaan siirto-
laisten iän putoaminen aiheutui siirtolaisuudesta itsestään. Kero ottaa esimerkiksi 
Etelä-Pohjanmaan, missä siirtolaisuudesta tuli massamuotoinen ilmiö 1880-luvulla. 
Tällöin ikäryhmä, joka oli syntynyt vuonna 1855, sai ensimmäisen vahvan kokemuk-
sen siirtolaisuudesta 25-vuotiaana. Ikäluokka, joka oli syntynyt vuonna 1870, sai 
näin ensimmäisen kokemuksensa siirtolaisuudesta kymmenen ikävuoden paikkeil-
la. Kun tämä vuonna 1870 syntyneiden ikäryhmä puolestaan saavutti 25 ikävuoden 
rajapyykin, siirtolaisuus oli ehtinyt vähentää ryhmävahvuutta jo viidentoista vuoden 
ajan. Näin ollen noin vuoden 1895 tienoilla, oli enää vähän tämän ikäryhmän edusta-
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jia, jotka olivat kiinnostuneita siirtolaiseksi ryhtymisestä. Ne, jotka olivat päättäneet 
lähteä, olivat jo lähteneet nuoremmalla iällä.306

Keron päättelyketju perustuu muutamaan perustelemattomaan olettamukseen. 
Ensimmäinen on se, että Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1880 olisi ensimmäisen kerran 
tullut tieto siirtolaisuudesta. Siirtolaisuus oli kuitenkin alkanut jo jossain määrin 
1860-luvun loppupuolella ja vuoteen 1880 mennessä siirtolaisuus oli jo levinnyt 
kaikkialle ruotsinkielisiin kuntiin ja keskeisiin suomenkielisiin kuntiin. Toinen seikka 
on Keron mainitsema 25 vuoden ikäraja. Miksi juuri 25-vuotiaat olisivat olleet siirto-
laisuuden kohderyhmä vuonna 1880? Miksi siirtolaisuudesta eivät olisi kiinnostunut 
myös tuolloin nuoremmat ikäryhmät, jolloin ainakin työikäisen siirtolaisen profiili 
olisi ollut nuorempi? Kolmas taustaolettamus on siirtolaisuuden ”voima”. Tämä voima 
itsessään näyttäisi Keron mukaan generoivan siirtolaisten iän putoamisen alaspäin. 
Toisaalta voidaan kysyä, mitä tämä siirtolaisuuden voima oikeastaan tarkoittaa muuta 
kuin sitä, että siirtolaisuus joltakin tietyltä alueelta tiettynä aikana on tietyn suuruis-
ta. Voidaan esimerkiksi kysyä, miksi siirtolaisuus niin nopeasti löysi tiensä nuorempiin 
ikäluokkiin Pohjois-Savossa – vain runsaassa kymmenessä vuodessa, kun taas Etelä-
Pohjanmaalla kehityskulkuun kului runsaat kaksikymmentä vuotta.

Itse asiassa kysymyksessä on osittain makrotason harha. Siirtolaisuus ei välttämät-
tä kehittynyt nuorempaan suuntaan vanhoissa siirtolaisuuskunnissa. 1860-luvulla 
ensimmäiset siirtolaiset lähtivät Munsalasta, Närpiöstä ja suomalaiselta Etelä-Pohjan-
maalta Isostakyröstä. Voisi siis olettaa Keron teoreettisia linjauksia noudattaen, että 
näistä kunnista nuoret olisivat jatkossa vallanneet alaa siirtolaisuusmarkkinoista. Näin 
ei kuitenkaan ollut laita. Kun siirtolaisuus levisi uusille alueille kohti itää, oli näistä 
uusista siirtolaisuuskunnista nuorten työikäisten siirtolaisuus huomattavasti voimak-
kaampaa kuin vanhoista siirtolaisuuskunnista. Esimerkiksi Peräseinäjoelta, josta 
siirtolaisuutta ei ollut lainkaan ennen vuotta 1880, oli vuonna 1890 peräti 48 % nuoria 
työikäisiä siirtolaisia. Sama tilanne oli Alajärvellä, josta kehittyi myöhemmin suomalai-
sen Etelä-Pohjanmaan johtava siirtolaisuuskunta: yli 38 % siirtolaisista kuului nuorim-
paan ryhmään.307 Samaan aikaan yhdestä vanhoihin siirtolaisuuskuntiin lukeutuvasta 
Närpiöstä oli nuorten siirtolaisuus osuudeltaan vain 19 %, Munsalasta 17 %, Isostaky-
röstä ja Laihialta 24 % kummastakin.308 Nämä lukemat olivat jopa alhaisempia kuin 
Savon perifeerisistä siirtolaisuuskunnista, missä siirtolaisuus oli ”kukoistanut” hädin 
tuskin kymmentä vuotta.

Ongelma on nyt se, kuinka näitä tuloksia pitäisi tulkita. Yksi potentiaalinen virhe-
lähde on se, että passiluetteloissa naispuolisten siirtolaisten ikä puuttuu varsin usein. 
Koska naispuoliset siirtolaiset olivat säännöllisesti nuorempia kuin miehet, aiheuttaa 
tämä puute vääjäämättömän tilastollisen virhelähteen. Tämä ei kuitenkaan voi selittää 

306 Kero 1974, 113–114.
307 VMA: PL36.
308 VMA: PL 36.
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näin suurta eroa. Toinen seikka joka vaikutti siirtolaisuuteen, oli passiton siirtolaisuus, 
joka kukoisti eritoten ruotsinkieliseltä rannikolta. Tätä siirtolaisuuden muotoa ei voida 
kuitenkaan osoittaa erityisesti nuorison matkustusmuodoksi eikä sillä ollut merkitystä 
kauempana sisämaassa, Laihialla ja Isossakyrössä. Kolmas seikka on syntyvyys. Tiedos-
sa on se, että ruotsinkieliseltä rannikolla syntyvyys oli huomattavasti alempaa kuin 
suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla. Tämä vääjäämättä aiheutti sen, että potentiaalisia 
lähtijöitä ei löytynyt samassa mittakaavassa kuin suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla. 
Edelleenkään tämä taustaolettamus ei riitä selittämään nuorten lähtijöiden korkeita 
lukemia. Miten sitten uusien siirtolaisuuskuntien matalampi keski-ikä on selitettävissä?

Selittävä tekijä sille, miksi vanhoissa siirtolaisuuskunnissa ikärakenne ei laskenut 
Keron ehdottomalla tavalla, on siinä, että lähtijät vanhoissa siirtolaisuuskunnissa 
painottuivat yhä enemmän alempaan rahvaaseen. Esimerkiksi Isossakyrössä Etelä-
Pohjanmaan ensimmäisenä ”suurena siirtolaisuusvuonna” vuonna 1887 oli itsellisten 
ja talollisten lukumääräinen suhde 55–21. Kun keski-ikä pienemmässä talollisluok-
kaan kuuluvien joukossa oli 27,8 ja suuren itsellisryhmän joukossa 33,2, merkitsi tämä 
keski-iän pysyttelemistä suhteellisen korkeana.309 Vastaava ilmiö oli näkyvissä yleisesti. 
Ilmajoki, josta oli jo 1870–1880-luvuilla ollut jonkinlaista siirtolaisuutta, oli itsellis-
ten ja talollisten lukumääräinen suhde vieläkin räikeämpi 17–5. Vastaavasti keski-ikä 
oli itsellisten joukossa 34,1 ja talollisten joukossa 24.310 Peräseinäjoella siirtolaisuus oli 
1880-luvun lopussa painottunut voimakkaasti talollisryhmään, joka selittää sen, miksi 
lähtijät olivat nuoria.

Yleisesti ottaen siirtolaisuudesta tuli itsellisväestön liike Etelä-Pohjanmaalla jo 
1880-luvun lopussa ja 1890-luvun alussa. Tämä merkitsi sitä, että siirtolaisten keski-
ikä laski vain hitaasti. Vasta 1900-luvun alussa keski-ikä oli pudonnut radikaalisti myös 
itsellisväestön keskuudessa. Esimerkiksi Peräseinäjoella keski-ikä itsellissiirtolaisten 
joukossa oli pudonnut 25 vuoteen.311 Etelä-Savossa (Pohjois-Savon osalta tietoja ei ole 
saatavilla) lähtijäkaarti itsellistyi nopeasti, mikä merkitsi aluksi keski-iän pysyttele-
mistä suhteellisen korkeana. Vasta myöhemmin nuoremmat ikäluokat tulivat mukaan 
myös itsellisten ryhmään ja siirtolaisten keski-ikä kääntyi laskuun.

Nyt Keroa mukaillen voidaankin kysyä, miksi siirtolaisuuden ”voima” kutsui ensim-
mäisenä talollisluokan varakkaampia nuoria kuin köyhiä ja nuoria itsellisiä. Jos olisi 
niin, kuten Kero olettaa, että siirtolaisuus kutsui, kuten tällaisen newtonilaisen voiman 
tulisi toimia, kaikkia valikoimatta, olisi tämän ikärakenteen nuorentumisen täytynyt 
ulottua kaikkiin sosiaaliryhmiin tasapuolisesti. Siirtolaisuus ei kuitenkaan edennyt 
tällä tavalla. Ensimmäisenä siirtolaisuus levisi myös rahvaan alimpiin kerroksiin, 
joiden keski-ikä alkoi vasta vähitellen laskea. Tämä trendi oli samansuuntainen Savos-
sa ja Etelä-Pohjanmaalla. Voidaankin kysyä, miksi talolliset olivat selvästi nuorempia 

309 VMA: PL 36.
310 VMA: PL 36.
311 VMA: PL 38.
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Etelä-Pohjanmaalla ja ylipäätään vielä vahvasti edustettuna vielä vuosina 1889–1890. 
Samaan hengenvetoon voidaan kysyä, miksi nuoret itselliset tulivat vahvasti mukaan 
1900-luvun alussa. Näitä kysymyksiä ei voi ratkaista siirtolaisuustilastojen avulla, vaan 
tarkastelu on ulotettava koko yhteisön rakenteeseen. Samalla on kysyttävä siirtolai-
suuden merkitystä ja sitä miksi siirtolaisuus jatkossa kiehtoi yhä alempia ja nuorempia 
kansankerroksia.

Siirtolaisuutta tematisoitiin jo 1890-luvulla erityisenä nuoriso-ongelmana. Niilo 
Liakan, maalaisliiton kansanedustajan ja Ilmajoen kansanopiston johtajan mukaan, 
nuoriso ei ainoastaan ottanut vastaan esi-isien ja -äitien perintöä, vaan nuorison oli 
kyettävä viemään eteenpäin entistä työtä. Kansan velvollisuus olikin katsoa, että nuori-
so oli oikein kasvatettu. Liakan mukaan maalaisnuorisossa näkyi paljon velttoutta 
ja välinpitämättömyyttä, joka ei kuitenkaan ”vienyt toivoa.” Raskaampaa oli Liakan 
mielestä kuulla raakaa ylimielisyyttä, jolla Pohjanmaan nuoriso hyvästeli Suomea 
siirtyessään Amerikkaan.312

Vaikka siirtolaisuus nosti nuoret ikäluokat julkisuuden valokeilaan, ei nuorisoa 
erityisesti ”löydetty” siirtolaisuuden myötä. Nuorison syntyminen omana suhteellisen 
riippumattomana sosiaaliluokituksesta vapaana ryhmänään ajoittui jo 1700-luvulle. 
Tällöinkin nuoruus liitettiin vapaa-aikaan ja toimintaan, joka koettiin ongelmak-
si. Etelä-Pohjanmaan oltermannihallintoa ja sen järjestyssääntöjä tutkineen Reino 
Kallion mukaan eteläpohjaiset nuoret sakkiutuivat jo 1700-luvun lopulla ja ryhtyi-
vät viettämään vapaa-aikaansa yhdessä, vaikka hallintoviranomaiset olivat suureksi 
osaksi kieltäneet tämän kaltaiset yhdessäolon muodot.313 Nuoriso-ongelman yksilöi-
miseen omana sfäärinään johti sellaisten instituutioiden kuin nuorisoseurojen synty-
miseen 1880-luvulla.314 Tämä merkitsi kahtalaista näkemystä nuorisoon: Toinen 
oli se, että nuoriso nähtiin ongelmana ja toinen se, että nuoriso alkoi yhä enemmän 
merkitä synonyymia tulevaisuudelle. Nuorisossa oli kykyjä, joita haluttiin hioa ja ottaa 
käyttöön. Esimerkiksi Santeri Alkion mukaan nuorisoseurojen perustamiseen oli ollut 
syynä se, että nuorison tavat olivat ristiriidassa sen kanssa mitä kansan elämästä saattoi 
toivoa.315

Nuorisosta oli siis kahtalaisia näkemyksiä: aikuisten näkemys ”nuorisosta” ja nuori-
son näkemys itsestään. Koska nämä näkemykset eivät koskaan voineet olla täysin 
samankaltaisia, merkitsi tämä potentiaalista ristiriitaa, joka ei hahmottunut perintei-
sellä traditionaaliseen yhteiskuntaan siirrettävällä talollinen–tilaton-akselilla. Pahek-
sunta, joka oli aiemmin suunnattu Amerikan siirtolaisuuteen yleensä, siirtyi kosket-
tamaan yhä alempia kansankerroksia. Nuorisosta ja etenkin nuorista naisista tuli uusi 
paheksunnan kohde. Tässä suhteessa Amerikan katsottiin merkitsevän potentiaalista 

312 Pohjalainen 11.1.1894, 1–2; Niilo Liakan pitämä esitelmä Seinäjoen kansanopistojuhlassa.
313 Kallio 2009, 7.
314 Kallio 2009, 191.
315 Pohjalainen 11.5.1901, 3; Santeri Alkio Suomalaisen Nuijan keskustelutilaisuudessa.
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turmellusta. Nuorten naisten Amerikassa viettämä vapaa-aika oli tarkan silmälläpidon 
alaisena. Vuoden 1895 Pohjalaisessa J. Bäck kuvailee sarkastisin äänenpainoin, kuinka 
nuoret ”suomalaiset kaunottaret” tulevat Amerikkaan, kun naisilla ”kotoelämään 
verraten on niin mainion hyvä olla ja missinä saa sipsutella.” Kirjoittaja myöntää, että 
palkat ovat hyvät, jopa 14–15 dollaria (noin 75 markkaa kuussa) ja että palvelijan työ 
on kevyttä. Kirjoittajan mukaan ”missi” tulee pian vakuutetuksi siitä, että Amerikan 
ihmemaa on tehnyt hänestä yhtä hienon ja sivistyneen neitosen kuin ryökinät olivat 
vanhassa maassa. Mutta tämä ei ole kirjoittajan mukaan todellista sivistystä, johon 
kuuluu muutakin kuin ”koreat vaatteet ja muotihattu.”316

Huolestuneet äänenpainot olivat mitä ilmeisimmin seurausta siitä, että yhä alemmat 
rahvaan kerrostumat kykenivät silkan rahan voimalla anastamaan arvonantoa yhteis-
kunnassa, jossa muut kohoamisen väylät, esimerkiksi oppikoulu, olivat jopa talonpoi-
kaisnuorisolle vieraita. Etenkin naisten palkat olivat muhkeita ja nousivat parhaassa 
tapauksessa uhkaamaan jopa opettajatason palkkoja.317 On kuitenkin ihmeteltävä, 
miksi kaukaisessa Amerikassa tapahtuneet asiat olisivat todella kiinnostaneet eliittiä. 
Eikö ole samantekevää pukeutuiko suomalainen ”missi” keikaroiden vai ei? Tapahtui-
han taloudellinen ja sosiaalinen nousu kaukana toisella mantereella.

Sivistyneistön todistelu nuorison ja etenkin nuorten naisten Amerikan siirtolai-
suudesta onkin luettava toisessa kontekstissa. Amerikka muodosti potentiaalisen uhan 
kotimaan järjestykselle. Kuten Niilo Liakka oli jo vihjannut, nuoret – ainakin eliitin 
mielestä – hyvästelivät kotimaansa karkein sanankääntein. Pelkästään Amerikan 
mahdollisuuden olemassaolo tarjosi nuorille uuden lähestymistavan arjen askareisiin. 
Raataminen Amerikan tienesteihin verrattuna huonoilla navettapiian palkoilla teki 
Amerikasta väkevän haastajan. Ennen kaikkea tämä haastaja vaikutti siihen, millaisek-
si tulevaisuus miellettiin.

Nuorisoa ylipäätään ja nuorten Amerikan siirtolaisuutta puitiin ennen muuta 
Pohjanmaan valtalehdissä. Tällä huolella on selvä yhteys siihen, että nuoriso oli monel-
la saralla jo erottautunut omaksi saarekkeekseen. Siirtolaisuus toi tähän uuden lisän 
ja mitä suuremmaksi Amerikan siirtolaisuus kävi, sitä huolestuneemmaksi kävivät 
sivistyneistön äänenpainot. Siirtolaisuutta voidaankin tutkia eräänlaisena nuorisoliik-
keenä, jolloin voidaan asettaa kysymys siitä, millä tavalla tämä liike kehittyi Savossa ja 
Etelä-Pohjanmaalla 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

316 Pohjalainen 21.2.1895, 1–2.
317 Wiipurin Sanomat 19.7.1895, 3; Opettajattaren palkaksi kerrottiin lehti-ilmoituksessa 1100 
markkaa vuodessa.
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2.4 Amerikkaan muuton syyt ja motiivit

Siirtolaisuuden selittämisessä on perinteisesti ollut vallalla kaksi eri mallia. Toinen pe-
rustuu syypohjaiseen selittämiseen, toinen motiivipohjaiseen. Syiksi voi nimittää nii-
tä subjektin ulkopuolisia todellisia tai luultuja faktoja, joiden avulla tutkija konstruoi 
”syyn.” Motiivipohjainen selittäminen puolestaan pyrkii tarkastelemaan siirtolaisuut-
ta siirtolaisen omasta kokemusmaailmasta lähtien. Usein siirtolaisuustutkijat tekevät 
duaalijaon, jossa yhtäältä esiintyvät ”objektiiviset” syyt ja ”subjektiiviset” vaikuttimet. 
Nämä kaksi selittämisen mallia asettuvat tällöin hierarkkisesti, jolloin syyselittämistä 
pidetään todellisempana ja motiivipohjaista selittämistä jonkinlaisena tutkimuksen 
elävöittämisenä.

Syyselittäminen hakee vastauksia siirtolaisuuteen yleensä kaikkialta muualta paitsi 
siirtolaisilta itseltään. Esimerkiksi Reino Kero on käsitellyt siirtolaisuutta omalakise-
na ilmiönään ja tullut tulokseen, jonka mukaan tärkeimpänä seikkana siirtolaisuuden 
kehityksessä oli kuljetusmahdollisuudet. Hänen mukaansa vain energisen kuljetussys-
teemin olemassaolo loi mahdollisuudet satojen tuhansien henkien siirtymiselle maail-
man kolkasta toiseen.318 Toisaalta Keron mielestä oli luonnollista, ”että yhteydet ranni-
kolta olivat sellaiset, että siirtolaisuus ottaisi ensimmäisenä jalansijan täältä.”319 Keron 
mukaan suurimmalla osalla siirtolaisista oli jonkinlainen käsitys siitä, miksi Amerik-
kaan lähtö oli välttämätöntä tai ainakin parempaa kuin kotiin jääminen. Toisaalta 
siirtolaisuuden motiivit olivat Keron mukaan niin ”hämäriä”, ettei haastattelujen eikä 
muidenkaan lähteiden avulla voida selvittää, kuinka moni siirtolaisista lähti ekonomi-
sista tai poliittisista syistä.320

Useimmat selitykset sisältävät kuitenkin vaihtelevassa määrin sekä syypohjaista että 
motiivipohjaista selittämistä. Esimerkiksi Edvard Gylling teki vuonna 1902 satakun-
talaisessa Ikaalisten pitäjässä tutkimuksen maanviljelystyöväen taloudellista oloista. 
Gyllingin tarkastelun keskiössä oli maatyöväestön ansiorakenne ja vuodentulo, palkan 
määrä ja maksun muoto sekä sivuelinkeinot, kuten lehmien ja lampaiden pito. Gylling 
otti tutkimukseensa jopa mäkitupalaisten vuodentuloa koskevia arvioita, jotka perus-
tuivat hänen omiin henkilökohtaisiin haastatteluihinsa.

Gyllingin mukaan suurin osa koetti päästä kiinni omaan viljelykseen. Viljelysmaa 
hankittiin vuokraamalla torppa tai tölli ja joskus harvoin ostamalla pieni palstatila. 
Vuokratonttien hankkiminen vaikeutui, josta todisti se, että vuokratonteista makset-
tiin yhä korkeampia hintoja. Kaikesta huolimatta näiden pienten vuokratonttien 
määrä kasvoi 1900-luvun alkuun tultaessa. Sen sijaan, että kehitys olisi vienyt ylöspäin, 
itsenäistä asemaa kohden, ”kapitalistiset tekijät” olivat ainakin osittain vaikuttamas-

318 Kero 1974, 59.
319 Kero 1974, 59.
320 Kero 1974, 65.
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sa siihen, että tie tuli katkaistuksi. Tämän liikaväestön pelastajaksi Gyllingin mukaan 
tuli siirtolaisuus.321

Mielenkiintoista kyllä Gyllingin omat tutkimukset tukisivat sitä johtopäätöstä, että 
Ikaalisissa pärjääminen päinvastoin koheni merkittävästi 1800-luvun viimeisinä vuosi-
na. Kun vuonna 1896 työmiehelle maksettiin kesällä 1 markka ja talvella 60 penniä 
päivän töistä, niin vuosina 1898–1901 palkat kohosivat jopa 25 %.322 Voisikin kysyä, 
eikö omaa viljelykseen kiinni pääseminen, tai edes itsenäinen asema olisi voinut toimia 
motivaatiopohjaisena selittäjänä. Tähän kysymykseen ei kuitenkaan ole Gyllingin 
tutkimusrakenteen puitteissa loogisia edellytyksiä vastata.

Toisesta, lähinnä talollisen näkökulmasta, siirtolaisuutta lähestyy Arvo M. Soini-
nen, jonka mielestä siirtolaisuus sai alkunsa sellaisilta alueilta, missä ei ollut metsä-
taloutta. Maatalous olisi ollut suurimmissa vaikeuksissa siellä, missä metsätalouden 
merkitys oli pienin ja metsistä saadut tulot vähäisimmät. ”Myös aikakaudelle ominai-
nen suuri ulkomaansiirtolaisuus oli suurinta niillä seuduilla, missä metsätalous oli 
heikoimmin kehittynyttä.” Soinisen mukaan siirtolaisuus olisi toiminut ennen muuta 
pääomien tuojana, jolloin perinteisen maatalouden linjoilla liikkuneet viljatilat saatet-
tiin muuntaa maidontuottajatiloiksi.323

Anna-Leena Toivonen selittää Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuutta lähinnä taloudelli-
silla syillä. Toivosen näkökulman mukaan siirtolaisuus oli lähinnä tulosta siitä, etteivät 
Etelä-Pohjanmaalla väestön tarpeet tulleet tyydytetyksi. Näin arvelee Toivonen:

”Suoviljelyn huomattavan laajentumisen tietä tapahtunut peltoalan kasvu, 
vuosisadan lopulla yhä enemmän alaa voittaneet uudet viljelystavat ja karjata-
louden nousu tuskin olisivat taanneet viime vuosisadan vaihteen kummankin 
puolen monilapsisille eteläpohjalaisperheille edes niukkaa toimeentuloa, vaikka 
elintaso olisi pysynyt muuttumattomana ja tuotanto jakautunut tasan, mutta 
niin ei ollut laita.”324

Katkelma ei sisällä Toivosen näkökulmasta kuin osan, mutta se sisältää olennaisen. Se 
esittää väitteen, missä esitetään ehdollinen katsaus siihen, millainen olisi Etelä-Pohjan-
maan tila ollut ilman siirtolaisuutta. Toivosen näkökulma on puhtaasti taloudellistuo-
tannollinen ja se vastaa olennaisesti vain yhteen kysymykseen: olisiko tuotanto Etelä-
Pohjanmaalla pystynyt tyydyttämään tarpeet ilman siirtolaisuutta? Toivosen mukaan 
elintarpeet eivät olisi riittäneet edes tasajaolla puhumattakaan siitä, että heikoimmassa 
asemassa olevat, toisin sanoen tilattomat, olisivat joutuneet todelliseen kurimukseen.

Ristiriitaista kyllä, Toivonen antaa toisessa yhteydessä siirtolaisuudelle motiivi-
pohjaisen tulkinnan. Tässä tulkinnassa sijansa saa Etelä-Pohjanmaan erityislaatui-

321 Gylling 1907, 169–170.
322 Gylling 1907, 67.
323 Soininen 1982, 28.
324 Toivonen 1963, 84.
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nen taloudellinen kehitys, jossa laivanrakennuksella ja tervanpoltolla oli vankka sija. 
Tämän taloudellisen kehityksen seurauksena Toivosen mukaan eteläpohjalaiset talolli-
set saavuttivat paitsi ennennäkemättömän vaurauden myös tietyt epiteetit, joita olivat 
vapauden rakkaus ja riippumattomuus. Tämä itsenäisyys ulottui myös naisiin, jotka 
olivat aloitekykyisiä ja itsenäisiä. Toivosen mielestä eteläpohjalainen kukoistuskau-
den rehentelevä henki ja sen perintönä saatu aktiviteetti kohdistuivat Amerikkaan, 
demokraattinen talonpoikaisyhteiskunta kun oli luonut tavoitellummaksi asemaksi 
itsenäisen isännän ja emännän osan. Tätä seikkaa Toivosen mukaan korosti se, että 
”melkein kaikki” lähtivät talon hintaa hakemaan.325

Muissakin yhteyksissä yhdeksi tärkeimmistä siirtolaisuuden syistä on mainittu 
talon hankinta. Talorahoja lähtivät usein hakemaan talollisten lapset, jotka olivat nk. 
väistyviä perillisiä. Vuoden 1924 siirtolaisuustiedustelussa mainitaan, kuinka väistyvät 
perilliset lähtivät Amerikkaan, koska eivät halunneet jäädä työmiehiksi tai rengeik-
si. Yksinperimysjärjestelmä siirtolaisuuden syynä mainittiin Siipyyssä, Närpiössä, 
Ylimarkussa, Teuvalla, Jurvassa ja Uudessakaarlepyyssä. Lisäksi talojen pienuuteen 
viitattiin Maalahdessa.326 Vilmusenaho on huomauttanut, että talollisten lapset eivät 
olleet samassa sosiaalisessa asemassa kuin talolliset, sillä tila annettiin vanhimmalle 
lapselle ja muut saivat periä irtaimistoa. 

Kero on kritisoinut voimakkaasti Toivosen esittämiä ”mystisiä” kansanluonteeseen 
liittyviä ominaisuuksia, kuten Toivosen arviota eteläpohjalaisen naisen luonteen teräs-
tymisestä sekä työteliäisyyden ja tarmokkuuden kohoamisesta hallitseviksi ominai-
suuksiksi. Keron mukaan Toivonen ei kykene esittämään, millä tavoin taloudellinen ja 
sosiaalinen rakenne olisi ajan myötä kyennyt kehittämään tietyt reagointitavat. Keron 
mielestä luonteenpiirteiden tutkiminen siirtolaisuuden syiden taustalla onkin tuotta-
nut vain vähän mainitsemisen arvoisia tuloksia.327

Heikki Ylikangas on siirtolaisuuden syitä analysoidessaan Toivosen linjoilla. 
Ylikankaan mukaan siirtolaisuuden (samoin kuin puukkojunkkariuden), syy oli 
sosiaalinen laskukierre ja yhä kiristyvät työnsaantimahdollisuudet. Metsistä köyhä 
Etelä-Pohjanmaa taantui taloudellisesti, mutta siirtolaisuuden syihin oli vaikuttamassa 
muitakin tekijöitä.328 Ylikankaan mukaan siirtolaisuuden takana oli eteläpohjalainen 
individualismi, joka oli näyttäytynyt niin taloudellisessa toiminnassa, kuin myöhem-
min herännäisyydessä. Tervanpolton ehdyttyä ja raivaustoiminnan päätyttyä taloudel-
lisesti aktiiveiksi oppineet pohjalaiset käyttivät kerkeästi tilaisuutta hyväkseen. Samalla 
Amerikan siirtolaisuus poisti Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta väkivallan ikeen.329

325 Toivonen 1963, 165.
326 Teijula 1921, 29.
327 Kero 1974, 59 ks. myös Toivonen 1963, 162.
328 Ylikangas 1976, 314.
329 Ylikangas 1987, 729; Ylikangas 1986, 186–187.
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Vain harvassa tutkimuksessa otetaan esiin sosiaalisen järjestyksen merkitys 
arkielämässä ja sitä kautta siirtolaisuudessa. Etelä-Pohjanmaan oltermannihallintoa 
ja kyläjärjestyksiä tutkineen Reino Kallion mukaan siirtolaisuuden alkusyyt palautu-
vat taloudellisten seikkojen ohella sosiaalisen järjestyksen tiukkuuteen ja suoranaiseen 
esineellistämiseen. Kallio pohjaa otaksuntansa kyläjärjestyksiin, joiden tehtävänä oli 
säädellä paikallistasolla taloudellista ja sosiaalista elämää. Tämän isäntävallan alta 
olisivat sitten paenneet ne, tässä tapauksessa lähinnä nuoret, joille ei tarpeeksi riittänyt 
tilaa järjestyksessä. Kallion mukaan siirtolaisia lähti yleensä asukaslukuun suhteutet-
tuna eniten niistä kunnista, joissa kurinpitoa oli toteutettu tehokkaimmin ja joissa 
väkivaltakulttuuri oli raivonnut sitkeimmin.330

Samansuuntaisesti perustelee siirtolaisuutta Ann-Catrin Östman. Hänen mukaan-
sa siirtolaisuus oli nuorten miesten pakoa patriarkaatista. Östmanin mukaan Etelä-
Pohjanmaalla maaomaisuus ja sen myötä kontrollipyrkimykset olivat muodostuneet 
yhä vahvemmiksi 1900-luvun alkuun tultaessa. Tämä kavensi miehisyyden kenttää 
niin, ettei muulle kuin tilallisluokalle jäänyt mahdollisuutta kunnialliseen sosiaaliseen 
olemassaoloon. Tämä aiheutti Östmanin mukaan renkien joukkopaon Amerikkaan. 
Amerikasta tulleet puolestaan uusintivat patriarkaalista järjestelmää. Samalla ne, jotka 
olivat olleet tilattomia, saapuivat takaisin ja ottivat arvostetun paikkansa kontrollijär-
jestelmässä.331

Pohjimmiltaan selitykset voisi jakaa sen mukaan, millaiseksi vallan keskukset 
ymmärretään. Mikäli vallan keskus mielletään patriarkaaliseksi, selityksenä on käytet-
ty suvereenin vallan termistöä. Näiden selitysten perusteella voidaankin ymmärtää 
isännyyden merkitys. Tämä vallan muoto viittaa alkuperään, perintöön ja säilyttämi-
seen. Tältä kannalta katsottuna siirtolaisuus olisi ollut konservatiivinen, ei niinkään 
yksilöllistymistä korostava voima. Ne talollisten pojat, jotka olivat väistyviä perillisiä, 
olisivat halunneet pysyä säädyssä. Samalla kuitenkin voidaan esittää, että siirtolaisuus 
oli muutakin. Se tarjosi toisenlaisen vaihtoehdon tarkastella maailmaa, jossa patriar-
kaalisuus ei enää näyttäytynyt ainoana horisonttina. Tässä horisontissa rahalla oli 
tärkeä osuus, samoin tulevaisuuteen suuntautuvalla toiminnalla, joka ei enää palautu-
nut patriarkaalisiin rajoihin. Kuinka sitten talouden merkitystä olisi tulkittava? Entä 
patriarkaalisuuden tai kurin? Oliko siirtolaisuus merkki taloudellisesta kriisistä vai 
vaihtoehto erilaisten valtajärjestelmien puristuksessa? Mikä sai nimenomaan eteläpoh-
jalaiset itselliset lähtemään siirtolaisiksi?

Taloudellisilla seikoilla oli oma merkityksensä, mutta talous ei koskaan esiinny 
sellaisenaan. Se liittyy kokonaiseen järjestelmään puhuntoja, jotka vallitsivat tuon 
ajan maalaisyhteiskunnassa. Siirtolaistilastot eivät paljasta näitä puhuntoja, mutta ne 
mahdollistavat uusien kysymyksien esittämisen. Tilastojen pohjalta voidaan nähdä se, 
että väestö voidaan jakaa toisinkin kuin pelkästään tilallinen–tilaton-akselilla. Yhtä 

330 Kallio 2009, 192.
331 Östman 2000, 79.
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hyvin siirtolaisuutta voitaisiin tarkastella nuorten tai nuorten naisten liikkeenä. Onkin 
ennenaikaista päätellä pelkästään siirtolaisten sosiaalisen aseman perusteella yhteis-
kunnan taloudellista tilaa tai sitä, miksi talollisluokan edustajat lähtivät Amerikkaan. 
Jotta tällaisia päätelmiä voitaisiin tehdä, tarvitaan lisää informaatiota. Voidaan kysyä, 
kuinka moni talollisluokkaan kuuluva todella palasi takaisin lunastamaan itselleen 
kotitilan tai hankkimaan lisämaata. Entä miksi itselliset lähtivät Amerikkaan niin 
voimallisesti? Palasivatko he takaisin?

2.5 Siirtolaisten omat tulkinnat

Nimimerkki Riika kuvaa sanomalehti Pohjalaisessa julkaistussa jatkokertomuksessaan 
vuodelta 1895 eteläpohjalaisen mäkitupalaispariskunnan Juhan ja Liisan arkipäivää. 
Elämä on tiukkaa, heinää korjataan ”soista ja raveista”, mutta Liisan mielestä ”eletään 
täälläkin”. Juha lähtee seuraavana kevättalvena Hämeeseen tukinhakkuuseen, kun ko-
topuolesta ei tahdo löytyä töitä. Kun hän palaa takaisin, on Juhan ystävä Heikki pää-
töksensä tehnyt, hän on menossa Amerikkaan:

… Samana päivänä puolenpäivän aikaan pysähtyi mies, joka veti kuormitettua kelkkaa Villilän 
Heikin ja Sannan tuvan eteen. Mies meni heti tupaan, jossa Heikki oli yksin kotona. Kun Heikki 
näki ken tulija oli, huusi hän: Terve miestä! Löi kättä, sanoi: Paina puuta! Mitäs nyt Mäkituvalle 
kuuluu?

– Enpä tiedä, olen tulossa Hämeestä, jossa olen ollut jo liki pari kuukautta.
– Vai niin. Vastako nyt tulet? Pistä piippuun! Oliko hyvät ansiot?
– Olihan nuo niin ja näin. Olisi kyllä muutoin liiennyt, mutta syötävä oli ylön kallista ettei 

sielläkään paljon kokoon tullut.
– Kas niin! Niin kuin olen sanonut, ja eipä tämä poika enää täällä paljon työansioista välitä-

kään. Ensi viikolla lähden Amerikkaan.

Juhan kasvot muuttuivat. Hetken aikaa oli ääneti, sitten sanoi vitkaan: Vai jo sulle tulee lähtö. 
Entäs rahat?

– Lainaksi sain. Panin kytöliuskan ja lehmän pantiksi. Kuka sitä viitsii ikänsä raataa eikä 
pääse sen pidemmälle sittenkään. Tee kuin minä ja pian!

– Helppo sinun on sanoa, toista on minun; monta lasta jäämään eikä ole kytöäkään minkä 
panttaisi.

– Kuule! Jos mielesi tekee ja niin puhutaan, niin jos minua onnestaa minä sinulle lähetän 
piletin ensi pelissä.

– En tiedä. Kyllähän sitä johonkin pitäisi kääntyä, joukko kun lisääntyy ja ei ansiot lisään-
nykään.

– Niin, näetkös sen; jo kun olin teillä syksyllä teki mieleni sinuakin kehoittaa tätä asiaa tuu-
mimaan, mutten viitsinyt akkaväen tähden; ne kun aina on niin vastaan tänlaisissa asioissa.

– Hm! Eipä tässä tahdo tietää, toinen käsi käskee, toinen kieltää. Jos sen tietääskin, että siellä 
menestyis, niin kyllä sitten, mutta mitä sen tietää.

– Ole, ole, mikä sen tietää! Tiesitkö, kun Hämeeseen lähdit kuinka siellä menestyt ja lähdit 
vaan sentään.



110 Petri Rekonen

– Mutta onhan väliä!
– Onhan – mutta kuolla sielläkin olisit ennättänyt…332

Katkelma novellista kuvaa niitä elämismaailman puitteita, missä arkipäivän ristirii-
toja ratkottiin. Toimeentulo oli yksi tekijä, toinen puolestaan ajan rajallisuus. Kuten 
Heikki toteaa: Vaikka kuinka raataisi, niin aina vain pysyisi samassa asemassa. Juhan 
vaimo, joka joutuu jäämään lasten kanssa yksin, joutuu ajoittain, etenkin kevättalvella, 
tiukoille, mutta on silti sitä mieltä, että kotimaa elättää. Juha haluaisi lähteä, mutta 
Amerikassa vaanii epäonnistuminen sekä tuntemattomat riskit, jopa hengenmeno. 
Juha sentään tuo elatuksen perheelle, ja kuinka sitten kävisi, jos hänelle kävisi huonosti. 
Perhe vetää yhtäälle, ja Amerikka toisaalle; lopulta Juha kuitenkin tekee päätöksen-
sä ja lähtee Amerikkaan. Abstraktimmalla tasolla päätöksenteko kertoo siitä, kuinka 
miesten individualistiset tavoitteet törmäävät naisten ylläpitämiin arkipäivän toistu-
viin rakenteisiin. Miehille Amerikka edustaa mahdollisuutta kokea eteenpäin menoa. 
Traditionaalisen yhteiskunnan syklinen toistuvuus on kuolemaakin pahempi kohtalo.

Siirtolaisten omin sanoin kertomia motiiveja on tutkittu varsin vähän. Yleensä 
kyseessä ovat olleet sekalaiset haastattelut tai jokin pieni osa suuremmassa kyselyssä. 
Turun yliopiston yleisen historian laitos (TYYH) keräsi kahteen otteeseen vuonna 
1969 ja 1974 erityisellä kysymyslomakkeella tietoja Amerikan siirtolaisista. Lomak-
keessa oli vuonna 1969 54 kysymystä ja ne koskettelivat siirtolaiseksi lähteneiden 
taustoja, Amerikassa pärjäämistä ja takaisin paluun motiiveja. Tämän tutkimuksen 
rajauksen piiriin kuuluvista kysymyksistä kolme on erityisen tärkeitä. Ensimmäinen 
on se, miksi siirtolaiset lähtivät Amerikkaan, toinen on se, ketkä palasivat takaisin ja 
kolmas se, mitä he mahdollisilla säästöillään tekivät. Täytetyistä lomakkeista käy ilmi, 
että osan vastauksista on kirjoittanut siirtolainen itse, osan erityinen kyselijä. Tietoa 
siitä, kuinka lomake on päätynyt vastaajalle, ei kyselyssä ole erityisesti selostettu. Näin 
mahdollista valikoivuutta on mahdoton arvioida.

Mitä siirtolaiset sitten kertoivat Amerikkaan lähtönsä motiiveista? TYYH:in 
lomaketietojen nojalla on vaikea rakentaa minkäänlaista yhtäläistä saati alueellisesti 
eroavaa motiivipohjaa: Päinvastoin näyttäisi siltä, että motiivit näyttäytyivät saman-
kaltaisina Etelä-Pohjanmaalla ja Savossa. Useimmat eivät Turun yliopiston yleisen 
historian laitoksen kyselyn kahden rivin mittaiseen tilaan vaivautuneet kirjoitta-
maan kovinkaan syvällisiä analyyseja. Tyypillinen vastaus kysymykseen motiiveista 
oli esimerkiksi vuonna 1919 siirtolaiseksi lähteneen mäntyharjulaisen Aliina Lehdon 
”huonojen palkkojen puoleen”333 tai hankasalmelaisen Otto Kauppisen ”parempien 
ansioiden toivossa.”334 Kuortanelainen Aukusti Takala, joka lähti Amerikkaan vuonna 

332 Pohjalainen 22.6.1895, 2–3.
333 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969, 6347.
334 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1974, 7002.
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1926, selitti lähteneensä ”onneansa koittamaan”.335 Juho Lukkarinen lähti Pielavedel-
tä vuonna 1908 Suomesta ”rahan hankkimisen ja seikkailunhalun vuoksi.”336 Rahan 
tavoittelemisen lisäksi joukossa on karumpiakin motiiveja. Alahärmäläisen mäkitupa-
laisen poika Kustaa Filppula (s. 1904) ilmoitti vielä vuonna 1925 lähteneensä ”nälkää 
pakoon”.337

Jos siirtolaisuuden ydin pitäisi kiteyttää mahdollisimman lyhyesti, niin se kuuluu: 
”raha.” Taloudellisen mielen omaava ihminen ymmärsi varsin nopeasti Amerikan 
siirtolaisuuden taloudelliset edut. 1900-luvun alussa miessiirtolaisten palkat olivat 
noin 2 dollaria päivässä, kun taas Suomessa päiväpalkat jäivät Etelä-Pohjanmaan 
parhaiten palkatuillakin seuduilla korkeimmillaan vajaaseen kahteen markkaan eli 
noin 40 senttiin.338 Amerikassa saattoi vuonna 1899 tienata jopa 5 dollaria päiväs-
sä ”rautamultaa lapioimalla.”339 Toivosen mukaan jokseenkin kaikki naissiirtolaiset 
päätyivät kotiapulaisiksi. Naissiirtolaisten alimmat palkat olivat 8–9 dollaria kuukau-
dessa, mutta jo vajaan vuoden päästä palkka kohosi 10–30 dollariin, jopa 40 dollariin 
kuussa340. Kun palkka päivää kohden kotimaassa jäi parhaimpina kesäpäivinäkin 
noin markkaan341, oli jopa kehnoin aloituspalkka parempi kuin kotimaassa maksettu 
parhain maataloustyöpalkka. Suhteellisesti ottaen Amerikka tarjosi naisille parhaan 
mahdollisuuden. Esimerkkinä mainittakoon peräseinäjokinen Senja-Sofia Louko, joka 
tienasi vuosisadan toisella vuosikymmenellä 30 dollaria kuussa.342 Kun Peräseinäjoella 
piian palkka oli vuosisadan alussa maaherran vuosikertomusten mukaan 110 markkaa 
vuodessa343 ja dollarin kurssi 5,15 penniä, merkitsi 30 dollarin kuukausiansiot yli 150 
markkaa kuukaudessa. Tällaisiin ansioihin eivät Suomessa yltäneet edes koulutetut 
naiset. Amerikassa nainenkin saattoi tienata omaisuuden.

Hyvän taloudellisen ansion toivossa matkalle lähteneitä uhkasivat monet vaarat, 
joista terveyden menettäminen oli yksi. Yksi uhista oli kaivosten epäterveellinen 
ilma. Lapualainen Kaarlo Kustaa Viitala (s. 1890) kertoo, kuinka hänen tätinsä mies 
oli kaivoksessa 11 vuotta, ”käveli hiljaa, henki vähän pihisi, keuhkot täynnä pölyä ja 
kuparimyrkkyä.”344 Myös ratatyö- ja kaivosonnettomuudet olivat yleisiä. Esimerkik-

335 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1974, 7003.
336 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1974, 7047.
337 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969, 5914.
338 VMA: Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset 1900, Dfa 41.
339 Toivonen 1963, 181.
340 Toivonen 1963, 147.
341 Tilastokeskus: JKK 137, Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset.
342 TKL, haastattelu. Peräseinäjoki 1969. Nauha 1183.
343 VMA: Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset 1900, Dfa 41.
344 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969, 5875.
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si vuonna 1900 Utahin Scofieldissä, yhdessä Yhdysvaltain historian tuhoisimmista 
kaivosonnettomuuksista, kuoli 90 suomalaista.345

On syytä uskoa, että vaarat olivat aikalaisten tiedossa, sillä vaikka sanomalehtiä ei 
kenties luettukaan, kulkivat kirjeet Amerikasta Suomeen. Sameli Oskari Samelinpoika 
Koskela oli 26-vuotias lähtiessään ”maailman rikkaimmaksi kaupungiksi” mainittuun 
Michiganin Calumetiin vuonna 1899. Kun Koskela oli ollut perillä muutaman päivän, 
hän lähetti kirjeen kotiinsa:

”Rakas Kultani. Nyt otan kynän käteeni ja piirrän muutaman rivin rakkaal-
le vaimolleni täältä vieraalta maalta, missä kuljen kuin muutto lintu paikasta 
toiseen orottaen suvea… Kysyn joko leikkoo on lopus ja onko hallaa ollu. Näyttää-
kö kauroja tulevan ja perunoita ja mitä Väinö sanonu kun isä on karannu onko 
sen ollu ikävä. Minun on ollu Väinöä ikävä: täällä ei sovi päästää mieleenkää 
ikävätä, ei siitä ole muuta kuin vahinko… En tiedä enempää kun jääkää herran 
haltuun ja koita katsoa omia etujas eikä kuunnella viekoitteliain puheita.”

Seuraavana saapui suruviesti. Se oli kirjattu Calumetissa syyskuun 18. päivänä, vain 
kahdeksan päivää sen jälkeen, kun Koskela oli lähettänyt ensimmäisen tervehdyksensä 
Amerikasta. Viestin oli kirjoittanut Juho Öörni, joka kertoi, että Koskela oli saanut 
päähänsä kiven, joka oli pudonnut ”korkialta huoneen seinästä kun muurattiin.” Kos-
kela kuoli kaivosyhtiö Calumet and Heclan sairaalaan. Hänen vaimonsa sai suruvies-
tin, kun hän oli keräämässä polttopuita. Kun mustareunainen kirje vietiin hänelle vas-
taan, hän oli kaatunut risukuormansa alle.346

Monet rautatie- ja kaivosonnettomuudet ja epäterveellinen työ kertovat, miten 
vaarallinen Amerikan matka saattoi olla. Työn vaarallisuuden myötä on syytä kysyä, 
missä määrin siirtolaiset ottivat tietoisen riskin lähtiessään Amerikkaan. Yhtenä 
osoituksena siitä, että vaarat olivat tiedostettuja ja niin muodoin osa siirtolaisuuspää-
töstä on se, että siirtolaiset pyrkivät sijoittamaan matkansa mahdollisimman tarkoin 
Yhdysvaltain korkeasuhdanteeseen.347

Myös terveys, kuten jo Olinin esimerkki osoitti, oli siirtolaiselle hyvin tärkeää ja 
siitä kerrottiin myös kirjeissä. Nämä seikat osoittavat sen, että maailmaa tarkastel-
tiin sijoituksen näkökulmasta, jolloin investoinnit pyrittiin maksimoimaan ja riskit 
minimoimaan. Riippumatta siitä lähtikö matkalle vai ei, elämän ehdot näyttäytyivät 
ehdollisina: Se mikä oli nyt, ei välttämättä ollut pysyvää. Joskus harkinta vei siirtolai-
suuden kynnykselle, mutta ei aivan yli. Näin kävi esimerkiksi eräälle jo lipun ostaneelle 
siirtolaiskandidaatille, joka oli lähdössä jo matkalle, mutta palasi Helsingistä takaisin. 

345 Vasabladet 24.5.1900, 2.
346 Peräseinäjoen siirtolaisuusinstituutin arkisto, Koskelan kirje kotiin.
347 Esimerkiksi Jerome 1926, 62–65; Toivonen 1963, 140–144.
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Kotona hän kertoi, että hänet oli ryöstetty – totuuden hän kertoi vasta vuosia myöhem-
min.348

Raha kuulostaa yksinkertaiselta motiivilta. Miksipä ei lähteä Amerikkaan, mikäli 
tienestit kerran ovat niin suuret. Juuri tämä itsestäänselvyys hämmentää. Miksi etelä-
pohjalaiset olivat niin innokkaita lähtemään rahan perään ja miksi tämä into kosket-
ti sellaisiakin ryhmiä, jotka aiemmin oli vankimmin ymmärretty juurevaksi ”maan 
suolaksi.” Rahan merkityksen kysyminen vaatii kuitenkin kysymistä, kuinka ”talousih-
minen” oikein syntyi ja millaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen tämän talousihmisen 
syntyminen ajoittui. Tähän eivät TYYH:n keräämät tiedot anna vastausta, ainoastaan 
lähtökohdan. Jotta Savon ja Etelä-Pohjanmaan eroihin tässä suhteessa saataisiin lisäva-
laistusta, on aiheeseen pureuduttava toiselta suunnalta. Tämä tarkoittaa elämismaai-
lojen kartoittamisesta, sitä, millä tavalla elämänkäsitys Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla 
poikkesivat toisistaan. Rahan merkitystä inhimillisessä kanssakäymisessä analysoidaan 
tarkemmin mentaliteetteja käsittelevässä luvussa.

2.6 Takaisin tulleiden sosiaalinen tausta ja pärjääminen Amerikassa

Takaisin palaavien siirtolaisten määrä on ollut yksi siirtolaisuuden vaikeimmin arvioi-
tavista osa-alueista. Tilastollisissa vuosikirjoissa julkaistiin vuodesta 1894 eteenpäin 
tietoja palaavista siirtolaisista. Näiden tietojen kerrotaan kuitenkin olevan puutteelli-
sia. Edvard Gylling arvioi palanneiden siirtolaisten määräksi peräti lähes 42 %.349 ja 
Toivonen puolestaan noin yhdeksi kolmasosaksi lähteneistä.350 Nämä luvut perustuvat 
kuitenkin vain haastatteluihin.351 Keron mukaan palanneita olisi ollut noin neljäs-
osa.352 Virtanen, joka käytti metodinaan passiluettelotietoja ja vertasi niitä sitten kir-
kon rekistereihin, on saanut otanta-aluetutkimuksen perusteella takaisin palanneiden 
määräksi vajaan viidesosan.353 Vilmusenaho on kuitenkin asettanut kyseenalaiseksi 
sen, riittääkö Virtasen tutkimuksen otanta, mukana kun on vain Lohtaja, Elimäki, Jo-
kioinen, Leppävirta, Polvijärvi ja Kristiinankaupunki.354 Näistä ainoastaan Lohtajaa 
voidaan pitää jonkinasteisena siirtolaisuuspaikkakuntana 10,3 promillen kokonaissiir-
tolaisuudellaan.355 Vilmusenahon omassa tutkimuksessa Siikajokilaakson siirtolaisuu-
desta siirtolaisia on jäljitetty passi- ja matkustajaluetteloiden perusteella ja vastaavasti 

348 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969, kertoja Eino Mannila, 5869.
349 Vilmusenaho 2001, 338.
350 Toivonen 1963, 23.
351 Virtanen 1979, 71.
352 Kero 1974, 20.
353 Virtanen 1979, 66.
354 Vilmusenaho 2001, 341.
355 Virtanen 1979, 34.
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takaisin palanneiden siirtolaisten määrä on laskettu kirkonkirjojen avulla. Tämän no-
jalla Vilmusenaho on saanut tulokseksi, että pysyvästi takaisin Siikajokilaaksoon palasi 
ainoastaan joka kymmenes siirtolainen.356

Kuinka sitten palattiin Etelä-Pohjanmaalle ja Savoon? Tarkka tutkimus palaavis-
ta siirtolaisista olisi vaatinut työlästä otantatutkimusta ja kirkonkirjojen selausta eikä 
ollut tämän tutkimuksen kannalta työekonomistisesti mielekäs. Niinpä tyytyminen on 
toisen käden lähteisiin. Suomen siirtolaisuustiedustelun mukaan Siipyyseen, Ilmajoel-
le, Munsalaan ja Töysään olisi palannut peräti 60–70 % siirtolaisista ja mm. Ylimark-
kuun, Mustasaareen, Maksamaalle, Ylihärmään, Kuortaneelle ja Pohjois-Savon Kiuru-
vedellekin 40–60 %. Etelä-Savon Kangasniemelle palaajia olisi ollut 10–15 %.357 Näitä 
lukuja voi pitää vahvasti liioiteltuna, sillä esimerkiksi Toivosen mukaan Peräseinäjoelle 
olisi palannut 27 %, Backmanin mukaan Munsalaan 31 % ja Smedsin mukaan Maalah-
teen 50 % siirtolaisista.358 Virtasen mukaan Pohjois-Savon Leppävirralle palasi noin 
10 % siirtolaisista.359

Takaisin palanneista siirtolaisten määrästä on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa. 
Lähtökohtana arvioille voidaan pitää kuitenkin sitä, että yleisesti ottaen eniten palat-
tiin takaisin sinne, mistä lähtijöitäkin oli ollut enemmän.360 Tämän nojalla todennä-
köistä on se, että Etelä-Pohjanmaalle palattiin useammin kuin muualle Suomeen ja 
Itä-Suomeen vastaavasti keskimääräistä harvemmin. Kaiken lisäksi joitakin viitteitä on 
siitä, että palaajia olisi ollut rannikon ruotsinkielisiin kuntiin jonkin verran enemmän. 
Tästä antavat viitteitä sekä Virtasen tutkimus sekä Siirtolaisuustiedustelu, niin ylimal-
kaisia kuin luvut ovatkin. Voitaisiinkin arvioida, että kaiken kaikkiaan Etelä-Pohjan-
maalle takaisin palasi 20–30 %361 ja Pohjois- ja Etelä-Savoon 10–15 %.

Takaisinpaluun määriä kiinnostavampi kysymys on se, ketkä palasivat takaisin. 
Toivosen mukaanhan ”lähes kaikki” lähtivät hakemaan talorahoja, kun taas Östma-
nin mukaan nuoret tilattomat miehet pakenivat patriarkaattia Amerikkaan ja palasivat 
sittemmin uusintamaan patriarkaattia. Näin voisi saada käsityksen, että siirtolaisuus 
olisi ollut tässä mielessä yhtäläinen projekti. Näin ei kuitenkaan ollut asianlaita, sillä 
Suomen Virallisen Tilaston mukaan talolliset ja torpparit palasivat muita useammin 
ja vastaavasti itselliset olisivat palanneet useammin kuin esimerkiksi talollisten lapset.

356 Vilmusenaho 2001, 343.
357 Teijula 1921, 114–115.
358 Toivonen 1963, 257; Backman 1945, 32–33; Smeds 1935, 336–337
359 Virtanen 1979, 62
360 Virtanen 1979, 63.
361 Myös Virtanen 1979, 65.
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Taulukko 7. Suomen virallisen tilaston mukainen paluumuutto vuosina 1901–1916.362

Muuttaneita Palanneita Palanneita %
Talollisia vaimoineen 10 408 2 689 25,8
Talollisten lapsia 51 445 6 497 12,6
Torppareita vaimoineen 4 945 1 061 21,5
Torppareiden lapsia 20 591 1 061 5,2
Maatyöläisiä ja työläisiä 100 439 14 890 14,8
Muita 26 997 1 613 6
Yhteensä 214 825 27 811 12,9

Kuten Virtanen huomauttaa, on virallisen tilaston antamiin lukuihin syytä suhtau-
tua varauksella. Virallisen tilaston tiedot antavat suhteellisesti ottaen suurempia lukuja 
itsellisten ja mäkitupalaisten osalta kuin Virtasen omassa tutkimuksessa. Syy Virta-
sen mukaan on siinä, että takaisin palanneet ilmoittivat sosiaaliasemansa sen mukaan, 
mikä se oli palatessa, ei sen mukaan, mikä se oli ollut ollut lähtöhetkellä. Toisena syynä 
Virtanen mainitsee sen, että luvuissa on mukana myös paluumuutto urbaaneille alueil-
le, joka nostaa osaltaan itsellisten ja työväestön kategorian lukemia korkeammaksi.363 

Virtasen tutkimus osoittaa, että takaisin palanneet olivat huomattavasti useammin 
talollisia ja heidän lapsiaan kuin tilattomia, ja että läntiseen Suomeen talollisia palasi 
selvästi enemmän kuin Itä-Suomeen. Esimerkiksi Lohtajalta siirtolaisista talollisista 
palasi 43 % ja talollisten perheenjäsenistä 22,7 %. Vastaavasti tilattomia takaisin palasi 
vain 12,9 %. Pohjois-Savon Leppävirralla paluu oli heiveröisempää kaikin puolin: 
talollisia 20 %, talollisten lapsia 15,2 % ja tilattomia 9,3 %. Suhteellisen paljon tilal-
lisia ja heidän lapsiaan palasi myös Parkanoon ja Karvialle.364 Myös Helmer Smedsin 
Maalahtea koskevan tutkimuksen mukaan palanneiden joukossa oli vain murto-osa 
itsellisiä, joilla Smedsin mukaan ”ei ollut yhtä vahvoja juuria, sukulaisuussiteitä tai 
maaomaisuutta.”365

Turun yliopiston yleisen historian laitoksen arkistomateriaalin perusteella voi Etelä-
Pohjanmaan ja Savon takaisin palaajien sosiaalisesta taustasta tehdä samansuuntaisia 
päätelmiä kuin Virtanen ja Vilmusenaho. Lähtöstatukseltaan kyselyyn vastanneet 
paluumuuttajat olivat valtaosaltaan talollisten lapsia. Hyvin harva takaisin palannut 
ilmoitti vanhempiensa sosiaaliseksi asemaksi ”mäkitupalainen” tai ”itsellinen.” Savossa 
ei kyselyssä ollut ainoatakaan ja Etelä-Pohjanmaalla neljä.

362 Virtanen 1979, 108.
363 Virtanen 1979, 108.
364 Virtanen 1979, 107.
365 Smeds 1935, 337.
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Taulukko 8. Paluumuuttajan sosiaalinen asema passinottohetkellä.366

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Talollinen 24
Talollisen lapsi 10 23 119
Torppari
Torpparin lapsi 1 8
Itsellinen tai mäkitupalainen 4
Palvelija 1 2 8
Työmies 3 2 15
Käsityöläinen 3 6
Muu 2 4 7
Yhteensä 16 35 191

Taulukko 9. Palanneiden siirtolaisten vanhempien sosiaaliasema passinottohetkellä.367

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Talollinen 9 19 135
Talollisen lapsi 4 12
Torppari 1 6 13
Torpparin lapsi 1
Itsellinen tai mäkitupalainen 3 2 15
Palvelija
Työmies 1 3 6
Käsityöläinen 1 1 2
Muu 1 5
Yhteensä 16 36 188

Tulokset muuttuivat hieman, kun kysyttiin, mikä oli ollut vastaajan vanhempien so-
siaalinen asema passinottohetkellä. Tämän kohdan lomakkeesta täytti 188, joten tie-
toja voi hyvin verrata kyselyyn omasta sosiaaliasemasta. Vanhempien sosiaaliaseman 
mukaan palanneista siirtolaisista Etelä-Pohjanmaalla olisi ollut talollisten lapsia 135 
ja varsinaiseen tilattomaan luokkaan kuuluvia, itsellisten tai mäkitupalaisten ja työ-
läisten lapsia 21. Yksi ero on nyt se, että palvelijoiden lapsia ei ollut laisinkaan, joten 
palvelijaryhmään oli väki rekrytoitunut muista ryhmistä. Tässä ei tietenkään ole mi-
tään outoa, sillä palvelijat yleisesti ottaen olivat naimattomia. Toinen ero on se, että 
työmiehiä vanhempien joukossa oli vain kuusi ja palanneiden joukossa 15. Näin selittyy 
osa ”kadonneista” talollisluokkaan kuuluvista, aivan kuten Virtanen oli jo virallisen 

366 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
367 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
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tilaston tietojen kohdalla huomauttanut: osa oli Amerikassa omaksunut työmiehen 
ammattiaseman. Itä-Suomessa muutos oli samansuuntainen, palvelijaryhmä rekrytoi-
tui kotimaassa ja työmiehet Amerikassa.

Virtasen mukaan siirtolaisuuden motiivi – tulla rikkaaksi valtameren takana – on 
helpommin ulotettavissa koskemaan talollisia ja talollisten poikia kuin muita maaseu-
dun toimijaryhmiä. Virtasen mukaan voidaan sanoa, että kun koko perhe lähti siirto-
laiseksi, talonpoikien ja torppareiden ainoana tarkoituksena oli tehdä rahaa, koska 
nämä ryhmät omistivat maata tai elivät vuokralla kotimaassa. Kun tavoite oli saavutet-
tu, palasivat talolliset ja torpparit kotimaahansa. Edelleen suurien perheiden johdosta 
talonpoikien ja torppareiden lapsilla oli usein mahdotonta tulla riippumattomiksi vilje-
lijöiksi, minkä vuoksi kotimaalla ei ollut samaa vetovoimaa näihin ryhmiin.368

Tilattomat ja maaseudun työtä tekevä väki eivät puolestaan omistaneet minkään-
laista omaisuutta Suomessa. Heillä oli Virtasen mukaan vähemmän motiivia palata 
kuin riippumattomilla viljelijöillä. Toinen seikka oli se, että vaikka työ isäntämaassa 
oli kovaa, palkat olivat huomattavasti korkeammat kuin mitä mäkitupalaisen poika 
kykeni Suomessa ansaitsemaan. Tämä Virtasen mukaan oli luonnollisesti tosiasia, joka 
ei houkutellut palaamaan takaisin Suomeen.369

Virtasen selityksessä päälinjana on se, että talolliset ja tilattomat erkaantuvat erilai-
siksi ryhmiksi. Tällöin kulmakivenä toimii se, oliko kotimaahan jäänyt omaisuutta vai 
ei. Virtasen mukaan ainoa ryhmä, jolla oli omaisuutta, oli itsenäiset viljelijät. Kiinteää 
omaisuutta eivät omistaneet tilattomat, mukaan lukien torpparit ja suurin osan talollis-
ten pojista. Näin tämä ryhmä palasi kotimaahan harvemmin kuin kiinteätä omaisuut-
ta omistavat itsenäiset viljelijät. Herää kuitenkin kysymys, miksi talollisten pojat ja 
torppariryhmä palasivat kuitenkin niin paljon useammin kuin itselliset. Eihän näistä 
ryhmistä mikään omistanut kiinteätä omaisuutta. Onkin vaikea ymmärtää kiinteää 
maaomaisuutta mittapuuna käyttäen, miksi rikastumisen ihanne olisi ollut talollisten 
poikien tai torpparien poikien mielessä enemmän kuin mäkitupalaisten ja itsellisten. 
Mielenkiintoista edelleen on se, että siirtolaisuuden syyksi on asetettu usein talollis-
ten lasten kohdalla uhkaava sosiaalinen laskukierre.370 Takaisinpaluun syyksi kelpa-
si kuitenkin esimerkiksi se, että talollisten lapsille ja torppareiden lapsille olisi ”aina 
ollut tiedossa jokin toimeentulo.”371 Siis sama syy ”veti” tämän selityksen mukaan nyt 
kotimaahan, jonka puute oli ajanut pois.

Turun yliopiston yleisen historian laitoksen kyselyn perusteella voi nähdä, että 
takaisin palanneiden siirtolaisten keskuudessa oli selvä ero etukäteissuunnitelmis-
sa. Talollisten ja talollisten lasten joukossa valtaosa ilmoitti jo etukäteen viettävänsä 
Amerikassa jonkin tietyn ajan. Sen sijaan työläisten ja itsellisten joukossa ylivoimai-

368 Virtanen 1979, 108–109.
369 Virtanen 1979, 108–109.
370 Teijula 1921, 21; Vilmusenaho 2001, 149–150.
371 Vilmusenaho 2001, 351.
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nen enemmistöllä mitään aikarajaa ei ollut.372 Takaisin paluun vinoutumasta talollis-
luokkaan, talollisten lapsiin sekä torppariryhmään voidaankin vetää korkeintaan se 
johtopäätös, että siirtolaisuudessa esiintyi kahdenlaisia motiiveja. Talolliset halusivat 
menestyä Amerikassa ja palata takaisin. Itselliset eivät halunneet palata takaisin, vaan 
jäädä pysyvästi. Se, että itselliset käytännöllisesti katsoen jäivät Amerikkaan, tarkoit-
taa sitä, että päätös oli tehty jo kotimaassa ja että tarkoituksena oli jo alun alkaenkin 
jäädä pysyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että ne itselliset, jotka lähtivät, eivät enää syystä 
tai toisesta kyenneet hahmottamaan paikkaa kotimaan sosiaalisessa rakenteessa.

Näin hahmottuu kaksi eri siirtolaisuuden motiivia: Toinen oli talollisten ja vähem-
mässä määrin torppariryhmän siirtolaisuus, jossa tärkeänä koettiin menestys, jonka 
voisi kapitalisoida omassa kotimaassa. Itselliset puolestaan halusivat jättää kotimaansa. 
Näin siirtolaisuus alun alkaen merkitsi muutakin kuin rikastumista tai toimeentuloa. 
Sillä oli merkitystä myös sosiaalisen olemassaolon muuntajana: Talollisten ryhmä ja 
torpparit halusivat vahvistaa olemassaoloaan Amerikasta hankkimallaan pääomalla, 
mäkitupalaiset ja itselliset puolestaan halusivat katkaista siteensä Suomeen. Talollisilla 
oli konkreettinen motiivi, tilattoman väestön suunnitelmat olivat puolestaan abstrak-
timpia. Ne saattoivat koskea ”rahaläjää” kuten kelloseppä Olinilla tai ne saattoivat olla 
sosiaalisen eriarvoisuuden siivittämiä.

2.7 Siirtolaisuuden merkitys

Talorahojen hakeminen Amerikasta on myytti, joka takaisin palaavien siirtolaisten 
kertomana on siirtynyt myös tutkimuskirjallisuuteen. Myytti talorahoista ei ole epäto-
si, mutta se on vain yksi kertomus, joka kuitenkin on voimallisimmin jäänyt elämään. 
Kertojana on yleensä ollut voitokas talollinen tai talollisen poika, joka todella tienasi 
talorahat Amerikan retkellään. Kun kaiken lisäksi suurin osa palaavasta oli talollisia ja 
talollisten poikia, näyttäytyi ”talorahojen haku” ainoana todellisena motiivina. Niin-
pä ”siirtolaisuuden merkitys” tarkoittaa tutkimuskirjallisuudessa yleensä samaa kuin 
takaisin palanneiden siirtolaisten taloudellisen menestyksen tutkimista. Näin ”siirto-
laisuuden merkityksen” ovat mieltäneet esimerkiksi Vilmusenaho373 ja Toivonen.374

Siirtolaisuuden merkityksen tutkiminen takaisin palanneiden siirtolaisten talou-
dellisena menestyksenä omaa varhaiset juuret. Jo vuonna 1921 tehtiin siirtolaisuusko-
mitean aloitteesta tiedustelu Suomen siirtolaisuusoloista, jonka laatijana toimi Ilmari 
Teijula. Siirtolaisuusolojen tutkijoita kiinnosti mm. siirtolaisten määrät, siirtolaisuu-
den syyt, siirtolaisten mukanaan viemät matkarahat, aviorikkomukset sekä siirtolais-
ten kotiin lähettämät rahasummat ja takaisin palanneiden siirtolaisten varojen käyttö.

372 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
373 Vilmusenaho 2001, 372.
374 Toivonen 1963, 173.
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Siirtolaisuuskyselyn mukaan useimmat kunnat, enemmän kuin ¾ kaikista, arvioi-
vat palanneiden siirtolaisten varallisuudentilan samassa asemassa oleviin kotimaassa 
asuneisiin henkilöihin ainakin jonkin verran paremmaksi. Tällaisia kuntia oli mm. 
Etelä-Pohjanmaan Nurmo, Lappfjärd, Kortesjärvi. Toisissa kunnissa, kuten Pohjois-
Savon Kiuruvedellä mainitaan työmiesten hankkineen kokoamillaan säästöillä omaa 
maata, pienen maatilan tai palstan, ”hyvinvoivan” kodin. Toisaalta taas Siipyystä ja 
Kurikasta valiteltiin, että nuoret elivät usein joutilaina niin kauan kuin varat riittivät. 
Isojoen kohdalla väitettiin, että tavallisella työmiehellä ei ollut mukanaan mitään, kun 
taas niillä, joilla oli ollut tila lähtöhetkellä, oli mukanaan enemmän rahaa.375

Ottaen huomioon sen, että palaajat olivat pääasiassa talollisluokasta, ei ollut miten-
kään omituista, että Amerikassa hankittu varallisuus käytettiin usein tilojen hankin-
taan ja maanviljelyksen parantamiseen. Siirtolaisuustiedustelu mainitsee, että vain 
harvassa kunnassa Amerikan siirtolaisuudella ei olisi ollut taloudellisista merkitystä. 
Tällaisia kuntia olivat Vähäkyrö, Bergö, Sulva, Lappajärvi ja Alavus, Isojoki ja Etelä-
Savon Virtasalmi.376

Muutoin takaisin palanneiden siirtolaisten katsottiin rikastuttaneen talouselämää; 
että heidän yritteliäisyytensä ja avartunut näköpiirinsä on tuonut mukanaan yleistä 
edistystä; että heidän toiminnassaan on havaittavissa enemmän harkittuja suunni-
telmia kuin yleensä seudun asukkaissa; että useissa heissä on kehittynyt esimerkiksi 
kelpaavaa säästäväisyyden henkeä, taloudellisuutta ja ahkeruutta.377 Siirtolaisuuskyse-
lyn tulokset saavat tukea muista kyselyistä ja tiedusteluista. Munsalassa vuonna 1934 
Woldemar Backmanin tekemän kyselyn mukaan taloudellisen menestyksensä arvioi 
vähintäänkin keskinkertaiseksi 74 % vastaajista. Hyväksi tai ”aika hyväksi” arvioi 
oman menestyksensä 57,3 % vastaajista.378 TYYH:n keräämä materiaali osoittaa, 
että pärjääminen haastateltujen takaisinpalanneiden joukossa oli ollut vähintäänkin 
kohtuullista. Etelä-Savossa noin 70 % arvioi pärjäämisensä vähintäänkin keskinkertai-
seksi ja Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla puolestaan noin 75 %.379

375 Teijula 1921, 124–125.
376 Teijula 1921, 132.
377 Teijula 1921, 139.
378 Toivonen 1963, 189.
379 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
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Taulukko 10. Siirtolaisten pärjääminen.380

Erittäin 
hyvin

Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin 
huonosti

Ei vas tausta

Etelä-Savo 2 3 4 2 1
Pohjois-Savo 3 8 7 4 1 1
Etelä-Pohjanmaa 14 15 57 9 2 22

Aineistoa kerättiin uudella lomakkeella vuonna 1974. Uusi lomake oli rakennettu hie-
man eri tavalla. Lomakkeessa ei kyselty lähtijän kotitaustaa eikä lähtijän ammattia, ei 
myöskään sitä, mistä rahat Amerikan tai Kanadan matkaan oli hankittu. Yhteistä van-
haan lomakkeeseen oli ainoastaan kysymys siitä, oliko siirtolaisella säästöjä ja mihin 
hän ne käytti. Tässä suhteessa tutkimusalueissa ei ollut eroja. Jokaisella alueella noin 90 
prosentilla takaisin palanneista oli jonkinlaisia säästöjä.

Taulukko 11. Takaisin palanneiden siirtolaisten säästöt.381

Säästöjä Ei säästöjä Yhteensä
Miehet Naiset

Etelä-Savo 15 3 1 19
Pohjois-Savo 21 12 6 39
Etelä-Pohjanmaa 98 21 14 133

Taulukko 12. Amerikasta saatujen säästöjen käyttö.382

Sijoittaminen 
kiinteistöön ym.

Ei sijoittamista Ei vastausta Yhteensä

Etelä-Savo 9 2 5 11
Pohjois-Savo 30 4 3 34
Etelä-Pohjanmaa 106 15 35 121

Toisinaan Amerikassa onnistuminen johdatti ristiriitaisiin tunnelmiin, kuten peräsei-
näjokisen Aleksi Rajalan tapauksessa. Matkansa Aleksi suuntasi Ishpemingiin. Työ-
paikka oli Inland Steel Co. Greenwood. Pian Aleksin Amerikkaan lähdön jälkeen 
kotona Rajalassa hankittiin lisämaata kaikkiaan 3,5 hehtaaria viljeltyä maata ja 1,5 
hehtaaria metsää. Aleksi oli lähettänyt isälleen rahat, kaikkiaan 3000 markkaa, alueen 
ostoon. Rahoja seuranneessa kirjeessä kuulsi ylpeys:

380 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
381 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
382 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.
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”Ja niistä itikoista sanoit, että niitä on niin paljo kun on kolme hevosta ja kahrek-
san lehmää niin kuin oikeen isossakin talossa. Näyttää siltä, että te olette rikas-
tumaan päin. Nyt on jo kolme hevosta. Vain kyllä ne on hyviäkin olemaan, kun 
on mies joka hevosella. Niin, jos minä saan olla työssä ja muuten tervessä, niin 
minä lähetän sen rahan, jonka meinasin viimme keväänä lähettää, että saatte sen 
velan pois korkoa kasvamasta…”383

Vuonna 1919 Aleksi palasi Suomeen viljelemään Ruusa-vaimon vanhempien tilaa Pihti-
putaalle, missä alkeelliset maanviljelysolot saivat Aleksin toisiin ajatuksiin: ”Mihinään 
rakkaures sielä voi tulla eläneeksi. Oonhan minä sentään ollu paasina (työnjohtajana) 
vakituises työpaikas kaivannos.” Aleksi päättikin palata Amerikkaan. ”Viralliseksi” 
syyksi Aleksi ilmoitti, ettei halua jatkaa maanviljelijänä, ”kun ei oo muita kun tyttölap-
sia.” Paluu Amerikkaan tapahtui, tällä kertaa lopullisesti, vuonna 1922. Vuosia myö-
hemmin Aleksia pyydettiin kertomaan, millaiset olivat olot Suomessa, jolloin Aleksi 
oli vastannut: ”Vaikka pirin lehemiä, en raaskinut panna voita pöydälle omille lapsil-
leni.”

Kotiin paluun ristiriitaisista tunnelmista kertoo osaltaan myös Backmanin Munsa-
laa koskeva tutkimus, jonka mukaan vain viidennes piti kotiolosuhteita parhaana vaihto-
ehtona. Puolet vastaajista olisi sen sijaan viihtynyt parhaiten kummassakin paikassa, 
poissa ja kotona!384 Esimerkiksi Närpiöstä lähti siirtolaiseksi Waldemar Mattfolk (s. 
1885), jonka mukaan ”60 % nuorisosta lähti Amerikkaan.” Takaisin tultuaan hän 
osti tilan ja ryhtyi kasvattamaan Amerikassa saatujen oppien mukaisesti tomaatte-
ja. Mattfolk kertoi katuneensa vain yhtä erehdystä: ”Sitä, että tuli takaisin.”385 Sama 
kokemus oli tuttu myös Ähtäristä lähteneelle Hermanni Hankolalle (s. 1878), joka 
lähti Amerikkaan sisaren miehen lähetettyä matkalipun. Hankolalla ei ollut ”tienes-
timahdollisuuksia eikä auttanut muu kuin lähteä Amerikkaan.” Hankola meni ensin 
kalastajaksi Columbia-joelle ja myöhemmin ”karppentteriksi” New Yorkiin. Hanko-
la palasi takaisin, kun säästöjä oli kertynyt muutama tuhat dollaria. Rahoillaan hän 
hankki tilan, mutta ”katui sota-aikana hiljakseen, kun tuli palattua takaisin.”386 Myös 
kiuruvetinen Sofia Nousiainen (s. 1889) kertoo, kuinka ”ihanat muistot” Amerikasta 
jäi. Sofia ei tuntenut koti-ikävää eikä itkenyt. Mutta kun Sofia palasi takaisin Suomeen, 
oli itku herkässä: ”Kun talo oli iso, siirryin saliin itkemään. Itkuni oli jokapäiväistä 
tuon kahden vuoden ajan”, Nousiainen kertoo.387

Onnistuminen Amerikassa, menestys, on käsitetty kotiin palaavien talollisten 
”rikastumisena”. Talorahojen haku olikin suuri projekti ja mikäli projekti onnistui, 

383 Peräseinäjoen siirtolaisuusinstituutin kokoelmat, kilpakirjoitus 118, 29.6.1998.
384 Backman 1945, 34.
385 SMK: Toivosen arkisto, haastattelu, Närpiö 1950.
386 SMK: Toivosen arkisto, haastattelu, Ähtäri 1946.
387 TYYH: kysely takaisin palanneille siirtolaisille 1969, 5869.
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oli helpotus valtava. Vuokratilaa emännöimään jäänyt Hilma Fredrikintytär Portin 
muisteli Amerikasta palaajien tunnelmia: ”Ne oli sitten niinku ylösotettuja miehiä, 
ne kun Amerikasta tulivat.”388 Sen sijaan Amerikkaan jääneiden siirtolaisten osalta ei 
pärjäämistä ole tutkittu. Usein pärjäämisessä korostuvat niiden siirtolaisten kokemuk-
set, jotka onnistuivat tavoitteissaan tai peräti loivat itselleen uran Amerikassa. Yhteinen 
piirre onnistujille oli se, että nämä kykenivät tavalla tai toisella sopeutumaan amerik-
kalaiseen yhteiskuntaan. Niille, jotka eivät osanneet kieltä, Amerikka tarjosi raskaita 
fyysisiä töitä kaivoksissa ja metsätyömailla. Ne, jotka opettelivat kieltä, saattoivat pärjä-
tä jopa loistavasti: Esimerkiksi närpiöläinen Gabriel Carlsson, ”köyhien vanhempien 
poika”, muutti Amerikkaan jo vuonna 1878. Amerikassa hän opetteli englannin kielen 
ja perehtyi sittemmin tekniseen kirjallisuuteen. Vuonna 1892 hän hankki patentin 
”Lawn sprinklerille”, ruohikon kastelulaitteelle.389

Varsinkin naisten osalta Amerikka oli todellinen menestys. Useissa tapauksis-
sa suomalaiset kotiapulaiset olivat varsin haluttuja. Nilsiäläinen Ida Korpela, joka 
lähti Amerikkaan vuonna 1922, toimi kaksi vuotta Charles Lindberghin taloudessa 
kotiapulaisena. Kun Korpela sitten sanoi itsensä irti, tarjoutui rouva Lindbergh seuraa-
maan Korpelaa Suomeen, jonka jälkeen Korpela olisi palannut takaisin Amerikkaan. 
Korpela ei kuitenkaan suostunut, vaan palasi Suomeen lopullisesti.

Naisten kertomista tiedoista käy ilmi, että säästäminen olisi ollut jopa helpompaa 
kuin miehillä. Tämä pärjääminen houkutteli jättämään kotimaan, etenkin kun tieto 
kirjeissä kulki Atlantin yli vilkkaasti. Tämä pärjääminen oli varmasti laajempaa kuin 
mitä tietoon on tullut, sillä tutkimukset käsittävät aina lähinnä palannutta väestöä, 
jotka siis useimmiten olivat talollisia. Talollisten ja talollisten poikien rationaali-
nen tavoitteellisuus peitti kuitenkin alleen sen seikan, että muutkin saattoivat lähteä 
”rikastumaan.” Talollisilla vain rikastuminen oli kytkeytynyt konservatiiviseen tavoit-
teeseen, joka oli joko oman kotitilan säilyttäminen, tai sitten yleensä talollisen pojan 
säädyssä pysytteleminen. Tämä säädyssä pysyttely saattoi yhtä hyvin olla huojentavaa 
kuin todellinen painolasti.

Heti alussa siirtolaisuus osoitti sen, että mikä tahansa ihmisryhmä saattoi lähteä 
liikkeelle. Tällaisia ryhmiä olivat nuoret, naiset ja köyhät. Eri asia on se, millä tavalla 
tämä liikkeelle lähtö pitäisi tulkita. Tärkeänä kysymyksenä voidaan pitää sitä, millai-
nen osa siirtolaisuudella oli modernisaatiossa. Miksi näin erilaiset ihmisryhmät olivat 
liikkeellä, miksi näin erilaisin tavoittein? Voidaankin kysyä, oliko siirtolaisuus pohjim-
miltaan taloudellinen muutos, joka kumpusi ennen muuta köyhtymisestä, vai oliko 
siirtolaisuus toisella tavoin osa modernisaatiota: tapa hahmottaa omaa paikkaansa 
muuttuvassa järjestyksessä.

388 TKL: haastattelu Lapua 1975, nauhat 1955–1956.
389 Myhrman 1974, 60.
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3 VÄESTÖ JA ELINTASO

3.1 Väkiluku ja ammatissa toimiva väestö Etelä-Savossa, Pohjois-
Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1870–1920

1800-luvun maatalousyhteiskunnasta puhuttaessa ei voi välttyä törmäämästä kysy-
mykseen väestönkasvun merkityksestä elinoloihin. Esimerkiksi Pekka Haatanen poh-
tii kysymystä ja tulee siihen tulokseen, että maaseudulle syntyvä liikaväestö on ollut jo 
keskiajalta tuttu ilmiö. Haatasen mukaan väestö edelleen kasvoi 1600-luvulla, mutta 
uusia taloja ei päässyt syntymään.390 Toisaalta väestönkehitykseen oli vaikuttamassa 
kadot ja taudit, kuten 1600-luvun lopulla, jolloin Suomen väestöstä kuoli nälkään ja 
tauteihin kolmannes.391 Suomen väkiluku kuitenkin lisääntyi. Vuonna 1750 se oli 
500 000 ja vuonna 1800 jo 800 000. Miljoonan raja ylittyi 1800-luvun alussa ja vuonna 
1880 Suomen väkiluku oli jo 2 miljoonaa.392

Tutkimusalueesta väkiluku kasvoi nopeimmin Etelä-Pohjanmaalla, missä asui lähes 
300 000 henkeä 1900-luvun alkuun tultaessa. Etelä-Savo ja Pohjois-Savo olivat väestöl-
tään vielä 1880-luvulla lähes yhtä suuria, mutta 1900-luvun alkuun tultaessa Pohjois-
Savo oli selkeästi suurempi. Väkiluvun kasvu näyttää etenkin Etelä-Pohjanmaan 
osalta huikealta, mutta on pidettävä mielessä, että kirkonkirjoihin laskettiin jatkuvasti 
mukaan myös siirtolaiset. Vasta vuodelle 1910 ilmoitetussa väkiluvussa tehdään ero 
läsnä- ja poissaolevan väestön välille. Tuolloin Etelä-Pohjanmaan väkimäärä osoittautui 
noin 20 % pienemmäksi kuin kirkonkirjoihin merkitty väestö.393

390 Haatanen 1968, 10.
391 Jutikkala & Pirinen 1966, 155.
392 SVT VI; 10, 20.
393 Suomen tilastollinen vuosikirja 1912, 30–34.
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Taulukko 13. Väkiluku kirkonkirjojen mukaan vuosina 1880–1900.394

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
1870 123 433 120 276 180 057
1880 131 503 134 665 227 948
1900 147 352 176 282 289 873

Väkiluvun nopea lisääntyminen Etelä-Pohjanmaalla oli kuitenkin todellista. Vuosina 
1875–1880, jolloin siirtolaisuuden aiheuttamaa vääristymää ei juuri ollut, väenluvun 
kokonaislisäys oli Etelä-Pohjanmaalla 11,5 % ja Pohjois-Savossa 8,5 %. Etelä-Savossa 
väki lisääntyi kyseisellä ajanjaksolla ainoastaan 2,2 %. Väkiluku kasvoi nopeimmin 
nimenomaan Etelä-Pohjanmaan suomenkielisellä alueella, 13 %, kun taas ruotsinkie-
lisellä Etelä-Pohjanmaalla väestönlisäys oli vain 8,6 %. Erityisen nopeasti väki lisääntyi 
Etelä-Pohjanmaan suoviljelyalueella (Teuva, Kurikka, Kauha joki, Jalasjärvi ja Peräsei-
näjoki). Pohjois-Savossa kovan väestönkasvun kuntia oli vat Iisalmi, Nilsiä, Leppävirta 
ja Rääkkylä. Etelä-Savossa väki jopa väheni joillakin paikkakunnilla. Näin kävi Joroi-
silla, Mikkelin maalaiskunnassa ja Kangaslammella.395

Väkiluvun muutosta voi kuvailla toisellakin muuttujalla, jota kutsutaan luonnolli-
seksi lisääntyneisyydeksi. Tunnusluku lasketaan keskiarvona tietylle ajanjaksolle synty-
neisyyden ja kuolleisuuden erotuksena suhteessa keskiväkilukuun. Etelä-Pohjanmaalla 
luonnollinen lisääntyneisyys oli nopeinta vuosina 1876–1890 niin, että Suomen histo-
riasta vain toisen maailmansodan jälkeen on päästy vastaaviin lukemiin. Luonnolli-
selta väestönlisäykseltään hitaimmin kasvava alue oli Etelä-Savo, mutta väestönkasvu 
kiihtyi kuitenkin 1900-luvun alkuun tultaessa.

Taulukko 14. Luonnollinen lisääntyneisyys promilleina vuosina 1876–1900.396

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
1876–1880 5,6 10,4 14,8
1881–1885 8,6 13,3 15,4
1886–1890 8,9 11,2 14,7
1891–1895 8,3 7,3 12,1
1896–1900 9,7 12 15,2

Väkiluvun kasvu on tutkimuskirjallisuudessa nähty tärkeimmäksi 1800-luvun puolta 
väliä koskevaksi väestölliseksi tekijäksi. Esimerkiksi Pekka Haatasen mukaan yksipuo-
lisesti maatalousvaltaisessa ja rajoittavan lainsäädännön kahlitsemassa yhteiskunnassa 

394 Tilastokeskus: Kirkon väkilukutaulukot Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääni 1880–1920.
395 SVT VI 9 väkiluvun tilastoa 1880, 7–9.
396 Taulukon tiedot Strömmer 1969, 175.
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väestönlisäys jo 1800-luvun alkupuolella merkitsi maan taloudelliseen kenttään koh-
distuvaa painetta, joka ei pitkään aikaan päässyt hellittämään. Väestökehitys oli kaiken 
taustalla, yksilöidyt taloudelliset ja sosiaaliset probleemat olivat vain väestöongelman 
muunnoksia.397 Haatasen näkemykseen sisältyy se ajatus, että väestönlisäys olisi ollut 
hallitsematonta ja että siihen olisi voitu vaikuttaa vain vähän. 

Kysymys väestöstä nousi poliittiseksi teemaksi kuitenkin jo 1700-luvun alun 
Ruotsissa, jolloin säädyt valittelivat työvoimapulaa.398 Jo 1700-luvun puolessavälissä 
Fredrik Friesendorff esitti ajatuksia, joiden mukaan ihmiset ryhtyivät toimittamasta 
maailmaan lapsia, jotka olivat vailla elämisen edellytyksiä.399 Ongelmia koetettiin 
aluksi ratkaista vuoden 1739 ankaralla palvelussäännöllä, joka velvoitti jokaisen työikäi-
sen palvelukseen tai sotaväkeen.400 Palveluspakon rajoitukset ja maastamuuton estämi-
nen eivät kuitenkaan johtaneet toivottuun lopputulokseen. Tämän johdosta ryhdyttiin 
lainsäädännöllisin keinoin helpottamaan väkiluvun kasvua, jonka tuloksena laadittiin 
laki ”Väkiluvun kasvattamisesta Valtakunnassa”. Tämän lain mukaan kaikki talolli-
set tai torpparit vapautettiin kaikista henkilökohtaisista ulosteoista (veroluontoisista 
maksuista), mikäli heillä oli neljä manttaalin kirjoitettua lasta. Samalla sallittiin myös 
mäkitupien perustaminen.401 

Se, että väkilukuun yritettiin vaikuttaa nimenomaan erilaisilla elinehtoja kohenta-
villa palkinnoilla, kertoo siitä, että ajatus ihmisten syntyvyys kontrollista ei ollut vieras. 
Myös Kari Pitkänen on esittänyt, että Savo-Karjalassa irtaimen maataloustyöväestön 
olojen huonontuminen on saattanut motivoida tätä ryhmää vähentämään hedelmäl-
lisyyttään.402 Myöhemmissä Ruotsia koskevissa paikallistutkimuksissa on todettu, 
kuinka väkiluku kasvoi voimakkaasti seuduilla, joilla oli tarjolla runsaasti työtilaisuuk-
sia. Näin kävi esimerkiksi Västernorrlandin läänissä, joka samoin kuin Etelä-Pohjan-
maa, tuli tunnetuksi suurena siirtolaisuusmaakuntana.403 Väkiluvun kasvu voidaan 
nähdä myös merkkinä maatalouden voimaperäistymisestä. Boserupin mukaan vasta 
uusien maanmuokkausmenetelmien ja erilaisten teknologioi den avustuksella väkiluku 
lähti nousuun. Teknologioiden kehittymiseen on luettavissa myös työn organisointi ja 
erilaiset työtä säästävät menetelmät, jotka tehostivat maanviljelystä.404

Kysymys väestöstä nousi esiin uudella tasolla 1800-luvun puolessa välissä. Tällöin 
keskeiseksi ongelmaksi artikuloitui ”irtain väestö.” Toivo Nygårdin mukaan köyhää ei 

397 Haatanen 1968, 25.
398 Kallio T. 1913, 59.
399 Kallio T. 1913, 62.
400 Modée 1746, 1582–1599. (Den 21. Aug. 1739 förnyad Legohjons-stadga art 1, § 1).
401 Modée 1777, 260. (Den 8 Martii 1770 kongl Maj:ts Förordring til den fordran af Folkmängdens 
ökande i Riket).
402 Pitkänen 1980, 384.
403 Tedebrand 1972, 76.
404 Boserup 1981, 101, 134–135.
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vielä 1800-luvun alkupuolella katsottu mitenkään erityisen karsaasti. Hänen katsot-
tiin liittyvän siihen maailmanjärjestykseen, jonka ihmiset olivat osakseen saaneet. 
Vuosisadan toisella ja kolmannella kymmenluvulla sattuneet kato- ja tautivuodet olivat 
käännekohta paitsi yhteiskunnallisesti heikko-osaisten taloudellisessa tilassa myös siinä 
tavassa, jolla parempiosaiset heihin suhtautuivat. Muotiin tuli valittaa samoja asioita 
kuin Ruotsin puolellakin. Kerjäläisiä oli liikaa, irtolaisuus sai vapaana rehottaa, loiset 
olivat laiskoja eivätkä tehneet töitä kuin kesäisin. Talvella he vain makasivat ja antoivat 
toisten elättää itsensä. Kuvaavaa asenteen muutokselle on, että maaherrojen kertomuk-
sissa, siis julkisen vallan virallisissa näkemyksissä, alkaa 1840-luvulla toistua kyseinen 
valitus ja huoli kerjäläisten ja irtolaisten määrän huikeasta lisääntymisestä.405

Taulukko 15. Irtaimen väestön suhteellinen osuus ammatissa toimivasta väestöstä vuosina 1880–
1900.406

1880 1890 1900
Uudenmaan lääni 17,2 25,4 33,7
Turun ja Porin lääni 24,6 34,1 38,1
Hämeen lääni 22,4 32,7 32,8
Viipurin lääni 21,8 27,8 34,1
Mikkelin lääni 33 33 35,9
Kuopion lääni 39,3 35,6 37,4
Vaasan lääni 27,5 33,7 37,1
Oulun lääni 34,2 39,4 42,2
Koko maa 27,2 32,7 36,4

Kuopion ja Mikkelin läänin korkeat lukemat irtaimen väestön osalta avasivat keskus-
telun, joka jatkui eri muodoissaan seuraavien vuosikymmenten ajan. Keskustelun pit-
käaikaisuutta kuvastaa se, että vielä vuonna 1901 vaivaishoidontarkastaja ja vaivaistalo-
jen puolestapuhuja G. A. Helsingius haki ratkaisua tilattoman – siis irtaimen väestön 
ongelmaan. Helsingiuksen mukaan oli olemassa paikkakuntia, missä tuo väestönosa 
eli ”verrattain suotuisissa oloissa ja missä se ei ole kunnalle eikä yksityisille haitaksi”. 
Tällaiset olot vallitsivat kuitenkin Helsingiuksen mukaan vain Etelä-Suomessa. Sitten 
Helsingius kuvasi ”irtolaistyöntekijän” arkea tyypillisimmillään: Vuokra-asunnoissa 
asuu kolme tai neljä perhettä samassa tuvassa, toiset taas puoleksi maan sisään kaive-
tuissa mäkituvissa. Joillakin on vain makuupaikka uunilla tai lattialla.407

Helsingiuksen kuvailusta käy ilmi, että osa tiedoista tulee tilaston ulkopuolelta. 
Tämä tilaston ulkopuolinen tieto selittää osaltaan sen, miksi esimerkiksi suhteellisen 

405 Nygård 1985, 45.
406 Jahnsson 1908, 5.
407 Helsingius 1901, 4.
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korkeisiin Uudenmaan läänin tai Turun ja Porin läänin lukuihin ei ollut syytä puuttua: 
Oli olemassa muita tekijöitä, jotka ratkaisivat sen, että viranomaisten kiinnostus 
kohdistui nimenomaan Savo-Karjalan suuntaan. Ratkaisevaa Helsingiuksen pohdin-
noissa ei ollutkaan irtaimen väestön määrä, vaan mentaliteetti. Toimettomuus ja ajan 
tuhlaaminen olivat erityisen raskauttavia seikkoja Helsingiuksen pohdinnoissa.

1800-luvun lopun tilattoman tai irtaimen väestön ongelmassa oli kysymys pohjim-
miltaan tilallisen ja tilattoman väestön suhteesta. Ongelmaksi koettiin nimenomaan 
tilaton väestö, vain vähäisemmässä määrin esimerkiksi palkkausolot. Periaatteessa 
ongelmaan oli olemassa kaksi ratkaisua. Toinen oli järjestää tilattomille maata, toinen 
taas hankkia tilattomille elinkeinoja muuta kautta. Maanhankinta tarkoitti joko 
pientä palstatilaa tai sitten isännän maille rakennettavaa mäkitupaa. Tätä menettelyä 
kannattivat esimerkiksi Aksel Lilius408 ja Hannes Gebhard, jonka mukaan maalais-
oloja ei voinut pitää terveenä, ”ellei vähintään puolet maalaiskuntien perheistä omista 
maata.” Tätä väitettä esimerkiksi torpparioloja tutkinut Viljo Rasila piti agraarivaltai-
sen ajattelun synnyttämänä.409 Myös jotkut aikalaiset, kuten kotiteollisuutta puolusta-
nut Helsingius, pitivät pikkutilallisuutta tai mäkitupalaisuutta liian sitovana: Helsin-
giuksen mukaan ne olisivat olleet johdattamassa entistä suurempaan riippuvuuteen 
isäntäväestä. ”Autettakoon vain loisia hankkimaan itselleen omia tupia ja maapalstoja: 
Köyhyys ja tapainturmelus on heitä sinne seuraava, el lemme voi tarjota heille työtä.”410

Kysymys irtaimesta väestöstä ei ole yksiselitteinen. Esimerkiksi Matti Peltonen on 
pohtinut, voidaanko olettaa, että koko tilaton väestö oli suhteellista liikaväestöä. Oliko 
irtainta väestöä se maaseutuväestö, joka ei saanut toimeentulonsa pääosaa yksityis-
omistuksella hallitsemastaan maasta? Vai oliko irtainta väkeä vain se osa maaseudun 
asukkaista, joka ei hallinnut maatalousmaata missään muodossa, ei omistuksen eikä 
vuokrauksen perusteella? Peltosen mukaan näin ajateltuna irrallisuus määrittyi-
si enemmän elämäntavan pohjalta, jolloin talollisten ja torppareiden nähtiin olevan 
maassa ”kiinni”, eivätkä siitä ”irrallaan”.411

Peltosen esittämät arviot irrallisuuden käsitteen sisällöstä osunevat oikeaan. Voidaan 
lisäksi kysyä, missä määrin ”irrallisuus” oli vastentahtoista ja missä määrin valittua. 
Mikäli ”irtaimen väestön ongelmaa” lähestyy subjektiivisesta näkökulmasta, eli siitä, 
millaisena tuo irtaimena olo koettiin, voidaan päätyä varsin erilaisiin tulkintoihin. 
Tällöin voidaan kysyä, millä tavoin väestö oli irtainta. Oliko kysymys vanhakantaisesta 
irtaimesta väestöstä, kaski- tai kirveskansasta, jonka olemassaolon ehdot ja pärjäämi-
nen liittyivät nimenomaisesti ”irtaimeen” elämäntapaan. Vai oliko kysymys nykyaikai-
sesta irtaimesta väestöstä, jota pitäisi pikemminkin tulkita maaseudun vuokralaisina 
tai ”alivuokralaisina”, joille maatalous oli vain yksi pala pärjäämisen mosaiikissa.

408 Jahnsson 1908, 29.
409 Rasila 1970, 15; Gebhard 1908, 10–20 ja 115–116.
410 Helsingius 1901, 6.
411 Peltonen 1987, 37.
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Voidaankin ajatella, että 1700-luvun lainsäädännön tarkoitusta tuottaa ”käsiä 
pellolle” ja sotaväkeen haluttiin valvoa tabellilaitoksen tuottamilla tilastoilla. Nämä 
tilastot kertoivat oleellisen, eli sen, missä määrin työvoimaa oli tarjolla. Tabellilaitok-
sen alkuperäinen tarkoitus muuttui, kun irtainta väkeä ryhdyttiin tulkitsemaan toises-
ta näkökulmasta. Tästä näkökulmasta katsottuna irtain väki oli merkki yhteiskun-
nallisesta sairaudesta. Viranomaiset halusivat kiinnittää ”irtaimen väen” maahan tai 
antaa näille käsityöneuvon opetusta, riippumatta siitä, oliko ”irtain väki” kiinnostunut 
tästä vai ei. Tämä ajatuskulku eli vielä jopa 1900-luvun alkupuolen Suomen Virallisen 
Tilaston maatyöväen palkkaehtoja koskevassa tilastossa, johon kirjattiin kunnittain 
ylös työvoiman riittävyyttä. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan 32 kunnan kohdalla oli 
merkintä ”niukka” ja jopa joidenkin, kuten Evijärven kohdalla, ”suuri puute”, olletikin 
Amerikan siirtolaisuuden seurauksena.412

Tabellilaitoksen tilastot edustavatkin tässä tutkimuksessa ainoastaan raakamate-
riaalia. Ne kertovat tietyllä tarkkuudella sen, mikä oli ihmisten suhde maaomaisuu-
teen. Ne kertovat myös tietyllä todennäköisyydellä siitä, kuinka tuotanto jakaantui ja 
millainen rahaksi muutettavissa oleva elintaso vallitsi. Asiantilojen todellisuudesta ei 
kuitenkaan voida päätellä sitä, mitä ihmiset todella halusivat. Kuten Matti Peltonen 
huomauttaa, ihmiset eivät aina köyhyydestään huolimatta olleet halukkaita vaihta-
maan elämäntapaansa.

3.2 Kirkon väkilukutaulut ammattitilaston lähteenä

Maatalousväestön suhteellisen osuuden ammatissa toimivasta väestöstä voidaan katsoa 
pysyneen ennallaan 1700-luvun puolivälistä aina lähelle 1800-luvun puoliväliä saakka. 
Suunnilleen 1840-luvulta alkaen maatalousväestön osuus ammatissa toimivasta väes-
töstä alkoi hiljalleen laskea. Lasku oli kuitenkin varsin hidasta, sillä 1870-luvulle men-
nessä maatalousväestön osuus ehti laskea vain 2–3 %. Maatalous elätti vielä aikakauden 
lopussa valtaosan Suomen väestöstä. Maaseudulla maatalous oli vielä hallitsevammassa 
asemassa elättäen 95 % kaikista ammatissa toimivista miehistä.413

Vaikka keskustelu ”tilattoman väestön ongelmasta” ajoittui 1800-luvun loppu-
puolelle, tämä ei merkinnyt sitä, että tilattoman väestön kasvu olisi alkanut samaan 
aikaan. Yhtenä lähteenä voidaan käyttää kirkon väkilukutaulukoita, jotka puuttuivat 
1800-luvun keskustelusta. Väkilukutaulukoiden puuttuminen 1800-luvun keskus-
telusta johtui siitä, että näistä taulukoista julkaistiin materiaalia O. K. Kilven väestö-
tilastollisena tutkimuksena vasta vuonna 1913. Kirkon väkilukutaulukoiden avulla 
voidaan osoittaa, että talollisten ja ”tilattoman luokan epätasainen kehitys” eli tilat-
toman väestön ongelma ei alkanut vuonna 1880 tai edeltävinä lähivuosikymmeninä. 

412 Esimerkiksi SVT III 4, maatalous.
413 Soininen 1974, 27.
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O. K. Kilven tutkimus Suomen ammatissa toimivasta väestöstä osoittaa, että ”epäit-
senäisen luokan” kasvu voidaan dokumentoida jo 1700-luvulle. Samalla tavalla hidas 
muutos oli käynnissä koko 1800-luvun alkupuoliskon: vuonna 1815 talollisten määrä 
ammatissa toimivasta väestöstä oli Suomessa vielä 17,8 % ja vuonna 1875 enää 12,8 %. 
Vastaavasti mäkitupalaisten ja loisten määrä oli vuonna 1815 6,8 % ja vuonna 1875 jo 
15,2 %.414

Väkilukutaulukoiden avulla on mahdollista seurata väestön ja ammattiryhmien 
kehitystä aina pitäjäkohtaiselle tasolle saakka. Tässä tutkimuksessa tiedot on koostet-
tu käymällä läpi yksityiskohtaisesti kaikkien tutkimusalueen pitäjien tiedot vuosilta 
1870–1920, paitsi vuodelta 1870, jolloin jaottelu oli rovastikuntakohtainen. Väkilu-
kutaulukkojen monimuotoinen materiaali mahdollistaa sen, että niiden pohjalta voi 
koota monenlaisia ammatillisia jakoja. Esimerkiksi samaa, kirkon väkilukutaulukoihin 
nojaava materiaalia käyttäneessä Väestön elinkeinossa maa- ja metsätalous muodostaa 
yhden kokonaisen ryhmän. Koska tämä jako olisi ollut tässä tutkimuksessa merkitykse-
tön, on tutkimuksellisena valintana ollut hienojakoistaa tarkastelua maatalousväestön 
eri alaryhmiin. Tätä voi perustella siten, että eri lähteiden perusteella maatalousväestön 
osuus koko maan väestöstä oli 78,2–87,3 %.415 Ns. teollistuneitten läänien eli Uuden-
maan, Turun ja Porin, Hämeen ja Viipurin läänien ulkopuolella maataloudesta eriyty-
neiden elinkeinojen osuus ammatissa toimivasta väestöstä oli vielä vuonna 1880 vain 
kymmenen prosenttiyksikön luokkaa.416

Väkilukutaulukoissa väestö jaettiin elinkeinon ja ammatin mukaan. Emäseurakun-
nan taulun laati kirkkoherra, kappeli-, apu- tai ruukinseurakunnan taulun asianomai-
nen kappalainen tai saarnaaja. Tauluun merkittiin kaikki seurakunnan kirkonkirjoissa 
olevat henkilöt, myös ne, jotka silloin eivät olleet paikkakunnalla. Sama koski myös 
ulkomailla matkustelevia merimiehiä, sotamiehiä ja reservin vakinaista yli- ja alipääl-
lystöä.417 Tärkeänä erona väkilukutaulukoissa henkikirjoihin verrattuna on se, että 
väkilukutaulukoiden avulla on myös mahdollisuus tehdä henkikirjoja tarkempia jaotte-
luja tilallisten ja tilattomien välille, esimerkiksi talolliset ja torpparit tulevat erotelluksi 
omaksi ryhmäkseen.

Ongelmana on se, että taulujen ammattia ja elinkeinoa koskevia tietoja ei voi pitää 
yhtä tarkkoina kuin taulujen muita osia.418 Papit saattoivat antaa tarkkoja tietoja 
väestön iästä ja sukupuolesta, mutta eivät voineet olla perillä ammattitiedoista, koska 
niitä ei merkitty kirkonkirjoihin. Lisäksi Gebhard huomauttaa, että papisto ei antanut 
ammattia koskevia tietoja kustakin henkilöstä, tai edes ruokakuntien päämiehistä 
erikseen. Papiston tehtävänä oli ainoastaan merkitä, kuinka monta henkilöä harjoit-

414 Kilpi 1913, 143–146.
415 Manninen 1976, 23.
416 Sipilä 1976, 87.
417 Tilastokeskus: väkilukutaulukot 1880 yleisiä muistutuksia.
418 Manninen 1976, 20.
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taa eri ammattia. Näin tiedot olivat summittaisia.419 Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
etteivätkö papit olisi kyenneet antamaan suhteellisen tarkkoja tietoja. Esimerkiksi 
Rantanen on katsonut, että papit tunsivat melko hyvin seurakuntansa jäsenet ja osasi-
vat periaatteessa sijoittaa nämä oikeaan ammattiryhmään.420

Toisen virhelähteen, joka liittyi tietojen keräämiseen, muodostivat tuomiokapitu-
lin ristiriitaiset täyttöohjeet. Tuomiokapitulin ohjeiden mukaan talonpoikaisrenki oli 
jokainen 15 vuotta täyttänyt naimaton rahvaanmies, olkoonpa hän sitten kotonaan 
vanhempiensa luona tai palveluksessa. Toisaalta tuomiokapituli ohjeisti ristiriitaisesti, 
että 15–18-vuotiaat työtätekevän luokan pojat pitäisi ryhmittää talonpoikaispoikien 
(bonde gossar) ryhmään. Tarkoituksena olikin, että talonpoikaisrengiksi merkittäisiin 
vasta 18 vuotta täyttänyt. Tämä saattoi johtaa kaksoismerkitsemiseen, sillä papit saattoi-
vat merkitä ensin kaikki 15 vuotta täyttäneet rengeiksi ja sitten vielä 15–18-vuotiaat 
talonpoikaispoikina.421 

Valmiit väkilukutaulukot sisältävät myös muita teknisiä ongelmia, joista tutkijoilla 
on ollut erilaisia käsityksiä. Vuosien 1815–1870 välisen jakson suurin ongelma kulmi-
noituu siihen, ketkä olisi laskettava ammatissa toimivaan A- ja ammatissa toimimatto-
maan B-väestöön. Vuoden 1812 kaavakkeen A-väestö käsitti täysikasvuiset miespuo-
liset, B-väestö naispuoliset ja 15 vuotta nuoremmat henkilöt. A-osastoon merkittiin 
kuitenkin eräitä naispuolisiakin, jotka harjoittivat pääelinkeinollista ammattitoimin-
taa, samoin kuin eräät 15 vuotta nuoremmat miespuoliset; B-osastoon taas merkittiin 
myös yleisistä varoista elätettävät ja avustettavat täysi-ikäiset miespuoliset.422

Tällaisen miesten ja naisten erilaisin perustein tapahtuneen tilastoinnin takana oli 
Mannisen mukaan 1700-luvulta periytynyt ajattelutapa, jonka mukaan nainut nainen 
ei voinut olla ammatissa toimiva henkilö. Käytetyn jaottelun vuoksi ei siis koko väestön 
elinkeinorakennetta voi luotettavasti selvittää, sillä tarkka ammattiryhmittely voidaan 
tehdä vain ammatissa toimivasta A-väestöstä, siis pääasiallisesti miehistä. Kun naisia ei 
ole pidetty ammatissa toimivina, eikä B-väestöstä saada tarkkaa ammattiryhmittelyä, 
ei myöskään naisten sijoittumista eri elinkeinoihin voida selvittää samalla tarkkuudella 
kuin miesten.423

Mannisen mukaan Kilven uudelleenryhmittelystä on jäänyt pois selvästi maata-
louden ammatissa toimivaan väestöön sisältyviä ryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
naimisissa olevat naiset. Kilpi on laskenut ammatissa toimiviin naisiin leskivaimot, kun 
taas emännät yhdessä alle 15-vuotiaiden lasten kanssa on luettu ammatissa toimivan 
väestön ulkopuolelle. Kilven mukaan naispuoliset henkilöt eivät ”melkein säännön-

419 Gebhard 1913, 6.
420 Rantanen 1997, 33.
421 Kilpi 1913, 46–47.
422 Kilpi 1913, 6.
423 Manninen 1976, 21–22.



131Raha, aika, itsekuri

mukaisesti” ottaneet osaa ansiotyöhön ”kansantaloudellisessa mielessä.”424 Soini-
sen mukaan puolestaan emännät osallistuivat tuottavaan ammattityöhön vähintään 
samassa määrin kuin ammatissa toimiviksi merkityt tyttäret ja palvelijat. Koska koko 
naispuolisen väestön ammatissa toimivaan osaan liittyy ongelmia, on Soininen jättänyt 
oman tarkastelunsa ulkopuolelle kaikki naisten ryhmät, myös ammatissa toimivat.425

Soinisen mukaan pahimpana vaikeutena on se, että koko aikakauden ajan 1700-luvul-
ta aina 1800-luvun loppupuolelle asti väestötilasto ei tee mitään eroa talon aikuisten 
ja työkykyisten lasten ja palkatun palvelusväen välillä. Talon aikuiset ja työkykyiset 
pojat ja palkatut rengit esiintyvät yhtenä erittelemättömänä ryhmänä, johon ilmeisesti 
vielä on luettu talossa asuvat ns. setämiehet. Toisaalta talon aikuiset tyttäret ja palka-
tut palvelijattaret eli piiat esiintyvät yhtenä ryhmänä ja siihen ryhmään näyttää luetun 
myös talossa asustaneet naimattomat tädit. Soinisen mukaan tähän outoon ryhmityk-
seen löytyy selitys 1700-luvun lainsäädännöstä, jossa talonpoikien lapset rinnastettiin 
palkattuihin palvelijoihin. Maatalousväestön sosiaalisten erojen kasvaessa talollisten 
lasten ja palvelusväen rinnastuksella ei enää ollut reaalista perustaa.426

Kummanko jako sitten osuu paremmin oikeaan, Soinisen, jonka rajaus tapahtuu 
pelkästään miespuoliseen väestöön, vai Kilven, jonka tekemän rajauksen mukaan 
työväkeen on laskettu lisäksi ”piiat” ja ”itselliset naiset” sekä kaikki muut paitsi sääty-
läisten lesket? Mannisen mukaan Soininen on onnistunut välttämään viisivuotistaulu-
jen puutteen ja Kilven tämän johdosta tekemän virheen rajoittamalla tutkimuksensa 
vain miespuoliseen väestöön. Näin Mannisen mukaan Soinisen tutkimus antaa luotet-
tavimman kuvan maatalousväestön osuudesta kyseisenä aikana.427

Kilven virhe oli siis Soinisen ja Mannisen mukaan siinä, että Kilpi perusteli emäntien 
poisjättämistä kansantaloudellisesti tuottamattomalla työllä. On kuitenkin todettava, 
että riippumatta Kilven mielipiteestä, ammatissa toimiva väestö jaoteltiin juuri tällä 
tavalla. Näin Kilven sinänsä virheelliseltä kuulostavalla perustelulla ei ole merkitystä. 
Emäntiä ei kerta kaikkiaan pysty erottamaan väkilukutaulusta omaksi ryhmäkseen, 
sillä emännät ja alle 15-vuotiaat lapset ovat samassa sarakkeessa. Kilven suurin virhe 
lieneekin siinä, että hän on hyväksynyt kaikki lesket työtätekeväksi väestöksi, vaikka 
leskien joukkoon kuuluu esimerkiksi ”iäkkäiden ja raihnaisten” miesten vaimoja. 
Ainakaan näiden ikämiesten samanikäisten vaimojen ei voida olettaa kaikin osin 
osallistuneen aktiiviseen työelämään. Edelleen se Kilven perustelu, että ainoastaan 
säätyläishenkilöstö kykeni elämään eläkkeestä tai säästöistä on jakoperusteena kelpaa-
maton.428 Olihan syytinki tuttua myös talollisille ja jopa osalle palvelusväestöä taat tiin 

424 Manninen 1976, 21.
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eräänlainen eläke.429 Lisäksi osa leskinaisista putosi varmuudella köyhäinhoidon 
avustettavaksi.

Soinisen mukaan piikaväestöön kuului myös talon omaa väkeä, jolla perusteella 
hän jättää kokonaan huomioimatta piikojen osuuden. Samalla hän kuitenkin hyväksyy 
talon työväkeen kuuluvaksi talon miespuoliset henkilöt, vaikka valittelee sitä, kuinka 
väkilukutaulu tässä kohtaa on vanhentunut.430 Tätä virheellistä epätasapainoa ei Soini-
nen perustele millään tavalla. Omaa logiikkaansa noudattaen Soininen on luonnol-
lisesti jättänyt pois laskuista myös ”itsellisten naisten” sekä suhteellisen vä hä pätöisen 
”leskiä muiden palveluksessa” -ryhmät. Lopputulemana voidaan sanoa, että niin Kilven 
kuin Soinisenkin tulkinnat ovat epätäydellisiä: Kilvellä ammatissa toimiva väestö on 
liian suuri ja Soinisella liian pieni.

Tässä tutkimuksessa väkilukutaulukoiden tietoa on ryhmitelty uudelleen siten, 
että mukaan on otettu vuoden 1870 osalta maatalouden piiriin kuuluvat ammatit. 
Näin ulkopuolelle on jätetty merkityksettömiä ryhmiä kuten papit, opettajat ja virka-
kunta, jotka eivät muutoinkaan muodostaneet kuin muutaman promillen maaseu-
dun ammatissa toimivasta väestöstä. Maatalouden osalta ammattijakoon on laskettu 
mukaan kaikki ne naispuoliset maataloustyön piiriin laskettavat naiset, joiden voidaan 
katsoa kuuluneen ammatissa toimivaan väestöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuk-
sessa on noudatettu pääasiassa Kilvenkin käyttämää jaottelua sillä erotuksella, että 
mukaan on laskettu vain ne naispuoliset, joiden voidaan varmuudella katsoa kuuluneen 
ammatissa toimivaan väestöön. Mukaan ammatissa toimivaan väestöön on näin ollen 
kelpuutettu ”talollisten lesket, jotka vielä harjoittavat talonpitoa”, ”piiat” sekä ”itselli-
set naiset”. ”Muut lesket” on jätetty pois ammatissa toimivasta väestöstä, koska sarake 
jättää liikaa tulkinnanvaraa siitä, toimivatko lesket missään ammatissa vai eivät. Myös 
”leskiä muiden palveluksessa” on jätetty kokonaan ryhmityksen ulkopuolelle. Tämä 
siksi, ettei tarkkaan ottaen voida määritellä liittyikö palvelussuhde maatalouteen vai 
johonkin muuhun, esimerkiksi virkataloon.

Tähän tutkimukseen uudelleen ryhmitelty vuoden 1870 väkilukutaulu sisältää 
ne virheet, jotka esiintyvät alkuperäismateriaalissa ja joista Kilpi, Soininen ja Manni-
nen ovat huomauttaneet. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että ammatissa toimiva väestö 
on naisten osalta liian pieni ja että talonpoikaisrenkeihin ja piikoihin sisältyy talon 
omaa väkeä. Tyylipuhdas ratkaisu olisi ollut jättää rengit ja piiat kokonaan tarkaste-
lun ulkopuolelle, mutta tässä tapauksessa koko palvelusväki olisi jäänyt tarkastelun 
ulkopuolelle. 

429 Vuoden 1880 uuteen väkilukutaulukkoon ilmoitettiin myös syytinkiläisten määrä.
430 Soininen 1974, 21.
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3.3 Ammattirakenne Etelä-Pohjanmaalla ja Savossa

Vuoden 1870 väkilukutaulukon luotettavinta antia on maaseuturahvaan osalta talollis-
ten, torppareiden ja itsellismiesten määrät. Talollisluokkaan kuuluvat laskettiin kaik-
kein tarkimmin, joten tätä pohjalukua voidaan pitää hyvinkin luotettavana. Tässä suh-
teessa tilastot tarjoavat pienimuotoisen yllätyksen, sillä Etelä-Savon talollisten määrä 
on lähes Etelä-Pohjanmaan tasolla (taulukko 16). Tähän on tosin lisättävä muistutuk-
sena, että Etelä-Savossa talollisten ryhmään sisällytettyjen talonvuokraajien määrä oli 
erityisen suuri. Mikäli Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan osalta laskettaisiin pelkästään 
talon omistajat, olisi Etelä-Pohjanmaalla talollisia 17,6 % ja Etelä-Savossa 14,7 %. Myös 
itsellisväestön osalta ammattirakenteessa ei näytä olevan suurta repeämistä suuntaan 
tai toiseen. Mikäli työkykyisten loisten ryhmä lasketaan yhteen erikseen tilastoidun 
itsellisnaisten, siis naimattomien kanssa, syntyy jo jonkin verran eroja. Tuolloin näh-
tävissä on se, että Pohjois-Savossa itsellisluokan osuus on selvästi suurempi kuin Etelä-
Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Talonpoikaisrenkien ja piikojen lukumäärä muodostaa 
kaikilla alueilla reilusti yli puolet ammatissa toimivasta väestöstä. Tämä on seurausta 
edellä kuvatuista luokitteluperusteista. Samalla asetelma kertoo siitä, että ammatissa 
toimivan väestön suuri osa muodostui varsin nuoresta väestöstä.

Vuonna 1880 tilastointiperusteet väkilukutaulukoissa muuttuivat. Yleisenä periaat-
teena vuosien 1880 ja 1890 ammattikaavakkeessa oli ammattien mahdollisimman 
yksityiskohtainen luetteleminen (taulukot 17 ja 18).431 Virhelähteeksi muodostui se, 
että vuosien 1880–1890 väkilukutaulukoissa ei maatalouden piirissä työskenteleviä 
naimisissa olevia naisia eikä yli 15-vuotiaita kotona asuvia lapsia eli ”avustavia perheen-
jäseniä” noteerattu ammatissa toimivaksi väestöksi. Tämä merkitsi ammatissa toimivan 
väestön jäämistä todellista pienemmäksi.432 Mannisen mukaan on kuitenkin todennä-
köistä, että vuosien 1880–1890 tauluja laatiessaan papisto on vielä usein noudattanut 
vanhaa käytäntöä yli 15-vuotiaiden tilastoinnissa. Heitä lienee merkitty sekä päähenki-
löiksi että loisiksi tai palvelusväkeen.433

Vuosien 1880–1890 väkilukutaulukoista löytyy uusi erottelu, kun ”torpparit” ja 
”muut torpparit” on erotettu omiin sarakkeisiinsa, mutta väkilukutaulujen yleisestä 
ohjeistuksesta jää uupumaan, millä tavalla nämä vuokrausmuodot oli tarkoitus erottaa 
toisistaan. Saattaa olla, että tarkoituksena oli erotella toisistaan ne torpparit, jotka 
tulevat toimeen viljelyksellään sekä niin sanotut mäkitupalaiset, joilla ei ollut kylliksi 
peltoa, jotta se olisi yksin riittänyt elatukseen. Taulukkoja täyttäneet kappalaiset eivät 
kuitenkaan ole käytännössä aina tällaista eroa tehneet, lähes sääntöjään ”muiden torppa-
reiden” sarake ammottaa tyhjyyttään niilläkin alueilla, missä mäkitupalaisasutusta on 
ollut. Esimerkiksi sellaisten mäkitupalaisalueiden kuten Isonkyrön, Laihian ja Ylista-

431 SVT VI; väestötilastoa 47, 2.
432 Väestön elinkeino 1979, 7.
433 Manninen 1976, 44.
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ron kohdalla ei ”muiden torppareiden” sarakkeessa ole merkintää, joten mäkitupalaiset 
on merkitty loisten ja itsellisten sarakkeeseen. Toisaalta taas Etelä- ja Pohjois-Savossa 
”muiden torppareiden” sarakkeeseen on useilla paikkakunnilla merkitty suhteelliseen 
runsaasti ammatissa toimivaa väestöä, kuten esimerkiksi Joroisilla, missä väkilukutau-
lukon mukaan olisi vuonna 1880 ollut 151 ”muuta torpparia”, eli noin neljännes kaikis-
ta torppareista.434 

Yhtenä piirteenä vuoden 1880 uudistuksessa oli se, että eri ammattiryhmien väliset 
erot tulivat nyt selkeämmin esiin. Talollisten määrä esiintyy vuosina 1880–1890 Etelä-
Pohjanmaalla merkittävästi suurempana kuin Savossa ja vastaavasti loisten ja itsellisten 
määrä selvästi pienempänä. Pohjois-Savon osalta on havaittavissa pieni hyppäys talol-
lisluokan määrässä vuosina 1870–1880, kunnes seuraa lasku. Selittäjänä voi toimia 
metsätalouden hyvät vuodet ja sen jälkeinen laskusuhdanne. 

Koska eri vuokrausmuotojen välille ei eroa ole tehty, on tässä tutkimuksessa ”arenti-
miesten”, ”torppareiden” ja ”muiden torppareiden” sarakkeet yhdistetty. Torpparit 
olivat jakautuneet tasaisesti, sillä erotuksella, että torppariryhmään sisältyneitä ”muita 
torppareita” oli Etelä- ja Pohjois-Savossa enemmän. Mikäli oletetaan, että kysymyk-
sessä todellakin olivat ”mäkitupalaiset”, tai kuten Gebhard on ryhmän käsitteellistä-
nyt, ”pienemmän talonosanvuokraajat”, voidaan tulla siihen tulokseen, että Savossa 
mäkitupalaiset merkittiin helpommin torppareiksi kuin Etelä-Pohjanmaalla. Ajatusta 
pienienkin, alle 0,5 hehtaarin viljelmien (siis mäkitupien) merkitsemistä torpiksi tukee 
Gebhardin vuoden 1901 taulukko, jossa esimerkiksi Kuopion läänissä 60 % koko talon 
vuokraajista hallitsi alle 3 hehtaarin viljelmää.435 Kun myös Mikkelin läänissä luku 
oli korkea, on todennäköistä, että kynnys merkitä ”muihin torppareihin” varsin pieniä 
viljelmiä olisi ollut matala.

434 Tilastokeskus: Vaasan läänin väkilukutaulukot Isonkyrön, Laihian ja Ylistaron osalta 1880; 
Mikkelin läänin väkilukutaulukko Joroisen osalta 1880.
435 Gebhard 1908, 93.
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Taulukko 16. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja 
Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1870.436

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Talollisia 16,6 11,8 17,9
Torppareita 11,2 7,1 11,1
Työkykyisiä loisia 9,4 14,3 11,1
Itsellisiä naisia 4,2 7,4 4
Talonpoikaisrenkejä 22,6 31,1 25,6
Piikoja 32,3 24,3 28,7
Leskiä muiden palveluksessa 0,5 1,4 0,2
Teollisuus- ja käsityöläiset 2,3 1,9 0,8
Viranhaltijat, liikenne ja kauppa 0,8 0,7 0,5
Yhteensä 100 100 100

Trendinä on näkyvissä, että itsellisten ja loisten määrä oli jatkuvasti kasvussa ja palve-
lusväen vastaavasti vähenemässä. Kun vuoden 1880 ja 1890 taulukot on laadittu samoin 
perustein, voi näitä lukuja pitää vertailukelpoisina. Näiden kahden vuosikymmenen 
osalta on näkyvissä, että Etelä-Pohjanmaalla itsellisten ja loisten määrä on matalampi 
kuin Savossa. Mikäli itsellisten ja loisten ryhmän yhdistää ”päiväläisten” ryhmään, ei 
ero muodostu kuin muutaman prosenttiyksikön suuruiseksi.

Tulkinnanvaraisen ryhmän muodostaa vuosien 1880–1890 väkilukutaulukois-
sa ryhmä ”elinkeino tuntematon”, joka Etelä-Pohjanmaalla on kasvanut jo vuoteen 
1890 mennessä melko isoksi. Mitä ilmeisimmin kyse on suureksi osaksi siirtolai suu-
den aiheuttamasta epäselvyydestä, samasta joka sai aikaan virheen erityisesti Etelä-
Pohjanmaan väkiluvuissa. Hieman hämmentävä on myös ”päiväläisten” (dagsverka-
re) osuus. Nämähän saattoivat olla tulkinnasta riippuen mäkitupalaisia tai itsellisiä. 
Tässä suhteessa koko Etelä-Pohjanmaa lienee ollut erityisasemassa. Esimer kiksi Arvo 
M. Soinisen mukaan peltoalueen, johon siis Etelä-Pohjanmaakin lukeutui, irtaimes-
ta työväestä huomattava osa oli mäkitupalaisia, kun taas kaskialueen irtain työväki 
oli suurelta osaltaan loisia.437 Mäkitupalaiset saattoivat olla joko ko  ko naan tai osaksi 
käsityöläisiä, tai esimerkiksi muurareita ja kirvesmiehiä. Kasvava kotiteollisuus vaati 
tilaa ja asunnon vuokra maksettiin ainakin osittain työllä – siis päivätyönä taloihin. 
Koska mäkitupalaisille tai kotiteollisuuden harjoittajille ei ollut omaa sarakettaan, 
tilastoitiin nämä kaksi ryhmää todennäköisesti vain päiväläisiksi.

436 Tilastokeskus: kirkon väkilukutaulukot Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääni 1870.
437 Soininen 1974, 45.
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Taulukko 17. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet vuonna 1880.438

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Talollisia 15,8 14,4 19,3
Torppareita 18,4 14,1 16,1
Palvelusväki 18,2 21,3 19,3
Itsellisiä ja loisia 37,9 38,1 29,2
Kalastajat 1,3
Päiväläisiä 1,8 3,6 6
Elinkeino tuntematon 2,4 4,1 4
Muu (teollisuus, kauppa, liikenne) 5,5 4,3 4,7
Yhteensä 100 100 100

Taulukko 18. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet vuonna 1890.439

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Talollisia 15,8 11,9 18,9
Torppareita 17 15,6 14,1
Palvelusväki 17,5 19,6 13,6
Itsellisiä ja loisia 39,5 41,6 32,2
Kalastajat 1,9
Päiväläisiä 2,2 3,2 8,1
Elinkeino tuntematon 2,3 3,2 5,3
Muu (teollisuus, kauppa, liikenne) 5,8 4,9 5,8
Yhteensä 100 100 100

Vuoden 1900 kaavakkeessa mentiin ammattien ilmoittamisessa vuosien 1880–1890 
väkilukutaulukkoihin verrattuna aivan päinvastaiseen suuntaan. Siinä ammatit eivät 
esiinny yksitellen lueteltuina, vaan läheiset ”sukulaisammatit” niputettiin yhteen ja luo-
tiin suurempia ammattiryhmiä.440 ”Suurempien ammattiryhmien” luominen tarkoitti 
sitä, että esimerkiksi lähes koko maanviljelysväestö on laitettu yhden otsakkeen alle. 
Tämä ”maanviljelys ja sivuelinkeinot” -otsake kattoi henkilöt, ”jotka viljelivät omaa 
tai muiden maata, maatyössä olevat, rengit ja piiat, mäkitupalaiset ja loiset.” Hämäävää 
kyllä kaavakkeen kohdassa numero 39 esiintyi otsake ”muita ammatteja”, johon luetel-
tiin kuuluvaksi mm. ”loiset ja mäkitupalaiset, joilla ei ole maanviljelystä sekä tilapäiset 

438 Tilastokeskus: kirkon väkilukutaulukot Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääni 1880.
439 Tilastokeskus: kirkon väkilukutaulukot Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääni 1890.
440 SVT VI; väestötilastoa 47, 2.
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päiväläiset.”441 Lopputulemana oli se, että varsinaisen maanviljelijäväestön lisäksi syn-
tyi ”epämääräisen väestön” luokka, johon papisto oli sijoittanut 274 500 henkeä. Näistä 
kuitenkin SVT totesi myöhemmin, että ”suurin osa, ellei kaikki” kuului maataloudesta 
toimeentulonsa saavaan väestöön.442 Kun kaiken lisäksi vuoden 1900 tilasto säilytti 
vuosien 1880–1890 tilastojen heikkouden olla laskematta nk. avustavia perheenjäseniä 
ammatissa toimivaan väestöön, olikin tilastotekninen pannukakku valmis.

Jo tuoreeltaan todettiin SVT:n osalta kainosti vähätellen, ettei vuoden 1900 
väkilukutaulujen antamia tietoja voida pitää ”täysin luotettavina.”443 Myöhemmin 
evästettiin avoimesti, että vuotta 1900 koskevat tiedot tulisi maatalousväestön osalta 
joko kokonaan jättää huomioon ottamatta tai käyttää niiden asemasta maatalousväes-
tön todennäköistä määrää koskevia lukuja.”444 Juuri näin tässä tutkimuksessa onkin 
menetelty. 

Väkilukutaulukoiden sijaan on turvauduttu Tilattoman väestön alakomitean 
vuonna 1901 keräämiin tietoihin. Tässä Hannes Gebhardin laatimassa taulukossa 
luvut on ilmoitettu ruokakunnittain riippumatta siitä, kuuluiko ruokakuntaan yksi 
tai useampi henkilö. Ruokakunnan jäseniksi Gebhard laski ”isäntäväen, lapset tai 
samasta pöydästä syövät omaiset, palvelijat ja hoitolaiset ja kaikki, jotka eivät siitä ole 
pysyväisesti eronneet.” Ammattiaseman merkitsemistä Gebhard pyrki nykyaikaista-
maan siten, että sellaisia nimityksiä kuin ”itsellinen” tai ”mäkitupalainen” ei sallittu, 
koska Gebhardin mukaan ne ”eivät merkinneet mitään ammattia.” Oleellista oli merki-
tä se ammatti, josta hän sai pääasiallisen elatuksensa tai tulonsa. Erityisenä hienoute-
na Gebhardin laatimassa taulukossa on se, että hän on pyrkinyt tekemään eron maata 
viljelevän ja kokonaan ilman viljelmää olevan maatyöväen, ”mäkitupalaisten” ja ”itsel-
listen” välille.445

Etelä-Pohjanmaalla maanomistajia oli Gebhardin selvityksen mukaan vuonna 1901 
lähes puolet ammatissa toimivasta väestöstä, kun taas Etelä-Savossa maanomistajia oli 
27 % ja Pohjois-Savossa ainoastaan 22 % (taulukko 19). Etelä-Pohjanmaalla maanomis-
tajien määrä oli koko maan tasoon verrattuna korkea: Läänitasolla ainoastaan Viipurin 
läänissä oli maanomistajia hieman enemmän. Ammattirakenteiden erilaisuutta Savon 
ja Etelä-Pohjanmaan välillä korostaa lisäksi maanviljelystyöväkeen kuuluvien määrän 
erilaisuus. Maataloustyöväestöstä yli kolmannes Savossa eli ilman viljelmää, kun taas 
suurin osa Etelä-Pohjanmaan maatyöväestä omisti jonkinlaisen viljelmän ja oli siis 
tulkittavissa vuoden 1890 väkilukutaulukon terminologian mukaisesti ”mäkitupalai-
siksi” (taulukko 20).

441 Vuoden 1900 kaavake Väestö jaettuna ammatin ja elinkeinon mukaan. Esimerkiksi Väes-
tön elinkeino 1979, 364–365.
442 SVT VI; väestötilastoa 47, 22.
443 SVT VI; väestötilastoa 47, 37–38 ja 109.
444 SVT VI; väestötilastoa 47, 23.
445 Gebhard 1913, 10.
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Taulukko 19. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet vuonna 1901446

Maanviljelyk-
sellä eläviä 

maanomistajia

Vuokraajia Vuosipalveluk-
sessa

Muu työväki Yhteensä

Etelä-Savo 27,1 21,2 3,2 48,5 100
Pohjois-Savo 22,4 18,6 0,8 58,3 100
Etelä-Pohjanmaa 47,3 12,5 0,8 39,6 100

Taulukko 20. Viljelyksellä ja ilman viljelystä elävien suhteelliset osuudet koko maatalousväestöstä 
vuonna 1901.447

Maatyöväkeä viljelmällä 
varustettuna

Maatyöväkeä ilman 
viljelmää

Yhteensä

Etelä-Savo 22,4 77,6  100
Pohjois-Savo 29,5 70,5  100
Etelä-Pohjanmaa 59,8 40,2  100

Gebhardin tilastollinen esitys oli kunnianhimoinen, mutta ei vailla ongelmia. Yhtenä 
suurena ongelmana oli se, palvelijaväestöä ei kyetty tilastoimaan juuri mitenkään, kos-
ka vain naimisissa olevat rengit laskettiin oman ruokakuntansa päämiehiksi. Kun vain 
ani harva renki oli naimisissa, merkitsi tämä palvelijaväestön lukumäärän romahtamis-
ta vuoteen 1890 verrattuna.

Palvelusväestön lisääminen isäntäväen ruokakuntaan merkitsi sitä, että sekä maata-
omistavan ja maata omistamattoman väestön suhteellisten osuuksien olisi pitänyt 
kasvaa. Todennäköisesti juuri tämä Gebhardin tekemä tilastollisten perusteiden 
muutos oli osaltaan aiheuttamassa sitä, että Etelä- ja Pohjois-Savossa vuonna 1901 
maata omistavaa väestöä oli lähes kaksinkertainen määrä ja maata omistamatonta 
väestöä noin viidennes enemmän vuoteen 1890 verrattuna. Sen sijaan Etelä-Pohjan-
maalla vain maanomistajien määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi, kun taas maata omista-
mattoman väestön määrä ei kasvanutkaan vaan pysytteli osapuilleen ennallaan. Mistä 
tämä saattoi johtua? Tätä seikka on vaikea hahmottaa, mutta yhtenä tekijänä voidaan 
pitää sitä, että osa itsellisiksi vuonna 1890 merkityistä siirtyi varmuudella kuluneen 
kymmenen vuoden aikana pysyvästi Amerikkaan ja osa talollisen pojista tai itsellistä 
oli jo ehtinyt palata takaisin ja siirtynyt talon hankittuaan maata omistavaan luokkaan.

Vuonna 1910 väestölaskenta suoritettiin ammatin ja elinkeinon osalta jälleen uusin 
perustein, mutta muutokset eivät enää voimakkaimmin kohdistuneet elinkeinoja-
otteluun, vaan tällä kertaa lähinnä ammattiasematietojen parantamiseen. Vuodesta 
1910 alkaen elinkeinotilasto sisälsi vain ”läsnäolevan väestön”, jolloin lähes 200 000 

446 Gebhard 1913, 88–113.
447 Gebhard 1913, 88–113.
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”kuollutta sielua” poistui tilastosta. Toisena tärkeänä muutoksena oli se, että ensim-
mäistä kertaa nk. avustavat perheenjäsenet laskettiin mukaan ammattitilastoon. Tämä 
luku sisälsi kuitenkin vain ammatissa toimivat, yli 15-vuotiaat lapset, kun taas naimi-
sissa olevat naiset yhdistettiin alaikäisten lasten kanssa samaan sarakkeeseen. Näin 
ammatissa toimivan väestön lukuja voidaan pitää minimilukuina.448 Tässä tutki-
muksessa ”avustavat perheenjäsenet” on yhdistetty osaksi ammatissa toimivaa väestöä 
(taulukko 21).

Vuoden 1910 väkilukutaulukko sisälsi yhden tärkeän muutoksen. Ensimmäistä 
kertaa ammattiryhmittelyssä tehtiin jako niihin päivätyöläisiin, jotka omistavat oman 
asunnon (itsellisiin ja mäkitupalaisiin) sekä niihin, joilla omaa asuntoa ei ollut.449 
Vaikka muutosta voidaan pitää ajan rattaan kääntämisenä taaksepäin, voidaan jaotte-
lun ansiosta nyt nähdä, että Etelä-Pohjanmaa todella oli vankkaa mäkitupalaisaluetta.

Muutoin 1900-luvun ensimmäinen vuosikymmen ei muuttanut asetelmia maakun-
tien välillä. Talollisten määrä laski jonkin verran Etelä-Pohjanmaalla, mutta pysytte-
li silti edelleen korkealla tasolla. Tilastointiperusteet olivat jälleen muuttuneet, joten 
suoraa vertailua ei voida tehdä sosiaalitaulukon alapäässä. Merkille pantavaa on kuiten-
kin se, että ryhmässä ”elinkeino tuntematon” Etelä-Pohjanmaan osalta on tapahtunut 
vähenemistä. Syynä on mitä ilmeisimmin väestön tarkempi jaottelu läsnä- ja poissaole-
viin.

Taulukko 21. Ammatissa toimivan väestön suhteelliset osuudet vuonna 1910.450

Talolli-
sia

Torp-
pareita

Palve-
lusväki

Itsellisiä 
omassa 

asunnossa

Itsellisiä 
ilman 
omaa 

asuntoa

Päivä-
työläi-

siä

Elin-
keino 
tunte-
maton

Muita Yh-
teensä

Etelä-Savo 30,7 20,9 5 7,1 25,2 3,1 2,2 5,8 100
Pohjois-Savo 25,8 20 7,4 11,3 22,8 5,4 2,4 4,8 100
Etelä-Pohjanmaa 42,6 14,1 5 17,3 6,5 5,8 1,5 6,9 100

448 Manninen 1976, 52.
449 Tilastokeskus: vuoden 1910 väkilukutaulu.
450 Tilastokeskus: vuoden 1910 väkilukutaulu.
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Taulukko 22. Ammattissa toimivan väestön suhteelliset osuudet vuonna 1920.451

Talolli-
sia

Torp-
pareita

Palve-
lusväki

Itsellisiä 
omassa 

asunnos-
sa

Itsellisiä il-
man omaa 

asuntoa

Päivä-
työläi-

siä

Elin-
keino 
tunte-
maton

Muu Yh-
teensä

Etelä-Savo 32 19,5 5,3 6,5 24 3,5 1 8,2 100
Pohjois-Savo 28,8 17,8 6,8 12,8 22,5 3,7 1,7 5,8 100
Etelä-Pohjanmaa 52,2 10,7 3,7 16,4 6,7 2,6 0,5 7,2 100

Vuonna 1918 astui voimaan lunastuslaki, jonka piiriin kuului vuoden 1909 maan-
vuokra-asetuksen määrittelemät yksityismaalla olevat torpat, lampuotitilat ja mäki-
tupa-alueet.452 Se, missä määrin lunastusoikeutta käytettiin hyväksi, näkyy jo jonkin 
verran vuoden 1920 tilastossa. Eniten oikeutta käytettiin Etelä-Pohjanmaalla, missä 
itsenäisten tilojen määrä kohosi kymmenessä vuodessa yli puoleen maaseudun kaikis-
ta ruokakunnista. Etelä- ja Pohjois-Savossa kohoaminen oli vain muutaman prosentin 
luokkaa. Samalla lunastusinnokkuuden voidaan katsoa ainakin osittain heijastelevan 
elintasoeroja: Etelä-Pohjanmaan torppareilla ja mäkitupalaisilla oli varaa lunastaa pie-
niä maatilkkujaan itsenäisiksi.

3.4 Yhteenveto

Väkilukutaulukoita voidaan pitää sosiaaliteknisenä keksintönä, joiden kulmakivenä oli 
ajatus siitä, että ihmisiä saattoi tarkkailla rationaalisesti ja näennäisen puolueettomasti. 
Pohjana tälle tarkkailulle oli 1760-luvun lainsäädäntö, jossa valtion hyvinvointi kat-
sottiin riippuvaiseksi erityisesti palvelus/sotaväestön määrästä. Tuottamalla ajatuksen 
ihmisistä, jotka olivat suhteessa maahan, laki muodosti itsellisten ja mäkitupalaisten 
ryhmän, jonka määrän seuraamiseen väkilukutaulukot soveltuivat erinomaisesti. Sa-
malla luotiin ihmisryhmät, jolla ei ole varsinaista ammattia, vaan lähinnä reservisuhde 
aktiiviväestöön. Nimitys ”loinen” kuvastaa hyvin tätä ajattelua. Tätä lainsäädännön ja 
tilastoteknisen tarkkailun liittoa voi kuvata myös Foucault’n sanoin:

”Ehkä vain on pakko luopua siitäkin perinteisestä kuvitelmasta, että tietoa on 
vain siellä, missä vallankäyttö on lakannut, ja että tieto voi kehittyä vain vallan 
määräysten, vaatimusten ja etujen ulkopuolella… On pikemminkin myönnettä-
vä, että valta myös tuottaa tietoa…; että valta ja tieto edellyttävät toinen toistaan: 

451 Tilastokeskus: vuoden 1920 väkilukutaulu.
452 Rasila 1970, 384.
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että ei ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei muodostuisi sitä vastaavaa tietokenttää, 
eikä tietoa, joka ei edellyttäisi ja samalla muodostaisi valtasuhdetta.”453

Ajatus sitoutumisesta maaomaisuuteen ja maaseutuväestön ”epäitsenäisen” osan suhde 
talollisiin eli vahvana vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, vaikka maaseudullakin 
syntyi uusia ammattinimikkeitä. Monet olivat enää vain osa-aikaisia maataloustyönte-
kijöitä, jotka saattoivat työskennellä joko ammattimiehinä tai työläisinä teollisuuslai-
toksissa. Monelle vuokra-asunto oli ensisijaisesti tila, jota käytettiin elämiseen, sillä esi-
merkiksi mäkituvat eivät enää välttämättä liittyneet ”päätilan” talouteen muuta kuin 
vuokratulojen kautta. Esimerkiksi Lapuan kohdalla teki kappalainen vuonna 1900 
väkilukutaulua täyttäessään reunamerkinnän: ”Kehruu ja kutomo- ym. käsityöllä elät-
tää itseään kenties joku satakunta perhettä, vaan kun ei niistä kirkonkirjoihin mitään 
merkitä, ei voida täsmällisiä tietoja antaa. Nuo henkilöt ovat itsellisten luvussa.”454

Väkilukutaulukoiden kokoamisperusteiden jatkuvat muutokset heijastelevat niitä 
erilaisia näkemyksiä, joita hallinnon sisällä esiintyi. Ennen vuotta 1880 maaseutu-
väestöä koskevat tilastot oli laadittu käyttäen keskuksena talon taloutta, jolloin 
tunnustettiin talon oma suvereenisuus ohjata talon piiriin kuuluvia ihmisiä. Tuolloin 
talon hallinnan piiriin luettiin laaja palvelusväestö. Nyt uudessa katsannossa yhdeksi 
tärkeäksi ongelmaksi kohosi yhä enenevässä määrin väestön tuottavuus, jolloin katse 
kohdistui ennen muuta alempaan rahvaaseen. Tässä yhteydessä väestöstä tehtiin sekä 
objekti että subjekti: Objekti siinä mielessä, että hallinto määritti ne tavoitteet, johon 
väestön kautta olisi päästävä, subjekti siinä mielessä, että väestön täytyisi saada toimi-
maan itsenäisesti haluttuun suuntaan. Ohjauksessa ei sinänsä ollut mitään uutta, sillä 
olihan väestöä pyritty jo 1700-luvulta lähtien lisäämän siinä tarkoituksessa, että se 
koituisi valtakunnan eduksi. Uutta olikin nyt se, että tarkkailu suunnattiin nyt tiettyyn 
väestönosaan ohi patriarkaalisten perherajojen. Tässä katsauksessa suurta osaa väestös-
tä ei nähty enää palvelusväkenä vaan ”tilattomina”, vitsauksena ja kuluna, ylimääräise-
nä tekijänä, joka ”söi valtakunnan ruumista” ja joka täytti ”vanki- ja sairashuoneet”.455 

Kirkon väkilukutaulukoiden uusiutuminen jäi puolitiehen, sillä ne säilyttivät 
pohjavireenä patriarkaalisen tarkastelunäkökulman. Jaottelu tilalliseen ja tilattomaan 
väestöön kertoo siitä, että maata omistamaton väestö haluttiin palauttaa vanhaan 
suvereeniin valtasuhteeseen. Väkilukutaulukoista puuttuivat kuitenkin kokonaan 
sellaiset hallinnan mekanismit, jotka olisivat kyenneet taulukoimaan yksilöä jatkuvas-
ti lapsuudesta lähtien. Viimeistään kansakoulun neljännen luokan jälkeen tilattoman 
väestön jälkeläisistä tuli hallinnolle epämääräistä massaa, jolla ei ollut muuta tulevai-
suutta kuin aikuisuudessa odottava ”tilattoman” taulukkoarvo. Tämä patriarkaalinen 

453 Foucault 1980a, 35.
454 Tilastokeskus: Vaasan läänin väkilukutaulukko, Lapuan seurakunta 1900.
455 Kuopion Sanomat 11.4.1857, 3.
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leima säilyi väkilukutaulukoiden ominaispiirteinä aina 1900-luvun toiselle vuosikym-
menelle.

3.5 Taloudellinen tilanne ja rahvaan olot 
1800-luvun lopun Suomessa

Suomi oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuun tultaessa leimallisesti maata-
lousyhteiskunta. Vuonna 1880 koko väestöstä 73,4 % ja vuonna 1900 68 % hankki 
elantonsa maataloudesta.456

Vielä vuonna 1870 Suomen väestöstä maalla asui 92,6 %. Maalaisväestöstä puoles-
taan 85 % hankki elantonsa maatalouselinkeinoista.457 Elinkeinorakenteessa tapah-
tui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa mittavia muutoksia. Sosiaalihistorian 
kannalta tärkeimpinä rakenteellisina uudistuksina on mainittu teollistuminen, puuta-
varakauppa sekä maatalouden koneellistuminen ja kytkeytyminen markkinatalou-
teen. Vedenjakajana on pidetty 1860-lukua, jota ennen suomalainen yhteiskunta oli 
maatalousvaltainen ja staattinen, mutta jonka jälkeen yhteiskunnan olennaisin piirre 
oli teollistuminen ja kaupungistuminen.458 Sahateollisuudesta tuli koko maan talous-
elämän katalysaattori, sillä parhaimmillaan vuonna 1877 sahatavara muodosti lähes 
puolet viennin arvosta.459

Vuosi 1870 aloitti Suomen historiassa vuosikymmenen, jota leimasi bruttokansan-
tuotteen yhä kiihtyvä kasvu. Kun kasvu vuosina 1860–1869 oli vajaa 13 prosenttia, oli 
kasvu vuosina 1870–1879 jo 16 prosenttia.460 Suomen bruttokansantuotteen volyymi 
asukasta kohden kasvoi vuodesta 1860 vuoteen 1913 yli kaksinkertaiseksi eli keski-
määrin 1,5 % vuodessa.461 Maataloustyöntekijöiden palkat olivat korkeimmillaan 
1870-luvun loppupuolella, taantuivat hetkeksi, mutta kohosivat jälleen 1880-luvun 
lopussa.462 Reaalipalkat nousivat kaikissa ammattiryhmissä. Keskimääräinen vuotui-
nen kasvu oli vuosina 1890–1910 1,9 % ja maataloustyöntekijöidenkin ryhmässä 
1,7  %.463 Elintason nousua saattoi seurata myös ”ylellisempien” kulutustavaroiden 

456 Väestön elinkeino 1979, 332 ja 334.
457 Haatanen 1968, 36.
458 Rasila 1982, 13.
459 Rasila 1982, 22.
460 Hjerppe 1990, 185.
461 Heikkinen 1990, 127.
462 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 33–35.
463 Heikkinen 1990, 133.
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käytön kasvulla. Rukiin ja perunoiden kulutus pysyi ennallaan, sen sijaan sokerin 
kulutus kolminkertaistui ja kahvinkulutus kaksinkertaistui vuosina 1885–1910.464

Toimeentulo ei kuitenkaan jakaantunut tasaisesti. Talolliset muodostivat itsenäi-
sen, selvästi varakkaimman ryhmän, jonka toimeentulo tiettyjä kriisiaikoja lukuun 
ottamatta oli yleensä taattu. Torpparit puolestaan eivät kyenneet kilpailemaan talol-
listen kanssa varallisuudessa, joskin joissakin yksittäistapauksissa saattoi torpan tuotto 
jopa ylittää pienen talon tuotannon. Palkolliset ja tilaton väestö olivat riippuvaisia 
suhdanteista ja alueesta riippuen tekivät pidempiä tai lyhyempiä työrupeamia talollis-
ten leivässä sekä metsätöissä. Maalaisrahvaan alin luokka olivat irtolaiset, jotka eivät 
omanneet vakituista asuin- tai palveluspaikkaa ja tämän lisäksi joutuivat syystä tai 
toisesta viranomaisten silmälläpidon alaisiksi. Tyypilliseksi irtolaiseksi voidaan lukea 
prostituoidut, mutta myös kiertelevät kauppiaat tai työn perässä ilman viranomaisten 
lupaa tai hyväksyttyä päästökirjaa kulkeva väestö.

Maalaisrahvaan alimmalta kerrokselta puuttui periaatteessa mahdollisuus tehdä 
mitään muuta kuin maatyötä henkensä pitimiksi. Kaiken lisäksi työn täytyi tapahtua 
isäntien valvonnassa. Jokaisen yli 15-vuotiaan oli periaatteessa tehtävä työtä, muussa 
tapauksessa oli hankkiuduttava sotaväkeen. Esimerkiksi vuonna 1805 säädetyn palkol-
lissäännön mukaan oli mahdollista, mikäli henkilö ei hakeutunut vuosipalvelukseen, 
lukea hänet irtolaiseksi, jolloin hänen täytyi astua sotapalvelukseen. Mikäli sotaväkeen 
ei huolittu, niin edessä oli yleinen työ lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, sukupuolen 
ja olosuhteiden mukaan. Lyhyesti sanottuna kaikki ne jotka kieltäytyivät vuosipalve-
luksesta, kategorioitiin irtolaiseksi.465

Lakeihin saatiin vähin erin muutoksia, mutta tietynlaisia ehtoja asetettiin paikka-
kunnalta toiselle siirtymisessä ja elannon hankkimisessa. Esimerkiksi vielä vuoden 
1852 asetuksessa laillisesta suojeluksesta rahvaan oli turvautuminen isännän suojeluk-
seen, kuitenkin nyt sillä erotuksella, että ”vissi asuinpaikka” riitti lailliseksi suojeluk-
seksi, mikäli isäntä vain oli antanut lupansa. Vissi asuinpaikka viittasi tässä yhteydessä 
niihin isännän maalla eläviin maatyöläisiin, joilla oli oma asunto – siis mäkitupalai-
siin. Ainoa lisäehto oli se, että henkilön täytyi itsensä ”kunniallisesti elättää” ja olla 
”henkilukuun kirjoitettu”. Enää ei ollut työn teon vaatimusta ehdottomassa isännän 
valvonnassa, toisin sanoen muukin kuin maatyö kelpasi, kunhan se ei rikkonut muita 
elinkeinoista säädettyjä asetuksia.466

464 Björkqvist 1958, 215.
465 Samling af de Storfurstendomet Finland gällande och intill år 1855 utkomne författningar  hwilka 
ändra eller förklara landets allmänna lag eller utwidga och närmare bestämma föreskrifterne i de ämnen 
densamma omfattar. 1855, 96. (15.5.1805. Kongl. Legostadga för husbönder och tjenstehjon, Art I, § 1).
466 Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, samt andre allmänna handlingar 
hwilka i Stor-furstendomet Finland sedan 1808 början ifrån trycket utkommit del 14 1853, 158–169. 
(14.1.1852. Hans Kelserliga Majestäts nådiga Förordring, angående laga förswar och huru förswarslöse 
personer skola behandlas, § 1.)
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Liberalismin alkuna on mainittu lausunto, jonka uusi hallitsija Aleksanteri II 
saneli senaatin pöytäkirjaan 24.3.1856. Sen mukaan senaatin oli kohdistettava erityi-
nen huomio kaupan ja merenkulun kehittämiseen, maan teollisuuden kohottamiseen, 
kansakoulujen perustamiseen, sekä liikenneväylien parantamiseen.467 Liberalismi oli 
kuitenkin suhteellista, sillä uudet oikeudet pikemminkin jakoivat rahvasta kuin yhdis-
tivät sitä. Käytännössä tämä tarkoitti talollisluokan vahvistumista. Vuonna 1863 talol-
lissääty palautettiin valtiopäiville ja vuoden 1865 kunnallisasetus antoi talollisille lisää 
päätäntävaltaa paikallisissa asioissa. Tilattomalta väestöltä äänioikeus edelleen puuttui. 
Samaan aikaan tilaton väestö eli tiukassa, jo 1700-luvulta peräisin olevassa laillisessa 
kontrollissa. Näin se sama merkantilistinen lainsäädäntö, joka sitoi kaupunkien porva-
riston tiukkaan ammattikuntapakkoon, sitoi ns. omistamattoman väestön tiukkaan 
palveluspakkoon.468

Vähitellen rahvaan alimpia kerroksia ryhdyttiin hienojakoistamaan ”joutolaisiksi” 
ja ”irtolaisiksi.” Vuonna 1865 ilmestyneessä asetuksessa joutolaisuudesta joutolaisek-
si luettiin se, ”joka ei ole yleisessä palveluksessa, ei harjoita vapaita taiteita, lukemis-
ta, kauppaa, tehdasliikettä, käsitöitä, merenkulkua, maanviljelystä, vuorityötä tahi 
muuta semmoista elinkeinoa, ei omista tahi muiden huolenpidosta saa elatusta, eikä 
ole semmoisessa palveluksessa kuin voimassaoleva palkkaussääntö isännille ja palkol-
lisille määrää sekä kauppa-, tehdas- ja käsityösäännöt käskevät ja josta kunta tahi sen 
asiamiehet sen ohessa todistavat, ettei hän ole uuttera ja siveätapainen elämässänsä eikä 
voimiansa myöten koe kunniallisesti elättää itseään.”469

Joutolaisella ei kuitenkaan ollut lupaa mennä sen kunnan piiriä ulommaksi, johon 
hän kuului, jos hänellä ei ollut erityistä lupakirjaa. Joutolaista paimentamaan tuli 
kunnallislautakunnan valita tarpeellinen määrä rehellisiä talollismiehiä, piirikunnit-
tain vaaria pitämään niistä joutolaisista, jotka asuvat kunnan alalla ja mahdollisuuk sien 
mukaan hankkimaan heille elatusta.470 Tällainen niin kutsuttu kaitsijamies saattoi 
hankkia joutolaiselle työtä toisesta kunnasta, missä kunnanhallitus teki päätöksen 
joutolaisen kykyjen mukaisesta työstä.471

Erityisen pahatapaiseksi katsottuja joutolaisia uhkasi maaherran kuulustelu ja jopa 
työsiirtola. Tämä tilanne säilyi jokseenkin muuttumattomana vuoteen 1865 saakka, 
jolloin laillisesta suojelusta muodollisesti luovuttiin. Alemman rahvaan kannalta lain 
kirjain oli silti melkoisen tyhjä, sillä ilman elinkeinon vapautta ei kansan köyhimmällä 

467 Rasila 1982, 15.
468 Rasila 1982, 20.
469 Storforstendömet Finlands Författnings-Samling 1865. (Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående förvarslösa personer och deras behandling 23.1.1865, 1. Kap., § 1.)
470 Storforstendömet Finlands Författnings-Samling 1865. (Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående förvarslösa personer och deras behandling 23.1.1865, 2. Kap., § 3.)
471 Storforstendömet Finlands Författnings-Samling 1865. (Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående förvarslösa personer och deras behandling 23.1.1865, 3. Kap., § 6.)
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osalla ollut oikeutta hankkia itselleen elatusta esimerkiksi kotiteollisuustöillä. Vuonna 
1859 elinkeinon harjoittamisen oikeuksia laajennettiin. Lain tavoite oli helpottaa 
taloustavaroiden sekä kotiteollisuustöiden ja maataloudessa tarvittavien tavaroiden 
hankintaa. Tätä tarkoitusta varten Senaatin talousosasto myönsi luvan kauppapuo-
tien pitämiseen niillä alueilla, missä todistettiin siihen olevan tarvetta ja jotka sijait-
sivat vähintään 50 virstaa lähimmästä kaupungista tai kauppalasta.472 Vasta vuoden 
1879 asetus laajensi elinkeinovapauden niin, että ”yhteisellä kansalla” ja tilanhaltijoil-
la maaseudulla oli ilman erillistä ilmoitusta mahdollisuus kaupitella ”kaikkea, mitä 
heidän tiloistansa saadaan tahi he ja heidän perheväkensä kotiteollisuudella toimeen 
saavat”.473 Käytännössä laki merkitsi täydellistä elinkeinovapautta. Maaseudun väelle 
lakiasetus merkitsi kotiteollisuuden sallimista ja mahdollisuutta harjoittaa käsityötai-
toja ammattimaisesti: ensimmäistä kertaa historiassa alin rahvas kykeni nyt vapaasti 
rikastumaan omilla taidoillaan. Lopullisesti laillisen suojelun käsitteestä päästiin 
eroon vuonna 1883.474 

3.6 Elinkeinojen kehittyminen Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla

Elinkeinojen kehitys oli ollut Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla erilaista. Tiivistetysti Ete-
lä-Pohjanmaa oli 1600- ja 1700-luvuilla tervarikas samalla kun laivanrakennus ja lai-
valiikenne nousivat huomattaviksi elinkeinoiksi. Tervanpoltto oli niin tuottoisaa, että 
se vielä 1830-luvulla kohosi pääelinkeinoksi laajoilla alueilla Etelä-Pohjan maalla, mm. 
Ilmajoella, Kurikassa, Kauhajoella, Alavudella ja Suur-Lapuan alueella.475 Etenkin 
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa taasen karjantaloustuotteiden myynti, lähinnä 
voin myynti oli Soinisen mukaan voimakkaassa nousussa.476

472 Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, samt andre allmänna handlingar hwilka 
i Storfursterdömet Finland sedan 1808 års början ifrån trycket utkommit. Del 17 1862, 732, (19.12.1859 
hans Kejserliga Majestäts nådiga Förordning, angående inrättande af handelsbodar å landet och huru 
handel i dem idkas må, § 1 .)
473 Suomen Suuriruhtinanmaan asetuskokelma vuodelta 1879. (Keisarillisen majesteetin armollinen 
asetus elinkeinoista 31.3.1879, 1. luku, § 8.)
474 Suomen Suuriruhtinanmaan asetuskokoelma vuodelta 1883. Keisarillisen majesteetin armolli-
nen julistus erinäisistä vaarinotoista irtolaisten kanssa menettelemisestä 2.4.1883.
475 Kaila 1931, 362–365; Hautala 1956, 132–133; Alanen 1949, 206; Ojala 2001, 34–36.
476 Soininen 1974, 364.
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Taulukko 23. Maatalousväestön ensisijaiset rahanhankintakeinot pitäjittäin 1830-luvulla.477

Vilja ja paloviina Karjan tuotteet Metsän tuotteet
Mikkelin lääni 11 2 1
Kuopion lääni 3 21 1
Etelä-Pohjanmaa 8 6 33

Alueet poikkesivat toisistaan myös maatalouden harjoittamisen osalta. Perinteisen 
maatalouden harjoittaminen oli Itä-Suomessa vielä 1800-luvun alkupuolella pääasiassa 
kaskenviljelyä, joka vaati onnistuakseen laajoja metsäalueita. Niin kauan kun kaskita-
lous kykeni antamaan elantoa, tuli väestö toimeen ja elintaso säilyi vakaana. Kaski-
talous imi runsaasti työvoimaa ja itäisen sekä keskisen Suomen metsät tarjosivat vielä 
1700-luvulla suuria mahdollisuuksia kaskeamiselle. Kun maat vähitellen jaettiin talo-
jen ja ky lien välillä, antoi vuokrakaskeaminenkin edelleen ansaintamahdollisuuksia.478

Kaskiviljelyä pidettiin pitkään hyödyllisenä viljelymuotona. Vielä 1500-luvulla 
Olaus Magnus ylisti kaskeamista huomattavasti tuottavammaksi kuin peltoviljelyä. 
1700-luvulla Wexonius puolestaan totesi Savon osalta, että kaskesta saadaan uskomat-
toman suuria ja laadultaan hyviä satoja.479 Kaskiviljelystä harjoitettiin Suomessa 
yleisesti kaikkialla vielä ainakin 1700-luvun alussa. Poikkeuksena oli ruotsinkielinen 
rannikkoseutu, jossa kaskeamista ei enää harjoitettu. Vuoden 1830 Böckerin tilas-
ton mukaan kaskeaminen keskittyi Itä-Suomeen ja Kainuuseen kattaen 2/3 Suomen 
pinta-alasta.480 Böckerin tilaston mukaan 1820-luvulla Pohjois-Savossa Leppävirralla, 
Karttulassa, Kiuruvedellä, Nilsiässä ja Iisalmessa 25–50 % ruissadosta saatiin kaskista. 
Samantapainen oli tilanne Etelä-Savossa.481

Alun perin vuonna 1853 ilmestyneessä C. W. Gyldénin metsänhoito-oppaassa 
kaskeamista pidettiin ”tarpeellisena, mutta väistyvänä ja huonosti kannattavana 
elinkeinona.”482 Gyldénin arvioista huolimatta Savossa kaskettiin pitkään, sillä vielä 
1900-luvun alussa Etelä-Savossa kaskettiin jokaisessa kunnassa. Varsinaisia kaskipitäjiä 
olivat Mäntyharju ja Kangasniemi, missä myös perinteinen ruis oli säilyttänyt aseman-
sa.483 Sen sijaan edistyksellisissä maanviljelyspitäjissä kuten Joroisilla, Pieksämäellä ja 
Mikkelin maalaiskunnassa kaskeaminen oli jo hyvää vauhtia väistymässä.484 Pohjois-
Savossakin saatiin 1800-luvun loppupuolella edelleen satoja kaskista, etenkin Tuusnie-

477 Soininen 1974, 359 ja 361.
478 Pulma 1985, 52.
479 Grotenfelt 1922, 26.
480 Soininen 1974, 56.
481 Ovaskainen 1938, 8.
482 Gyldén 1998, 140.
483 Tilastokeskus: JKK 129, Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 1900.
484 Tilastokeskus: JKK 129, Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 1900.
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mellä, Leppävirralla ja Rautalammilla, mutta useilla paikkakunnilla kaskisadot olivat 
jo 1880-luvun alussa lähinnä olemattomia.485

Kaskeaminen perustuu puuston polttamiseen, jolloin huomattava osa maape-
rän ravinteista muuttuu viljakasveille käyttökelpoiseen muotoon. Ravinteet kuluvat 
kuitenkin nopeasti loppuun, jonka jälkeen kaski on jätettävä kasvamaan metsää.486 
Kaskien päävilja oli ruis, jota kaskeen kylvettiin ensimmäisenä vuonna. Seuraavina 
vuosina kaskeen kylvettiin ohraa, kauraa ja lopuksi tattaria. Kaskesta saatiin yleises-
ti 2–8 satoa. Yli neljän sadon ottaminen kaskesta oli kuitenkin hyvin harvinaista ja 
huonosti kannattavaa.487 Kaskesta saatu sato oli runsas, tavallisesti 10-kertainen, 
mutta hyvästä ruishalmeesta voitiin saada 20–30-kertainen sato, huuhdista suotuisten 
sääolojen vallitessa jopa satakertainen sato.488

Kaskiviljan ongelmana oli varastoitavuus. Kasket sijaitsivat usein kaukana asutuk-
sesta ja viljan hävikki oli suuri. Viljaa varastoitiin usein aumoihin, jotka olivat alttiina 
hiirten ja lintujen hävitykselle. Sanomalehti Savossa todettiinkin:

”Leikattu elo kootaan suuriin aumoihin seisomaan yli talven, ehkäpä Juhan-
nukseen asti, vieläpä kauemminkin. Erään talon pellolla maantien vierellä seisoi 
Elokuun alkupäivinä 8 ruisaumaa yhdessä rivissä; toisella saman talon pellolla 
sanottiin oleman vielä kaksi aumaa. Näistä aumoista osa jyvistä karisee maahan, 
rotat ja linnut saavat ravintonsa, jäännös ummehtuu, mustuu ja pilaantuu 
turmiolle.”489

Aumoista tulikin toisinaan ”huuhtakuninkaiden” statussymboli, jolloin viljan säilytys 
ei ollut tärkeää, ainoastaan sen näkyvyys.490

Kaskeaminen vaati onnistuakseen laajoja ja hyvälaatuisia havumetsiä. Kaskeamista 
harjoitettiin siellä, missä pellonraivaukseen ei riittänyt tarpeeksi pääomia. Näin kaski-
viljelyksestä tuli vähitellen köyhän kansan elinkeino, jota harjoitettiin silloinkin, kun 
sen tuotto jäi kauaksi peltomaan tuotosta.491 Jo 1700-luvulla Länsi-Suomen pelto-
alueen kylissä kaskenpolttajat olivat pääasiassa tilatonta väestöä, joka kaskesi jakamat-
tomissa yhteismetsissä. Kaskiviljelyn loppuvaiheessa toistui sama ilmiö Itä-Suomessa. 
Sitkeimmin kaskiviljelystä piti kiinni tilaton loisväestö, joka viljeli vuokrakaskia.492 
Vaikka kaskeamista pidettiinkin 1800-luvun loppuun tultaessa erittäin negatiivise-
na ilmiönä, huomautettiin sanomalehti Savossa, että kaskiviljelystä ei harjoiteta niillä 

485 Tilastokeskus: JKK 130 ja JKK 133, Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset.
486 Grotenfelt 1922, 25.
487 Soininen 1974, 54 ja 59.
488 Ovaskainen 1938, 16; Soininen 1974, 65.
489 Savo 5.9.1879, 2.
490 Soininen 1974, 68.
491 Soininen 1974, 71.
492 Soininen 1974, 71.
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seuduin, joissa on varoja ja kykyä ryhtyä säännölliseen pellon ja niityn tekoon. ”Köyhäs-
sä Itä-Suomessa ei kovien verojen rasittama maanmies aina pysty tämmöiseen uudis-
viljelykseen, joka palkitsee kustannukset vasta monen vuoden päästä. Hänen täytyy 
turvautua kasken polttoon, jos ei tahdo nähdä nälkää.”493

Kaskeaminen oli muutakin kuin pelkkä keino tulla toimeen. Viranomaisten silmis-
sä kaskikulttuuri liittyi kokonaiseen elämäntapaan:

”Suurimpana vaikeutena irtaimen väestön aseman parantamisessa on nimit-
täin alkamispääoman puutteen ohessa tämän väestön huolimattomuus omasta 
kohtalostansa ja useimpiin tämän väestön yksilöihin metsänhaaskuuaikakau-
delta piintynyt vastahakoisuus vakinaisiin asuinsijoihin ja mielihalu elää satun-
naisesta päivätyöstä. Irtolainen elikkä, kuten häntä täällä kutsutaan, itsellinen 
elää perheillensä huomisesta huolimatta ja on tyytyväinen, jos hän kesällä voi 
talveksi säästää sen verran kuin hyvinkin puutteenalainen toimeentulo vieraan 
miehen tuvannurkassa hänelle maksaa. Vaan kun tämä ei ole kaikille suotuna, 
on itsellinen usein kyllä ainakin lopputalven vaivaishoidon taikka yksityisten 
rasituksena.”494

Niin kauan kuin metsät olivat arvottomia, ei kaskeamista ollut syytä rajoittaa. Kun 
metsän arvo nousi yli kaskeamisesta saadun hyödyn, alkoi kuulua soraääniä. Niinpä ei 
ole ihme, että ainoastaan Pohjanmaalla, missä metsät olivat tervan vuoksi arvossaan, 
kaskeamista pidettiin jo 1700-luvulla vahingollisena.495 Metsien arvonnousun myö-
tä suhtautuminen kaskeamiseen muuttui Itä-Suomessakin viranomaisten taholta yhä 
negatiivisemmaksi 1900-luvun alkuun tultaessa. Kaskeaminen pärjäämiskeinona saat-
toikin olla 1800-luvun loppuun tultaessa paitsi välttämättömyys nälän pitämiseksi loi-
tolla, myös eräänlaista uhmaa niitä normeja vastaan, jossa metsä koettiin kansakunnan 
”vihreänä kultana.” Kaskea poltettiinkin luvatta valtion mailla vielä 1900-luvun alussa.

Pohjois-Savossa kaskitalouden taantumaa paikkasi 1830-luvusta eteenpäin karjata-
lous. Voin viennin merkityksen kohentumisesta Pohjois-Savossa kertoo se, että kaksi 
suurta lyypekkiläistä kauppahuonetta perusti jopa omat vientikonttorinsa Kuopioon. 
Käsi kädessä voin viennin kehittymisen kanssa kulkivat parantuneet yhteydet. Yhteis-
voimin kauppiaat rakensivat 1860-luvulla oman höyrylaivan. Kun laiva huomattiin 
riittämättömäksi kasvaneen viennin tarpeisiin, rakennettiin niitä vielä kolme lisää. 
Lisääntynyt kuljetuskapasiteetti nosti voin viennin kokonaismäärän 1860-luvun 
loppuun tultaessa yli 500 000 kiloon. Vielä 1880-luvun puolivälissä Kuopiosta vietiin 
voita noin 200 000 kiloa.496

493 Savo 14.8.1890, 2.
494 JoMA: Kuopion läänin maaherran vuosikertomus vuodelta 1888, Hba2.
495 Grotenfelt 1922, 26.
496 Mannelin 1912, 144.
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Etelä-Savossa tilanne muodostui hankalaksi. Soinisen mukaan Etelä-Savossa 
maaperä oli hankalaa ja maataloutta vaivasi raskas verotus.497 Eniten kärsi kaskivil-
jelyn kriisistä Itä-Suomen irtain maatalousväestö, koska peltoviljelyksessä vuotuisen 
työvoiman tarve oli vähäisempi kuin kaskiviljelyksessä.498 Lisäksi karjataloudesta ei 
tilattomille ollut juuri iloa, sillä karjan pitämiseen oli mahdollisuus lähinnä talolli-
silla.499 Koska maatalouden kasvava tuotto jakaantui yhä epätasaisemmin, jäi nouse-
vien torpanvuokrien ja alhaisen palkkatason johdosta yhä suurempi osa maatalouden 
tuotosta talollisten käsiin.500

Etelä-Pohjanmaalla harjoitettiin puolestaan uudisraivausta ja kydöttämistä, jotka 
saivat valtaa sitä mukaa kun metsät tuli kulutettua loppuun tervapolton seuraukse-
na. Samalla syntyi uutta peltoa ja kytömaata, jota käytettiin sekä viljanviljelyyn että 
luonnonniittynä. Etelä-Pohjanmaalla väestö lisääntyi ja levisi näiden peltoaukeiden 
mukana yhä uusille alueille.

Ennen 1800-luvun alkua Etelä-Pohjanmaalla maatalouden harjoittamista hanka-
loitti sarkajako, jota kutsuttiin myös vainiopakoksi. Vainiopakon alkuperä oli Ruotsin 
vanhassa maakuntalaissa, joka oli peräisin 1300-luvulta. Tuolloin kukin tila sai kussa-
kin laadultaan erilaisessa paikassa saran niin hyvin parempaa kuin huonompaakin 
maata. Kukin osakas tuli näin ollen saamaan suuren määrän kapeita sarkoja eri paikoil-
la.501 Sarkojen leveys saattoi olla ainoastaan kymmenen metriä. Tällainen jako pakotti 
osakkaita pitämään sarkansa yhtäläisessä viljelyssä naapurien kanssa eikä voimaperäinen 
viljely voinut tulla kysymykseenkään. Sarat saattoivat sijaita kaukana toisistaan, jolloin 
kului aikaa hukkaan eikä lannan vetoa kannattanut edes harkita monen kilometrin 
päässä sijaitsevalle saralle.502 Myös hevosen kääntäminen oli tukalaa, samoin sadon 
korjaamiseen kului ylenpalttisesti aikaa.503 Järjestelyn tuloksena täytyi harjoittaa 
jonkinlaista yhteistoimintaa, sillä ojittamisista, aidoittamisista tai eri viljalajien kylvös-
tä täytyi aina erikseen sopia naapureiden kanssa.504 Kyläjärjestyksen säännöt oli tehty 
noudatettavaksi. Mikäli joku rikkoi kyläjärjestystä vastaan, oli luvassa sakkorangaistus. 
Esimerkiksi Ilmajoella vuoden 1805 kyläsääntö totesi seuraavaa:

”Koska kylvön aika syksyllä tulee ja naapurit oltermannilta siitä sanan saavat, 
pitää kylvövainioiden aidat vuorokauden sisällä 32 killingin sakon haastol-

497 Soininen 1974, 386.
498 Soininen 1974, 391.
499 Soininen 1974, 392.
500 Soininen 1974, 399.
501 Sarvi 1915, 2.
502 Sarvi 1915, 2; Alanen 1949, 14.
503 Sarvi 1915, 3.
504 Ahlbäck 1983, 43 ja 275; Ilmajoen kyläasetus 1805, § 3 – § 7.
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la varustettaman. Jos joku sitten kun kylvetty on, eläimensä vainiolle päästäis, 
vetäköön sakkoa jokaisesta 8 killinkiä.”505

Ei ollut ihme, että Ruotsin maanmittauskonttorin ylijohtaja Jakob Faggot näki sarka-
jaon yhdeksi suurimmista esteistä maatalouden kehittämisessä. Faggotin mukaan 
sarkajako sitoi kädet uudistuksiin pyrkivältä, pakotti ahkerat noudattamaan laiskain 
tahtia jne.506 Vanhakantaisen maanviljelyn tien pää häämöttikin jo 1700-luvun puoli-
välissä, sillä jo vuosina 1754–1768 toimitettiin Jurvassa ja Laihialla ensimmäinen iso-
jako. Isojako olikin hyödyllinen talolliselle, sillä taloja saatettiin siirtää uusille paikoil-
le. Sarven arvion mukaan Laihialla ja Jurvassa tilojen arvo kohosi 35 %. Hyötyä saatiin 
myös siitä, että tilukset olivat lähempänä tilaa ja että työn valvonta talon lähellä olevilla 
viljelyksillä oli tehokkaampaa.507

Isojaon merkitys oli Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla samansuuntainen: Metsänkäyttö 
rajoittui ja metsät ja niityt siirtyivät yksityisomistukseen niille, jotka maksoivat maave-
roa. Ennen isojakoa olivat tilattomien metsänkäyttöoikeudet varsinkin Länsi-Suomessa 
verrattain laajat. Tilaton väestö sai ottaa tarvepuunsa – niin rakennus- kuin polttopuun 
– kutakuinkin vapaasti kylän yhteismetsistä. Isojaon tuloksena tilaton väestö Savossa 
menetti mahdollisuuksia kaskiviljelyyn508 ja Etelä-Pohjanmaalla puolestaan tilaton 
väestö menetti oikeuksia tervaspuita kasvaviin metsiin.509 Toisinaan tällä muutoksel-
la oli radikaaleja seuraamuksia: Esimerkiksi Överbyssä uhattiin pakkomuutolla 120 
mäkitupalaista, ja Kråkbackenilla, Havrasgrändenillä ja Marasbackenilla revittiin alas 
kokonaisia mäkitupayhdyskuntia.510

1870-luvun alkua voidaan pitää todellisena kapitalistisen talouden läpimurtona. 
Uudenaikaisen puutavarateollisuuden nousu toi ennennäkemättömiä pääomia etenkin 
talollisille, kun yhtiöt ostivat metsää omaan käyttöönsä. Vastaavasti Etelä-Pohjan-
maalla tapahtui vanhakantaisen puutavarateollisuuden romahdus, kun höyrylaivo-
jen aikakausi lopetti tervanpolton kannattamattomana. Samalla Pohjanmaa menetti 
yhden tärkeimmistä valteistaan taloudellisen hyvinvoinnin alueella – laivateollisuu-
den. Tämä on myös nähty suorana syynä siirtolaisuuteen: Esimerkiksi E. E. Kailan 
mukaan Pohjanmaa menetti taloudellisen herruuteensa ja ajautui vähitellen elinkeino-
pulaan ja ”väestönahtauteen”, joka puolestaan johti siirtolaisuuteen.511 Soinisen mieles-
tä perinteisen, eli kasvinviljelyvaltaisen maatalouden kriisi ei kuitenkaan vielä ennen 
1800-luvun puoltaväliä koskettanut Etelä-Pohjanmaata, mutta aikaa myöten väestön 

505 Ilmajoen kyläasetus 1805, § 7.
506 Ahlbäck 1983, 43; Alanen 1949, 22.
507 Sarvi 1915, 3, 25 ja 26.
508 Soininen 1974, 320.
509 Smeds 1935, 194.
510 Smeds 1935, 326.
511 Kaila 1931, 368.
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kasvu ylitti maatalouden mahdollisuudet.512 Seuraavissa luvuissa tarkastellaan sitä, 
missä määrin näitä väitteitä voidaan pitää perusteltuina.

3.7 Peltoviljelyn merkitys

Yhtenä tärkeänä indikaattorina maatalousyhteiskunnan pärjäämisestä voidaan pitää 
peltoalaa. Toisin kuin kaski, pelto oli pysyvästi viljelylle raivattua maata, jota ei vähällä 
hylätty. Peltoviljelyksen kohdalla on täten kysymys peltoalan suuruudesta ja sen kehi-
tyksestä varsin tärkeä.

Perinteiselle maanviljelykselle oli luonteenomaista, ettei viljelyn tuotto pinta-
alayksikköä kohden ajan mittaan suuresti muuttunut. Vaikka tuotto vaihteli alueel-
lisesti hyvinkin suuresti, se oli vielä 1800-luvun puolivälissä suunnilleen sama kuin 
1700-luvulla eikä se 1800-luvun puolivälin jälkeenkään näytä ehtineen nousta. Tuotan-
non lisäys tapahtui peltoviljelyssä yksinomaan peltoalaa lisäämällä. Isojaon tuloksena 
1700-luvun loppupuolella pellonraivaus oli erityisen vilkasta.513 Peltoalan lisääntymi-
nen merkitsi väestön kasvua. Soinisen mukaan väestönkasvu pysytteli 1700-luvulla ja 
1800-luvun alussa suurin piirtein peltoalan lisääntymisen tahdissa. Nopeinta peltoalan 
lisääntyminen oli Pohjois-Savossa, missä siirtyminen peltoviljelyyn tapahtui muuta 
Itä-Suomea aikaisemmin. Etelä-Pohjanmaallakin peltoa raivattiin suunnilleen samassa 
tahdissa väkiluvun lisääntymisen kanssa.514

Maataloustekniset vaikeudet tuntuivat voimakkaimmin Suomen eteläisellä pelto-
alueella, jossa niiden perussyynä voidaan pitää pelto- ja niittyalojen välistä epäsuhtaa. 
Niittyala kasvoi eteläisellä peltoalueella paljon hitaammin kuin peltoala, ja nopeasti 
kasvavasta väestöstä johtunut pellon raivauksen tarve johti 1800-luvun lopulla siihen, 
että niittyjäkin raivattiin pelloksi.515 Pellon raivauksen voimakkain vaihe ajoittui 
isojaon jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi Maalahdessa, ruotsalaisella Etelä-Pohjan-
maalla, väestön lisäyksen huippukausi osui jo 1700-luvun viimeiselle vuosikymme-
nelle.516 Pellonraivauksen huippu osui puolestaan suomalaisella Etelä-Pohjanmaalla 
1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin myös väestö lisääntyi voimakkaasti juuri 
näillä alueilla. Tällaisia kuntia olivat mm. Kauhajoki, Teuva, Ilmajoki, Peräseinäjoki ja 
Kurikka.517 Näistä kunnista myös siirtolaisuus pysytteli suhteellisen alhaisella tasolla. 
Aivan aukoton yhteys siirtolaisuuden ja uudisraivauksen välillä ei kuitenkaan ole, sillä 

512 Soininen 1974, 402.
513 Soininen 1974, 127 ja 317.
514 Soininen 1974, 134–136.
515 Soininen 1974, 396.
516 Smeds 1935, 327.
517 SVT VI 9 väkiluvun tilastoa 1880, 7–9.
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myös Lapua, Kauhava ja Ylihärmä kuuluivat pellonraivausalueeseen ja kaikista näistä 
kunnista siirtolaisuus oli varsin voimakasta 1900-luvun alussa.518

Taulukko 24. Peltopinta-ala tynnyrinaloina henkeä kohden vuonna 1880.519

Peltoa/as Niittyä/as Yhteensä
Etelä-Savo 0,8 0,9 1,6
Pohjois-Savo 0,7 1 1,7
Etelä-Pohjanmaa 1,1 1,2 2,3

Taulukko 25. Viljeltyä maata henkeä kohden hehtaareina vuonna 1901.520

Etelä-Savo 1,2
Pohjois-Savo 1,2
Etelä-Pohjanmaa 1,5

Soinisen mukaan vuosina 1880–1885 kunnallislautakuntien virallisen tilastoon ke-
räämien pohjatietojen heikkoutena voidaan pitää heikkoa kontrollia, ilmeisiä arvioin-
tivirheitä ja pelto-käsitteen horjuvuutta. Pahimpana ongelmana peltoalakehityk-
sen selvittämisessä oli pellon käsitteen muuttuminen 1800-luvun loppupuoliskolla. 
1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella ei suoviljelyksiä luettu missään tapauksessa 
peltoihin. Suoviljelykset, joita raivausmenetelmänsä mukaan kutsuttiin kytömaiksi, 
olivat erillinen tiluslaji, joka usein rinnastettiin niittyihin, mutta ei koskaan peltoihin. 
Kun 1800-luvun jälkipuoliskolla alettiin viljellä heinää, ja toisaalta suoviljelyn mene-
telmät alkoivat siirtyä vanhasta kydöttämisestä enemmän pellonraivauksen tapaisiin 
menetelmiin, alettiin suoviljelykset – myös kydöttämällä tehdyt – rinnastaa peltoihin 
ja lukea peltomaaksi.521

SVT:n taloudellisen katsauksen mukaan suon- ja nevanviljelytöitä harjoitettiin 
1860-luvun puolessa välissä etenkin Vaasan läänissä, jossa kertomuksen mukaan 
”ava rien, helposti viljeltävien” soiden runsaus oli totuttanut kansaa tämänkaltaisiin 
uudisviljelyksiin. Vuosina 1866–1870 suoviljelyn pinta-ala laskettiin 30 305 tynnyrin-
alaksi. Myös Turun ja Porin, Hämeenlinnan sekä Mikkelin lääneistä mainittiin suovil-
jelyt, mutta näiden viljelyn suuruutta ei kuitenkaan tarkemmin ilmoitettu.522

518 Gebhard 1908, 46–47; SVT XXVIII 1–24, siirtolaisuustilasto 1893–1940; SVT VI 45, väestöti-
lastoa 1900–1910, taulut, 46–67.
519 Tilastokeskus: JKK 126, JKK 130 ja JKK 135, Mikkelin läänin, Kuopion läänin ja Vaasan läänin 
maaherran vuosikertomukset.
520 Gebhard 1908, 176–202.
521 Soininen 1974, 128.
522 SVT II 3 yleinen katsaus Suomen taloudelliseen tilaan 1871–1875, 18.
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Perinteisen maatalouden aikakaudella kytöpellolla ei juuri ollut käyttöä. Pellon 
merkitys kuitenkin muuttui sitä mukaa kun karjatalous ja viljelymenetelmät kehittyi-
vät. Kytöpelloista saatava heinä paransi karjan ruokinnan laatua, ja karjanlantaa saattoi 
puolestaan käyttää pellon lannoitteena. Toisaalta taas suon saveaminen auttoi niin, ettei 
kydöttämistä välttämättä edes tarvittu peltoviljelyn siirtämävaiheena. Näin kytömai-
ta ei missään tapauksessa tule rinnastaa joutomaihin. Esimerkiksi Gebhardin vuonna 
1901 keräämissä peltoalatiedoissa heinänkasvulle jätetty pelto merkittiin peltomaaksi, 
ellei se ollut käynyt niin huonoksi, että sitä oli pidettävä luonnonniityn arvoisena. Myös 
kytömaat rinnastettiin peltoihin tässä vuoden 1901 mittauksessa.523 ”Viljellyn pellon” 
käsite on siis laajempi kuin vuonna 1880 maaherran vuosikertomusten tilastoissa ja 
siksi peltoalan kasvua ei näiden kahden eri ajankohdan välillä voi verrata toisiinsa.

Se, ettei eri ajankohtien peltoaloja voi verrata toisiinsa, ei sulje pois mahdollisuutta 
verrata saman ajankohdan peltoaloja eri alueilla. Niinpä Gebhardin laatimien tilastojen 
mukaan viljellyn maan ala kasvoi Vaasan läänissä ja etenkin Etelä-Pohjanmaalla ripeäs-
ti. Maininnan arvoisina Gebhard pitää Etelä-Pohjanmaan suoviljelysaluetta, jonka 
ensimmäiseen ryhmään kuului Ilmajoki, Kauhajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjo-
ki ja Seinäjoki, joissa lisäys oli 49 000 hehtaaria. Toiseen ryhmään kuuluivat Lapua, 
Nurmo, Kauhava, Ylihärmä ja Alahärmä, joissa lisäys oli 36 000 hehtaaria.524 Näitä 
alueita voidaan pitää ekstensiivisen viljelyn alueina, joissa määrä korvasi laatua. Rinta-
pitäjät kuten Isokyrö, laajat osat Ilmajoesta, Laihia, Jurva ja Ylistaro kuuluivat puoles-
taan intensiivisen viljelyn alueeseen, missä tuotantotekniikka ja työmenetelmät korva-
sivat peltoalan suhteellista pienuutta.

Tilastot osoittavat, että Etelä-Pohjanmaalla oli kumpanakin ajankohtana vuosina 
1880 ja 1901 peltoalaa enemmän kuin Etelä- ja Pohjois-Savossa (taulukot 24 ja 25). Itse 
asiassa Etelä-Pohjanmaan peltoala kohosi henkeä kohden jopa Uudenmaan edelle. Se, 
että Etelä-Pohjanmaa oli vuoteen 1901 tultaessa säilyttänyt suurin piirtein suhteelli-
sen etumatkansa, kertoo siitä, että peltopinta-ala kasvoi yhtä matkaa väestön kanssa. 
Näin maatalousyhteiskunnan perusedellytykset olivat säilyneet tältä osin vähintään-
kin ennallaan.

Kaski- ja peltoviljely suosivat erilaisia elämäntapoja. Kaskiviljelyssä tärkeää oli työ. 
Periaatteessa kuka tahansa saattoi vuokrata itselleen osakasken ja maksaa siitä kolmas-
osan viljana omistajalle. Koska kaskiviljely ei suosinut pysyvyyttä, ei ollut mieltä 
hankkia itselle pysyvää asuntoa. Kaskikulttuuri ei vaatinut suuria pääomia, eikä se 
myöskään kyennyt antamaan niitä, siitä on osoituksena aumaaminen viljan varastoin-
timuotona. Kaskikulttuuri nojasi laadullisesti erilaiseen aikakäsitykseen, missä tulevai-
suuden hallinnalla ei ollut sijaa. Kuten maaherran vuosikertomuksissa mainittiin, 
kaskeajat elivät ”huomisesta huolimatta.”

523 Gebhard 1908, 3.
524 Gebhard 1908, 46–47.
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Peltokulttuurissa pääoma oli ratkaisevassa asemassa. Pääoma merkitsi mahdolli-
suutta hankkia lisää peltoa ja kohottaa samalla pellon tuottoa. Tämä oli välttämätöntä, 
sillä peltoviljelijä ei sijoiltaan muuttanut mihinkään – paitsi paremman pellon toivossa. 
Pääoma taas oli samaa kuin tulevaisuus. Tämä näkemys korosti tehokkuutta, säästä-
väisyyttä ja nosti ylipäätään tärkeäksi rationaalisen aikakäsityksen, joka korosti mitat-
tavuutta ja valvontaa. Tämä näkemys oli jo sisältynyt isojaon perusajatukseen, jonka 
tarkoituksena oli saattaa pellot lähemmäksi taloja ja helpottaa siten myös työvoiman 
valvontaa. 

Valvonta oli niin tärkeää, että se ulotettiin pitäjäkurin muodossa jopa vapaa-aikaan. 
Esimerkiksi Laihialla pitäjänkokous kielsi vuonna 1818 piioilta ja rengeiltä vapaamaa-
nantain pidon ja uhkasi sakottaa jokaista sellaista isäntää, joka salli palkolliselleen 
vapaapäivän. Yhtäläisen päätöksen teki samana vuonna Vöyrin pitäjänkokous. Molem-
missa pitäjissä sakon suuruus oli viisi ruplaa. Ilmajoen vuoden 1821 kyläasetus ulotti 
sakon sellaisiinkin isäntiin, jotka sallivat toisen palkollisen viipyä talossaan tarpeetto-
man kauan. Ilmajoen käytäntö omaksuttiin Isossakyrössä vuonna 1825. Työtä vierok-
suvaa tai juopottelevaa palkollista uhattiin sakottaa ensimmäisellä kerralla kymmenel-
lä taalarilla sekä jokaisesta toistuvasta hairahduksesta 20 taalarilla. Säädökset eivät vain 
jääneet uhkauksiksi. Esimerkiksi Lapualla kihlakunnan oikeus sakotti kolmea nuorta 
joutilaisuudesta vuonna 1844, kun nämä olivat olleet seitsemän aikaan illalla ”toimet-
tomina” keittämässä perunoita. Kaikkiaan pitäjänlakien mukaan sakotettiin vuosina 
1840–1859 yhteensä 1 245 henkilöä.525

Etenkin 1800-luvun alkupuolella pärjäämisen elinehtona oli viljanviljely. Tilanne 
alkoi Itä-Suomessa muuttua 1830-luvulla, kun viljelyn laajentaminen väestön lisäystä 
vastaavasti ei ollut enää mahdollista.526 Katovuodet 1866–1868 osoittivat karvaas-
ti, millainen merkitys viljanviljelyllä oli maaseudun väestön hyvinvoinnin kannal-
ta. Virallisessa tilaston katsauksessa Suomen taloudelliseen tilaan todettiin, kuinka 
katovuodet olivat kumonneet luottamuksen vanhoihin ”metoodeihin” ja opettaneet 
kansaa käsittämään ”sen avun hyötyä, jota maanviljelyn ja kynnön neuvojat saattavat 
antaa”.527 Vuosien 1871–1875 välisenä aikana viljan jyväluku paranikin rukiin osalta 
lähes 30 % ja ohran osalta 16 % verrattuna 1860-luvun alkuun. Katsauksen mukaan 
ei kuitenkaan voinut olla varma, missä määrin jyväluvun paraneminen oli seurausta 
paremmista työtavoista ja pellonhoidosta.528

Suomen pääviljakasveja olivat jo perinnäisen maatalouden aikana ruis, ohra ja kaura. 
Viholan tekemän kartoituksen mukaan ruissadot kohosivat jatkuvasti 1890-luvun 
puoliväliin tultaessa. Tästä eteenpäin korjatun ruissadon määrä alkoi alentua.529 

525 Kallio 2009, 72–73, 108 ja 125.
526 Soininen 1974, 382.
527 SVT II 2 katsaus Suomen taloudelliseen tilaan 1866–1870, 4.
528 SVT II 3 yleinen katsaus Suomen taloudelliseen tilaan 1871–1875, 20.
529 Vihola 1991, 49.
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Satotulokset antavat osviittaa paitsi siitä, millaiset olivat toimeentulon edellytyk-
set, myös siitä millainen tuotantosuunta maataloudessa vallitsi. Kuten Soininen jo 
aiemmin on esittänyt, rukiin viljely oli ominaista kaskialueille, kauran viljely puoles-
taan karjatuotantoalueilla, sillä kauraa käytettiin lähinnä karjan rehuna. 1800-luvun 
loppua kohden kaurasadoista näyttää liienneen yhä kasvavia määriä vientiinkin.530 
Toinen viljakasveilta tilaa vienyt karjanrehuna käytetty viljelykasvi oli heinä.

Joidenkin arvioiden mukaan viljatuotanto etenkin Etelä-Pohjanmaalla oli suuris-
sa vaikeuksissa. Esimerkiksi Vihola on korostanut, kuinka Etelä-Pohjanmaa oli jo 
varhain kovin ylikansoitettu eikä alue enää 1800-luvun loppupuolella pystynyt oikein 
tuottamaan elintarvikkeita edes maakunnan oman väestön tarpeiksi. Viholan mukaan 
tulonlisää pitikin tässä tilanteessa lähteä hakemaan muualta kuin maatalouden piiris-
tä.531 Oliko siis Etelä-Pohjanmaan viljatuotanto taantumassa?

Viholan todistuksen vastaisesti oli viljatuotanto vuosina 1880–1900 kaikilla 
tutkituilla alueilla henkeä kohden mitattuna kasvusuunnassa. Vuonna 1880 Etelä-
Savo ja Etelä-Pohjanmaa olivat koko viljatuotannon osalta henkeä kohden laskettu-
na kutakuinkin tasoissa, sen sijaan leipäviljaksi laskettavan rukiin osalta Etelä-Savo 
päihitti kuitenkin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon. Vuonna 1900 olivat sekä Etelä-
Pohjanmaa että Etelä-Savo edenneet huikeasti kauran tuotannossa, kun taas Pohjois-
Savon osalta edistyminen oli hitaampaa ja rukiin kohdalla esiintyi jopa taantumista.

Taulukko 26. Sadot hehtolitroissa (alun perin mittana käytetty tynnyriä = 126 litraa) henkeä kohden 
laskettuna tärkeimpien viljelyskasvien osalta vuonna 1880.532

Ruis Ohra Kaura
Etelä-Savo 1,6 0,6 1,1
Pohjois-Savo 1,4 1 0,4
Etelä-Pohjanmaa 1,4 0.9 1,1

On huomattava, että vertailupohjana on käytetty väestöä kirkonkirjojen mukaan. Kir-
konkirjat antavat kuitenkin 1900-luvun alkuun tultaessa yhä vääristyneempää tietoa, 
sillä niistä ei ole poistettu maassa muuttaneita ja Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneitä. 
Niinpä Tilastollisen alakomitean vuonna 1901 järjestämän kyselyn perusteella Etelä-
Pohjanmaalla väkiluku olisi ollut 220 539 eli 22,5 % pienempi kuin kirkonkirjojen 
ilmoittama väkiluku. Etelä-Savossa väkiluku oli saman kyselyn perusteella 15,6 % ja 
Pohjois-Savossa 15,5 % pienempi.533 Näiden korjattujen lukujen perusteella Etelä-Savo 

530 Soininen 1974, 198.
531 Vihola 2004, 159.
532 Tilastokeskus: JKK 126, JKK 130 ja JKK 135, Mikkelin läänin, Kuopion läänin ja Vaasan läänin 
maaherran vuosikertomukset.
533 Gebhard 1913, 18–19.
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ja Etelä-Pohjanmaa ovat tärkeimpien viljakasvien satotulosten osalta lähes tasoissa Poh-
jois-Savon jäädessä selvästi jälkeen.

Taulukko 27. Sadot hehtolitroina ( = 100 litraa) henkeä kohden laskettuna tärkeimpien viljakasvien 
osalta vuonna 1900. Korjatut luvut on laskettu vuonna 1901 Gebhardin keräämien väkilukutietojen 
perusteella.534

Ruis Ohra Kaura
Etelä-Savo 2,5 0,7 2,7
Pohjois-Savo 1,2 0,9 1
Etelä-Pohjanmaa 1,6 1 2,6
Etelä-Pohjanmaa korjattu 1,9 1,2 3,1
Etelä-Savo korjattu 2,9 0,8 3,1
Pohjois-Savo korjattu 1,4 0,9 1,2

Yhtenä kapitalisoituvan maatalouden tunnusmerkkinä oli karjavaltaisen maatilata-
lou den kasvu. Koska kauraa käytettiin karjan rehuna, Maaherran vuosikertomuksien 
satotuloksista voidaan arvioida, kuinka karjavaltaisuus eteni. Vuonna 1880 ei vielä 
millään alueella kaura ollut ohittanut viljelykasvina ruista. Etelä-Savossa kaurasato oli 
70 % ruissadosta, Etelä-Pohjanmaalla 80 % ja Pohjois-Savossa vain 25 %. Vuonna 1890 
oli tapahtunut huomattava muutos, sillä kaurasta saatiin nyt lähes puolet suurempia 
satoja kuin rukiista. Etelä-Savossa viljelysuhteet olivat niukasti kauran eduksi, kun taas 
Pohjois-Savossa kaurasato oli edelleen vain puolet rukiista.535 Suuntaus ei pysähtynyt 
tähän, sillä lääneittäisissä tilastoissa Vaasan läänissä viljeltiin vuonna 1910 rehuviljaa 
enemmän kuin missään muualla. Peränpitäjiä olivat Kuopion ja Mikkelin läänit.536

Viholan arvioissa maatalouden tuotannon arvo asukasta kohden olisi ollut Savossa 
koko tarkastelujakson 1880–1900 huomattavasti korkeampi kuin Etelä-Pohjanmaalla 
ja jopa valtakunnan kärkitasoa.537 Satotulosten osalta Viholan arviossa ongelmaksi 
muodostuu se, että viljellyn maan kylvöalassa ei oteta laisinkaan huomioon kauran ja 
heinäkasvien osuutta. Näin esimerkiksi Uudenmaan ja Turun ja Porin läänin samoin 
kuin Etelä-Pohjanmaan tuotanto näyttäytyy huomattavasti alempana ja tarkastelussa 
korostuvat traditionaalisen kasvinviljelyn alueet. Todellisuudessa esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaalta liikeni kauraa myyntiin saakka – seikka, jonka myös Vihola kertoo.538

534 Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan maaherran vuosiker-
tomukset; Gebhard 1913, 22–33.
535 Tilastokeskus: JKK 126; JKK 130, 133; JKK 135, 137, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien maa-
herran vuosikertomukset.
536 SVT III; Maatalous 9. Maataloustiedustelu Suomessa 1910, 40.
537 Vihola 1991, 355.
538 Vihola 1991, 231.
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Karjatalouden edistymisen toinen merkki oli heinän viljelyn leviäminen viljan 
kustannuksella. Etenkin Etelä-Pohjanmaalla heinän viljely oli jo 1890-luvun alussa 
saavuttanut jonkinlaista jalansijaa. Vuonna 1890 Etelä-Pohjanmaalla viljeltiin heinää 
jo 11 miljoonaa lispundia539 eli 93 miljoonaa kiloa.540 Pohjois-Savossa heinän viljely oli 
olematonta, vain noin 4,8 miljoonaa kiloa.541 Mikkelin läänin heinän viljelystä ei ole 
tietoja ennen vuotta 1894, jolloin sentään heinästä saatiin vajaa 53 miljoonaa kiloa.542 
Vuonna 1900 heinäsato Etelä-Pohjanmaalla oli jo 156 miljoonaa kiloa543, Etelä-Savossa 
vain runsaat 20 miljoonaa544 ja Pohjois-Savossa 15 miljoonaa kiloa545. Vaikka otetaan 
huomioon mahdolliset epätarkkuudet ja virheet, niin luvuista käy ilmi, että heinän 
viljely oli Etelä-Pohjanmaalla aivan ylivoimaisessa asemassa: Kuopion läänin (Pohjois-
Karjala mukaan lukien) ja Mikkelin läänin yhteenlaskettu heinäsato olisi vuonna 1900 
yltänyt vain kolmannekseen Etelä-Pohjanmaan tasosta. Osaltaan tämä tulos antaa 
osviittaa siitä, kuinka karjatalouteen siirtyminen oli tapahtunut.

Viljan hinnan polkeminen paikoillaan johti siihen, että vähitellen ryhdyttiin 
kiinnittämään huomiota myös viljelymenetelmiin. Viljelymenetelmistä tärkeimmät 
uudistukset koskivat siirtymistä viljan ja heinän vuoroviljelyyn. Työmenetel mien 
muuttumisessa olennaista oli se, että peltotöissä alettiin käyttää parempia työka-
luja ja että varsinaiset maataloustyökoneet alkoivat yleistyä.546 Veikko Anttilan 
mukaan kaikkialla niittokone oli varakkaanpuoleisen, itsenäisen tilanomistajan kone. 
1890-luvulla niittokone mainittiin joka viidennessä Euran ja Isonkyrön talonpoikai-
sessa perukirjassa. Kymmentä vuotta myöhemmin ylivoimaisesti eniten niittokoneita 
Anttilan tutkimista kunnista oli Isossakyrössä, missä sen mainitsee 75 % perukirjois-
ta. Pohjois-Savossa kone oli edelleen harvinainen, sillä perukirjoissa ei ole mainintoja 
niittokoneista vielä 1890-luvulla.547 1900-luvun alussa maatalouden koneistuminen 
eteni edelleen rivakasti Vaasan läänissä. Kaiken kaikkiaan tässä koneistuneimmassa 
läänissä maatalouskoneita oli vuonna 1910 neljä kertaa enemmän kuin Mikkelin ja 
Kuopion lääneissä yhteensä.548

Koneistumisen leviämistä edesauttoi Amerikan siirtolaisuus. Anttilan mukaan 
monilla tiloilla kalliit koneet ruostuivat osaamisen puuttuessa käyttämättöminä. 
Etelä-Pohjanmaan Amerikan siirtolaiset olivat puolestaan tottuneet niittokoneisiin 

539 Lispundi = 8,5 kiloa.
540 Tilastokeskus: JKK 137, Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset.
541 Tilastokeskus: JKK 131, Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset.
542 MMA: Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 1894.
543 Tilastokeskus: JKK 140, Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset.
544 Tilastokeskus: JKK 129, Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset.
545 Tilastokeskus: JKK 133, Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset.
546 Soininen 1982, 35–38.
547 Anttila 1974, 105–106.
548 SVT III; Maatalous 9. Maataloustiedustelu Suomessa 1910, 89.
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ja moniin muihinkin maatalouskoneisiin Amerikan reissullaan. Palatessaan kotiin he 
huomasivat täällä olevan kaupan samoja konemalleja, joita he olivat siirtolaisvuosinaan 
käyttäneet. Tämä edisti koneiden leviämistä heidän kotiseudullaan.549

3.8 Karjatalouden nousu

Nälkävuosien katastrofi on viranomaispuheessa esiintynyt usein lähtökohtana aja-
tukselle, jonka mukaan Suomen maataloustuotanto nojasi liiaksi viljakasvien vilje-
lyyn. 1890-luvun alusta lähtien viranomaisten unelmat maanviljelyksen painopisteen 
muutoksesta alkoivat muuttua yhä todemmaksi. Rautateiden pääverkkoon oli liitty-
nyt kaikki tärkeimmät maanviljelyksen pääalueet. Vaasan rata oli valmistunut vuonna 
1883, Oulun rata vuonna 1886 ja Savon rata vuonna 1888.550 Kun laivojen talviliiken-
ne Englantiin vuonna 1887 Hangosta alkoi551, syntyi ”meijerikuume”, joka levisi rata-
verkon valmistumisen myötä lännestä itään. Hangon sataman voin vienti suorastaan 
räjähti, kun vajaan 100 000 leiviskän eli noin 850 000 kilon määrät kasvoivat vuonna 
1887 1,5 miljoonaan kiloon. Muissakin satamissa voin vienti vilkastui.552 Esimerkik-
si Vaasan sataman vientimäärät kasvoivat ennätyslukemiin. Huippu koettiin vuosina 
1888 ja 1889, jolloin voita kuljetettiin yli miljoona kiloa kumpanakin vuonna ja Vaa-
sa nousi voin viennin kakkoskaupungiksi.553 Joensuu oli puolestaan Itä-Suomen voin 
viennin keskus ja vientimääriltään lähes samanveroinen Vaasan kanssa jääden kuiten-
kin huippuvuosien osalta selvästi jälkeen.554 1890-luvulla voin vienti kasvoi edelleen 
lähes puolella 1880-luvun lopusta, jolloin Suomesta vietiin voita lähes 13 miljoonaa 
kiloa.555

Meijeritoiminta kasvoi vähitellen tekniikan kehittyessä maatalouden johtavak-
si tuotannon haaraksi. Vuonna 1879 tehtiin meijerikysely, jossa selvitettiin Suomen 
meijereitä lääneittäin.556

549 Anttila 1974, 104.
550 SVT II 6 katsaus Suomen taloudelliseen tilaan 1886–1890, 42 ja 115.
551 Mannelin 1912, 149.
552 SVT I, Kauppa ja Merenkulku 10 1890, 33; SVT I, Kauppa ja Merenkulku 10 1890, 41.
553 Mannelin 1912, 130.
554 SVT I, Kauppa ja Merenkulku 10 1890, 33; SVT I, Kauppa ja Merenkulku 10 1890, 41; SVT I 
Suomen Kauppa- ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa 1895, 114.
555 SVT I, Suomen Kauppa- ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa 1896, 114.
556 Peltonen 2004, 97.
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Taulukko 28. Meijereiden määrä Kuopion, Mikkelin ja Vaasan läänissä vuonna 1879.557

Lääni Valtionapumeijerit Yhtiömeijerit Kylämeijerit Yhteensä
Kuopio 1 50 51
Mikkeli 1 30 31
Vaasa 11 287 298

Meijerikysely osoittaa, kuinka huomattavalla tavalla meijeriliike oli edennyt Vaasan 
lääniin. Itse asiassa Vaasan läänissä oli enemmän meijereitä kuin missään muualla. To-
sin sana ”meijeri” on usein liian juhlallinen ilmaisu kuvaamaan pieniä käsinkammetta-
via separaattoreita.

Meijeritoiminnan alueellista kartoittamista vaikeuttaa systemaattisen tiedon puute. 
Maaherran vuosikertomuksista löytyy kuitenkin hajanaisia tietoja meijereiden määräs-
tä, tuotannosta ja valmistusarvoista. Vaasan läänin maaherran vuosikertomuksesta 
vuodelta 1887 löytyy tieto, jonka mukaan Vaasan lääniin oli perustettu 57 kylämei-
jeriä entisten 30 seuraksi. Verrattuna vuoden 1879 meijeritiedustelun tietoon luku on 
rutkasti alempi. Syynä oli se, että meijeritoimintaa pyrittiin jatkuvasti myös keskittä-
mään suurempiin, nykyaikaisempiin, koneilla toimiviin yksikköihin.558 Vuonna 1891 
Etelä-Pohjanmaalla oli jo 120 meijeriä, vuonna 1894 182 ja vuonna 1897 129 meijeriä.

Meijerin määritelmä ei edelleenkään eritellyt tarkasti separaattoreita ja uudenaikai-
sia suurempia yksiköitä toisistaan. Esimerkiksi Pohjois-Savossa vuonna 1891 oli yhteen-
sä mahtavat 658 meijeriä, mutta voin tuotanto ei silti kohonnut kuin 539 099 kiloon. 
Tämä tekee ainoastaan 819 kiloa meijeriä kohden. Maaningalla yksistään oli peräti 
201 meijeriä, joissa tuotettiin yli 103 962 kiloa voita, mutta meijeriä kohden tuotanto 
oli kuitenkin ainoastaan 517 kiloa. Pelkkä meijereiden määrä ei siis kerro tuotannon 
kokonaisvolyymista mitään.559 Pienillä meijereillä oli lisäksi ongelmana tuotannon 
laatu. Kuljetuskustannukset ja ongelmat jalostettavan maidon laadussa olivat vakavia 
esteitä pikkumeijereiden kehitykselle.560

557 Peltonen 2004, 100.
558 Peltonen 2004, 100.
559 JoMA: Kuopion läänin kuvernöörin vuosikertomukset vuodelta 1891, Hba: 3.
560 Peltonen 2004, 102.
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Taulukko 29. Meijeritoiminta maaherran vuosikertomusten mukaan vuosina 1895–1896.561

Voin tuotanto Voin tuotanto asukasta kohden
Mikkelin lääni 1895 3 084 000 kg 16,2 kg
Etelä-Pohjanmaa 1896 4 161 002 kg 14,4 kg
Pohjois-Savo 1896 1 664 083 kg 9,4 kg

Tarkempia paikkakuntakohtaisia tietoja voin valmistuksesta voi saada maaherran vuo-
sikertomusten tekstiosuuksista niin kilogrammoittain kuin markkamääräisesti mitat-
tuna. Nämä tiedot ovat kuitenkin hajanaisia. Kuopion läänin osalta tilastoja löytyy 
vuosilta 1891 ja 1892. Tuolloin Pohjois-Savon kunnissa meijereissä valmistetun voin 
määrä kohosi vuonna 1891 yli 700 000 kiloon. Mikäli oletetaan että voi olisi koko-
naisuudessaan mennyt vientiin, olisi voin valmistusarvoksi tullut noin 1,4 miljoonaa 
markkaa.562

Maaherran vuosikertomuksista käy ilmi, että voin valmistusarvo oli vuonna 1889 
Mikkelin läänissä yli miljoona markkaa. Silloisilla voin markkinahinnoilla tämä merkit-
see sitä, että voita valmistettiin Mikkelin läänissä yli 500 000 kiloa.563 1890-luvulla 
voin valmistusmäärät nousivat jo vuonna 1892 yli miljoonaan kiloon ja valmistusar-
vo lähelle kahta miljoonaa.564 Vuonna 1895 voin tuotanto kohosi yli kolmen miljoo-
nan kilon ja henkeä kohti laskettuna 14,4 kiloa.565 On kuitenkin huomautettava, että 
Mikkelin läänin tilastoa ei voi suoraan verrata Etelä-Savon alueeseen, sillä Mikkelin 
läänin Etelä-Savoon kuulumaton eteläosa vastasi ainakin vuonna 1909 40 % voin 
tuotannosta ja vain viidennestä väestöstä566.

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1894 voin valmistusarvo oli maaherran vuosikertomus-
ten perusteella jo noin 2,5 miljoonaa markkaa. Ongelmana tässä luvussa on tosin se, 
että tilastoista puuttuu 84 meijerin tuotanto. Vuoden 1896 täydellisemmän tilaston 
mukaan voin tuotannon määrä kohosi yli neljän miljoonan kilon.567 Tätä lukua voi 
pitää yllättävän alhaisena ottaen huomioon sen, kuinka kukoistavaa Etelä-Pohjanmaal-
la oli heinän ja rehuviljan viljely.

Tuotantolukujen kohdalla on kuitenkin huomioitava epätarkkuudet laskentapohja-
na käytetyssä väestötilastossa. Vuonna 1901 Gebhardin läsnä olevaan väestöön perus-
tuva väkiluku oli Etelä-Pohjanmaalla 22,5 % kirkonkirjoja pienempi. Vastaava läsnä 

561 MMA: Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset vuodelta 1895 (ei signumia); JoMA: Kuo-
pion läänin kuvernöörin vuosikertomukset 1891–1902, Hba: 3; VMA: Vaasan läänin maaherran vuo-
sikertomukset 1895–1896, Dfa: 37.
562 Simonen 1949, 100.
563 MMA: Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 1889 (ei signumia).
564 MMA: Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 1892 (ei signumia).
565 MMA: Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 1895 (ei signumia).
566 SVT III 4 maatalous 1909, taulu 3, 56–59; Suomen tilastollinen vuosikirja 1911, 18.
567 VMA: Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset 1894 ja 1896, Dfa: 36 ja Dfa: 37.
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olevaan väestöön perustuva laskelma vuodelta 1910 antaisi saman suuntaisen, noin 
20 % poikkeaman.568 Tämä tarkoittaa sitä, että voin tuotantomäärät saattoivat olla 
1890-luvun puolessavälissä jopa 17,5 kiloa henkeä kohden. Myös Mikkelin läänissä 
esiintyi samansuuntainen väestöpoikkeama, joka oli vuoden 1901 kohdalla Gebhardin 
keräämien tietojen mukaan 9,2 %. Tämän tiedon nojalla laskettuna Mikkelin läänin 
voin tuotanto olisi tällöin ollut noin 17, 7 kiloa henkeä kohden vuonna 1896. On 
kuitenkin huomautettava, että voitilastojen kokoamisperusteena käytetty läänipoh-
jainen jaottelu ei mahdollista tarkan maakunnallisen arvon laskemista. Vuoden 1909 
tarkan meijeritilaston ja Gebhardin keräämien vuoden 1901 väestötietojen perusteella 
voidaan esittää, että Etelä-Savon tuotantomäärät olivatkin huomattavasti läänin keski-
arvoa alempia, jopa alle 14 kiloa henkeä kohden vuodessa.569 

Etelä-Pohjanmaan tuotantomäärät olivat siis väkilukuun suhteutettuna varmuudel-
la korkeampia ja Etelä-Savon puolestaan suurella todennäköisyydellä selvästi alempia. 
Tämä merkitsee sitä, että 1890-luvun puoleenväliin tultaessa Etelä-Pohjan maalla olisi 
voin tuotannon määrä henkeä kohden ollut jonkin verran Etelä-Savoa korkeampi ja 
Pohjois-Savossa selvästi matalin.

Tutkimuskirjallisuudessa on karjatalouden osalta päädytty tuotannon arviois-
sa myös toisenlaisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi Viholan lopputulemana on se, että 
henkeä kohden laskettuna tuotannon arvo henkeä kohden Etelä-Savossa on korkein, 
toiseksi korkein Pohjois-Savossa ja heikoin Etelä-Pohjanmaalla.570

Viholan tutkimusmenetelmänä maitotaloutta arvioitaessa on ollut monimutkainen 
laskutoimitus, jossa muuttujina on ollut lehmäluku, vuotuinen keskilypsy, voin valmis-
tuksessa käytetyn maidon osuus koko lypsystä, maidon menekki voikilon valmistuk-
sessa, voin kilohinta ja maidon kilohinta. Tällä laskutoimituksella Vihola on pyrkinyt 
ratkaisemaan maidon tuotannon arvoa, riippumatta siitä toimitettiinko maitoa tai siitä 
valmistettuja tuotteita markkinoille vai ei. Näin esimerkiksi meijerituotannon määrää 
tai arvoa ei Viholan tutkimuksessa oteta lainkaan huomioon.

Lähdekritiikkinä voidaan esittää, että keskilypsy perustui ”edistystilojen” lypsy-
määriin.571 Tämä merkitsee sitä, että lypsytuloksissa korostui kartanotalouksien 
karjanhoito, joka oli tavallista korkeammalla tasolla. Lisäksi Vihola on käyttänyt 
keskimääräistä lypsyä laskutoimituksensa muuttujana siitä huolimatta, että maaherran 
vuosikertomuksissa oleva kuntakohtainen sarake poistettiin jo 1880-luvun loppupuo-
lella. Tästä eteenpäin on nojauduttu arvioihin, jotka on laskettu Helmer Björkqvistin 
muodostaman indeksin pohjalta. Laskutoimituksessa on otettu huomioon satovuosien 
taso sekä ”yleinen kehityslinja”, jota tosin ei tarkemmin selvitetä. Näin saadut lukusar-

568 Suomen tilastollinen vuosikirja 1916, 35–36.
569 SVT III 4 maatalous 1909, taulu 3, 56–59; Gebhard 1913, 22–24.
570 Vihola 1991, 355.
571 Vihola 1991, 60.
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jat ovat Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Keski-Hämeen sekä Kalajoki-
laakson osalta samat.572

Ongelmana Viholan matemaattisessa mallissa on se, että lehmälukua ja keskilyp-
syä lukuun ottamatta muut ”muuttujat” ovat todellisuudessa valtakunnallisia keskiar-
voja tai suurten kaupunkien torihintoja. Vain yksi matemaattisen mallin muuttujista, 
kuntakohtainen lehmäluku, on aidosti alueellinen muuttuja, sillä vain lehmäluvusta 
on saatavissa suhteellisen tarkat kuntakohtaiset tiedot maaherran vuosikertomusten 
tilastollisista liitteistä. Näin matemaattinen malli kutistuukin todellisuudessa vain 
lehmäluvun mittaajaksi. Kun Etelä-Pohjanmaalla 1890-luvun alussa oli lehmiä asukas-
ta kohden 0,4 ja Savossa 0,5, tarkoittaa tämä sitä, että Viholan rakentamassa mallissa 
Savon karjatalouden tuotanto kohoaa korkeammalle tasolle ja Etelä-Pohjanmaa putoaa 
maakunnallisessa vertailussa Kainuun jälkeen viimeiseksi.573

Viholan matemaattisesta mallista puuttuvat arviot todellisesta meijeriin toimitetus-
ta maidosta tai arviot karjan rehuksi kasvatetusta heinästä ja kaurasta, ja maatalousko-
neiden määrästä. Kun tiedossa on se, että maidontuotantoon oleellisesti vaikutti käyte-
tyn ravinnon määrä ja laatu, on luontevaa olettaa, että keskilypsy Etelä-Pohjanmaalla oli 
huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä Viholan laskelmat osoittavat: Muutoin 
olisi vaikea ymmärtää, miksi Etelä-Pohjanmaalla olisi ollut niin paljon meijereitä jo 
1880-luvun lopulla ja vointuotannon määrä niin korkea 1890-luvun puolessavälissä.

3.9 Metsätalouden merkitys

Metsäteollisuuden vaiheita tutkineen Markku Kuisman mukaan 1870-luvun alku 
merkitsi ponnistautumista nälkävuosien kurjuudesta nousukauteen, jolloin kansainvä-
linen kauppa vilkaistui, suhdanteet vahvistuivat ja puutavaran kysyntä ja hinnat nou-
sivat vahvasti. Preussin–Ranskan sodan päättyminen sysäsi jo muutoinkin elpymässä 
olevan maailmantalouden todelliseen nousukiitoon ja 1870-luvun alussa, muutamassa 
vuodessa, sijoitettiin uusiin yhtiöihin enemmän pääomia kuin parin edellisen vuosi-
kymmenen kuluessa yhteensä. Anders Ramsay kuvasi, kuinka Helsingin Seurahuoneen 
suuri sali oli ”aamupäivällä kuin mikäkin pörssi, jonne puun, tukkien ja sahatavaran 
myyjät ja ostajat tapasivat kokoontua… Metsiä arvioitiin, ostettiin ja myytiin lasi kädes-
sä, seteleitä vedettiin esiin ja shekkejä kirjoitettiin…”574

Sahateollisuuden tuotantorajoitusten poistuminen avasi tien tehokkaille höyry-
sahoille, jotka voitiin sijoittaa suurten uittoreittien suuhun: Satojen kilometrien pitui-
set suuret kaukouitot rannikolle ja pienten sisämaakoskien vesitilanteesta ja vuoden-
ajoista riippumaton suursahaus lastauspaikan lähistöllä tulivat uuden sahateollisuuden 

572 Vihola 1991, 99–100.
573 Vihola 1991, 355.
574 Kuisma 1993, 228–231.
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tunnuksiksi.575 Yhtenä päätekijänä metsäteollisuuden läpilyönnissä toimi norjalais-
lähtöinen Gutzeit, jonka teollisuus kehittyi aluksi Kymijokisuulle. Tukkipuun pääte-
asemana toimi Kotka, jonne Gutzeit perusti vuonna 1872 Norjan sahan. Gutzeit veti 
perässään muita sahayrittäjiä, mm. Hackmanin ja Ahlqvistin, ja niin vuoteen 1876 
mennessä Kotkaan oli perustettu nopeassa tahdissa yhdeksän sahaa. Suomen suurim-
maksi sahakeskukseksi kohonnut Kotka ei jäänyt kuitenkaan yksin keskellä ”tukkihui-
mausta”, sillä kaikkineen sahatavaran viennin arvo nelinkertaistui runsaassa puolessa 
vuosikymmenessä.576

Höyrysahojen perustaminen, nousukausi ja sitä myöten kohonneet hinnat merkit-
sivät sitä, että metsäyhtiöt alkoivat tähyillä yhä kaukaisempia korpiseutuja. Kauka-
na Seurahuoneen humusta nousukausi levitti vaikutustaan. Näin kuvasi tilannetta 
Pohjois-Karjalassa J. H. Ilvonen:

”Tuli äkkiarvaamatta erinomaiset raha-ajat, jommoisia ei vielä oltu kuultu. 
Metsät olivat honkia täynnä, niiden menekki tuli hyväksi, ja jokainen tilallinen, 
erinomattain Pohjois-Karjalassa, sai rahoja tukuttain. Tukkiliikkeet kävivät 
suureksi, ja niissä sai kaikki, ei ainoastaan tilalliset vaan tilattomatkin, rahaa 
niin että joka miehen taskussa tavattiin satamarkkasia. Olisi luullut, että entiset 
velat tulisi heti tukituksi ja varoja karttuisi, ei vaan päivän varaksi, mutta myös 
tulevaisuuden tarpeeksi. Ei kuitenkaan niin käynyt. Kansa ei ymmärtänyt tilai-
suutta hyväksensä käyttää, vaan mikä tuli, se meni usein runsaalla mitalla.”577

Pohjois-Karjalan kehitys on ulotettavissa myös Savoon, josta metsäteollisuuden maa-
nostajat alkoivat hankkia metsätiloja jo 1860-luvulla. Rahanpuutetta oli sotien ja näl-
kävuosien rasittamassa Savossa valitettu sukupolvesta toiseen. Nyt yhtäkkiä Kaar  lo 
Wirilanderin sanoin ”ruplia nousi kuin hinkalosta”.578

1870-luvun alun ”tukkihuimaus” merkitsi paitsi suoranaisia myyntituloja tilallisille, 
myös erilaisia työtilaisuuksia. Kun metsätyöt ajoittuivat pääasiassa talvikauteen, jolloin 
kasvinviljelyn tarjoamia töitä oli vähän, talvityöttömyydestä kärsinyt tilaton väestö sai 
työtä lähes koko vuodeksi: kesäkaudeksi maataloudessa ja talvikaudeksi metsätöissä.579 

Yleensä metsänhakkuutyöt alkoivat marraskuun alkupuolella. Metsänhakkuutyöt 
loppuivat maan eteläosissa tavallisesti maaliskuun keskivaiheilla ja loppupuolella tai 
paikoittain huhtikuun alussa ja maan pohjoisosissa huhtikuun keskivaiheilla. Työkau-
si oli sitä pidempi, mitä pohjoisemmaksi hakkuut sijoittuivat. Yksityisen työntekijän 
työkausi ei yleensä muodostunut yhtä pitkäksi kuin mitä metsätyöt paikkakunnalla 
kestivät. Useat työmiehet kuljeskelivat työpaikalta toiselle hakien parhaimmin palkat-

575 Kuisma 1993, 217.
576 Kupiainen 2007, 63; Kuisma 1993, 230–234.
577 Ilvonen 1888, 23.
578 Kupiainen 2007, 45; Wirilander 1989, 142–153.
579 Soininen 1982, 49–50.
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tua työtä ja viipyivät verraten vähän aikaa kussakin työssä. Etenkin paikkakuntalaiset 
työskentelivät tai oleskelivat välillä melko paljon kotonaan.580

Kun talvisavotta oli ohi, työmaat tyhjenivät ja väki lähti kotioloihinsa. Lumen 
sulamisen ja kevätsateiden myötä vesi alkoi tulvia joissa ja puroissa, minkä turvin 
uittajien oli saatava puut nopeasti latvavesiltä pääuittoväylille. Veden keräämisessä ja 
säännöstelemisessä käytettiin apuna patoja, joten puita saatiin kuljetettua pieniäkin 
puroja pitkin. Kevättulvista riippuvaisissa purouitoissa tarvittiin paljon väkeä, mutta 
kun puut oli saatu latvavesiltä pääuittoväylille, työllisti uitto enää varsinaiset uittomie-
het, joista useat olivat uitossa syksyyn asti.581

Työnantajat tekivät metsänhakkuutöissä, etenkin tukinhakkuussa tavallisesti 
urakkasopimuksen kunkin ajomiehen kanssa ja ajomiehet muodostivat ns. työkun-
nan apulaisinaan toimivien hakkaajien, mahdollisesti kuormantekijöiden ja muiden 
työläisten kanssa. Mikäli hakattava alue ei ollut aivan pieni, se jaettiin palstoihin, jotka 
annettiin kukin yhden työkunnan hakattavaksi. Usein työkunnan muodosti vain kaksi 
kolme hakkaajaa tai ”tekomiestä”, jotka kaatoivat, karsivat, katkoivat ja kuorivat puut 
sekä auttoivat kuorman teossa. Työkunnan jäsenet kuuluivat usein samaan perheeseen, 
siten että ajomiehellä oli omat poikansa hakkaajina tai että hakkaajat olivat ajomiehen 
sukulaisia. Varsinkin hakkaajista mainittiin, että nämä olivat liikkuvaisia ja lähtivät 
milloin mihinkin, joko kotitöihin tai parempia palkkoja hakemaan. Työsopimukset 
olivat yleensä suullisia.582

Nousukausi merkitsi kohoavia palkkoja, mikä närkästytti patriarkaalista vakautta 
korostavia maatalouspiirejä. Sanomalehti Tapiossa valitettiin jo vuonna 1877 seuraa-
vasti. ”Omasta kokemuksesta moni isäntä tietänee, kuinka paljon kiusaa ja haittaa 
hänelle tuottavat uskottomat palkolliset, jotka kesken vuotta karkaavat palveluksesta 
hakeaksensa itselleen muualta tuloja, jotka sattumalta ovat suurempia kuin mitä he 
vakinaisella palveluksellaan rehellisesti tienaavat. Tämmöisiä satunnaisia työansioita 
on viime aikoina tarjonnut etenkin metsänhakkuu ja tukkien laut taus.”583 

Palkollisoikeudenkäyntien yhteydessä tutkittujen tukkitöitä koskevien palkka-
vaatimusten perusteella palkat tukkitöistä olivatkin 1870-luvun alussa korkeammat 
kuin maataloudessa. Esimerkiksi Joroisilla renki Henrik Suhonen oli uittanut vuonna 
1871 tukkeja torppari Erik Janhuselle kuuden viikon ajan ja vaati tältä ajalta palkkaa 
maksuun 1 markka 40 penniä päivältä ja 70 penniä yöltä ja päällysmiehenä toiminut 

580 SVT XXXII; Sosialisia erikoistutkimuksia IV; Tutkimuksia metsä- ja uittotyöntekijöiden oloista 
keväällä 1921, 9.
581 Rannikko 1987, 30.
582 SVT XXXII; Sosialisia erikoistutkimuksia IV; Tutkimuksia metsä- ja uittotyöntekijöiden oloista 
keväällä 1921,7; Rannikko 1987, 30.
583 Tapio 17.2.1877, 2.
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Anders Heinänen puolestaan kertoi oikeudessa sovituksi palkaksi aluksi markka ja 
kymmenen penniä ja myöhemmin markka ja kaksikymmentä penniä.584 

Metsätyöt eivät olleet tulonlisä vain alemmalle rahvaalle. Ainakin 1870-luvun 
alussa tukkityöt olivat vähintään yhtä paljon talollisten ja torppareiden töitä, sillä 14 
tukkityöpalkkaa koskevassa tapauksessa oli kahdeksassa kanteen nostajana talolli-
nen tai torppari. Rahakkaammat työt eli puiden vedättäminen lankesivat talollisille 
ja torppareille, eli niille joilla useimmiten oli hevonen käytössään. Puiden vetämisestä 
maksettiin kappalehinta. Esimerkiksi Pieksämäellä vaaditut korvaussummat saattoivat 
nousta kohtuullisen korkeiksi, jopa lähelle 200 markkaa.585

Tukkitöihin liittyi myös suhdanneongelma. Mikäli maatalous ja tukkikauppa 
lamaantuivat yhtäaikaisesti, oli tilaton väestö pinteessä. Tämä aiheutti lehdistössä 
kirpeitä, osittain vahingonilolta kalskahtavia kommentteja, kuten esimerkiksi sanoma-
lehti Savossa:

”Kun tukkikauppa oli liian edullista, houkutteli se suuren osan parasta työvoi-
maamme palwelukseensa. Pääelinkeinomme, maaviljelys, jäi monessa kohden 
takapajulle, kun tilalliset eiwät jaksaneet kilpailla tukkikauppiasten kanssa 
palkan maksussa. Moni työmies, yksin palweluksessa olewat, jätti wakawamman 
työpaikkansa ja riensi tukkilautalle ahmimaan suuria tuloja. Tuskin ajatellun-
kaan, että tuo hetkellinen rahansaanti niin äkkiä voisi vähentyä saatikka tykkä-
nään loppua. Mutta pian kosti kevytmielisyys orjansa. Sen sijaan kun muutama 
wuosi sitte maawiljeliä sai katkerasti walittaa työwäen puutetta ja palkkojen 
kalleutta, on nyt työwäen valitus monenkertaisesti suurempi työn ja rahan 
puutteesta. Moni mies, joka silloin ylpeästi hylkäsi kohtuullisen, jopa hyvänki 
palwelian ammatin olisi nyt onnellinen, kun saisi puolenki siitä palkasta, jonka 
hän pari wuotta sitte ajattelemattomasti ylenkatsoi.”586

Tukkiliike oli kuitenkin osoittanut voimansa, sillä maatalouden palkat olivat aina-
kin Itä-Suomessa nousseet rajusti 1870-luvulla. Markku Kuisman mukaan lisääntyvät 
metsätulot olivat keskeisellä tavalla helpottaneet kivuliasta rakennemuutosta viljanvil-
jelystä karjatalouteen juuri 1880- ja 1890-luvun siirtymävaiheessa, jolloin maitotalous-
tuotteiden markkinat olivat vielä epävakaat ja viljamarkkinat jo romahtaneet. Metsä-
teollisuuden kerrannaisvaikutukset ruokkivat taloudellista toimeliaisuutta ja paisuvien 
vientitulojen leviäminen yhteiskuntaan synnytti kysyntää kotimarkkinateollisuudelle, 
loi pohjaa hallinnon, koululaitoksen ja infrastruktuurin kehitykselle ja avasi tätä tietä 
menekkiä myös maataloustuotteille.587

584 JoMA: Joroisten syyskäräjät 1870 CIIa: 4, § 156.
585 JoMA: Pieksämäen syyskäräjät 1870 CIIa: 144, § 108; Pieksämäen talvikäräjät 1870 CIIa: 144, 
§ 607.
586 Savo 3.1.1879, 2.
587 Kuisma 1993, 383.
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Oliko tukkikauppa sitten yksinomainen siunaus? Kuisman mukaan agraariväes-
tön viha tukkikauppaa kohtaan oli käsittämätöntä, sillä tukkiliikkeestä oli kiittämi-
nen lähes kaikkea hyvää, mitä Suomessa tapahtui. Talviväylät aukesivat metsäntuot-
teiden ansiosta myös karjantuotteille ja maatyöväestön palkat kohosivat. Metsäyhtiöt 
tarjosivat työtä ja hyvinvointia, joka oli ennennäkemätöntä.588 Kupiaisen ja Rannikon 
mukaan metsäkaupoissa oli myös kääntöpuoli, sillä syrjässä asuvat ja tietämättömät 
tilalliset kauppasivat omaisuutensa polkuhintaan metsäyhtiöille. Esimerkiksi metsä-
yhtiö Gutzeitin johtajana toiminut Alexander Gullichsen oli laskeskellut, että kun 
hakkuukelpoinen metsä olisi myyty ja metsätyöt loppuneet, köyhtyneet tilalliset olisi-
vat valmiit myymään myös maapohjan. Metsäkauppoja edistäisi ehto, että tilalliset 
saisivat jäädä maanvuokraajiksi entisille tiloilleen. Näin entisistä tilallisista tuli usein 
lampuoteja, jotka työskentelivät metsätyöläisinä yhtiön savotoilla.589

”Tukkihuimauksen” aikaan lapsuuttaan elänyt Pietari Kurvinen kuvailee metsäyh-
tiöiden toimintaa kotikonnuillaan 1860-luvulla seuraavasti:

”Nykyisin on itäisen Karjalan kansassa ja sen oloissa suuri muutos nähtävissä. 
Ennen elivät kaikki omissa kodeissaan kuin muurahaiset, tekivät kotinsa töitä 
ja omillansa toimeen tulivat, jotkut köyhemmät varakkailta työllä tilapäistä 
apua ansaitsivat. Mutta minun kasvinaikanani alkoi onneton muutos. Ruukit 
ja tukkiherrat alkoivat ostella taloja. Isänikin koti honkinensa myytiin ensim-
mäisinä muutamasta sadasta ruplasta, joka nyt myydessä maksaisi satakin tuhat-
ta. Sen hongikot ovat kuin liinahuuhta, vaikka niitä on useita kertoja harvoiksi 
hakattu. Nyt ovat melkein kaikki Ilomantsin itäiset, eteläiset ja pohjoiset perukat 
tukkiherrojen omina, metsäherrain hoitamina, jotka kiristävät entisiä omistajoi-
ta, joilta koti on mennyt muutamista muruloista, niin että nämä köyhät lampuo-
tiraukat eivät aina saa hirsiä huoneita rakentaakseen maalla, josta heidät voidaan 
koska hyvänsä käskeä pois muille maille, ja jossa näin ollen heistä ei koskaan 
oivaa eläjää ole tuleva. Tämä on tehnyt, että suuri osa ihmisiä näiltä mailta kules-
kelee kaikkialla tukkitöissä tukkimailla aina Lapinmaan rajoille asti.”590

Kuisma myöntääkin, että kaupat olivat tukkiyhtiöiden kannalta edullisia, muuten ei 
Suomen oloissa koettu taloudellinen nousu olisi voinut olla mahdollinen. Metsä yhtiöt 
siis käyttivät hyväkseen tietämätöntä väestöä, ja niin tuhannet hehtaarit vaihtoivat 
omistajaa. Kokonaiskuvassa tällä seikalla ei kuitenkaan ollut suurta merkitystä.

Tukkikauppojen taloudellisesta hyödystä on esitetty skeptisiä arvioita. Kupiai-
sen mukaan Itä-Suomen talonpojat eivät olleet tottuneet käsittelemään rahaa, eivät-
kä osanneet käyttää metsäkaupoista näennäisen helposti saatuja rahoja. Rahantulo 

588 Kuisma 1993, 382–384.
589 Rannikko 1987, 27; Kupiainen 2007, 63.
590 Kurvinen 1913, 9.
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ei auttanut velallisia, sillä talonpojat eivät osanneet säästää rahaa.591 Todennäköistä 
kuitenkin on, että tukkirahoilla oli todellista merkitystä niin talollisväestölle kuin 
itsellisillekin. Metsäteollisuuden vaikutuksesta Soinisen mukaan talonpojat kykenivät 
muuntamaan tilansa lypsykarjatiloiksi. Selvin merkki metsäteollisuuden vaikutuksesta 
on se, että kun metsäteollisuus ajautui 1870-luvun loppupuolella lamaan, laskivat myös 
maatyöväestön palkat 1880-luvulla Pohjois- ja Etelä-Savossa. Vastaavasti 1890-luvulla 
palkat lähtivät jälleen nousuun, kun metsäteollisuus oli selviytynyt lamasta. Itä-Suomen 
osalta voidaan todeta, että metsäteollisuus toimi rahatalouden vakiinnuttajana. Samal-
la metsäteollisuus tietyllä tavalla kolonisoi Savon maaseutua tuomalla oman toiminta-
kulttuurinsa lähes luontaistalouden tilassa olevaan maatalouselämään.592

Markku Kuisman väitteeseen metsäteollisuuden kokonaisvaikutuksesta Suomen 
maataloudelle voidaan suhtautua kriittisesti. Vaikka metsätalous olikin suuri tekijä 
Itä-Suomessa, se ei tuonut rahataloutta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle eikä sillä ollut 
vaikutusta palkkatasoon. Tästä on osoituksena se, että vastoin yleistä kehitystä palkat 
nousivat Etelä-Pohjanmaalla koko 1880-luvun ajan. Myös Kuisman väitteeseen siitä, 
että metsäteollisuus olisi kohottanut maataloustuotteiden arvoa, on syytä suhtautua 
varauksella. Maataloustuotteet olivat ennen muuta vientituotteita, joiden hinta määräy-
tyi kansainvälisen kysynnän mukaan. Metsätalouden kohottava vaikutus ulottuikin 
lähinnä vain kotimarkkinoihin, joilla kysyntä oli varsin rajallista.

Kokonaisuudessaan metsätalous näytti suuntansa vasta 1900-luvun alussa, jolloin 
syntyi pientila–metsätila-malli samalla kun talolliset oppivat olemaan tekemättä 
hätiköityjä pystykauppoja. Tilattomalle väestölle metsätalous pysytteli edelleen etäise-
nä, suhdanteiden mukaan kulkevana talouden muotona, johon ei voinut paljoakaan 
vaikuttaa. Kun metsätulot loppuivat, siirryttiin takaisin itsellisiksi tekemään maatöitä, 
mahdollisesti takaisin lähes luontaistalouden piiriin. 

3.10 Yhteenveto

Peltoaloja, satotuloksia, meijerituotantoa ja metsätaloutta tarkastelemalla pääsee kä-
sitykseen siitä, millainen oli peruspärjäämisen taso maaseudulla, joka koetti edelleen 
pitää kiinni viljaomavaraisuuden ihanteestaan. 1900-luvun alkuun tultaessa pärjäämi-
nen parani huomattavasti. Vuosien 1880–1900 välisenä aikana tärkeimmän ravinnoksi 
käytettävän viljakasvin, eli rukiin, satotulokset parantuivat henkeä kohden laskettuna 
lähes kaksinkertaisiksi. Tätä parantumista voidaan pitää merkittävänä, sillä karjanre-
huksi tarkoitetun kauran ja heinän osuus viljelyalasta lisääntyi jatkuvasti. 

Wiipurin Uutisissa vuodelta 1888 todettiin, kuinka pellonmuokkaukseen pantu 
työ kasvatti pääomaa, josta joka vuosi saatiin korkoja runsaamman vuodentulon 

591 Kupiainen 2007, 74.
592 Esimerkiksi Kantanen 1986, 9.
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muodossa. Kaskeamisessa tilanne oli toisenlainen. Kasken teon vaatima uurastus valui 
useimmiten hukkaan, jos kaski jätettiin kasvamaan metsään. Kaskeamista pidettiinkin 
”kädestä kärsään” elämisenä.593 Kaikkein köyhimmille kaskeajille aika oli sidoksissa 
urakkaan, jonka loppu häämötti kenties seuraavassa elonkorjuussa. Koska pääoman-
muodostus ei noussut maatalouden sisältä, tarvittiin ulkopuolisia metsätalouden 
tuottamia rahoja kipeästi.

Metsätalous hyödytti kiistattomasti Itä-Suomea, mutta ei siinä määrin, kuin on 
kuviteltu. Metsäkaupat hyödyttivät ainoastaan talollisia ja taloudellisesti tuottavim-
matkin metsätyöt olivat hevosajureiden hallussa. Itselliset saivat osakseen kaikkein 
vähätuottoisimpia hakkuutöitä. Uittotyöt olivat hyvin tuottavia, mutta niissä tarvit-
tu työmiesten määrä vaihteli suhdanteiden mukaan eikä ollut sellainen kapitalisoiva 
muutosvoima kuin on kuvailtu.

Etelä-Pohjanmaalla tilanne oli päinvastainen. Koska Etelä-Pohjanmaalla metsä-
taloutta ei käytännöllisesti katsoen ollut ja karjatalouteen viittaavat muutokset olivat 
tapahtuneet jo ennen vuotta 1887, ”amerikankuumeen” alkua, täytyi pääomien syntyä 
jossakin muualla. Vaihtoehdoksi ei jää mitään muuta kuin se, että pääomat syntyivät 
suurimmaksi osaksi maatalouden sisällä.594 Kuten edellä on esitetty, monet viljely-
tekniset seikat kertovat kasvaneesta maatalouden rationalisoinnista. Maanraivaus, 
erityisesti ojitus oli kehittynyttä595, karjan ruokinta ja lannantuotanto todennäköises-
ti parempaa jo 1880-luvulla kehittyneemmän heinäviljelyn ansiosta. Koneistuminen 
oli niin ikään ajan oloon katsottuna pitkälle kehittynyttä. Myös viljan varastointiin 
kiinnitettiin erityistä huomiota: Kun Itä-Suomessa vilja säilytettiin talven yli aumoissa 
ennen puimista, puitiin Etelä-Pohjanmaalla vilja jo syksyllä. Tämä vaihe viljankorjuus-
ta ymmärrettiin monella tapaa äärimmäisen tärkeäksi.596

Harppaus karjatalouteen 1880-luvulla Etelä-Pohjanmaalla tapahtui nopeasti. 
Siitä kertovat lisääntynyt heinän viljely, kauran viljelyn lisääntyminen ja meijerei-
den lukumäärän yhtäkkinen kasvu Hangon talviliikenteen aloitettua toimintansa 
1880-luvun lopussa. Kun esimerkiksi Soinisen mukaan karjatalousvaltaiseen maata-
louteen siirryttiin juuri 1880-luvulla597, ei Etelä-Pohjanmaan voida katsoa jääneen 
Savosta jälkeen kehityksessä.

Mielenkiintoista kehityksessä on se, että se tapahtui yhtä aikaisesti Amerikan siirto-
laisuuden kasvun kanssa. Vuoteen 1888 ajoittunut meijereiden perustaminen, ”meije-
rikuume”, ajoittui vain vuotta myöhemmäksi kuin ensimmäinen suuri siirtolaisuusaal-
to. Näillä kummallakin oli yhteys Hangon talviliikenteen aloittamiseen. Amerikan 

593 Wiipurin Uutiset 1.11.1888, 2.
594 Myös työmatkat toivat talollisille tuloja, kuten edellä siirtolaisuuden sosiaalirakennetta koskevas-
sa luvussa on esitetty.
595 Grotenfelt 1922, 36.
596 Tästä kerrotaan enemmän palkkaoikeudenkäyntejä koskettelevassa luvussa.
597 Soininen 1974, 412.
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siirtolaisuus ei siis vielä voinut tuoda pääomia, päinvastoin: Etelä-Pohjanmaalla täytyi 
sijoittaa pääomia sekä matkalippuihin että uuteen maatalouteen. Näin pääomat olivat 
jo olleet olemassa ennestään. Amerikan siirtolaisuuden tuotto ajoittuukin paljon 
myöhemmäksi, vasta 1890-luvulle. Kaikki tämä viittaa siihen, että pääomat syntyivät 
maatalouden sisällä ja että työorganisaatiossa oli tapahtunut muutos, jonka ansiosta 
maataloutta oli saatettu kehittää rationaalisen taloudenpidon suuntaan.
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4 ALEMPI RAHVAS JA MUUTTUVA YHTEISKUNTA

4.1 Tilattoman väestön pärjääminen

Yksi suurista kysymyksistä varsinkin alemman rahvaan pärjäämistä pohdittaessa on 
se, mitä loppujen lopuksi merkitsi olla ”talollinen” tai ”tilaton”. Tilattoman väestön 
luokittelun vaikeudesta kertoo tämän väestönosan alimmasta osasta käytetyt lukuisat 
nimitykset. Tilaton saattoi olla kontekstista riippuen maatyöväestöä, irtainta väestöä, 
mäkitupalainen, itsellinen, loinen, muonamies, päivätyöläinen, renki tai piika. Tilaton-
ta väestöä ei varsinaisesti yhdistänyt kuin yksi tekijä: Se oli nimensä mukaisesti väestön-
osa, jolla ei ollut omaa maanviljelystä.

Vaikka tilaton väestö alkoi muuttua erittäin heterogeeniseksi 1900-luvun alkuun 
tultaessa, on se tutkimuskirjallisuudessa mielletty ennen muuta agraariseksi väestöno-
saksi. Tällöin jakoperusteena käytetään suhdetta maanomistukseen, vuokra-asumis-
muotoa tai suhdetta agraariseen työntekoon. Näin tilaton väestö voidaan jakaa periaat-
teessa kahdella eri tavalla. Haatanen lukee tilattomiin ainoastaan vuosipalkolliset 
alaryhmineen sekä itselliset ja mäkitupalaiset.598 Soininen puolestaan tekee laveam-
man jaon, jonka mukaisesti hän erottaa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa tilattomasta 
väestöstä kolme palkkaukseltaan erilaista ryhmää: päivätyöläiset, vuosipalkolliset ja 
torpparit.599 

Päivätyöläisille palkka maksettiin joko päiväpalkkana tai urakan mukaan. Tämän 
ryhmän työsuhde oli aina enemmän tai vähemmän tilapäinen, ja työtä oli vaihtelevasti 
saatavissa maatalouden vuotuisesta työrytmistä riippuen. Kesällä, varsinkin sadonkor-
juukautena, työtä oli riittävästi, mutta talvella ei irtaimelle työväelle aina työtä riittä-
nyt.600 Päivätyöläiset voidaan edelleen jakaa asumismuotonsa perusteella mäkitupalai-
siin ja itsellisiin. Mäkitupalaisilla oli vuokrattu asumus, johon saattoi kuulua peltoa. 
Vuokratun pellon tuotto ei kuitenkaan yksin riittänyt elatukseen ja juuri siksi mäkitu-
palaisen oli hankittava ansioita useasta lähteestä, joista yhden muodosti maataloustyö. 
Itselliset eli loiset puolestaan asuivat joko yhdessä isäntäperheen kanssa tai toisinaan 
jopa ulkorakennuksissa. Myös itselliset maksoivat vuokraa asunnostaan.

598 Haatanen 1968, 37.
599 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 24.
600 Soininen 1974, 40.



171Raha, aika, itsekuri

Palkollisille, eli rengeille tai piioille, jotka palkattiin yleensä vuodeksi tai puoleksi 
vuodeksi kerrallaan, palkkaa saatettiin maksaa pitkin vuotta, mutta yleisesti suurin osa 
suorituksesta tuli vasta työn päätyttyä. Vuosipalkkaan sisältyi yleensä luontaisetuja, 
joista merkittävin oli ruoka ja asunto, mutta myös nk. parseeleja eli palkanosia, jotka 
saattoivat vaihdella saappaista, takeista ja hanskoista kankaisiin. Palkkaa maksettiin 
usein rahana tai viljana tai näiden yhdistelmänä. Vuosipalkolliset olivat vain jonkin 
lyhyemmän ajan elämästään vakinaisina työmiehinä. Palkollisten, samoin kuin 
muidenkin samassa asemassa olevien, oli myöhemmäksi elämän kaudekseen hankitta-
va uusi toimeentulon lähde.601

Torpparit oli eräänlainen välimuoto itsenäisen maatalousyrittäjän ja maatalous-
työläisen välillä. Torpparit viljelivät itsenäisesti peltojaan, mutta olivat samalla talon 
työmiehiä, koska työsuoritukset kuuluivat olennaisena osana vuokraan.602 Vaikka 
siellä täällä, esimerkiksi palkollisoikeudenkäynneissä, törmääkin torppareiden työsken-
telyyn tavallisissa maatyöväestön askareissa, oli torppareiden tulonlähteenä kuitenkin 
ensisijaisesti oma tila ja lisänä talviaikojen sekalaiset työansiot, esimerkiksi tukinajossa. 
Tämä työskentely sopi torppareille hyvin, sillä usein torppareilla oli hevonen, jonka 
ansiosta torppareiden tulot laskettiin hevospäivien perusteella. Tämä merkitsi yleises-
ti ottaen vähintään kaksinkertaista tulotasoa tavalliseen päiväläiseen verrattuna.603 
Nämä seikat huomioiden voidaan esittää, että torpparit muodostavat muusta maatyö-
väestöstä poikkeavan ryhmän, jota ei ole syytä käsitellä samassa yhteydessä. Niinpä 
seuraavassa keskitytään ennen muuta vuosipalkollisten, itsellisten ja mäkitupalaisten 
oloihin.

Maatilatalouden yhtenä olennaisena piirteenä oli työn tarpeen suuret vaihtelut 
eri vuodenaikoina. Kesäisen kasvukauden aikana toukotöiden alusta sadonkorjuun 
päättymiseen työn tarve oli paljon suurempi kuin talvikuukausina.604 Karl Enckellin 
tutkimuksen mukaan kesäaikana työt alkoivat yleensä viideltä ja jatkuivat kahdeksaan 
illalla. Talvella työpäivä alkoi myöhemmin ja kesti pimeän tuloon saakka.605 Tosi asiassa 
työajat saattoivat venyä huomattavasti pidemmiksi eikä työpäivälle ollut varsinaista 
ylärajaa. Esimerkiksi vuonna 1900 oli Pieksämäellä talvikäräjille palveluksesta karkaa-
misesta haastanut talollinen Paavo Palkeinen renkimies Juhana Tarvosen, jolle isäntä 
oli luvannut 165 markkaa vuodessa. Mutta kun renki oli lähtenyt jo helmikuussa 
tiehensä, vaati Palkeinen maksettua pestuurahaa sekä ulostekoja yhteensä 32 markkaa 
takaisin.606 Vastaaja Tarvonen selitti, että oli pestautunut rengiksi 115 markan vuosi-
palkkaa vastaan, mutta että isäntä rasitti ylenmääräisellä työnteolla. Tarvosen mukaan 

601 Gylling 1907, 96.
602 Soininen 1974, 36.
603 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 30.
604 Soininen 1974, 40.
605 Enckell 1908, 59–60.
606 Ulosteko tarkoittanee tässä yhteydessä isännän maksamaa muutaman markan henkirahaa.
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työpäivät alkoivat ”säännöllisesti kello kolme ja riihipäivinä kello yksi aamulla”. Työtä 
täytyi Tarvosen mukaan jatkaa ilman vapaata kahdeksaan ja yhdeksään illalla. Koska 
Tarvonen ei ollut moista työtahtia jaksanut, oli hänen täytynyt luopua työstään. Oikeus 
päätti jutun Palkeisen eduksi ja määräsi kaiken lisäksi Tarvosen maksamaan sakkoja 50 
markkaa kruunulle tai varojen puutteessa pidettäväksi kymmenen päivää vankeudessa 
ja maksamaan takaisin jo saamansa 30 markkaa kantajalle.607

Tarvosen kokemukset ovat joltain osin yleistettävissä koko maatalouteen, sillä 
ainakin riihenpuinti tapahtui säännönmukaisesti yöaikaan. Tapa oli yleinen niin 
Savossa kuin Etelä-Pohjanmaalla. Maaseudun työväestön asemaa koetettiin parantaa, 
mutta vasta 1920–1930-luvuilla ryhdyttiin puhumaan ”jonkinlaisen” työaikalainsää-
dännön ulottamisesta koskemaan myös maataloustyöväestöä.608 Vielä tukalammak-
si kävi niiden torpparien tilanne, joilla oli omatkin touot ja elot huolena. Turhaan ei 
sanottukaan, että kuu on torpparin aurinko.

Vuotta 1878 varhaisemmalta ajalta ei ole suoranaista tietoa maataloustyöväen 
palkoista, mutta veropäivätöitä koskevan Pippingin ja Björkqvistin päiväpalkkasarjan 
avulla voidaan tehdä joitakin päätelmiä 1850-, 1860- ja 1870-lukujen palkkakehityk-
sestä. Näille vuosikymmenille oli ominaista hyvien ja huonojen aikojen voimakkaat 
vaihtelut maataloudessa. 1850-luvun puoliväli oli Krimin sodan ja katovuosien tähden 
huonoa aikaa ja maataloustyöväen palkat alhaisia. Vuosikymmenen lopussa ja aivan 
1860-luvun alussa oli parempia vuosia niin vuodentulon kuin palkkojenkin suhteen. 
1860-luvun katovuodet veivät taas palkkoja alaspäin ja pohjalukema saavutettiin 
vuosina 1867–1868 suurina nälkävuosina, jolloin maataloustyöväelle ei näytä olleen 
paljoakaan työtä tarjolla. 1870-luvun alku oli taas elpyvän maatalouden ja kohoavien 
työpalkkojen aikaa.609

Tämän tutkimuksen tärkeimmän lähdemateriaalin palkkojen osalta ennen vuotta 
1878 muodostavat vuoden 1870 tuomiokirjojen palkollisoikeudenkäynneistä kootut 
palkkatiedot. Koska vuosipalkolliset haastoivat isännän oikeuteen yleensä vasta 
työvuoden päätyttyä, kuvastavat tiedot palkkavuotta 1869–1870 tai sitä varhaisempaa 
aikaa. Tiedot ovat peräisin 20 kunnasta, joista yhdeksän sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, 
neljä Pohjois-Savossa ja seitsemän Etelä-Savossa. Koska jutut tulivat käräjille kuukausi-
en tai jopa vuoden kahden viiveellä, kertovat palkkatiedot tilanteen sellaisena kuin se 
oli heti nälkävuosien päätyttyä.

Suurimmat käräjillä varmasti610 todetut palkat eivät edusta seudun keskiarvoa, 
sillä joukossa on mukana myös isäntärenkien palkkoja, jotka olivat tavallisia palkkoja 
huimasti korkeampia. Palkkaseurantaa vaikeuttaa se, että rahapalkan lisäksi palkkaa 

607 JoMA: Pieksämäen talvikäräjät 1900 CIIa: 203, § 165.
608 Kjäldström (ei julkaisuvuotta), 380.
609 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 24–25.
610 ”Varmuus” tarkoittaa sitä, että palkka on joko oikeuden päätös tai kantajan ja vastaajan yhteisesti 
sopima.
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maksettiin viljana tai rahan ja viljan yhdistelmänä. Varmimmin rahapalkkaa nautti-
vat statushierarkian yläpäässä olevat palkolliset, miespuoliset ja isäntärengit, kun taas 
kaikkein varmimmin viljapalkkaan saivat tyytyä alaikäiset.

Oikeuden pöytäkirjoissa vuonna 1870 näkyi vielä vahvasti nälkävuosien vaikutus. 
Nälkävuodet 1867–1868 merkitsivät katastrofia, ja ne, jotka saivat itselleen hankittua 
pestin edes ruokapalkalla, saivat olla tyytyväisiä. Oikeudenkäyntitietojen perusteella 
näyttäisi siltä, että katovuodet kohtelivat ennen muuta Etelä-Pohjanmaata kaltoin, sillä 
esimerkiksi Laihialla611, Närpiössä612, Jalasjärvellä613 ja Alavudella614 isännät alensi-
vat palkkoja katovuosien takia. Toisinaan palvelukseen otettiin pelkkää ruokapalkkaa 
vastaan. Esimerkiksi kun jalasjärveläinen itsellisnainen Susanna Mäenpää Ilmajo-
elta haastoi oikeuteen talollinen Jonas Lehtimäen, ilmoitti tämä, että oli pelastanut 
Mäenpään kerjuulta. Hänen mukaansa Mäenpää oli luvannut palvella pelkkää ruoka-
palkkaa vastaan juhannuksesta 1868 juhannukseen 1869, kun taas Mäenpään muisti-
kuvat palkkaussopimuksesta olivat täysin päinvastaiset. Hänen mukaansa isäntä oli 
luvannut maksaa hänelle palkkaa yhtä paljon kuin muillekin talossa työskentelevillä. 
Todistajien mukaan Mäenpää oli työskennellyt ilman erillistä korvausta, joten oikeus 
tuomitsi jutun vastaajan eduksi.615

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1870 kävi tutkimusalueen kaikkiaan 42 oikeudenkäyn-
nistä selville palkan laatu. Näistä 40 tapauksessa palkka maksettiin rahana, yhdessä 
tapauksessa viljana ja yhdessä tapauksessa rahan ja viljan yhdistelmänä. Vauraimpiin 
alueisiin Etelä-Pohjanmaalla lukeutuivat Ilmajoki, Laihia, Lapua ja Isokyrö. Matalan 
palkan alueiksi ryhmittäytyivät Etelä-Pohjanmaalla itäinen osa, Alavus, Kuortane ja 
Alajärvi. Palkkahaitari oli melkoinen, sillä 15–17 vuoden ikäiselle renkikokelaalle 
maksettiin Jurvassa 30 ja Ylistarossa 45 markkaa, kun taas Ilmajoella, Närpiössä ja 
Lapualla saattoi aikamies toivoa saavansa 70–80 markkaa vuodessa. Mikäli kyseessä 
oli isäntärenki, ansiot saattoivat nousta jopa sataan markkaan vuodessa.

Piian ansiot olivat yleensä noin puolet korkeimmista rengin (ei isäntärengin) palkois-
ta.616 Nälkävuosien jälkeen piioille maksettu palkka näyttäisi olleen kuitenkin suhteel-
lisen korkea, sillä useilla paikkakunnilla (Ilmajoki, Uusikaarlepyy, Kauhava, Isokyrö) 
maksettiin 40–50 markan vuosipalkkoja. Toisinaan piian palkka saattoi jopa ylittää 
rengin palkan. Näin tapahtui esimerkiksi Kauhavalla, missä piika Susanna Honka-
la oli sopinut palkakseen palveluvuodelta 1869 peräti 48 markkaa. Vastaavasti renki 
Matts Saarikoski haki oikeusteitse korvauksia palveltuaan vuosina 1868–1869 Gustaf 

611 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät 1869 C1a: 4, § 145.
612 Myös Närpiössä puhuttiin ”köyhästä ajasta”. VMA: Närpiön talvikäräjät 1870 C4a: 13, § 123.
613 VMA: Ilmajoen syyskäräjät 1870 § C2a: 16, § 290.
614 VMA: Alavuden ja Kuortaneen syyskäräjät 1870 C2a: 14, § 63.
615 VMA: Ilmajoen syyskäräjät 1870 C2a: 16, § 290.
616 Esimerkiksi Enckell 1908, 49.
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Ylitalolla Ylikylässä. Saarikosken mukaan vuosipalkaksi oli sovittu 40 markkaa.617 
Poikkeuksellinen palkkaero selittynee sopimuksen pituudella. Todennäköisesti Saari-
koski oli tehnyt sopimuksen heti ankaran kadon jälkeen varman päälle. Honkala 
puolestaan silloin, kun pestimarkkinat olivat normalisoituneet.

Etelä-Savossa vuonna 1870 rahapalkkaa nautti tasan puolet niistä 76 tapauksesta, 
joista palkkaus saatiin selville. Maksu tapahtui 27 tapauksessa viljana ja 11 tapauk-
sessa viljan ja rahan yhdistelmänä. Tyypillisimpiä rahapalkka-alueita olivat Joroinen 
ja Rantasalmi, kun taas Kangasniemellä ja Mäntyharjulla rahapalkka oli todellinen 
harvinaisuus. Kangasniemen 14 tapauksessa vain kahdessa palkka maksettiin rahana. 
Esimerkiksi renki Alexander Manniselle oli talollinen Daniel Tissari luvannut vuoden 
1869 ansioksi tynnyrillisen ruista, viisi kappaa ohraa sekä talon vaatteet.618 Korkein-
ta palkkaa maksettiin Pieksämäellä, missä herrastalon rengille maksettiin peräti sata 
markkaa ja kuusi tynnyriä viljaa.619 Muutoin Pieksämäellä saattoi oikeuden selvityksen 
mukaan ”vahvarakenteinen ja pitkä mies” hankkia itselleen 65–70 markkaa, ”vaikka 
aika ei ollutkaan kovin hyvä.”620 Piialle korkein maksettu palkka oli 40 markkaa621, 
sekin Pieksämäellä. Yleisesti palkoista esitettiin pyyntöjä noin 40 markan mukaan 
vuodessa.

Pohjois-Savossa rahapalkkaa nautti selville saaduista 37 tapauksessa 23 palkollis-
ta tai työläistä. Kahdelletoista rengille tai itselliselle korvaus tapahtui viljana ja kolme 
sai palkan rahan ja viljan yhdistelmänä. Pohjois-Savossa rahapalkka-alueena esiin-
tyi Kuopion maalaiskunta ja Hankasalmi, kun taas Tuusniemellä valtaosa palkoista 
maksettiin viljana tai vilja–raha-yhdistelmänä. Korkeimmat palkat olivat Kuopion 
maalaiskunnassa ja Tuusniemellä, noin 70 markkaa kummassakin kunnassa. Korkein 
maksettu piian palkka oli Kuopion maalaiskunnassa 30 markkaa.

Korkeimmat maksetut päiväpalkat aivan kiireisimmiltä päiviltä saattoivat kohota 
naisilla omassa ruoassa 80 penniin ja talon ruoassa 67 penniin päivältä. Yksinkertainen 
laskutoimitus osoittaisi, että 1870-luvun alussa suurin maksettu päiväpalkka miehelle 
olisi ollut Lapualla noin 1,2–1,5 markkaa päivältä. Palkkoja tosin ei maksettu lähes-
kään aina päivälle, vaan oli erilaisia urakkasopimuksia, kuten esimerkiksi Lapualla, 
kun itsellinen Jakob Mörkille maksettiin 132 lyhteestä 8 penniä lyhteeltä. 622 Yleinen 
luontaispalkan mukainen korvaus oli parhaana kesäaikana noin kapallinen viljaa. 
Esimerkiksi Pieksämäellä 9 viikon kesäajan työskentelystä maksettiin 50 kappaa viljaa, 
Mäntyharjulla puolestaan saattoi parhaimmillaan hankkia jopa 16 kappaa kymme-

617 VMA: Kauhavan talvikäräjät 1870 C2a: 15, § 147.
618 MMA: Kangasniemen syyskäräjät 1870 Cab: 35, § 13.
619 JoMA: Pieksämäen talvikäräjät 1870 CIIa: 144, § 304.
620 JoMA: Pieksämäen talvikäräjät 1870 CIIa: 144, § 239.
621 JoMA: Pieksämäen syyskäräjät 1870 CIIa: 144, § 221.
622 VMA: Lapuan talvikäräjät 1870 C4a: 12, § 244.



175Raha, aika, itsekuri

nen päivän työskentelyllä. Naisten palkka oli pienempi, noin 0,6–0,7 kappaa päivää 
kohden.

Niin kauan kun nimellispalkat olivat alhaisia ja rukiin hinta korkea, viljapalkka 
puolusti hyvin paikkaansa. Kun kappa ruista vastasi 1/33 tynnyriä, merkitsi kapan 
päiväkorvaus rahaksi muunnettuna kohtuullista, noin 80 pennin päiväkorvausta. Kun 
kappa päivässä muodostui eräänlaiseksi ylärajaksi, merkitsi rahapalkkojen kohoami-
nen ja samanaikainen viljanhinnan aleneminen vääjäämättä sitä, että viljassa elantonsa 
tienaavat jäivät yhä kauemmaksi jälkeen reaalipalkoissa.

4.2 Maaherran vuosikertomusten palkkatilasto

Maaherran tilastojen mukaan keskimääräinen rahapalkka vuonna 1880 oli Etelä-Sa-
vossa korkeampi kuin millään muulla alueella mukaan lukien ruotsinkielinen rannik-
ko. Myös naisten palkat ovat vuonna 1880 tilastojen mukaan varsin hyvät. Sen sijaan 
vuodesta 1885 palkkakehitys Savossa taantui, kun taas Etelä-Pohjanmaalla palkat nou-
sivat tasaisesti. Mitä ilmeisimmin Savon palkkakehitykseen heijastuu sahateollisuuden 
kriisi, Etelä-Pohjanmaan osalta varsinkin 1900-luvun taitteessa palkkoja nosti Ameri-
kan siirtolaisuuden vaikutus. 

Lukuun ottamatta vuotta 1880, olivat Etelä-Pohjanmaan palkat suhteellisesti 
ottaen korkeampia kuin Savossa. Tosin on huomattava, että Etelä-Pohjanmaan keski-
määräisiä palkkoja nostivat ennen muuta ruotsikielisen rannikon korkeammat palkat. 
Suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla palkat olivat suurin piirtein samassa tasolla kuin 
Etelä-Savossa. Pohjois-Savossa palkkakehitys sen sijaan oli huomattavasti vaisumpaa. 
Mikäli palkkoja tarkastelee kokonaisuutena, huomioiden sekä rengin että piian palkat, 
vallitsi Etelä-Pohjanmaalla paras palkkataso aina vuoteen 1900 saakka.

Vuonna 1910 Etelä-Pohjanmaa on edelleen palkkatilaston kärjessä, mutta ainoas-
taan ruotsinkielisen alueen ansiosta. Nyt Etelä-Savo on ohittanut Etelä-Pohjanmaan 
myös keskiarvolla mitattuna. Suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla palkkoja alentavat 
ennen muuta Teuvan, Kurikan, Jalasjärven ja Peräseinäjoen kaltaisten uudisraivausalu-
eiden palkat. Etenkin Teuvalla rengille maksettu vuosikorvaus on käsittämättömän 
alhainen, ainoastaan 140 markkaa, mikä oli alempi kuin vuoden 1880 palkka.
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Taulukko 30. Vuosipalkollisten palkat markkoina vuonna 1880.623

Miehet Naiset Keskiarvo
Etelä-Savo 141 72 106
Pohjois-Savo 116 52 84
Etelä-Pohjanmaa 123 71 97
suomenkielinen E-P 120 68 94
ruotsinkielinen E-P 127 76 102

Vuosien 1880–1890 välillä on nähtävissä, että Etelä-Savon palkkakehitys oli absoluut-
tisesti taantuvaa. Palkat laskivat selvästi etenkin miehillä. Sen sijaan Pohjois-Savossa ja 
Etelä-Pohjanmaalla palkkakehitys oli nopeaa: Pohjois-Savossa palkat nousivat kyseisel-
lä kymmenen vuoden jaksolla noin 13 % ja piikojen peräti 24 %. Etelä-Pohjanmaalla 
rengin palkat kohosivat 31 % ja piikojen palkat lähes saman verran, 30 %. Pohjois-
Savon ja Etelä-Pohjanmaan palkkakehitystä voi valtakunnallisessa katsannossa pitää 
poikkeavana, sillä yleisesti ottaen nimellispalkat olivat lähes koko 1880–1890 ajanjak-
son laskussa.624 Mielenkiintoista on se, että vielä vuonna 1890, eli ensimmäisen suu-
ren siirtolaisuusaallon kynnyksellä, eteläpohjaisten palkat olivat suurin piirtein valta-
kunnallisesti vertailukelpoisia. Miesten palkka oli keskiarvopalkasta 95 % ja naisten 
palkka jopa ylitti valtakunnallisen keskiarvon, joka tuolloin oli 88 markkaa. Kaiken 
kaikkiaan Etelä-Pohjanmaan naisten palkka oli vielä vuonna 1890 kolmanneksi paras 
Suomen läänitasoon verrattuna.

Taulukko 31. Vuosipalkollisten palkat markkoina vuonna 1890.625

Miehet Naiset Keskiarvo
Etelä-Savo 132 66 99
Pohjois-Savo 128 66 97
Etelä-Pohjanmaa 161 90 125,5
suomenkielinen E-P 149 84 117
ruotsinkielinen E-P 178 99 139

Palkat olivat nousussa 1900-luvun alkuun tultaessa kaikilla tutkimusalueilla. Erityi-
sesti Etelä-Savossa palkkakehitys oli nopeaa, suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan taas 
kaikkein hitainta. Ylivoimaisesti parasta palkkaa maksettiin ruotsinkielisellä Etelä-
Pohjanmaalla, missä naisten palkka oli lähes sama kuin miesten palkka Pohjois-Savos-

623 Tilastokeskus: JKK 126, JKK 130, JKK 135, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan maaherran vuosiker-
tomukset.
624 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 33–35.
625 Tilastokeskus: JKK 127, JKK 131, JKK 137, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan maaherran vuosiker-
tomukset.
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sa. 1900-luvun palkkoja ei voi kuitenkaan kaikin osin mitenkään pitää edes suuntaa 
antavasti luotettavana. Tilastojen mukaan esimerkiksi Etelä-Savon Savonrannassa olisi 
maksettu rengille peräti 350 markan ja piialle 250 markan palkkaa! Kun ottaa huomi-
oon, että Savonrannalla tilastoitu rengin vuosipalkka oli vuonna 1890 vain 75 markkaa 
ja piialla vain 35 markkaa, ei tällaista vuosipalkan nousua voi pitää mahdollisena. Kun 
Savonranta poistetaan palkkatilastosta, Etelä-Savo jää kokonaispalkkojen osalta mm. 
suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan taakse.

Taulukko 32. Vuosipalkollisten palkat markkoina vuonna 1900.626

Miehet Naiset Keskiarvo
Etelä-Savo 196 98 147
Etelä-Savo korjattu 187 89 138
Pohjois-Savo 169 86 128
Etelä-Pohjanmaa 210 110 160
suomenkielinen E-P 187 101 144
ruotsinkielinen E-P 244 125 185

Taulukko 33. Nimellispalkkojen suhteellinen nousu tutkimusalueilla vuosina 1880–1900 ja 1880–
1910.627

1880–1900 1880–1910
Etelä-Savo 39,70 % 86,00 %
Pohjois-Savo 52,40 % 121,00 %
Etelä-Pohjanmaa 64,90 % 124,00 %

Päiväpalkkojen osalta 1880-luvulla maaherran tilastojen mukainen rahapalkka eri 
alueilla oli melko tasainen. Sen sijaan 1880–1890 välisenä aikana Pohjois-Savossa päi-
väpalkka nousi 13 % ja Etelä-Pohjanmaalla 26 %. Etelä-Savossa päiväpalkat polkivat 
käytännöllisesti katsoen paikoillaan.

1900-luvun alkuun tultaessa palkka nousi kaikilla alueilla. Erityisen voimakas 
palkannousu oli Etelä-Savossa, missä palkka kohosi 37 % vuosien 1890–1900 välisenä 
aikana. Merkille pantavaa on se, että päiväpalkkojen kehitys ei enää noudata vuosipalk-
kojen kehitystä. Tämä näkyy etenkin naisten päiväpalkkojen kehityksessä. Esimerkiksi 
Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla naisten päiväpalkat olivat melkein tasoissa, kun 
vuosipalkkojen osalta ero oli 26 % Etelä-Pohjanmaan hyväksi.

626 Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan maaherran vuosiker-
tomukset.
627 Tilastokeskus: JKK 126, 127, 129; JKK 130, 131, 133; JKK 135, 137, 140, Mikkelin, Kuopion ja 
Vaasan läänien maaherran vuosikertomukset.
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Taulukko 34. Päiväpalkka markkoina vuonna 1880.628

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Miehet: kesä 1,1 1 1
Miehet: talvi 0,6 0,4 0,5
Naiset: kesä 0,7 0,6 0,7
Naiset: talvi 0,4 0,2 0,3
Kaikkien keskiarvo 0,7 0,6 0,6

Taulukko 35. Päiväpalkat markkoina vuonna 1900.629

Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa
Miehet: kesä 1,8 1,6 1,7
Miehet: talvi 1 0,8 1
Naiset: kesä 1 1 1,2
Naiset: talvi 0,6 0,4 0,6
Kaikkien keskiarvo 1,1 1 1,1

Kun maatyöväestön päiväpalkkoja vertaa ulkotyöntekijöiden palkkoihin kaupungissa, 
näyttää jälkeenjääneisyys selvältä. Helsingissä kadunlakaisija tienasi vuosisadan puo-
lenvälin tietämissä yli kaksi markkaa päivässä630 – taso, jota ei saavutettu maatyöväen 
palkoissa vielä 1800–1900-lukujen taitteessa. Kirvesmiehet puolestaan tienasivat tätä-
kin paremmin. Vuonna 1857 Helsingin kirvesmiesten kesäansiotaso ylitti kolme mark-
kaa ja neljä markkaa 1870-luvulla, jolloin vallitsi ”ennennäkemätön nousukausi”.631 
1870-luvun loppu olikin aikaa, jolloin pohjalaiset kirvesmiehet muuttivat suurin 
joukoin Helsinkiin, kuuluisalle Pitkänsillan pohjoispuolelle. Muuttajia tuli niin Evi-
järveltä, Munsalasta, Oravaisista kuin Jepualta.632 Pohjalaisille kirvesmiehille tämä 
liikkuvuus ei ollut outoa, sillä jo vuonna 1834 olivat Porin kaupungin työmiehet estää 
pohjalaisten kirvesmiesten tunkeutumista alueelle, mutta huonolla menestyksellä.633 
”Tavallisen”, ammattitaidottoman työvoiman kohdalla kysyntä ei kuitenkaan alkanut 
todenteolla vasta kuin 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä, jolloin ”huutolaiset”, 
”piikalikat” ja ”renkipojat” jättivät kotiseutunsa.634

628 Tilastokeskus: JKK 126, JKK 130, JKK 135, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien 
maaherran vuosikertomukset.
629 Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien maa-
herran vuosikertomukset.
630 Hynninen 1924, 110.
631 Hynninen 1924, 107 ja 211.
632 Waris 1932, 77 ja 108.
633 Hynninen 1924, 233.
634 Waris 1932, 114.
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Näyttäisi siis siltä, että eteläpohjalaiset olisivat olleet osa ensimmäistä muuttoaaltoa 
ja sijoittuneet ennen muuta ammattitaitoisten työntekijäin kaartiin. Kun kaupungis-
tuminen 1890-luvulla avautui ”tavalliselle”, ammattitaidottomalle rahvaalle, työvä-
ki rekrytoitui lähinnä Savosta. Tässä vaiheessa talollisten jälkeläisten, itsellisten ja 
mäkitupalaisten muodostama ammattitaidoton eteläpohjalaistyövoima muutti jo 
massamuotoisesti siirtolaisuustilastojen osoittamalla tavalla Amerikkaan.

4.3 Maaherran palkkatilastojen luotettavuudesta

Usein on todettu epämääräisesti, kuinka maataloudessakin rahatalous yleistyi 1800-lu-
vun loppuun tultaessa. Tämä väite antaa helposti mielikuvan, jonka mukaan kehitys-
kulku kaikkialla maaseudulla olisi ollut samanlaista. Palkollisoikeudenkäynneistä käy 
kuitenkin ilmi, että ainakin Etelä-Pohjanmaalla oli lähes kokonaisuudessaan siirryt-
ty jo vuonna 1870 palkanmaksussa rahatalouteen, jopa kaikkein perifeerisimpiä osia 
myöten. Katovuosien jälkeen luontaispalkkaa maksettiin ainoastaan alaikäisille, alle 
neljäntoista vuoden ikäisille tytöille ja pojille. Tältä osin menettelytapa palkanmaksus-
sa oli sama kuin Ikaalisissa, missä vilja- tai vaatepalkkaa maksettiin ainoastaan hyvin 
nuorille tai vaivaisille, ja muille työhön kykenemättömille henkilöille.635 Väite aikatau-
lusta rahatalouteen siirtymisessä sopiikin paremmin Savoon, missä tutkittavissa kun-
nissa maksettiin vielä vuonna 1900 jopa 10 % vuosipalkoista pelkkänä viljana ja saman 
verran viljan ja rahan yhdistelmänä. Tämä merkitsee sitä, että kun viljanhinnat olivat 
painuneet alas, oli reaalipalkka Savossa matalampi kuin mitä maaherran vuosikerto-
musten palkkatilasto antaa ymmärtää. Samalla osa Savon palkollisista putosi kokonaan 
maaherran palkkatilaston ulkopuolelle.

Toinen vaikeammin selitettävissä oleva luotettavuusongelma maaherran rahapalk-
katilastossa oli se, että maaherran palkkatilastoihin ilmoitetut keskimääräiset palkat 
olivat aivan liian korkeita. Huomioita palkkatilaston vääristymästä on tehnyt mm. 
Gylling, joka tutki Ikaalisten maatyöväen palkkakehitystä 1900-luvun alussa 211 
rengin ja 196 piian osalta. Gyllingin mukaan maaherran palkkatilasto ilmoittaa Ikaalis-
ten kohdalla keskipalkan sijaan pikemminkin maksimipalkan, ”jota harvoin saavute-
taan.” Gyllingin mukaan yhdelläkään palkollisella ei ollut maaherran tilastossa vuonna 
1900 ilmoitettua keskimääräistä palkkaa. Vasta vuosina 1901–1902 olisi maaherran 
tilastoissa ilmoitettu, lähes puolella laskenut keskimääräinen palkka, vastannut parem-
min Gyllingin havaintoja. Mikä sitten oli syynä maaherran palkkatilaston vääristy-
mään? Todennäköiseksi selitykseksi Gylling mainitsee sen, että maaherran tilastoihin 
olisi kirjattu vain korkeampaa palkkaa nauttivien, 20 vuotta täyttäneiden renkien ja 

635 Gylling 1907, 87.
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piikojen palkat. Koska yli 20-vuotiaiden ikäryhmässä palkollisia oli kuitenkin vain 
47 % kaikista palkollisista, olisi tällä ollut keskiarvoa vääristävä vaikutus.636

Sama Gyllingin havaitsema ilmiö näkyy myös tutkimusalueella, etenkin Savossa. 
Esimerkiksi Mäntyharjulla ja Pieksämäellä maaherran vuosikertomuksissa ilmoite-
taan keskimääräiseksi rengin palkaksi 250 markkaa vuodessa lukuun ottamatta ruoka-
etua. Pieksämäellä kuitenkin korkein maksettu palkka käräjäoikeudessa ilmitulleiden 
tietojen mukaan oli 160 markkaa ja Mäntyharjulla vain 140 markkaa.637 Jäppilässä 
puolestaan keskimääräinen palkka maaherran tilastojen mukaan oli 180 markkaa, kun 
korkeimmat maksetut palkat tuomiokirjojen perusteella olivat 168 ja 130 markkaa ja 
Kuopion maalaiskunnassa puolestaan rengin keskimääräiseksi palkaksi ilmoitettiin 
250 markkaa, kun suurin vahvistettu vuosipalkka oli 120 markkaa.638 Ainoa tuomio-
kirjoihin merkitty maaherran vuosikertomusten ylittämä palkka Savossa esiintyy 
Joroisilla, missä vuosipalkaksi ilmoitettiin 250 markkaa, 12 hehtoa ruista, 3 hehtoa 
ohria ja kuusi hehtoa perunaa. Tämä palkka jää kuitenkin vahvistamatta, sillä juttu 
oli nostettu palveluksesta karkaamisesta ja tiedot oli antanut jutun kantajana toiminut 
talollinen.639 

Vielä enemmän tilastollisista keskiarvoista jäävät jälkeen naisten palkat. Esimerkiksi 
Hankasalmella ilmoitettiin vuonna 1900 piian keskimääräiseksi palkaksi 150 markkaa 
vuodessa, kun taas oikeudessa varmuudella täysi-ikäiselle vahvistettu palkkasumma oli 
vain 30 markkaa. Kuopion maalaiskunnassa piian palkaksi ilmoitettiin tilastoissa 125 
markkaa ja käräjillä ilmoitettiin varmuudella maksetuksi korkeimmaksi palkaksi 40 
markkaa vuodessa. Mäntyharjulla puolestaan korkeimmat palkat oli 65 markkaa + 
parseelit sekä 41 markkaa ja 137 litraa (= tynnyri) rukiita (noin 30 markkaa), kun taas 
maaherran tilasto ilmoitti keskimääräiseksi palkaksi peräti 150 markkaa vuodessa.640

Etelä-Pohjanmaalla maaherran tilastojen ilmoittamat palkat vastasivat jonkin 
verran paremmin käräjäoikeuksissa ilmi tulleita palkkoja. Ylistarossa vuonna 1900 
keskimääräinen rengille maksettu palkka maaherran tilastollisen katsauksen mukaan 
oli 170 markkaa ja tuomiokirjojen perusteella 130 markkaa.641 Mahdoton ei 170 
markan vuosipalkka liene ollut, sillä jo vuonna 1885 Ylistarossa maksettiin rengil-
le 150 markkaa vuodessa.642 Ilmajoella käräjäoikeudessa korkein vahvistettu palkka 
sen sijaan oli tismalleen sama 160 markkaa kuin maaherran tilastollinen keskiarvo, 

636 Gylling 1907, 75, 81 ja 97.
637 JoMA: Pieksämäen talvikäräjät 1900 CIIa: 204, § 165; MMA: Mäntyharjun syyskäräjät 1900 
Caa: 64, § 208.
638 JoMA: Pieksämäen talvikäräjät 1900 CIIa: 204, § 160 ja § 220; Kuopion maalaiskunnan talvikä-
räjät 1900 CIa: 158, § 126.
639 JoMA: Joroisten talvikäräjät 1900 CIIa: 30, § 30.
640 MMA: Mäntyharjun talvikäräjät 1900 Caa: 64, § 26 ja § 93.
641 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron syyskäräjät 1900 C2a: 60, § 37.
642 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron talvikäräjät 1885 C2a: 38, § 54.
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Lapualla puolestaan saavutettiin 275 markkaa käräjäoikeudessa, kun taas maaherran 
tilastojen mukaan keskimääräinen rengin palkka oli 200 markkaa.643 

Päiväpalkoista jo Gylling totesi, että ”keskimääräiset palkkailmoitukset ovat 
epäkäytännöllisiä ja ilman suurempaa arvoa”. Gyllingin mukaan päiväpalkkoja voidaan 
kuitenkin käyttää varovaisesti vertailuun eri seutujen välillä.644 Vertailuja on todel-
lakin tehtävä varoen, sillä Kangasniemellä, Pieksämäellä ja Hankasalmella maksetut 
korkeimmat, yhden markan suuruiset päiväpalkat jäivät selvästi jälkeen maaherran 
vuosikertomuksen tilastojen ilmoittamasta 1,5–1,7 markan keskimääräisestä palkkata-
sosta. Esimerkiksi eläkemies Paavo Hänninen vaati kyntötöistään markkaa päivältä ja 
Juhana Heiskanen vaati talvikäräjillä markkaa kesäpäivätöistä, mutta ei saanut muuta 
kuin viisi markkaa viikolta. Tuusniemellä maksettiin varmuudella markka kesäpäivästä 
ja Mäntyharjulla pyydettiin samaa. Kuopion maalaiskunnassa mökkiläinen Taavetti 
Julkunen julkesi pyytää palkakseen kesäpäivätöistä kahta markkaa ja talvipäivältä 1,5 
markkaa – tietoa ei ole siitä, maksettiinko. Ainoastaan Rantasalmella maksettiin yksit-
täinen 2,8 markan päiväpalkka.645 Tätä voi kuitenkin pitää yksittäistapauksena.

Etelä-Pohjanmaalla ei tuomiokirjoissa tutkimusalueella vuonna 1900 ilmaantunut 
ainoatakaan päiväpalkkavaatimusta, joten täydellisen vertailun tekeminen on mahdo-
tonta. Todennäköistä kuitenkin on se, että myös päiväpalkkojen osalta maaherran 
ilmoitukset Etelä-Pohjanmaan palkoista pitävät paremmin paikkansa. Maaherran 
palkkatilaston epäluotettavuus on niin räikeä, että tehtäessä elintasovertailuja sen 
pohjalta, vääristymä on huomattava. Ottaen huomioon vääristymän, voi maaher-
ran palkkatilaston väittää yliarvioivan Savossa maksettuja palkkoja. Vääristymän voi 
katsoa johtuvan lähinnä tilastoinstrumentin epäsopivuudesta vallitsevaan talouskäy-
täntöön Savossa, missä luontaistalous oli edelleen voimissaan. Etelä-Pohjan maalla siis 
maksettiin siis todellisuudessa huomattavasti Savoa parempia palkkoja.

4.4 Ostovoima

Palkkojen suhteuttaminen hintakehitykseen ei ole käytettävän lähdemateriaalin valos-
sa ongelmatonta. Yleisistä torihinnoista on olemassa esimerkiksi Pippingin (1928) ja 
Björkqvistin (1958) kokoamia sarjoja tärkeimpien elintarvikkeiden kohdalta, nautin-
toaineista ja vaatetuksesta. Näitä tietoja on kritisoinut Timo Myllyntaus (1978), jonka 
mukaan Pippingin ja Björkqvistin torihintaindeksien perustana tosin ovat tärkeiden 
kulutustavaroiden vähittäismyyntihinnat, mutta ne kattavat vain vuodet 1851–1885 
ja Helsingin alueen. Niiden hyödykevalikoimaa voidaan pitää suppeana. Siitä puuttu-

643 VMA: Ilmajoen syyskäräjät 1900 C1a: 67, § 77; Lapuan talvikäräjät 1900 C4 a: 42, § 96.
644 Gylling 1907, 68.
645 MMA: Rantasalmen talvikäräjät 1900 Cac: 39, § 167.
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vat tyystin sellaiset oleelliset kuluttajan menoerät kuten asumiskustannukset ja vaate-
tus.646

Suhteellisia hintoja on pyritty arvioimaan ravinnon, nautintoaineiden, vaatetuksen 
ja jalkineiden, asumiskustannusten sekä lämmön ja valon osalta vuosina 1850–1913. 
Ravinto- ja vaatetuskustannukset olisivat olleet laskussa, mutta nautintoaineiden ja 
asumiskustannusten suhteelliset hinnat nousussa.647 Indeksistä ei kuitenkaan käy 
selville se, mistä ravintoaineiden osuudet koostuvat ja kuinka tiedot asumismenois-
ta on hankittu. Juuri asumiskustannusten selvittämistä on esimerkiksi Myllyntaus 
pitänyt vaikeimpana tehtävänä elinkustannusindeksin laatimisessa, sillä tuona aikana 
viranomaiset eivät valvoneet huoneenvuokria eivätkä tiedusteluin hankkineet niistä 
tietoja.648 Yleiskuvaksi maataloustyöväen palkkojen kehityksestä jää, että palkkataso 
oli aikakauden alkupuolella pitkän aikaa suhteellisen vakaa, mutta nousi 1890-luvun 
puolivälistä alkaen varsin voimakkaasti. Aikakauden loppuun, ensimmäisen maail-
mansodan aattoon mennessä palkkataso oli markkamääräisesti noussut keskimäärin 
noin kolmella neljäsosalla aikakauden alun tasosta ja reaalinen ansiotasokin lienee 
noussut noin kahdella kolmasosalla.649

Ravintoaineiden osalta voidaan seurata maaherran vuosikertomuksista esimerkiksi 
rukiin ja voin hinnan kehitystä vuodesta 1878 eteenpäin. Näistä ruis oli ylivoimaisesti 
tärkeämpi, itse asiassa tärkein maaseudun ruoka-aine. Asumiskustannuksista tietoa on 
lähinnä saatavissa satunnaisesti tuomiokirjalähteiden perusteella. Tiedot ovat kuiten-
kin sen verran hajanaisia, ettei niistä voi rakentaa indeksiä. Niinpä tässä tutkimuksessa 
on pitäydytty tekemään suppeita reaalipalkkavertailuja lähinnä käyttämällä hyväk-
si maaherran tilastoja rukiin hinnoista sekä läänien keskuskaupunkien torihintoja 
vuosilta 1880–1900.

Maaseudun asujaimiston, erityisesti maatyöläisten osalta tärkein mittari oli rukiin 
hinta. Rukiin hinta, kuten tunnettua vaihteli hyvien ja huonojen vuosien mukaan, 
kuitenkin niin, että yleinen trendi oli laskeva.650 Esimerkiksi Etelä-Savon kuntien 
osalta keskimääräinen rukiin hinta oli laskeva. Kun ruishehdon hinta vielä vuonna 
1880 oli 15–16 markkaa, olivat hinnat vuoteen 1900 tultaessa laskeneet hieman alle 
14 markkaan. Tämä merkitsi sitä, Etelä-Pohjanmaalla rukiin hintaan suhteutettuna 
ostovoima nousi vuosina 1880–1890 peräti 80 %, Pohjois-Savossa 52 % ja Etelä-Savos-
sakin nimellispalkkojen laskusta huolimatta 18 %.651 Vuosina 1880–1900 ostovoima 
Etelä-Savossa rukiin osalta oli kasvanut 57 % ja Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaal-

646 Myllyntaus 1978, 43–44.
647 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 21.
648 Myllyntaus 1978, 48.
649 Heikkinen & Kortteinen & Soikkanen & Soininen 1983, 36.
650 Björkqvist 1958, 313–318.
651 Tilastokeskus: JKK 126, 127, 129; JKK 130, 131, 133; JKK 135, 137, 140, Mikkelin, Kuopion ja 
Vaasan läänien maaherran vuosikertomukset.
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la kummassakin lähes 90 %. Kaiken kaikkiaan 20 vuoden jaksolla Etelä-Pohjanmaa 
ohitti Etelä-Savon ja piti ykköstilansa 1900-luvun alkuun tultaessa Pohjois-Savon 
pitäessä edelleen perää.

Taulukko 36. Ostovoima rukiin hintaan suhteutettuna vuosina 1880–1900. Vuoden keskipalkka 
suhteessa ruishehtolitraan.652

1880 1890 1900
Etelä-Pohjanmaa 6,2 11,1 11,6
Etelä-Savo 6,7 7,9 10,5
Pohjois-Savo 5 7,6 9,4

Muiden elintarvikkeiden osalta Kuopion, Vaasan ja Mikkelin torihinnoista koottu 
indeksi osoittaa, että ruokatarpeiden hinnannousu oli varsin maltillista. Indeksi tätä 
tutkimusta varten on koostettu niistä elintarvikkeiden torihinnoista, joista tietoja 
oli saatavilla kaikilta alueilta eli voista, kananmunista, sianlihasta ja läskistä. Vertailu 
osoittaa, että Kuopion torihinnat nousivat 4,6 %, Vaasan 10,2 % ja Mikkelin 12,5 %.653 
Torihintoihin suhteutettuna paras ostovoima vallitsi Etelä-Pohjanmaalla, jonka jäl-
keen seurasivat Etelä-Savo ja Pohjois-Savo. On kuitenkin huomattava, että torihintoi-
hin sisällytetyt tuotteet eivät välttämättä kuuluneet maaseutuväestön jokapäiväisiin 
ruokatarpeisiin. Kananmunat, voi, sianliha ja läski saattoivat olla harvinaista herkkua 
talollisen, saati sitten maatyömiehen pöydässä. Siksi parhaaksi yksittäiseksi mittariksi 
jääkin rukiin hinnankehitys.

Asumisen suhteen on maaseudunkin osalta pyritty rakentamaan jonkinlaisia 
yleisindeksejä. Maatyöväestön kohdalla tämä lienee lähes mahdotonta jo sen vuoksi, 
että vuokrasopimukset olivat huomattavan monimutkaisia ja niiden arvo muuttui jo 
yleistaloudellisten suhdanteiden mukaan. Periaatteessa maatyöväestö oli jaettavissa 
kahteen luokkaan maanvuokraajiin ja alivuokralaisena eläviin itsellisiin. Mäkitupalai-
silla vuokraoikeuksiin lukeutui paitsi asunto, myös pieni tonttimaa. Mikäli tonttimaa 
oli pieni, siitä ei tarvinnut maksaa vuokraa laisinkaan. Asujan täytyi sen sijaan käsket-
täessä ilmaantua töihin sen talollisen luo, jonka maalle mäkitupa oli rakennettu.654 
Ikaalisissa mäkitupalainen, siis alle 0,5 hehtaarin tilanosan vuokraaja, maksoi keski-
määrin rahaverona 13,75 mk ja työpäiväverona 23,60 markkaa. Kun tämän suhteuttaa 
vuosisadan alun Ikaalisen kesäpäivän palkkaan 1–1,2 markkaa, merkitsi tämä verotyö-
päiviksi muunnettuna noin 30–36 päivän suoritusta.655 Kuortaneen kihlakunnan 
taloudellisia oloja 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tutkineen Aksel Warénin 

652 Tilastokeskus: JKK 126, 127, 129; JKK 130, 131, 133; JKK 135, 137, 140, Mikkelin, Kuopion ja 
Vaasan läänien maaherran vuosikertomukset.
653 Björkqkvist 1958, 313–318.
654 Gylling 1907, 116.
655 Gylling 1907, 143.
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mukaan torppien ja mäkitupien vuokrat olivat edullisempia Pohjanmaalla kuin 
Hämeessä. Torppien vuokra oli 20–30 markkaa Ähtärissä ja Kuortaneella, mutta tästä 
alueesta pohjoiseen eivät torpparit Warénin tietojen mukaan tehneet ”enempää kuin 
1–4 viikkoa päivätöitä”.656 Mäkituvista vuokra oli pari markkaa tai pari päivätyötä 
vuodessa. Lisäksi Pohjanmaalla ”enin osa mäkitupalaisista asui teiden varsilla maksa-
matta siitä vuokraa kenellekään”.657 

Warénin mukaan mäkitupien vuokrat olisivat siis olleet 1800-luvun lopussa Etelä-
Pohjanmaalla varsin edullisia. Tätä tietoa vahvistavat vanhat, 1830–1840-luvuilta 
peräisin olleet torpansopimukset. Esimerkiksi Laihialta vuodelta 1846 peräisin olevas-
sa torpan sopimuksessa vuokraksi mainittiin 68 kopeekkaa eli vajaa kolme markkaa 
vuodessa.658 Torppien ja mäkitupien vuokrasopimukset eivät edelleenkään näyttäisi 
tiukentuneen sanottavasti Laihialla 1800-luvun lopulle tultaessa. Tästä on esimerk-
kinä nimimerkki Tilattoman kirjoitus vuoden 1894 Pohjalaisessa, jossa hän kuvailee 
tilattoman väestön olosuhteita Laihialla seuraavasti:

”Tunnen paikkakunnallamme L:n pitäjässä monta tilatonta, jotka olivat saaneet 
vuokratuksi 5–6 tynnyrinalaa (= noin 0,5 ha) maata. Vuotuinen vuokra on 
tilalle 5–10 markkaa tynnyrinalalta, ja viljelykelpoiseksi laittaminen on tullut 
maksamaan noin 100–150 markkaa tynnyrinalalta ja sittenkin on heillä jo 
paljon luotettavampi ja huolettomampi toimeentulo, vaikka muut olosuhteet 
ovat samallaiset kuin käsityöläisillä ja muilla päiväläisillä.”659

Merkille pantavaa on se, että vuokra todellakin oli edullinen. Kääntöpuolena oli maan-
muokkaaminen, joka tuli maksamaan jokseenkin paljon. Tätä summaa voi kuitenkin 
pitää sijoituksena, sillä esimerkiksi Gyllingin mukaan vuokraoikeuden loppuessa sai 
torppari tai mäkitupalainen uudelta asukkaalta yleensä takaisin sijoittamansa alkupää-
oman.660

Varsinaisten mäkitupien vuokrista ei Savon osalta ole tietoja. Sen sijaan torppien 
vuokrat näyttäisivät Savossa olleen huomattavasti korkeammat kuin Etelä-Pohjan-
maalla. Torpan vuokrista valitettiin myös lehtien palstoilla. Nimimerkki Mökinmies 
valitti, kuinka ”maitten omistajat vaativat niin suuret velvollisuudet, että niitä täyttää 
ja hankkia maasta leipänsä on aivan mahdotonta.” Mökinmiehen mukaan kontrahti 
Savossa annettiin kymmeneksi korkeintaan viideksitoista vuodeksi; kolmasosa viljas-
ta tai sitä vastaava rahasumma tuli maksaa isännälle. Tämän lisäksi joutui torppari 
tekemään päivätöitä ”useampia viikkoja kesällä jalkaisin ja hevosen kanssa; tehdä peltoa 

656 Warén 1893, 61.
657 Warén 1893, 64.
658 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät 1870 C1a: 4, § 29.
659 Pohjalainen 3.3.1894, 1–2.
660 Gylling 1907, 137.



185Raha, aika, itsekuri

ja niittyä joku määrä, tehdä hyvät huoneet; rakentaa kaunis kartano, ynnä monta muuta 
pienempää tehtävätä.”661

Mökinmiehen esittämät ehdot kävivät lähes täydelleen toteen eräässä Kuopion 
maalaiskunnassa vuonna 1869 solmitussa torpansopimuksessa. Torppari velvoitettiin 
maksamaan vuokrana kolmasosa ”eloista” ja tekemään lisäksi päivätöitä kaksi viikkoa 
kesällä ja yksi viikko ”hollia” (kyytivelvollisuuksien hoitaminen) ja käymään talkoissa 
ilman palkkaa. Lisäksi torpparin tuli tehdä yksi tupa ja kamari, johon rakennustarpeet 
kustansi isäntä. Kaiken lisäksi torpparin täytyi ilmaantua talkootöihin käskettäessä ja 
ilman palkkaa!662 Etelä-Savossa, Juvalla puolestaan vaadittiin päivätöinä 78 hevospäi-
vää ja 18 jalkapäivää. Kun hevostyöpäivät arvioitiin 2 markan ja jalkatyöpäivät 1,45 
markan arvoisiksi, olisi torpanvuokraksi kertynyt kaikkiaan 182 markkaa vuodessa.663

Myöhemmin 1910-luvulla ensimmäisen kerran julkaistu maanvuokraustilasto 
antaa vahvistuksen sille, että mäkitupienkin vuokrat Savossa olivat korkeat. Vertailun 
tekeminen on kuitenkin vaikeaa jo sen vuoksi, että Savossa vuokralaisen perusoikeuk-
siin kuului useimmiten metsän rajoitettu kotitarvekäyttö, kun taas Etelä-Pohjanmaalla 
ei tällaista oikeutta yleensä vuokrasopimukseen kirjattu. Edelleen tilastosta on vaikea 
tarkemman erittelyn puuttuessa saada selvyyttä, kuinka vuokrasummat olivat jakaan-
tuneet erikokoisten vuokraviljelmien kesken. Kuitenkin yleiskuva on selvä: Koko 
Savossa solmittiin tilastovuonna 1910 tasan 100 vuokrasopimusta, joista perittiin 4329 
markkaa. Etelä-Pohjanmaalla solmittiin 135 vuokrasopimusta, joista perittiin vuokraa 
1722 markkaa. 

Yksittäisistä vuokrasopimuksista käy ilmi, että esimerkiksi Haukivuorella alle 0,5 
hehtaarin mäkituvasta sai maksaa vuokraa 25 markkaa, Heinävedellä vuokra oli saman 
kokoisesta mäkituvasta saman verran ja Suonenjoella 30 markkaa. Kerimäellä tavalli-
sista mäkituvista pyydetty vuokra kohosi jopa 55 markkaan ja Kuopion maalaiskun-
nassa joutui ”1–3 hehtaarin” vuokratilasta rahana ja päivätöinä maksamaan uskomat-
tomalta tuntuvan summan, 111 markkaa. Etelä-Pohjanmaalla yleinen vuokrataso oli 
varsin matala, pienemmistä mäkituvista yleensä kymmenen markkaa tai vähemmän. 
Pyydettiinpä Isojoella ”1–3 hehtaarin” mäkituvaksi luokitellusta vuokratilasta ainoas-
taan 3 markkaa!664

Usein on pohdittu torppareiden ja maatyöväestön tukalaa, vuokrarasitusten sävyt-
tämää elämää. Harvemmin kirjallisuudessa käsitelty seikka on se, että tilaton väestö, 
siis alivuokralaisina elävä – ei omaa asuntoa omaava – maatalousväestö joutui sekin 
maksamaan ylläpidostaan. Eino Jutikkalan mukaan itsellinen maksoi vuokraa perheen-
sä suuruuden mukaan. Miehen tuli Pohjois-Savossa suorittaa 12–18 päivää päivätyötä 
heinä- ja leikkuuaikaan talon ruuassa ja hakata halkoja. Vaimon tuli lakaista ja pestä 

661 Savo 24.12.1880, 3.
662 JoMA: Kuopion mlk:n syyskäräjät 1870 CIa: 99, § 29.
663 MMA: Juvan syyskäräjät 1885 Caa: 87, § 420.
664 SVT XXX maanvuokratilastoa 1. Vuoden 1910 maanvuokratilastoa, 88–99.
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tupa, kantaa puita, lämmittää sauna ja viedä sinne kylpyvesi. Etelä-Savossa mainitaan 
loisten, joilla oli tavallisten etuuksien lisäksi kesälaidun, ja oikeus ottaa keruutörkyä, 
tehneen töitä neljä viikkoa taloon.665 Jutikkalan esittämiä tietoja vahvistaa se, että 
esimerkiksi Kuopion maalaiskunnasta löytyy vuoden 1900 palkollisoikeudenkäyntien 
yhteydessä merkintä, että itsellinen olisi joutunut maksamaan vuokraa 31 markkaa 
vuodesta.666

Maaseudun itsellisten maksamat vuokrat kuulostavat alhaisilta, jos niitä vertaa 
sekatyömiesten maksamiin kaupunkiasuntojen vuokriin. Esimerkiksi Turussa maksoi-
vat sekatyömiehet vuokraa jo 1800-luvun puolivälissä noin 30 markkaa vuodessa. 
Tämä summa oli kuitenkin rahavälitteisten markkinoiden vuokra, jolloin vuokra-
lainen ei ollut sidoksissa isäntäänsä muutoin kuin vuokrasuhteen kautta. Sen sijaan 
maaseudun itsellisinä asuvilla oli tapana maksaa vuokra päivätöillä, jolloin vuokra oli 
sidoksissa päivätöiden hinnan muutoksiin eikä esimerkiksi vuokranantajan pääoma-
kustannuksiin. Vuokranmaksu oli mutkikasta jo sen vuoksi, että vuokrasopimukseen 
sisältyi usein myös ruoka. Etenkin Savossa, missä oli runsaasti itsellis- ja loisväestöä, 
kysymys palkasta ja vuokrasta nousi tuon tuosta esille.

Vuokranmaksun ongelma oli vuokralaisen kannalta se, että summa saatettiin sopia 
rahassa, mutta maksu tapahtui päivätöinä, jonka ajankohdan vuokranantaja päätti. 
Vuokrasumma sinänsä ei ollut kohtuuton, mutta isäntä tahtoi ehkä päivätyön tehtä-
väksi talvella, jolloin palkka oli kaikkein alhaisimmillaan. Esimerkiksi loinen Kaapro 
Manninen oli asunut 34 viikkoa vuosina 1898–1899 mökkiläinen Kaapro Mankosen 
luona. Tästä ajasta ylöspidon hinnaksi oli sovittu 25 penniä viikko, eli yhteensä 8,50 
markkaa. Vuokraa maksaakseen Manninen oli työskennellyt Mankoselle tukinhak-
kuussa 18 viikon ajan, josta hän oli tienannut 6 markkaa 50 penniä.667 Tämä merkit-
si Mankosen mielestä, että Manninen jäi vielä velan puolelle kaksi markkaa! Kaiken 
kaikkiaan Manninen olisi Mankosen laskujen mukaan joutunut työskentelemään vielä 
5,5 viikkoa tukkitöissä ennen kuin vuokra olisi kokonaan ollut kuitattu. Näin 34 viikon 
elämiseen olisi joutunut työskentelemään lähes 24 viikkoa. ”Vapailla” markkinoilla 
Mankosen vuosivuokra ylöspitoineen olisi ollut vain 13 markkaa, mutta kun vuokra 
maksettiin halvaksi arvioituna työnä, oli todellinen hinta paljon korkeampi. Mikäli 
Manninen olisi asunut Mankosen luona koko vuoden, olisi hän kyennyt ”säästämään” 
12 penniä viikossa, eli kaikkiaan kuusi markkaa vuodessa! Tätä ei voi pitää paljona, 
kun ottaa huomioon, että talon ruoassa elävät vuosipalkolliset kykenivät hankkimaan 
puhtaana rahana vuosipalkkansa verran.

Esimerkit kertovat, miten hankalaa on lähteä rakentamaan indeksejä silloin, kun 
ne eivät olleet sidottuna selkeästi rahatalouteen. Tämä jako ei ollut selkeä muuallakaan 
maaseudulla, sillä maksoivathan myös torpparit ja mäkitupalaiset vuokraansa ainakin 

665 Jutikkala 1934, 135.
666 JoMA: Kuopion mlk:n syyskäräjät 1870 CIa: 99, § 16.
667 JoMA: Hankasalmen syyskäräjät 1900 CIIIa: 47, § 4.



187Raha, aika, itsekuri

osittain päivätöinä. Itsellisten ja maanvuokraajien ero oli kuitenkin taloudenpidossa. 
Mäkitupalaisen ja torpparin toinen jalka oli jo osittain riippumattomilla markkinoil-
la, missä hinnat muotoutuivat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pelkkä rahavälitteisyys 
merkitsi jo osittaista etääntymistä isännän välittömästä vaikutusvallasta. Sen sijaan 
itselliset, joiden liikkumista lakikin rajoitti, olivat enemmän tai vähemmän paikallis-
ten markkinoiden armoilla. Asuminen, elintarpeet ja työ kietoutuivat yhteen tavalla, 
jossa itsellinen oli sekä palvelun saaja että tarjoaja, kuitenkin todennäköiseen ”alihin-
taan”, mikäli tätä hintaa vertaa kuvitteellisiin markkinoihin.

Eräänä esimerkkinä voidaan käyttää maaherran vuosikertomuksissa ilmestyneitä 
tilastoja ”ruokaedun arvioidusta hinnasta”, jotka koskettivat erityisesti päivätyöläi-
siä. Kuten jo loinen Mannisen esimerkki osoitti, päiväpalkkalainen, joka asui talossa 
vuokralla, sai osan palkasta ruokana. Ruoasta täytyi maksaa silloinkin kun työtä ei 
ollut, eli pitkinä talven kuukausina. Esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Savossa ilmoitettu 
ruoan hinta kohosi vuonna 1900 naisen osalta korkeammaksi kuin talvipäivän työn 
arvo.668 Tämä tarkoitti sitä, että talven varalle oli oltava säästöjä, tai sitten oli elettävä 
Mannisen tavoin velaksi. Tällöin työn arvo määräytyi varsin alhaiseksi.

4.5 Mäkitupalaisuus – osa eteläpohjalaista pärjäämisen rakennetta

”Tilattoman väestön” ongelma säilyi edelleen hallitsevana tutkimusdiskurssina Suo-
messa 1900-luvun alkuun tultaessa. Suomen ”todellisuutena” nähtiin maata viljelevä, 
karjaa kasvattava väestö, joista osan olisi kylläkin – tämän diskurssin mukaisesti – tyy-
dyttävä vähäisempään osaan. Diskurssissa oli pääsääntönä se, että tilattomalta väestöltä 
kiellettiin merkantilistiset oikeudet tukeutua maanomistajan ”lailliseen suojelukseen”, 
mutta samalla poliittista liikkumatilaa ei välttämättä oltu valmiit lisäämään. Aksel 
Warén totesi vuonna 1898 ilmestyneessä torpparioloja koskevassa tutkimuksessaan:

”Irtaimen väestön suhteeton kasvaminen tuottaa nykyään raskasta huolta. 
Tähän asti koetellut keinot sen tilan parantamiseksi eivät ole tuottaneet sanot-
tavia seurauksia. Paraimpana on pidetty tämän väestön maahan kiinnittämistä, 
mutta ainoastaan verrattain vähäisessä määrin se on onnistunut.”669

Warénin toteamus torpparioloja käsittelevän tutkimuksensa alkupuolella avaa kenttää 
siihen, millaista oli pärjääminen yhteiskunnan alimmilla portailla maaseudulla. Ajatus 
vuokratilasta katsottiin kaikkein tasapainoisimmaksi tilanteeksi, eikä esimerkiksi sitä, 
että työikäinen väestö muuttaisi kaupunkeihin. Warénin ajatus irtaimen väestön kiin-

668 Tilastokeskus: JKK 129, JKK133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien maaherran 
vuosikertomukset.
669 Warén 1898, 27.
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nittämisestä maahan joko torppareina tai mäkitupalaisina omasi vastakaikua erityisesti 
Savossa, missä tilaton väestö kasvoi 1900-luvun alkuun tultaessa. Juuri Kuopion läänin 
kuvernööri olikin jo 1880-luvulla ehdottanut erityisen lainarahaston perustamista.

Torppari- tai mäkitupalaisasutus ei kuitenkaan noussut yrityksistä huolimat-
ta tunnusmerkilliseksi Savossa, vaan ennen muuta Etelä-Pohjanmaalla. Jo edellä 
on osoitettu, kuinka Etelä-Pohjanmaalla vuokraehdot säilyivät vielä 1900-luvun 
alkupuolellakin edullisina. Samalla etenkin Gebhardin tutkimuksista on käynyt ilmi, 
että erityisesti Etelä-Pohjanmaalla tilaton väestö oli useimmiten nk. mäkitupalaisia. 
Merkille pantavaa on se, että mäkitupalaisasutus kohosi Etelä-Pohjanmaalla täysin 
omin avuin, ilman lainarahastojen apua. Ironista onkin se, että Etelä-Pohjanmaalla, 
missä ”maahan kiinnittyminen” ei ollut ongelma, haettiin innokkaimmin lainoja sekä 
vuokra- että palstatiloihin.

Mäkitupa-asutusta voidaan pitää tärkeänä välimuotona maaseudun asumisessa 
siinä mielessä, että siinä yhdistyi perinteinen omavaraisuus, pientuottajuus sekä palkka-
työläisyys. Useimmiten mäkituvissa oli peltotilkku, jolloin osa vuodentulosta saatiin 
maanviljelyllä. Viljan viljelyn lisäksi mäkituvissa oli mahdollisuus harjoittaa pienimuo-
toista karjankasvatusta. Lehmiä oli mahdollisuus pitää niityllä ja hankkia myös talvis-
aikaan tuloja viemällä maitoa meijeriin. Lehmä tai kaksi ei pelastanut ruokataloutta, 
mutta saattoi antaa siihen lisän.

Edvard Gyllingin Ikaalisten oloja käsittelevän tutkimuksen mukaan jo lehmän 
omistaminen sinänsä oli melkoinen varallisuuden merkki. Maatyömiehelle lehmän 
pitäminen oli tärkeää, sillä se teki hänet jossain määrin riippumattomaksi työnsaannin 
vaihteluista. Gyllingin mukaan maalaislehmät lypsivät tavallisesti paitsi kesällä, myös 
kevättalvella, jolloin työnsaantikin oli heikointa. Lehmän pitäminen ei vaatinut juuri 
laisinkaan työtä eikä haitannut työnhaussa, koska lehmän hoitajina toimivat lapset ja 
vaimo. Lehmän tuottamaksi hyödyksi Gylling arvioi 100–130 markkaa. Gylling oli 
omakohtaisesti tavannut torppariperheen, jossa yhdestä lehmästä oli saatu 120 markan 
vuositulo, jonka lisäksi perhe itse oli saanut voita ja juustoa. Gyllingin mukaan tämä 
selittää sen, miksi pienissäkin torpissa lehmän pito oli niin yleistä. Gyllingin kokoa-
mista tilastotiedoista käy ilmi, että lehmiä pidettiin jopa alaltaan erittäin pienissä, 
0,05–0,5 hehtaarin torpissa, joita oikeammin voisi kutsua mäkituviksi. Näissäkin 
pienissä talouksissa oli yleisesti yksi, toisinaan jopa kaksi lehmää. Mitä suuremmaksi 
tilakoko kasvoi sitä yleisemmäksi lehmän pito kävi.670

Gyllingin arvioita lehmän hyödyllisyydestä pohdittiin muuallakin ja samankaltai-
sin arvioin. Nilsiässä maanviljelyskokouksessa vuonna 1897 isännät pohtivat kysymys-
tä karjatalouden hyödyistä. Tällöin puheenjohtajana toiminut T. H. Kohlström esitti 
laskelman, jonka mukaan ”yksi tynnyrinala (= 0,5 ha.) peltoa voi antaa 600 (= noin 
5000 kiloa) leiviskää vihantarehua ja elättää kolme lehmää.” Kohlström mainit-
si esimerkin, jonka mukaan ”eräs karjanomistaja ansaitsi yhden lehmän maidolla 

670 Gylling 1907, 149.
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180 markkaa, toisen lehmän 140 markkaa ja kolmannen 130 markkaa vuodessa.” 
Kohlström lisäsi samalla, että rehun viljelyn ”luulisi kannattavan paljoa paremmin 
kuin rukiin viljelyn.”671 Birger Rabb puolestaan esitti tutkimuksessaan luontaiseduis-
ta palkan osana 1800-luvun loppupuolella, että 1800-luvun jälkipuoliskon pieni, noin 
300 kiloinen lehmä tuotti noin 1000 litraa maitoa. Maito oli Rabbin mukaan suhteelli-
sen rasvapitoista antaen kilon voita 26 litrasta maitoa. Täten lehmän pito on merkinnyt 
1880-luvulla noin 100 markan tuloa vuodessa pelkästään maidon osalta.672

Lehmän pito edellytti varmaa ravinnon saantia sekä karjasuojaa. Rabbin mukaan 
ruukeilla annettiin talvirehuksi heinää runsaat 100 leiviskää (1 leiviskä = 8,5 kiloa). 
Kesällä lehmä tarvitsi kesälaitumen, jonka tarpeeksi lehmää kohden 1850-luvulla 
arvioitiin vain 0,5 tynnyrinalaa. Tätä Rabb pitää ehdottomana miniminä, sillä häneen 
mukaansa karjatalous oli vielä kehittymätöntä ja lehmiä pidettiin nälkärajalla, jolloin 
maidontuotanto oli heikonlaista.673 Laitumen käyttö oli usein ilmaista tai joka tapauk-
sessa hyvin edullista. Yhteismaa-aikana laiduntaminen oli edullista, mutta 1900-luvun 
alkua lähestyttäessä laitumista ryhdyttiin perimään pientä vuokraa. Aksel Warénin 
mukaan vuokra oli 1890-luvun alussa keskimäärin kahdeksan markkaa vuodessa.674

Mäkitupa oli eräänlainen sijoitus. Maksamalla vuokran mäkitupalainen sijoitti 
asumiseen, mutta usein myös viljelysmaahan, niittyyn, työtilaan, karjasuojaan ja varas-
toon.675 Viljanviljelyllä tai karjankasvatuksella ei mäkituvissa päästy omavaraisuuteen 
– muutenhan ne eivät olisi mäkitupia olleetkaan. Gyllingin tutkimuksen mukaan 
mäkituvat saattoivat kuitenkin tuottaa melko mukavasti. Vuoden 1902 Ikaalisissa 
saattoi yksi 0,6 hehtaarin mäkitupa tuottaa 690 markkaa vuodessa. Näihin tuloihin 
lukeutuivat miehen tekemät kesäajan työt, viljasta saadut tulot, karjahoito sekä vaimon 
tekemät käsityötulot. Keskimäärin mäkitupien tuotto näyttäisi jääneen kuitenkin 
ehkä noin 400 markkaan vuodessa.676 Tälläkin summalla elätti kuitenkin tarvittaessa 
useampijäsenisen perheen ja siitä saattoi jäädä jotakin myös säästöön.

Mäkitupien elinkelpoisuudesta ja hyödyllisyydestä tilallisväestölle todistivat aikalai-
setkin. Eteläpohjalaisessa aikalaisdiskurssissa jopa ne, jotka eivät omistaneet maata, 
kokivat mäkituvat mahdollisuuksia luovina talouden yksikköinä. Näin nimimerkki 
Tilaton sanomalehti Pohjalaisessa vuonna 1893:

”Tunnen kyliä, joissa monta kymmentä itsellistä, joilla on kaikilla tupansa 
ympärillä raivattuna useasti hyvin rumiin ja kivisiin maihin, että voivat kylvää 
pari tynnyriä perunoita ja tynnyrin tai puolen ohria, ja sitten heillä on edempänä 
vainio, kaksi kytöä eli peltoa, joissa osa aina kasvaa heinää, lehmän tai kahden 

671 Savo-Karjala 17.9.1897, 2.
672 Rabb 1975, 18.
673 Rabb 1975, 21.
674 Warén 1898, 70.
675 Esimerkiksi Warén 1898, 86.
676 Gylling 1907, 174–177.
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ruoka. Mutta seurauksena onkin, että vaivaisavun tarvitsevia ei näissä kylis-
sä monta ole. Noista maista ei alkuaan ollut talolla mitään hyötyä, mutta nyt 
ne antavat viljelijälleen puolen eläkettä (= elatusta) ja taloon tuottavat monta 
viikkoa ilmaista työväkeä ja lisäävät siten ja vuokrausajan kuluttua antavat 
taloon hyvän maan.”677

Usein tarkastelukulma on ollut pelkästään viljelytuotossa ja miehen ansioissa, jolloin 
jäi huomiotta kokonaan se, että työansioiden rakenne oli vähitellen muuttumassa. Mitä 
pidemmälle 1800-luku eteni, sitä suuremmiksi tulivat merkitykseltään nk. ”sivutulot”, 
toisin sanoen muusta kuin maanviljelyksestä tai karjanhoidosta saadut tienestit. Itse 
asiassa ”sivuansiot” olivat usein ainoita rahatuloja, joita torpat ja mäkituvat kykenivät 
hankkimaan. Näissä sivuansioissa oli kahtalainen piirre. Yksi oli se, että ne eivät olleet 
maataloustöitä. Toinen oli se, että ne olivat tilastoimattomia. Juuri nämä kaksi yhteen 
kietoutunutta asiaa tekivätkin niistä diskurssin ulkopuolisia asioita: todellisia alem-
malle rahvaalle, epätodellisia säädyille ja byrokraateille.

Warénin mielestä asuttavan maa-alan suuruus ei suoranaisesti eikä edes pääasial-
lisesti vaikuttanut toimeentuloon. Warénin mukaan jopa yhden hehtaarin maa-alalla 
varustettu torppa saattoi tulla hyvin toimeen, mikäli haltijaväki oli ”älykästä ja 
uutteraa”.678 Varsinkin savolaisissa torpissa tärkeitä ansioita olivat hevosilla tehdyt 
tukinajot; mäkitupalaiset taas toimivat talvisin hakkuutöissä. Lisäksi Etelä-Pohjan-
maalla yksi tärkeä tilastoimaton ansiomuoto oli 1900-luvun alkuun tultaessa kotite-
ollisuus, jonka harjoittaminen saattoi tuoda merkittäviä lisätuloja talouteen. Tässä 
suhteessa Etelä-Pohjanmaan kudonta ja muu kotiteollisuus muistutti 1800-luvun 
alun Englantia, missä kotikudonta oli tuolloin kaikkein kukoistavimmillaan: Aivan 
kuten Englannissa, myös Etelä-Pohjanmaalla kutojat olivat ensisijaisesti mäkitupalaisia 
(Englannissa cottagers), jotka harjoittivat kudontaa pää- tai sivuansionaan.679

Kotiteollisuuden leviämistä olivat haitanneet pitkälle 1800-luvun puolen välin yli 
elinkeinosäädökset, jotka määräsivät sen, kuinka paljon pitäjänkäsityöläisiä sai kussa-
kin kunnassa olla. Kirkon väkilukutaulukot paljastavat, että näitä virallisesti tunnus-
tettuja ammattiveroa ja henkirahaa maksavia, valtakirjalla toimivia ammattilaisia ei 
esimerkiksi vielä vuonna 1870 ollut kuin kourallinen laajoilla maakunnan kokoisilla 
alueilla. Esimerkiksi koko Etelä-Pohjanmaan alueella ei olisi ollut kuin 588 käsityön ja 
kotiteollisuuden harjoittajaa, joka vastaa yhtä prosenttia kaikista ammatinharjoittajis-
ta.680 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö valtakirjattomia ammatinharjoittajia olisi 
esiintynyt. Valtakirjattomat ammattilaiset olivat säädösten mukaan laittomia, vaikka 
heitä ei välttämättä sellaisina pidettykään, vaan heidät merkittiin kameraalisissa, 

677 Pohjalainen 21.11.1893, 1.
678 Warén 1898, 56.
679 Burnett 1994, 29.
680 Tilastokeskus: kirkon väkilukutaulukot Vaasan lääni 1870.
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hallinnollisissa, oikeudellisissa tai kirkollisissa lähteissä itsellisiksi, eronneiksi sotamie-
hiksi, torppareiksi yms. Myös entisiä talollisia saattoi olla käsityöläisinä, mutta heidät 
merkittiin aikaisemman ammatin mukaan.681

Vanhastaan virallisesti hyväksytyiksi käsityöammateiksi tilastoitiin mm. rakennus-
mestarin, karvarin, lasimestarin, muurarin, satulantekijän, suutarin, räätälin, sepän, 
puusepän, värjärin, leipurin ja kellosepän ammatit.682 Tämä ammattijako oli peräisin 
vanhasta ammattikuntalaitoksesta, jonka rajat kuitenkin rikkoutuivat sitä mukaa, 
kun käsityöammattien kirjo kasvoi. Tuolloin mukaan tulivat esimerkiksi ajokalujen 
ja erilaisten maataloustyökalujen sekä kudonnan harjoittajat. Sosiaaliselta statuksel-
taan käsityöläisammatit olivat jo vanhastaan olleet arvostettuja, niin että käsityöläiset 
sijoittuivat arvoasteikossa vielä 1700-luvulla heti talollisen jälkeen. Käsityöläisyyteen ei 
katsottu sisältyvän samanlaista statuksen laskua kuin esimerkiksi sotilaan ammattiin, 
ei edes siinä tapauksessa, että käsityöläiseksi olisi ryhtynyt talollisen väistyvä perillinen. 
Joissakin tapauksissa käsityöläiselle osoitettiin jopa samaa kunnioitusta kuin tilallisil-
le.683

Kotiteollisuus purjehti 1870-luvun jälkeen suotuisissa tuulissa. Tähän oli syynä 
pääasiassa kaksi tekijää. Toinen oli elinkeinovapautus vuonna 1879, toinen liittyi 
määrätullijärjestelmään, jonka ansiosta kotimarkkinateollisuuden tullisuoja kasvoi 
tahattomasti. Seurauksena oli kotimarkkinateollisuuden suotuisa kehitys 1870-luvun 
loppuvuosista lähtien. Kaikkein suurin merkitys tullisuojalla oli metalliteollisuudes-
sa ja tekstiiliteollisuudessa, jotka muuttuivat kotimaisen kysynnän varassa toimiviksi 
teollisuudenaloiksi.684 Osa tästä kasvun levinnäisvaikutuksesta kulkeutui myös kotite-
ollisuuteen, jonka yhtenä vahvana alueena oli juuri tekstiiliteollisuus.

Koska kotiteollisuutta ei millään tavoin tilastoitu, jäi sen levinneisyys arvioiden 
varaan. Kotiteollisuuden levinneisyyttä ja erilaisia kotiteollisuuden muotoja tutki-
neen Pentti Virrankosken mukaan kotiteollisuutta harjoitettiin erityisen runsaasti 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelä-Pohjanmaalla kotiteollisuutta vuosina 
1865–1940 harjoitettiin kaikissa tai lähes kaikissa kunnissa.685 Esimerkiksi Ilmajoella 
ja Kurikassa oli Virrankosken arvion mukaan 1900-luvun alussa 230 hevoskärryteolli-
suudesta pääasiallisen tulonsa ansaitsevaa. Jurvassa puolestaan virisi hyvin merkittävä 
huonekaluteollisuus 1800-luvun loppupuolella niin, että vuonna 1906 Jurvassa olisi 
ollut 126 puutyöntekijää, joista suurin osa lienee ollut tilattomia. Jurvassa aloitti myös 

681 Ranta 1978, 57.
682 Väestön elinkeino 1979, 358.
683 Pulma 1985, 47–48.
684 Kuusterä 1992, 49.
685 Virrankoski 1994, 655. Virrankosken mukaan kotiteollisuutta harjoitettiin 52 kunnassa. Vuonna 
1870–1920 Etelä-Pohjanmaahan lukeutui 49 maalaiskuntaa.
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toimintansa veistokoulu vuonna 1911. Vähitellen kotiteollisuus kehittyi verstasteolli-
suudeksi ja sittemmin valtakunnallisesti merkittäväksi pienteollisuudeksi.686

Kankaankudontaa kotiteollisuuden muotona edesauttoi muutama edistysaskel. 
1800-luvun lopulla kehitetty öljylamppu paransi olennaisesti valaistusta. Kotiteolli-
suuden mahdollisuuksia paransi edelleen tehdastekoinen, halpa puuvillalanka ja ennen 
kaikkea liikenneyhteyksien kehittyminen rautateiden myötä. Ennen kaikkea Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaan kudonta pääsi Oulun radan valmistuttua vuonna 1886 eroon 
liikennevaikeuksista, jotka olivat rajoittaneet kudonnaisten myynnin oman maakun-
nan ulkopuolelle hyvin vähäiseksi. Kudonnan kehittymisessä yhtenä tärkeänä osate-
kijänä oli lisäksi kustannusjärjestelmä, joka loi yksilöllistä käsityötä paremmat edelly-
tykset hankkia kankaita ja markkinoida valmiita tuotteita. Kustannusjärjestelmä oli 
erityisen merkittävä Lounais-Suomessa.687

Savossa tärkein kudontapitäjä oli eteläsavolainen Pieksämäki, missä vuonna 1906 
tehdyn tiedustelun mukaan 176 (näistä 20 oli Pieksämäen kustantajille kutovia Virta-
salmen ja Jäppilän naisia) kutojasta ja kehrääjästä 121 oli itsellisiä eli työläisnaisia ja 
vain 24 kuului talollisperheisiin. Virtasalmella kudottiin pääasiassa taloissa: emännät 
ja tyttäret kehräsivät ja kutoivat palvelijoidensa avustamana. Jäppilässä mainittiin 
kudonnan harjoittajiksi 1880-luvun lopulla talojen naisväki ja ”loisväki”. Kudonnalla 
saattoi ansaita varsin hyvin, sillä Pieksämäellä kustantajalle työskentelevä kutoja ansait-
si 300–500 markkaa, ja jotkut saattoivat ansioillaan rakentaa tuvankin. Pohjois-Savos-
sa ei mainittavammin kudontaa harjoitettu.688

Suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla kudontaa harjoitettiin 1800-luvun lopus-
sa ja 1900-luvun alussa laajasti. Runsaasti kudontaa harjoitettiin Kuortaneella, missä 
kutojia arvioitiin vuonna 1903 olevan noin 400. Kudonnaiset levisivät laajalle alueelle, 
Ouluun, Tampereelle, Vaasaan, Helsinkiin ja Turkuun. Kudonnan laajuutta selittää 
osaltaan se, että naispalvelijoiden palkkaetuihin kuului vanhaan tapaan oma pella-
vamaa sekä yhden lampaan laidun. Päivittäisistä taloustoimista talvikaudella liikene-
vän ajan palvelija sai joka toisella viikolla käyttää omiin käsitöihinsä. Jonkin verran 
merkitystä kudonnalla oli Ilmajoella, Kurikassa, Ylihärmässä, Alahärmässä, Töysässä 
ja Alavudella sekä ruotsinkielisellä Etelä-Pohjanmaalla Oravaisissa, Vöyrillä ja Munsa-
lassa.689

Työorganisaationsa puolesta kudontapitäjistä erottuivat Vähäkyrö, Kauhava ja 
Lapua, joissa kaikissa harjoitettiin laajamittaista kustannustoimintaa. Vuonna 1909 
Vähässäkyrössä oli 215 kudottajien laskuun työskentelevää ja kymmenkunta itsenäistä 
kutojaa. Kudottajia oli peräti 16 henkeä, joista viisi oli kauppiaita, neljä palstatilalli-
sia ja seitsemän mäkitupalaisia. Pääomavaltainen kustannustoiminta oli siis levinnyt 

686 Virrankoski 1994, 318 ja 424–428.
687 Virrankoski 1994, 26, 33, 131 ja 140.
688 Virrankoski 1994, 63 ja 65.
689 Virrankoski 1994, 80, 81, 90 ja 94.
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myös rahvaan alimmille portaille. Vuonna 1887 kutojat olivat etupäässä itsellisiä ja 
torppariväestöä. Kudonnan merkittävyydestä kertoo se, että yhteenlaskettu vuosituo-
tanto runsaan 5000 asukkaan Vähässäkyrössä oli 70 000 metriä, kun esimerkiksi 9000 
asukkaan Pieksämäellä se oli runsaat 19 000 metriä.690 Huomattavin kudontapitäjistä 
oli kuitenkin Kauhava. Virrankosken mukaan kauhavalaisten organisoima kotikudon-
ta oli 1920-luvun lopulta lähtien Suomen laajin ja taloudellisesti merkittävin kotite-
ollisuuden haara, joka 1930-luvulta lähtien työllisti vuosittain noin 1800 kankuria. 
Kaiken kaikkiaan kankaankudonta oli etenkin Etelä-Pohjanmaalla merkittävä elinkei-
no, jonka kokonaistuotannon arvo oli suurempi kuin minkään muun kotiteollisuuden 
haaran.691

Myös muista lähteistä voi päätellä, että kankaankudonta oli Etelä-Pohjanmaalla 
varsin runsasta. Lapuan kappalaisen väkilukutaulukoihin tekemän reunahuomautuk-
sen mukaan pelkästään kudonta elätti vuonna 1900 jo ”joku satakunta”, tulkinnasta 
riippuen siis vähintään sata perhettä, jotka ”kuuluivat itsellisten lukuun”.692 Lapualla 
”joku satakunta” tarkoitti kirkon väkilukutaulujen perusteella 25–30 prosenttia itsel-
lis- ja loisväestöstä, jota vuosisadan taitteessa oli hieman yli 600 ruokakuntaa. Toden-
näköisesti kyse oli mäkitupalaisista, koska oma tupa oli tarpeen silloin, kun kudottiin 
kangaspuilla. Kappalaisen mainintaa kudonnan asemasta vahvistaa vuoden 1898 
sanomalehti Pohjalaisessa ilmestynyt juttu, jossa mainittiin, kuinka Lapualla kahden 
erillisen agentin palveluksessa oli kummallakin useita kymmeniä kotonaan kudontaa 
harjoittavia henkilöitä:

”Useita vuosia ovat muutamat yksityiset henkilöt Lapualla toimineet nai sien 
käsiteollisuuden edistämiseksi ja onnistuneetkin toimessaan koko hyvin. 
Kaikenmoisten kankaiden kudonta varsinkin on muuttunut laveaksi ja 
huo miota ansaitsevaiseksi liikkeeksi. Näiden kutomapuuhien etupäässä toimii 
etenkin rouva Liisi Hautanen ja eräs vaimo Kaisa Nordman. Edellisen toimesta 
kudotaan pääasiallisesti oviverhoja, esiliinoja ja mattoja, mutta myös monenlaisia 
vaatekankaita. Ja teokset ovat yleensä erittäin hyviä. Sitä todistaa muun muassa 
sekin, että niitä on palkittu monissa yleisissä näyttelyissä yhtä hyvin toisen kuin 
toisenkin. Rouva Hautasen kankaita palkittiin muun muassa viime kesänä 
Tukholman näyttelyssä. Kankaiden valmistamista varten ei ole mitään yhteistä 
työpaikkaa. Työntekijöitä on näillä kummallakin mestarilla useita kymmeniä, 
vaan kukin työskentelee kotonaan saaden työstään kohtuullisen palkan. Siellä 
käydään heidän työtään valvomassa ja kukin saa tehdä sitä, mihin parhaiten 
pystyy. Liikettä harjoitetaan suuremmassa määrässä ainoastaan talvella, jolloin 
varsinkaan naisilla ei tavallisesti ole muita tuottavia ansioita.”693

690 Virrankoski 1994, 84; Suomen tilastollinen vuosikirja 1910, 33 ja 35.
691 Virrankoski 1994, 104, 149 ja 151.
692 Tilastokeskus: kirkon väkilukutaulukot Vaasan lääni 1900.
693 Pohjalainen 19.2.1898, 3.
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Ansiokotiteollisuudesta saatuja tuloja on vaikeaa arvioida. Virrankosken mukaan 
varmana voidaan pitää sitä, että niillä aloilla, joilla työntekijät olivat yksinomaan tai 
pääasiallisesti miehiä, päiväansio oli useimmiten vähintään hyvän maatyömiehen tal-
vikautisen päiväpalkan tasoa. Monesti se oli paljon parempikin ja vastasi siis ammatti-
miehen palkkaa. Sen sijaan naiset joutuivat tyytymään paljon heikommin tuottavaan 
kotiteollisuuteen kuin miehet. Suomen naisyhdistyksen vuonna 1893 toimittaman 
tutkimuksen yhteenvedossa päiväpalkka oli noin 1–1,5 markkaa kankurin toimiessa 
omassa ruoassaan. Kun naisten keskipalkka koko vuoden ajalle laskettuna maatöistä 
oli 90 penniä päivältä, houkutteli kudonta ainakin talviajan ansiotyönä.694

Mäkitupien, samoin kuin itsenäisten palstatilojen merkitys oli osittain taloudel-
linen, osittain symbolinen. Taloudellisesti ne takasivat tietyn minimitoimeentulon. 
Symbolisesti ne sitoivat väestön kiinni tiettyyn valtarakenteeseen, joka ei kuitenkaan 
pysynyt stabiilina vuosien varrella. Niin mäkitupien kuin palstatilojen merkitys kasvoi 
niillä alueilla, missä kotiteollisuutta harjoitettiin eniten. Palstatiloihin, jotka siis olivat 
omistustiloja, liittyi lisäksi poliittinen ulottuvuus: Palstatilan omistajalla oli mahdolli-
suus osallistua päätöksiin kunnallisista asioista ja kokea sitä kautta olevansa edes jollain 
tapaa oman ympäristönsä herra.

Itsellisalueella ei varsinaisesta taloudenpidosta voinut puhua. Tulo- ja menopuolella 
oli liikaa satunnaisia tekijöitä, jotka tekivät mahdottomaksi tulevaisuuden suunnitte-
lun. Tästä ”laiskuudesta” tai saamattomuudesta valitettiin lehdistössä ja myös vaivais-
hoidon tarkastaja Helsingius puuttui asiaan tämän tästä. Köyhän itsellisen lienee ollut 
vaikea tuntea pistosta omassatunnossaan siinä vaiheessa, kun päiväansiot jäivät ruoka-
menojen alle. Kysymys nousi kuin itsestään: Miksi tehdä työtä, kun sattuma tai ahne ja 
mielivaltainen isäntä saattoi riistää työn hedelmät koska tahansa? Kerjääminen saattoi 
olla myös harkittu keino siinä mielessä, ettei kerjuulla kulunut pakollisia vuokraisän-
nälle suoritettavia maksuja vuokrasta tai ruuasta. Kun kesä koitti, oli mahdollista lähteä 
velattomana hankkimaan kesäansioita.

Mäkitupien haltijoiden näkökulma omaan elämään oli oleellisesti toisenlainen. 
Mäkituvat mahdollistivat ja pakottivat tarkastelemaan erilaisia taloudellisia vaihtoeh-
toja, mikäli halusi pitää mäkituvastaan kiinni. Tämä taloudellinen tarkastelukulma 
pakotti mäkitupalaisen jatkuviin kannattavuuslaskelmiin, olipa kyse sitten lisämaas-
ta, lehmän, lampaan tai kangaspuiden tai lasten hankkimisesta. Oleelliselta osaltaan 
se oli taistelua elämänhallinnasta, jonka konkreettista puolta mäkitupa ilmensi. Jos 
oli häpeällistä isännälle menettää oma tilansa, niin oli myös häpeä, mikäli ei kyennyt 
pitämään kiinni omasta peltotilkustaan. Mäkitupalaisuudessa ja palstatilallisuudessa 
kiteytyi edellä esitetty Liliuksen kanta: mäkitupalainen piti kiinni omastaan ja koetti 
kasvattaa irtainta omaisuuttaan.

694 Virrankoski 1994, 142 ja 660; Tilastokeskus: JKK 137, Vaasan läänin maaherran vuosikerto-
mukset.
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4.6 Työttömyys ja suhtautuminen työhön

Vaikka Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välissä vallitsikin elintasojuopa, kohosi elintaso 
kuitenkin kaikkialla. Erityisesti 1800-luvun kolmannen neljänneksen jälkeen talou-
dellinen kasvu nopeutui ja jatkui siitä eteenpäin vauhdikkaana ilman pitkiä keskey-
tyksiä.695 Taloudellinen nousukausi, tai pikemminkin astuminen kokonaan uuteen 
aikakauteen, ei peittänyt niitä ongelmia (tai ongelmiksi luokiteltuja asiaintiloja), joita 
periferia-alueilla esiintyi. Tärkeimmäksi ongelmaksi muodostui työn puute tai toisel-
ta näkökannalta katsottuna toimettomuus tai joutilaisuus. Varsinaisesti ei voi puhua 
työttömyydestä, sillä työttömyyttä ei sanana vielä 1800-luvun loppupuolella esiinty-
nyt. Lähimmäksi työttömyyden määritelmää päästiin joutolaisuuden käsitteessä, jonka 
tunnusti myös ajan lainsäädäntö:

”Joutolaiseksi luetaan se, joka ei ole yleisessä palveluksessa, ei harjoita vapaita 
taiteita, lukemista, kauppaa, tehdasliikettä, käsityötä, merenkulkua, maanvilje-
lystä, vuorityötä tahi muuta semmoista elinkeinoa, ei omista varoja tahi muiden 
huolenpidosta saa elatustansa, eikä ole semmoisessa palvelustyössä, kuin voimas-
saoleva palkkaussääntö isännille ja palkollisille määrää sekä kauppa-, tehdas- ja 
käsityösäännöt käskevät, ja josta kunta tahi sen asiamiehet sen ohessa todistavat, 
ettei hän ole uuttera ja siveätapainen elämässänsä eikä voimiansa myöten koe 
kunniallisesti elättää henkeänsä.”696

Joutolaisuutta koetettiin kontrolloida jo lainkin puitteissa. Yksi keino oli asettaa ”re-
hellisiä ja soveliaita talollismiehiä” nk. kaitsijamiehiksi, joiden tehtävänä oli valvoa 
kunnan alueella asuvia joutolaisia. Kaitsijamiesten olisi lain mukaan pitänyt neuvoa 
joutolaisia ja hankkia heille mahdollisuuksien mukaan työtä. Sellainen joutolainen, 
joka kerjäsi tai nautti apua paikkakunnan vaivaishoidolta, oli puolestaan velvollinen 
osoituksen mukaan tekemään sitä työtä, johon hänellä ”saattoi olla kykyä”.697

Koska oikeus työttömyyden subjektiiviseen määritelmään puuttui täysin, ei 
myöskään ollut työttömyystilastoja. Itse asiassa ainoa tilasto, joka jollakin tapaa otti 
kantaa työllisyyden kehittymiseen, oli SVT:n 1900-luvun alkuvuosikymmenenä 
luoma katsaus työvoiman riittävyyteen. Tällöin oltiin lähinnä huolissaan siitä, oliko 
työvoiman saanti ”riittävää”, ”tyydyttävää”, vai peräti ”niukkaa”.698 Tämäkin tilasto oli 
saatavilla vasta vuosisadan alusta lähtien, joten työllisyyden tutkimiseen 1800-luvun 
loppupuolelle ei ole olemassa minkäänlaista suoraa tilastoinstrumenttia.

695 Heikkinen 1990, 127.
696 Storfurstendomet Finlands författnings – samling 1865; Hans Kejserliga Majestäts Nådiga För-
ordning angående förwarslösa personer och deras behandling 23.1.1865, 1 luku, 1 §.
697 Storfurstendomet Finlands författnings – samling 1865; Hans Kejserliga Majestäts Nådiga För-
ordning angående förwarslösa personer och deras behandling 23.1.1865, 3 luku, 5 § ja 2 luku, 3 §.
698 Tällä tavoin on koostettu esimerkiksi SVT:n palkkoja koskeva osio 1900-luvun alusta lähtien.
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Työttömyystilastojen puuttuessa apuna voidaan käyttää sekä välillisiä että toisen 
käden lähteitä. Osaltaan työttömyydestä kertoo palkkatilasto: Mitä korkeampi keski-
palkka, sen vähemmän työttömyyttä. Toinen keino työttömyyden määrittelyyn on 
pyrkiä selvittämään sitä, kuinka moni joutui turvautumaan vaivaisapuun, erityisesti 
satunnaisesti myönnettyyn apuun. Kolmanneksi on mahdollisuus valottaa irtolaisuu-
desta pidätettyjen määrää. Toisen käden lähteistä tärkeimmät ovat aikalaisvirkamiehis-
tön ja tutkijoiden laatimat raportit ja toimenpide-ehdotukset sekä sanomalehdistössä 
käyty keskustelu.

Kaikkiin lähteisiin liittyy ongelmia. Palkkataso on epäsuorista lähteistä paras, sillä 
se paljastaa periaatteessa – edellä jo mainittuja luotettavuusongelmia lukuun ottamat-
ta – lahjomattomasti sen, millaiseksi työn hinta oli määritelty. Vaivaisavun määrään 
jossain tietyssä kunnassa oli yleisesti vaikuttamassa se, kuinka ankarat kriteerit kunta 
oli määritellyt avunsaajille. Satunnainen apu, siis apu joka oli tarkoitettu työikäiselle 
väestölle, ei sekään välttämättä ollut tarkoitettu pelkästään työn puutteesta kärsivil-
le. Mukana oli tapaturmien uhreja ja sairaudesta kärsiviä, jotka saivat lyhytkestoista 
apua toipumisjaksonsa aikana. Irtolaisten määrä sen sijaan todennäköisesti lisääntyi 
huonojen työvuosien aikana: Esimerkiksi vuonna 1885 toteaa Kuopion läänin maaher-
ra vuosikertomuksessaan, kuinka epäedulliset taloudelliset olot, sahojen alasajo ja 
huonot sadot ovat johtaneet kuljeksivan väen lisääntymiseen.699 Yhtä lailla irtolaisuu-
teen oli vaikuttamassa se, millainen asumiskulttuuri jollakin tietyllä alueella vallitsi. 
Kaski alueella, missä oli vähemmän torppia ja mäkitupia ja enemmän itsellisiä ja loisia, 
irtolaisväestöä myös – virkamiesten harmiksi – siedettiin paremmin.700

”Kerjääminen on välttämättä tavalla tai toisella tukahdutettava. Voimassa 
olevat lainsäännökset eivät tätä sallikaan, mutta kansan tulee myös oppia niitä 
noudattamaan. Monessa kunnassa on tehty määräyksiä, jotka kieltävät avun 
etsimisen ulkopuolelta omaa piirikuntaa ja säätävät sakkoja sille, joka kerjäläisiä 
toiseen piiriin kyyditsee, mutta se ei tahdo auttaa, kun kansa kannattaa vanhoja 
tapoja.”701

Vaikka työttömyyttä ei erotettaisi vapaaehtoisesta joutilaisuudesta, voidaan kuitenkin 
eri lähteitä yhdistelemällä päätellä, että tämä ei-työllinen olotila oli kaikkein tavan-
omaisin Pohjois-Savossa. 1870-luvun alussa Kuopion läänissä pidätettiin irtolaisuudes-
ta epäiltynä vuosittain yli 600 henkilöä ja vielä vuonna 1893 Kuopion lääninhallitus 
oli passittanut lääninvankilaan tutkittavaksi vuoden aikana Pohjois-Savon kunnista 
kaikkiaan 98 irtolaiseksi epäiltyä. Vastaavasti huomattavasti suuremmalta Etelä-Poh-
janmaan alueelta pidätettiin irtolaisuudesta vuonna 1895 57, joista 22 oli naisia ja 35 
miehiä. Näistä ainoastaan 12 joutui edesvastuuseen. 11 irtolaisen katsottiin olevan niin 

699 JoMA: Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1885, Hba: 2.
700 Ilvonen 1888, 17.
701 Ilvonen 1888, 18.
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paatuneita, että heidät tuomittiin eripituisiin aikoihin yleiseen työhön.702 Köyhäin-
hoidon järjestämään satunnaiseen apuun turvautui puolestaan Pohjois-Savossa vuonna 
1900 kaikkiaan 6 % työvoimasta, Etelä-Pohjanmaalla 2,4 % ja Etelä-Savossa 3 % am-
matissa toimivasta väestöstä.703

Taulukko 37. Satunnaista köyhäinhoitoapua nauttivien lukumäärä väestöstä vuonna 1900.704

15 vuotta vanhempia Alle 15 vuotiaita lapsia Ammatissa toimivasta 
väestöstä

Etelä-Savo 1 125 291 3,7
Pohjois-Savo 1 952 113 6
Etelä-Pohjanmaa 1 053 545 2,4

Taulukko 38. Köyhäinhoidon kokonaissumma vuonna 1900.705

Kokonaissumma Määrä asukasta kohden
Etelä-Savo 194 439 1,3
Pohjois-Savo 329 034 1,9
Etelä-Pohjanmaa 205 847 0,7

Kysymys työstä, työllisyydestä ja joutilaisuudesta kietoutuu Savon ja ennen kaikkea 
Pohjois-Savon maalaisrahvaan elämäntavan ympärille. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla 
vallitsi tässä suhteessa hiljaisuus. Lehtien palstoilla valiteltiin toisinaan tilattomien 
huolettomasta elämästä, mutta viranomaistasolla ei juuri katsottu olevan aihetta puut-
tua elämänmenoon. Vuoden 1898 lain nojalla tehdyn katselmuksen perusteella Vaa-
san läänin maaherra jakoi läänin kolmeen eri luokkaan: rannikkoseutuun, muuhun 
Pohjanmaahan sekä Hämeen ja Savon osiin. Näistä rannikkoseudun toimeentulon hän 
katsoi olevan erinomaista: tilaton väestö asuu pääasiassa omissa mäkituvissaan ja har-
joittaa kesäisin hyvin palkattuja kirvesmiehen töitä ja talvisin käsitöitä. Suomenkieli-
sellä Etelä-Pohjanmaalla olosuhteet vaihtelivat, niin että ”osa asui omissa mäkituvissa 
ja osa loisina toisten huoneissa.”706

Työttömyyteen tai joutenoloon puuttuivat myös aikalaistutkijat. Esimerkiksi Aksel 
Lilius otti vuoden 1887 tutkimuksessaan näytekunnaksi pohjoissavolaiset Lapinlah-

702 VMA: Bi: 1 irtolaisten tuomioluettelot 1886–1900, JoMA: Maaherran vuosikertomukset 
Hba: 2 ja Hba: 3.
703 Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien maaherran 
vuosikertomukset.
704 Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien maaherran 
vuosikertomukset.
705 Tilastokeskus: JKK 129, JKK 133, JKK 140, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänien maaherran 
vuosikertomukset.
706 Pohjalainen 17.2.1900, 3.
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den ja Tuusniemen sekä pohjoiskarjalaiset Enon ja Liperin kunnat. Yleisten työttö-
myysaikaa koskevien hahmotelmien lisäksi Lilius perehtyi seikkaperäisesti kolmen 
itsellisperheen vuodentuloon. Liliuksen tutkimuksen mukaan kymmenen ”satunnai-
sen työansion varassa elävää” työmiestä olivat vuoden kuluessa kuluttaneet keskimää-
rin 205 päivää toisen töissä. Kun Liliuksen laskujen mukaan vuodessa oli 304 työpäi-
vää, oli heille jäänyt omiin töihinsä keskimäärin 99 päivää mieheen. Näistä omiin 
töihin oli kulunut vajaa 30, joten työnhakuun tai joutenoloon Lilius laski kuluneeksi 
69 päivää.707

Tuotteliain köyhyydestä ja työttömyydestä kirjoittaja lienee ollut vaivaishoidontar-
kastaja G. A. Helsingius, joka kuvaili melko yleisluontoisesti tilattoman väestön tilaa ja 
siinä sivussa myös työn puutetta:

”Perheenelättäjä työskentelee päiväpalkkalaisena milloin toisen, milloin toisen 
luona. Ensi sijassa hän on velvollinen tarvittaessa tekemään työtä sille, jonka 
maalla tai jonka tuvassa hän asuu. Mutta varsinainen työaika ei kestä kauempaa 
kuin viisi, kuusi, korkeintaan seitsemän kuukautta. Talvella ja kylmänä vuoden-
aikana hänet vain silloin tällöin kutsutaan johonkin päivätyöhön. Hänen täytyy 
silloin elää vanhoilla säästöillä, ja niin paljon kuin mahdollista kiristää suoli-
vyötä. Kun varsinainen hätä on käsissä, kääntyy hän joko isäntänsä tai kunnan 
köyhäinhoidon puoleen. Isännälle on usein edullista antaa hänelle etukäteen 
elatustarpeita maksettavaksi seuraavana kesänä päivätöillä, sillä talvella annetul-
le avulle lasketaan korkea hinta, jota vastoin vastainen – usein sangen epävarma 
työ – arvataan niin halpahintaseksi kuin suinkin.”708

4.7 Ratkaisuyrityksiä tilattoman väestön ongelmaan

1880-luvulla käytiin taistelua siitä, millä tavoin tilaton väestö voitaisiin parhaiten pitää 
jatkuvassa työssä. Virkamieskunnalla oli periaatteessa kaksi mallia. Toinen oli pakot-
taa tilattomat töihin väkipakolla vaivaistalojen oppien kautta, toinen taas koettaa hou-
kutella tilaton väestö halvoilla vuokrilla maanvuokraajiksi ja sitä kautta hyödyllisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi. Näiden kahden mallin toimivuudesta käytiin ankaraa debattia 
1800-luvun loppupuolella. Vaivaishoidontarkastaja Helsingius suhtautui ajatukseen 
lainarahastoista epäilevästi. Helsingiuksen mukaan isäntä itse on usein taloudellisissa 
vaikeuksissa, jolloin tulee kiusaus ryhtyä koronkiskonnan kaltaiseen toimintaan: Hä-
dän koittaessa joutuisi mäkitupalainen turvautumaan isännän apuun, jolloin maksu 
perittäisiin seuraavana kesänä takaisin moninkertaisen koron kera. Näin monet mä-

707 Lilius 1893, 23.
708 Helsingius 1901, 5.
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kitupalaiset velkaantuisivat ja joutuisivat luovuttamaan mäkitupansa lopulta koko-
naan.709

Helsingiuksen kuningasajatus oli vaivaistalot. Helsingius oli käynyt Ruotsissa, 
Tanskassa ja Saksassa tutustumassa vaivaishoitotoimintaan, joka parhaiten soveltui-
si Suomen maalaiskuntiin. Matkallaan Helsingius vakuuttui siitä, että vaivaistalot 
olivat vastaus ongelmaan: Avunsaajien lukumäärä vähenee, vaivaishoitokustannukset 
laskevat ja samanaikaisesti vanhat, kykenemättömät ja sairaat saavat entistä paremman 
hoidon.710 Vaivaistalot soveltuivat myös kätevästi joutolaisuuden ratkaisuksi. Helsin-
gius laati erityisen ehdotuksen köyhäinhoidon säännöstöksi, jonka perusperiaatteena 
oli se, ettei kenellekään työkykyiselle miehelle tai naiselle tulisi myöntää köyhäina-
vustusta eikä työn puute voinut olla syynä hakea köyhäinapua, muutoin kuin yleisen 
hädän aikoina. Mikäli näin kävisi, olisivat seuraukset ankarat. Joutilas passitettaisiin 
vaivaistaloon, missä hänen vapautensa ryövättäisiin niin pitkäksi aikaa, että yhteiskun-
nan kustannukset tulisivat peitetyiksi.711 

Helsingiuksen agendan pohjana oli näkemys siitä, että köyhät oli jaettavissa kahteen 
kategoriaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat ne, jotka ovat puutteessa ja kärsivät, 
mutta luottavat Jumalan apuun ja ahkeraan työhön. Tällainen on köyhä uurastaja, joka 
ei armoleipään tukeudu: Leskiäiti, joka kasvattaa lapsensa, jotka puolestaan kantavat 
vartuttuaan oman palkkapussinsa köyhän äitinsä vanhuudenturvaksi. Helsingiuksen 
mukaan näillä rehellisillä ihmisillä on ”kiinteimistö, jota kukaan ei voi ottaa pois, 
kiinteimistö, jolla on nimenä luottamus Jumalaan: Heillä on korkoa-antava pääoma, 
jota nimitetään työhaluksi.”712

Toinen esimerkki tarjoaa päinvastaisen tapauksen, joka ilmenee laiskuuden, tietä-
mättömyyden ja paheen yhteydessä. Tällainen on Helsingiuksen mukaan ”kulkuri, 
jolle säännöllinen työ on liian raskas, vuosipalvelus liian vaivalloinen. Hän elää päivä-
läisenä milloin toisesta, milloin toisesta työstä. Kun tulo on runsas, hän antaa sen 
mennä kädestä suuhun ja elää täydessä humussa ajattelemattakaan tulevaisuutta. Nämä 
köyhät ovat valmiit jättäytymään kunnan köyhäinhoidon rasitukseksi, hyvin tietäen, 
että heidän ei anneta kuolla nälkään”.713

Vaivaistalojen hyöty oli Helsingiuksen mukaan siinä, että ne opettaisivat järjestyk-
sellään laiskuuteen taipuvaisille kurinalaista elämää. Näin väitettiinkin tapahtuneen 
ainakin Ilmajoella, missä lehtitietojen mukaan osa entisistä hoitolaisista oli ryhtynyt 
elättämään itseään ja säästämään, jottei ”työttömäksikään ajaksi” joutuisi vaivaista-
loon.714 Myös Etelä-Savosta, Rantasalmelta uutisoitiin, kuinka ”ihmeellisiä vaivaistalo 

709 Jahnsson 1908, 37.
710 Piirainen 1958, 190.
711 Helsingius 1887, 9–12; Piirainen 1958, 191.
712 Helsingius 1901, 14.
713 Helsingius 1901, 15.
714 Savo 5.8.1890, 3.
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oli saanut aikaan lyhyessä ajassa”. Vaivaishoidon kustannukset olivat pudonneet 36 % ja 
tuen hakijoiden määrä peräti 75 %.

Helsingius joutui kuitenkin taistelemaan asiansa puolesta, sillä joutolaisuuden 
kukistaminen vaivaistalojen avulla ei näyttänyt etenevän kovinkaan suotuisissa 
merkeissä. Köyhäinhoitoa tutkineen Panu Pulman mukaan juuri Etelä-Pohjanmaalla 
ja Savossa vastustettiin ankarasti keskusvallan puuttumista köyhäinhoitoon. Etelä-
Pohjanmaalla riidat ilmenivät lähinnä talollisten ja pappien välisenä kissanhännänve-
tona.715 Vähitellen etenkin Savossa ryhdyttiin puuhaamaan vaivaistaloja. Esimerkiksi 
vuonna 1885 Kuopion läänin maaherra toteaa vuosikertomuksessaan, kuinka epäedul-
liset taloudelliset olot, sahojen alasajo ja huonot sadot ovat johtaneet kuljeksivan väen 
lisääntymiseen. Tämä seikka maaherran mukaan ”oli saanut tilallisen väestön vastaan-
ottavaisemmaksi vaivaistalojen ja työhuoneiden perustamiselle.”716 Tarvittiin vielä yksi 
katovuosi ennen kuin aika oli kypsä vaivaistaloille. Vuoden 1892 katovuosi toimikin 
käänteentekevänä laukaisimena, ja vuodesta 1893 tuli vaivaistalojen läpimurtovuosi. 
Kuopion läänin kuvernöörin Gustaf Aminoffin painostuksesta perustettiin vuonna 
1893 Pohjois-Savon alueelle Varkauden, Karttulan, Tuusniemen, Maaningan ja Lapin-
lahden vaivaistalot. Tämän jälkeen vaivaistaloja perustettiin lähes vuosittain. Etelä-
Savossa tämä huoltomuoto eteni hitaammin. Joroisten ja Rantasalmen lisäksi siellä 
oli vuonna 1905 vain Pieksämäen ja Säämingin vaivaistalot.717 Etelä-Pohjanmaalle 
vaivaistalojen juurtuminen oli hitaampaa, sillä koko laajan Etelä-Pohjanmaan alueella 
vaivaistaloja oli vuonna 1900 vain kolme.718

Toinen keino ”tilattoman väestön” ongelman ratkaisuksi oli houkutella ”irtainta 
väestöä” kiinnittymään maahan. Kuopion läänin maaherran von Kraemerin vuoden 
1880 ehdotuksen mukaan tilattomille tulisi myöntää torppien perustamiseen edullisia 
lainoja. Torppien vuokra olisi suoritettava joko työllä tai rahalla eikä koskaan läänis-
sä tavaksi tulleella osaviljalla.719 Aksel Liliuksen mukaan mäkituvista koituisi seuraa-
via etuja: Mikäli työmiehellä oli oma asunto, tuli hän hankkineeksi myös irtainta 
omaisuutta. Hädän tullen saattaisi työmies luovuttaa tätä omaisuuttaan eikä olisi niin 
riippuvainen satunnaisesta ahdingosta. Toiseksi työmies pystyi hankkimaan huonei-
densa lisäksi samalla käden taitoja, sellaisiinkin töihin, joihin toisen talon nurkassa 
eläjän ei tarvinnut oman taloutensa vuoksi ryhtyä. Kolmanneksi etuna oli se, että jos 
työtä ei ollut, saattoi mäkitupalainen ryhtyä käsityöhön tai parantelemaan asuntoaan, 
jolloin sen pääoma-arvo kohoaisi. Oman mökin myötä työmies herättäisi luottamusta 
ympäristössään ja saisi tarpeen tullen lainaa.720

715 Pulma 1985, 206.
716 JoMA: Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1885, Hba: 2.
717 Wirilander 2008, 364.
718 SVT XXI Köyhäinhoito 8 1900, 21–31.
719 Jahnsson 1908, 9.
720 Jahnsson 1908, 30.
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Vuonna 1887 aloitettiin Kuopion läänissä torppien perustamiseksi lainaustoimin-
ta, joka päättyi vuonna 1906. Tarkkaa tietoa lääniin perustettujen torppien luvusta 
ei ole olemassa. Vuonna 1900 piti Helsingin kunnan työnvälitystoimiston johtaja A. 
H. Karvonen tutkimuksiinsa nojaten esitelmän Kansantaloudellisessa Yhdistykses-
sä. Karvosen mukaan vuoteen 1900 mennessä olisi Kuopion lääniin perustettu noin 
700 torppaa. Karvosen arvioihin perustuen teki puolestaan Jahnsson omat laskelman-
sa, joiden mukaan olisi koko lainaustoiminnalla vuoteen 1906 mennessä perustettu 
kaikkiaan 880 torppaa.721

Lainaustoiminnan merkitys on herättänyt kiistaa. Lainaustoimintaa piti onnistu-
neena Kansantaloudellisen Yhdistyksessä esitelmää kuunnelleet senaattorit Ignatius 
ja Yrjö-Koskinen sekä kamreeri Lilius, jonka mukaan ”vuonna 1887 oli torpparilai-
tos Pohjois-Savossa tuntematon sekä isännille että torppareille, joten parempaa tulosta 
ei saattanut odottaa.” Lainatoimintaa johtaneen Ignatiuksen mukaan tulokset olivat 
puolestaan olleet ”ilahduttavampia kuin mitä oli toivottu”.722

Hannes Gebhardin mukaan toiminta epäonnistui ja suurin syy oli se, että lainat 
myönnettiin isännille. Komitean mukaan isännät eivät käyttäneet lainoja torpan 
rakennukseen tai eivät muuten seuranneet määräyksiä, joten irtaimelle väestölle 
lainoista ei tullut mitään hyötyä. Jahnssonin mukaan tämä arvio oli liian ”äkkinäinen”. 
Lainaustoiminta oli pikemminkin onnistunutta kuin epäonnistunutta. Jahnssonin 
mukaan usealla sadalle Kuopion läänin irtaimeen väestöön kuuluvalle henkilölle oli 
näin hankittu entistä paljon itsenäisempi taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema.723

Jälkikäteisarvioissa kriittiselle kannalle on asettunut mm. Haatanen, jonka mukaan 
länsisuomalaisen torpparijärjestelmän siirtäminen Kuopion lääniin ei erikoisemmin 
onnistunut.724 Haatasen arvio vaikuttaa oikeaan osuneelta: Mikäli huomioon ottaa 
lainaustoiminnan kiireisimmät vuodet 1893–1900, jolloin torppia perustettiin noin 
700, merkitsee tämä noin sadan torpan perustamista vuosittain. Näistäkin lainoista 
suurin osa käytettiin vuonna 1893, jonka jälkeen lainaustoiminnan merkitys väheni 
huomattavasti. Kun lainojen määrän lisäksi jakaa Kuopion läänin kuntien kesken, ei 
tuloksia voi pitää mainittavina. Pikemminkin näyttäisi vahvistuvan esimerkiksi Kuopi-
on läänin maaherra Krogiuksen käsitys siitä, että Kuopion läänin tilaton väestö ei ollut 
järin innokasta ”hankkimaan itselleen vakituista asuinpaikkaa”.725

Siinä missä Pohjois-Savossa tilaton väestö suhtautui penseästi torppien perusta-
miseen, olivat eteläpohjalaiset suorastaan jonottamassa palstatilalainoja. Esimerkiksi 
Ylihärmässä oli halukkaita lainanottajia 70, kun lainoja oli tarjolla vain 39.726 Myös 

721 Uusi Suometar 11.11.1900, 3; Jahnsson 1908, 78.
722 Uusi Suometar 11.11.1900, 3.
723 Jahnsson 1908, 93–94 ja 101.
724 Katso myös Haatanen 1968, 167.
725 JoMA: Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1901, Hba: 4.
726 Pohjalainen 21.6.1900, 4.
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muualla Etelä-Pohjanmaalla into palstatilojen hankkimiseen näyttäisi olleen suuri, 
sillä kunnat ottivat lainoja tilattoman väestön lainarahastosta ainakin Alahärmässä, 
Lapualla, Kurikassa, Isojoella, Jurvassa, Jalasjärvellä, Seinäjoella, Kauhavalla ja Ylista-
rossa. Keskimääräinen lainasumma oli noin 500–1000 markkaa. Tarkkaa lukua perus-
tettujen palstatilojen määrästä ei ole, mutta voidaan olettaa niiden nousseen useisiin 
tuhansiin.

Näyttäisi siis siltä, että keskusvallan kahdelta eri suunnalta tehty kolonisaatio Savoon 
jäi ainakin osittain puolitiehen. Tilatonta väestöä ei saatu kiinnittymään maahan eikä 
peloteltua sellaiseen kunnollisuuteen kuin virkakunta olisi toivonut. Esimerkiksi 
Kuopion maaherra Krogiuksen mukaan irtaimen väestön ongelma oli ratkaisematta 
vielä vuonna 1901. Krogius väitti raportissaan, että ”ei vuosipalveluksessa olevan” tilat-
toman väestön ”lukuisuuteen läänissä täytyy katsoa itäsuomalaisten vastentahtoisuus 
riippuvaiseen asemaan, jonka vuosipalvelus toisi mukanaan.” Edelleen maaherra katsoi 
tilattoman väestön olevan halutonta ryhtymään ”sellaiseen hellittämättömään työhön, 
jota vaatii maanviljelys karussa luonnossa, missä hedelmät täytyy voittaa vuosien vaivan-
näöllä.” Tämän vuoksi tilatonta väestöä vetää puoleensa metsätyö, tukinuitto ja järvi-
malmin nosto, jotka useimmiten antavat korkeampia päiväpalkkoja kuin maanviljelijät 
maksavat, mutta työllistävät ainoastaan joinakin vuodenaikoina ja joillakin seuduilla. 
Maaherran mukaan työläisellä ei ole halua hankkia itselleen vakinaista asuinpaikkaa 
– vielä vähemmän omaa asuntoa. Tämän vuoksi ”lankeaa itäsuomalainen elämään 
päivän kerrallaan (lefva för dagen) ilman, että säästäisi tulevaisuuteen. Näin hän jää 
tilapäisen työn loputtua taakaksi köyhäinhoidolle.”727

Köyhyyden ongelmat ja yhteys yleiseen kehitykseen ja sitä kautta suureen kuvaan 
modernisaatiosta ratkesivat pitkälti paikallisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kuva 
köyhyydestä on heterogeeninen, mutta ei sitä, että köyhät olisivat sellainen hajanai-
nen ryhmä kuin mitä esimerkiksi Häkkinen on kuvaillut. Köyhiltä puuttui tasaveroi-
sia mahdollisuuksia koulutuksen ja poliittisen osallistumisen alueella, mutta tämä ei 
tarkoita, että yhteiskunnan alimpien hierarkioiden edustajat olisivat olleet avuttomia. 
Strategiat vaihtelivat viinan salapoltosta ja myynnistä aina laillisiin käsityöammat-
teihin. Nämä strategiat olivat aivan liian säännönmukaisia, jotta ne olisivat voineet 
olla sattumaa: Kerjuu, viinan salapoltto, viinan myynti ja epämääräinen työssäolo 
olivat kaikki yksi osa pärjäämiskulttuuria, joka pyrki vastustamaan modernisuuden 
muassaan tuomaa niukkapalkintoista järjestyskulttuuria. Vastaavasti sellaisilla alueil-
la, missä henkilökohtaisista kyvyistä oli hyötyä ja missä niiden varaan saattoi rakentaa 
kokonaisen elämänsuunnitelman, moderni käsityskanta yksilöstä ja elämän arvioimi-
nen ”tyhjänä kirjana” pääsi vauhtiin. Tällainen kulttuuri vallitsi kaikkein selvimmin 
ruotsinkielisellä rannikkoalueella, mutta myös suuressa osassa Etelä-Pohjanmaata. 
Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa sitä, että moderni hyväksyttiin ja rakennettiin eri 

727 JoMA: Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1901, Hba: 4.
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aikataululla eri osiin maata. Modernin suoraviivaiseen etenemiseen ilmaantui aina 
silloin tällöin kuoppia. Yksi niistä, kenties tärkein, oli laiton viinatalous.

4.8 Harmaa talous: laiton viinan valmistus ja myynti

Kansan pärjäämisen kuvaukseen ja laajemmin ihmiskuvan rakentamisen mahdollisuu-
teen on ollut aina vaikuttamassa käytössä oleva lähdemateriaali. Mikäli lähteet rajataan 
puhtaasti laillisiin elinkeinoihin, voi kuva muuttua auttamattoman kapeaksi. Kuva 
laiskasta ja flegmaattisuuteen taipuvaisesta maalaisrahvaasta voisi laajentua, mikäli 
huomioidaan sellaiset toiminnan muodot, jotka jäivät virallisen tilaston tai maaherran 
elinkeinoluokituksen ulkopuolelle. Yhtenä tärkeimpänä ”harmaan alueen” taloudelli-
sena toimintana voidaan pitää laitonta viinanvalmistusta ja -myyntiä. Tämän harmaan 
alueen poisjättäminen tai mukaan ottaminen muuntaa oleellisesti ihmiskuvaa, jota on 
pyritty rakentamaan virallisen tilaston puitteissa – aivan kuin tämä tilasto sinänsä olisi 
todellisuuden muovaama.

Tilastollisen järjestelmän rakentumista voi havainnollistaa Michel Foucault’n 
modernin tiedon luokittelua koskevin yleistyksin. Foucault’n ajatuksena modernista 
on luokittelujärjestelmän muutos, missä tieto hajosi yhä täsmällisempiin tietojärjestel-
miin.728 Foucault’ta voi tulkita modernin analogiana: luonnontieteestä peritty malli 
luokittelusta sovellettiin sosiaaliseen maailmaan. Ajatuksena on se, että luokittelu ei 
sisältynyt luontoon, vaan se oli uuden tyyppisen inhimillisen tietojärjestelmän tulosta.

Foucault’n ajatukset luokittelusta saavat vastineensa Suomessa tilastollisessa ”takso-
nomiassa”, jota ryhdyttiin kehittämään toden teolla vuonna 1878, jolloin maaherran 
vuosikertomuksiin ilmaantuivat tilastolliset osuudet mm. väestöstä, sadoista, palkois-
ta, tapetuista petoeläimistä – kaikkiaan yli 40 tilastokohtaa. Näiden tilastojen tieto-
ja käytettiin Suomen Virallisen Tilaston pohjana. Tämä tilastollinen jakaantuminen 
jatkui edelleen muuntuen aina sitä mukaa, kun uusia yhteiskunnallisia alueita syntyi. 
Taksonomiseen luokitteluun on jälkipolville siirtynyt käsitys, jonka mukaan eläminen 
tapahtui hyväksytyn luokittelujärjestelmän puitteissa. Tähän poisrajaamiseen ovat 
olleet vaikuttamassa lainsäädännölliset normit, jotka määräsivät ylimmällä tasolla sen, 
millaiset toiminnot kulloinkin miellettiin aktiiviseksi ja positiiviseksi toiminnaksi.

Viinan kotipoltto ja myynti olivat osa taloudellista järjestystä vielä ennen vuotta 
1865, jolloin tilanne äkisti muuttui. Viinateollisuudesta tuli yhtäkkiä rikollista toimin-
taa. Vanha elinkeino ei kuitenkaan laittomuudestaan huolimatta loppunut noin vain. 
Esimerkiksi Mikkelin läänissä laitonta viinateollisuutta harjoitettiin maaherran 
mukaan vielä vuonna 1894 vaikeasti lähestyttävillä seuduilla Saimaan, Puulaveden ja 
Kyyveden vesistöjen varsilla. Maaherran mukaan olisi ollut toivottavaa, että viinan-

728 Foucault 2010a, 131.
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poltto kasvavan kansansivistyksen myötä tulisi kaikkinensa poisjuurituksi.729 Sama 
näkökanta toistui lähes muuttumattomana vuosien 1894–1900 maaherran vuosiker-
tomuksissa.

Juuri Mikkelin läänissä viinanpoltto ja -myynti olivatkin varsin laajamittais-
ta toimintaa, ja mitä ilmeisimmin huomattavasti laajemmalle levinnyttä kuin vain 
maaherran mainitsemille vaikeakulkuisille seuduille. Esimerkiksi vuonna 1886 kirjat-
tiin uusia epäilyjä erilaisista paloviinarikkomuksista 311, vuonna 1891 tapauksia oli 389 
ja vuonna 1896 peräti 480.730 Vaikka ottaa huomioon, että osa valmistus- ja myynti-
toiminnan harjoittajista sai syytteen kummastakin aktiviteetista, on luku silti suuri.

Kun viinarikoksen tekijä jäi kiinni, viinapannut rikottiin ja tekijä joutui sakotet-
tavaksi tai telkien taakse. Koska vuodesta toiseen sakotettujen lukumäärä ei vähenty-
nyt, tarkoittaa tämä sitä, että piilorikollisuuden on täytynyt olla erittäin laajaa. Piilo-
rikollisuuden arvioiminen on aina hankalaa, mutta lähtökohtana voidaan pitää sitä, 
että suurin osa uusista syytetyistä oli ehtinyt toimia jo jonkin aikaa ennen tutkintaa. 
Lisäksi on oletettava, että kaikkia viinan polttajia tai viinan myyjiä ei koskaan saatu 
oikeuden eteen. Voisi siis olettaa, että viinan polttajia ja myyjiä oli vähintään kaksin-
kertainen, kenties jopa viisinkertainen määrä tutkintoon tulleisiin verrattuna. Toinen 
kysymys sen sijaan on se, ketkä viinan valmistusta ja myyntiä harjoittivat, kuinka tämä 
toiminta kehittyi ja millä tavalla tämän taloudellisen toiminnan muotoa pitäisi tulkita. 
Kertoiko ylijäämäviljan polttaminen viinaksi vauraudesta, vai oliko kysymys kaikkein 
köyhimmän kansanosan viimeisestä keinosta hankkia itselleen elanto?

Paloviinalla kotitaloustuotteena ja myyntitavarana oli tärkeä asema 1800-luvun 
alun maatilatilataloudessa. Viinanpolttoa harjoitettiin ennen vuotta 1866 sekä tehdas-
maisena, myyntiin tarkoitettuna tuotantona, että kotiteollisuuden eräänä muotona.731 
Viinalla oli vankka sijansa taloudessa, sillä viljaa ei kannattanut kuljettaa taipaleiden 
takaa muutoin kuin viinaksi muutettuna. Viina oli myös yleinen vaihdon väline, sillä 
palvelusväki vaati sitä päivittäin.732

Viinanpolttoa rajoitettiin kuitenkin ankarasti, kun vuonna 1865 lakkasi aiempi 
vuodelta 1800 peräisin ollut oikeus viinan kotipolttoon.733 Tästä eteenpäin viinaa sai 
polttaa vain kaupungissa tai maaseudulla, ”isommissa polttimoissa”. Määrä oli rajoitet-
tu 4,3 miljoonaan kannuun (1 kannu = 2,62 litraa) vuosittain.734

729 MMA: Mikkelin maaherran vuosikertomukset 1894 (ei signumia).
730 Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1887, taulu 77; Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1893, 
taulu 99; Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1898, taulu 99.
731 Schybergson 1980, 434.
732 Alanen 1949, 413.
733 Storfurstendömet Finlands författningssamling för 1865. Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående tilwerkning, försäljing, upplag och forsling af bränwin i Finland, Art. 1, § 1.
734 Katso edellinen viite, Art 1, § 2. Yksi kannu on 2,6 litraa, joten viinan poltto-oikeus oli rajoi-
tettu noin 11,2 miljoonaan litraan vuosittain. Suomen väkiluku oli vuonna 1870 1,8 miljoonaa, joten 
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Saman lain yhteydessä määrättiin myös rangaistuksista. Paloviinan luvattomas-
ta valmistuksesta määrättiin ensikertalaiselle sadan markan sakko, toisesta kerras-
ta kaksinkertaisena, eli kaksisataa markkaa. Mikäli rikkomus tapahtui kolmannen 
kerran, oli rangaistuksena puoli vuotta vankeutta. Mikäli rikkomus vielä uusittiin, 
oli tuloksena vuosi vankeutta.735 Myös paloviinan laittomasta myynnistä ryhdyttiin 
sakottamaan. Ensikertalaiselle oli luvassa 60 markan sakko, toisesta rikkomuksesta 
sakkoa määrättiin 120 markkaa. Kolmannesta tai useammasta rikkomuksesta oli luvas-
sa puoli vuotta vankeutta.736 Sakoista, jotka nousivat 50 markkaan, paloviina-asetus 
määräsi varojen puuttuessa vankeutta 14 päivää. 50 markasta aina sataan markkaan 
seurasi vankeutta 20 päivää. Tästä eteenpäin vankeuden pituus kasvoi aina 10 päivällä 
50 markan maksamatonta sakkoa kohden.737

Laista voi tehdä kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että paloviinaa ryhdyttiin 
verottamaan melkoisen raskaalla kädellä. Siitä tuli säännösteltyä ostotavaraa, jonka 
hankkiminen syrjäkylille oli vaikeaa. Toinen on se, että viinasta saadut verorahat 
koituivat lähinnä säätyläisten hyväksi. Näin säätyläiset ja rahvas joutuivat verotustek-
nillisesti eturistiriitaan. Lain tarkoitus oli sitoa talolliset ja seurakunnat entistä tiiviim-
min hoitamaan kasvavia yhteisiä velvoitteita.

Viinan kotipoltto ei kuitenkaan kadonnut minnekään, siitä piti huolen laillisen 
viinan vaikea saatavuus ja korkea hinta. Viinan hinnasta on vaikea saada luotettavia 
tietoja, mutta ainakin Oulussa ilmestynyt sanomalehti Kaiku ilmoitti kannun halvin-
ta viinaa maksaneen kolme markkaa kuusikymmentä penniä. Tätä hintaa pidettiin 
kuitenkin alhaisena ja hintaa ehdotettiin nostettavaksi vähintään neljään markkaan 
kannulta.738 Vastaavasti vuoden 1870 Isonkyrön ja Ylistaron käräjäkuntien tuomio-
kirjasta käy ilmi, että yksi jumpru (0,82 dl) viinaa maksoi 20 penniä. Tällöin hinnaksi 
olisi tullut vajaa 2,5 markkaa litralta. Kun ottaa huomioon, että päiväpalkat harvoin 
kohosivat yli markan, ymmärtää hyvin, mikä arvo alkoholilla oli. Pitkinä syksyn ja 
talven kuukausina, jolloin työtilaisuuksia oli vähän, oli laittoman viinateollisuuden 
kehittymiselle pedattu hyvät asemat: kymmenen litraa korpikyyneleitä vastasi helposti 
puolentoista kuukauden talvityötä.

teoreettisesti viinaa sai valmistaa noin 6,5 litraa henkeä kohden. Todellisuudessa valmistusmäärä jäi 2,6 
miljoonaan kannuun vielä vuonna 1872.
735 Storfurstendömet Finlands författningssamling för 1865. Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående tilwerkning, försäljing, upplag och forsling af bränwin i Finland, Art. 5, § 67.
736 Storfurstendömet Finlands författningssamling för 1865. Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående tilwerkning, försäljing, upplag och forsling af bränwin i Finland, Art. 5, § 76.
737 Storfurstendömet Finlands författningssamling för 1865. Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående tilwerkning, försäljing, upplag och forsling af bränwin i Finland, Art. 5, § 98.
738 Kaiku 30.7.1889, 2.
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4.9 Viinaoikeudenkäynnit pärjäämisen kuvaajana

Tämän tutkimuksen kannalta oleellinen kysymys on se, millä tavalla laiton viinan val-
mistus ja myynti liittyivät pärjäämiseen. Aiheen tutkimisessa on pakostakin nojattava 
tulkintoihin, sillä viinarikollisuus oli oleellisesti piilorikollisuutta.

Taulukko 39. Paloviinan laittomasta valmistuksesta ja myynnistä syytetyt lääneittäin vuosina 1886–
1915.739

Mikkeli Kuopio Vaasa
1886–1890 2 150 1 593 1 067
1891–1895 1 617 1 296 689
1896–1900 1 181 835 561
1901–1905 482 526 282
1906–1910 805 876 594
1911–1915 1 704 1 601 1 205
Yhteensä 7 939 6 727 4 398

Laittomasta paloviinan valmistuksesta asetetut syytteet kertovat, että erityisen mer-
kittävä asema paloviinan valmistuksella ja myynnillä oli ennen vuotta 1890 etenkin 
Mikkelin läänissä, missä viinateollisuus kohosi mahtavaan kukoistukseen. Vuositasolla 
Mikkelin läänissä oli parhaimmillaan 589 viinarikoksista syytettyä. 1890-luvulla teol-
lisuudenhaara hiljeni olennaisesti kaikkein hiljaisimpien vuosien ajoittuessa 1900-lu-
vun taitteeseen. Tämän jälkeen viinateollisuus elpyi hitaasti nousten etenkin Kuopion 
ja Vaasan lääneissä jälleen merkittäväksi ansainnan haaraksi.

Paljonko viinaa sitten valmistettiin ja paljonko sen myynnillä saattoi tienata? 
Tähän kysymykseen on hankalaa saada vastausta, sillä laki ei velvoittanut viranomaisia 
arvioimaan poltetun viinan määrää. Tämä puolestaan johtui siitä, että viinanpolttajal-
la ei ollut velvollisuutta korvata valtiolle viinanpoltosta saatuja myyntituloja. Toisinaan 
paikallisviranomaiset ilmoittivat kuitenkin oma-aloitteisesti poltetun viinan määriä. 
Esimerkiksi Kiuruveden käräjäkunnan nimismies pyrki ilmoittamaan löydetyn rankin 
määrän sekä löydetyn viinan mahdollisimman tarkasti. Löydetyn rankin määrät 
vaihtelivat ”korvosta ja ämpärillisestä” muutamaan tynnyriin.740

Osa poltetusta viinasta kulutettiin omassa kotitaloudessa, mutta osa meni varmuu-
della myyntiin. Todennäköistä on se, että viina alkoi ainakin vauraimmilla alueilla 
olla kaikkein köyhimpien viimeinen tapa pärjätä. Esimerkiksi Alavuden syyskäräjillä 
tuli vuonna 1870 esille juttu, missä syytettyinä oli aviopari torppari Matts Mäkynen 
ja hänen vaimonsa Maria. Matts Mäkynen kiisti tietävänsä mitään viinapolttimosta, 

739 Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1887–1903 ja Suomen tilastollinen vuosikirja 1904–1918.
740 Esimerkiksi JoMA: Kiuruveden talvikäräjät 1870 C2a: 37, § 51.
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mutta hänen vaimonsa tunnusti oikeuden edessä sanoen, ”ettei tiennyt olevan rikollista 
hankkia ruokaa alaikäisille lapsilleen.” Laki oli kuitenkin laki ja sitä noudattaen päätyi 
oikeus langettamaan sadan markan sakon ensikertalaisesta viinanvalmistuksesta.741 
Närpiön talvikäräjille viinanvalmistuksesta oli puolestaan haastettu itsellismies Karl 
Nygård, jonka syyttäjä Packalen oli tavannut itse teossa. Tuolloin oli Nygård todistajan 
läsnä ollessa sanonut, että ”on sitä ennenkin sellaisia miehiä kuin minä istunut vedellä 
ja leivällä” ja lisännyt vielä, että ”jollakin tapaa sitä on elanto hankittava”.742 Vaikka 
vastaaja oikeudessa kiistikin sanansa, on selvää, että elatuksen hankkiminen ja viinan 
kotipoltto tai myynti kytkeytyivät toisiinsa.

Laittomaan yritteliäisyyteen sisältyi kuitenkin omat riskinsä, joista oikeuteen 
vetäminen ja siitä saatu sakkorangaistus oli yksi. Toinen vielä suurempi vahinko tehtai-
lun kannalta oli kiinni jääminen verekseltään, jolloin viranomaiset kaatoivat rankin 
maahan ja hajottivat tehtaan pannuineen. Näin kävi esimerkiksi kangasniemeläiselle 
itselliselle Asarias Sottakselle, jonka viinapolttimon poliisikonstaapelit Juhana Romo 
ja Herman Mustonen olivat onnistuneet paikantamaan metsästä savun perusteella. 
Kun he tulivat paikalle, juoksi Sottakseksi tunnistettu henkilö pakoon. Myöhemmin 
hän oli saapunut talollisen Makkosen luo, viskannut eväspussinsa lattialle ja sanonut: 
”Tässä on elämäni nyt”.743

Koska valtio ei pyrkinyt perimään rikoksesta saatua hyötyä, tulivat tiedot viinan 
hinnasta esiin käräjäoikeuksissa vain hajanaisesti. Vuonna 1870 Kiuruvedellä syytet-
tyjen penkillä viinan valmistuksesta ja viinan myynnistä istuivat talolliset Heikki ja 
Jahvetti Kämäräinen sekä Heikin vaimo Kaisa Auvinen. Vieraiksi miehiksi, eli todista-
jiksi, oli oikeus kutsunut säätytoverit Antti Tapellin sekä Hermanni Hirvimäen, joiden 
todistusvoiman vastaajaksi Heikki Kämäräinen koetti jäävätä väittämällä heitä ilmian-
tajiksi. Oikeus pysytti heidät kuitenkin todistajina, jolloin Tapelli todisti, että oli 
ostanut yhden puolen litran tuopin ”putellin viinaa”. Toinen paikalla olleista vieraista 
miehistä, Hirvimäki osasi sitten jo kertoa tarkemmin viinan hinnastakin. Yksi ryyppy 
oli maksanut 25 penniä, puoli tuoppia yhden markan. Kun yksi tuoppi oli vetoisuudel-
taan noin 1,3 litraa, tuli litrahinnaksi mukavasti runsas markka.744 

Vuoden 1900 talvikäräjille oli laittomasta viinan myynnistä haastettu pitkän linjan 
veteraani, kangasniemeläinen itsellinen Tahvo Häkkinen, jolla oli alla lukuisia aikai-
sempia tuomioita paloviinan poltosta ja myynnistä. Mainetodistuksesta käy ilmi, että 
vuonna 1847 syntynyttä Häkkistä oli sakotettu ensimmäisen kerran jo vuonna 1878 
Haukivuoren syyskäräjillä ”ensikertaisesta” paloviinan poltosta ja vuonna 1881 Pieksä-
mäen syyskäräjillä toiskertaisesta paloviinan poltosta. Vuonna 1893 Häkkinen tuomit-
tiin Pieksämäen syyskäräjillä ensikertaisesta viinan myynnistä ja vuonna 1896 toisker-

741 VMA: Alavuden ja Kuortaneen syyskäräjät 1870 C2a: 14, § 96.
742 VMA: Närpiön talvikäräjät 1870 C4a: 14, § 35.
743 MMA: Kangasniemen syyskäräjät 1900 Cab: 90, § 172.
744 JoMA: Kiuruveden talvikäräjät 1870 C2a: 7, § 56.
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taisesta viinan myynnistä peräti 400 markan sakkoihin. Kun Häkkinen pitkästä aikaa 
vuonna 1899 tuomittiin, oli aikaa edellisestä saman syytekohdan tuomiosta kulunut 
niin kauan, että Häkkinen tuomittiin ensikertalaisena.745

Viinan hintaakin sivuttiin jutun yhteydessä. Yksi todistajista, Jeremias Romo, joka 
oli ostanut Häkkiseltä viinaa, oli moittinut, että Häkkinen on ”kalliinlainen viinal-
laan, kun ottaa yksi markka kaksikymmentäviisi penniä puolelta litralta”. Tähän oli 
toinen syytetyistä, torppari Nikodemus Marttinen, vastannut: ”onhan se kalliinlai-
nen, mutta on viinakin tavallisen hyvää.” Toisena todistajana jutussa esiintynyt Otto 
Nykänen kertoi ostaneensa maantiellä viinaa Häkkiseltä, joka kuljetti puteleittain 
hevosen kaulalekkerissä. Todistaja oli ostanut kaksi litraa viidellä markalla, joten litran 
hinta oli ollut sama kuin edellisellä todistajalla. Oliko Häkkisen viina sitten kallista? 
Ei välttämättä, sillä samoilla käräjillä luettiin syyte talollinen Otto Saksalle ja hänen 
vaimolleen Tilta Laitiselle, jotka syytteen mukaan olivat kaupitelleet viinaa talossaan 
ainakin parin vuoden ajan. Tuolloin viinasta oli pyydetty kahteen otteeseen kaksi 
markkaa ja kerran jopa kolme markkaa litralta.746 Viinasta saattoi siis pyytää suhteel-
lisen korkeaa hintaa: Kun esimerkiksi maataloustyöläisen kesäpäivän palkka Kangas-
niemellä oli vuonna 1900 1,5 markkaa747, sai maatyömies tehdä työtä päivän tai kaksi 
ansaitakseen viinalitran hinnan.

Oliko viina sitten kannattava myyntiartikkeli? Saattoiko viinalla peräti rikastua? 
Varmaa on se, että viinan valmistaminen oli suhteellisen halpaa. On arvioitu, että 40 
viinalitran tuottamiseen kului noin yksi tynnyrillinen viljaa. Jos tynnyrillinen viljaa 
maksoi noin kaksikymmentä markkaa ja tästä määrästä sai 1900-luvun alussa noin 37 
litraa viinaa, merkitsi se noin 80–120 markan tuloja.748 Kun tästä vähentää viljatynny-
rin hinnan, noin 20 markkaa, merkitsi tämä puhdasta voittoa noin 60–100 markkaa. 
Summa oli varsin suuri, mikäli sitä vertasi keskimääräiseen rengin vuosipalkkaan, joka 
1900-luvun alussa oli Kangasniemellä noin 150 markkaa.749 Ahkera ja valpas viinan-
keittäjä saattoi näin ollen tienata yhdellä keittokerralla vuodessa saman kuin miespuo-
linen vuosipalkollinen vuoden bruttoansiona. Viinan keitossa ja myynnissä oli tieten-
kin omat riskinsä, mutta ansaintakeinona viina lienee katsottu riskin arvoiseksi, siitä 
on todisteena Tahvo Häkkisen pitkä ura, jota ei edes muhkea 400 markan sakko (tai 
vastaava muuntorangaistus) ollut pysäyttänyt. Mikäli vielä Häkkisen rikoksentekovä-
lineenä käyttämä hevonen oli oma, oli sekin itsellismiehelle melkoinen statussymboli. 
Viina saattoi merkitä siis enemmän kuin pelkkää selviytymistä, se saattoi merkitä jopa 
pienimuotoista vaurastumista.

745 MMA: Kangasniemen talvikäräjät 1900 Cab: 90, § 119.
746 MMA: Kangasniemen talvikäräjät 1900 Cab: 90, § 155.
747 Tilastokeskus: JKK 129, Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset.
748 Kauppinen 2007, 32.
749 Tilastokeskus: JKK 129, Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset.
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4.10 Laittoman viinan valmistajat Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla

Pelkistä viinan valmistuksen tai myynnin määristä ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä 
siitä, millainen asema viinalla oli taloudellisen hyödyn tuottajana. Saattoihan olla niin, 
että viinaa keitettiin omaksi nautinnoksi ilman ansaintatarkoitusta. Ketkä sitten viinaa 
valmistivat ja myivät?

Kysymykseen ei ole mahdollista saada selvyyttä painettujen tilastojen kautta. 
Esimerkiksi Suomenmaan Tilastollisen Vuosikirjan katsauksista käy ilmi, kuinka 
paljon lääneittäin viinaa valmistettiin ja myytiin. Sen sijaan näistä lääneittäin laadi-
tuista tilastoista ei käy ilmi, ketkä viinaa valmistivat ja myivät.

Viinarikokset ratkesivat usein ilmiannon perusteella. Esimerkiksi Kuopion maalais-
kunnassa vuoden 1870 tapauksista yhdeksän kolmestatoista sai alkunsa ilmiannoista. 
Jotta viinanpolttajat olisi saatu tarkoin ruodittua, tarjosi laki sekä keppiä että porkka-
naa. Yhtäältä talolliset velvoitettiin sakon uhalla paljastamaan omalla maallaan tapah-
tunut viinanpoltto. Toisaalta ilmiantoon oli kannustamassa palkkio, joka oli kolmas-
osa sakkosummasta – huomattava raha etenkin, jos ilmianto koski viinan valmistusta. 
Mielenkiintoista kyllä, talon oma väki, mukaan lukien palkolliset, ei saanut toimia 
ilmiantajina. Sen sijaan torpparin tai itsellisen kohdalla ilmiantajaksi kelpasi kuka 
tahansa.

Joissakin kunnissa viinan polttajia jahdattiin innokkaasti. Esimerkiksi Kiuruve-
den käräjäkunnassa viinan polttoon ja myyntiin suhtauduttiin ammattimaisesti, sillä 
useassa tapauksessa viinapannut tai rankin löysi jahtivouti. Närpiössä puolestaan viina-
kuria piti kylähallinnon päämies, oltermanni, jonka tilille monet ilmiannot menivät. 
Useimmiten kyse oli kuitenkin siviilien aloitteellisuudesta.

Jonkinlaista näyttöä on olemassa siitä, että talolliset ja säätyläiset delegoivat 
viinan polttoa alemmalle portaalle. Toisinaan talolliset sallivat viinan polton omalla 
maallaan. Lain edessä tämäkin oli kiellettyä ja maan omistaja tuli tällöin tuomita yhtä 
lailla sakkoihin. Käytäntö oli kuitenkin jonkin verran horjuvaa. Esimerkiksi talollinen 
Michel Heinästä syytettiin käräjillä viinan poltosta, jolloin yhtenä todistajana kuultiin 
Heinäsellä piikana palvellutta Stina Kaisa Kekäläistä. Kekäläinen väitti, että oli Heinä-
sen määräyksestä keittänyt viinaa torppari Pentikäisen torpassa. Tässä tapauksessa 
oikeus hylkäsi jutun ”vahvistamattomana” ja jätti tuomitsematta niin alkuperäisen 
syytetty Heinäsen kuin tunnustaneen Kekäläisenkin. Myöskään torppari Pentikäisen 
osuutta viinanpolttoon oikeus ei tutkinut.750

Viinan laittoman kotipolton merkityksestä kertovat vuonna 1870 käräjille tulleiden 
juttujen määrät. Kaikkiaan näytekunnissa syytettiin 385 henkilöä laittomasta viinan 
valmistuksesta. Vaikka kysymyksessä olikin vasta syyttäjän ajamat kanteet, kertoo 
lukumäärä omaa kieltään siitä, ettei valtion monopolin oikeutusta rahvaan piirissä 
tunnustettu täysimääräisesti.

750  JoMA: Tuusniemen syyskäräjät 1870 CIIa: 47, § 182.
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Etelä-Savossa viinan valmistuksesta epäiltyjä oli tutkituissa käräjäkunnissa vuonna 
1870 kaikkiaan 251, Pohjois-Savossa 68 ja Etelä-Pohjanmaalla 60. Osittain erot viinan 
poltosta syytettyjen lukumäärässä selittyvät tutkimusalueen suuruudella: Vuoden 1880 
kirkonkirjojen mukaan Etelä-Savon näytealueella asui 20 684 henkeä, Pohjois-Savon 
näytealueella 12 864 ja Etelä-Pohjanmaan näytealueella 13 328 henkeä. Kokoeroista 
huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että viinan poltto näyttäisi olleen Etelä-Savon 
näytealueella myös suhteellisesti ottaen suurinta vuonna 1870. 

Etelä-Savossa viinan valmistus oli levinnyt kaikkialle tutkittuihin käräjäkuntiin. 
Valmistus oli tasapuolisesti talollisten ja torppareiden hallinnassa. Ylivoimaisesti 
eniten viinan valmistuksesta syytettyjä oli Pieksämäellä, missä syytettyjen penkillä 
istui kaikkiaan 72 henkeä. Naisia syytetyistä oli ainoastaan 24 eli noin 13 %. Suhteelli-
sesti eniten naisia syytettyjen joukossa oli Pieksämäellä, vajaa 20 %. Myös Kangasniemi 
kuului viinanpolton sydänalueisiin. Viinan poltosta syytettyjä oli kaikkiaan 43.

Taulukko 40. Viinan valmistuksesta syytettyjen suhteelliset osuudet Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa 
ja Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1870.

Talolli-
nen

Talol-
lisen 

poika tai 
tytär

Torppari Torppa-
rin poika 
tai tytär

Itselli-
nen tai 

mäkitupa-
lainen

Itsellisen 
tai mäki-
tupalai-

sen poika 
tai tytär

Renki tai 
piika

Muu Yhteen-
sä

E-S 38,2 13,5 31,5 4 10,8 0,4 0,4 1,2 100
P-S 36,8 5,9 32,4 0 22,1 0 1,5 1,5 100
E-P 15 0 46,7 3,3 28,3 0 0 6,7 100

Taulukko 41. Viinan valmistuksesta syytettyjen suhteelliset osuudet Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa 
ja Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1900.

Talolli-
nen

Talol-
lisen 

poika tai 
tytär

Torppari Torppa-
rin poika 
tai tytär

Itsellinen 
tai mäkitu-
palainen

Itsellisen 
tai mäki-

tupalaisen 
poika tai 

tytär

Renki 
tai piika

Muu Yhteen-
sä

E-S 9,7 41,9 9,7 38,7 100
P-S 88,9 11,1 100
E-P 20 20 60 100

Ammattiryhmityksessä etenkin Kiuruveden ja Kuopion maalaiskunnan kohdalla on 
ongelmana ammattiin viittaavana terminä käytetty ”mökkiläinen”. Termin olisi voinut 
olettaa Etelä-Pohjanmaalla viittaavan mäkitupaan, mutta Savossa ”mökkiläinen” saat-
toi toimia myös synonyymina torpparille. Toisinaan käräjäoikeuksissa syytettyä kutsu-
taan vuoronperään ”torppariksi” ja toisaalta ”mökkiläiseksi”. Tässä tutkimuksessa on-
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gelma on ratkaistu siten, että mikäli käräjäkunnassa – kuten esimerkiksi Kiuruvedellä 
oli laita – käräjäoikeus käytti myös termiä ”torppari”, on ”mökkiläiset” tulkittu samaan 
kategoriaan itsellisten ja mäkitupalaisten kanssa. Toisaalta taas vuoden 1900 käräjillä 
Pieksämäellä on tehty ero ”mäkitupalaisen”, ”itsellisen” ja ”mökkiläisen” välillä, jolloin 
”mökkiläiset” on tulkittu tarkoittamaan torppareita. Todennäköisesti horjuva käytän-
tö kertoo myös siitä, ettei eroja torpparin ja mäkitupalaisen välillä koettu suuren suu-
reksi.751

Pohjois-Savossa syytettyjen penkillä istui vuonna 1870 suurin piirtein samat 
ryhmät kuin Etelä-Savossa sillä erotuksella, että itsellisiä ja mäkitupalaisia oli mahtunut 
joukkoon enemmän. Tosin määrän suhteellisesta kasvusta vastasivat suureksi osaksi 
Kiuruveden itselliset ja mäkitupalaiset, joita oli joukossa yli puolet. Naisia syytettyjen 
penkillä oli vähemmän kuin Etelä-Savossa, eli 10 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla eniten viinaa valmistettiin vuonna 1870 Alavuden käräjäkun-
nassa, joka käsitti Alavuden, Kuortaneen, Alajärven, Soinin, Lehtimäen ja Töysän. 
Toinen viinan valmistuksen ydinalue oli Ilmajoen käräjäkunta, johon kuului Ilmajoki, 
Kurikka, Jalasjärvi ja Kauhajoki. Merkille pantavaa on se, että esimerkiksi Laihialla ja 
Jurvassa ei viinan valmistuksesta jaettu enää ainoatakaan syytettä.

Etelä-Pohjanmaan osalta on havaittavissa huomattava ero Savoon verrattuna 
sikäli, ettei syytettyjen joukossa vuonna 1870 istunut läheskään yhtä paljon talollisia. 
Kaikkein suurin ryhmä syytettyjä olivat torpparit, joita syytetyistä oli lähes puolet. 
Itsellisten ja mäkitupalaisten osuus syytetyistä on melko korkea, kun ottaa huomioon, 
että tämän ryhmän osuus koko väestöstä oli huomattavasti pienempi kuin Savossa. 
Naisia syytetyistä oli noin 12 %. Tässä tutkimuksessa käytetty tulkinta, että mökkiläi-
set luettiin itsellisten luokkaan, nostaa lisäksi Pohjois-Savon alimman sosiaaliryhmän 
osuutta mahdollisesti tarpeettomankin korkealle. Tästä huolimatta Etelä-Pohjanmaal-
la viinarikollisuus oli itsellisten ja mäkitupalaisten kohdalla selvästi väestöosuuttaan 
suurempaa ja Savossa vastaavasti selvästi pienempää.

Merkille pantavaa on se, että Etelä-Savossa, jota voi kutsua viinan polton sydän-
seuduksi vuonna 1870, olivat viinan keittäjät myös väestöosuuteensa suhteutettuna 
useimmiten talollisluokkaan kuuluvia. Etelä-Savossa kirkonkirjatietojen mukaan 
tutkimusalueella vuonna 1880 talollisia oli 14,2 % ja itsellisiä 44, 8 % väestöstä. Vastaa-
vasti viinan keitosta syytetyistä talollisia oli 38 % väestöstä ja itsellisiä ainoastaan 10 %. 
Näin talollisluokka keitti viinaa yli 2,5-kertaisesti väestöosuuttaan vastaavan määrän. 
Seuraavaksi suurin ryhmä oli torpparit, jolla oli 1,8-kertainen edustus viinan poltos-
sa. Huomionarvoista on se, että itsellisluokka oli aliedustettuna, sillä sen osuus viinan 
poltosta oli vain neljännes sen suhteellisesta väestöosuudesta. Pohjois-Savossa tilanne 
oli samankaltainen kuin Etelä-Savossa sillä erotuksella, että itsellisiä viinankeittopuu-
hiin osallistui väestöosuudestaan hieman enemmän: noin 61 %.

751 Torppari-käsitteestä myös Gylling 1909, Liitteet 63.
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Isojen kuntien kohdalla ero oli viinan keiton suhteen vieläkin selvempi. Esimerkiksi 
Pieksämäellä, missä syytettyjä oli vuonna 1870 kaikkiaan peräti 78, viinankeittopuu-
hiin osallistui talollisia tai talollisten poikia 54 % ja ainoastaan 10 % itsellisiä. Kun 
ottaa huomioon, että vuoden 1880 kirkonkirjojen mukaan Pieksämäellä oli talollisia 
ainoastaan 13,6 % ja itsellisiä tai loisia 48 %, oli vinoutuma varsin merkittävä talol-
lisluokan suuntaan. Etelä-Pohjanmaalla yliedustetuin ryhmä oli puolestaan torppa-
rit 2,3-kertaisella osallisuudella, kun taas talollisilla oli vain hieman väestöosuuttaan 
suurempi 1,1-kertainen edustus. Itsellisiä osallistui viinanpolttoon puolestaan lähes 
väestöosuuttaan (32 %) vastaava määrä.

Vuonna 1900 laiton viinan valmistus romahti, sillä käräjillä viinan valmistuksesta 
heltisi syyte enää kaikkiaan 52 henkilölle. Etelä-Savossa syytteen sai 32, Pohjois-Savossa 
yhdeksän ja Etelä-Pohjanmaalla 11 henkilöä. Jotain viinan keiton hiipumisesta kertoo 
se, että Pohjois-Savossa ei tutkimusalueella viinan poltosta rapsahtanut syytettä kuin 
yhdessä käräjäkunnassa, Hankasalmella. SVT:n läänikohtaisen tilaston perusteella 
voi päätellä, että viinarikollisuus nousi kuitenkin Savossa uudelleen, kun taas Etelä-
Pohjanmaalla laittoman viinan markkinat olivat sammuneet lopullisesti.

1900-luvun alun käräjille tulleiden tapausten määrät viinan keittoa koskien ovat sen 
verran vähäisiä, että ammattiryhmityksestä voi tehdä korkeintaan karkeasti suuntaa 
antavia johtopäätöksiä. Harvat syytteet näyttivät kuitenkin putoavan yhä useammin 
maalaisrahvaan alemmille ryhmille, niin että viinan polttoa harrasti nyt kaikilla alueil-
la väestöosuuttaan vastaava tai sen ylittävä määrä itsellisiä.

4.11 Laiton viinan myynti

Viinan myynti saattoi tapahtua ainakin kahdella toisistaan poikkeavalla syytenimik-
keellä. Yksi oli kiertelevä viinan myynti (ambulatorisk försäljing), toinen taas salaka-
pakointi (krögeri). Lisäksi myyntitapahtuma saattoi kirjautua syytteeksi nimikkeellä 
”minutering” (vähittäismyynti). Tyypillisin juttunimeke oli kuitenkin pelkkä försäl-
jing av brännvin (paloviinan myynti.) Koska tiedossa ei ole, kuinka tarkoin erilaiset 
myyntitavat pidettiin toisistaan erillään, ei niitä tässä tutkimuksessa ole erikseen tilas-
toitu. Se, että kyse saattoi olla nimenomaan merkintätavasta käy ilmi siitä, että esimer-
kiksi Kauhajoen ja Jalasjärven seuduilla esiintyi paljon syytenimikettä ”krögeri” kun 
taas Kauhavalla puolestaan suosittiin ”minutering” -termiä. Itä-Suomessa puolestaan 
salakapakointi ei toiminut syytenimikkeenä silloinkaan, kun siihen olisi ilmiselvästi 
ollut aihetta.

Markkinoiden aikaan viinanmyyjät tekivät pitkiäkin kierroksia. Esimerkiksi 
tuusniemeläinen torppari Nils Voutilainen oli syyttäjän mukaan sekä valmistanut että 
myynyt viinaa.752 Samana syksynä vastaajan kodin läheltä oli löytynyt viinapannu 

752  JoMA: Tuusniemen syyskäräjät 1870 CIIa: 47, § 47.
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ja jäljet olivat johtaneet suoraan vastaajan kotiin. Todistaja Johan Lipponen, joka oli 
ostanut viinaa puoli tuoppia (= 0,65 litraa) markalla, muisteli, että Voutilainen olisi 
nähty syksyllä ennen Kuopion markkinoita viinaa polttelemassa. Voutilainen, joka 
oikeudenprotokollassa oli merkitty torppariksi, mutta papintodistuksessa mäkitu-
palaiseksi, oli myös erään todistajan mukaan jo edellissyksynä myynyt viinaa aina 25 
kilometrin päässä sijaitsevassa Kaavissa saakka.

Viinan myynti oli Savossa huomattavasti harvinaisempaa kuin viinan valmis-
tus. Vaikka Etelä-Savossa viinan valmistuksesta syytteen oli saanut vuonna 1870 251 
henkeä, ei viinan myynnistä syytettä saanut kuin 117 henkilöä. Myyntitoiminta oli 
keskittynyt selvästi talollisten käsiin, sillä talollisten ja talollisten lapsien yhteenlasket-
tu osuus oli yli 60 %. Naisten osuus viinan myyntiä koskevista syytteistä oli 9,2 %. 
Pohjois-Savossa viinan myynnistä ei syytettä saanut kuin 26 henkilöä, joka on ainoas-
taan 38 % viinan valmistuksesta annetuista syytteistä. Mielenkiintoista kyllä, myynti-
toiminta oli tuomiokirjalähteiden perusteella kokonaan keskittynyt alemman rahvaan 
käsiin.

Taulukko 42. Viinan myynnistä syytettyjen suhteelliset osuudet vuonna 1870.

Talolli-
nen

Talol-
lisen 

poika tai 
tytär

Torppari Torppa-
rin poika 
tai tytär

Itsellinen tai 
mäkitupalai-

nen

Itsellisen tai 
mäkitupa-

laisen poika 
tai tytär

Renki tai 
piika

Muu Yh-
teensä

E-S 44,4 17,9 16,2 2,6 11,1 4,3 3,4 100
P-S 50 15,4 19,2 0 7,7 0 0 7,7 100
E-P 34,4 15,6 13,3 7,8 18,9 2,2 3,3 4,4 100

Etelä-Pohjanmaa muodosti siitä erityisen alueen, että viinan myynnistä syytettyjä oli 
käräjäoikeuksissa enemmän kuin viinan valmistuksesta syytettyjä. Kun viinan valmis-
tuksesta syytettiin Etelä-Pohjanmaalla 60 henkilöä, oli myynnistä syytettyjä peräti 90. 
Mikäli tutkimukseen olisi laskettu mukaan Jurvan naapurikunta Laihia, olisi ero ollut 
vieläkin selvempi: Laihialla ei vuonna 1870 jaettu ainoatakaan syytettä viinan valmis-
tuksesta.

Taulukko 43. Viinan myynnistä syyttetyjen suhteelliset osuudet vuonna 1900.

Talolli-
nen

Talol-
lisen 

poika tai 
tytär

Torppari Torppa-
rin poika 
tai tytär

Itsellinen 
tai mäkitu-
palainen

Itsellisen 
tai mäki-

tupalaisen 
poika tai 

tytär

Renki tai 
piika

Muu Yh-
teensä

E-S 18,5 7,7 20 6,2 36,9 1,5 4,6 4,6 100
P-S 88,2 5,9 5,9 100
E-P 15 15 0 2,5 40 7,5 2,5 17,5 100
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Laittoman viinan levitysketju oli siis Etelä-Pohjanmaalla jo vuonna 1870 keskittynyt 
viinan jakeluun. Vaikka myyntitoiminnan moottoreina ahkeroivatkin talolliset, oli 
heidän osuutensa huomattavasti pienempi kuin Savossa. Kokonaisuudessa talollisten, 
talollisten lasten ja alemman rahvaan osuus viinan myynnistä jakaantui tismalleen ta-
san. Joissakin kunnissa, kuten esimerkiksi Laihialla, itselliset toimivat selvänä enem-
mistönä: 23 syytetystä itsellisten ryhmään kuului peräti 13 henkeä, joista kaiken lisäksi 
naisia oli neljä. Muuallakin naiset olivat hyvin edustettuina myyntitoiminnassa. Esi-
merkiksi Närpiössä 21 syytetystä peräti 14 oli naisia.

Viinarikokset olivat harvinaisia ruotsinkielisen rannikkoseudun pohjoisosassa. 
Vuoden 1870 aikana ei Uudenkaarlepyyn varsinaisasioiden käräjillä käsitelty kuin 
neljää viinarikosta, kolme koski myyntiä ja yksi viinan valmistusta. Myyntiä oli harjoit-
tanut yksi talollinen ja kaksi itsellisen leskeä. Viinan valmistamisesta oli käräjille 
haastettu yksi itsellinen. Viinarikkomusten sosiaalisista taustoista ei näin vähäisellä 
aineistolla voi vetää suuria johtopäätöksiä, mutta jonkin verran suuntaa-antavina niitä 
voitaneen pitää. Itsellisten esiintyminen käräjillä jo tässä vaiheessa kertoo tilanteesta, 
missä Uudenkaarlepyyn seutu oli tuolloin. Suhteellisen korkeat palkat ja vähäinen 
tilattoman väestön määrä kertoi edistyksellisestä seudusta, joka oli samassa tilanteessa 
kuin Etelä-Pohjanmaan suomalaispitäjät 30 vuotta myöhemmin. 

Miten sitten voi olla mahdollista, että laiton viinan myynti saattoi kohota kor keam-
maksi kuin viinan valmistus? Näyttäisi ensinnäkin siltä, että myyntitoimintaa 
harjoittavat itselliset saivat ainakin osassa Etelä-Pohjanmaata viinansa muutoin kuin 
kotipolttoisena. Tähän viittaisi myös Vasabladetissa vuonna 1873 ollut harvinainen 
suomenkielinen uutinen, jossa valiteltiin Vaasan seudulta Vähäänkyröön ”tulvaavaa 
viinan virtaa.”753 Tämä Vasabladetin kuvaama tapa hankkia viina saattoi olla syy 
siihen, miksi viinarikokset alkoivat yhä enenevässä määrin keskittyä myyntipuolelle 
ainakin niillä alueilla, mistä kaupunkiin oli suhteellisen lyhyt matka. Tämä kehitys-
suunta selittäisi myös sen, miksi Laihialla ja Jurvassa, jotka olivat suhteellisen lähellä 
Vaasaa, viinarikollisuus oli voittopuolisesti viinan myyntiä.

Toinen seikka oli se, että viina oli siirtynyt nimenomaan salakapakoihin. Tällä oli 
ainakin kaksi tärkeää seurausta. Taloudellisena seurauksena oli se, että salakapakois-
sa viinan hintaa saatiin hilattua ylöspäin, jolloin satsaus ostoviinaan kannatti. Toinen 
oli se, että viinan käyttöä voitiin kontrolloida paremmin. Se, että salakapakoissakin 
oli siirrytty jo ostoviinaan, kertoo osaltaan siitä, että tietyillä alueilla, kuten Laihialla, 
Jurvassa, Kauhavalla, Ilmajoella, Jalasjärvellä ja Kauhajoella, oli luontaistalous väistynyt 
rahatalouden tieltä. Toinen johtopäätös on se, että viinaan oli varaa satsata enemmän. 
Vaikka kotipolttoa vielä harjoitettiinkin, oli se kuitenkin väistymässä pimeän viinan 
myynnin ja lestinheittäjien tieltä.

753 Vasabladet 20.11.1869, 3.
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4.12 Viina, kontrolli ja pimeät markkinat

Kun lait tai yhteisön normit muuttuvat, muuttuvat myös käräjille tulevien juttujen 
määrät. Viinarikosten määrä saattaa näin ollen olla seurausta joko lakien muutoksista, 
lain valvonnan höltymisestä tai kiristymisestä, normien muuttumisesta tai todellisesta 
ilmiön vähenemisestä tai kasvusta. Jotta eri tasot voitaisiin edes jollakin tasolla kyetä 
erottamaan toisistaan, täytyisi tietää, missä määrin käräjille tulleet jutut olivat seuraus-
ta viranomaisten aktiivisista ponnisteluista ja missä määrin taas rahvaan ilmiannoista. 
Tässä tutkimuksessa ei ole keskitytty virallisen tai epävirallisen kontrollin tutkimiseen, 
mutta havaintona voidaan esittää, etteivät rahvaan tekemät ilmiannot houkuttelevasta 
palkkiosta huolimatta toimineet kovinkaan usein syytteiden käynnistäjänä vielä vuon-
na 1870. Näin ainakaan normatiivinen asenne ei näyttäisi kääntyneen viinavastaiseksi 
heti lain voimaan astumisen jälkeen.

Alkoholin käyttö väheni koko maassa vuoden 1883 uusitun alkoholilain myötä. 
Lain perusteella maalaiskunnat saivat oikeuden kieltää oluen myynnin alueellaan 
lukuun ottamatta kestikievareita ja matkaravintoloita. Kaupungeissa valtuustol-
la oli mahdollisuus päättää anniskeluoikeuksista. Sitä vastoin jokainen sai harjoittaa 
vähittäiskauppaa, jolla oli elinkeinoasetuksen mukaiset kauppaoikeudet. Vuoden 
1887 jälkeen kauppaloilta otettiin pois niillä aikaisemmin ollut viinan valmistus- ja 
myyntioikeus eikä viinan anniskelu kestikievareissa ollut enää luvallista. Vuonna 1895 
maalaiskunnille tuli mahdollisuus kieltää oluen myynti majataloissaan. Muutaman 
vuoden kuluttua Suomessa olikin enää puolen kymmentä kuntaa, jotka sallivat oluen 
myynnin majataloissa.754

Suomalaiseen alkoholihistoriaan kieltämisen ja rajoittamisen näkökulmasta pereh-
tyneen Matti Peltosen mukaan on kiistatonta, että juuri talollisluokka kiristi vuoden 
1866 lain myötä asennoitumistaan viinaan aiempaa kielteisemmäksi. Tähän oli johta-
massa hänen mukaansa ennen kaikkea se, etteivät talolliset enää saaneet itse harjoittaa 
kotitarvepolttoa. Peltosen mukaan maanomistajat käyttivät ripeästi hyväkseen mahdol-
lisuuden parantaa otettaan kunnan alkoholioloista. Talollisten johdolla kunnallisval-
tuustot laativat järjestyssääntöjä, joiden nojalla kiellettiin kotitekoisen oluen ja sahdin 
myynti sakon uhalla. Peltosen mukaan säännökset merkitsivät sitä, että maaseutu oli jo 
ennen 1917 voimaan tullutta kieltolakia ”perusteellisesti kuivatettu”.755

Peltosen mielestä kunnallisissa järjestyssäännöissä ilmennyt kajoaminen oluen 
myyn tiin oli olennaisesti samaa nuorison ja palkollisten ajankäytön säätelyä kuin 
tans sien ja yöjuoksun rajoittaminen. Tässä yhteydessä Lounais-Suomen ja Etelä-
Pohjan maan maaseudun järjestyssäännöt muistuttivat toisiaan. Kummassakin 
maa kunnassa nimenomaan nuoriso koettiin uhkana yleiselle järjestykselle. Traditio-
naaliseen tapakulttuuriin puuttuminen vaikuttaa Peltosen mukaan olleen erityisesti 

754 Turpeinen 1977, 63 ja 66.
755 Peltonen 1997, 50.
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Etelä-Pohjanmaalla yleisempää, sen sijaan alkoholinkäyttöä ei pyritty rajoittamaan 
vasta kuin vuoden 1866 kotipolton kieltäneen lain jälkeen.756

Rajoituksien merkitys tuli esille ennen muuta niissä säädöksissä, jotka koskettivat 
tehdasvalmisteisen alkoholin kauppaa. Muitakin vapaa-aikaan liittyviä rajoituksia 
hyväksyttiin kuntakokouksissa, mutta on huomioitava, etteivät ne välttämättä saaneet 
vahvistusta lääninhallituksessa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla kunnanvaltuustot 
koettivat 1890-luvulla hankkia tanssikieltoja epäjärjestykseen ja tapainturmelukseen 
vedoten. Syyksi ilmoitettiin se, että työinto lopahtaisi ylenpalttisen huvittelun ja siihen 
liittyvän alkoholin käytön seurauksena. Vuonna 1897 Maaherra W. Schauman julkaisi 
kuitenkin sanomalehti Pohjalaisessa avoimen kirjeen, jossa hän kieltäytyi vahvistamas-
ta kuntakokousten päätöksiä tanssikielloista. Syyksi maaherra ilmoitti sen, että ”tapain-
turmellus” sikäli kuin sellaista esiintyy, johtuu joistakin syvemmistä syistä kuin tanssi-
huveista. Maaherra painotti kodin merkitystä kasvatuksessa samoin kuin julkisen 
sivistystyön ja kirjastojen merkitystä tapojen kohentajana. Ainoana myönnytyksenä 
maaherra antoi mahdollisuuden laatia järjestyssääntöjä, jotka ehkäisisivät ”huomatta-
van päihtymyksen” sekä sellaisten tanssitilaisuuksien järjestämisen, josta ei olisi etukä-
teen ilmoitettu piirin kruununnimismiehelle.757

Viinalaki vuodelta 1865 siirsi historiaan suuren määrän kädentaitoja, perinnettä. 
Viina oli ollut nautintoaine, jota kontrolloitiin, mutta sitä ei ollut kytketty laajempiin 
yhteyksiin. Kun kansakouluhanke eteni, tuli viinaverosta yksi koulujen rahoittajista.758 
Vastakkain asettuivat nautinto ja kauaskantoiset hankkeet. Lain tarkoitus oli sitoa 
talolliset ja seurakunnat entistä tiiviimmin hoitamaan kasvavia yhteisiä velvoitteita. 
Vaikka 1880-luvulla viinan kulutus alkoikin laskea, ei viinan kotipoltto kuitenkaan 
kadonnut minnekään, siitä pitivät huolen laillisen viinan vaikea saatavuus ja korkea 
hinta. Laillisen viinan rajoituksia seurasivat pimeät markkinat, joita hallitsivat aluksi 
“vanhasta muistista” talolliset, mutta yhä enenevässä määrässä myös tilaton väestö.

Traditionaalisessa maaseutukulttuurissa viinalla oli ollut vankka sija niin arjessa 
kuin juhlassa. Aikojen muuttuminen näkyi siinä, että vanhat perinteet ja laki joutuivat 
vastatusten. Häissä ja varpajaisissa ei enää saanut tarjoilla viinaryyppyjä, ei ainakaan, 
mikäli niistä pyydettiin rahaa. Esimerkiksi talollinen Matts Lillas Jepualta oli pitänyt 
häät sunnuntaina 5. helmikuuta ja samassa yhteydessä myynyt vieraille viinaryyppy-
jä.759 Todistaja Matts Bärs selvitti oikeudelle, että kyseessä oli seudulla tunnettu vanha 
tapa, ”kuulutusjuhlat” (lysningskalas), jonka tarkoituksena oli kerätä lahjana rahaa 
nuorelle parille.

Tapauksen teki oikeudelle kiusalliseksi se, että juhlassa oli ollut läsnä myös kaksi 
nimismiestä Samuel Roos ja Johan Rundt, joita myös kuultiin jutussa todistajina. Roos 

756 Peltonen 1997, 54.
757 Pohjalainen 9.10.1897, 2.
758 Esimerkiksi Lipponen 2006, 199; Pöysä &, Rannikko, G. & Rannikko R. 1982, 86.
759 VMA: Uudenkaarlepyyn talvikäräjät 1871 C4a: 11, § 95.
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vahvisti Bärsin sanat siitä, että tapa tarjota ryyppyjä maksusta häävieraille oli todella-
kin tapana paikkakunnalla. Johan Rundt selvitti hieman viralliseen sävyyn, että kuulu-
tusjuhlista saattoi toisinaan olla haittaa ympäröivälle yhteisölle, vaikkakaan ei osannut 
sanoa, olivatko nämä nimenomaiset juhlat aiheuttaneet häiriötä ympäristössä.

Lillasin tapaus osoittaa, millainen asema viinalla oli ollut yhteisössä aiemmin, ja 
kuinka vanhan tavan luultiin olevan lain ulottumattomissa. Paikalliset tavat saivat 
kuitenkin nöyrtyä lain yleispätevyyden edessä ja Lillas tuomittiin viinarikoksesta sadan 
markan sakkoihin. Tavat, jotka olivat olleet omiaan tekemään viinan myynnistä ja 
juonnista sosiaalisia, muuntuivat rikoksiksi ja tekivät viinan juonnista epäsosiaalisen ja 
salakähmäisen tapahtuman. Juhlan tuntu ja ilo, joka häätarjoiluun oli liittynyt, väistyi-
vät ja tekivät tilaa toisenlaiselle kulttuurille. Viinarikos yhteiskunnan ylä- ja alapääs-
sä oli kuitenkin varsin erilainen tapahtuma Uudenkaarlepyyn kaltaisessa vauraassa 
tuomiokunnassa. Talollisen tai edes talollisten lapsien lainrikkomukset varsinaisessa 
rahanansaintamielessä olivat harvinaisia.

Virallisen viinakulttuurin muutos näkyi jopa siinä, ettei edes viinan anniskelua 
työväelle enää katsottu lain edessä suopein silmin. Sotilasvirkatalonvuokraaja Kasper 
Hänninen oli tarjoillut talkooväelle syyttäjän mukaan palkaksi viinaa, josta syystä 
Hännistä hamuttiin edesvastuuseen. Hänninen selitti, ettei talkooryyppyjä ollut 
tarkoitettu palkaksi vaan ainoastaan ”tuttavuuden takia” eikä Hänninen katsonut tällä 
vieraanvaraisuudella rikkovansa anniskelua koskevia asetuksia. Lain edessä tämä selitys 
ei pätenyt ja Hänninen tuomittiin luvattomasta viinan anniskelusta 75 markan sakkoi-
hin.760

Vähitellen talollisluokka luopui vanhoista tavoista ja viinan poltto ja viinan myynti 
jäivät yhä enemmän alemman rahvaan käsiin. Tärkein syy, joka sai alemman rahvaan 
siirtymään viinankeittopuuhiin, lienee ollut paloviinalakiin jäänyt porsaanreikä, joka 
teki viinan valmistuksen ja myynnin edullisemmaksi tilattomalle kuin talolliselle. Lain 
mukaan sakkosumma, 100 markkaa ensikertalaiselta, ulosmitattiin varojen puuttues-
sa omaisuudesta. Mikäli omaisuutta ei ollut, seurasi vankeutta jyrkkenevän asteikon 
mukaan. Kun kerran talollisilla oli olemassa kiinteää omaisuutta, merkitsi sakko aina 
lovea talouteen, useimmiten silkkana rahana. Tätä ongelmaa ei ollut köyhillä itsellisillä, 
joilla harvoin oli muuta omaisuutta kuin päällään olevat vaatteet. Toisinaan kuitenkin 
jouduttiin kätkemään vähäistäkin omaisuutta, jotta kruunu ei pääsisi siihen käsiksi.

Esimerkiksi vuonna 1900 tuli Hankasalmen talvikäräjille tapaus, missä virallinen 
syyttäjä syytti loismiestä Mooses Hämäläistä luvattomasta paloviinan valmistamises-
ta.761 Syytteet kumoutuivat, mutta vielä samoilla käräjillä rapsahti syyte ulosmitatta-
van tavaran hävittämisestä.762 Syytteen mukaan Hämäläinen oli antanut ulosmittau-
suhan alla olleen lehmän loisvaimo Ida Pylvänäiselle.

760 JoMA: Pieksämäki talvikäräjät 1900 CIIa: 204, § 168.
761 JoMA: Hankasalmen talvikäräjät 1900 CIIIa: 47, § 19.
762 JoMA: Hankasalmen talvikäräjät 1900 CIIIa: 47, § 33.



218 Petri Rekonen

Pylvänäinen itse oli jutun yhteydessä luetun mainetodistuksen perusteella kokenut 
veteraani laittomissa viina-askareissa. Jo vuonna 1892 47-vuotiasta Pylvänäistä oli 
sakotettu sadalla markalla luvattomasta paloviinan valmistamisesta, vuonna 1891 
puolestaan toiskertaisesta viinan myynnistä 150 markan sakolla ja kolmannen kerran 
tapahtuneesta viinan myynnistä vuonna 1895 peräti 450 markan sakolla.

Ida Pylvänäisen vuosina 1891–1895 keräämä yhteensä 700 markan sakkosumma oli 
täysin mahdoton perittäväksi aikana, jolloin naiselle saatettiin maksaa palkkaa vain 
muutamia kymmeniä markkoja vuodessa. Tämä merkitsi auttamatta vapausrangais-
tusta. Pylvänäisen sitkeys viinarintamalla kertoo kuitenkin siitä, että viinarikollisuus 
laskettiin kannattavaksi, vaikka sen seuraamuksena olisikin ollut vapausrangaistus: 
Pylvänäisen tapauksessa olisi 450 markan sakko tiennyt taulukon mukaan jo 100 
päivää vankeutta.763

Entäpä pimeän viinan markkinoiden laajuus? Alkoholin kulutus laski kaikkialla 
maaseudulla, mutta siihen väitteeseen, että maaseutu olisi kuivunut kokonaan, voidaan 
suhtautua varauksellisesti. Rajoitukset kylläkin heikensivät saatavuutta maaseudulla, 
mutta eivät lopettaneet viinan juontia. Turpeisen mukaan alkoholin keskikulutus olisi 
ollut 1880-luvulla kolmen litran paikkeilla vuodessa koko maassa ja pudonnut sitten 
jyrkästi vuodesta 1887 eteenpäin vakiintuen puolentoista ja kahden ja puolen litran 
välille vuoteen 1900 mennessä. Suomesta löytyi kuitenkin alkoholin käytön suhteen 
varsin eritasoisia alueita. Koko Savo kuului kauttaaltaan alimman alkoholinkulutuk-
sen kategoriaan 0,86 litran keskikulutuksella, kun taas Lounais-Suomessa ja Etelä-
Pohjanmaalla alkoholia kulutettiin maaseutukunnista eniten. Etelä-Pohjanmaalla 
Korsholman kihlakunnassa kului alkoholia edelleen runsaasti, 2,87–3,86 litraa vuodes-
sa ja suurimmassa osassa Etelä-Pohjanmaata lähes kolme litraa vuodessa.764 Turpeisen 
luvuista voi päätellä, että alkoholin kulutus oli Etelä-Pohjanmaalla kaksin–kolminker-
taista Savoon verrattuna.

Alkoholin kulutuksen lisäksi viinakuolleisuus oli vuosina 1878–1886 suurinta 
Etelä-Pohjanmaalla. Mustasaaren kihlakunnassa viinakuolleisuus oli tuolloin maan 
kolmanneksi suurinta ja muuallakin Etelä-Pohjanmaalla kuoltiin viinaan suhteellisen 
tiuhaan.

763 Storfurstendömet Finlands författningssamling för 1865. Hans kejserliga majestäts nådiga för-
ordning angående tilwerkning, försäljing, upplag och forsling af bränwin i Finland, Art. 5, § 94.
764 Turpeinen 1977, 57.
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Taulukko 44. Viinakuolleisuus väkiluvun 1 000 000 asukasta kohden.765

Kihlakunta 1878–1886 1887–1900 1901–1917 1878–1917
Mikkeli 28,9 9,5 6,8 12,4
Juva 5,4 1,6 1,2 2,3
Rantasalmi 7,5 1,5 5,5 4,6
Rautalampi 5,4 - - 1,1
Kuopio 14,1 2,7 4,4 5,9
Iisalmi 4,9 1,3 2,8 2,8
Närpiö 11,6 12 13,1 12,7
Ilmajoki 21 9,8 15,6 15,3
Korsholma 36.9 11,3 5,8 14,2
Lapua 26,5 13 16,6 17,7
Kuortane 20,5 12,3 5 10,4

Alkoholin kulutus ei laskenut ainoastaan maaseudulla. Turpeisen tutkimuksen mu-
kaan viinan kulutus laski myös kaupungeissa suurin piirtein samassa suhteessa. Kun 
vuosina 1878–1886 kaupungeissa viinakuolleisuus miljoonaa asukasta kohden oli 35 
henkeä, oli se vuosina 1887–1900 enää vajaat 20. Maaseudulla viinakuolleisuus putosi 
neljästätoista seitsemään samoilla ajanjaksoilla. Näin ei voida väittää, että kiristynyt 
lainsäädäntö ja siihen liittyneet anniskeluoikeuksien kaventaminen sekä oluenmyyn-
tikiellot olisivat aiheuttaneet ainoastaan maaseudulla seurauksenaan alkoholijuo mien 
käytön vähentymisen. Pikemminkin näyttäisi siltä, että vuoden 1887 jälkeen aina 
vuoteen 1900 saakka väkijuomien kulutus olisi pudonnut aivan yleisesti. Kunnallisen 
kontrollipolitiikan merkitys ei siis liene ollut vaikutuksiltaan alkoholin käyttöön kovin 
suuri. Sen sijaan se saattoi hyvinkin avata tietä pimeille viinamarkkinoille.

Viinan valmistuksen ja myynnin historiallinen kehitys kertoo siitä, kuinka 
eteläpohjalainen ja savolainen kulttuuri poikkesivat 1800-luvun loppupuolella yhä 
enemmän toisistaan. Jo lähtökohtaisesti 1860-luvun lopussa Etelä-Pohjanmaalla viina-
kulttuuri oli enemmän keskittynyt alemman rahvaan käsiin ja kaiken lisäksi enemmin 
viinan välittämiseen kuin valmistamiseen. Myöhemmin laittoman viinan markkinat 
katosivat kokonaan.

Mielenkiintoinen piirre on epäsuhta Etelä-Pohjanmaan ja Savon viinan tuotannon 
ja kulutuksen välillä. Voidaan ihmetellä sitä, kuinka Etelä-Pohjanmaalla viinaa kulutet-
tiin kaikista rajoituksista huolimatta niin runsaasti ja miksi taas Savossa viinaa ei 
kulutettu enempää kaikesta laittomasta viinan valmistuksesta huolimatta. Yksi selitys 
on se, että Etelä-Pohjanmaalla korkeampi elintaso loi uuden tilanteen, jossa laitto-
man viinaan sekaantumisen aiheuttamaa riskiä koetettiin välttää. Mäkituvissakin oli 
usein jotakin omaisuutta, rahaa, lehmiä, lampaita. Kaikki tämä olisi menetetty valtiol-

765 Turpeinen 1977, 83.
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le viinatuotannon yhteydessä. Ketju kulki siten, että ensiksi ne joilla omaisuutta oli 
eniten, eli talolliset, lopettivat valmistuksen ja siirtyivät myyntipuolelle. Perässä seurasi 
alempi rahvas mahdollisuuksien mukaan. Kun elintaso oli kasvanut kyllin suureksi, 
loppuivat viina-askareet lähes kokonaan ja ostoviina valloitti markkinat kaikissa sosiaa-
liryhmissä. Sen sijaan Savossa, missä rahatalous oli kehittymättömämpää ja tilatonta 
väestöä oli enemmän, riski oli mahdollista ottaa. Kiinni jäädessä ei viinan polttajalla 
tai myyjällä ollut mitään menetettävää, paitsi tietenkin viinapannu ja rankkiin kulunut 
raaka-aineen hinta.

Epäsuhta käytetyn viinan ja kuolleisuuden sekä runsaan valmistuksen ja myynnin 
välillä Savossa vaatii kuitenkin edelleen selitystä. Savolaisen viinan oli pakko kadota 
jonnekin ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä omaa maakuntaa kauemmaksi, 
muutoinhan kasvanut kulutus olisi näkynyt kasvaneina kuolleisuuslukuina. Näyttäisi-
kin siltä, että viinan valmistus ja myynti olivat suureksi osaksi ammattimaista toimintaa. 
Näin oli esimerkiksi Kangasniemellä, missä piispa Colliander vuonna 1911 ihmetteli, 
ettei monissa paikoissa, missä viinaa paljon valmistettiin, juotu kovinkaan paljon.766 
Todennäköistä onkin, että ainakin Etelä-Savosta viinaa kulkeutui 1800-luvun lopussa 
ja 1900-luvun alussa myös Helsinkiin. Ottaen huomioon parantuneet kulkuyhteydet 
ja sen, että Helsinkiin muutti nimenomaan runsaasti savolaisia, ei pontikan kuljetusta 
olisi ollut vaikea järjestää. Vastaavalla tavalla köyhinä aikoina toisen maailmansodan 
jälkeen Närpiöstä vietiin pontikkaa Ruotsiin ja ”pontikkamiesten” tyttärien kerrottiin 
olleen parhaiten puettuja.767 

Ammattikeittäjille ei ollut mahdotonta keittää 150 ”panosta”, noin 1500 litraa 
vuodessa. Olipa ammattilaisia, jotka operoivat jopa 85 litran kertapanoksilla.768 Tällai-
sella yrittäjyydellä olisi 1870–1900-luvun hinnoilla voinut tienata helposti vähintään 
1500–2000 markkaa, summan, jossa olisi ollut tavoiteltavaa koulutetulle virkamie-
helle. Laittoman viinayrittäjyyden voi arvioida olleen varsin merkittävää. Kun ottaa 
huo mioon, että viinapannut tulivat aina rikosepäilyn yhteydessä hävitetyksi, ei voi 
ajatella, että tilalle olisi tullut aina tuoreita yrittäjiä. Todennäköisempää olikin, että 
viinarikollisuus oli huomattavasti esiintullutta yleisempää, kaksin – nelinkertaista 
syytettyjen määrään verrattuna. Näin tilanteesta riippuen näytekunnissa olisi vuosit-
tain toiminut jopa 600–1500 ”viinayrittäjää.”

766 Manninen 1962, 18.
767 Pöysä & Rannikko G. & Rannikko R. 1982, 267.
768 Pöysä & Rannikko G. & Rannikko R. 1982, 278 ja 298.
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4.13 Yhteenveto

Yhtenä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun piirteenä voidaan nähdä yhä laajeneva 
keskustelu köyhyydestä, joutolaisuudesta ja työttömyydestä. Matti Peltosen mukaan 
ongelmaksi ei niinkään muodostunut työttömyys kuin se, että työn tekoa katsottiin 
uudesta näkökulmasta: Etenkin virkakunta koki alemman rahvaan talven joutoajan 
hyödyttömyytenä, johon piti puuttua tavalla tai toisella.769 Kehityksen uudet piirteet 
eivät olleet erityisesti suomalainen näkökulma, sillä E. P. Thompsonin mukaan myös 
englantilainen säätyläistö halusi kiihkeästi saada parhaat puolet vanhasta ja uudesta 
maailmasta. He ripustautuivat ideaan vapaasta tai herrattomasta ihmisestä kulkurina, 
jota oli kuritettava, ruoskittava ja pakotettava työhön.770 Uutta maailmaa oli Suomes-
sakin eliitin tunnustama muutos traditionaalisesta mentaliteetista kohti kapitalismin 
henkeä. Esimerkiksi Helsingiuksen kasvatusohjelman ajatuksena oli tuottaa laitosku-
rin kautta yksilö, joka kykenisi tarkkailemaan itseään uudessa valossa; tuntemaan hä-
peää uuden arvomaailman valossa. Samalla vaalittiin kuitenkin paternalistisia toiveita 
vähään tyytyvistä, Jumalaa pelkäävistä köyhistä. Helsingiuskin kannatti lämpimästi 
käsitöitä alemman rahvaan pärjäämismuotona ja muisteli nostalgialla aikaa, jolloin 
isäntäväki ja tilattomat yhdessä kodikkaasti tekivät puhdetöitä.771

Miksi sitten viranomaisten tarkat silmät eivät löytäneet samanlaisia epäkohtia 
Etelä-Pohjanmaalta kuin Savosta? Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että 
rahvasta oli jo koulittu weberiläiselläkin mittapuulla melkoisen kauan. Yhtenä kouli-
mismuotona olivat jo 1700-luvun lopulta toimineet kyläjärjestykset ja niihin liittyvät 
järjestyssäännöt. Tämä ulkoisen kontrollin muoto oli kuitenkin tulossa tiensä päähän 
ja muuttumassa vähitellen itsekuriksi ja eetokseksi. Tästä todisteena voidaan pitää 
erilaisia vapaita sivistystyön organisaatioita, joista yhtenä esimerkkinä voidaan maini-
ta 1880-luvulla perustettu nuorisoseuraliike. Samalla Etelä-Pohjanmaan rannikko-
seudulla ja osin muuallakin Etelä-Pohjanmaalla kykenivät tilattomat saavuttamaan 
kirvesmiestaitojensa ja talvisten käsitöidensä avulla riippumattomuuden, tai vähintään 
riippumattomuuden ihanteen.

Köyhyys ja sen myötä harjoitetut strategiat olivat kiinni siitä, millainen oli yleinen, 
alueella vallinnut maailmankuva. Epävirallisella ja neuvotellulla paikallisuudella oli 
1800-luvun suhteellisen säännöstelemättömissä oloissa suuri voima. Miksi muuten 
esimerkiksi joutolaisuuslainsäädäntö olisi tarvinnut tuekseen köyhäinhoitolaitosten 
kaltaista keskusvallan johtamaa instituutiota? Nämä keskusvallan puuttumiset kerto-
vat pikemminkin siitä, että lainsäädännön merkitys paikallisyhteisöä säätelevänä 
voimana oli melkoisen heikko. Siellä, missä oli totuttu kerjäämään, oli olemassa myös 

769 Peltola 1996, 160.
770 Thompson 1996, 39.
771 Helsingius 1901, 6.



222 Petri Rekonen

kerjäläisyyden markkinat. Sellainen stigmatisointi kuin mitä Häkkinen ehdottaa,772 
ei kaikkein köyhimmillä alueilla voinut olla mahdollista, muutoin kerjäläisyys olisi 
tukahtunut alkuunsa. Köyhimmänkin kansanosan on elettävä jotenkin, eikä tämä 
eläminen voi tapahtua ilman jonkinlaista yhteisesti neuvoteltua säännöstöä. Stigma-
tisaatiosta voidaan pikemminkin puhua paremmin pärjäävillä alueilla, missä selviy-
tymiskeinojen valikoima oli kehittynyt yksilöllisten kykyjen suuntaan. Näin stigma-
tisaatio liittyi pikemminkin moderniin kuin traditionaaliin mentaliteettiin, jolloin 
köyhyyteen liittyviä traditionaalisia pärjäämiskeinoja ryhdyttiin tarkastelemaan entis-
tä karsaammin.

Palkkatilasto osoittaa, että Etelä-Pohjanmaalla maksettiin jatkuvasti korkeampia 
nimellispalkkoja Savoon verrattuna vielä kaikkein suurimman, vuoden 1901 maasta-
muuttoaallon kynnyksellä. Vasta 1910, kun siirtolaisuus oli ehtinyt jo kääntyä laskuun, 
vuosipalkat nousivat Etelä-Savossa Etelä-Pohjanmaan ohi. Vuosipalkkojen nousua 
säestivät päiväpalkat. Kaikkineen maaseudun palkat jäivät kuitenkin jo 1870-luvulla 
kauas kaupunkien ulkotyöntekijäin palkoista.

Maaherran tilastoimiin vuosi- ja päiväpalkkoihin on syytä suhtautua varauk-
sella. Tämä varauksellisuus koskettaa ennen muuta Savoa, missä tilastojen pyöris-
tyminen ylöspäin näyttäisi olleen selvempää. Ottaen huomioon luontoispalkan 
aiheuttamat vääristymät ja maaherran tilastojen liian korkeiksi ilmoitetut palkat, voi 
käräjä oikeuksien palkollisoikeudenkäynneistä saatujen tietojen nojalla varovaisesti 
arvioida, että maaherran tilastoimat maataloustyöväestön palkat olivat Savossa vähin-
tään 20 % liian korkeita. Kun tämä ero vain korostuu piikojen kohdalla, voidaan olettaa, 
että 1880-luvusta eteenpäin aina 1900-luvun alkuvuosiin saakka myös suomenkielisen 
Etelä-Pohjanmaan kokonaispalkkataso oli todellisuudessa huomattavasti korkeampi 
kuin Savossa.

Ostovoima kohosi maaseudulla 1800-luvun loppuun tultaessa. Mielenkiintois-
ta ostovoimaa vertailtaessa on se, että asumismenot Savossa näyttäisivät kohonneen 
korkeammiksi kuin Etelä-Pohjanmaalla. Etenkin vuokratilojen sopimukset tuntui-
vat ahdistavan kovilta jo 1870-luvun alussa. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla mones-
ta lähteestä kootut tiedot osoittavat, että torppareiden ja mäkitupalaisten vuokraso-
pimukset olivat suhteellisen edullisia ja että niihin oltiin myös tyytyväisempiä. Itse 
asiassa Savossa itsellisten vuokrat näyttäisivät kohonneen 1900-luvun alussa samalle 
tasolle – jopa korkeammiksi – kuin eteläpohjalaisten mäkitupalaisten ja torppareiden 
vuokrat. Tämä seikka on merkille pantava siinäkin mielessä, että esimerkiksi Gyllin-
gin mukaan juuri kiristyneet vuokraehdot olisivat olleet johdattamassa siirtolaistiel-
le.773 Nyt kuitenkin näyttäisi siltä, että juuri niillä alueilla, missä siirtolaisuus kukois-
ti voimallisimmin, vuokraehdot olivat kaikkein edullisimpia. Sen sijaan pohdinnan 
alaiseksi voidaan asettaa se, oliko ”loisten” lukumäärän yksi syy Savossa korkea vuokra-

772 Häkkinen 2004, 154.
773 Gylling 1907, 169–170.
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taso. Edelleen voidaan esittää kysymys, johtuiko 1880-luvulla perustetun ”tilattoman 
väestön lainarahaston” nihkeä menestys Savossa korkealle asetetuista vuokraehdoista.

Muuttuvassa maailmassa modernisaatio muovasi tapoja. Viina oli ollut yksi luontais-
talouden kulmakiviä. Se oli ollut osa arkea ja taloutta, se oli kuulunut osana talollisten 
ja jopa torppareiden laskettuun vuodentuloon. Vuoden 1865 laki teki viinanpoltosta ja 
osittain jopa hallussapidosta luvatonta. Viinan kuljettamista valvottiin yhä tarkemmin. 
Kun aiemmin viinankäyttöä oli kontrolloinut talon isäntä, otti ohjakset nyt kruunu. 
Aiemmin viina oli kuulunut häihin, talkoisiin ja varpajaisiin. Nyt viina kaikkosi paraa-
tipaikalta halkopinojen taakse ja salakapakoihin. Maaseudulla alkoholin nautinta 
muodostui myös säätykysymykseksi, sillä käytännössä ainoastaan talollisilla ja torppa-
reilla oli oikeus käyttää alkoholia, kun hallussapito rengeiltä oli kielletty.

Ongelmaksi uudessa laissa muodostui se, että se tuli luoneeksi aivan uuden, hyvin 
kannattavan kotiteollisuuden muodon. Viinan valmistus ja myynti olivat ennen 
kaikkea yritystoimintaa, missä sadan markan sakko valmistuksesta ja myynnistä 
60 markan saatettiin tulkita verona. Parasta sakossa oli se, ettei sitä ollut kytketty 
valmistus- tai myyntimääriin, toisin sanoen valtio ei pyrkinyt arvioimaan laittomal-
la myynnillä saatua voittoa. Lisäksi sakot saatettiin kuitata parin viikon vankeudella, 
jolloin edes sakot eivät vajentaneet kassavirtaa. Onkin ironista, että siinä missä valtio-
valta epäonnistui kasvattamaan kuria savolaiseen väestöön, löytyi viina-askareissa 
yhtälö, joka soveltui alemman rahvaan johdattamiseksi modernin kapitalismin pariin. 
Mikäli viinayrittäjyys olisi tapahtunut lain sallimissa puitteissa, olisi savolaista pontik-
kaa ylistetty ja siitä olisi tullut kulttuurinen ikoni. Yrittäjistä olisi tullut esikuvia. Nyt 
heidät luokiteltiin rikollisiksi.

Viinan myyjien sosiaalinen profiili kertoo myös siitä, kuinka riski ja viinankeiton 
taidot siirtyivät vähitellen alaspäin sosiaalisessa asteikossa. Aluksi viinateollisuus oli 
1870-luvun alkupuolella voittopuolisesti talollisten ja torppareiden hallitsemaa, sillä 
näillä oli teollisuuteen tarvittavaa kalustoa ja riskinottokykyä. Myyntiä hoitelivat 
edelleen talolliset, mikä kertonee työnjaosta. Tilastot tukevat Ilmajoen nimismies 
Jernbergin käsitystä, jonka mukaan ”rääsyläiset pantiin tehtailemaan viinaa talollisten 
käskystä”, talollisten vielä hallitessa myyntiä.774 Jo 1870 alkupuolella itselliset, niin 
miehet kuin naiset ryhtyivät ottamaan haltuunsa myyntiorganisaatiota. Vauraimmilla 
alueilla siirryttiin samalla yhä enenevässä määrin ostoviinan krouvaamiseen. Itselliset 
olivat 1900-luvun alun Savossa ottaneet haltuunsa viinan myynninkin, kun taas Etelä-
Pohjanmaalla laiton viinateollisuus oli kaikin puolin tyrehtynyt.

Pärjäämisen kannalta viinan valmistus ja myynti olivat edelleen tärkeitä ansain-
takeinoja etenkin Etelä-Savossa aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Etelä-
Pohjanmaalla yritteliäisyys oli puolestaan suuntautunut lailliseen kotiteollisuuteen. 
Tähän oli vaikuttamassa kasvanut varallisuus, joka ei sallinut riskinottoa viinan parissa 
kuten aikaisempina vuosina. Sakot oli pakko maksaa ja vaikka Itä-Suomen ja Länsi-

774 Heikkilä 2001, 68.
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Suomen välissä vallitsikin elintasojuopa, kohosi elintaso kuitenkin kaikkialla. Lisänä 
tuli vielä huono maine, joka olisi saattanut vaikeuttaa elämää.

Tärkeä kysymys, joka ei ratkea tutkimalla pelkästään viinaoikeudenkäyntejä, on 
se, miksi viinakulttuuri jäi osaksi savolaista arkipäivää niinkin pitkäksi ajaksi, ja miksi 
viinakulttuuri 1900-luvun alussa teki paluun; juuri kun palkat olivat nousseet, juuri 
kun maassamuutto avasi mahdollisuuksia. Vanhalla ”pakon agendalla” tätä ei voi perus-
tella. Jokin seikka arkipäivässä mahdollisti tämän suhtautumistavan uusiutumisen ja 
teki viina-askareista osan kulttuuria lujittavaa toimintaa. Miksi kokemusrakenteet 
muodostuivat niin erilaisiksi Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla? Miksi rahvaan oli niin 
helppoa vältellä viranomaisia? Miksi viranomaiset eivät puuttuneet elämään Etelä-
Pohjanmaalla?
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5 MENTALITEETTI JA ARKIPÄIVÄN RAKENNE

5.1 Arkipäivän rutiinit tutkimuksen kohteena

Weberin mukaan yksi kapitalistisen mentaliteetin kulmakivistä oli asenne työhön. 
Kun traditionaalisessa yhteiskunnassa ihminen koetti parhaansa mukaan välttää pon-
nisteluja ja teki vain sen mikä oli välttämätöntä, oli modernin ihmisen asenne työtä 
kohtaan toinen. Modernia ajattelua voi luonnehtia rationaaliseksi, tulevaisuuteen 
suuntautuneeksi. Samalla uusi ajattelutapa vaati ihmiseltä entistä enemmän itsekuria, 
itsetarkkailua ja sitoutumista kelloaikaan. Muutosten tuloksena ihmisen olemisen tapa 
muokkautui uuteen uskoon. Ihminen solmi uuden suhteen omaan ruumiiseensa aset-
taen uusia pidäkkeitä kaventaen näin tätä olemassaolon osa-aluetta. Samalla kuitenkin 
syntyi kuitenkin painotus kohti tulevaisuutta, jolloin kävi mahdolliseksi luoda itselleen 
sosiaalisen kohoamisen mahdollistava elämänsuunnitelma.

Sekä Weberin että Foucault’n näkökulmat voidaan tässä yhteydessä nähdä toisiaan 
täydentävinä. Weberin mukaan järki ja rationaalisuus olivat kapitalistisen eetoksen 
keskeisiä tekijöitä. Rationaalinen suhtautuminen ei syntynyt ilman jatkuvaa koulimis-
ta vaan vaati taakseen monimuotoisen kasvatuskoneiston. Foucault on omalta osaltaan 
pyrkinyt kuvaamaan historiaa tämän kuriprosessin kautta. Tässä kuriprosessissa tärkei-
nä tekijöinä ovat olleet tietomuodot, joka kykenevät uudella tavalla luokittelemaan 
ja määrittämään tietoa. Abstraktilla tasolla Foucault ajoittaa uuden epistemologian 
synnyn 1700–1800-luvun taitteeseen. Tämä uusi epistemologia oli kasvavan järjestyk-
sen ja järjen, ration historiaa.775

Weberin ja Foucault’n välistä suhdetta voidaan kuvata eräänlaisena kysymyksen 
ja vastauksen välisenä dialogisena suhteena. Weber asetti konkreettisen kysymyksen 
maatyöläisistä, jotka eivät olleet halukkaita tekemään töitä yhtään enempää kuin mitä 
tarvitsivat elääkseen. Foucault puolestaan on koettanut töissään valottaa eri näkökul-
mista, kuinka tämä muutos oli mahdollinen ja kuinka tämä muutos ajoittui. Foucault’n 
mukaan muutos ei olisi ollut mahdollista ilman tutkinnon ajatusta, joka puolestaan 
perustui yleispätevän järjen esiintuloon ja toisaalta hulluuden ja erilaisten ruumiillis-
ten vajavuuksien luokitteluun ja poissulkemiseen. Tältä näkökannalta on äärimmäisen 

775 Foucault 2010a, 19.
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tärkeä ymmärtää, että historia on yhtä lailla positiivisuuksien kuin poissulkemisen ja 
ignoroinnin historiaa.776

Tämän tutkimuksen yhtenä oleellisena kysymyksenä on se, millä tavalla arkipäivän 
ymmärrys rakennettiin 1800-luvun yhteisössä. Jo ylimalkaisesti esitettynä on käynyt 
ilmeiseksi, että itsekuri ja ennen muuta työkurikysymykset nousivat esille varsinkin 
viranomaisten puheissa 1800-luvun lopulla. Varsinkin 1880-luvun puolen välin jälkeen 
alkoi kehitys, missä työkurin merkitystä alemman rahvaan ja erityisesti nk. itsellis-
ten joukossa painotettiin toistuvasti. Tässä yhteydessä voidaan sanoa, että työkuri tai 
itsekuriteemat seurasivat muutaman vuosikymmenen viiveellä kansainvälisiä virtauk-
sia. Foucault’n mukaan kuria ja normalisointia voidaankin pitää suurina 1800-luvun 
ponnistuksina. Ihmistieteiden arkeologia täytyykin Foucault’n mukaan vakiinnuttaa 
tutkimalla niitä valtamekanismeja, joita on investoitu ihmisruumiiseen, toimintaan 
ja käyttäytymisen muotoihin.777 Foucault puhuu vallan genealogiasta. Genealoginen 
vallan tutkimus ei aseta etusijalle vallan vaikutuksia uskomusten ja vakaumusten tasol-
la, vaan tarkkailee myös tapoja, joilla erilaiset vallan järjestelmät valvovat, rajoittavat, 
ruokkivat ja muovaavat ihmisruumista. Genealogia on satunnaisuuksien tunnistamis-
ta ja näyttää, että nykytilanne on tulosta valtataisteluista, jotka olisivat voineet päättyä 
toisinkin.778

Tässä tutkimuksessa arjen tutkimuksen aineistona toimivat palkka- ja palkollis-
oikeudenkäynnit. Lähtökohtana oli se, että oikeudessa oli kaksi osapuolta, jotka kiiste-
livät siitä, paljonko palkkaa tehdystä työstä olisi pitänyt maksaa. Samalla oikeudessa 
tuli ilmi myös se, maksettiinko palkka rahassa vai jonakin muuna luontaistaloudelli-
sena suorituksena. Muita usein ilmitulleita seikkoja olivat ne, millaisessa työsuhtees-
sa palkkaa vaatinut osapuoli oli ja kuinka pitkä työaika oli ollut. Oikeudessa käsitel-
tiin myös usein niitä perusteluja, joiden mukaan palkkaa olisi pitänyt maksaa. Näitä 
perusteluja esittivät paitsi asianosaiset, myös asianosaisten paikalle kutsumat todistajat. 
Tässä tutkimuksessa keskeisen teeman muodostaa se, millä tavalla todistajat ilmensivät 
suhtautumistaan ruumiiseen, aikaan, itsekuriin, kykyihin ja valtaan.

5.2 Lait

Historia ei tapahdu tyhjässä tilassa tai ajassa. On olemassa makrotason ja mikrotason 
tapahtumia, jotka nostavat esiin ja tuottavat uusia diskursseja. Tämän tutkimuksen 
yhtenä lähtöpisteenä on ollut vuosi 1870, eräänlainen Suomen historian ”nollavuosi”, 
joka oli kadon ja köyhyyden jälkeinen, mutta monien uusien lainsäädännöllisten toi-
menpiteiden lähtövuosi. Näissä lainsäädännöllisissä toimissa jaoteltiin yhä tarkemmin 

776 Weber 1990, 42; Foucault 2010a, 21.
777 Foucault 1980a, 61.
778 Kusch 1993, 137.
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eri ihmisryhmien välisiä suhteita ja laadittiin erilaisia pakkokeinoja niille, jotka eivät 
halunneet kuriin suostua. Samalla edettiin biovallan rintamalla kohti yleispäteväm-
pään tiedonhankintaa rakentamalla erilaisia tilastoinstrumentteja, jotka tuottivat ha-
luttuun diskurssiin upotettua tietoa.

Foucault’n mukaan tutkinto yhdistää erilaisia havainnoivien hierarkioiden tekniik-
koja ja normalisoivia arvioita. Tutkinto on normalisoiva katse ja tarkkailu, joka tekee 
mahdolliseksi määritellä ja luokitella ja rangaista. Se perustaa yksilöiden yli käyvän 
näkyvyyden, jonka kautta erotella ja tuomita heitä.779 Foucault’n mukaan hierarki-
sointi voitti alaa sekä filosofiassa että luonnontieteissä 1600–1700-luvuilla. Filoso-
fisesti läpimurtona oli Descartesin kuuluisa cogito-lauseke, jossa Descartes vakuuttui 
järjellisen, itseään tarkkailevan ajattelun kautta omasta olemassaolostaan. Järjestä tuli 
hierarkiassa ylin organisoiva voima. Tämä johti kuitenkin vääjäämättömään kysymyk-
seen niistä irrationaalisiksi koetuista voimista, jotka asustavat ihmisessä, ja jotka vaati-
vat ajattelun valoa osakseen.780 Luonnontieteissä pyrittiin jäsentämään hierarkioiden 
kautta se, mikä todella muodosti elämän lähtökohdan. Esimerkiksi ranskalainen eläin-
tieteilijä Georges Cuvier (1769–1832) pelkisti elimellisen järjestyksen määrääväksi 
tekijäksi hermoston: se on pohjimmiltaan koko eläin. Muiden järjestelmien tehtävänä 
on ainoastaan palvella ja ylläpitää sitä.781

Voi tuntua paradoksaaliselta, että samalla kun moderni maailma loi yksilön, syntyi 
myös kurinpidon ongelma. Tavallaan tämän yhtälön voi yhtä hyvin kääntää ylösalaisin: 
Kun synnytettiin kurinpito, synnytettiin myös yksilö, viipaloituine kykyineen, viipaloi-
tuine hulluuksineen. Samalla, kun filosofiassa Descartes vakuuttui tietoisen ajattelun 
kautta juuri tämän yksilön olemassaolosta, syntyi yksilön olemassaolosta pääprinsiippi. 
Tämän pääprinsiipin saavuttaakseen yksilön oli pakko käyttää järkeä, hänen oli kyettä-
vä sulkemaan ruumiin tuntemukset tai subjektiiviset mielentilat itsensä ulkopuolelle. 
Näin tehdessään yksilö kykeni sijoittamaan itsensä myös tietoisesti aikaan. Tämän 
kokemuksen palauttaminen vaati kuitenkin jatkuvaa kurinpitoa, sillä yksilöllisyys oli 
aina vaarassa sotkeutua ”epäoleellisiin” ruumiin pyyteisiin, kaoottiseen luontoon.

Lakien kautta voidaan esittää kysymys, missä määrin niissä yhtäältä esittäytyy valta 
ja missä määrin niitä voidaan pitää dokumentteina rutiineista ja arkipäivän käytän-
nöistä. Foucault’n mukaan pelkkien sääntöjen kautta käsitettynä kuva sosiaalinen 
järjestyksestä muodostuu liian yksinkertaistetuksi ja harhaanjohtavaksi.782 Foucault 
esittää, ettei laki ole sen paremmin totuus vallasta kuin sen alibi. Sen sijaan se on 
vallan monimutkainen ja osittainen väline. Lain muoto kieltävine tuloksineen on aina 
suhteessa lukuisiin muihin, ei-juridisiin mekanismeihin.783

779 Foucault 1984, 197.
780 Foucault 2010a, 303.
781 Foucault 2010a, 251.
782 Alasuutari 2004, 35.
783 Varis 1989, 53.
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Tuomioistuinten vallankäytöllä oli tärkeä merkitys normien yleisen tiedottamisen 
ja voimassa pitämisen kannalta. Tuomioistuinlaitoksella on siis tätä kautta merkitystä 
yhteiskuntajärjestyksen legitiimisyyden vaalimisen ja samalla olemassa olevien valtara-
kenteiden säilyttämisen kannalta.784

Yleinen lain antama kuva rahvaan elämästä ei vielä kuitenkaan merkinnyt sitä, että 
rahvaan elämä olisi ollut sellaista kuin laki saneli. Vielä vähemmän on syytä olettaa, että 
arkielämä ja siihen liittyvät arvostukset olisivat olleet samanlaisia kaikkialla Suomessa. 
Se, miten lakia tulkittiin ja kuinka oikeudenkäynnit käytännössä etenivät, oli pitkälle 
käräjäoikeuksien käytäntöihin liittyvä asia. Nämä käytännöt puolestaan heijastelivat 
niitä arvostuksia, jotka paikallistasolla koettiin tärkeiksi.

Lain kehityksessä yksilöllistyminen ja kurinpito kävivät käsi kädessä. Lain kulku 
kohti yksilöllisyyden tunnustamista tapahtui kuitenkin asteittain: Sen esimuodot 
sijoittuvat jo 1200–1300-luvuille, jolloin vähitellen syntyi ajatus, ettei orjia kannatta-
nut pitää, koska näille piti hankkia elatus silloinkin, kun työtä ei ollut tarjolla.785 Varsi-
naiset palkollisia koskevat säännökset ulottuvat vuoteen 1664, jolloin valtiovalta alkoi 
vaatia erityistä palveluspakkoa, samalla kun yleisenä kehityssuuntana oli lisätä palkol-
listen määrää.786 Periaatteessa vuosipalveluspakko kosketti kaikkia työikäisiä ja ne 
jotka eivät palveluksessa olleet, katsottiin irtolaiseksi. Vuonna 1686 tuli irtolaisuudesta 
yleiseksi seuraamukseksi sotapalveluksen ohella työ kuninkaan linnoissa tahi karjata-
loissa, vuorityössä tahi missä muualla julkista työtä oli. Naisille työn vaihtoehtona oli 
kuitenkin sakkorangaistus vuoteen 1723 saakka. Nämä irtolaisuuden pakkoseuraa-
mukset olivat uhkaamassa ainoastaan niitä, jotka olivat palveluspakon alaisina. Palve-
luspakosta vapautti taas erinäinen yhteiskunnallinen, lähinnä säätyläisyyden suojaama 
asema. Tällaisia asemia olivat porvarina (borgare) toiminen kaupungissa ja itsenäinen 
maanviljelys (bonde) maaseudulla. Kaikki nämä yhteiskunnalliset asemat näyttäytyi-
vät vuosipalvelulta tai irtolaisuuden seuraamuksista vapauttavana suojeluksena. Näin 
kehittyi uusi laillisen suojelun käsite, laga försvar.787

Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on se, miten erilaiset lait kohtelivat maaseu-
dulla asuvaa tilatonta väestöä. Kuten edellä on selvitetty, oli tilattoman väestön vapaa 
elämä hiuskarvan varassa. Palkollissääntö oli asettanut jo 1600-luvulta lähtien, periaat-
teessa jokaisen 15 vuotta täyttäneen työvelvollisuuden eteen. Vuoden 1723 ja vuoden 
1739 tarkennetussa ja parannetussa versiossa palkollissäännön mukaan kaikkien 
niiden, joilla ei ollut omaa viljelystä oli hakeuduttava vuosipalvelukseen. Sillä, joka ei 
vuosipalvelukseen hakeutunut, oli edelleen edessään kaksi vaihtoehtoa: joko irtolai-
suustuomio tai sotaväkeen joutuminen. Yleinen kanta ja näkemys kiteytyivät palkol-
lissäännön ensimmäisessä lauseessa seuraavasti: ”Maankiertäjiä, irtolaisia, laiskureita 

784 Uusitalo 1987, 82.
785 Nevéus 1974, 160.
786 Rahikainen 2006, 159.
787 Ståhlberg 1893, 4.
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tai itsellis väestöä (koski myös mäkitupalaisia) ei pidä suvaittaman maaseudulla tai 
kaupungissa”.788 Työn tekemisen velvoite oli ehdoton, sillä talollinen tai torppari, joka 
ilman työvelvoitetta huonettaan vuokrasi tilattomalle oli taas vaarassa saada syytteen 
”hyysäämisestä” (hysning).789 Irtolaisesta, laiskurista tai sellaiseksi epäillystä täytyi heti 
paikalla ilmoittaa maaherralle tai lähimmälle kirkkoherralle, jotta voitaisiin ryhtyä 
asiaankuuluviin rangaistuksiin.790

Muihin ammatteihin pääsy oli rahvaalle melkoisen työlästä. Vaikka manufaktuurin 
harjoittaminen oli periaatteessa mahdollista, maaseudulla asuvat eivät muutoinkaan 
voineet ryhtyä noin vain harjoittamaan käsityöammatteja. Tämä onnistui ainoastaan 
mestarin tai talonisännän kirjallisella luvalla ja maistraatin todistuksella. Sellaista, joka 
ei tällaista lupaa kyennyt esittämään, käsiteltiin irtolaisena, ja mestari tai isäntä, joka 
laitonta käsityöläistä piti työssään, joutui maksamaan sakkorangaistuksen.791

Alempi, maata omistamaton rahvas oli siis pihdeissä, jolloin ainoana, ainakin lailli-
sena ulospääsynä oli työnteko joko vuosipalveluksessa tai sitten torpparina, mäkitupa-
laisena tai itsellisenä. Kaikissa muissa tapauksissa uhkasi Kruunu sanktioillaan. Vasta 
muutaman kymmenen vuoden kuluttua tilattoman osa lain edessä helpottui aavistuk-
sen. Helpotus oli seurausta vuosikymmeniä kestäneestä talollisten valituksista, joiden 
mukaan työvoimaa Ruotsin valtakunnassa oli liian vähän ja että palkat nousivat liian 
korkeiksi. Valitukset ulottuivat myös Pohjanlahden toiselle puolelle, sillä Etelä-Pohjan-
maan rahvas valitteli vielä vuonna 1755 ”sietämättömiä pestirahoja ja vuosipalkkoja, 
joita maksettiin moninkertaisesti yli taksan.”792

Ruotsin keskusvallan panostus väestön lisäämiseen oli merkittävä. Kahdeksas 
maaliskuuta 1770 annetussa asetuksessa luvattiin henkilökohtainen verovapaus sille 
talolliselle tai torpparille puolisoineen, jolla vain oli neljä elävää manttaaliin kirjoitet-
tua lasta. Tämä vapautus koski myös köyhää väkeä, työmiehiä ja ”muita torppareita.”793 
Jotta väenlisäys olisi saanut tuulta purjeisiin, lievennettiin samalla samana päivänä 
annetussa, toisessa asetuksessa tilattoman väen palveluspakkoa. Asetuksessa sanottiin, 
että ketään, joka oli naimisissa ja jolla oli tietty asuinsija tai joka asui tietyssä paikassa 
(Derjemte skal ingen som trädt uti gifte och eger wist bonings-rum eller är å wist ställe 
boende) ei saanut vastoin tahtoaan pakottaa vuosipalvelukseen.794

788 Modée 1746, 1583. Den 21. Aug. 1739 förnyad Legohjons-stadga. Art. 1, § 1.
789 Modée 1746, 1584. Den 21. Aug. 1739 förnyad Legohjons-stadga. Art. 1, § 4.

790 Modée 1746, 1584–1585. Den 21. Aug. 1739 förnyad Legohjons-stadga. Art. 1, § 5.
791 Modée 1746, 1586. Den 21. Aug. 1739 förnyad Legohjons-stadga. Art. 2, I.
792 Utterström 1957, 295–296.
793 Modée 1777, 260. Den 8 Martii 1770 kongl Maj:ts Förordning til den fordran af Folkmängdens 
ökande i Riket.
794 Modée, 1777, 261. Den 8 Martii 1770 kongl Maj:ts Förordning angående Upmuntringar til Jord-
brukets uphielpande.
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Näin mäkitupalaisia ja itsellisiä ei enää ilman muuta rinnastettu irtolaisiin. Tämä 
kanta sai vahvistuksen vuoden 1805 palkollisasetuksessa.795 Laillisesta suojelusta ei 
kuitenkaan kokonaan päästy eroon vielä vuoden 1852 asetuksella. Nyt laillisesta suoje-
luksesta vapautti ”vissin asuinpaikan” jne. lisäksi myös mahdollinen omaisuus. Muussa 
tapauksessa maaseudun 15 vuotta täyttäneen asukin oli edelleen hakeuduttava lailli-
seen suojeluun, toisin sanoen jonkinlaiseen isännän holhoamaan työsuhteeseen.

Tilattoman asema oli lain edessä parantanut sikäli, että laillisesta suojelusta kieltäy-
tyessään, tilatonta ei luettu välittömästi irtolaiseksi. Samalla kehiteltiin kuitenkin 
muita keinoja, joiden avulla itsellisväestöä voitaisiin paimentaa tarkempaan valvon-
taan. Yhtenä tällaisena on nähtävä vaivaishoitoasetus, joka määräsi jokaisen työkykyi-
sen loisen joka ei kykene itseään elättämään, vaivaistaloon periaatteessa määräämät-
tömäksi ajaksi. Toinen oli niin sanottu kaitsijamiesjärjestelmä, jossa työkykyiselle, 
työtä vaille olevalle itselliselle järjestettiin päällekatsoja, jonka tehtävä oli hankkia töitä 
työttömälle.

Lakien todelliset vaikutukset eri osissa Suomea 1800-luvun loppuun tultaessa jäävät 
kokonaisuudessaan hämärän peittoon. Vapautuva lainsäädäntö lisäsi liikkuvuutta 
samalla kun paikallisvalvonta ainakin teoriassa lisääntyi. Tilattoman arkielämään tällä 
tuskin oli paljoakaan vaikutusta. Yhtä lailla tilaton maatyöväestö joutui hankkimaan 
elatuksensa. Useimmiten tämä tapahtui edelleen maatalouden palveluksessa.

5.3 Vuoden 1865 palkollissääntö

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on vuosi 1870, jolloin juridisena viitekehyksenä 
toimii vuoden 1865 palkollissääntö. Lain mukaan palvelijat oli pestattava 1. marras-
kuuta.796 Palvelijoilla ei ollut vapaapäiviä, ellei sellaisiksi lasketa aikaa loppusyksystä, 
jolloin seitsemän päivän aikana täytyi löytää itselleen uusi palveluspaikka.797 Palkas-
ta ei ollut mitään yleispätevää ohjetta, ainoastaan se, että palkkaus riippui ”vapaasta 
välipuheesta” asianosaisten kesken.798 Palkollinen ei voinut myöskään vaatia itselleen 
palkkaa, ennen kuin oli palveluksensa loppuun suorittanut.799

Palkasta sopiminen oli maatalousyhteiskunnan monimuotoisimpia tapahtumia. 
Kuten palkollissääntö totesi, palkkaus oli täysin riippuvainen asianosaisten keskinäises-
tä ”välipuheesta.” Jos kysymyksessä oli vuosipalvelus, tapana oli yleensä antaa jonkinlai-

795 Samling af de i storfurstendömet Finland gällande och intill år 1855 utkomne författningar hvil-
ka ändra eller förklara landets allmänna lag… Del 2 1855, 96. Kongl. Legostadga för husbönder och 
tjenstehjon; den 15 Maj 1805. Art. 1, § 1.
796 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 1. luku, § 1.
797 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 7. luku, § 43.
798 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 6. luku, § 40.
799 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 6. luku, § 41.
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set parseelit, eli talon puolesta ruokaa ja vaatteita. Varsinaisesta palkasta saatettiin sopia 
etukäteen tai sitten niin, että isäntä sai päättää palkan määrän vuoden lopulla. Jos taas 
kysymyksessä oli sesonki- tai päivätyö, maksettiin palkkaa päivä- tai viikkoperustalla.

Palkolliselta vaadittiin nuhteetonta palvelusta. Palkollissäännön 3 § vuodelta 1865 
määritti palkollisen velvollisuudet seuraavasti:

”Isäntä saa palkollista neuvoa hänen askareittensa säännöllisessä toimittamisessa 
ja häntä kohtuulliseen työhön pitää. Jos palkollinen laiskuudesta, huolimatto-
muudesta tahi tottelemattomuudesta rikkoo siinä, mitä palvelukseen kuuluu, 
taikka osoittaa uppiniskaisuutta tahi elää säännöttömästi ja pahanilkisesti, pitää 
isännän kokea häntä vakaalla nuhtelemisella ojentaa. Jos ei palkollinen kuiten-
kaan itseänsä paranna, taikka jos hän rupeemaansa palvelukseen havaitaan 
kelvottomaksi, taikka puuttuu uskollisuudessa ja isäntä sentähden tahtoo hänes-
tä päästä, niin käskeköön isäntä, tehden paikalle vaaditun uskotun miehen läsnä 
ollessa, palkollista heti palveluksesta pois ja antakoon hänelle laillisen erokir-
jan… Jos miehenpuolinen palkollinen, joka on alle kahdeksantoista vuotta, 
taikka vaimonpuolinen palkollinen, joka on alle neljätoista vuotta, tekee itsensä 
syypääksi johonkin edellämainituista vioista, eikä ota ojennusta isännän vakai-
sista nuhteista, niin saa isäntä hänellä antaa isällistä kuritusta.”800

Kuten lainkohdassa todetaan, palkollinen ei saanut olla laiska, eikä uppiniskainen. 
Ongelmana vain oli se, kuinka pitkälle isännän käskyjen noudattaminen täytyi kat-
soa velvollisuudeksi. Laki jätti avoimeksi kohtuullisuuden ja juuri tähän pykälään pal-
kollisoikeudenkäynneissä isännät usein vetosivatkin, kun halusivat asettaa palkollisen 
palkkavaatimukset kyseenalaiseksi.

Tässä yhteydessä palkollinen samastui lain edessä lapseen tai karjaan, jonka varti-
jaksi Jumala on isännän asettanut. Yhtä lailla kuin palkollisen velvollisuuksien täyttä-
mättä jättäminen oli rikos, oli myös niistä nuhtelemisen laiminlyöminen. Isäntä oli siis 
tässä yhteydessä Jumalan käskynhaltija ja omasi velvollisuuden suoraan korkeimman 
kädestä. Tässä yhteydessä vuoden 1865 palkollissääntö on suorassa yhteydessä suveree-
nin vallan käsitykseen, jossa isäntä vastaa taloudesta ja jossa palkollinen on vain osa tätä 
taloutta.

Mielenkiintoinen on lain suoma oikeus kurittaa tarvittaessa palkollistaan. Käräjä-
oikeudet joutuivatkin aina silloin tällöin tekemään rajanvetoa, kuinka paljon palkol-
linen sai sietää ”isällistä” kuritusta. Kuritussääntöä voidaankin pitää merkillisyytenä, 
joka oli säilynyt sellaisenaan Ruotsin ajan lainsäädännöstä lähtien. Muualla, esimer-
kiksi Ruotsissa, käytiin jo 1850-luvun puolessa välissä kiivasta keskustelua konserva-
tiivien ja liberaalien välillä siitä, pitäisikö kuritus (husaga) vielä sallia. Konservatiivisen 
näkökannan mukaan kotikuri oli luonteeltaan patriarkaalista laatua, jolloin isännil-
lä oli vanhempien velvollisuudet palveluskuntaa kohtaan. Liberaalin näkökannan 

800 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 1. luku, § 3.
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mukaan palkollinen oli tehnyt sopimuksen itsenäisenä henkilönä eikä sitä varten että 
olisi tullut taloon ”kasvatettavaksi.” Vuonna 1847 alkanut keskustelu kesti vuosikym-
menen, kunnes valtiopäivillä 1856–1858 kurituksesta lopulta päätettiin luopua.801 
Vastaavaa keskustelua ei Suomessa käyty laisinkaan.

Palkollisen ei kielletyllä ajalla sopinut käydä ravintoloissa tai krouveissa.802 Palkol-
linen ei saanut ”sanoilla tai töillä” asettaa itseään isäntää tai emäntää vastaan.803 Jos 
palkollinen näin teki, astui hän palkollissäännön ulkopuolelle, pahanteon kaaren 15 § 
hallitsemalle alueelle, joka asetti palkollisen rikosoikeudelliseen suhteeseen. Vaikka 
tämän lainkohdan mukaiset oikeusjutut olivat käräjätuvissa harvinaisia, omasi pykälä 
voimakkaan moraalisen painotuksen: Olihan sen perustat suoraan Raamatusta, ja sen 
nojalla oli myös langetettu Suomessa aiemmin kuolemantuomioita.

Isännän velvollisuuksiin kuului ”pitää palkolliselle terveellinen ja riittävä ruoka sekä 
sopiva asunto.” Jos isäntä ei näin tehnyt, niin palkollinen oli oikeutettu viranomaisen 
avustuksella pakottaa isäntä tottelemaan säännöstä. Jos näin ei käynyt, oli palkollinen 
oikeutettu ajamaan kannettaan oikeudessa.804 Toisaalta palkollinen ei saanut purnata 
kotiruoasta, sillä sekin katsottiin niskoitteluksi.805 Sairausajalla oli isäntä velvollinen 
tarjoamaan palkolliselle hoitoa, mutta samalla hän oli oikeutettu pidättämään palkol-
lisen palkasta sen mitä kului lääkäriin ja lääkkeisiin.806

Karkaamista, eli luvatonta palveluksesta poistumista pidettiin ankarana rikkeenä:

”Jos palkollinen palveluksesta karkaa ennen kuin palveluskausi loppunut on, 
olkoon isännällä valta hänen takaisin tuoda niinkuin 7 § 16 luvussa maakaa-
ressa lampuodista sanotaan, ja jääköön palkollinen oikeaan muuttopäivään asti, 
sekä sakottakoon neljänneksen palkastansa ja palkitkoon vahingon. Jos isäntä 
ei tahdo sellaista palkollista pitää, antakoon palkollinen pestausrahan takaisin 
sekä mitä hän on palkasta ehkä saanut, ja vetäköön sakkoa oikeuden arvausta 
myöten, kuitenkaan ei enempää kuin puolen sovitusta palkasta; palkitkoon 
myös vahingon.”807

Palkollisella ei ollut minimityöaikoja eikä palkollissäännössä puututtu varsinaisesti sii-
hen, kuinka paljon palkollisella sai töitä teettää, todettiin vain, ettei palkollisella ollut 
oikeutta kieltäytyä työstä tai askareesta, jonka isäntä hänen eteensä kohtuudella pa-
nee.808 Kohtuus tarkoitti mitä ilmeisimmin vuoden 1752 lakiehdotuksessa mainittua 

801 Harnesk 1990, 84.
802 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 2. luku, § 14.
803 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 2. luku, § 15.
804 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 1. luku, § 4.
805 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 2. luku, § 18.
806 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 1. luku, § 5.
807 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 8. luku, § 54.
808 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 2. luku, § 12.
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työaikaa, jonka piti ulottuman aamuneljästä iltayhdeksään.809 Korjuu- ja puintiaikoi-
na työaika oli luonnollisesti tätäkin pidempi.

5.4 Paikallinen kuri

Rahvaan ja keskusvallan tietomuotojen eroja on seurattu tässä tutkimuksessa niiden 
konfliktien kautta, joita ilmeni, kun haluttiin puuttua niihin viranomaisten kokemuk-
sen mukaan epätoivottaviin piirteisiin, jotka rahvaassa rehottivat. Yksi tärkeimmistä 
seikoista oli joutilaisuus, johon haluttiin puuttua rakentamalla vaivaistaloja. Helsin-
giuksen mukaan vaivaistalot opettivat yhtäältä kurittomille työntekoa ja siisteyttä, toi-
saalta ne toimivat jo sinällään pelotteena: Koska tyhjäntoimittajat haluavat viimeiseen 
saakka säilyttää vapautensa, joutuisivat nämä nyt joka tapauksessa elättämään itse it-
sensä.810

Kurijärjestelmät saattoivat syntyä muutakin tietä kuin vain keskusvallan kolonisaa-
tiona. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla tuli tunnetuksi kyläjärjestykset, jotka alkoivat 
kukoistaa jo 1700-luvulla. Kihlakunnankäräjät tai pitäjänkokoukset laativat tavallises-
ti papiston johdolla käyttäytymissäännöt ja hankkivat niille maaherran vahvistuksen. 
Sen jälkeen kihlakunnanoikeus saattoi näiden sääntöjen perusteella määrätä sakkoran-
gaistuksen.811

Kurijärjestelmän tärkeimmäksi kohteeksi tarkentui yhä enenevässä määrin nuori-
so. Kaupungeista ja yksittäisistä rannikkopitäjistä alkoi kantautua 1600-luvun loppu-
puolelta lähtien tietoja nuorison turmiollisina pidetyistä elämäntavoista ja käytöshäi-
riöistä. 1700-luvun alkupuolella valitukset kortinpeluusta, juopottelusta, yöjuoksusta, 
tansseista ja kuokkavieraskäynneistä yleistyivät lähes koko maakunnassa. Nuorten 
häiriökäyttäytyminen oli alkuvaiheessaan nimenomaan eteläpohjalainen ongelma, 
mutta vähitellen nämä tavat levisivät jossain määrin myös osaan muuta Suomea. Tieto-
ja ”nuoriso-ongelmasta” on myös 1700-luvun lopulta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta, 
Lohtajalta, Kalajoelta, Siikajoelta, Piippolasta ja Iistä. Samoin Satakunnasta, läntises-
tä Hämeestä ja Varsinais-Suomesta kantautui vastaavankaltaisia valituksia. Sen sijaan 
Päijät-Hämeestä, Kymenlaaksosta tai Savosta ei valituksia nuorison käyttäytymisestä 
juuri kuulunut.812 

Ensimmäiset pitäjäkurisäännöt laadittiin Etelä-Pohjanmaan etelä- ja keskiosien 
suurpitäjissä. Jo muutaman päivän kuluttua maaherran resoluutiosta kokoontuivat 
Närpiön käräjät, joilla silloinen vt. kirkkoherra Henrik Moliis valitti, miten pitäjään 
oli juurtunut sellainen tapa, että nuoriso kokoontui häätaloon ja aiheutti siellä levot-

809 Haatanen 1968, 15.
810 Helsingius 1887, 12.
811 Kallio 2009, 40.
812 Kallio 2009, 16–23.
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tomuutta ja vallattomuutta muuttaen näin luvallisen hääilon murheeksi ja suruksi. 
Edelleen kirkkoherran huolena oli se vallitseva pahe, että useimmissa kylissä kumpaa-
kin sukupuolta olevat nuoret kokoontuivat melkein jokaisena sunnuntai- ja juhlapäi-
vänä yhteisiin tansseihin, joihin liittyi tappeluita, juoppoutta ja ”pakanallisia” tapoja 
sellaisinakin aikoina, jolloin olisi pitänyt palvella Jumalaa tai viettää lepopäivää. 
Lapualla puolestaan valitettiin käräjillä vuonna 1770, että nuoret miehet kuljeksivat 
ympäri kyliä; tanssivat, pelasivat korttia, löivät seinärahaa sekä kävivät kuokkavieraina 
toisten häissä.813

Pitäjäkurin aika ulottui 1700-luvun loppupuolelta aina 1860–1870-luvulle. 
Kylä kurisäännökset otettiin käyttöön ensimmäisenä Vöyrillä (1749), Närpiössä, 
Lapväärtissä ja Lapualla. Parin–kolmen vuosikymmenen aikana kurisäädökset yleistyi-
vät kaikkialla Etelä-Pohjanmaalla. Vähässäkyrössä vuonna 1779 käräjillä hyväksytyt 
kurisäännöt olivat siihen mennessä ankarimmat, mitä tiedettiin. Paitsi että ne kielsivät 
perinteiset korttipelit ja kuokkavierailut, ne määräsivät krouveille paloviinan anniske-
lukiellon lauantaina kello yhdeksästä seuraavan maanantaiaamun kello neljään saakka. 
Pitäjän nuorisolle määrättiin myös öinen ulkonaliikkumiskielto. Vaikka jo pelkkä 
yöjuoksukielto rajoitti öistä kulkemista voimakkaasti, niin Vähässäkyrössä määritel-
tiin kaikelle liikkumiselle tarkat rajat: nuoret eivät saaneet enää oleskella ulkona iltaisin 
kello kymmenen jälkeen. Talojen isäntäväki velvoitettiin valvomaan päätöstä.814

Lapuan hallitussäännössä ja kylänasetuksessa vuodelta 1843 käräjätuomio uhkasi 
kaikki niitä, jotka ottivat omistajan luvatta hevosen ratsastaaksensa tai ajaaksensa. 
Ketään ei saanut myöskään ottaa asumaan kyläkuntaan eikä hengille kirjoittaa palkol-
lista, joita ”ei oikein pidetä palveluksessa”. Valittujen päällysmiesten ja apumiesten piti 
edelleen ”katsoa perään”, että kukin vakituisesti asuu ja tekee työtä niissä paikoissa, 
joihin he ovat hengille kirjoitetut, eivätkä saa työttömyydessä eli irstaisuudessa ympäri 
juoksennella. Yhtä lailla piti tarkkaan katsoa, etteivät ”irtonaiset ja tuntemattomat” 
henget saisi tilaa kyläkunnassa. Kaikista rikkomuksista piti tehdä ilmianto nimismie-
helle.815

Kellokuria ja ajantajua istutettiin työväkeen sakon uhalla. Ne työtä tekevästä kansas-
ta, jotka ilman laillista asiaa kello kymmenen jälkeen ”ehtoolla ensimmäisestä päiväs-
tä toukokuussa ensimmäiseen päivään syyskuussa ja kello yhdeksän jälkeen ehtoolla 
muulla ajalla vuodessa” oleskelivat poissa kotoa, piti langettaa kahden hopearuplan 
sakkoon. Arkipäivinä ja erikseen kiellettyinä pyhäpäivinä ei kotona olevat lapset tai 
palkkaväki saaneet olla ”pois työstä ja hyödyllisestä askaroimisesta.” Työväkeä, joka 
”laiskuudessa ja irstaisuudessa” kulutti työpäiviään, piti sakottaa kolme ruplaa ensim-

813 Kallio 2009, 42–43.
814 Kallio 2009, 43–44.
815 Kallio 2009, 203; Lapuan hallitussääntö ja kylänasetus vuodelta 1843, § 2.
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mäisellä kerralla, kuusi toisella ja 12 ruplaa kolmannella kerralla. Myös kuokkavierailu 
häissä oli kielletty sakon uhalla.816

Pitäjäkuririkkomuksista todellakin vietiin käräjille. Vuosina 1840–1859 esimer-
kiksi Laihialla käräjillä rangaistiin Kallion tietojen mukaan 209 kertaa, Isossakyrös-
sä 112 kertaa ja Lapualla peräti 796 kertaa. Kaikkialla suurin rangaistuksen aihe oli 
yöjuoksu (kello yhdeksän tai kymmenen jälkeen liikkuminen), josta Lapualla yksistään 
rangaistiin kyseisellä ajanjaksolla 360 kertaa. Myös laittomista vapaapäivistä eli jouti-
laisuudesta saatettiin sakottaa. Kun Lapuan nimismies Allén oli tapaninpäivän jälkei-
senä arkipäivänä vuonna 1842 tavannut kymmenen hengen poikajoukon ajelemasta 
puolenpäivän aikaan maantiellä Lyyskilän kylästä Yrjölään, hän haastoi heidät kaikki 
käräjille aiheettomasta vapaapäivän vietosta.817

Kallio itse on nähnyt kurijärjestelmän syyksi sekä nuorison tyytymättömyyden että 
patriarkaalisen järjestyksen säilyttämisen sekä ankaran työkulttuurin. Tiukka työkult-
tuuri synnytti suvaitsemattomuutta niitä kohtaan, joille tuotti vaikeuksia sopeutua 
vapaa-ajan merkittävään rajoittamiseen.818

Kurijärjestelmien oleellisin ulottuvuus onkin juuri normalisoiminen, joka liittyi 
työhön ja sitä kautta tila-ajan valvontaan. Kuten Lapuan hallitussäännössä jo ilmais-
tiin, tärkeimpiä kontrolloinnin kohteita oli ”työkansa.” Joutilaisuutta ja kuljeksivaa 
väkeä katsottiin karsaasti ja parhaassakin tapauksessa tulokkaat saivat jäädä seudul-
le vasta tutkinnan jälkeen. Tämä tarkoitti sitä, että seudulle ei otettu väkeä, joka oli 
huonomaineista tai ei ymmärtänyt kovan työnteon merkitystä. Kellokurin opetta-
minen voidaan nähdä samassa weberiläisessä ja foucault’laisessa kehyksessä, joka oli 
vallinnut Keski-Eurooppaa jo 1600-luvulta lähtien. Rationaalinen ajattelutapa ja 
vapaa-ajan nautintojen näkeminen irstaisuutena kertoo siitä, millä tavalla olemisen 
rajoja koetettiin määrätä. Tämä ei kuitenkaan täysin onnistunut, sillä kurin kiristämi-
nen johti nuorison osalta mellakointiin ja jopa suoriin hyökkäykseen kurijärjestelmän 
keulakuvia kohtaan.

Kyläkuri toimi tärkeänä asenteen muokkaajana. Tämän takana on kuitenkin taso, 
joka ilmeni suoraan arkipäivässä. Tätä voidaan tutkia eräänlaisena genealogiana, koska 
nämä tietomuodot esiintyivät kätkettyinä, eikä niihin sisältynyt tietoista diskurssin 
rakentamisen pyrkimystä. Kurijärjestelmän ulkoisuus ja siihen liittyvä kapinointi ei 
kuitenkaan ollut järjestelmän ainoa piirre. Arkipäivässä kuri ilmeni usein sisäistynee-
nä, eikä ulkoisesti rajoittavana muotona. Kasvatus ja suhde työntekoon, ruumiiseen, 
tilaan ja aikaan uusinnettiin jokapäiväisessä aherruksessa.

816 Kallio 2009, 203; Lapuan hallitussääntö ja kylänasetus vuodelta 1843, § 7, § 9 ja § 12.
817 Kallio 2009, 118.
818 Kallio 2009, 129 ja 189.
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5.5 Palkollisten asema

Maalaisrahvasta, etenkin sen alinta kerrosta on tutkimuksellisin keinoin lähestytty 
suhteellisen vähän. Topi Kallion 1900-luvun alkupuolella tekemä tutkimus Palve-
lijapolitiikasta 18. vuosisadalla on varhaisin kokonaan palvelusväkeen kohdistunut 
tutkimus, jonka keskeisenä elementtinä nimensä mukaisesti on palvelijapolitiikka ja 
sen ympärille kietoutunut keskustelu. Kallion teos ei käsittele laisinkaan renkien ja pii-
kojen arkea, vaan käy läpi säätyjen taistelua erilaisista palvelusväestöön kohdistuvista 
toimenpiteistä.819

Palvelusväestön tutkimus on myöhemminkin perustunut arkipäivän osalta lähinnä 
satunnaisiin kuvauksiin. Esimerkiksi Pekka Haatasen maalaisköyhälistöä kuvaavassa 
tutkimuksessa on katkelma, jossa on esitetty käsitys siitä, millaista tilattoman rahvaan 
elämä 1800-luvun aikana olisi ollut. Haatanen nojaa katsantonsa yhtäältä kaunokirjal-
lisiin lähteisiin, toisaalta lain määrittämiin suhteisiin. Haatasen mukaan palkollisen 
elämää hallitsi edelleen vuoden 1805 palkollissääntö, joka lupasi lempeyttä ja sävyi-
syyttä kunnollisille ja kuritusta kunnottomille: ”Kehdosta kerjuulle, kerjuulta rengiksi, 
rengistä loiseksi. Siinäpä se oli kaikessa karuudessaan.”820

Vaikka Haatasen esitys saattaakin pitää paikkansa suurimpaan osaan palvelus-
väestöä, on näkemys tilattoman elämänkaaresta monella tapaa auttamattoman karkea. 
Haatasen, Sillanpään ja Linnan tuotannosta irrottamat kuvaukset antavat käsityksen 
kenties paikallisesta elämästä, mutta on kyseenlaista, millainen erottelukyky niillä on 
tutkittaessa koko maan palkollisväestön tai työtätekevän väestön oloja yleensä. Voidaan 
hyvällä syyllä kysyä olivatko vuodet 1830–1890 todellakin – kuten Haatanen asian 
ilmaisee – köyhäläisyyden vuosikymmeniä. Eikö juuri 1800-luvun loppua leimannut 
pikemminkin huikea reaalipalkkojen nousu ja erilaiset lakireformit, jotka osaltaan 
vapauttivat tilattoman väestön liikkumista ja erilaista elinkeinojen harjoittamista?

Suomalaisessa tutkimuksessa lähinnä Jorma Wilmi ja Toivo Nygård ovat systemaat-
tisemmin lähestyneet alemman rahvaan arkipäivää. Näkökulma näissä tutkimuksissa 
on ollut lähinnä taloudellispohjainen: Tutkimukset käsittelevät lähinnä palkollisten 
määrää, palkkaustapaa ja palkan määrää 1600–1700-luvuilla.

Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin seikka on Wilmin väite siitä, ettei 
1700-luvulla olisi kiinnitetty huomiota työnteon tehokkuuteen. Wilmin mukaan 
laiskuus ja tottelemattomuus tulevat harvoin esille 1700-luvun palkollisoikeudenkäyn-
neissä. Wilmi selittää tämän johtuvan siitä, että syytöksiä oli vaikea näyttää toteen. 
Wilmin mukaan tuomiokirja-aineisto antaa ymmärtää, että työnteon tehokkuuteen 
ei kiinnitetty huomiota ja että työnpanosta ei mitattu myöhemmin tunnetuin kritee-
rein. Isäntäväelle näyttäisi riittäneen, että palvelija otti osaa niihin työtehtäviin, joihin 

819 Kallio T. 1913.
820 Haatanen 1968, 40.
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hänet erikseen määrättiin.821 On vaikea sanoa, onko Wilmin väitteen pohjana todelli-
nen tilanne, vai pelkästään tutkimusmetodologian aiheuttama harha: tuomiokirjojen 
kanteisiinhan syyksi harvoin merkittiin ”uppiniskaisuus” tai ”laiskuus”. Paljon useam-
min nämä seikat tulivat esille juttujen sisällössä.

Wilmi ei myöskään tuo esille tutkimuksessaan sitä, kuinka paljon isännät tai 
palkolliset käyttivät todistajia. Mikäli todistajia ei käytetty, saattoi kyseessä olla – kuten 
Wilmikin huomauttaa – jokin muu kitkatekijä palvelussuhteessa.822 Isäntähän saattoi 
halutessaan vedota ”uppiniskaisuuteen” silloinkin, kun todellista aihetta ei ollut: tämä 
oli aivan luontevaa oikeussalistrategiaa. Tällöin oli kuitenkin vain sana sanaa vastaan.

Tutkimuksellisesti kysymys työeetoksen merkityksestä palkollisten ja itsellisten 
elämässä on tärkeä, koska se kuvastaa sitä, kuinka pitkälle kurijärjestelmä oli sisäistetty. 
Työn eetokseen kuuluivat ne usein lausumattomat normit ja arvostukset, jotka tulivat 
esille vasta silloin, kun ristiriidat kärjistyivät. Palkollisten oikeudenkäynneissä julki-
tuodut asenteet kertovat alueellisista valtasuhteista isäntien ja palkollisten välillä, mutta 
myös siitä, kuinka kanssatyöntekijät toisiinsa ja itseensä suhtautuivat. Oikeudenkäyn-
neissä nämä asenteet näkyvät toisaalta kilpailuna, toisaalta myös hyvän työnteon erilai-
sena palkitsemisena. Kysymys kuuluukin, millä tavalla nämä kulttuuriset erot näkyivät 
Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla ja millä tavalla ne kehittyivät 1900-luvun alkuun tulta-
essa.

Kulttuurisia eroja on tutkittu vähän, mutta jonkin verran viitteitä erilaisista työn 
teon tavoista ja eetoksesta löytyy. Tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi Toivo Nygård 
on todennut, että Itä-Suomen ja Kainuun kaskeamisalueella talojen työmiesten työaika 
1600-luvulla oli varsin epämääräinen. Työväkeä oli myös vaikea sijoittaa mihinkään 
viralliseen yhteiskuntaryhmään, vaan he liikkuivat jossakin laillisesti pestatun palve-
lusväen ja itsellisten, jopa irtolaisten välimailla. Savokarjalaiseen kulttuuriin kuuluivat 
myös yhtiömiehet, joiden ajateltiin viettävän talossa pidemmän aikaa ja paneutuvan 
talon asioihin intensiivisemmin.823 Nygård antaa siis ymmärtää, että alueiden välillä 
oli kulttuurisia eroja.

Toisaalla Nygård toteaa, että palvelusväen pitämiseen ja kohteluun vaikuttivat 
esivalta, isäntäperhe sekä ajan ihmis- ja maailmankuva. Kohtelun keskeiset periaat-
teet ilmaistiin lainsäädännössä.824 Nygårdin mukaan palvelusväkeen suhtautumiseen 
näyttää vaikuttaneen isäntäväen sosiaalinen status, yleensä sääty. Talonpojat mielsivät 
ainakin varhaisempina vuosisatoina palvelijan omaksi perheenjäsenekseen, mitä sääty-
läiset eivät tehneet. Kun säätyläisten määrä lisääntyi ja palvelusväen määrä kasvoi, myös 
välinpitämätön asenne palvelusväkeä kohtaan levisi.825

821 Wilmi 1991, 215–216.
822 Wilmi 1991, 216.
823 Nygård 1989, 29.
824 Nygård 1989, 159.
825 Nygård 1989, 160.
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Nygårdin mukaan käytännön tilannetekijät olivat usein palkollisten ja isäntien 
välisissä suhteissa tärkeämpiä vaikuttajia kuin lainsäädännön viralliset periaatteet. 
Yhtenä tekijänä Nygård mainitsee ruokailun: Mikäli palkolliset asuivat isäntäväen 
kanssa samassa rakennuksessa ja söivät samassa pöydässä, suhteet olivat hyvinkin lähei-
set ja tietynlainen patriarkaalisuus leimasi yhteiseloa.826 Nygårdin mukaan palkol-
lislainsäädäntö hallitsi isäntien ja palkollisväen maailmankuvaa, mutta palkollisväki 
saattoi silti koettaa tehdä oloaan siedettäväksi. Käytössä oli muutamia keinoja: karkaa-
minen, palveluspaikan vaihto ja niskurointi laiskotteluineen. Nygårdin mukaan isäntä-
väelle näytti kuitenkin riittäneen se, että palvelija teki niitä töitä, joihin hänet erikseen 
käskettiin. Asenteet kiristyivät vasta silloin, kun piika tai renki toistuvasti niskoitteli. 
Nygård pitää kuitenkin todennäköisenä sitä, että laiskuudesta ryhdyttiin syyttämään 
vasta silloin, kun isännän ja palkollisen väliseen suhteeseen oli ilmaantunut muita 
kitkatekijöitä. Laiskuudesta syyttäminen saattoi olla ainoa keino päästä eroon hanka-
lasta henkilöstä.827

Nygårdin mukaan patriarkaalisuus, ainakin 1600-luvun näkökulmasta merkitsi 
paitsi rajoitusta, myös eräänlaista huolenpitoa palkollisväestä. Samalla niskurointi ja 
laiskottelu olivat palkollisväen ”lakkokeinoja” ja toisaalta laiskuudesta syyttäminen 
isännän keino päästä eroon kiusallisesta työläisestä. Laiskuus ei siis olisi merkinnyt 
varsinaisesti työteholtaan heiveröistä työntekijää, vaan olisi toiminut pikemminkin 
sosiaalisten suhteiden säätelijänä.

Nygårdin tarkastelu pitääkin varmasti paikkansa yleisellä tasolla, mutta se jättää 
avoimeksi muutamia kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, olivatko 
lakinormit sama kuin yhteisesti jaettu maailmankuva ja vallitsiko tämä maailmankuva 
tasajakoisesti kaikkialla. Toinen tärkeä kysymys on se, oliko ”laiskottelu” tai ”uppinis-
kaisuus” alueellisesti ja ajallisesti samanlainen isäntien ja palvelijoiden välisten suhtei-
den sääntelykeino, vai tapahtuiko asenteissa ja arvoissa muutoksia. Tämän tutkimuk-
sen kannalta katsottuna kysymys asettuu muotoon kulttuurisista eroista Savossa ja 
Etelä-Pohjanmaalla.

Sekä vuosina 1870 että 1900 käräjille tuotiin näytekunnissa palkkaa tai palvelus-
aikaa koskevia riitajuttuja Savossa huomattavasti enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla. 
Esimerkiksi Etelä-Savon kahdeksassa käräjäkunnassa maataloustyötä koskevia tapauk-
sia oli 95 ja Pohjois-Savonkin pienemmällä neljän kihlakunnan alueella 43. Etelä-
Pohjanmaalla maataloustyötä koskevia tapauksia oli 51.

Käräjäkuntaan kohdentuva tarkastelu osoittaa, että Savossa käräjille palkollisjut-
tuja tuli tosiasiallisesti enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Pieksämäellä 
todennettuja maataloutta koskevia tapauksia oli 26, kun taas isossa Ilmajoen käräjä-
kunnassa tapauksia oli vain 11. Vielä isommaksi ero todennäköisesti venähtäisi, mikäli 

826 Nygård 1989, 165.
827 Nygård 1989, 167.
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kaikki käräjiltä poissaoleviksi merkityt tai sovitut tapaukset pystyttäisiin varmenta-
maan.

Taulukko 45. Käräjille tuotujen tapausten määrä ja laatu vuonna 1870.

Tapaukset Maatalous-
työ

Tukkityö Muu Palveluksesta 
karkaaminen

Ei tietoa

Etelä-Pohjanmaa 61 51 3 3 4
Etelä-Savo 210 95 18 8 9 80
Pohjois-Savo 70 43 4 6 1 16

Erilaisia työkykyyn kohdistuvia arvioita oli tästä huolimatta vuonna 1870 Etelä-Poh-
janmaalla yhteensä 15, kun taas esimerkiksi Etelä-Savossa 8. Tämä tarkoittaa sitä, että 
arvioita esitettiin kaikkiaan 29 prosentissa tapauksissa, kun taas Etelä-Savossa arvioita 
esitettiin 8 prosentissa tapauksista ja Pohjois-Savossa vain vajaassa viidessä prosentissa 
oikeudenkäyntejä. Spontaaneja todistuksia työkyvystä oli Etelä-Pohjanmaalla vajaassa 
12 prosentissa tapauksista, kun taas Savossa määrä oli kaikkiaan mitätön: vain yhdessä 
tapauksessa esiintyi spontaani todistus.

Taulukko 46. Syytökset ja todistukset laiskuudesta tai huolimattomasta työnteosta Savossa vuonna 
1870.

Käräjäkunta Todistamatta 
jääneet isäntien 

arviot työkyvystä, 
laiskuudesta, huo-
limattomuudesta 

tms.

Todistukset 
isäntien esittämiin 

arvioihin

Spontaanit todis-
tukset työnteosta

Yhteensä

Mäntyharju 2 1 3
Kangasniemi 1 1
Rantasalmi 1 1
Pieksämäki 1 1 2
Hankasalmi 1 1
Kiuruvesi 1 1
Ristiina 1 1
Yhteensä 6 3 1 10
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Taulukko 47. Syytökset ja todistukset laiskuudesta tai huolimattomasta työnteosta Etelä-Pohjanmaalla 
vuonna 1870.

Käräjäkunta Todistamatta 
jääneet isäntien 
arviot kyvyistä, 

laiskuudesta, huo-
limattomuudesta 

tms.

Todistukset 
isäntien esittämiin 

arvioihin

Spontaanit todis-
tukset työnteosta

Yhteensä

Alavus 1 2 3
Isokyrö 1 1 2 4
Ilmajoki 2 2
Lapua 1 1
Närpiö 1 2 1 4
Laihia 1 1
Yhteensä 3 6 6 15

Palkollisoikeudenkäyntien kuva säilyi suhteellisesti ottaen ennallaan 1900-luvun al-
kuun tultaessa paitsi, että käräjille tuodut tapaukset putosivat kaikkialla. Nyt esimer-
kiksi Etelä-Savossa tapauksia oli enää hieman yli puolet siitä, mitä niitä oli ollut vuonna 
1870. Kaikkein eniten käräjille tuotujen tapausten määrä putosi Etelä-Pohjanmaalla, 
missä maataloustyötä koskevia tapauksia oli enää vajaa puolet vuoden 1870 tasosta. 
Maataloustyöstä vuosipalvelusta koskevia tapauksia oli Savossa vuonna 1900 30 ja Ete-
lä-Pohjanmaalla 10 pois lukien syytteet palveluksesta karkaamisesta.

Taulukko 48. Käräjille tuotujen tapausten määrä ja laatu vuonna 1900.

Tapaukset Maataloustyö Tukkityö Muu Palveluksesta 
karkaaminen

Ei tietoa

Etelä-Pohjanmaa 23 19 4
Etelä-Savo 101 53 12 15 14 7
Pohjois-Savo 51 27 3 6 6 9

Absoluuttisesti tarkasteltuna Etelä-Savo ohitti nyt Etelä-Pohjanmaan työkykyyn koh-
distettujen arviointien määrässä. Mikäli tapaukset suhteuttaa käräjille tulleisiin maa-
taloustyötä koskeviin tapauksiin, näyttäisi Etelä-Pohjanmaalla työkykyyn kohdistu-
neiden arviointien määrä olleen edelleen kasvussa. Nyt arvioita esitettiin lähes 37 % 
tapauksista, kun taas Etelä-Savossa arvioita oli 15 % tapauksista. Pohjois-Savossa ilmi 
tulleet tapaukset olivat edelleen niin vähäisiä, ettei niistä voi esittää varsinaisia arvioita. 
Ainoa alue, missä työnteosta todistettiin spontaanisti, oli edelleen Etelä-Pohjanmaa, 
missä todistuksia esiintyi 15 % tapauksista.
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Taulukko 49. Syytökset ja todistukset laiskuudesta tai huolimattomasta työnteosta Savossa vuonna 
1900.

Todistamatta 
jäänet isäntien 

syytökset laiskuu-
desta, huolimatto-

muudesta tms.

Todistukset 
isäntien esittämiin 

arvioihin

Spontaanit todis-
tukset työnteosta

Yhteensä

Mäntyharju 4 4
Rantasalmi 1 1
Kuopion mlk. 1 1
Kiuruvesi 1 1
Ristiina 1 1
Yhteensä 2 6 8

Taulukko 50. Syytökset ja todistukset laiskuudesta tai huolimattomasta työnteosta Etelä-Pohjanmaalla 
vuonna 1900.

Käräjäkunta Todistamatta 
jääneet isäntien 

arviot laiskuudes-
ta, huolimattomuu-

desta tms.

Todistukset 
isäntien esittämiin 

arvioihin

Spontaanit todis-
tukset työnteosta

Yhteensä

Alavus 1 1
Isokyrö ja Ylistaro 2 1 3
Ilmajoki 1 1 2
Närpiö 1 1
Yhteensä 1 3 3 7

Kuten Nygård on jo todennut, ei ollut kovin merkillistä, mikäli isännät syyttivät pal-
kollisiaan oikeudessa pätemättömiksi tai laiskoiksi. Isännät tekivät näin, koska tiesivät 
palkollissäännön kolmannen pykälän, jossa palkolliselta odotettiin ehdotonta kuu-
liaisuutta. Isännän syytökset eivät välttämättä johtaneet kuitenkaan voittoon oikeu-
denkäynnissä. Nygårdin mukaanhan laiskuussyytökset olivat keino panna viralta vai-
valloinen piika tai renki. Tämä toki onnistui, mutta jos oikeus katsoi väitteen toteen 
näyttämättömäksi, merkitsi se isännälle tappiota ja korvausta palkolliselle.

Tämä Nygårdin havainto kävi toteen myös tämän tutkimuksen aineistossa. Esimer-
kiksi Kangasniemellä renki Karl Hämäläinen Wuojolahden kylästä oli haastanut talol-
linen Henrik Laukkarisen vuoden 1869 renginpalkasta, joka Hämäläisen mukaan 
teki yhteensä 20 kappaa ruista ja 10 kappaa ohraa ja parin kenkiä. Kanteen mukaan 
Laukkarinen oli kuitenkin erottanut Hämäläisen ilman syytä heinäkuussa, jolloin 
Hämäläisen palkka oli jäänyt maksamatta.828

828 MMA: Kangasniemen talvikäräjät 1870 Cab: 34, § 165.
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Laukkarisen mukaan Hämäläinen oli ”huolimattomuudellaan” aiheuttanut suuria 
vahinkoja, jonka seurauksena vastaaja Laukkarinen oli erottanut Hämäläisen palveluk-
sestaan. Laukkarinen oli omien sanojensa mukaan kuitenkin luvannut Hämäläiselle 
15 kappaa rukiita, mitä Hämäläinen ei kuitenkaan ollut suostunut vastaanottamaan. 
Kun kumpikaan ei esittänyt todisteita puolesta eikä vastaan, oikeus totesi Laukkarisen 
olevan velkaa Hämäläiselle sen minkä oli alun perin hänelle luvannut eli 15 kappaa 
rukiita tai vastaavan rahasumman.

Hämäläisen huolimattomuuden laatu ei käy ilmi oikeuspöytäkirjoista, mutta 
mahdollista on sekin, että kyseessä saattoi olla jokin edellä kuvattu, perinteinen 
maalaisvastarinnan muoto. ”Huolimattomuus” ei välttämättä ollut tarkoituksellista 
sabotaasia, vaan lähinnä välinpitämättömyyttä ja tarkkaamattomuutta työtehtävissä. 
Todistajien puuttuminen kertoo taas joko isäntäpuolen epäonnistuneesta oikeussali-
taktiikasta, tai siitä, ettei kukaan ollut ”nähnyt mitään”.

Kun esitettiin syytös huonosta, pätemättömästä tai laiskasta työnteosta ja otettiin 
todistajat avuksi, merkitsi se totista taistelua oikeudenkäynnin voitosta. Tässä suhteessa 
osat vaihtuivat Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Sellaisia syytöksiä, missä käytettiin todis-
tajia apuna, oli Etelä-Pohjanmaalla huomattavasti enemmän. Tapa oli myös levinnyt 
tasaisesti lähes kaikkiin käräjäkuntiin, Etelä-Pohjanmaan itäisimpiä kolkkia myöten. 
Savossa puolestaan todistajia hankittiin vuonna 1870 lähinnä erikoistapauksissa: sääty-
läisen syyttäessä piikaa, tai isäntärengin saadessa syytöksen huonosta puinnista.

Tärkein todistuksen muoto arvioitaessa erilaisia mentaliteetteja on se, kuinka 
monessa tapauksessa todistajat antoivat arvion työkyvystä kantajan, vastaajan tai oikeu-
den sitä pyytämättä. Se, että todistajat itse ottivat esille työkyvyn, laiskuuden, kykene-
mättömyyden tai muun sellaisen työhön vaikuttavan seikan, kertoi siitä, kuinka syvälle 
itsekurin ja hyvän työnteon eetos oli levinnyt. Koska todistajat usein olivat samassa 
sosiaalisessa asemassa kuin todistuksen kohteena oleva työntekijä, kertoo todistusten 
leviäminen alaspäin sosiaalisessa asteikossa myös työeetoksen sosiaalisesta levinneisyy-
destä. Nämä todistukset kertovat siitä, kuinka todistajat itse sijoittivat kanssatyönteki-
jänsä suhteessa itseensä ja toisaalta siitä, kuinka he itse arvioivat itseään työntekijänä. 
Tarkkailun ja itsekurin leviäminen kertoo samalla siitä kuinka tiivis yhteisö oli: Mitä 
enemmän jaettuja kuriarvoja, sen kovempi kilpailu ennen kaikkea sosiaalisen asteikon 
alapäässä vallitsi.

Yleisiltä puitteiltaan 1800-luvun lopun palkollislainsäädäntö oli edelleen merkan-
tilistisen ajan tuote, jolloin maatalous ymmärrettiin vahvasti valtion kulmakiveksi. 
Isännälle oli annettu suuri valta määritellä palkkaa ja työaikaa. Piialla ja rengillä ei 
ollut mahdollisuutta vedota edes paikkakunnan yleiseen taksaan, mikäli välipuhe oli 
jäänyt epäselväksi. Alaikäiset olivat edelleen isännille lähestulkoon ilmaista työvoi-
maa ja köyhän osa vielä ankarampi. Erityisen raskauttavana seikkana katsottiin sitä, 
mikäli palvelukseen hakeutunut oli tullut taloon köyhänä.829 Tällöin työn ja asunnon 

829 Kallio T. 1913, 110.
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antaminen katsottiin armeliaisuudeksi, ei niinkään tasaveroiseksi sopimukseksi. Koska 
palvelijaväestö oli liian hajanainen, se ei pystynyt poliittisesti valvomaan etujaan.830 
Näin ainoaksi mahdollisuudeksi jäi juttujen vieminen käräjille.

Nämä palkollisuuteen liittyvät seikat ovat yleisiä piirteitä, joiden voi katsoa luonneh-
tivan palkollisen asemaa kaikkialla Suomessa. Lain käyttöön liittyy kuitenkin piirteitä, 
jotka erottavat Savoa ja Etelä-Pohjanmaata toisistaan. Tärkeimpiä piirteitä ovat tällöin 
oikeuden tuomiot sekä oikeudenkäyntiprosessiin liittyvät piirteet, joista tärkeimpänä 
voi mainita todistajien käytön.

5.6 Ruumis, katoaika ja eristäminen

Yksilön ruumis esiintyi eri aikoina ja eri paikoissa eri tietomuotojen kohteena ja sik-
si myös ne lausumat, joilla ruumis tuli esiin diskursseissa, vaihtelivat. Esimerkiksi 
Foucault’n mukaan Descartesia ennen, ja vielä kauan sen jälkeen kun hänen vaikutuk-
sensa filosofina ja fysiologina oli vähentynyt, intohimo koettiin sielun ja ruumiin koh-
tauspaikkana. Myöhemmin lääketieteellisessä diskurssissa ”intohimo” sai negatiivisen 
tulkinnan. Intohimo ryhdyttiin pitämään potentiaalisesti väkivaltaisena ja itsetuhoi-
sena.831 Ruumis nähtiin myös aiemmin rangaistuksen kohteena. Vasta myö hemmin 
1700-luvusta eteenpäin ruumis nähtiin potentiaalisesti hyödyllisenä yksikkönä, johon 
saattoi kohdistaa erilaisia koulimiskeinoja.

Tavat, jolla ruumiiseen historiallisesti on suhtauduttu, merkitsee tärkeää erotte-
lua sen mukaan, onko ruumis esimerkiksi nautinnon, vai pääasiallisesti työn eetoksen 
lähtöpiste. Ruumis oli siis mahdollinen este hyvälle ja järjelliseksi koetulle työnteol-
le. Yksilön ruumis täytyi ensin ottaa hallintaan, sen ajattomuus muokata soveliaak-
si. Ajasta tuli yksilön kohdalla lineaaristen etappien saattelema polku. Menestykse-
käs yksilö kykeni hahmottamaan itsensä tilassa ja ajassa, kykeni tulemaan tietoiseksi 
omasta tilastaan. Vaarallisia ja kasvatettavia olivat ne, jotka eivät sijoittuneet aikaan ja 
tilaan sopivaksi katsotulla tavalla.

Tähän on vastauksena Foucault’n mukaan kurinpitovalta, joka ensiksi tähtää 
pääasiallisesti koulintaan voidakseen sen jälkeen tehokkaammin valita ja riistää. Se 
koulii ruumiiden ja voimien liikkuvat, sekavat ja tarpeettomat joukot yksittäisten osien 
moninaisuudeksi, pieniksi erillisiksi soluiksi, riippumattomiksi orgaaneiksi, osiksi, 
samankaltaisiksi ja jatkuviksi geneettisiksi osasiksi sekä kombinatorisiksi segmenteiksi. 
Kuri ”valmistaa” yksilöitä: Se on luonteenomainen tekniikka vallalle, jolle yksilöt ovat 
samanaikaisesti sekä kohteita että vallan harjoittamisen välineitä. Se ei ole voimantun-
nossaan ylpeilevää valtaa, joka oman ylettömyytensä turvin voisi luottaa kaikkivoipai-

830 Kallio T. 1913, 5.
831 Foucault 1993, 86.
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suutensa: Valta on vaatimatonta ja epäluuloista ja toimii harkitun, pysyvän taloudelli-
suuden periaatteella.832

Todellisuus ryhdyttiin näkemään yhä enemmän taisteluna luontoa vastaan. Ruumis 
oli yksi osa tuota yhä enemmän ulkopuoliseksi koettua todellisuutta. Se täytyi saada 
kuriin ja sen vaatimuksille oli asetettava rajoja. Tämän myötä näkemys koko todelli-
suudesta muuttui. Syntyi julkinen ja yksityinen tila. Julkinen tila käsitti tila-ajan, jossa 
yksilö toimi kontrolloiden tiukasti omaa olemistaan. Ruumiillisuus, nautinto ja intohi-
mot sen sijaan privatisoituivat ja muuntuivat yhä enemmän osaksi yksityistä ajankäyt-
töä. Ensimmäinen analyyttinen rajalinja koskettaa ruumista, suhtautumista ruumiin 
voimiin, suhtautumista terveeseen ja sairaaseen ruumiiseen, ruumiin koulimista ja 
asemoimista kontrolliin.

Kadot ja taudit olivat osa elämän kiertokulkua tavalla, johon yhteisö tunsi voivansa 
vaikuttaa vain rajoitetusti.833 Kadot eivät olleet arkipäivän rutiinia, sillä niitä seura-
si nälkä ja taudit, johon yhteisöillä oli vain vähän mahdollisuuksia vastata.834 Silti ne 
olivat osa elämää, puhuttiin ”köyhistä vuosista”. Yhteisö joutui toimimaan jotenkin, 
järjestämään huoltoa, lääkäreitä ja ratkaisemaan suhtautumisensa kerjäläisiin. Yhtei-
söjen normit eivät lakanneet toimimasta suuntaa antavina osviittoina äärimmäisellä 
hädän hetkelläkään. Työtä tehtiin edelleen päivittäin, ihmisiä palkattiin lyhyeksi tai 
pitkäksi aikaa eikä lakien voima kumoutunut.

1860-luvun katovuodet huipentuivat vuosien 1866–1868 kadon aiheuttamiin 
tuhoihin. Jo vuonna 1866 päästiin korkeintaan keskinkertaiseen pellontuottoon eikä 
rehuakaan saatu toivottua määrää. Vuonna 1867 sääolosuhteet olivat kylvöaikoihin 
äärimmäisen epäedulliset. Toukokuussa olivat järvet jäässä vielä etelässäkin ja paksut 
lumikinokset pelloilla. Kesäkuun alussa oli rekikelit vielä järvillä ja meren lahdissa. 
Ensimmäinen laiva Kokkolan satamaan saapui käsittämättömän myöhään, 27. päivä 
kesäkuuta.835 Monin paikoin Vaasan lääniä kevätkylvöihin päästiin käsiksi vasta 
juhannuksen jälkeen. Kaikki kasvillisuus oli viikkokaupalla, jopa kuukauden tavan-
omaisesta jäljessä. Satonäkymät synkensi lopullisesti syyskuussa ilmaantunut halla, joka 
tuhosi sadon täydellisesti etelää myöten. Kuolleisuus alkoi kohota melkein saman tien. 
Jo syyskuussa 1867 kuolleisuus lisääntyi 5 000 henkeen. Tammikuussa 1868 kuolleita 
oli 8 000 ja toukokuussa 1868 uskomattomat 22 500 henkeä. Tappajina toimivat sekä 
nälkä että taudit, joista yhtenä tärkeimmistä on pidetty lavantautia eli tyfusta. Pahiten 
kärsineitä alueita olivat Oulun, Vaasan ja Kuopion läänit.836 Kaikkein synkimpien 

832 Foucault 1980b, 192.
833 Pitkänen 1987, 6.
834 Turpeinen 1986, 237.
835 Turpeinen 1986, 19, 22 ja 98.
836 Turpeinen 1986, 22 ja 37.
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seutujen joukossa olivat Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. Sen sijaan Etelä-Savo selvisi 
hieman vähemmällä.837

Lähes kaikkialla läntisessä Suomessa syytettiin kerjäläisiä tyfuksen tuojina. Turun 
piirilääkäri Johan Elfving pani merkille, että Pöytyällä tauti keskittyi varsinkin 
maantien varrella sijaitseviin kyliin, Kulhuaan ja Mustanojaan. Elfvingin johtopää-
tös oli: ”Tähän mennessä sairaus on ilmestynyt maantien varrella sijaitsevissa talois-
sa, joissa eniten on parveillut paikasta toiseen vaeltavia kerjäläisiä.”838 Vaikka tilanne 
kesällä 1868 helpotti ja eloonjääneet palasivat vähitellen kotiseuduilleen, viranomaiset 
antoivat pontevia määräyksiä, jottei kevään tilanne toistuisi. Vaasan läänissä kuvernööri 
antoi yleisen kuulutuksen, jossa poliisiviranomaiset, kunnallis- ja vaivaishoitohallituk-
set velvoitettiin ”pitämään ankara vaari siitä, että varatonta kansaa ei sallita lähtemään 
kulkuun kotipaikoistansa ja kiertämään maata sekä että kulkukerjäläisiä välittömästi 
otetaan kiinni ja lähetetään takaisin heidän kotipaikkoihinsa.”839

Talollisten taloudellinen asema oli niin huono, että mahdollisuudet velkojen suorit-
tamiseen olivat olemattomat.840 Päinvastoin, talolliset joutuivat myymään omaisuut-
taan, jotta olisivat voineet ostaa viljaa. Kokonaiset talot ja arvoesineet vaihtoivat omista-
jaa pilkkahintaan. Tilattomien asema muuttui vieläkin vaikeammaksi. Torppareilla ei 
ollut ylimääräistä viljaa tai omaisuutta; palkollisia pantiin pois ja irtaimelle työväestöl-
lekään ei ollut töitä tarjolla, toisinaan ei edes ruokapalkkaa vastaan. Lähes kaikkialla 
tehtiin kurjuuden asteessa selvä ero talollisten ja tilattomien välillä.841 Samalla väitet-
tiin ainakin Etelä-Pohjanmaan osalta, että kato hajotti ihmissuhteita. Kadon vaiku-
tuksiin elämän demoralisoijana otti kantaa esimerkiksi Santeri Alkio:

”…kun yleiset luottosuhteet olivat joutuneet sille kannalle, että vain aivan harvoin 
toinen saattoi luottaa toisen sanaan, ja kun jokaisen talollisenkin oli pakko pitää 
yksin huolta itsestään ja asioistaan, aika repi niin rikki kaikki vanhat käsitteet, 
että veljeyden, ystävyyden ja tuttavuuden siteet eivät monessakaan tapauksessa 
merkinneet enää mitään.”842

Keskiajan Englannissa riehunutta lepraa tutkinut Carol Rawcliffe mainitsee, kuinka 
kuvaukset siitä, mitä lepra oli, eivät olleet ainoastaan hämmästyttävän epätarkkoja 
vaan myös tarkastelun kohde muuttuville sosiaalisille, kulttuurisille, moraalisille ja kie-
lellisille imperatiiveille.843 Ilmiselvästi tällainen jännitteinen ajankohta syntyi 1860-lu-
vun lopun nälkävuosien ja epidemioiden aikoihin. Huolella rakennettu kurikoneisto 

837 Turpeinen 1986, 102–104; Pitkänen 1991, 69.
838 Turpeinen 1986, 93.
839 Pitkänen 1991, 77.
840 Kuusterä 1987, 54.
841 Pitkänen 1991, 69.
842 Häkkinen 1991, 200; Alkio 1967, 497.
843 Rawcliffe 2006, 4.
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osoitti haavoittuvuutensa ja nosti pintaan paniikin, joka normaalioloissa olisi pystytty 
pitämään aisoissa. Kurin normalisoivan vaikutuksen ympärille rakennetut rutiinit sär-
kyivät ja sairaat ruumiit alkoivat näyttäytyä vihollisina, joihin arjesta tutuin keinoin ei 
voitu vaikuttaa.

Vuonna 1869 pidettiin Laihialla oikeudenistunto, joka osaltaan valottaa talollisten 
suhtautumista työväkeen. 58-vuotias renki Jaakko Tyyki haki itselleen palkkakorvaus-
ta useilta vuosilta, mukaan lukien katovuodet. Jaakko Matinpoika oli toiminut renkinä 
peräti 30 vuotta vastaajalla, minkä lisäksi hän oli toiminut myös vanginkuljettajana. 
Nyt hän katsoi tulleensa kaltoin kohdelluksi ja vaati palkkaa kymmeneltä vuodelta, 40 
markkaa kultakin vuodelta. Jaakko Matinpoika kertoi oikeudelle, että hän oli palvel-
lut vastaajalla parhaat vuotensa ja oli nyt vanha hankkimaan itselleen minkäänlaista 
syytinkiä.

Räätäli Hiskias Manni kertoi, että hän oli ollut saapuvilla yötä vasten 9. huhtikuuta 
vuonna 1868. Vastaaja (isäntä) oli ollut väkijuomista liikuttuneessa tilassa. Pihamaal-
la oli Isäntä tuupannut renki Jaakon nurin, tarttunut häntä rintapielistä ja solvannut 
tätä ”kotivarkaaksi” (hustjuf). Räätäli oli erottanut osapuolet toisistaan, minkä jälkeen 
kumpainenkin oli mennyt nukkumaan. Pahat puheet eivät kuitenkaan olleet loppu-
neet tähän, vaan jatkuivat aamiaisella, kun räätäli oli kuullut vastaajan pojan sanovan, 
”ettei kantaja kelpaa edes puuroa saamaan.”

Jutun toisena todistajana toiminut Liisa Tyyki puolestaan kertoi, että kahdenkym-
menen vuoden ajan hän oli asunut vastaajan naapurissa ja nähnyt sinä aikana kuinka 
kantajaa oli käytetty kaikkiin talon töihin eikä ollut milloinkaan kuullut, että renki 
Jaakon työpanosta olisi arvioitu vähäisemmäksi kuin muiden. Liisa mainitsi kuiten-
kin, että viimeksi kuluneena tammikuuna oli kantaja maannut sairaana tyfus-taudin 
kourissa. Silloin hän oli kuullut vastaajan pojan uhkaavan Jaakko-renkiä ja sanovan, 
että ”tuollaisen voisi rangaistuksetta murhata”.844

Kadon, tautien ja köyhyyden kuvaston käyttäminen poissulkemiseen muistuttaa 
tilannetta Keski-Euroopassa riehuneista lepra- ja ruttoepidemioista, joiden yhteydes-
sä väkeä ryhdyttiin sulkemaan eristyslaitoksiin. Samalla tavalla ryhdyttiin vähitellen 
suhtautumaan myös hulluihin, joutilaisiin ja köyhiin. Michel Foucault’n mukaan pelko 
hulluudesta ja järjettömyyden leviämisestä kasvoi 1700-luvun puolesta välistä lähtien. 
Uutta luodussa järjestyksessä oli välimatka järjen ja epäjärjen välillä; se kuinka järki 
alisti järjettömyyden. Foucault puhuu myös suvereenista järjen äänestä, joka ”sulkee ja 
eristää naapurinsa ja kommunikoi armottomalla epähulluuden äänellä.”845

Jaakosta haluttiin päästä eroon, ei ensisijaisesti siksi, että häntä olisi pidetty persoo-
nallisena uhkana, vaan siksi, että hän ei sopinut talon järjestykseen eikä käsitykseen 
siitä, kuinka talon olisi pitänyt toimia. Eliminoinnin ajatus ajoittui tilanteeseen, jossa 
Jaakko oli heikoimmillaan ja hänen ruumiinsa sairauden kourissa. Jo aiemmin Jaakkoa 

844 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät 1869 C1a: 4, § 194.
845 Foucault 1993, xi–xii.
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oli luonnehdittu vähemmäksi kuin puuronsa arvoiseksi, nyt hänen ruumiinsa teki 
hänestä eliminoinnin kohteen. Jaakko-renkiä ei isännän silmissä voinut enää eristää 
eikä parantaa tai uudelleen kasvattaa. Hän oli muuttunut osaksi ”tuollaisten”, joukkoa, 
jonka murhaamisesta ei koituisi minkäänlaista rangaistusta. Tyytymätöntä, Jaakon 
sairasvuoteen äärellä seisovaa isäntää pidättelikin oikeutetusta murhasta todennäköi-
sesti ainoastaan se järkiperäinen tieto, että hänet palkittaisiin teostaan lain säätämin 
rangaistuksin.

Mistä sitten Jaakon tapauksessa oli kysymys? Millaista valtaa isäntä tapauksessa 
käytti? Puhe murhaamisesta näyttäisi ensi katsomalta brutaalilta vihanpidolta. Tässä 
suhteessa kyse ei missään tapauksessa voi olla patriarkaalisesta vallan käytöstä, jonka 
nimenomaisiin velvoitteisiin kuuluu paimenvallan käyttö ja siihen liittyen laumasta 
huolehtiminen. Paimenvaltaankin kuuluvat rangaistukset, mutta ainoastaan kohdis-
tettuina niihin tekoihin, jotka rikkovat patriarkaatin sääntöjä. Jaakko ei kuitenkaan 
ollut tehnyt mitään väärää, hän ei ollut rikkonut patriarkaatin sääntöjä olemalla sairas. 
Periaatteessa vallankäyttö olisi voitu mieltää myös feodaalisena mielivaltana, vallan 
käyttönä vallan itsensä takia, näkyvänä vallan presentaationa. Kyse ei kuitenkaan ollut 
mielivallasta, sillä isännän sanoihin kätkeytyy rationaalinen logiikka. Jaakosta oli 
tullut ”tuollainen” ainoastaan siksi, että hänen ruumiinsa oli muuttunut hyödyttömäk-
si. Isäntä saattoi patriarkaalisessa mielessä olla huono isäntä, mutta kurinpitovallan 
näkökulmasta hyvä taloudenpitäjä, joka ymmärsi tuottamattomaksi käyneen Jaakon 
eliminoimisen taseeseen kuuluvana toimena.

Oikeudenistunnossa oli myös häive normalisoivasta kurista ja sen sisältäpäin raken-
tuvasta arkkitehtuurista. Jaakon oikeudenkäynnissä puututtiin paitsi Jaakon ruumiin 
heikkouteen, myös työnteon puhdaslinjaisuuteen. Jutussa todistajana toiminut renki 
Herman Palsi kertoi, että hän oli kahdeksan vuotta sitten ollut renginpalveluksessa 
vastaajan luona ja että kantaja jo tuolloin oli ollut voimiltaan heikko ja saanut suorit-
taakseen vain vähäisempiä askareita, mutta että silloinkin tuskin tehnyt töitä edes 
ravintonsa eteen. Todistaja kertoi kantajan kertoneen, että hän sai kahdeksan ruplaa 
vuodessa ja että hän oli kuullut puhuttavan että kantaja oli aina ollut yhtä huono 
työntekijä. Tätä väitettään todistaja valaisi kertomalla, että eräänkin kerran (kahdek-
san vuotta aikaisemmin!) kun he olivat työskennelleet yhdessä, oli renki Jaakko ryhty-
nyt lepäämään ja pyytänyt Palsia, ettei tämä kertoisi asiasta isännälle.

Jaakkoa ei eristetty, mutta tämä kansanomainen näkemys Jaakon tilanteesta ei 
oleellisesti poikennut siitä ymmärryksestä, jota virallinen hallintokoneisto osoitti 
kuriin taipumattomia kohtaan. Yhteistä kummallekin ajattelutavalle oli koettaa sovit-
taa yksilö järjestykseen, tilaan ja aikaan. Jos tämä ei onnistunut, sovitettiin yksilöihin 
niitä tietomuotojen sallimia tekniikkoja, jotka olivat käytössä. Isännän näkökulmasta 
katsottuna hänen rengillään ei voinut olla paikkaa minkäänlaisessa sosiaalisessa todel-
lisuudessa. Virallisen katsannon mukaan Jaakko olisi pitänyt tutkia ja sijoittaa johon-
kin, todennäköisesti sairaalaan, mutta mahdollisesti myös työhuoneeseen tai vaivaista-
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loon. Kummassakin tapauksessa käytettiin rationalisointia ja oikeutusta, josta ei ollut 
tarvis keskustella. Toisessa tietouden määräsi isäntä, toisessa lääkäri tai köyhäinhoito-
lautakunta. 

5.7 Elämä normalisoituu

Nälkävuosien kuolleisuuden huippu osui kevääseen 1868. Erityisesti Ylä-Vaasan ja La-
puan rovastikunnissa kuolleisuus jakaantui pidemmälle aikavälille kuin muualla. Ylä-
Vaasan rovastikunnassa, joka piti sisällään keskeiset rintapitäjät, Laihian, Isonkyrön ja 
Ylistaron, kuolleisuus levittäytyi helmikuun ja heinäkuun välille niin että huippu osui 
toukokuuhun. Samanlainen oli kuolleisuuden kuva myös Lapuan rovastikunnassa.846 
Sitten, yhtäkkiä, elokuussa kuolleisuus putosi vain hieman normaalia korkeammalle 
tasolle. Ajat palautuivat normaaliksi radikaalilla tavalla. Silti kadon vaikutukset jatkui-
vat edelleen palkollisoikeudenkäyntien diskursseissa.

Toisinaan katoon liittyvää kurjuuden kuvastoa käytettiin silloinkin, kun aika itses-
sään oli jo ohi. Alavudella vuosipalveluksessa vuonna 1868–1869 ollut Gabriel Pönkä-
lä haki korotusta 20 markan vuosipalkkaan, kuitenkaan siinä onnistumatta. Isäntä, 
torppari Salomon Kivikko eväsi palkkavaatimuksen sillä perusteella että hän näki 
Pönkälän olleen heikon työntekijän. Todistajaksi kutsuttu talollinen Henrik Isoaho 
todisti, että Pönkälä oli ollut huono työntekijä ja että hän oli kärsinyt huonosta vaate-
parresta astuessaan palvelukseen. Todistusten mukaan Pönkälä oli ruumiinrakenteel-
taan kaiken lisäksi hyvin ”kleini” (hento). Oikeus tuomitsi jutun vastaajan eduksi.847

Pönkälän tapauksessa voidaan erottaa kaksi eri aspektia. Ensimmäinen on se, että 
todistus koski Pönkälän työntekoa, jonka sekä isäntä että todistaja arvioivat heikok-
si. Tämä yksistään olisi jo riittänyt Pönkälän kanteen kumoamiseen. Tämä spontaa-
ni todistus meni kuitenkin pidemmälle. Pönkälän palkkavaatimuksen kumoamises-
sa relevanttina seikkana pidettiin huonoa vaatepartta sekä ruumiinrakennetta, jonka 
todistus arvioi heikoksi. Varsinkin huonon vaateparren arviointi palkanmaksun perus-
teena vaikuttaa oudolta. Miksi Pönkälän vaateparrella olisi pitänyt olla merkitystä 
vuonna 1868–1869, jolloin tilanne oli jo palautunut tai palautumassa normaaliksi? 
Mitä tekemistä tällä seikalla voi olla sen kanssa suoriutuiko Pönkälä työstään hyvin 
vai ei?

Kyntäminen, ojankaivuu ja elonkorjuu olivat kaikki työvaiheita, jossa lihasvoimal-
la oli merkitystä. Sinänsä maataloustyö ei kuitenkaan vaatinut räjähtävää lihasvoimaa, 
vaan lähinnä taloudellisuutta, sitkeyttä ja ruumiinkuntoa. Juuri Etelä-Pohjanmaallahan 
oli tyypillistä, että myös naiset kyntivät ja kaivoivat ojaa. Pönkälän tapauksessa todis-
tajan katseen hakeutuminen ”kleiniin” varteen ja ennen muuta huonoon vaatetukseen 

846 Turpeinen 1986, 274, liitetaulukko 3.
847 VMA: Alavuden ja Kuortaneen talvikäräjät 1870 C2a: 13, § 16.
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täytyykin tulkita muussa kuin pelkässä naturalistisessa ruumiinvoiman diskurssissa. 
Tällä kokonaisvaltaisella kuvauksella ei luotu ainoastaan voimiltaan heikon työnteki-
jän, vaan kerjäläisen ruumiinkuva. Tällä yhdistelmällä todistaja loi kadon muistikuvia 
käyttäen ja valehteluun sortumatta kuvan normaalista poikkeavasta ruumiista, joka 
esitettiin kunnollisen työn esteenä. Pönkälän tapauksessa voidaankin puhua ruumiin 
diskurssista, jonka todistaja koetti tunnistaa ja luokitella ja joka konfliktitilanteessa 
yhdistettiin uudella tavalla osaksi valtakudosta.

Eristämistä normaaliuden ulkopuolelle voidaan käsitellä myös stigmana. Stigma-
tisointiin liittyy yleisesti kokemus arvottomuudesta, stereotypioista ja kohdistetusta 
ennakkoluuloisuudesta.848 Erving Goffmanin mukaan stigman käsitettä käytettiin 
antiikin Kreikassa viittaamaan henkilön johonkin epätavalliseen tai pahaan henkilön 
moraalisessa tilassa. Merkit leikattiin tai poltettiin kehoon. Tällä tavalla pystyttiin 
erottamaan, että merkin kantaja oli orja, rikollinen, petturi, rituaalisesti saastunut, 
tahriintunut. Tällaista henkilöä tuli karttaa, erityisesti julkisilla paikoilla. Myöhem-
min kristillisinä aikoina, kaksi erillistä merkityskerrosta lisättiin käsitteeseen: Ensim-
mäinen viittasi Pyhän Hengen jättämiin ruumiillisiin merkkeihin, äkillisesti puhjen-
neisiin ihomuutoksiin, toinen puolestaan lääketieteelliseen määritelmään.849

Goffmanin mukaan yhteiskunta vakiinnuttaa välineet, joilla voidaan luokitel-
la ihmisiä samoin kuin mahdollisuudet täydentää näitä ominaisuuksia tavoilla, joita 
pidetään tavanomaisina ja luonnollisina näihin luokkiin kuuluville ihmisille. Sosiaa-
lisen kanssakäymisen rutiinit vakiintuneissa oloissa mahdollistavat kanssakäymisen 
niidenkin henkilöiden kanssa, joista meillä ei ole muuta kuin ennakko-odotuksia. 
Kun muukalainen tulee luoksemme, ensimmäiset vaikutelmat pystyvät todennäköi-
sesti antamaan aavistuksen hänen kategoriastaan ja ominaisuuksistaan; ”sosiaalisesta 
identiteetistään.” Me nojaamme näihin otaksumiin ja muutamme ne normatiivisiksi 
odotuksiksi, oikeutetusti esitetyiksi vaatimuksiksi.850

Ruumiillinen kontrolli edellyttää jatkuvaa valvontaa, kun taas kontrollin menettä-
misen toisella puolen uhkaa häpäisy ja stigma. Stigma voidaan kiinnittää ruumiilliseen 
poikkeavuuteen tai sairauteen. Historiallisesti oli tunnettu käsite stigma diaboli, jolla 
viitattiin paholaisen jättämään merkkiin. Noidan paljastettu ruumis saattoi paljas-
taa paholaisen merkin, tai jonkin muun vihjeen toiseudesta, joka saattaisi vahvistaa 
noituusdiagnoosin.851 Noituus puolestaan ymmärrettiin tavaksi, jolla saattoi vahin-
goittaa vastustajaansa tai kilpailijaansa. Näin stigma liittyi kilpailuun ja tietoiseen 
vahingoittamiseen, kun taas profaani stigmatisointi liittyi oletettuun haittaan tai 
hyödyttömyyteen, joka oli jollakin tapaa näkyvillä työntekijässä. Stigma diaboli oli 
kätketty, voimaa sisältävä merkki kun taas uusi stigmatisointi liittyi näkyvissä oleviin 

848 Dovidio & Major & Crocker 2003, 3.
849 Goffman 1986, 1
850 Goffman 1986, 2–3.
851 Dillinger 2009, 123.
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heikkouksiin. Etelä-Pohjanmaalla julkisen häpäisyn ja stigmatisaation yhtenä ilmen-
tymänä voidaan pitää pilkkanimiä ja pilkkalauluja, jotka naulitsivat ja yksilöllistivät 
ihmisen tiettyyn identiteettiin vastoin tämän tahtoa.852

Pönkälän tapauksessa voidaan kysyä, missä määrin hänen palkkaansa, toisin sanoen 
arvoaan määritti hänen työpanoksensa ja missä määrin hänen sosiaalinen identiteet-
tinsä. Kun kreikkalaisessa traditiossa stigma lyötiin ulkoapäin ja siihen liittyi stigmati-
soijan oma asema vapaana, valtaa pitävänä miehenä, on moderni stigmatisointi käsitet-
tävissä kantajansa autonomisuuden perusteella. Kategoriat eivät ole ehdottomia, sillä 
niistä voi päästä pois käyttämällä tiettyjä hyväksyttyjä strategioita. Stigmatisoinnin 
ohella voidaankin puhua tutkinnosta. Foucault’n käyttämänä termi viittaa keinoihin, 
joiden avulla valta sitoo nämä kohteet objektivaatiomekanismiin sen sijaan, että ilmen-
täisi näkyvästi itseään tai painaisi oman merkkinsä kohteisiinsa.853

Tutkinto on yhteydessä tietoon, siihen mitä on pidettävä yhteisesti ymmärrettynä 
arkipäivän kokemusrakenteena. Tässä vallan genealogiassa yksilö ei ole enää pelkkä 
leimaamisen kohde, vaan hänen ymmärretään myös itse osallistuvan tiedon tuottami-
seen. Pönkälän ”huono vaateparsi” voidaan nähdä eräänlaisena välitutkintona. Hän 
oli saavuttanut juuri todistajan katseen alaisena hetkenä tason, joka kertoi siitä millä 
tavalla häntä oli arvostettu menneisyydessä. Samalla asusteet kertoivat tarkkailijalle 
siitä, millä tavalla Pönkälä suhtautui omaan tulevaisuutensa. Huono vaateparsi, samoin 
kuin ”kleiniys” kertoi samasta kuin kerjäläisen ilmiasu, kulkijuudesta ja epäluotetta-
vuudesta tai yleisestä harkinnan puutteesta.

Formaalissa muodossaan palkollisen tutkintotodistuksena toimi päästökirja, johon 
talolliset kirjoittivat oman vapaan arvionsa siitä, millä tavalla palkolliset olivat palvel-
leet ja millaisia kykyjä he olivat palvelusaikanaan omaksuneet. Vuonna 1895 sanoma-
lehti Pohjalaisessa julkaistiin valmiiksi painettu päästökirjamalli, jossa palkollisen 
työtä arvioitiin raittiuden, siisteyden, terveyden, luotettavaisuuden, tottelevaisuuden, 
kotonapysyväisyyden, ulkotyötaidon, käsityötaidon, elukkain hoidon ja kohtelun sekä 
talouskalujen hoidon näkökulmasta.854

Muukalaisuus, joka määriteltiin suhteessa hyödylliseen työntekoon, tuskin syntyi 
kadon myötä. Sen sijaan kato alleviivasi ja toi esille ryhmän, jonka ruumiilliset vajavai-
suudet nähtiin pelottavassa hyödyttömyyden valossa. Tässä suhteessa repaleiset vaatteet 
merkitsevät elämistä liian lähellä luonnonvoimia, liian lähellä kaaosta, joka korjaa 
kitaansa eteensä katsomattoman miehen. Arvostelun esittäminen todistajan suulla 
kertoo asenteesta, johon ei sisältynyt tunnetta, ainoastaan järkeä, joka sulki sisäänsä 
armottomaan logiikkaansa myös todistajan itsensä. Näin valta ei näyttäytynyt mielival-
tana, vaan jaettuna järjestyksenä. Tämä kaiken kattava järki, joka on persoonattomana 
ulotettavissa koskemaan kaikkea, oli pohja uudelle kommunikaatiolle. Tässä kuvassa 

852 Ylikangas 1976, 310.
853 Foucault 1980b, 212.
854 Pohjalainen 8.1.1895, 2.
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oleellinen piirre oli väkivallan puuttuminen: sopimuksien tekeminen ja noudatta-
minen muuttuivat tärkeäksi. Rikkomukset käsiteltiin tästä eteenpäin oikeusasteis-
sa. Väkivalta, jota Etelä-Pohjanmaalla ilmeni usein, muuttui vapaa-ajan väkivallaksi, 
köyhien kapinaksi toisia köyhiä vastaan.

5.8 Sairaus normaalioloissa

Ruumiin tilana sairaus muodosti eräänlaisen ääripään, joka sai Savossa ja Etelä-Poh-
janmaalla osakseen erilaisia tulkintoja. Sairaus ja siitä seurauksena oleva invaliditeetti, 
joka aiheutti työtehon laskun, oli pikemminkin yhteisöllisen tulkinnan kohde kuin 
medikalisoitu, lääketieteen ammattilaisten diagnoosien kohde. Tämä tuli esille jo siinä 
laveassa keskustelussa, jota käytiin: kuinka loiset tekeytyivät sairaaksi ja heittäytyivät 
vaivaishoidon armoille. Tämän kaltainen keskustelu ei olisi ollut mahdollista, mikäli 
olisi ollut lääketieteellinen koneisto, joka olisi kyennyt tarvittavalla tarkkuudella mää-
rittämään ruumiin kunnon.

Yhdysvalloissa 1800-luvun puolivälissä sairaus yhdistettiin moraalittomuuteen, 
irstauteen ja itsekurin puutteeseen. Esimerkiksi edistyksellisiin pappismiehiin Yhdys-
valloissa kuulunut Henry Ward Beecher (1813–1877) toi esille muidenkin pappi-
en vaaliman käsityksen, jonka mukaan sairaus oli rangaistus siitä, että ihminen oli 
rikkonut ”lääketieteen lakeja vastaan.” Kirjailija Timothy Shay Arthur (1809–1885) 
jakoi puolestaan kohtuuden ystävien kanssa sen näkökannan, että sairaus oli itsekurin 
puutteen sivutuote.855

Sairauden ja siitä seuranneen vajaatehoisuuden diskurssi oli jo 1870-luvulla etelä-
pohjalaista arkipäivää. 28-vuotias ylistarolainen piika Sofia Turja oli saanut vuoden 
palveluksestaan palkkaa ainoastaan 40 markkaa, ”sekä tavalliset parseelit”. Tämän 
summan lisäksi hän haki Isonkyrön käräjillä oikeusteitse 30 markkaa. Oikeuteen 
haastettu talollinen Kustaa Knuuttunen ei katsonut kantajan tarvitsevan enempää, 
koska tämä ”ei toisella silmällänsä nähnyt ollenkaan ja toisellakin näki huonosti.” 
Lisäksi Knuuttunen selitti, että Turja ”ei osaa edes sukkaa kutoa, ei kehrätä, ei oikein 
lypsääkään, koska maito usein valui hänen toiseen hihaansa.”856

Todistajista kaksi antoi kohtuullisen hyvän arvion Turjan töistä ja kolme selvästi 
negatiivisen, mm. että Turjasta ei juuri ollut muuhun työhön kuin ”vettä kantamaan ja 
navettaa luomaan.”

Oikeus päätti hylätä kanteen sen kummemmin perustelematta vedoten vain ”siihen, 
mitä on ilmitullut.” Ruumiinvamma ei siis hellyttänyt oikeutta, vaan työntekijän arvo 
arvioitiin yksinomaan sen mukaan, millainen vaikutelma todistajien todistuksesta jäi. 

855 Clarck Jr. 1986, 101.
856 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron talvikäräjät 1900 C2a: 59, § 89.
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40 markan vuosiansiot eivät todellakaan olleet suuret, sillä jo yksistään kesäkuukausilta 
saattoi piika kuitata suurempia palkkoja.

Knuuttusen todistusta voidaan pitää stigmatisoivana siinä mielessä, että se toi 
esille Sofia Turjan työnteosta epäonnistuneet piirteet. Kaikesta huolimatta Turja oli 
palkattu työhönsä saman isännän toimesta. Se, että kaksi kolmesta antoi edes jollakin 
tapaa pätevän arvion Turjasta, kertoo siitä, ettei tämä rajoituksistaan huolimatta ollut 
työnantajalleen hyödytön. Todennäköisempää onkin, että ruumiin vamman aiheutta-
ma haitta työnteolle tuli kompensoitua niissä askareissa, jotka Turja hallitsi. Tällä ei 
kuitenkaan ollut merkitystä oikeuden silmissä.

Vastakohtana stigmatisoidulle ruumiille voidaan pitää hyväksyttyä ruumiinkuvaa, 
jota protestanttisen työetiikan termein voitaisiin kutsua ”ihanneruumiiksi.” Verrat-
tuna esimerkiksi keskiaikaiseen ihannekuvaukseen runsasmuotoisista, hedonistisista 
naisista, on protestanttinen ruumis sitkeä ja kestävä ja valmistautunut vastoinkäy-
misiin. Ihanneruumiissa ei ilmene heikkouksia, vaan se on mallinnettu soveliaaksi 
kulloisellekin aikakaudelle. Catherine Gallagherin mukaan ruumiillisen kontrollin 
diskursiivisena juonteena on viktoriaanisella ajalla yleistynyt jako tuottavaan ja tuotta-
mattomaan ruumiiseen. Tähtäimessä ei enää ollut ruumiillinen terveys sinänsä, vaan 
se että vahvojen ruumiiden haltijat saataisiin käyttämään ruumistaan ekonomistisesti 
katsottuna optimaalisella tavalla. Näin ollen erityisen ongelman muodostivat ne, joilla 
käsitettiin olevan vahva ruumis, mutta jotka eivät käyttäneet sitä taloudellisesti hyödyl-
lisellä tavalla.857 1800-luvun agraarisen hyödyn Etelä-Pohjan maalla ruumis raken-
tui ei-yksilöllisen nautintaperiaatteen mukaisesti ja ruumiin hyödyn valvojana toimi 
profaanilla tasolla agraariyhteisön ylin kerros, eli talonpojat. Tästä ihanneruumiista 
kuvana voidaan pitää 1800-luvun puolessa välissä syntynyttä tarinaa Könnin kuokka-
miehestä, väsymättömästä kuokkijarobotista, joka eli vain omassa työlleen omistautu-
neessa maailmassaan.

Ihanneruumiin syntyä on tutkimuksessa annetun ajan puitteissa mahdotonta 
päätellä. Todennäköistä on kuitenkin se, että tämä ”uuden ruumiin” aikakausi sijoittui 
selvästi noitavainojen jälkeiseen ja kenties jonnekin isojakoa edeltävään aikaan. Tämä 
olisi perusteltavissa sillä, että liikanimistö, joka oli osa eteläpohjalaista puukkojunkka-
rikulttuuria, syntyi samoihin aikoihin. Pohdinnan paikka on se, miksi fyysiset kyvyt 
eivät Savossa nousseet samalla tavalla palkkaoikeudenkäyntien todistusten keskiöön 
kuin Etelä-Pohjanmaalla. Yhtenä tärkeänä seikkana voidaan pitää sitä, että Savossa oli 
runsaasti itsellisiä, joiden työpanos oli vanhastaan ollut urakkaluontoinen. Urakassa-
han tärkeintä on se, että tekee sen verran kuin kykenee tai ainakin mitä itse katsoo 
parhaaksi. Tällöin väliä ei ollut sillä, kuinka nopeasti urakka tuli suoritettua. Varsin-
kin niillä alueilla, missä kaskeaminen oli tyypillistä, voisi urakkojen katsoa suosineen 
itsenäisiä ja kuljeksivia miehiä ja näiden perhekuntia. Tehokkuus, joka edellytti tarkkai-
levia silmäpareja niin isäntä- kuin toveripuolelta, oli vierasta.

857 Gallagher 1987, 91.
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Ruumiista tehdyt tulkinnat olivat jokamiehen tulkintoja ja siksi niistä kiisteltiin-
kin julkisuudessa ja oikeudessa. Sairaus kuului yhteisöllisen määritelmän piiriin ja oli 
siten lähempänä juridista kuin medikaalista määrittelyä. Esimerkiksi vuonna 1900 
torpparinpoika Juho Saari Ilmajoen Lahdenkylästä haki puuttuvaa palkanosaa kaikki-
aan 100 markan vuosipalkasta. Isäntä oli maksanut kuitenkin ainoastaan 54 markkaa 
sillä perusteella, että Saarella oli kaatumatauti, ”jolloin työhön ei ole halua”. Isännän 
mukaan sopimus oli sellainen kuin, mitä työntekijä ”ansaitsee” saada.858

Epilepsia oli vielä 1900 luvun alussa vaikeasti määriteltävä sairaus, vaikka siitä 
olikin kuvauksia jo antiikin ajoilta. Epilepsiaa oli tuolloin pidetty pyhänä sairautena, 
johon itse käsitteen kreikkalainen alkuperäkin viittasi.859 Kaatumataudin kliinisen 
kontrollin kasvua voidaan pitää tyyppiesimerkkinä medikalisaatiosta, joka on pitkään 
ollut myös sosiaalitieteiden yksi tutkimusalue. Conradin mukaan juuri epilepsia 
muodostaa tyypillisen tapauksen, josta useimmat ihmiset myöntävät sen todella olevan 
”medikaalinen” sairaus.860 Kansanomainen nimi ”kaatumatauti” osoittaa kuitenkin, 
että sairaus oli saanut uuden, profaanimman merkityksen. Sairaus koettiin siis ennen 
muuta kliinisen ilmiasunsa myötä, kuten Ilmajoen esimerkkikin osoittaa. Sairauden 
aiheuttaman invaliditeetin määrittelyssä työntekijän potilasturva oli heikolla tasolla, 
koska se oli täysin riippuvainen siitä, mitä pidettiin ”hyvänä” työntekona. Epilepsian 
aiheuttamaa työajan menetystä ei välttämättä mitattu prosentuaalisesti, vaan eräänlai-
sena painotettuna ”poissaolona” työstä, omana tilana, jolloin isäntä ei voi kontrolloi-
da työntekijäänsä. Esimerkiksi Saaren tapauksessa työteho kaikkineen olisi ollut vain 
54 %, mikä tuskin vastasi todellisuutta. Saaren kohdalla medikalisaatiosta olisi ollut 
apua, sillä kliinisen määritelmän teko lääketieteen ammattilaisten kautta olisi mahdol-
listanut juridiikkaa paremman tavan arvioida työn laatua.

Sairas sai kerta toisensa jälkeen osakseen epäluuloista kohtelua. Sairautta oli vaikea 
hyväksyä, vaikka palkollissäännössä nimenomaisesti velvoitettiin isäntää pitämään 
huolen palkollisestaan. Esimerkiksi Itsellinen Liisa Wuorenpää Ilmajoen Jouppi-
lankylästä haki itselleen palkkaa kesän 1869 palveluksestaan, jota hänelle oli kerty-
nyt kaik kiaan 50 päivää. Todistajaksi kutsuttu itsellinen Susanna Alanko kertoi, 
että Wuorenpää oli maannut sairaana kaksi päivää, jolloin vastaaja kuin myös hänen 
vaimonsa olivat kohdelleet häntä mitä epäystävällisimmin eivätkä olleet antaneet 
hänelle ruokaa seuraavana sunnuntaina.861

Itsellisentytär Justiina Sippolan hakiessa palkkaa, talollinen Varpula puolestaan 
sanoi, että ”kantaja oli hänet pettänyt eikä ollutkaan palvellut palvelusaikaansa loppuun 
saakka”. Näin ollen isäntä ei halunnut maksaa yhtään enempää. Liitteenä esitetystä 
lääkärintodistuksesta käy ilmi, että kunnanlääkäri J. Soini oli havainnut ”häntä vaivaa-

858 VMA: Ilmajoen talvikäräjät 1900 C1a: 67, § 29.
859 Friedlander 2001, 2.
860 Conrad 2007, 5.
861 VMA: Ilmajoen talvikäräjät 1870 C1a: 15, § 165.
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van kohjun vatsan keskiviivassa (linea alba), rintakuopan ja navan keskivälillä, millä 
ymmärretään aukeamaa vatsan seinämän sisemmissä kerroksissa, minkä kautta näiden 
ja ulkokerrosten väliin tunkeutuu mahapeitteitä ja elimiä vatsaontelosta. Tämmöinen 
vamma ei siedä raskasta työtä, koska kaikenlainen ponnistus juuri vaikuttaa mainitun 
laatuisen ulostunkeutumisen ja matkaan saattaa kipua.”

Vamma oli siis niin vakava, että se esti raskaan – toisin sanoen ainoan – työn 
tekemisen, joka Sippolalle olisi ollut mahdollista. Tämä ei estänyt isäntää yrittämästä 
viedä pois niitäkin ansioita, jotka Sippolalle olisi kuulunut. Se, että Varpulalla ei ollut 
huomauttamista niistä 57 päivästä, jotka Sippola oli ollut palveluksessa, sai vaakakupin 
kallistumaan hänen edukseen ja Varpula tuomittiin maksamaan jäännöserä palkas-
ta.862

Sairaus oli maatalousyhteiskunnan kiistanalaisimpia seikkoja. Ilman lääkärin arvio-
ta sairauteen sisältyi aina epäilys siitä, että kyse voisi olla oman tahdon osoittamisesta. 
Sairaus oli tila, jota erityisesti eteläpohjalaisen palkolliskulttuurin oli vaikea tunnustaa. 
Epäystävällinen kohtelu oli seurausta pelosta, että inhimillisten tarpeiden tunnustami-
nen saattaisi johtaa hallitsemattomiin vapauksiin. Sairaus nähtiin poikkeuksena, joka 
oli syytä eristää syihin katsomatta.

Hyödyn diskurssissa ruumis esiintyy paradoksaalisessa muodossa. Yhtäältä se täytyy 
olla olemassa, jotta sen avulla voisi tehdä hyödyllisiä asioita, lisäksi se on yhä kasvavassa 
määrin jotakin, jonka epänormaaliuksista rangaistaan. Ruumis, joka ei ollut kontrol-
lissa näyttäytyi samalla tavalla pelottavana ja epätoivottavana kuin muukalainen, jopa 
niin, että sille tulee oma pilkallinen ja lähes ironinen sävy. Tästä ovat esimerkkeinä 
Sofia Turja, joka ei osannut ”edes sukkaa kutoa”, epilepsiasta kärsivät renki, ”jolla ei 
ollut työhön halua” ja todennäköisesti tyrästä kärsinyt itsellisentytär Sippola, ”joka oli 
pettänyt isännän”, Jaakko-renki, joka ruumiinsa kärsimyksen takia oli muuttunut niin 
vieraaksi, että olisi voitu ”rangaistuksetta murhata.” Ruumis oli hyödyllinen, mutta sen 
rajapinnalla asusti petturuus. Samalla isännät käyttäytyivät aivan kuin ruumis olisi 
todellakin ollut kone, eteläpohjalaisten tarinoiden Könnin Kuokkamies, kellontarkka 
kuokkija, joka jaksoi sarka saran perään, kunnes omassa sokeudessaan romahti jokeen.

5.9 Traditionaalinen aikakäsitys

Periaatteessa oikeudenkäyntien diskursseja voi lukea myös vastauksena kysymykseen, 
millaisen elämäntarinan ne kertovat, tai millaiseen elämismaailmaan ne subjektin aset-
tavat. Ruumiin hallinta, hyödyn ruumis vastasi kysymykseen, millainen olisi ruumiin 
oltava, jotta se olisi hyväksytty. Tämä oli kuitenkin vasta alkua. Hyödyn ruumis val-
misti yksilön rutiineihin, täyttämään eräänlainen minimielämäkerta. Tämä ruumiilli-
nen kontrolli myös rajasi tarkoin seksuaalisuutta, joka oli häädetty kauas arkipäivästä. 

862 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron talvikäräjät 1900 CIIa: 59, § 80.
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Tätä ajantajua, sivilisoitunutta ruumista koetettiin kehittää esimerkiksi vaivaistaloissa 
ja paikallisesti pitäjäkurisäädöksillä. Ihmisen täytyi tottua tilaan, joka vahti ja läpivalai-
si ja jossa oli kelloon sidottu rytmi erilaisille tapahtumille. Ilman hyödyn ruumista itse 
aika muutti muotoaan. Se oli pikemminkin sidottu nipuiksi, jotka hallitsivat omalla 
kestollaan todellisuutta ja uhkasivat joustavuudellaan eetosta, joka vaati kaikille jaetta-
vissa olevaa läpinäkyvää kelloaikaa. Saman asian ajoi myös vuosipalvelu.

Ajallisuuden muutosta saattoi seurata sen myötä, kuinka tarkoin inhimilliselle 
olemassaololle asetettiin erilaisia ajallisia tavoitteita. Tavoitteet saattoivat esiintyä ulkoi-
sena kurijärjestelmänä tai sitten itsekurina ja sen myötä yhä enemmän omaelämäker-
rallisena narratiivina. Esimerkiksi Giddensin mukaan ihmisen ”itsen” tärkeänä raken-
nuselementtinä on omaelämäkerta, joka jakaa ajan suhteellisen omalakisiin kestoihin. 
Omaelämäkerrallisuus merkitsee tietyn subjektiviteetin saavuttamista, jota Giddens 
kutsuu itsensä toteuttamiseksi. Itsensä toteuttamista, eli täysien kykyjen mukaan 
elämistä, ei voi havitella, ellei pysty kontrolloimaan aikaa. Tällä ajalla on Giddensin 
mukaan vain etäinen yhteys rutinoidun maailman aika-avaruuteen, jota hallitsee kello 
ja yleispätevät mittausperusteet.863 

Varhaisyhteisöissä ajanmääritys on Eliasin mukaan ollut passiivista. Tämä tarkoit-
taa sitä, että ihmiset ovat syöneet silloin, kun heillä on ollut nälkä ja nukkuneet aina 
silloin, kun ovat olleet väsyneitä. Seuraavassa ”kehityksen” vaiheessa nukuttiin vain 
yöllä ja metsälle mentiin silloin, kun saalis oli loppu ja metsästys lopetettiin silloin, kun 
saalista oli saatu tarpeeksi tyydyttämään nälkä. Elias kutsuu tällaista ”ajan” (tosiasial-
listen toimintojen) määritystä myös ”animaalisiksi sykleiksi”.864 Kun moderni aika on 
lineaarista ja lakkaamatonta eteenpäinmenoa, niin vanha aika oli pistemäistä ja epäjat-
kuvaa. Kokemus olla ”tässä ja nyt” käsitti sekä olleen, menneen että tulevan odotuksen. 
Mutta tulevaisuus ei asettanut ehtoja olemassaololle, se ei ollut avoin nykyisyydelle, eikä 
sitä voinut kuvitella, vaan se oli väistämätön seuraus nyt tapahtuville asioille. Tämä 
tulevaisuushorisontti ei välttämättä ollut lyhyt, mutta sen oleellinen tunnusmerkki 
oli se, että se oli suljettu, ja siihen suhtauduttiin kuin sellaiseen, mikä jo entuudestaan 
tiedettiin.865

Traditionaalisen ja modernin ajan eroa voi luonnehtia kairos-ajan ja kronos-ajan 
eroavaisuudella. Kairos on tyypillisesti ymmärretty ”oikeaksi ajaksi ” tai oikeaksi tilai-
suudeksi jonkin asian tekemiseen. Toisaalta Kairos voidaan ymmärtää negaationa, 
jolloin jonkin asian tekemiselle valittu hetki ei ole oikea. Kairos on ajan hetki kuvit-
teellisen alun ja lopun välissä; tärkeä hetki, joka saa merkityksensä suhteessa loppuun. 
Esimerkiksi Raamatussa Kairos-aika on tärkeä elementti Jeesuksen puhuessa ”ajan 
(kairos) täyttymisestä ja Jumalan valtakunnan läheisyydestä.” Kairos-aika poikkeaa 

863 Giddens 1991, 76–77.
864 Pohjanen 2002, 89; Elias 1987, 12–15.
865 Pohjanen 2002, 89.
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tässä suhteessa kronos-ajasta, joka tarkoittaa yhdenmukaista kosmisen järjestelmän 
aikaa, jonka avulla voidaan mitata kestoa tai ikää tms.866

Ihmisen elämän voi käsittää myös narratiivina, joka liikkuu ajallisesti sekä eteen- 
että taaksepäin. Taaksepäin suuntautuneena narratiivi on juuri sellainen kuin Giddens 
sitä kuvaili. Tällöin narratiivissa limittyvät sattumat ja suunnitellut tapahtumat eikä 
niiden keston kuvailussa kronologisella ajalla ole juurikaan merkitystä. Omassa elämä-
kerrassa eteenpäin suuntautuneena kronologinen aika sen sijaan merkitsee tukiran-
kaa, joka määrittää tavoitteita. Nämä sitten kun -tavoitteet voivat esittäytyä Weberin 
kuvailemina motiiveina, jotka elävät sattumasta puhdistettuna valmiina kertomukse-
na. Kertomus voi sisältää vaihtelevan määrin aineksia, rutiineja ja riskejä. Moderniin, 
itseä rakentavaan projektiin kuuluu refleksiivisyys, joka toimii palautteena elämäker-
ran kulloisellekin vaiheelle. Kairos-aika ei voi puolestaan olla elämäkerrallista muutoin 
kuin taaksepäin katsottuna, sillä suuntautumista oikeaan hetkeen ei voi ennakoida 
kronologisen ajan puitteissa. Elämä on ennemmin elämistä luonnonrytmien mukaan, 
joiden keston pituutta ei voi ennakkoon määritellä. Tällöin itseä ei voi rakentaa tietoi-
sen itsekurin mukaan.

Historiallisesti kairos-aika oli vielä keskiajalla varsin yleinen tajunnan aikaraken-
ne. Esimerkiksi Le Roy Ladurien tutkimuksessa ranskalaisesta Montailloun kyläs-
tä 1200–1300-lukujen taitteessa ei itsekurista juuri voi puhua. Vaikka Montailloun 
talonpojat arvostivatkin elämistä omalla työllään, he työskentelivät juuri sen verran 
kuin mitä tarvittiin selviytymiseen. Kovaa työtä ei pelätty, mutta työskenteleminen 
tarkkaan asetetun aikataulun mukaan oli vierasta. Jos jotakin muuta kiinnostavam-
paa ilmeni, saattoi työnteko keskeytyä viikoiksi. Talonpoikien käsitys synnistä oli 
sopusoinnussa suhteessa heidän työhönsä. Esimerkiksi jos prostituutio tai avioliiton 
ulkopuolinen suhde kiinnosti kumpaakin, se voitiin katsoa viattomaksi. Protestantti-
sen työetiikan mukainen eetos oli sen sijaan aivan toinen. Työstä tuli maallinen muoto 
pyhälle omistautumiselle.867

Kronologisen ajan ja kairos-ajan välisten näkökulmien jyrkkenemistä voidaan 
tarkastella viranomaisdiskurssista, jossa yhä kasvavassa määrin esiintyi huolestuminen 
kansankulttuurin epämääräisyyksistä ja limittäisyyksistä. Esimerkiksi Helsin giuksen 
mukaan taloudellinen vaurastuminen oli lisääntynyt 1800-luvun loppupuolella, mutta 
samaan aikaan (1900-luvun alussa) ”irtain väestö” oli vajonnut yhä syvemmälle ”henki-
seen pimeyteen, siveelliseen eksymiseen ja taloudelliseen rappiotilaan, niin että se nyt, 
milloin elää kädestä suuhun, milloin huolettomassa ylellisyydessä, milloin huutavassa 
hädässä, milloin työtä tehden, milloin työttömyyden ki rouksen alaisena ja kovin usein 
tapoja turmelevasta almunannosta. Irtain väestö muodostikin Helsingiuksen mukaan 
”yhä jyrkemmän vastakohdan ylempiin kansankerroksiin.”868

866 Sipiora 2002, 2–4.
867 Alasuutari 2004, 109; Le Roy Ladurie 1981, 124 ja 278.
868 Helsingius 1901, 3
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Helsingius oli jo huomauttanut siitä, kuinka talviajan joutenolo merkitsi eräänlaista 
kellumista, jonka tärkeimpänä aspektina nähtiin taloudellinen sekasorto, mutta myös 
ruumiiden likeisyys ja erilaisten toisiinsa nivoutuneiden yhteiskunnallisten ainesten 
epätoivottava limittyminen. Helsingiuksen mukaan talon palvelusväen kanssa asui 
”tavallisesti muutamia loisia” eikä yleensä kellään ollut muuta kuin makuupaikka 
uunilla, kiintonaisella seinänpenkillä tai lattialla. ”Kotielämää ahtaissa asuntoräh-
jissä, joissa tavallisesti vilisee lapsia, saattaa helpommin kuvitella ajatuksissaan kuin 
sanoin kuvata.”869 Tilattomasta väestöstä tuli samalla viranomaisdiskurssissa ”ajatonta 
väestöä”.

Kronoksen ja Kairoksen välistä rajankäyntiä saattoi seurata myös eteläsavolaisen 
Kangasniemen syyskäräjillä vuonna 1900 esillä olleesta oikeudenkäynnissä, jolloin 
loinen Heikki Wenäläinen Kauppilankylästä haki tyttärensä palveluspalkkaa. Venäläi-
nen oli hakenut alaikäisen tyttärensä Malviinan pois palveluspaikastaan kesken 
palvelusvuoden talollinen Otto Janhuselta sillä perusteella, että talossa oli harjoitettu 
pitkäaikaista ihmisrääkkäystä.870 Vastakanteessa Otto Janhunen väitti, että Venäläi-
nen oli poistunut jo toukokuussa kesken palveluksen. Janhusen ”nöyrin pyyntö” oli, 
että Venäläisen palkan velkomus hylättäisiin ja että hänet velvoitettaisiin ”lailliseen 
edesvastuuuseen kaupan petoksesta sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulut”.

Todistajana toimi talollisen poika Otto Janhunen, joka selitti, että kun hän eräänä 
päivänä vuonna 1899 tuli vastaaja talollinen Otto Janhusen taloon, siellä esitettiin 
näytelmää, jonka nimi oli ”Euroopalainen poika.” Näytelmän pääsymaksu oli 25 
penniä. Janhunen näki, että koppaan oli asetettu mies, jolta oli paljastettu koko ”keski-
ruumis niin edestä kuin takaa” niin että siittimen ympärille oli kiedottu jokin vaate. 
Janhunen ei muistanut, oliko Heikki Wenäläisen tytär ollut saapuvilla, mutta muuta-
man tunnin päästä näytelmää näytettiin jälleen, jolloin todistaja veti Malviina Venäläi-
senkin ”niinkuin väkipakolla” lähemmäksi.

Toinen todistaja renki Herman Luhanko antoi tarkemman kuvauksen ”näytelmän” 
kulusta. Luhanko muisti, ettei Venäläinen ollut halunnut nousta sängystä, jolloin 
hänet kannettiin sängyssään näytelmää katsomaan. Malviina Venäläinen pääsi kuiten-
kin karkuun ruokahuoneeseen ottaen samalla avaimen pois ovelta. Janhunen kuiten-
kin teeskenteli janoista ja vaati päästä ruokahuoneeseen. Kun Venäläinen oli päästä-
nyt Janhusen sisään, otti Janhunen Venäläisen kiinni ja kantoi katsomaan näytelmää. 
Todistaja Luhangon mukaan näytelmää esitettiin ainakin lauantaina ja maanantaina.

Oikeusjutun groteskin eroottinen pohjavire jatkui torppari Abel Liukkosen todis-
tuksella. Hänen mukaansa talollinen Otto Janhunen oli kertonut, kuinka hän kerran 
lähetti Malviina Venäläisen Asarias Lotan kanssa hakkaamaan silppuja ja kohta sen 
jälkeen Janhunen itse meni katsomaan heidän työtään. Silloin Janhunen kuulopu-
heen mukaan näki, että itsellisenä talossa asuva Asarias Lotta oli ”paljastanut tytön 

869 Helsingius 1901, 3
870 MMA: Kangasniemen syyskäräjät 1900 Cab: 90, § 77.
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aikomukseen häntä naida.” Tästä syystä Otto Janhunen oli poistunut hevostalliin, että 
olisivat saaneet ”työnsä toimeen”. Nyt kuitenkin Malviina Venäläinen oli todistuksen 
mukaan huomannut Janhusen, jolloin ”toimi oli jäänyt kesken.”

Asarias Lotan mukaan Heikki Venäläinen oli joulun jälkeen tehnyt tyttönsä palve-
luksesta ”vuosikaupan”. Tämän jälkeen kuitenkin jonkin ajan kuluttua Venäläinen oli 
tullut Janhusen luo ja selittänyt, että kun hänen toinen tyttärensä oli mennyt Tampe-
reelle ja vaimo oli kipeä, niin hän halusikin perua vuosipalvelussopimuksen, mutta 
Janhunen ei tähän suostunut. Kaikesta huolimatta Malviina Venäläinen oli lähtenyt 
pois palveluspaikastaan. Asarias Lotan mukaan Janhunen itse oli sanonut, ettei hänen 
talossaan saa pitää ruokotonta elämää, mutta että siitä huolimatta Lottakin oli havain-
nut alastomia ihmisiä Janhusen talossa. Todistaja ei kuitenkaan muistanut, oliko Otto 
Janhunen itse silloin läsnä, ja oliko tähän hänen suostumustaan.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Heikki Venäläinen ei kyennyt näyttämään 
toteen, että hän olisi tyttärensä mainittujen rikosten takia ottanut pois palvelukses-
ta, vaan Otto Janhunen päinvastoin osoitti, ettei Venäläinen käydessään Janhusella 
hakemassa tyttöään, ollut ”ilmoittanut päteviä syitä.” Oikeus myös totesi Venäläisen 
rikoskanteen vanhentuneeksi. Samalla oikeus kuitenkin totesi, että ”siihen nähden, 
miten Otto Janhunen palvelusaikana kohteli Malviina Venäläistä, Janhusen kanne 
kumoutuu”.

Käräjäoikeudessa ilmaistut teot ja tapahtumat kertovat, että Janhusen talossa ei 
vallinnut esimerkiksi Weberin määrittelemä kapitalistinen työeetos tai Foucault’n 
hengessä rakennettu kurijärjestelmä. Yksi tärkeä oikeudenkäynnin diskurssi oli Janhu-
sen talossa esitetty näytelmä ”Eurooppalainen poika.” Oikeus halusi tietää, oliko 
kyseessä todella näytelmä, ja maksoivatko kaikki pääsymaksun. Vai oliko kysymyksessä 
jonkinlainen kiusanteko ja pila, joka erityisesti kohdistui Malviina Venäläiseen?

Näytäntöjä ”Euroopalainen poika” sai ainakin kolme. Toinen oli lauantaina, joka 
oli työpäivä ja toinen oli maanantaina, jolloin mitä suurimmassa määrin kaikenlai-
nen joutenolo esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla oli ollut jo lähes puolitoista vuosisataa 
kiellettyä. Tämä kairos-ajan voitto kronoksesta ei välttämättä tarkoita sitä, että voitto 
olisi voinut tapahtua joka kerta. Nyt kuitenkin ”Eurooppalainen poika” juhli vielä ensi-
iltansakin jälkeen, mikä kertoo siitä, että näytelmää pidettiin onnistuneena. Se, että 
”Eurooppalainen poika” nostatti oikeusjutun, kertoo kuitenkin siitä, ettei Janhusen 
talon näytelmää hyväksytty kaikkialla. Myös Malviina Venäläisen tahdonvastainen 
kiskominen näytelmän ääreen kertoo siitä, että läsnä oli myös riehakkaan karnevalisti-
sen huumorin lisäksi väkivalta.

Karnevalismi, keskiaikainen häpeämättömyys, väkivalta, erotiikka ja ruumiillisuus 
kietoutuivat Janhusen talon tapahtumissa toisiinsa. Toinen juonne, joka tuli esille 
oikeudenkäynnissä, oli Malviina Venäläisen seksuaalikäyttäytyminen, josta kerrottiin 
kuulopuheena. Tämänkään todistuksen totuusarvoa on vaikea määritellä, sillä Venäläi-
nen itse ei saanut kertoa omaa kantaansa. Mikäli kuitenkin pitää paikkansa, että talol-
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linen Otto Janhunen olisi todella seurannut tapahtumien kehittymistä työpisteessä, 
voidaan tehdä ainakin yksi huomio: Otto Janhunen ei ollut ainoastaan piittaamatta 
työntekijöidensä eroottisista pyrinnöistä, hän näytti jopa omalla tavalla kannustavan 
heitä siihen. Jälleen kerran työnteon protestanttiseen eetokseen iskeytyi syvä lovi.

Mitä ilmeisimmin Janhusen talon tapahtumat kuvastavat murrosta, joka oli jo 
tullut, mutta ei vahvistanut itseään vielä totalisoivaksi diskurssiksi. Kronologinen 
aika ja protestanttinen kutsumustyön etiikka eivät vielä olleet kiinnittyneet kaikki-
alle arkeen. Samalla oman itsen tietoiseen rakentamiseen ja itsekuriin kohdistui vain 
löyhiä vaateita. ”Eurooppalainen poika” antaa kuitenkin ymmärtää, että tavoista ja 
sivistyksestä oltiin kyllä tietoisia, muutoinhan ”näytelmän” terävin kärki olisi menet-
tänyt merkityksensä. Tietoisuus ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että talon isäntä itse 
salli näytelmän sekä avoimen eroottisuuden suhteellisen vapaasti omassa talossaan jopa 
keskellä työpäivää. Samalla tähän sekoittui ripaus feodaalista mielivaltaa ja herruudesta 
nauttimista.

5.10 Kronos ja affektien tarkkailu

Vuosipalveluinstituutio ei sinällään – eivät myöskään lait – taanneet mitään erityistä 
sisältöä, jonka mukaan vuosipalvelus olisi pitänyt suorittaa. Vuosipalvelus saattoi val-
mistaa johonkin tai olla valmistamatta. Se, mihin yksilö kulloinkin sosiaalistettiin, 
riippui kulttuurisista ennakkoehdoista. Yhtenä piirteenä voi tutkia rationaalisuuden, 
itsekurin ja omaelämäkerrallisen hallinnan diskurssin leviämistä yhä laajeneviin kan-
sankerroksiin. Tällöin huomio alkoi yhä enemmän kiinnittyä siihen, missä tilassa tie-
tyt emootiot olivat sallittuja, kuinka hallitsevia ne olivat ja olivatko ne enemmän kuin 
ristiriidassa päivittäisten askareitten kanssa.

Kairos-yksilön eroottiset halut, karnevalistinen ilo ja nauru tai ”pelkkä” oleminen, 
joutilaisuus muuttuivat yhä enemmän oikeuksiksi, jotka jäivät työelämän ulkopuolel-
le. Etelä-Pohjanmaalla yhtenä konkreettisena esimerkkinä oli kyläjärjestykseen kirja-
tut pykälät, joissa nimenomaisesti kiellettiin kaikenlainen ”laittomina” pyhäpäivinä 
tapahtunut joutenolo. Tämä näkökulma, joka alun alkaen oli tarkoitettu valvovak-
si kuriohjeistukseksi talollisille, meni kuitenkin jatkossa pidemmälle. Siitä tuli osa 
ei-diskursiivista, rutinoitua käyttäytymistä.

Tulevaisuuden varaan rakentuvan elämäkerrallisuuden kannalta kairos-ajan ilmen-
tymät olivat tuhoisia. Sellaisia ”näytelmiä” kuin mitä käytiin Janhusen talossa, ei Etelä-
Pohjanmaalla esitetty. Ajan ja tilan tajuaminen muuntui yhä kauemmaksi luonnollises-
ta. Aika oli enemmän kuin pelkkää kalenteriaikaa ja rahapalkka kosketti lähes kaikkia. 
Havaintomaailmaan alkoi tunkeutua yhä enemmän ”sisäiset” tilat, joiden arvioinnin 
täytyi tapahtua jossakin diskurssissa. ”Lapsekkuuden” kaltaisen mentaalisen tilan 
havaitseminen ja osittainen patologisoiminen oli yksi esimerkki, joka kertoi siitä, että 
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maailma oli maallistumassa ja vastuu oli yhä enemmän siirtymässä itsekurin sisäistä-
neelle rahvaalle. Tätä myöten kyläjärjestyksen isäntävallasta puheoikeudet siirtyivät 
miehille ja naisille, jotka olivat pätevöityneitä ja siten puheoikeuden omaavia.

Tämä lisäys puheoikeuteen oli huomattava verrattuna esimerkiksi keskiaikaiseen 
vallankäyttöön, missä papistolla oli hengelliset etuoikeudet ja valta määrittää pelas-
tus.871 Ajan ja tilan yhtenäistäminen synnyttivät yhtenäisen tiedon periaatteen, johon 
periaatteessa kenellä tahansa oli mahdollisuus pätevöityä. Samalla tämä universaali 
tila-aika hajotti auktoriteetit ja teki välttämättömäksi uuden ahdistuksen, normaalin 
erottamisen kaaoksesta. Foucault’n mukaan tämä muutos oli käynnissä 1500-luvul-
ta lähtien ja se on kiteytettävissä jo varsin moderneiksi peruskysymyksiksi: ”Kuinka 
ohjata itseään? Kuinka ohjata lapsiaan?”872

Nämä kysymykset kumpusivat suoraan descartesilaisen järjen teemasta, jolloin 
tärkeäksi tuli erotella järjelliset tilat järjettömistä. Näiden tilojen organisointi ei 
voinut tapahtua miten tahansa. Jotta ne olisivat tarpeeksi persoonattomia, niiden 
täytyisi perustua sellaisten kommunikaatiovälineiden varaan, jotka voitaisiin tunnus-
taa mahdollisimman päteviksi ja joilla ei olisi taakkanaan luonnon ylivaltaa. Nämä 
kommunikaatiovälineet löytyivät mekanistisista tieteistä, joiden sovelluksista mekaani-
nen aika oli tärkein. Ajan mittauksen harppauksenomainen kehittyminen 1600-luvun 
puolessavälissä kavensi virhemarginaalin kymmeneen sekuntiin päivässä ja 1800-luvun 
puolessavälissä ainoastaan 0,1 sekuntiin.873 Tarkkuus lisääntyi myös mielen alueella. 
Vielä Rabelaisin kuolinaikaan (vuonna 1553) ihmisillä ei ollut tarvetta ”pakonomai-
seen täsmällisyyteen.” Kuitenkin seuraavan Rabelaisin kuoleman jälkeisen vuosisadan 
aikana täsmällisyydestä ja tarkkuudesta tuli eurooppalaisen yhteiskunnan luonteen-
omaisia piirteitä.874 Tämä suuntautuminen ulottui yhä pi demmälle ideoihin ja arvoi-
hin.875

Uusien tarkkuuteen ja täsmällisyyteen perustuvien arvojen uppoamista yhä syvem-
mälle rahvaan ei-diskursiiviseen käyttäytymiseen voi seurata tutkimalla kuinka hieno-
jakoisesti täsmällisyyden ja itsekurin ihanne koettiin. Kontrollin puute saatettiin 
ilmaista eri tavoin. Esimerkiksi 19-vuotias Erkki Kustaanpoika Kivenmäki oli vuosi-
palkasta haastanut torppari Elias Housumäen Alavuden ja Kuortaneen talvikäräjil-
le vuonna 1885876, jolloin todistajana toiminut torpparinleski Kaisa Mantila kertoi, 
että Kivenmäki oli ensimmäisenä vuonna ollut hyvin ”lapsekas”. Tällöin oikeus totesi 
palkan riittäväksi ja näin muodoin kanteen kumotuksi.

871 Foucault 2010b, 197.
872 Foucault 2010b, 223.
873 Whitrow 1999, 10.
874 Naisbitt 1987, 79.
875 Nef 1958, 17 ja 61.
876 VMA: Alavuden ja Kuortaneen talvikäräjät 1885 C2a: 27, § 70.
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Kivenmäen ”lapsekkuus” vaatii osakseen huomiota. Lapsekkuus voidaan nähdä 
vastakohtana tehokkuudelle, jota jo odotettiin 17 vuotta täyttäneiltä. Lapsekkuus 
nähtiin muukalaisuutena siinä missä todelliset fyysiset, tiettyjen alueellisten rajojen 
sisälle tunkeutuvat vieraat ainekset. Lapsekkuus tai mikä muu tahansa affekti nähtiin 
tila-ajan vääristymänä, rikkomuksena kronologisen radan suoraviivaista kulkua 
kohtaan. Jos ruumiin kouliminen oli alkuehto modernin kontrollin syntymiselle, oli 
seuraava taso omien affektien hallinta.

Norbert Elias kytkee tarkkailun sivilisaation ja häpeän tuottamiseen. Ruumiilli-
sen kontrollin pettäminen on yksi osa modernin ihmisen itsekuriin liittyvää häpeää. 
Häpeää puolestaan tuotetaan yhteisön toimesta jokaisesta sääntörikkomuksesta. Eliak-
sen mukaan ihmiset asettavat oman ruumiinsa lukon taakse ja muuttuvat hermostu-
neiksi vartijoiksi, yrittäen samalla keksiä ulospääsyä. Ruumis, joka ei ole kontrollissa, 
on uhka ja este sosiaaliselle menestykselle.877 Yhtä lailla Eliaksen ajatuksen voi ulottaa 
affektiivisuuteen, nyt sillä erotuksella, että kyse on jaetusta tapahtumasta, vitsailusta 
tai naurusta. Hauskanpito on vain pahempaa, koska se vetoaa ymmärrykseen ja on 
sitä kautta vaarassa tartuttaa koko yhteisön. Pahimmillaan hauskuus ei tuhonnut vain 
päivien työtä: vaakalaudalla saattoi olla kokonainen tulevaisuus.

Suhtautuminen Kivenmäen lapsekkuuteen muistuttaa niitä painettuja kurinpito-
ohjeita, joiden avulla teollisuuslaitoksissa koetettiin varmistaa työajan tehokas käyttö. 
Tämä hoidettiin keskeytymättömän kontrollin ja valvojien painostuksen avulla sekä 
poistamalla kaikki häiritsevät tekijät; tarkoituksena oli hyödyntää aika täydellisesti. 
Työaikana olivat ”ankarasti kiellettyjä tovereiden naurattaminen elehtimällä ja muulla 
tavalla, kaikki pelit, syöminen ja nukkuminen ja tarinoiden kertominen.” Edes ruoka-
tauolla ei saanut kertoa mitään tarinaa tai seikkailua tai puhua muista asioista, jotka 
siirtäisivät työläisten huomion pois heidän työstään.878

Affektien hallintaa ei voinut kuitenkaan olla ilman tarkkailua, jonka juuret olivat 
yhteisöllistä alkuperää. Paljonpuhuvana voi pitää sitä, että Kivenmäen ”lapsekkuus-
diskurssin” spontaanina rakentajana toimi vähäosainen torpparinleski, joka tarkkaili 
Kivenmäen luonnetta ikään kuin pelin säännöt jo sisäistäneenä. Pääpontimena saattoi 
olla isännän mielistely, mutta myös vakaumus siitä, että elämästä ei kykene selviämään, 
jos käyttäytyy liian huolettomasti. Samalla oikeuden päätös vahvisti näitä kasvatuksel-
lisia normeja, toimi vakaumuksen vahvistajana ja varoituksena niille villikoille, joilla 
kenties oli vääriä luuloja elämän keveydestä.

Savossa käytiin harvakseltaan oikeudenkäyntejä, joissa kiinnitettiin puhdaslinjai-
sesti huomiota työntekijöiden pätevyyksiin modernissa hengessä. Vielä 1870 kuriin 
ja itsekuriin sitoutuneet todistukset olivat harvinaisia, mutta 30 vuotta myöhemmin 
alkoi uusi aika jo pilkottaa.

877 Smith 2001, 149–150.
878 Foucault 1980b, 172; M. S. Oppenheimin tehtaan ohjesääntö, 16. pykälä.



262 Petri Rekonen

Vuoden 1900 talvikäräjille oli torppari Kalle Ryyttäri haastanut talollinen Manu 
Mattilan piian palkasta. Ryyttärin mukaan hänen 18 vuoden ikäinen tytärpuolensa 
Maria Kallentytär oli 8. päivä marraskuuta 1899 mennyt vastaajalle vuosipalvelukseen 
65 markan palkkaa vastaan. Tämän lisäksi oli sovittu parseeleja, kuten kaksi paria 
kenkiä, villaiset vaatteet, kolme naulaa villoja, yhdeksän kyynärää palttinaa ja yksi 
pääliina.

Vastaaja Mattila oli kuitenkin kantaja Ryyttärin mukaan lähettänyt Maria Kallen-
tyttären pois palveluksestaan jo tammikuussa ilmoittamatta siihen mitään syytä. Näin 
ollen vaati Ryyttäri tytärpuolelleen koko vuosipalkan maksamista korvauksena aiheet-
tomasta palveluksen keskeyttämisestä.

Vastaaja Mattila myönsi, että Maria Kallentytär oli kanteessa ilmoitettuna aikana 
tullut vastaajan vuosipalvelukseen, mutta että palkkaa ei ollut sovittu. Mattila kertoi, 
että Maria Kallentytär oli ensin omin lupinsa poistunut palveluksestaan ja ollut poissa 
kaksi päivää, jonka jälkeen hän oli kyllä tullut takaisin ryhtymättä kuitenkaan mihin-
kään työhön tai edes syömään. Kun Mattila ilmoitti, ettei hän rupeaisi Maria Kallenty-
tärtä turhaan elättämään, ellei hän mitään tee, oli Maria seuraavana päivänä poistunut 
palveluksesta. Näin Mattila piti kannetta aiheettomana ja vaati sen kumoamista.

Kantaja selvitti, että Mattilan emäntäpiika Iida Lehtonen oli kiusannut vastaajan 
poissa ollessa Maria Kallentytärtä, joka oli siitä syystä lähtenyt kotiinsa kysymään 
neuvoa. Kantaja Kalle Ryyttäri oli neuvonut häntä menemään takaisin ja lähtemään 
pois vasta sitten kun vastaaja käskisi. Näin sitten olikin tapahtunut.

Todistajaksi vastaaja marssitti loinen Kalle Kallenpojan, joka todisti Maria Kallen-
tyttären kelpaamattomuudesta palvelukseen. Kallenpoika kertoi, että Kallentytär oli 
kolme vuotta sitten palvellut todistajalla, jolloin hän oli poistunut palveluspaikastaan. 
Todistajan oli tuolloin ”täytynyt lähettää häntä hakemaan takaisin.” Edelleen todistaja 
kertoi, ettei Kallentyttären toimista ”siihen aikaan tullut juuri mitään, kun hän muun 
muassa oli joskus oli jäänyt kauemmaksi aikaa metsään ilman mitään syytä.” Todis-
tajan mukaan Kallentytär oli palvellut muuallakin, mutta ei missään palvelusvuotta 
loppuun saakka. Todistaja ilmoitti, ettei hän tiennyt millainen Maria Kallentytär 
nykyään oli tavoiltaan, mutta että hän oli kuullut kuinka vastaaja Mattila oli pyytänyt 
tätä syömään, jolloin ”tämä ei kuitenkaan ollut tullut.” Todistaja ei myöskään kuullut 
vastaajan käskevän Maria Kallentytärtä pois, jos hän lähtisi tekemään työtä.

Kantaja Ryyttäri pyysi asiassa lykkäystä voidakseen tuoda esiin uusia todistajia, 
mutta oikeus ei tätä kuitenkaan suonut, vaan teki päätöksen samassa istunnossa. Päätök-
sen mukaan kantaja ei ollut voinut näyttää toteen, että vastaaja olisi käskenyt Maria 
Kallentytärtä pois palveluksestaan, vaan vastaaja päinvastoin oli näyttänyt toteen, ettei 
hän mitään sellaista käskyä ollut antanut. Tämän takia, ”kun Maria Kallentyttären ei 
olisi pitänyt totella muiden kuin vastaajan poiskäskyä, oikeus katsoo ettei hän, kun on 
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kesken vuotta palveluksestaan poistunut, voi saada enempää palkkaa kuin mitä on jo 
saanut.”879

Merkille pantavaa on se, että todistajaksi oli kelpuutettu henkilö, joka ei oikeas-
taan tiennyt kovinkaan paljoa Maria Kallentyttären työpanoksesta talollinen Mattilan 
luona. Loinen Kallenpojan todistusta voidaankin pitää eräänlaisena luonnetodistuk-
sena, vaikka oikeudenkäyntihetkestä taaksepäin lukien Maria Kallentytär oli ollutkin 
vasta viidentoista vanha. Oikeudelle välittyi kuva heikosta ja uppiniskaisesta työnte-
kijästä. Vaikka todistus ei ole kovin tarkka, voidaan sitä pitää tässä suhteessa ”moder-
nina.” Todistaja Kalle Kallenpoika asettaa itsensä puheasemaan, jossa hän hankkii 
pätevyyttä ymmärtämällä pelin säännöt: isännän aikaa ei sovi tuhlata määrättömästi.

Todistuksessa on kuitenkin myös piirteitä vanhasta patriarkaalisesta järjestyksestä. 
Oikeudenkäynnistä käy esille epäsuorasti, että Kallenpojalta kysyttiin piika Ryyttärin 
”tavoista.” Tähän Kallenpoika vastasi, ettei tiedä ”millainen hän on nykyään, mutta 
että Ryyttäri ei ollut noudattanut Mattilan kehoitusta tulla syömään.” Kallenpojan 
puheessa ”tavat” merkitsivät siis ennen muuta isännän käskyjen tottelemista. Kallen-
pojan todistuksessa aikakin jää epämääräiseksi käsitteeksi: Kallenpoika puhuu siitä, 
kuinka Ryyttäri oli ”joskus” jäänyt metsään ”kauemmaksi aikaa.” Nämä epämääräiset 
aikamääreet eivät täytä objektiivisen kelloajan määreitä ja jättävät avoimeksi sen, kuinka 
kauan Ryyttäri oli metsässä todella oleillut. Samalla Kallenpojan todistus muuttuu 
hieman epäilyksenalaiseksi: Oliko tarkoitus tuottaa miellyttävä todistus isännälle, joka 
kuitenkin tarjosi katon pään päälle?

Etelä-Pohjanmaalla tarkkailu kulki uudeksi luonnoksi kohotetun kronologisen ajan 
kanssa käsi kädessä yhtä aikaa yhä täsmentyvin ottein. Itsellisnainen Justina Hahler 
oli haastanut torppari Matts Vitikon vuoden 1870 talvikäräjille maksamattomasta 
työpalkasta. Hahler oli työskennellyt Vitikolla laskiaisesta aina ensimmäiseen päivään 
marraskuuta ja saanut työpanoksestaan ainoastaan kaksikymmentä markkaa, mikä on 
melkoisen vähän ottaen huomioon, että kesäkuukausina saattoi naispuolinen työnte-
kijä odottaa saavansa noin 40 penniä päivältä. Yksistään kesäkuukausilta olisi Hahle-
rille normaalin taksan mukaan kuulunut 28,80. Hahler pyysikin jo maksetun palkan 
lisäksi 15 markkaa, mikä oli nöyrä pyyntö, vaikka ottaisi huomioon sen, että kesäajan 
ulkopuolella piialla oli kohtuudella aiheellista vaatia 20 pennin päiväansiota. Vitikko 
tyrmäsi kuitenkin Hahlerin pyynnön sanoen, että tälle oli maksettu enemmän kuin 
tämä olisi ansainnutkaan.

Paikalle kutsutuista todistajista ensimmäisenä todisti Hahlerin entinen työtoveri 
Johan Krut, joka oli työskennellyt yhdessä Hahlerin kanssa Vitikolle syksyn ajan. Krut 
todisti, että Hahler oli ollut tottumaton työntekijä ja sitä paitsi laiska, vaikka hänellä 
olisi ollut kyllä voimia työhönsä. Toinen todistajista, Sofia Anttila sanoi saman asia 
hieman eri sanoin kertoen, ettei Hahlerilla ollut työssään minkäänlaista huolellisuutta. 

879 Mäntyharjun talvikäräjät 1900 Caa: 8, § 26.
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Maria Rintamäki todisti, että Hahler oli ollut luonteeltaan ailahteleva ja että tämä oli 
myös pitänyt yllään Vitikon vaimon vaatteita.

Viimeisenä astui esiin todistaja Krut, joka selvitti, että Hahler oli saanut palkkaan, 
ruokaan ja vaatteisiin kaikkiaan 25 markan edestä rahaa. Tätä summaa hän piti riittä-
vänä, ”kun otti huomioon, että aika oli ollut kallis, ja että Hahler oli ollut huononpuo-
leinen työntekijä.” Oikeus pohti asiaa ja katsoi tulleen vahvistetuksi, että kantaja oli 
ollut työssään jokseenkin laiska ja kunnoton, minkä vuoksi jo maksettu palkka katsot-
tiin riittäväksi.880

Tempautuminen elämänvirran vietäväksi kestoltaan epämääräiseksi ajaksi, koettiin 
todistajan silmissä uhkana työnteolle. Ailahtelu ja pysähtely oli omaehtoista kairos-
aikaa, joka ei käynyt yksiin kelloajan kanssa. Tällainen itselleen oleminen oli jyrkästi 
kiellettyä ja sen ymmärsivät muutkin kuin isännät, mikä tästä spontaanista todistuk-
sesta käy ilmi. Elämyksellisyys omaehtoisena kokemuksena oli irrotettu kelloajasta ja 
muutettu luonteenpiirteeksi (toistuvaksi käyttäytymissarjaksi), joka vaati tarkkailua ja 
ojentamista.

Peter Winchin mukaan jonkin ymmärtämiseen sisältyy myös vastakohdan ymmär-
täminen: Siksi käyttäytyminen, joka on ymmärtämisen ja vain ymmärtämisen tulosta, 
on sellaista käyttäytymistä, jolle on olemassa vaihtoehto.881 Ailahtelu oli osa ymmär-
rettävissä (joskaan ei hyväksyttävissä olevaa) olevaa käyttäytymistä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että todistaja kylläkin tunnistaa ailahtelun, mutta ymmärtää sen sopimattomuu-
den juuri tähän nimenomaiseen tilanteeseen. Ailahtelevaisuuden vastakohtana voidaan 
nähdä täsmällisyys ja ennakoitavuus, jotka luonteenpiirteenä ovat olemassa jo valmiina 
eivätkä siis sinällään ole johdettavissa mistään konkreettisesta tilanteesta. Täsmälli-
syyttä voidaan tällöin luonnehtia universaaliin aika-avaruuteen kytkeytyväksi sisäisek-
si ominaisuudeksi. Täsmällinen työntekijä on sisäistänyt täsmällisyyden universaalina 
piirteenä, ei vain esimerkiksi osana sadonkorjuuta tai jotakin muuta luonnonrytmiin 
sitoutunutta toimintaa: Täsmällinen ei voi olla vain joskus, yhtä vähän kuin kello, joka 
ravistettaessa käy muutaman minuutin.

Toisinaan työn eetoksen tiukkuus on nähty eräänlaisena kurin markkinamekanis-
mina. Tämän ajatuskulun mukaan tiukkoina aikoina kuri koveni ja höltyi silloin, kun 
työvoimasta oli puutetta. Amerikan siirtolaisuuden kiivaimpaan aikaan 1900-luvun 
alussa Etelä-Pohjanmaalla oli jo työvoimasta pulaa, mutta tämä ei näkynyt työhön 
liittyvän kurin höltymisenä. Eteläpohjalaisessa työkulttuurissa laiskuuden rajankäynti 
oli ehdoton. Esimerkiksi Ylistaro oli vankkaa mäkitupalaisseutua 1800-luvun loppu-
puolella ja 1900-luvun alussa. Työkuri oli ankara. Pelloilta rekrytoitiin kelvollista 
väkeä mäkitupiin ja vanhat mäkitupalaiset saivat toimia nuorempien tarkkailijoina. 
Oli tärkeää rakentaa luottamusta niin, että tuli hyväksytyksi isännän silmissä. Tämä 

880 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron syyskäräjät 1870 CIIa: 16, § 80.
881 Winch 1979, 67.
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pätevyys kulminoitui tärkeissä touonteon ja elonkorjuun hetkissä, jolloin työtahti oli 
ankarimmillaan ja väkeä koolla eniten.

Tämän sai kokea 21-vuotias, täysi-ikäinen renki Matti Heikinpoika Raukko, joka 
oli haastanut talollinen Juho Varon työpalkasta Isonkyrön ja Ylistaron talvikäräjille 
vuonna 1900. Raukko sanoi ryhtyneensä rengiksi taloon sellaisesta palkasta ”kuin 
muutkin maksaa.” Hän oli saanut vuoden palveluksesta sata markkaa, mitä hän piti 
liian pienenä korvauksena. Raukko asetti vaatimustensa tueksi summan, jota hänelle 
maksettiin palveluspaikassa, joka hänellä oli oikeudenkäynnin aikaan, 150 markkaa 
parseelien lisäksi. Tämä oli hänen mukaansa tavanomainen paikkakunnalla maksetta-
va palkka. Vastaaja Juho Varon mukaan Raukko oli saanut palkkaa sen mukaan kuin 
oli ansainnut. Lisäksi Varo mainitsi, että Raukko oli palveluksessaan ollut ”uppiniskai-
nen ja laiska.”

Nyt oli todistajien vuoro esittää arvionsa kantajan työpanoksesta. Aluksi todistivat 
Raukon ikätoverit, jotka sanoivat Raukon tehneen töitä siinä missä muutkin. Lisäsipä 
todistaja Juho Koski, että Raukko oli kesän aikana varhain aamulla hakenut hevosia 
haasta ja myöhään illalla ollut niitä sinne viemässä. Maria Hakala todisti, että vastaa-
ja oli tehnyt työtä kuin muutkin, mutta muistutti, että ”kantajan leikkuutyö ei ollut 
kovin täydellistä.”

Samalla tavoin jatkoivat muutkin naispuoliset todistajat. Tilda Hellberg totesi, että 
kantajalla oli tapana kuokkia laiskanpuoleisesti ja seisoskella, kun piti kyntää. Hellberg 
kertoi, että hän ja Susanna Valli olivat olleet kolme päivää kyntämässä niin kutsutulla 
Friisin luhdalla ja tuolloin kantaja oli ajoittain mennyt metsään viipyen siellä tuntikau-
sia. Lisäsipä hän lopuksi, että kantaja oli vielä ”useasti seisottanut hevostaan.” Susanna 
Valli jatkoi, että Friisin luhtaa kynnettäessä hän ja Tilda Hellberg kynsivät jo toista 
sarkaa, kun kantaja tuli paikalle. Varo huomautti, että hän oli Friisin luhtaa kynnettäes-
sä ollut kipeä, jonka tähden oli täytynyt silloin mennä metsään ja että hän oli pakotettu 
seisottamaan hevostaan syystä, että hevonen oli laiska. Oikeus päätti vastaajan eduksi 
sillä perusteella, että renkejä oli saatettu palvelusvuodeksi 1898–1899 palkata sadalla 
markalla vuodeksi.882

Voidaan kysyä, oliko naisilla kenties jotakin erityistä hampaankolossa Raukkoa 
vastaan. Tämä on mahdollista, mutta todistuksen diskurssin rakentumiselle sillä ei 
ole merkitystä. Oleellista oli se, että Raukon työsuorituksesta kaivettiin esiin sellai-
set piirteet, jotka olivat eetoksen kannalta mahdollisimman raskauttavia. Kerronta 
Raukon työstä tiheni, kun ryhdyttiin puhumaan Friisin luhdan kyntämisestä. Tässä 
kohtaa naistodistajat kykenivät uskomattoman tarkasti muistamaan, kuinka paljon 
Raukko oli jäänyt työsuorituksessaan jälkeen. Kerroksittaisissa muistikuvissa Hellberg 
totesi, kuinka Raukko oli viipynyt metsässä ”tuntikausia” ja Valli alleviivasi, kuinka 
Raukko tuli paikalle, kun naiset olivat kyntämässä jo ”toista sarkaa.”

882 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron talvikäräjät 1900 CIIa: 59, § 68.
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On ilmiselvää, että Raukko oli jollakin tapaa rikkonut rutiineja. Raukon oma 
puolustautuminenkin tukee tätä ajatusta: Raukko ei suinkaan lähtenyt vähättelemään 
tekoaan, vaan puolustautui kertomalla olleensa sairas. Raukko siis itsekin myönsi oman 
työntekonsa puolittaisuuden. Sen sijaan on kyseenlaista, millä tarkkuudella Raukon 
rikkomus olisi puettava säännöksi. Hellbergin ja Vallin kielelliset ilmaisut kertovat 
siitä, ettei ollut olemassa mitään tarkasti sovittua sääntöä, kuinka kauan tauko olisi 
saanut kestää. Silti näyttäisi siltä, että Hellberg ja Valli olisivat olleet ”alitajuisesti” 
perillä siitä, että Raukon olisi pitänyt tehdä enemmän töitä.

Hakala, Hellberg ja Valli loivat diskurssin, jonka tehtävänä oli osoittaa Raukon 
työnteon puutteellisuus. Diskurssia kannattelevat ilmaukset syntyivät ”genealogian 
hämärissä” siinä mielessä, että niitä käytettiin juuri tässä oikeudenkäynnissä ja juuri 
tällä tavalla. Samalla nämä ilmaukset saattoivat toimia raaka-aineina uusille diskursii-
visille käytännöille. Yhtenä tarkoitettuna tai tarkoittamattomana seurauksena oli se, 
että kaikki todistuksen antaneet naiset vankistivat omaa valta-asemaansa osoittamal-
la säännöntuntemuksensa ja samalla epäsuorasti sen, että tekivät parempaa työtä kuin 
Raukko. Peltotyö toimi siis naisille mahdollisuutena, jonka varaan rakentaa voitokas 
kilpailullinen diskurssi. ”Rehellisyyden nimissä” tai tilannetta hyväksikäyttämällä 
Hakala, Hellberg ja Valli kykenivät nostamaan omaa arvoaan. Samalla he rakensivat 
kenties uuden standardin, jonka mukaan töitä mitoitettiin. Tämä puolestaan kietoi 
kaikki työntekijät entistä tiiviimmin jaotellun kurin ja itsetarkkailun verkkoon.

Diskurssit eivät syntyneet mistään selvästä säännöstä, vaan siitä, kuinka ihmiset 
kielellisten ilmausten kautta määrittelivät rutiinien rajoja. Juuri tämä sääntöjen epäsel-
vyys toimi diskurssin lähtökohtana. Samalla syntyi tietoa siitä, kuinka ihmiset hahmot-
tivat maailmaansa. Tiedon ehtona oli tarkkuus ja kaksinapaisuus, joka määritti puhujat 
omille paikoilleen. Tätä diskurssia saattoi pitää voitokkaana, koska se määritteli sekä 
puhujan että puheen kohteen suhteessa aikaan ja tilaan. Samalla diskurssin hyötynä oli 
se, että se kykeni tarjoamaan hallinnan mahdollisuuksia myös valtahierarkian alimmil-
la tasoilla. Aika-avaruuden tasolla tämä merkitsi yhä tarkemmin määriteltyjä toimija-
positioita. Kaikki olivat pelissä mukana eikä kukaan ollut enää turvassa.

5.11 Kasvatus

Yhteiskunnan hienojakoistumiseen kuului se, että yhä uusia hallinnan tekniikkoja 
otettiin käyttöön. Kun ruumis oli lakannut olemasta itsestäänselvyys, ryhdyttiin kiin-
nittämään huomiota yhä enemmän siihen, millä tavalla päivittäisiä askareita toimitet-
tiin. Voidaan väittää, että näillä ajatuksilla oli valmis pohja jo ajan palkkaussäännössä, 
joka edellytti ahkeruutta ja kuuliaisuutta. On kuitenkin eri asia, millä tavalla juridiikka 
pystyi todellisuudessa määrittämään yhteisöjen sisäisiä arvosuhteita. Lisäksi näkyvissä 
on se, että persoonallisuudesta ja sen hallinnasta tuli yhä vaikeampi kysymys.
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Jos ruumiin stigmatisointi kehitti fetisoidun persoonan, jota hallitsi ulkopuolisissa 
arvioissa vain jokin tietty dominoiva ominaisuus; kuurous, sokeus tai heikkous, niin 
oli myös mahdollista kehittää kuva hyödyttömästä ruumiista, jonka potentiaali valui 
hukkaan puuttuvan järjenkäytön takia. Foucault’n mukaan 1700–1800-luvulla synty-
neissä laitoksissa elivät yhtä aikaa eristettyinä jumalanpilkkaajat, prostituoidut, hullut 
ja työttömät. Näkökulma ei ollut medikaalinen, vaan eettinen: potilaiden katsottiin 
itse valinneen oman virheellisen polkunsa. Merkantilismin ja porvarillisen perhei-
hanteen myötä suhde hulluuteen kuitenkin muuttui. Hulluudesta tuli järjettömyyttä, 
ei-järjen läsnäoloa.883

Foucault’n mukaan erilaiset diskurssit syntyvät arkistoissa, jotka ovat historiattomia 
ja läsnä kaikkialla. Itse asiassa se, mitä kutsutaan historiaksi, on arkisto, diskursiivi-
nen kokoelma, jossa ajalla sinänsä ei ole merkitystä. Foucault’n mukaan jotkut etäiset 
tapahtumat ovat kirkkaita, toiset taas haalistuvat nopeasti. Tämä ajatus pitää sisällään 
sen otaksuman, että samanaikaisesti on mahdollista useiden eriaikaisten diskursiivis-
ten muodostelmien läsnäolo.884 Foucault’n tulkintalinjoja noudattaen voidaan esittää, 
että esimerkiksi ruumiin diskurssissa näkyvissä on jäljellä vanhaa näkemystä, jolloin 
vammaa tai haittaa tarkasteltiin eettisestä näkökulmasta. Kaatumatauti koettiin ärsyt-
tävänä, koska työntekijällä ei ollut ”halua” tehdä työtä.

Uudessa normaaliuden diskurssissa järjestä tuli hallitseva elementti. Järjettömyys 
merkitsee potentiaalisesti hyödyllisen ruumiin hylkäämistä. Jotta järjettömyys voitai-
siin tulkita oikein, täytyy pystyä määrittelemään normaaliuden tila. Foucault kuvai-
lee teoksessaan Madness and civilization, kuinka sairaiden ruumiiden ja järjettömyy-
den välille rakentui silta. Aivan kuten leprapotilaat täytyi aikoinaan eristää terveistä, 
täytyi järki kyetä erottamaan järjettömyydestä. Foucault’n mukaan spitaalin hävitessä 
melkein jo muististakin, kulkurit, rikolliset ja epäjärjestyneet mielet valtasivat entiset 
spitaalisten kansoittamat asuinsijat.885 Uuden ajan, teollistumisen ja modernisaation 
merkkinä oli järjen ja järjettömyyden yhdistäminen työnteon eettiseen transkendens-
siin: Kun ennen työ oli rangaistus, jota vastaan pyhät sotivat, tuli työhön nyt uusi, 
outo näkökulma. Outo sikäli, ettei työtä sinänsä voitu pitää luonnonlakina eikä sitä 
pohjimmiltaan voitu perustella millään entisiin traditioihin soveltuvalla tavalla. Tämä 
uusi näkökulma edellytti joutilaisuuden kukistamista ja itse joutilaisuuden näkemis-
tä epäjärjestyksenä. Uudet eristyslaitokset tukivat tätä ajattelua ja niiden tehtävänä oli 
juuria joutilaitten vastarinta pakottamalla nämä työhön vailla tarkoitusta. Kulkijuu-
desta ja työttömyydestä tehtiin rangaistavaa.886

Foucault’n esittämät teemat olivat tuttuja ajatuskulkuja Suomessakin, missä vaivais-
hoidonjohtaja Helsingius niin modernisti oli ajanut uusia vaivaistaloja ja perustellut 

883 Khalfa 2006, xvii.
884 Foucault 2005, 171.
885 Foucault 1993, 7.
886 Foucault 1993, 51–52.
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niiden olemassaoloa juuri Foucault’n kuvailemalla tavalla. Samalla tavalla kuin yhteis-
kunta oli aiemmin puhdistettu sairaista ruumiista, täytyi järki pystyä puhdistamaan 
haittaavista aineksista, eikä tämä onnistunut muutoin kuin parantamalla joutilaat työn 
voimalla. Kuten Foucault kuitenkin kuvaili, työ ja järki eivät kuuluneet luonnonlakei-
hin, jotka olisivat avautuneet ihmisille itsestään. Näin järki itsessään irtaantui luonnos-
ta ja järjen tehtäväksi tuli luonnon hallitseminen. Ruumiiden näkeminen ”heikkoina” 
tai ”hyödyttöminä” merkitsi hulluuden, tunteen ja impulsiivisuuden näkemistä järjen 
vastakohtana. Lapsenomaiset piirteet, leikinlasku ja ajan hukkaaminen epileptisissä 
kohtauksissa olivat sukulaisia järjettömyydelle, toisin sanoen luonnolle itselleen, ja siksi 
näitä piirteitä ryhdyttiin pitämään hyödyttöminä tai vahingollisina.

Voidaan kysyä, mikä oli tämän uuden rationaalisuuden keskeinen piirre? Esimer-
kiksi Weberin näkökulmasta katsottuna uuden järjen kehityshistoriaan kuuluu vahva-
na eettinen näkökulma: työtä oli tehtävä kuin se olisi kutsumus. Giddens tarjoaa toisen, 
täydentävän näkökulman: uusi rationaalisuus edellytti uutta aikakäsitystä. Aika erotet-
tiin paikasta yksinkertaisella tavalla, mekaanisen kellon avulla. Kun traditionaalisissa 
kulttuureissa aika oli sidoksissa luonnonrytmeihin ja paikkaan, mekaaninen kello teki 
ajasta ”tyhjää”. Samalla tuli mahdolliseksi järjestää uudella tavalla tilaa ja aikaa, josta 
esimerkkinä on junien aikataulut.887

Giddensin ajatusta voidaan tulkita siten, että aika muuttui kirjaimellisesti ”luonnot-
tomaksi”, siitä oli juurittu ne piirteet, jotka olivat tarpeellisia ajan hahmottamiseksi 
ilman kelloa. Edelleen esimerkiksi junien aikatauluttaminen voidaan nähdä tulevai-
suuden hallintaan tähtäävänä toimintana. Juuri tätä tulevaisuuden läsnäoloa voidaan 
pitää uuden rationaalisuuden keskeisenä piirteenä ja tulevaisuuden hallintaa samalla 
vallan mittarina. Kun aikaisemmin valta oli oleellisesti liittynyt asemaan, liittyi se 
nyt tulevaisuuteen. Vaikka esimerkiksi Giddensin käsitys refleksiivisyydestä merkit-
see lähinnä sosiaalisten käytäntöjen jatkuvaa tutkimista ja uudelleen muotoilua888, 
voidaan refleksiivisyys nähdä toisinkin: tulevaisuuden arviointina, uhkien torjumise-
na ja mahdollisuuksien haltuunottona. Samalla järjen ja epäjärjen rajapinnan yhdeksi 
synonyymiksi tuli yksilön kyky ymmärtää tulevaisuuden merkitys keskeisenä osana 
sosiaalista järjestystä. Abstraktimmalla tasolla järki on hyödyllistä suhteessa aikaan. 
Tällöin järkeä käytetään, jotta tulevaisuuteen sijoitetut asiantilat voisivat toteutua. 
Näin järjen hyväksyminen arkisena olotilana merkitsee tietyn tila–aika-järjestelmän 
hyväksymistä.

Helsingiuksen opeissa vaivaistalot rakennettiin tietyn kaavan mukaan ja vaivaista-
loissa vallitsi tietty järjestys. Nämä olivat pieniä, läpinäkyviä yhteiskuntamalleja, joiden 
tehtävänä oli vakuuttaa ihminen järjen hyödyllisyydestä, ei niinkään sen paremmuu-
desta. Hoidokille oli luvassa rangaistus, ellei järjestystä noudatettu. Vaivaistalot olivat 
kuitenkin vain yksi tapa rakentaa järjen diskurssi. Etelä-Pohjanmaalla oli rajanvetoa 

887 Giddens 1990, 17–18.
888 Giddens 1990, 38.
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tehty jo kyläjärjestysten puitteissa ja vapaamaanantain viettoa oli kriminalisoitu. Nyt 
kuitenkin tuomiokirjoista voi nähdä, ettei vapaamaanaista enää sakotettu ja uusi aika 
oli tunkemassa esiin. Esimerkiksi vuoden 1870 viinaoikeudenkäyntien osalla on nähtä-
vissä, kuinka syytettyjen mainekirjoissa ilmeni sakotuksia vapaamaanantain vietos-
ta 1840-luvulla. 1870-luvulla vapaamaanantaista ei enää nostettu syytteitä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoittanut sitä, että uusi aika olisi ollut jotenkin ”kurittomampaa”, vaan 
sitä, että kuri oli muuttanut luonnettaan.

Traditionaalisessa mielessä varsinaisesta pedagogisesta ohjauksesta ei voida puhua. 
Vuoden 1723 palkollissäännössä määrättiin, että lapsen on palveltava niin kauan, 
että isännän vaivat ja kulut tulivat korvatuiksi.889 Vuoden 1865 palkollissäännössä 
todettiin puolestaan seuraavasti: ”Jos joku ottaa köyhiltä vanhemmilta lapsen kasva-
tettavaksi ja elätettäväksi määrätyin vuosien palvelusta vastaan, pitää suostumus 
siitä kirjallisesti todistajain läsnä ollessa tehtävän ja lapsen hoitaja astuu vanhempain 
oikeuksiin.” Tähän lain kohtaan vedottiin edelleen käräjien palkollisoikeudenkäyn-
neissä 1800-luvun loppupuolella.

Etenkin köyhien vanhempien lasten kohtalona oli usein joutua ”kasvatettavak-
si” taloihin, mikä usein tarkoitti kovaa työntekoa.890 Kasvatuksen hyvänä puolena 
isännälle oli se, että kasvatille ei tarvinnut maksaa palkkaa. Esimerkiksi kun Ristii-
nassa torpparinpoika Kustaa Matilainen vaati itselleen vuosipalveluksesta palkkaa 
55 markkaa, vastaaja tyrmäsi vaatimuksen sillä perusteella, että vastaajan ja kantajan 
äidin välillä oli ”vanha asia”, jonka vuoksi palkkaa ei ollut tarvis maksaa.891 Jos palkkaa 
alaikäiselle maksettiinkin, se tapahtui ”armosta”, kuten toisessa, samoilla käräjillä esille 
tulleessa tapauksessa: Ristiinalaisen torppari Kustaa Modigin alaikäiselle pojalle isäntä 
oli hyväntahtoisesti antanut 12 naulaa leipää ja 4 kappaa perunoita.892 Myös Joroisilla 
vuonna 1887 torppari Henrik Lyytikäinen puhui ”sääliväisyydestä”, kun oli ottanut 
luokseen itsellinen Anna Lovisa Lyytikäisen, joka haki palkkaa itselleen neljältä 
vuodelta. Sääliväisyyteen vedoten Lyytikäinen ei ollut valmis palkkaa maksamaan.893

Usein niilläkin alueilla, missä palkka maksettiin yleensä rahassa, saivat alaikäiset 
tyytyä luontaispalkkaan tai vaatteisiin.894 Esimerkiksi itsellinen Jaakko Hietikko 
Ilmajoen pitäjän kirkonkylästä oli haastanut käräjille itsellinen Maria Pyymäen paimen-
tytön palkasta. Hietikon mukaan hänen 12-vuotias tyttärensä oli ollut paimenessa 
toukokuusta syyskuun loppuun ja saanut palkaksi vaatteita ainoastaan 3,40 markan 
arvosta. Nyt Hietikko katsoi kohtuulliseksi vaatia 12 markan korvausta työpalkaksi. 

889 Kallio T. 1913, 159.
890 Esimerkiksi Halmekoski 2011, 34.
891 Ristiinan talvikäräjät 1870 Cac: 8, § 46.
892 Ristiinan talvikäräjät 1870 Cac: 8, § 52.
893 Joroisten käräjät 1887 C2a: 15, § 156.
894 Gylling 1907, 87. Käytäntö oli yleinen, esimerkiksi Gyllingin tutkimassa Ikaalisten pitäjässä.
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Oikeus kumosi kanteen sillä perusteella, ettei kantaja voinut näyttää toteen sitä, että 
hänen tyttärensä olisi ansainnut enempää palkkaa kuin mitä jo oli maksettu. 895

Alaikäiset eivät voineet olla varmoja palkastaan vielä viisitoistavuotiaanakaan. 
Näiden taitoja, fyysisestä voimasta puhumattakaan, saatettiin kyseenalaistaa jatku-
vasti, vaikka työaika saattoi olla sama kuin aikuisilla ja tehtävätkin jo melko vaativia. 
Ilmajoella alaikäinen Herman Ojanen Kokkolankylästä haki oikeutta äitinsä Liisa 
Ojasen avustuksella. Ojanen oli täyttänyt lokakuussa 15 ja ollut tammikuusta aina 
marraskuun alkuun rengin töissä. Tältä ajalta hän oli saanut vain ylöspidon, pari paitaa 
ja seudulle ”tavallisia parseeleita”. Vastaajana toiminut talollinen Jakob Kokko, Kokko-
lan kylästä, omisti oikeudelle todistuksen (hemställde en pröfning), jossa hän kysyi 
”missä määrin 15-vuotias poika olisi voinut ansaita itselleen lisäpalkkaa.”896

Köyhät, alaikäiset ja orvot olivat siis traditionaalisesti ymmärretty elätettäviksi ja 
sitä kautta ainoastaan edulliseksi työvoimaksi. Vähitellen kasvatuksellinen aspekti 
murtautui kuitenkin esiin. Tällöin kysymys oli vuosipalvelusta.

Vuosipalvelus oli rankkaa työntekoa, mutta siihen sisältyi jo lainkin mukaan 
kasvatuksellinen näkökulma. Rengistä haluttiin hioa pois kaikki ne särmät, jotka 
olisivat saattaneet jatkossa aiheuttaa ongelmia tehokkaassa työsuorituksessa. Kuten 
englantilaista vuosipalveluinstituutiota tutkinut Ann Kussmaul on huomauttanut, 
vuosipalvelu auttoi ratkaisemaan ongelman, mitä tehdä lapsille, jotka olivat murros-
iän ja avioliiton välimaastossa. Kun palvelijat ja oppipojat odottivat avioliittoa, heillä 
oli mahdollisuus oppia kykyjä ja säästää palkkansa ilman että heillä olisi ollut tarvet-
ta ylläpitää itseään.897 Vuosipalvelus oli siis siirtymäriitti, jonka yhtenä tehtävänä oli 
koulia piika tai renki aikuismaailmaan. Tähän maailmaan kuului oleellisena arvona 
luotettavuus ja tasaisuus, josta sitten palkintona saattoi renki hyvässä lykyssä ansaita 
itselleen mäkituvan.

Ikä ja palkka kietoutuivat toisiinsa, mutta palkkaan vaikuttivat myös muut seikat. 
Jos paimentyttö edusti palkkakategorian alinta kastia, niin mitkä tekijät sanelivat sen, 
kuinka paljon esimerkiksi 15–17-vuotiaalle oli sopivaa maksaa? Mitä ilmeisimmin 
maaseudun elämässä tärkeät seikat kuten hevosella ajo, kyntäminen, suoritukset elopel-
lolla ja erityisesti puinti olivat initiaation luonteisia testejä, jotka läpäistyään piika tai 
renki saattoi toivoa itselleen parempaa palkkaa. Kylvön ja sadonkorjuun ohella puinti 
oli maataloudessa yksi niitä harvoja alueita, missä inhimillisellä työpanoksella oli suuri 
merkitys.

Puinti tehtiin yleensä öisin ja väki saatettiin herättää niinkin varhain kuin yhden 
aikaan yöllä. Lyhyeksi jääneiden yöunien ja raskaan työpäivän jälkeen täytyi palkol-
listen nyt suoriutua tärkeästä ja tarkkuutta vaativasta tehtävästä. Väsymyksen ja pölyn 
kirvellessä silmiä oli pystyttävä kovaan fyysiseen suoritukseen samalla pitäen mieles-

895 Ilmajoen syyskäräjät 1900 C1a: 67, § 23.
896 Ilmajoen talvikäräjät 1870 C1a: 15, § 26.
897 Kussmaul 1981, 3.
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sä, miten tärkeää oli saada jokainen elopellolta hankittu jyvä talteen talvea varten. 
Kuvauksien intensiivisyydestä päätellen puintiin kiinnitettiin Etelä-Pohjanmaalla 
erityistä huomiota. Tämä oli ymmärrettävää kahdesta suunnasta. Yhtäältä viljan varas-
tointiin kiinnitettiin enemmän huomiota kuin vaikkapa Savossa, missä viljaa säilytet-
tiin edelleen aumoissa. Yksilön näkökannalta kova puintisuoritus merkitsi kohonnutta 
palkkaa ja kenties mahdollista torpan tai mäkituvan paikkaa.

Esimerkiksi juuri 18 vuotta täyttäneelle riuskaksi työmieheksi todistajien mainit-
semalle Michel Naskalille oli talollinen Thomas Anttila Laihian Ratinkylästä maksa-
nut kolmen ja puolen kuukauden palveluksesta vain 12 markkaa, villapaidan ja parin 
kenkiä. Naskali oli kuitenkin tehnyt palkkavertailuja ja totesi, että verrattuna siihen, 
mitä hänen ikätoverinsa vastaavasta työstä seudulla ansaitsivat, hänen palkkansa 
tulisi olla kaksinkertainen. Niinpä hän vaatikin palkanlisää isännältään Anttilalta 12 
markkaa. Anttila vetosi parseeleihin, joita hänen mukaansa oli maksettu kaikkiaan 
36 markan edestä. Tämä oli hänen mukaansa täysi korvaus Naskalin ikäiselle nuorelle 
miehelle.898

Nyt oikeudenkäynti siirtyi käsittelemään rengin työpanoksen arvoa. Tällä kertaa 
erityistarkastelussa oli kuitenkin Naskalin esittämän kanteen kärki eli rengin iän 
suhde palkkatasoon. Todistajana toiminut talollinen Johan Luoma kertoi, että Naskali 
oli työskennellyt hänelle riihessä kahden päivän ajan, jolloin Naskali oli osoittanut niin 
”kykyä kuin tahtoa.” Samalla hän totesi maksaneensa itse 19–20-vuotiaille rengeille 40 
markkaa palvelusvuodelta.

Renki Matts Ollila, joka oli 25. päivä maaliskuuta 1870 täyttänyt yhdeksäntoista, 
kertoi ansainneensa vuosipalkkana naapuritalossa 25 markkaa. Ollila ei silti omien 
arvioidensa nojalla osannut sanoa, millainen renki Naskalin työkyky oli verrattuna 
”täysikasvuiseen” mieheen.

Renki Ollilan ja talollinen Luoman sanoista käy ilmi, että 18–20-vuotiaan työpa-
nosta ei pidetty vielä sellaisena, että siitä olisi voinut maksaa täyttä palkkaa. Tämä 
kertoo siitä, että työntekijöiden hierarkkisuus oli rakentunut vahvasti sekä kyvyn että 
iän mukaan. Näistä ikä oli määräävä tekijä, sillä vaikka Naskali oli Luoman mukaan 
osoittanut kykyä ja tahtoa, ei tämän ansioita siitä huolimatta katsottu täysikasvuisen 
miehen mukaisiksi. Saattoi tietenkin olla, että renki Ollilan puheissa pilkahti myös 
kateuden piru, kun hänen täytyi arvioida nuorempaa ja kyvykkääksi kehuttua kolle-
gaansa.

Puintisuoritusta voidaan tarkastella refleksiivisyyden näkökulmasta. Giddensin 
mukaan refleksiivisyys kuuluu sisäsyntyisenä inhimilliseen olemukseen. Traditionaa-
linen refleksiivisyys pyrkii palauttamaan nykyhetken menneiden aikojen sukupolvien 
kokemukseen, jolloin reflektion tarkoituksena on hallita syklisesti toistuvaa maailmaa. 
Moderni reflektio toimii päinvastoin. Arkipäivän rutiineilla ei ole enää minkäänlais-
ta sisäsyntyistä yhteyttä siihen, ”mitä oli tehty ennen”. Käytännön hyväksyttäminen 

898 VMA: Laihian talvikäräjät 1871 C1a: 5, § 19.
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sillä, että se on traditionaalista, ei enää käy; traditio voidaan oikeuttaa, mutta vain tietä-
myksen valossa, joka itsessään ei ole enää traditiota. Modernin elämän refleksiivisyys 
merkitsee sitä, että sosiaalisia käytäntöjä tutkitaan jatkuvasti ja muotoillaan uudelleen 
kasvavan tiedon valossa.899

Tässä suhteessa puinti ankkuroitui refleksiivisyydessään traditionaalisuuden ja 
modernin rajamaastoon. Työsuoritukseen huomion kiinnittäminen oli kahdensuun-
taista. Suoritusta kontrolloitiin, mutta samalla jokainen työntekijä saattoi vaikut-
taa suoritukseen itse suuresti. Jo pelkkä lausuma ”osoittanut tahtoa ja kykyä” kertoo 
siitä, että puinti haluttiin suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. Tällaisenaan tämä 
työsuoritus erotti ”jyvät akanoista”, toimimalla yksilöllistävänä ja erottavana tekijänä. 
Arjen tasolla puintia voidaan pitää refleksiivisenä suorituksena, jossa työntekijä joutui 
kontrolloimaan itseään ja ymmärtämään puinnin merkityksen a la ”carpe diem”.

Itsereflektioon on liitettävissä itsekuri ja kunnia, mutta myös erityinen suhde tulevai-
suuteen. Puinti oli yksi tärkeä askelma rakennettaessa tulevaisuutta. Jos tähän suhtautui 
liian välinpitämättömästi, oli aina joku, joka oli valmis osoittamaan enemmän ”kykyä 
ja tahtoa”, ja hankkimaan itselleen paremmat asetelmat työtilaisuuksista ja suosiosta 
kilpailtaessa. Puinti oli askel tiellä, jota voisi kutsua minimielämäkerran täyttämiseksi. 
Vaikka palkintona oli ”vain” työkunnia tai mäkituvan paikka, oli rengin näkökulmasta 
katsottuna tällaisella seikalla painoa. Tuo painoarvo vain lisääntyi, kun mahdollisuu-
det karjankasvatukseen ja käsityöläisyyteen lisääntyivät.

Oliko hetken karaisemisella ja jatkuvalla tutkinnolla sitten muita seuraamuksia? 
Yhdeksi tärkeäksi seuraukseksi voisi ottaa tila-ajan laajentumisen, ”tulevaisuuden 
kolonisaation”, kuten Anthony Giddens asian ilmaisee. Tällä tarkoitetaan tajunnan 
laajentamista tulevan ajan haltuunottoon, jolloin tulevaisuus kiskaistaan nykyhet-
keen.900 Foucault mainitsee, kuinka suuren vallankumouksen alussa oli alkeisopetuk-
selle asetettu tavoitteeksi muun muassa ”ruumiin kehittäminen ja vahvistaminen” sekä 
lapsen valmentaminen ”tulevaisuuden varalta johonkin mekaaniseen työhön”: Niin 
ikään pyrittiin antamaan hänelle ”tarkka silmä, varma käsi ja nopeutta toimissaan.”901

Ruumis ja aika haluttiin kolonisoida ja ottaa hyödylliseen käyttöön. Oli tär keää 
synnyttää yksilö, joka kantaisi huolta tulevaisuudesta ja koettaisi liittää nykyhetken 
saumattomaksi jatkeeksi aika-avaruuteen. Etelä-Pohjanmaalla, missä kurista oli tullut 
toinen luonto, tämä tulevaisuuden haltuunotto oli hyvällä oraalla jo vuonna 1870. 
Perinteisen maatalouden erilaiset kausityöt muodostivat solmukohtia, jolloin palkol-
lisen täytyi olla erityisen tarkkana. Suoritusta seurattiin isännän, palkollisten ja muun 
työvoiman toimesta. Onnistunut suoritus kohotti palkollisen arvoa ja antoi tälle lisää 
mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen. Maatyöt olivat kuitenkin vain yksi osa vuosi-
palvelusta eikä välttämättä paras tapa kohottaa palkkaa. Jo nälkävuosien jälkeen on 

899 Giddens 1990, 37–38.
900 Giddens 1991, 86.
901 Foucault 1980b, 236.
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nähtävissä, että palkollisten suorittamista käsitöistä oli tullut tärkeä osa vuosipalvelu-
instituutiota, niin pitkälle, että niistä mainittiin jopa päästökirjoissa. Tämä käy ilmi 
esimerkiksi laihialaisen talollinen Herman Riskan kirjoittamasta päästökirjasta:

”Päästökirja trenkiille Kustaa Jaakonpojalle Malmille, joka on palvellut minun 
tykönäni vuoden ja on vapa minun palveluksestani ensi päivänä marraskuussa 
1870. Ja on näyttänyt olevan rehellinen ja tehnyt työnsä toimellisesti ja saataval-
lisesti käsi aloja (= käsitöitä) tehryksi kuin trenkien tarttee tehrä.”902

Käsityötaitojen merkityksestä kertoo myös se, että ne nousivat mukaan myös palvelus-
aikaa koskevissa todistuksissa. Närpiössä Gabriel Österback oli työskennellyt renkinä 
talollinen Johan Ylsöbäckille palvelusvuonna 1868–1869. Tässä yhteydessä torppari 
Anders Österback kertoi, että hän ei ollut työskennellyt kantaja Österbackin kanssa, 
mutta että hän oli edellistalvena nähnyt Österbackin valmistamia astioita, jotka olivat 
”välttävästi” tehtyjä.903

Käsityötaitojen kehittäminen oli juuri sitä irtaimen väestön puhdetyöskentelyä, 
josta vaivaishoidontarkastaja oli niin lämpimästi puhunut pamfleteissaan. Talven 
hiljaiset kuukaudet kuluivat käsityötaitoja hioessa ja vuosien mittaan nämä taidot 
alkoivat kapitalisoitua ensin palvelusaikana maksettuna palkkana ja myöhemmin 
selvänä rahana. Vaikka käsityöt olivat monelle vain palkollisaikaan kuuluva työn osa 
tai sivuansioiden lähde, saattoivat ne silti olla tuottoisia. Tämä käy ilmi oikeudenkäyn-
nistä, missä itsellismies Erik Nordberg Pirttikylästä haki lisäpalkkaa edesmenneel-
le tyttärelleen, joka oli kuuden ja puolen vuoden ajan palvellut talollinen Hahdolla 
Jurvan kirkonkylässä.

Hahto eväsi Nordbergin vaatimukset vedoten mm. siihen, että piika Nordberg oli 
astunut 15-vuotiaana palvelukseen köyhänä ja puilla paljailla (utblottad). Elinaikanaan 
piika Nordberg oli kuitenkin saanut koottua niin paljon omaisuutta, että Pirttikylässä 
järjestetyssä huutokaupassa siitä saatiin 450 markkaa. Hahdon mukaan huutokaupat-
tu omaisuus koostui mm. langoista, joita Nordberg oli joutoaikoinaan kehrännyt.904 
450 markan summaa voidaan todellakin pitää huomattavana omaisuutena. Vertailun 
vuoksi voi ottaa rengin vuosipalkan. Vuonna 1870 tavallinen renki sai olla tyytyväi-
nen, mikäli kykeni saamaan vuodessa palkkaa viisikymmentä – seitsemänkymmentä 
markkaa piian palkkojen jäädessä puoleen. Nordberg oli siis säästänyt piika-aikanaan 
joka vuosi vähintään hyvätuloisen rengin vuosipalkan verran!905

Nordbergin tulevaisuuteen kurkottamisella ei todennäköisesti ollut muuta tarkoi-
tusta kuin menestyminen avioliittomarkkinoilla, joka sekin tapahtui samassa hyödyn 

902 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät 1871 C1a: 5, § 88.
903 VMA: Närpiön talvikäräjät 1870 C4a: 13, § 90.
904 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät, 1870, C1a: 4, § 107.
905 Pohjalainen 18.1.1898, 2. Lehdessä esitetyn tiedon mukaan 0,5 hehtaarin palstatila maksoi vuon-
na 1898 1000 markkaa. Nordberg oli siis saanut säästöön ainakin puolet palstatilan arvosta.
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diskurssissa kuin elämäkerrallisen narratiivin rakentaminen. Tästä joutoaikojen 
hyväksikäytöstä ei kuitenkaan ollut kuin askel täysimittaiseen kotiteollisuuteen, josta 
tässä tutkimuksessa on edellä jo esitetty esimerkkejä. Elämismaailman horisontti siirtyi 
yhä kauemmaksi luonnon ja ruumiin hallitsemista tiloista ja yksilö siirtyi yhä lähem-
mäksi markkinoita. Markkinoilla kelloaika näyttäytyi välttämättömänä osana elämis-
maailmaa, mutta se ei silti hallinnut tehdaskurin tavoin. Raha – liquid – silloitti tietä. 
Hintana oli riski, jota vastaan tulevaisuutta oli arvioitava. Tässä suhteessa ajalla alkoi 
olla monimuotoisempia ominaisuuksia. Toisin kuin Pohjanen ehdottaa, moderniin 
taipuvainen ihminen ei ollut luostarin muurien ympäröimä munkki.906 Kronologinen 
aika saattoi muodostaa piirin, mutta tuo piiri oli mahdollista ylittää omien henkilökoh-
taisten kykyjen avulla. Ylittämisestä ja ajan uudelleen määrittelystä tuli eräänlainen 
voiman symboli, jossa Amerikan ulottuvuudella oli tärkeä merkitys.

5.12 Valta ja läheisyys

Vallan ja sosiaalisten suhteiden verkosto oli muuttumassa 1800-luvun lopulla kaikkial-
la. Tämä muutos merkitsi siirtymistä entistä enemmän vaihdantatalouteen ja sosiaa-
lisiin suhteisiin, jotka pitivät sisällään kilpailua. Samalla valta muuntui entistä enem-
män kurijärjestelmäksi, joka näyttäytyi tasaveroisena ja kaikkia yhtäläisesti koskevana 
ominaisuutena. Kurinpitovallassa korostui verkostomaisuus ja se, ettei valta kuulunut 
erityisesti kenellekään: Se oli osa toimintaa itseään.

Perinteinen valta ymmärrettiin puolestaan lähinnä paternaalisena valtana, jolloin 
palkkasuhteita hallitsivat ”talon tavat.” Tämä valta oli hyvin paikallista ja mahdollisti 
monenlaisten sosiaalisten suhteiden olemassaolon. Yksi sulkeutumassa oleva ulottu-
vuus oli Savossa tunnetuksi tullut tapa, joka salli monenlaisten ihmisten asumisen 
samassa taloudessa. Tässä ulottuvuudessa tärkeintä oli vastavuoroisuus, jota Jacques 
le Goff on pitänyt ominaisena kolmannentoista vuosisadan läntiselle taloudelle. Goff 
lainaa Karl Polanyita hahmottaessaan tuon suhdeverkoston laatua:

”Meidän täytyy päästä eroon siitä syvään juurtuneesta käsityksestä, että ekono-
mia on ollut kokemuksen kenttä, josta ihminen on ollut aina tietoinen. Talou-
delliset faktat oli upotettu tilanteisiin, jotka eivät alunperin olleet luonteeltaan 
taloudellisia eivätkä tavoitteet tai keinot olleet etupäässä materiaalisia. Talouden 
käsitteen kristallisointi tapahtui ajassa ja historiassa. Mutta aika tai historia ei 
ole tarjonnut käsitteellisiä työkaluja, joilla voisi tunkeutua sosiaalisten suhteiden 
hetteikköön, johon talous oli upotettu. Tämä on tehtävä, jota kutsutaan institu-
tionaaliseksi analyysiksi.”907

906 Pohjanen 2002, 215–216.
907 Le Goff 1988, 20; Polanyi 1957, 74.
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Polanyin mukaan 1800-luvun sivilisaatio oli taloudellinen siinä erityisessä ja muista 
poikkeavassa mielessä, että se päätti valita perustakseen voittomotiivin, vaikuttimen, 
joka on hyvin harvoin tunnustettu päteväksi ihmisyhteisöjen historiassa ja jota ei kos-
kaan ennen todellakaan ollut korotettu jokapäiväisen elämän toiminnan ja käytöksen 
oikeuttajaksi. Itseään säätelevä markkinajärjestelmä pohjautui ainutkertaisesti tälle pe-
riaatteelle.908

Vaihdantatalouden esiinmarssi näkyi uusina taloudellisten suhteiden muotoina. 
Yhtenä airuena uudessa järjestelmässä oli koron perintä, jota pidettiin pitkään äärim-
mäisen halveksittuna taloudellisen toiminnan muotona. Korkoa pidettiin varkautena ja 
jokaista koronkiskojaa varkaana. Koronkiskoja ei kuitenkaan ollut mikä tahansa varas, 
hän oli varas, joka varasti suoraan jumalalta.909 Koron ottajille oli aina varattu paikka 
paholaisen kartanossa, jos kohta myöhempinä aikoina pako helvetistä mahdollistui 
kiirastulen kautta. Goffin mukaan koron kehittyminen taloudellisen toiminnan osaksi 
vauhditti taloutta kohti kapitalismia kolmanneltatoista vuosisadalta eteenpäin.910

Goffin ja Polanyin kuvailema muutos oli ollut täyttä totta jo kauan aikaa ennen 
1800-luvun puoltaväliä Etelä-Pohjanmaalla, missä monet perinteiset ajatusmuodot 
olivat jo sulkeutuneet ja eristäneet yksilöt omiksi taloudellisiksi yksiköikseen. Tästä 
esimerkkinä voidaan pitää syytinkijärjestelmän kehittymistä sekä tuomiokirjoihin 
kirjattuja velkomusoikeudenkäyntejä, missä rahanlainaajat perivät oikeusteitse saata-
viaan, yleensä kuuden prosentin korkoa vastaan. Yksilöiden muuntuminen jatkui 
edelleen kurijärjestelmän tuottamissa prosesseissa. Puhetavat kertovat siitä, että Etelä-
Pohjanmaalla isännän ja palkollisen välille oletettiin selvä ero. Tämä ero oli hierarkki-
nen, mutta ennen muuta se oli taloudellinen: Isäntä perheineen muodosti oman talou-
dellisen yksikkönsä ja palkollinen omansa.

Sen sijaan etenkin Savossa oli vallalla useampia sosiaalisen järjestyksen muoto-
ja, joista osa korosti läheisyyttä ja vastavuoroisuutta. Tyylipuhtaimmillaan nämä 
sopimukset muistuttivat usein enemmän vastavuoroista lahjojen vaihtoa kuin kahden 
eri talouden välistä sopimusta. Jopa 1800-luvun lopun patriarkaalisuuteen nojaavaan ja 
jälkeenjääneeksi moititun juridisen koneiston oli tunnustettava avuttomuutensa näitä 
sotkuisia kiistoja ratkaistaessa.

Esimerkiksi Pieksämäellä itsellinen Johan Kauppinen oli asunut hänen talossaan 
kahden kuukauden ajan nauttien leipomuksista ja pesusta kolmen markan edestä. 
Lisäksi Staffan Valkonen, joka oli Kauppisen velipuoli, kertoi että hän oli 14 vuotta 
sitten antanut Kauppiselle taskukellon, jonka arvo oli ollut 12 markkaa, mistä vielä 
5,20 olisi ollut maksamatta. Kauppinen puolestaan kiisti, että olisi asunut Valkosen 
luona muuta kuin niinä aikoina, kun oli siellä työssä.

908 Polanyi 2001, 73.
909 Le Goff 1988, 39.
910 Le Goff 1988, 93.
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Todistajan, itsellinen Ferdinand Gråstenin mukaan, Valkonen oli kantajalta saanut 
markan arvoisen kankaan, 2 markkaa kirveestä ja 4 markkaa käteistä. Kauppinen oli 
puolestaan saanut Valkoselta 4 skålpundia voita, kapan suolaa, kapan jauhoja ja yhden 
lispundin lihaa ja jonkin verran perunoita. Kuinka kauan kantaja oli vastaajan talou-
dessa asunut, sitä ei todistaja osannut sanoa.911 Oikeus siirsi jutun tutkittavakseen 
seuraaville käräjille.

Elina Wariksen mukaan vastavuoroisuuden periaate korostui Savossa myös siten, 
että tavallinen maatyöläinen saattoi kohota talollisluokkaan ryhtymällä nk. yhtiömie-
heksi. Yhtiötä perustettaessa isännän ja taloon tulevan yhtiömiehen välille solmittiin 
sopimus. Yhtiöön meneminen edellytti yleensä talon edustajan, useimmiten isännän ja 
yhtiömiehen välistä sopimusta. Sopimukseen kirjattiin omaisuus, jonka yhtiömies toi 
mukanaan taloon. Taloon otettiin yhtiön perustamista varten enemmän tai vähemmän 
vieras mies. Yhtiömiesten joukossa oli selvästi myös miehiä, jotka olivat talon isännälle 
verisitein tai avioliiton kautta sukua.912

Yhtiöissä tärkeä kysymys oli se, kuinka vetää raja yhtiön omaisuuden ja henkilö-
kohtaisesti ansaittujen tulojen välillä. Suurperheistä ja yhtiömuotoisista kotitalouksis-
ta saattoi yksi tai useampikin jäsen olla työpalveluksessa Venäjällä tai Inkerinmaalla. 
Rahoilla, jotka jäsenet tienasivat matkatöissä, heidän edellytettiin osallistuvan yhtiön 
talouden hoitoon. Jopa piian tai paimenen töissä vieraassa kotitaloudessa tienatut varat 
edellytettiin saatavan kotiyhtiön käyttöön. Tämä oli keino hankkia yhtiölle rahavaroja. 
Yhtiön jäsen saattoi joutua kuitenkin korvaamaan sellaiset työpäivät, jotka oli käyttä-
nyt yksityisyritteliäisyyteen. Esimerkiksi käsityöläisenä toiminut ruokolahtelainen 
suutari joutui korvaamaan 75 hopeakopeekalla ne päivät, jotka oli ilman lupaa ollut 
pois yhtiön heinänteosta.913

Samanlainen yhteisön ja individualismin välinen yhteentörmäys tapahtui Mänty-
harjulla, missä talollinen Risto Mouhu oli ottanut loinen Tuomas Mouhun yhdys-
mieheksi sopimuksella: ”Saat tulla työtä tekemään ja leipää syömään vaan palkkaa 
en maksa, tämähän talo meistä jääpi, kun aika jättää.” Tämän puheen nojalla kantaja 
oli taloon tullut. Vastaajan mukaan kantaja Mouhu oli ryhtynyt kuitenkin käymään 
muualla töissä ja ottanut vaimonsakin mukaan, jolloin vastaajan mitta oli täyttynyt, 
etenkin kun kantaja vielä oli töissään huolimaton. Näin yhtiöelämä päättyi ja sopimus 
purettiin.

Individualistisia pyrintöjä ei katsottu hyvällä silmällä edes siinä tapauksessa, että ne 
eivät sinänsä haitanneet yhtiön toimintaa. Esimerkiksi yksityinen kalastus tai suuta-
rointi saatettiin kieltää uhkasakon voimalla.914 Yhtiö rajoitti ja valvoi jäsentensä aikaa, 
jolloin yksilön elämäkerta muodostui suhteessa yhtiöön. Yksilöllistä, omaelämäkerral-

911 JoMA: Pieksämäen talvikäräjät 1870 CIIa: 144, § 377 ja syyskäräjät CIIa: 144, § 215.
912 Waris 1999, 127.
913 Waris 1999, 151.
914 Waris 1999, 168.
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lista aikaa ei ollut olemassa muuta kuin erityisillä sopimuksilla tai rutiinia rikkovassa 
mielessä. Yksilö, jonka maailma alkoi rakentua yhteisön ulkopuolelle, menetti yhtiöön 
ja sen mukaisiin sosiaalisiin suhteisiin palautuvan ajan. Hänestä tuli jälleen vieras, 
jolloin koko yhtiösopimus menetti merkityksensä.

Palkka- ja palkollisoikeudenkäynneistä luettavissa olevat vastavuoroisuuden ja lähei-
syyden diskurssit eivät sulkeneet pois sitä, etteikö sosiaalisiin suhteisiin olisi pesiytynyt 
patriarkaalista vallankäyttöä. Perinteisessä vallankäytössä vallan keskus oli toimija, 
kun taas vallan kohteet olivat vallan rajaamia ja halvaannuttamia. Näin auktoriteetti 
pohjautui siihen, kuinka hyvin vallan kohde saatiin rajattua irti niistä toimista, jotka 
valta määritteli negatiivisiksi tai yhdentekeviksi. Perinteinen valta rakentui autoritaari-
suudelle, jolloin kurin tuottaminen esiintyi ulkoisena ja kuri ilmestyi aina persoonalli-
sessa muodossa: Ihmisen oletettiin toimivan hierarkiassa siksi, että valta joko rajoitti tai 
mahdollisti asioita, ei siksi, että niiden tekeminen olisi koettu omaa motivaatioraken-
netta vastaavaksi. Perinteinen vallankäyttö oli näin oleellisilta osiltaan kahdenvälistä 
valtaa. Tällöin rutiinit eivät rikkoutuneet suhteessa sisäistettyyn kuriin, vaan suhteessa 
niihin paikallisuuksiin, joita kulloinenkin valta oli päättänyt rakentaa. 

Palkollissääntö itsessään tarjosi oivan tukikepin patriarkaaliselle järjestyksenpidol-
le, korostihan se uskollisuutta ja ahkeran työnteon merkitystä. Vuosipalkollinen, joka 
solmi sopimuksen taloon tai torppaan, oli palkollissäännön alainen ja hänen oli nouda-
tettava sitä tapaa, joka talossa oli vallalla. Patriarkaalisessa järjestyksessä puheen ”totte-
lemattomuudesta”, ”laiskuudesta” ja ”joutilaisuudesta” omistivat pääasiassa isännät, 
kun taas palkolliset johdattelivat helpommin puheen muihin teemoihin, kuten esimer-
kiksi isännän ja palkollisen väliseen konfliktiin.

Esimerkiksi piika Fredrika Tarkiainen oli haastanut oikeuteen talollinen Mauritz 
Tigerstedtin. Todistajina kuultiin renki Tobias Heinosta, ruotuvaivainen Johan Halos-
ta, itsellisvaimo Maria Konttista, ja Maria Markkasta. Pulkkinen kertoi, että sinä 
aikana kun piika Tarkiainen oli palvellut navettapiikana, oli yksi lammas ja yksi vasikka 
kuollut. Tähän ei Pulkkinen osannut sanoa syytä eikä myöskään sitä oliko Tarkiainen 
ollut ”laiska tai huolimaton.” Toinenkin todistajista kertoi, että lehmä, joka oli kuollut, 
oli ollut sairas. Tigerstedtin mukaan piika Tarkiainen oli itse kieltäytynyt menemästä 
töihin ja itse halunnut erota työstään, minkä Tarkiainen kielsi.

Todistajaksi kutsuttu renki Tobias Heinonen oli ollut rengin palveluksessa 
1868–1869 ja nähnyt kantajan täyttävän hänelle asetetut vaatimukset kuten palve-
luskunta tavallisesti tekee. Edelleen Heinosen mukaan kyseisenä vuonna vastaajan 
karja oli ollut laihempaa. Marraskuusta tai maaliskuun loppuun saakka karja ei ollut 
saanut ravinnoksi muuta kuin ruishalmetta, vähän porkkanoita ja kaurajauhoja. 
Heinosen mukaan kuollut lehmä oli turvonnut ja lammas oli kuollut sen jälkeen kun 
se oli päästetty laitumelle. Heinonen ei muistanut, että kantaja olisi ollut tottelema-
ton vastaajaa kohtaan, mutta sen Heinonen muisti, että kerran oli kantaja pyytänyt 
isäntä Tigerstedtiä hankkimaan heinää kartanon tarpeisiin, ”koska muuten tulevat 
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kaikki lehmät ennen kevättä kuolemaan.” Tähän oli vastaaja Tigerstedt sanonut, ettei 
Tar kiaisen sopinut olla häpeämätön, sillä Tigerstedt saattaisi ajaa kantajan pois palve-
luksestaan. Todistaja Heinonen lisäsi, että eräänä aamuna Tarkiaisen mennessä töihin 
isäntä oli sanonut, ettei tämän tarvitse mennä töihin, koska hänet on irtisanottu.

Vastaaja Tigerstedt selitti, että lampaat olivat kuolleet, koska kantaja oli hoitanut 
niitä huonosti. Tigerstedt lisäsi, että Heinonen oli hänen vihamiehensä, jota väitettä 
Tigerstedt ei kyennyt oikeudelle vahvistamaan.

Toinen todistaja, ruotuvaivainen (rothjon) Johan Halonen oli oleskellut samaan 
aikaan renkituvassa eräänä syysiltana kun Tigerstedt oli syyttänyt Tarkiaista siitä, että 
tämä hoiti huonosti navettaa. Tarkianen oli sanonut, ettei kyennyt hoitamaan työtään 
paremmin, koska saatavilla ei ollut parempaa ravintoa. Tällöin Tigerstedt oli sanonut, 
että ellei piika parantaisi (förbättra sig) otteitaan, sanoisi Tigerstedt hänet irti palveluk-
sesta.

Itsellisvaimo Maria Konttisen mukaan Tigerstedt oli kyseisenä aamuna tullut renki-
tupaan ja kysynyt, miksi Tarkiainen ei mene tekemään töitänsä, jolloin Tarkiainen oli 
vastannut: ”kuinka voisin mennä töihin kun patruuna lähetti minut eilen pois.” Tähän 
Tigerstedt oli sanonut ”koska et mene töihisi, saat mennä tiehesi.” Tigerstedt kiisti, että 
olisi erottanut piikansa ja lisäsi, ettei kai kukaan eroaisi talvikuukausina, koska piian 
työstä maksettiin silloin vähemmän palkkaa. Oikeus päätti jutun kantajan eduksi ja 
maksamaan piika Tarkiaiselle maksamatta jääneet 47 markkaa ja kaksi paria kenkiä.915

Sijoittuuko Tarkiaisen juttu moderniin vai traditionaaliseen diskurssiin? Ensi katso-
malta näyttäisi siltä, että todistajat olisivat arvioineet Tarkiaisen työntekoa modernis-
sa hengessä, puhuivathan todistajat laiskuudesta, huolimattomuudesta ja tottelemat-
tomuudesta. Puheen etenemisestä on kuitenkin uumoiltavissa, että kysymyksessä oli 
oikeuden johdattelemana syntynyt todistus, sillä puhe on kirjattu ylös epäsuorasti. 
Esimerkiksi renginvaimo Anna Kaisa Pulkkisen todistus on kirjattu muotoon ”tähän 
hän ei osannut sanoa, oliko Tarkiainen ollut laiska ja huolimaton.”

Vastaavalla tavalla epäsuorasti eteni myös renki Tobias Heinosen todistus hänen 
puhuessaan ”epäkunnioittavuudesta” (otidig). Tässä kohtaa todistusta tapahtui kuiten-
kin käänne, sillä Heinonen muisti, että Tarkiainen oli pyytänyt isäntää ostamaan lisää 
rehua, ”koska muutoin kaikki lehmät kuolisivat.” Tähän Tigerstedt oli vastannut, ettei 
Tarkiaisen sopinut olla häpeämätön (skamlös). Heinonen siis rinnasti ”epäkunnioit-
tavuuden” omassa tulkinnassaan Tigerstedtin soimauksena esittämään ”häpeämättö-
myyteen.” Samalla hän antoi ymmärtää, että häpeämättömyyden ajatus oli ainoastaan 
Tigerstedtin synnyttämä.

Häpeämättömyys merkitsi siis tässä yhteydessä sitä, että piika olisi röyhkeästi ja 
vailla perusteita noussut isäntäänsä vastaan. Jotta Tigerstedt olisi voinut todistaa Tarki-
aisen sanat ”häpeämättömiksi”, olisi hänen kuitenkin pitänyt pystyä todistamaan, että 
rehu oli kunnollista. Tällaisia todisteita hän ei kuitenkaan tuonut esille. Todisteita ei 

915 Pieksämäen syyskäräjät 1870 C2a: 144, § 237. 
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siis joko ollut tai Tigerstedt ei jostain muusta syystä halunnut tuoda niitä julki. Oli asia 
kuinka hyvänsä, lopputulos on kuitenkin sama: tärkeimmäksi tekijäksi jää uskollisuus-
loukkaus Tarkiaisen kehdattua tuoda esille rehun puutteen eläinten kuolemien syynä. 
Todennäköisesti Tarkiaisen suora puhe oli ollut liikaa (vaikka hän puhuttelikin Tiger-
stedtiä (”patruunaksi”). Ainoa hyväksyttävä keino Tarkiaiselle olisikin ollut lähestyä 
alamaisesti kompromissihengessä, jolloin ”patruuna” Tigerstedtillä olisi ollut mahdol-
lisuus hankkia parempaa rehua ilman kasvojensa menettämistä.

Naivin uskollisuuden vaatimus, joka esiintyi myös palkollissäännössä, oletti “hyvän 
isännän”, joka piti huolta ja ohjasi palkollistaan oman näkemyksensä mukaan. Tämä 
tutorointi saattoi hyväksyä tai olla hyväksymättä rationaalisia perusteluita. Tigerstedt 
ei suostunut alistumaan rationaalisiin perusteluihin ja hänen toimintansa oli mieli-
valtaista. Yhtenä hetkenä hän lähetti Tarkiaisen pois palveluksesta, toisena hän oli 
valmis ottamaan hänet takaisin. Todennäköistä onkin, että Tarkiainen olisi voinut 
pitää työpaikkansa, mikäli hän olisi tässä vaiheessa suhtautunut Tigerstedtin sanoi-
hin armona, hyväksynyt Tigerstedtin suvereniteetin ilman perusteluja. Sen sijaan hän 
vetikin Tigertedtin rationaalisuuden piiriin kysymällä: ”kuinka voisin mennä töihini, 
kun patruuna eilen lähetti minut pois?” Tähän kysymykseen Tigerstedt ei identiteet-
tiään menettämättä voinut vastata.

Isäntävallan rajoja koeteltiin myös Kiuruvedellä. Isäntärenki Lars Kumpulaisen 
hakiessa puuttuvia palkanosia, leimasi isäntänä toiminut Staffan (Tahvo) Kärkkäinen 
hänet aluksi laiskanpuoleiseksi ”ja muutenkin itsepäiseksi” työmieheksi. Vähitellen 
oikeudenkäynnin kestäessä isännän esittämään arvioon kietoutui todistajien toimes-
ta muitakin sävyjä. Ensimmäisenä todistajana jutussa kuultu talollinen Juho Niska-
nen kertoi, kuinka oli ollut paikalla, kun Kärkkäinen oli tehnyt tiliä vuodesta 1868 
palveluksessa olleen renkinsä kanssa, jonka työpanoksen hän oli arvioinut huonok-
si. Samassa yhteydessä oli Kärkkäinen sanonut tulevalle isäntärengilleen: ”Pidä sinä 
nyt huoli töistä, jotta ne tulevat kelvollisesti tehdyiksi sekä tee itse kanssa työtä, niin 
minä maksan sinulle sen jälkeen kun lupasinkin renkiksi ruvetessasi.” Niskanen lisäsi 
Kumpulaisen käyneen hänen kotonaan eräänä yönä tietämättä kuitenkaan, oliko 
Kumpulaisella tähän lupaa vai ei.

Loinen Adam Plump arvioi hänet tavalliseksi työmieheksi, joka kuitenkin joskus 
piti joutilaitakin hetkiä. Anna Tikkanen puolestaan näki kuinka Kumpulainen oli 
heinäntekoaikaan ”tehnyt työtä ja seissyt joutilaanakin.” Kun isäntä Kärkkäinen oli 
neuvonut hänelle työntekoa, oli Kumpulainen ollut ”hävytön sekä kiroillut vastaajalle.” 
Kumpulainen ”myös kerran syödessään paiskasi vihapäissään leivän kannikalla pöydän 
laitaan ja uhkasi, että jos vastaaja tulisi häntä lyömään, hän pölyyttäisi vastaajaa.”

Tikkasen aiheuttama diskurssin muutos näkyi seuraavassa todistuksessa, sillä Maria 
Rautiainen todisti, että oli kuullut osapuolten torailevan keskenään. Nyt myös vastaaja 
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Kärkkäinen vaati Kumpulaista tilille ”hävyttömästä käytöksestä häntä kohtaan palve-
lusajalla” ja pyysi samalla tuoda esille lisää todisteita Kumpulaista vastaan.916

Seuraavilla käräjillä tapauksen käsittelyä jatkettiin. Kumpulainen sai ympäripyö-
reän todistuksen Kaisa Haloselta, joka kertoi, että Kumpulainen oli ”väliin työsken-
nellyt riuskasti, väliin vähemmän riuskasti, samoin kuin että vastaajalla oli ollut tapana 
sunnuntaisin vaeltaa kylälle.” Oikeuden pöytäkirjan mukaan ”todistaja ei tienyt, oliko 
kantajalla tähän vastaajan lupa vai ei.” Todistaja Zion Kemiläinen kertoi puolestaan, 
että Kumpulainen oli työskennellyt ”tavallisesti”, mutta että riihessä oli sattunut 
pari kertaa, että kantaja (Kumpulainen) oli nukahtanut kesken puinnin. Kemiläinen 
kuitenkin lisäsi, että ”valo oli ollut vähissä.” Kemiläinen oli kuitenkin havainnut, että 
kantaja oli toisinaan seissyt ”toimettomana”. Kemiläinen oli myös kuullut isännän 
nuhtelevan kantajaa siitä, että tämä oli suorittanut puintityön kelvottomasti niin, että 
”suuri osa viljanjyvistä oli edelleen tähkässä kiinni”. Todistaja Kaleb Pesonen ja Lars 
Tossavainen toistivat isännän sanat.

Oikeus tuli loppupäätelmään, jonka mukaan Kumpulainen ei ollut oikeutettu 
saamaan niitä korvauksia, joita hän oli hakenut, päinvastoin todistajat olivat vahvis-
taneet, että Kumpulainen oli osoittautunut – eikä vain vähän – ”kevytmieliseksi 
ja suhtautunut huolettomasti työtehtäviinsä.” Vähempikin olisi riittänyt kanteen 
kumoamiseen, mutta tämän lisäksi Kumpulaisen katsottiin niskuroineen isäntäänsä 
vastaan.917

Kumpulainen isäntärenkinä edusti vallan käskyläistä ja oli osa tarkkailevaa valta-
rakennetta. Toisaalta isäntärenki oli renki, jota muut tarkkailivat tavallista kiinteäm-
min. Isäntärengin täytyi itsekin toimia lojaalisti, yhtä lojaalisti kuin isännän itsensä, 
sillä isäntärenki oli osa valtaa. Sanna Kekkonen on todennut tutkimuksessaan Hovilan 
kartanosta, kuinka renkivouti saattoi toimia välittävänä ja kulttuurisia rajoja rikkovana 
portaana herrasväen ja rahvaan välillä. Kekkosen mukaan renkivoutiin suhtauduttiin 
ristiriitaisesti, koska renkivoudin syntyperä oli talonpoikainen. Kekkosen tulkinnan 
mukaan kartanon alustalaisten oli huomattavasti vaikeampi hyväksyä alkujaan saman-
arvoista henkilöä käskemään itseään. Renkivouti harjoitti isännän valtuuttamana 
kurinpitoa, jolloin alustalaisten vihantunteet kohdistuivat renkivoutiin isännän sijas-
ta.918

Kumpulaisen tapauksessa ei voi puhua sisäistetystä kurista, päinvastoin Kumpulai-
sen käytös oli niin uhmailevaa, ettei se mahtunut ajan työnormistoon. Kumpulaises-
ta ei ollut valvomaan omaa, saati sitten toisten työntekoa. Todistajat eivät kuitenkaan 
niinkään arvioineet Kumpulaisen työntekoa kuin sitä, miten Kumpulaisen ja isännän 
kahdenväliset suhteet olivat kehittyneet. Puhe ”isännän pölyyttämisestä” ja ”kylillä 
käynti” ja nukahtelu riihessä rikkoivat rajusti rutiinia ja vallan hierarkioita. Tämän 

916 JoMA: Kiuruveden syyskäräjät 1869 C2a: 6, § 129.
917 JoMA: Kiuruveden talvikäräjät 1870 C2a: 7, § 99.
918 Kekkonen 2002, 189.
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linjauksen läpi tässä oikeudenkäynnissä pääsi vain Zion Kemiläisen kommentti siitä, 
kuinka ”valo oli ollut vähissä.” Kommentti antaa ymmärryksen siitä, että ruumis eli 
luonnonrytmien mukaan ja oli sen mukaisesti väsynyt. Kelloaika ei yksilöinyt työsuo-
rituksia ruumiin häivyttäväksi pyrinnöksi, vaan kehysti pikemminkin Kumpulaisen 
nuokahtelun ymmärryksellä.

Väkivaltainen konflikti piileksi myös Mäntyharjulla nostetun palkkaoikeuden-
käynnin taustalla, kun loinen Aksel Kirppu oli haastanut Mäntyharjun syyskäräjil-
le talollinen Tuomas Savoniuksen Kukonnevan kylästä.919 Erottamisen perusteeksi 
vastaaja selitti sen, että Kirppu oli ollut laiska ja että tästä syystä hänet ”oli pakko panna 
pois.” Todistajaksi kutsuttu torppari Juhana Nisonen kertoi, että kun hän ja Kirppu 
olivat talvella vedättäneet leveranssipuita ja vastaaja oli laittanut kantajan niitä puoles-
taan vedättämään, oli kantaja viivytellyt aikojaan muualla jättäen puita vedättämättä 
ja siten heittänyt täyttämättä isäntänsä käskyt. Todistaja ei kuitenkaan voinut sanoa, 
että kantaja olisi ollut laiska. Hevosetkaan eivät todistajan mielestä olleet laiskoja, vaan 
tavallisia työhevosia. Kirppu huomautti, että hänellä oli ollut niin paljon työtä, ettei 
ollut voinut vastaajan käskyjä noudattaa. Todistajan mukaan Kirpun olisi kuitenkin 
pitänyt hyvin ehtiä vedättää päivässä ne puut, mitkä oli määräksi pantu, 40 tai 50 
kappaletta, puolen kilometrin päästä rantaan.

Taava Hälikkö, torppari niin ikään, sanoi että kun hän oli kantaja Kirpun kanssa 
ollut kesällä kaskea polttamassa, oli kantaja, jonka olisi pitänyt kyntää hevosella 
kulotietä, vienyt hevosen metsään ja ollut poissa tunnin ajan. Kun vastaaja oli jäljes-
täpäin laittanut todistajan ja kantajan kuokkien kanssa kulolle, oli kantaja istuutunut 
kivelle ja virkahtanut: ”Mahdoitten laittaa itsensä (vastaajan) tänne, niin olisin hänet 
tappanut, mitä te tänne tulitte?” Kantaja ei myöntänyt, että olisi mainitulla tavalla 
uhkaillut isäntäänsä. Talollinen Nestor Korpelainen kuitenkin kertoi, että Kirppu olisi 
istunut kivelle ja sanonut: ”Käskekää isäntää tänne, niin minä tapan sen.” Asia siirtyi 
seuraaville käräjille.

Tapaus näyttää jälleen kurinpitodiskurssilta, mutta pohjimmiltaan diskurssin 
rakentuminen tapahtui samalla tavalla kuin Kumpulaisen tapauksessa. Isännän 
laiskuussyyte ei saanut tukea, vaikka jo ensimmäinen todistaja Juhana Nisonen esitti, 
että Kirpun olisi pitänyt kyetä vetämään leveranssipuut nopeammin. Näin Kirppu 
olisi jättänyt täyttämättä isäntänsä käskyt. Yhtä lailla torppari Taava Hälikön puhees-
sa ilmaisu ”tuntikausia” ei esiintynyt vertailevassa kurinpidollisessa diskurssissa, vaan 
toimi astinlautana saman päivän pöyristyttävään tapahtumaan, jossa työntekijä uhkasi 
tappaa isäntänsä. Kulutettu aika, yhtä lailla kuin leveranssipuiden vetämättömyys 
antaa kuvan, missä motiivina ”laiskuuteen” toimi jokin piilevä konflikti Kirpun ja 
isäntä Savoniuksen välillä. Näin Kirpun toiminta esittäytyisi vastarintana tai kostona.

James C. Scott puhuu julkisista ja kätketyistä transkriptioista. Julkinen transkrip-
tio on eliitin omakuva sellaisena kuin se haluaa itsensä nähdä. Julkinen transkriptio 

919 MMA: Mäntyharjun syyskäräjät 1900 Caa: 64, § 208.
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on vinoutunutta keskustelua, valheita ja teeskentelyä. Siinä esiintyy puolueellinen ja 
osittainen narratiivi. Se on suunniteltu vaikuttavaksi, oikeuttamaan ja naturalisoimaan 
hallitsevan eliitin valta. Kätketty transkriptio puolestaan sisältää ”toden” puheen, joka 
on luonteenomaista diskurssille, joka hallitsee valtatilan ulkopuolella, vallanomista-
jien katseen ulottumattomissa. Kätketty transkriptio sisältää kaikki puheet, eleet, ja 
käytännöt, jotka vahvistavat tai kiistävät tai muuntavat niiden sävyä, jotka ilmenevät 
julkisessa transkriptiossa.920 

Kirpun ja Savoniuksen välillä edellytettiin lojaalisuutta, joka kuitenkin rikkou-
tui. Lojaalisuuden suhteet määrittyivät ensisijaisesti kahden välisenä persoonallisena 
suhteena, jolloin talon oma kulttuuri määritti ne rajat, joiden mukaan tuli työsken-
nellä. Työn eetokseen ei kuitenkaan ollut pesiytynyt monikerroksista valvontajärjes-
telmää, joka olisi eritellyt persoonattoman analyyttisesti erilaisia ruumiin tai sielun 
tiloja, puhumattakaan siitä, että noita tiloja olisi verrattu omaan työntekoon. Suureksi 
osaksi lojaliteetti liittyi vallan välittömään läheisyyteen, jolloin tiettyjen tapahtumien 
diskurssi muodostui lähes samaksi kuin itse valtadiskurssi. Valta oli siis suurimmaksi 
osaksi olemassa vain silloin, kun se oli fyysisesti läsnä.

On tunnettua, että Savossa ”tavallisten” tilallisten lisäksi oli myös suuria kartanoita. 
Tällaisia kartanoita sijaitsi etenkin Joroisilla, Rantasalmella ja Ristiinassa. Useat tarinat 
kertovat kansan suhteesta kartanonherroihin. Joissakin tarinoissa aateli liitetään 
paholaiseen ja ylipäätään moraalittomuuteen. Anna-Maria Åströmin mukaan herrat 
voidaan nähdä eräässä mielessä ”pahan synnyttäminä”. Yhdistämällä herrat ei-inhimil-
liseen alkuperään voidaan heidän läsnäolonsa ymmärtää eräänlaisena ”epäkulttuuri-
na”, jonain sellaisena, johon voi ottaa torjuvan asenteen. Kartanonherrojen ja -rouvien 
”yli-inhimillinen” käytös oli jyrkässä ristiriidassa kansankulttuurin kanssa. Esimer-
kiksi sääminkiläinen ”Aholahden majurska” vaati puhuttelua alhaisemmalta kansalta 
hatuttomin päin.921

Kartanokulttuurin ja rahvaan yhteentörmäys ei saanut mellakan muotoja kuten 
esimerkiksi 1700–1800-lukujen Englannissa.922 Ennemminkin vastustus oli satun-
naista, mutta esiintyessään jyrkkää, arkipäivään ja yksilöön sitoutunutta.

Esimerkiksi Rantasalmella käsiteltiin vuonna 1900 tapausta, missä muonamies 
Albin Kautonen oli haastanut maanviljelijä Oskar Ekmanin maksamattomista palkois-
ta. Ekmanin mukaan Kautonen oli ollut 12. kesäkuuta 1900 työmiehineen korjaamas-
sa maantietä lähellä Ekmanin omistamaa Vaahersalon tilaa.923 Tuolloin Ekman oli 
käskenyt kantajaa ottamaan sontaa eräästä kuopasta, mutta Kautonen ei ollut käskyä 
totellut. Vastaaja oli kehottanut Kautosta uudelleen, jolloin Kautonen oli vastaajan 
mukaan ”revellyt hevostansa suupielistä, kiroillut ja huutanut.” Ekman oli kehotta-

920 Scott 1990, 2–4.
921 Åström 1995, 212–213 ja 230.
922 Thompson 1996, 80.
923 Soininen 1954, 346–348. Vaahersalon tila oli kartano, johon kuului yli 500 hehtaaria maata.



283Raha, aika, itsekuri

nut työnjohtajaansa ottamaan hevosen ohjakset Kautoselta. Työnjohtaja oli ”sävyisästi 
laskenut” kätensä Kautosen olkapäälle, jolloin Kautonen oli lapiotaan lyömäasentoon 
kohottaen karjaissut Ekmanille: ”Tule heti litviikille.”924 Tämän Kautosen menettelyn 
oli Oskar Ekman kokenut työväen läsnä ollessa ”kovin loukkaavaksi.” Tämän jälkeen 
Ekman oli kehottanut Kautosta pois työstä.

Kantajan asiamies pyysi nyt todistamaan työnjohtaja Antti Krögerin sekä rengit 
Pekka Raution ja Kusti Kautosen. Työnjohtaja Kröger vakuutti Ekmanin kertomuk-
sen sonnanottopaikalta todeksi paitsi, että Kröger ei ollut nähnyt Kautosen kohotta-
van lapiotaan lyödäkseen, kun todistaja juuri sillä hetkellä oli poispäin kääntyneenä. 
 Krögerinkin mukaan Kautosen käytös Ekmania kohtaan oli työväen läsnä ollessa 
tuntunut ”sangen loukkaavalta.”

Renki Pekka Rautio antoi samansisältöisen todistuksen kuin Kröger lisäten, ettei 
ollut nähnyt lapion kohottamista, koska oli juuri sattunut seisomaan hiekkakuorman 
takana. Rautio lisäsi, että Kautosen käytös ”tuntui hyvin loukkaavalta”, etenkin kun 
Kautonen Ekmanin maltillisesta käytöksestä huolimatta oli koko ajan pahasti riehunut 
ja kutsunut Ekmania ”sinuksi” ja sopimattomasti vaatinut Ekmania heti tilinteolle.

Se, että oikeus otti esille Kautosen yksikön toisen persoonan puhuttelumuodon, 
kertoo niistä jyrkistä vastakkaisuuksista, jotka vallitsivat tilanomistajan ja tämän 
alamaisten kesken. Kautosen Ekmanille tekemä arvonalennus omalle tasolleen oli 
niin pöyristyttävä, että siitä mainitsi erikseen kumpikin renki omassa todistukses-
saan. Loukkaus oli sitäkin kirvelevämpi, kun se tapahtui Ekmanin oman työväen 
edessä. Kautonen oli jo kuitenkin astunut rajan yli eikä aikonut enää perääntyä. Lisäksi 
Kautonen käytti imperatiivia Vaahersalon tilan herraa puhutellessaan, aivan kuin kuin 
käskysuhteet olisivat hetkeksi kääntyneet ylösalaisin. Tämä ei jäänyt huomaamatta 
myöskään todistajalta, joka oli pitänyt Kautosen vaatimusta ”sopimattomana.”

Kautosen tempaus olisi tullut kalliiksi, mikäli hän olisi ollut vuosipalveluksessa. 
Tuolloin häntä olisi sitonut palkollissääntö ja hän olisi kenties joutunut palauttamaan 
koko palkkansa ja maksamaan sakkoja. Nyt oikeus ei puuttunut hänen käytökseensä 
muuta kuin siltä osin, että se sai toimia irtisanomisperusteena. Kun kukaan kolmes-
ta todistajasta ei nähnyt kohotettua lapiota, todelliseksi irtisanomisperusteeksi riitti 
se, että Kautonen kutsui Ekmania ”sinuksi.” Tietenkin voidaan sanoa, että Kautonen 
maksoi muutoinkin kalliin hinnan: oman erottamisensa lisäksi myös hänen poikansa 
erotettiin palveluksesta.

5.13 Valta ja rationaalisuus

924 Litviikki on kansanomainen ilmaus sanasta liquid. Tämä tarkoittaa tavaran tai työn muuttamista 
rahaksi.
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Juridisesti tarkasteltuna vuosipalvelusopimus antoi isännälle laajat kurinpitomahdol-
lisuudet. On muistettava, että 1800-luvun lainsäädännössä renki ja piika samastettiin 
lähinnä lapseen. Tämä merkitsi sitä, että isännällä oli vuoden 1865 palkollissäännön 
nojalla oikeus kurittaa palkollistaan, mikäli isäntä katsoi tähän olevan syytä. Isäntä 
sai antaa ”isällistä kuritusta” mikäli alle 18-vuotias miespalkollinen tai alle 14-vuotias 
naispalkollinen osoitti uppiniskaisuutta tai irstaisuutta, huolimattomuutta tai tottele-
mattomuutta. Palkollissääntö antoi isännälle suuret mahdollisuudet perinteisen vallan 
käyttöön. Tämä oli kuitenkin vain mahdollisuus, jonka käyttäminen ei ollut talou-
dellisesti perusteltua, sillä se edellytti vallan persoonallisen haltijan ja vallan kohteen 
sijoittumista samaan tilaan. Paljon taloudellisempaa olikin saada vallan kohteet sisäis-
tämään kuri ja toimimaan entistä autonomisemmin.

Palkollissäännön ajatuksena oli tuottaa sopimus, johon sitoutuisivat niin isäntä 
kuin palkollinenkin. Kun vuosipalvelussopimus oli tehty, tästä sopimuksesta palkol-
lisen täytyi pitää kiinni. Eroaminen oli mahdollista, mutta syyn täytyi olla isännässä. 
Subjektiivista oikeutta eroon ei tunnustettu, joten palkollissopimus hallitsi periaattees-
sa ainakin vuoden palkollisen elämää.

Näitä sääntöjä voidaan tarkastella regulatiivisesta ja konstitutiivisesta näkökul-
masta. Palkkaussuhteessa juridiset normit määrittivät regulatiivisia säädöksiä, mutta 
eivät pystyneet ennustamaan sitä, millaiseksi varsinainen palkolliskulttuuri kehittyi. 
Näin pelkkä lakitekstin tutkiminen ei auta määrittelemään sitä, millaiseksi käytännöt 
muodostuivat. On tutkittava käytäntöä itseään. Käytännöistä voi erottaa kaksi muotoa: 
perinteisen vallan ja kurinpitovallan muodot.

Scottin mukaan traditionaalisiin valtasuhteisiin liittyy formaaleja olettamuksia 
ylemmyydestä ja alemmuudesta. Periaatteessa näiden järjestelmien hallinta yhdistetään 
syntyperään, vähäiseen sosiaaliseen liikkuvuuteen ja alamaisryhmien vähäisiin poliit-
tisiin oikeuksiin tai kansalaisoikeuksiin. Siitä huolimatta, että nämä suhteet ovat insti-
tutionalisoituja, nämä hallinnan muodot pitävät sisällään vahvan henkilöön perso-
noituneen vallan. Scottin mukaan tämä henkilövalta ulottuu laajalla säteellä herransa 
mielivaltaisesta ja arvaamattomasta käytöksestä orjaansa kohtaan tai isännän maatyö-
läistään kohtaan. Täten nämä hallinnan muodot omaavat henkilökohtaisen terrorin 
juonteen, joka saattaa ilmetä mielivaltaisina hakkaamisina, seksuaalisina loukkauksina 
sekä muina loukkauksina ja nöyryytyksinä.925

Traditionaalisen vallankäytön lieveilmiöitä voi pitää karnevalistisen kairos-ajan 
kääntöpuolena. Aikataulun puuttuessa avautui tie, jonka suunnasta ei voinut olla varma. 
Mäntyharjun syyskäräjillä vuonna 1900 jouduttiin ottamaan kantaa siihen, millais-
ta kohtelua palkollisväen oli siedettävä. Talollinen Aksel Leppä Särkämäen kylästä 
oli haastanut käräjille renki Ismael Hjeltin palveluksesta karkaamisesta. Todistajaksi 
kutsutun renki Fabian Vargin mukaan Ismael Hjelt oli moitteettomasti toimittanut 
rengin tehtävänsä niin, ettei Lepällä olisi pitänyt olla syytä soimata Hjeltia kirosanoil-

925 Scott 1990, 21.
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la ja haukkumanimillä, kuten hän oli tavallisesti tehnyt, kutsuen Hjeltia esimerkiksi 
”sinä sen Lässälän Jussi”, ”sinä Mukku Rope”, niin että Varg harvoin oli kuullut Lepän 
kutsuvan Hjeltia nimeltään.

Vargin mukaan Hjeltin oli täytynyt risunhakkutöissä ollessaan olla töissä hyvin 
myöhään illalla, aina kello kymmeneen saakka, kuten muidenkin palvelijain sellaisten 
töiden aikana. Vaikka talosta oli lähdetty riihelle 11 aikaan yöllä ja vähän myöhemmin-
kin, ei Hjelt ollut sanonut milloinkaan vastaan. Hjelt saattoi kuitenkin olla ”luonnol-
taan vähän hitaampi lähtemään.” Varg kertoi edelleen, että tuolloin oli palvelijain 
täytynyt olla töissä kahdeksaan ja yhdeksään saakka illalla. Talossa oli yleensä noustu 
ylös kello 4 ja oltu töissä sanottuun aikaan saakka. Toisinaan Leppä oli tullut kotiin 
myöhään illalla, jolloin hän oli tullut tupaan, jossa väki oli ollut makuulla. Tällöin hän 
oli tavallisesti pitänyt pahaa elämää, kiroillut ja huutanut, vaan ei erittäin Hjeltille, 
mutta kaikille yhteisesti. Varg lisäsi kuitenkin, ettei palveluspaikka Lepän luona hänen 
mielestään niin huono ollut, ettei siinä olisi saattanut olla.

Myös toinen todistaja, renki Pietari Pyykkinen kertoi, että Leppä oli puhutellut 
Hjeltia usein haukkuma- ja kirosanoin tietämättä syytä moiseen menettelyyn. Pyykki-
nen kertoi, että talossa oli menty tavallisesti työhön kello kolme aamulla ja oltu työssä 
kello yhdeksään illalla, paitsi riihipäivinä, jolloin töihin oli menty 12 aikaan yöllä.

Oikeuden mukaan oli tullut toteen näytetyksi, että vastaaja Hjelt oli syksyllä 1868 
mennyt kantaja Aksel Lepän vuosipalvelukseen ja että hän oli sieltä luvatta kesken vuotta 
poistunut. Tämän nojalla ja vuonna 1865 annetun palkkasäännön mukaan tuomit-
tiin Hjelt vetämään sakkoa 20 markkaa, maksamaan Lepälle takaisin jo saamansa 30 
markan palkka sekä korvaamaan oikeudenkäyntikustannuksia 30 markalla. Toisaalta 
Leppä tuomittiin soimauksesta 20 markan sakkoon. Kaiken kaikkiaan Hjeltille kertyi 
maksettavaa 80 markkaa, summaa joka vastasi hyvinkin yli puolen vuoden ansioita.926

Mielenkiintoista lain tulkinnassa oli se, että se mahdollisti ”talon tavan” noudatta-
misen, toisin sanoen hyvin pitkälle menevän paternaalisen tulkinnan. Pilkkanimityk-
set ja yölliset valvottamiset oli siunattu lain voimalla eikä ”laillinen suojelu” tai työnoh-
jaaminen merkinnyt mitään isäntävallan säilyttämisen rinnalla. Toinen silmiinpistävä 
seikka oli se, että yksi palkollisista jopa väitti, ettei talo ollut ollut niin huono, ettei 
siihen olisi voinut jäädä palvelijaksi. Joko sanat olivat tarkoitettu mielistelyksi, tai sitten 
palkolliset nöyrtyivät herkästi. Vähintäänkin tämä tarkoitti sitä, että valta koettiin 
rajoittavaksi ja se hyväksyttiin sellaisena.

Savolaisessa työkulttuurissa eivät James Scottin kuvailemat mielivaltaiset hakkaa-
misetkaan olleet tuntemattomia. Etenkin naiset joutuivat kestämään tuuppimisia 
ja tönimisiä sekä raaempaakin väkivaltaa. Esimerkiksi Joroisilla vuonna 1871 Liisa 
Herranen syytti isäntäänsä pahoinpitelystä. Todistajana toimineen Anders Häyrysen 
mukaan Herranen oli ollut etsimässä riihimiehiä ja tullut eräänä sunnuntai-iltana 
kotiin pimeän jälkeen ilman että olisi löytänyt ainoatakaan. Kun Herranen oli toimit-

926 MMA: Mäntyharjun syyskäräjät 1900 Caa: 64, § 42.
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tanut askarensa, oli vastaaja halunnut lähettää toisen kerran Herrasen toimittamaan 
samaa tehtävää. Herranen oli kieltäytynyt vedoten siihen, että oli liian pimeää kävellä, 
jolloin vastaaja oli tarttunut häntä hiuksista ja hakannut häntä lattiaa vasten. Seuraa-
vana aamuna vastaaja olisi halunnut hyvittää tekonsa, mutta kantaja oli sanoutunut 
irti toimestaan. Oikeudessa vastaaja ei myöntänyt väkivallantekoa, mutta tarjosi silti 
kantajalle hyvityksenä 14 markkaa ja oikeudenkäyntikuluja, jonka tarjouksen Herra-
nen hyväksyi.927

Mielivalta yltyi toisinaan sadismiksi. Vuonna 1900 Mäntyharjun talvikäräjille oli 
piika Amanda Ahvenainen Karankamäen kylästä haastanut palveluspalkasta talolli-
set Wille Pekonpoika Wolasen ja Wille Willenpoika Wolasen. Oikeuden pöytäkirjasta 
käy ilmi että piika Ahvenaisen kanne oli jatkoa edellisiltä käräjiltä, missä hän oli ajanut 
kannetta paitsi piian palkasta myös pahoista puheista. Oikeus otti nämä todistukset 
mukaan palkkaa koskevaan oikeusjuttuun.

Todistaja Eva Stiina Tamlanderin mukaan vastaaja oli eräänä arki-iltana ”tänä 
syksynä” (1899) tultuaan juovuksissa kotiin, ollut omassa tuvassaan missä vierasmies 
ja kantaja myös olivat, ensin rähissyt ja kysynyt äkäisesti kylpyä. Kun sitä ilmoitettiin 
olevan, kantaja oli mennyt kylvettääkseen vastaajaa saunaan. Todistaja oli seurannut 
perässä pitäen sitä ”kantajalle varmempana.” Kun vastaaja oli päässyt saunaan, hän oli 
jälleen äkäillyt kantajalle ja sitten aivan aiheettomasti ja ilman että kantaja, joka ainoas-
taan itki, olisi sanonut edes mitään vastaan, heittänyt läkkikannulla kuumaa vettä 
monta kertaa kantajan päälle ja sitten käskenyt kantajaa menemään tupaan näyttämään 
haavojaan lisäten, että ”hän on mies joka maksaa.” Tämän jälkeen vastaaja oli lykännyt 
kantajan saunasta ulos. Todistaja, joka ei sittemmin ollut nähnyt vastaajaa, oli tullut 
siihen tulokseen, että vastaaja oli mies, jota täytyi pelätä silloin kun hän oli humalassa.

Wille Pekanpoika Wolanen sanoi, ettei hän ollut käskenyt kantajaa pois talostaan, 
vaan ainoastaan saunasta, kun kantaja ei ”ollut löylyä heittänyt.” Oikeus katsoi kuiten-
kin päätöksessään toteen näytetyksi, että piika Amanda Ahvenainen oli palvellut Wille 
Pekanpoika Wolasen palveluksessa alkaen 1.11.1897 aina 7.9.1898 saak ka, jolloin hän 
Wille Pekanpoika Wolasen törkeän kohtelun kautta poistui hänen palveluksestaan. 
Oikeus katsoi, että Wolanen on oman törkeän menettelynsä kautta ”täysin aiheut-
tanut” kantajan poistumisen palveluksesta. Tämän johdosta Wolanen velvoitettiin 
maksamaan palkkaa piika Ahvenaisen palvelusajalta 41 markkaa ja vielä 137 litraa 
rukiita joko luonnossa tai rahana.928

Wolasen käyttäytymisessä oli silmiinpistävää puhdas mielivalta. Wolanen ei todel-
lakaan suhtautunut työvoimaansa patriarkaalisen suojelevasti saati sitten protestant-
tisen hyötymoraalin kannustamalla huolenpidolla. Valta ei ollut huomaamatonta tai 
toiminut taloudellisella periaatteella. Päinvastoin Wolanen halusi käyttää valtaansa 
jopa tuhlailevasti, sillä ilmoittihan hän olevansa ”mies joka maksaa.” Rahan merki-

927 JoMA: Joroisten syyskäräjät 1870 CIIa: 4, § 233.
928 MMA: Mäntyharjun talvikäräjät 1900 Caa: 64, § 93.
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tyksenä ei ollut kapitalistinen uusintaminen ja voitto, vaan valtaan sidottu nautinto, 
näyttävyys ja spektaakkeli. Ruumiillinen hallinta sinänsä oli nautinto, ei pelkkä väline 
taloudelliseen voittoon.

Foucault’n mukaan perinteinen valta on nimenomaan näkyvää, se näyttäytyy, se 
ilmentää itseään ja paradoksaalisella tavalla saa voimansa perustan siitä liikkeestä, jolla 
se tuota voimaansa osoittaa. Sen sijaan vallan kohteet voivat jäädä varjoon: He saavat 
valoa ainoastaan heille suodusta vallan osasta tai siitä vallan heijastuksesta, joka heihin 
hetkeksi suuntautuu. Sen sijaan kurinpitovalta toimii tekemällä itsensä näkymättö-
mäksi, mutta toisaalta se vaatii alistamiltaan yksilöiltä pakollista näkyvissä oloa. Kurin 
piirissä on nimenomaan sen kohteiden oltava näkyvissä, ja niiden näkyväksi tekeminen 
ilmentää niihin kohdistuvan vallan otetta.929 Kuri ”valmistaa” puolestaan yksilöitä: se 
on luonteenomainen tekniikka vallalle, jolle yksilöt ovat samanaikaisesti sekä kohteita 
että vallan harjoittamisen välineitä. Se ei ole voimantunnossaan ylpeilevää valtaa, joka 
oman ylettömyytensä turvin voisi luottaa kaikkivoipaisuuteensa: Valta on vaatimaton-
ta ja epäluuloista ja toimii harkitun, pysyvän taloudellisuuden periaatteella.930

Sopimuksellisuuden yhtenä merkkinä voidaan pitää sitä, kuinka palveluksesta 
karkaamiseen suhtauduttiin. Vuoden 1865 palkollissääntö totesi palveluksesta karkaa-
misesta seuraavaa:

”Jos palkollinen palveluksesta karkaa ennenkuin palveluskausi loppunut on, 
olkoon isännällä valta hänet takaisin tuoda, niinkuin 7 §:ssa 16 luvussa maakaa-
ressa lampuodeista sanotaan, ja jääköön palkollinen palvelukseen oikeaan 
muuttopäivään asti, sekä kadottakoon neljänneksen palkastaan ja palkitkoon 
vahingon. Jos isäntä ei tahdo semmoista palkollista pitää, antakoon palkolli-
nen pestausrahansa takaisin sekä mitä hän palkasta on ehkä saanut ja vetäköön 
sakkoa oikeuden arvausta myöden, kuitenkaan ei enempää kuin puolen sovitusta 
palkasta; palkitkoon myös vahingon.”931

Etelä-Pohjanmaalla oikeudenkäynnit korostivat sopimuksellisuutta. Tämä merkitsi 
sitä, että sopimuksien noudattamista valvottiin äärimmäisen tiukasti. Mikäli sopimuk-
sia rikottiin, saattoivat tuomiot olla jopa lainvastaisia. Lain mukaan palkolliset saat-
toivat saada palveluksesta karkaamisesta saada korkeintaan sakkoja. Tästä huolimatta 
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuksissa langetettiin jopa suoria vankeusrangaistuksia.

Esimerkiksi Ilmajoen talvi- ja syyskäräjillä vuonna 1900 käsiteltiin tapausta, missä 
syytettyjen penkillä oli palveluksesta karkaamisesta ja päästötodistuksen väärentämi-
sestä itsellisenpoika Juho Jaakko Antti Jaakonpoika Fristadius. Hän oli tullut vuosi-
palvelukseen maanviljelijä Karl Wilhelm Hasselblattille marraskuussa 1899. Fristadius 

929 Foucault 1980b, 211–212.
930 Foucault 1980b, 192.
931 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–65. Palkkaussääntö 30.1.1865, 7. luku, § 53.
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oli syntynyt 15.12.1881, joten hän oli ollut pestautuessaan palvelukseen ainoastaan 
17-vuotias.

Fristadius selitti, että oli kevätkesästä sairastanut viikon päivät asianomistajan 
luona, jolloin tämä oli käskenyt vastaajan mennä kotiin sairastamaan. Kun vastaaja oli 
sairastanut noin kuukauden, oli hän saapunut asianomistajan luo ja tarjoutunut palve-
lukseen, jolloin asianomistaja ei ollut tähän enää suostunut. Asianomistaja Hasselblatt 
oli myös kieltäytynyt antamasta päästökirjaa, jolloin Fristadius oli pyytänyt talollisen 
poika Frans Wälkkilää tekemään hänelle sellaisen. Oikeus tuomitsi Wälkkilän väären-
nöksestä kahdeksi kuukaudeksi ja Fristadiuksen väärennöksestä kolmeksi kuukaudeksi 
sekä palveluksesta karkaamisesta kuukaudeksi vankeuteen.

Myös Isossakyrössä käytettiin 1900-luvun alussa lainvastaisia rangaistuksia palve-
luksesta karkaamisissa. Vuonna 1900 haastettiin käräjille 17-vuotias renki Herman 
Vieru karkaamisesta. Hänelle oli maksettu etukäteen 20 markkaa ja hän oli ollut 
muutaman päivän palveluksessa, kun hän karkasi. Syyksi karkaamiseensa hän sanoi 
isännän ”häijyyttä”. Juttu oli selvä, mutta tuomio oli odottamattoman ankara. Vieru 
tuomittiin paitsi maksamaan isännälle takaisin 20 markan ennakkomaksun, myös 
vankeuteen 14 vuorokaudeksi.

Palkollinen ei vallitsevan lainsäädännön puitteissa ollut sellainen vapaa sopimus-
osapuoli kuin mitä moderni työlainsäädäntö edellyttää. Tässä suhteessa palkollissään-
nön luoma juridinen instrumentti oli aikansa elänyt. Se ei kyennyt tekemään eroa 
talouksien välillä, vaan asetti edelleen persoonallisen valtasuhteen rationaalisuuden 
edelle. Jotta moderni sopimuksellisuus olisi voinut syntyä, täytyi osapuolten kyetä 
kohtaamaan toisensa tasaveroisena. Moderni sopimuksellisuus syntyikin ohi lakinor-
mien ja suojasi myös palkollista. Etelä-Pohjanmaalla tämä näkyi siinä, että kovin yleistä 
ei ”isällinen kurittaminen” ollut eikä sitä välttämättä hyväksytty. 

Esimerkiksi Laihialla vuonna 1872 renkipoika Mikael Nyysti karkasi palvelukses-
ta. Piika Maria Jaskarin todistuksesta käy ilmi, että jo ennen joulua oli Nyysti kysellyt 
häneltä eikö renkien karkaaminen ollut seudulla melko yleistä. Jaskarin mukaan talol-
linen Mikus oli toisinaan ”varoittamatta kurittanut (aga) häntä.” Mikus puolustautui 
sanomalla, että kerran kun Nyysti oli tullut juovuksissa kotiin, oli hän antanut mität-
tömän tällin korvalliselle. Mikus kertoi, että oli Nyystin karattua ottanut yhteyttä 
kruununnimismies Lönnqkvistiin, joka oli laittanut virkakoneiston liikkeelle toimit-
taakseen Nyystin takaisin palveluspaikkaansa. Tämä olikin onnistunut, mutta vain 
hetkeksi, sillä Nyysti oli karannut saman tien uudestaan.

Oikeus ei tuntenut armoa Nyystiä kohtaan ja tuomitsi hänet maksamaan takaisin 
pestirahan ja muita kuluja yhteensä kaikkiaan 16 markkaa. Lisäksi päälle tulivat oikeu-
denkäyntikulut, jotka tekivät kahdeksan markkaa. Sakkoja oikeus ei Nyystille kuiten-
kaan tuominnut, vaikka tähän olisi ollut mahdollisuus palkollissäännön perusteella.932

932 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelma 1864–1865. Palkkaussääntö 30.1.1865, § 53.
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Foucault’n mukaan feodaalijärjestelmän aikana, jolloin raha ja tuotanto olivat vielä 
lapsenkengissä, ruumiinrangaistukset lisääntyivät äkisti – ruumishan oli tällöin useim-
missa tapauksissa ainoa omaisuuden muoto, johon saattoi päästä käsiksi.933 Sen sijaan 
yhteiskunnissa, missä markkinat ovat hallitsevia ja missä vallitsee sopimuksen kaltaiset 
suhteet, on Durkheimin mukaan vallalla pikemminkin resititutiivinen kuin rankaise-
va käytäntö. Toisin sanoen, rangaistuksen sijaan pyritään korvaavuuteen. Durkheimin 
mukaan sopimuksellisuuden nimen ansaitsevat vain ne toimet, joiden alkuperänä on 
vapaa tahdonilmaus. Toisaalta velvoite, joka ei ole molempien osapuolten hyväksymä, 
ei ole ensinnäkään sopimuksellinen.934

Nyystin tapauksessa oli mahdollista hyvittää rangaistus rahallisella korvauksella ja 
sen jälkeen päästä toisen isännän palvelukseen. Tämä oli kuitenkin vain mahdollista 
juuri siksi, että isännän kasvatuksellisen panoksen katsottiin epäonnistuneen ja että 
ruumiillisen kurituksen katsottiin olevan työsuhteissa passé. Tätä voisi pitää lakiteks-
tin ylittävänä sopimuksellisuutena, jossa kunnioitettiin yhä enemmän työntekijän 
oikeutta valita vapailla markkinoilla patriarkaalisen kurinpidon sijaan. Sen sijaan 
sopimuksellisuuden rikkominen ilman päteväksi katsottavaa syytä, olisi johtanut lain 
kirjainta ankarampaan rangaistukseen. Näin keskeiseksi teemaksi nousi työn eetoksen 
– ei patriarkaalisuuden – ympärille kietoutunut sopimus. Samalla korostuu rahan ja 
yksilöllisyyden keskinäinen riippuvuussuhde ja epävirallisen oikeustajun vähittäinen 
liukuminen kriminaalioikeudesta siviilioikeutta kohti.

Sopimuksellisuuden merkittävyyttä korostaa se, että muutoin väkivaltaisella Etelä-
Pohjanmaalla ei käräjäoikeuksiin tullut kuin harvakseltaan palkkaa koskevia oikeuden-
käyntejä, jotka olisivat edes sivunneet väki- tai mielivallan teemoja. Isäntien väkivalta 
tai huono kohtelu sai palkollisten katseen kääntymään isäntään itseensä. Talot, jossa 
oli väkivaltainen tai ”huono” isäntä erotettiin hyvistä: Esimerkiksi laihialaisen Hukan 
isännän pahoinpidellessä renkiään totesi 15-vuotias piika, että ”oli tunnettua, että 
palkollisia kohdellaan huonosti Hukan talossa”.935 Isossakyrössä piikana toiminut 
itsellinen Maria Härsilä puolestaan kertoi, kuinka isännän talossa ”likaisuus ja huono 
siivo olivat hyvin yleiset.”936 Samalla pienetkin mielivaltaiset teot, kuten esimerkiksi 
lusikan lyöminen piian kädestä, pantiin muistiin.937 

Kurituksen ja mielivallan vähentymistä voidaan perustella taloudellisuudella ja 
tuottavuudella, ruumiin ”poliittisella ekonomialla.”938 Ruumis normalisoitiin kasva-
tuksen avulla, tuottamalla sellainen naturalistinen diskurssi, että ”tarve” vallan välittö-

933 Foucault 1980b, 32.
934 Whitman 2003, 7; Durkheim 1990, 198.
935 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät 1885 C1a: 15, § 37; Laihian ja Jurvan syyskäräjät 1885 C1a: 
15, § 15.
936 VMA: Isonkyrön ja Ylistaron talvikäräjät 1885 C2a: 38, § 95.
937 VMA: Laihian ja Jurvan talvikäräjät 1885 C1a: 15, § 37.
938 Foucault 1980b, 32.
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mään läsnäoloon vähentyi. Tällä tavoin toteutui panoptikonin ajatus: Valvonnasta (tai 
sen illuusiosta) tuli jatkuvaa ja valvonnan saattoi uskoa kenen tahansa käyttöön, kun 
tämä vain oli siihen pätevä.939 Juuri tällä tavalla tilasta tuli vankila, mutta ei ainoas-
taan tilasta, vaan myös ajasta. Teleskooppimainen katse ulottui pienimpiin hetkiin, 
mittaamattoman kauas ajassa. Niin pientä hetkeä ei ollut, etteikö sillä olisi merkitystä. 
Hetken koolla ei ollut merkitystä, koska mikä tahansa loukkaus merkitsi itse järjestel-
män asettamista kyseenalaiseksi. Joka ainoa rikkomus oli selvitettävä.

Taloudellinen valta täytyi motivoitua sisältä käsin, mikäli haluttiin, että markki-
natalous voisi kukoistaa. Rengin tai piian paikka täytyi nähdä lähtökohtana, harjoit-
teluna. Tästä oli kahtalainen hyöty. Sopimuksellisuuden ja itsekurin levitessä isännät 
saattoivat luottaa siihen, ettei valvontaan tarvinnut kuluttaa liikaa aikaa. Rationaali-
suudesta tuli yleisesti hyväksytty arvo.

Uudeksi ulottuvuudeksi tuli tulevaisuus, jota voi pitää todellisena modernin 
tunnusmerkkinä. Ihminen ei ainoastaan harjoittanut itsekuria pysyäkseen aloillaan. 
Hänelle tuli mahdolliseksi harjoittaa itsekuria päästääkseen pois. Tässä suhteessa 
tapahtui merkittävä tila-ajan laajeneminen, jota ei voi enää yksin hahmottaa panopti-
konin välineillä tai kronologisen kellokurin avulla. Syntyi yksilö, jolla oli mahdollista 
asettaa tavoitteita, kirjoittaa oma narratiivinsa ja muuntaa kelloaika omaksi edukseen. 
Tämä oli nimenomaan mahdollisuus, sillä markkinoilla ihminen oli jatkuvasti vaaras-
sa ottaa vääriä riskejä ja menettää pääomansa. Takaisin traditionaaliseen maailmaan 
ei silti ollut paluuta. Siksi ainoaksi mahdollisuudeksi, mikäli ihminen halusi ottaa 
”elämän haltuunsa”, oli suunnata kohti tulevaisuutta. 

5.14 Yhteenveto

Savolaisen ja eteläpohjalaisen arjen syvärakenteen eroja voidaan analysoida erilaisten 
työhön liittyvien diskursiivisten ulottuvuuksien avulla. Näistä tärkein ulottuvuus on 
suhde ruumiillisuuteen ja sitä kautta aikaan. Mitä enemmän ruumis muuntui itsekurin 
kohteeksi, sitä hallitsevammaksi muuntui kronologisen, tulevaisuuteen suuntauneen 
ajan osuus ihmisen elämässä. Palkkaoikeudenkäynneissä nämä erilaiset odotushorison-
tit saivat diskursiivisen ilmentymänsä suhtautumisessa erilaisiin ajankäyttöä kuvaaviin 
lausumiin. Samalla syntyi eräänlainen ”rahvaan paradigma”, jaettu tieto siitä, millainen 
elämä käsitettiin hyväksi.

Suhdetta työhön voidaan analysoida erilaisina valtakulttuureina. Traditionaalisessa 
suhtautumisessa työhön valta nähtiin regulatiivisena elementtinä, jolloin valta keskit-

939 Foucault 1980b, 228.
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tyi kontrolloimaan ulkoisena suhteena yksilön elämää. Ihmisen ei oletettu esiintyvän 
tuottavana tai ”vastuullisena” vaan hallittuna ja pakotettuna. Työ ymmärrettiin pakok-
si, jota työn tekijä pyrki luontaisesti välttelemään pyrkiessään mieluummin toteutta-
maan omia nyt-hetkeen sitoutuneita impulsiivisia pyrkimyksiään. Työn ymmärtäminen 
pakoksi ja rajoitteeksi tarkoitti sitä, että työtä tehtiin vain välttämätön määrä. Mikäli 
jotakin kiinnostavampaa ilmeni, saattoi työnteko keskeytyä epämääräiseksi ajaksi.

Mikäli valtakulttuuri korosti regulatiivisia, henkilökohtaisia valtasuhteita, merkit-
si se mahdollisuutta mielivaltaan. Savossa tämä näkyi erityisesti naisten ja alaikäisten 
väkivaltaisena tai seksuaalisesti alistavana kohteluna tai muuna ennakoimattoma-
na käytöksenä, jota työväen oli ajan juridiikan mukaisesti siedettävä, ellei halunnut 
osakseen raskaita seuraamuksia. Toisin kuin voisi kuvitella, Savossa käräjäoikeuksiin 
tuli 1900-luvun alkuun tultaessa yhä enemmän tapauksia, joissa käsiteltiin isäntien 
mielivaltaista käytöstä. Esimerkiksi Ismael Hjeltin tapauksessa talollinen Leppä valvot-
ti palkollisiaan rähinöinnillään, vaikka varmasti tiesi, millainen vaikutus sillä oli työte-
hoon. Samalla tavalla oli toiminut talollinen Wolanen heittäessään juovuspäissään 
vettä piikansa Ahvenaisen päälle. Paljon puhuva oli Wolasen lause, jossa hän totesi, 
kuinka ”hän on mies joka maksaa”. Tuollainen lause voi merkitä vain sitä, että isännän 
valta oli muuttunut mielivallaksi, josta saatu tyydytys oli suurempi kuin työntekijän 
panos talouden kasvattamiselle.

Mikäli isännät olivat muuttuneet öykkärimäisemmiksi, merkitsisi tämä sitä, että 
Savossa kehitys olisi kulkenut eräällä tavalla taaksepäin. Sen sijaan että isännät olisivat 
ottaneet käyttöönsä kurinpitovallan välineitä, he olisivatkin entistä enemmän nojan-
neet vanhaan suvereenin vallan periaatteeseen. On myös mahdollista, että palkolliset 
ja maatyöväki reagoivat helpommin mielivaltaan ja vetivät käräjille tämänkaltaisesta 
kohtelusta. Kumpi selitys on todennäköisempi?

Käytetyn tutkintatavan puitteissa yksiselitteistä vastausta ei voida antaa. Ratkai-
sua voi kuitenkin yrittää hakea muiden lähteiden nojalla. Edellä on kerrottu, kuinka 
Savossa modernisaatio eteni lähinnä ulkoapäin tuotettuna kolonisaationa, jolloin raha 
virtasi puuyhtiöiden metsäkauppojen ja työtilaisuuksien saattelemana sekä ylemmälle 
että alemmalle rahvaalle. Puukaupat tarjosivat mahdollisuuden maatalouden kapita-
lisoimiseen ja metsätyöt puolestaan toivat mukanaan uutta, rationaalista työkulttuu-
ria. Puukaupat ja sen muassaan tuoma rahatalous eivät kuitenkaan sinänsä saaneet 
aikaan kapitalistista mentaliteettia. Isännät saattoivat päinvastoin käyttää vaurauttaan 
valta-asemansa näyttävyyden pönkittämiseen. Toisaalta palkkatyöväkikin tutustui 
kurinalaisempaan työntekoon kapitalistisin periaattein toimivien puutavarayhtiöiden 
palkkalistoilla irroten ainakin toveittain patriarkaalisen vallan vaikutuspiiristä. Tämä 
merkitsisi sitä, että kumpikin ilmiö – isäntien mielivallan kasvu ja palkkatyöväen uusi 
tietoisuus – saattoivat levitä yhtäaikaisesti.

Mitä enemmän aika ymmärrettiin kronologisena, eteenpäin kulkevana, tulevai-
suuteen suuntautuneena suureena, sitä enemmän korostui näkemys ihmisen elämästä 
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yksilöllisenä narratiivina. Tässä narratiivissa yksilö esiintyi sekä hallitsijana että hallit-
tuna: Yksilön täytyi läpäistä ensin tietty taso, saavuttaa tietty pätevyys. Tämän jälkeen 
hänen oli mahdollista rakentaa itselleen tietynlainen suunnitelma, jossa ruumiin 
kontrollilla ja kykyjen hiomisella oli ratkaiseva osuus yksilön identiteetin muovautu-
misessa. Ruumiillisuuden kontrolli ja kykyjen kasvattaminen merkitsi yhä tarkempaa 
itsekuria ja yhä tarkempaa käsitystä siitä, mikä oli ihmiselle haitallista tai hyödyllistä. 
Vallan muuntuminen yhä enemmän kontrolliksi tai itsekontrolliksi merkitsi myös yhä 
enemmän sopimuksellisuuden lisääntymistä. Tämä sopimuksellisuus merkitsi mieli-
vallan vähentymistä.

Etelä-Pohjanmaalla itsekurin kasvanut osuus elämässä näkyi esimerkiksi niissä 
odotuksissa, joita talolliset asettivat palkollisilleen. Tietty ruumiiseen kohdistunut 
tarkkailu sekä odotus käden taitoihin perustuvien kykyjen hiomisesta olivat kaikkein 
erottuvimpia elementtejä. Itse asiassa nämä elementit olivat saman ajallisen ulottu-
vuuden rakennuspuita: Ruumiillisuus kutistettiin tarkkailun ja epäluulon kohteeksi, 
samalla kun tulevaisuus sai elämässä yhä enemmän jalansijaa. Nyt-hetki muuntui yhä 
enemmän astinlaudaksi tulevaisuudessa häämöttävään täyttymykseen, jolloin ruumiil-
le jäi yhä enemmän välineellinen osa toimintasysteemissä. Nyt-hetken ja tulevaisuuden 
väliin muodostui puolestaan jännitteinen kenttä, jossa yksilö oli jatkuvasti tarkkai-
lun ja itsetarkkailun kohde, ja potentiaalinen onnistuja tai epäonnistuja. Kyvykkäät 
yksilöt saattoivat menestyä, mutta ei ottamatta riskejä. Menestyäkseen oli pakko valita 
ja kaventaa, luopua Weberin mainitsemasta kaiken kattavasta faustilaisuudesta. Menes-
tyäkseen oli toimittava markkinoilla, joilla vallitsi koko ajan kilpailu. Tulevaisuuteen 
tähtäämällä saattoi voittaa, mutta samalla oli normalisoitava, rationalisoitava ja kaven-
nettava olemista. Mitä pidemmälle rahvaaseen ja sen ”takapajuisimpiin” ryhmiin nämä 
ajatusmuodot tarttuivat, sitä varmemmin tarkkailu muuntui entistäkin ankarammak-
si ja tulevaisuus sitä mukaa houkuttavaksi. Kyvyt olivat tunnustettuja ja kiistattomia, 
koska niissä heijastui tärkein ominaisuus, kyky hallita aikaa ja ennen kaikkea tulevai-
suutta. Taloudelliset turvasatamat, kuten laiton viinan kotipoltto ja myynti eivät 
täyttäneet näitä kriteerejä, koska ne olivat piilossa, ne olivat läpinäkyvyyden vastakoh-
ta. Menestyäkseen ihmisen täytyi olla yhä enemmän näkyvillä, toimia yhä normaa-
limmin. Viinatalous oli esimerkki siitä, kuinka moderni muovasi suljettuja, salaisia 
markkinoita, joiden avulla ihmiset saattoivat piiloutua ja vastustaa yrityksiä saattaa 
ihminen avoimelle tasangolle tarkkailun kohteeksi.

Piilossa olo, vaivihkaa toimiminen sopi hyvin kulttuuriin, missä haluttiinkin ottaa 
aikaa omalle ruumiillisuudelle ja säilyttää ajan ja paikan suunnat mahdollisimman 
epämääräisinä. Ruumis ei rakentunut, se pysyi sivistymättömänä ja kouliintumatto-
mana. ”Euroopalaiset” pojat tai mielivaltaiset isännät olivat osa moraalitaloutta yhtä 
paljon kuin yhtiömiehet. Toisaalta pakoon saattoi päästä helposti. Saimaan rannoilla 
riitti vaikeakulkuisia seutuja, jonne nimismiehen katse ei nähnyt. Näissä notkelmissa 
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oli mahdollista piiloutua normalisoivilta katseilta ja suunnitella omaa taloutta, joka ei 
käynyt yksiin hallintakoneiston suunnitelmien kanssa.

5.15 Lopuksi: modernisaation marssijärjestys

Tutkimuksen tehtävänä oli vastata kysymykseen siitä, millä tavalla modernisaatio oli 
levinnyt kahdella toisistaan poikkeavalla alueella, Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ta-
loudellisesti modernisaatiolla tarkoitetaan kapitalistisen yhteiskunnan kehittymistä 
ja erityisesti rahatalouden leviämistä. Modernin ihmisen rakentumisen kuvailu onkin 
hankalampaa. Yleensä ajatusmaailman modernisaatiota kuvaillaan elämän organisoi-
tumiseksi lineaarisen kelloajan ympärille, itsekurin ja työetiikan muutoksena. Samalla 
ihmiselämään alkoi liittyä tietty narratiivisuus, jossa ihminen alkoi asettaa itselleen 
tavoitteita. Ihmisen elämä ammattimaistui ja kapeutui. Lyhyesti sanottuna moderni 
ihminen alkoi kontrolloida itseään ja suunnata kohti tulevaisuutta. Moderni oli siis 
kahtalainen projekti; yhtäältä taloudellinen ja toisaalta ajatusmaailmaa syvällisesti 
muuttava.

Modernin talouden makrorakenteen tutkimuksessa on tärkeinä nähty piirteet, 
missä on voitu osoittaa pääomavaltaisten talousmuotojen ilmaantuminen. Tällai-
sia Suomessa olivat mm. metsäteollisuus sekä karjavaltainen maatalous, jotka saivat 
syntynsä 1800-luvun lopulla. Edelleen on esitetty, että metsäteollisuus toi mukanaan 
rahatalouden, joka olisi osaltaan ollut muuntamassa maailmankuvaa kapitalistisen 
hengen mukaiseksi. Tämän kehityksen tuloksena olisi rahatalous levinnyt vihdoin 
maatyöväestönkin piiriin.940 

Suomalaisen modernisaatio on siis ajoitettu samaan aikaan kuin kapitalisoituminen. 
Samalla rakennemuutoksen on katsottu johtavan samankaltaisiin ongelmiin kuin mitä 
Karl Marx hahmotteli maaseudun liikaväestöä koskevissa teoretisoinneissaan. Marxin 
mukaanhan tilaton maatalousväestö toimii suurten teollisuuskeskusten varatyövoima-
na. Osa maalaisväestöstä pyrkii sen tähden kaupunkeihin ja vaanii tähän sopivia oloja. 
Näin tapahtuu Marxin mukaan, mikäli maatyöväestön häviävää työtä ei kompensoi 
mikään muu työ. Kun näin tapahtuu, maatyöläisen palkka painuu minimiin ja hän 
seisoo aina toinen jalka pauperismin suossa.941

Marxin kapitalistisen kehityksen kuvailu piti Suomen osalta paikkansa sikäli, 
että maata omistamaton väestö kyllä kasvoi 1900-luvun alkuun tulleessa. Tämä piti 
paikkansa myös Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Sen sijaan tämän väestönosan kurjistu-
minen on kyseenalaisempaa. Savossa kylläkin tarvittiin valtion hätäviljaa vielä vuonna 
1892, mutta muutoin maaseudun palkat olivat jatkuvasti nousussa. Kun reaaliansiot-
kin paranivat, oli maataloustyöväestö kaikkea muuta kuin köyhtymässä. 

940 Esimerkiksi Haapala 2007, 58.
941 Marx 1974, 577.
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Suomalainen modernisaatio ja sen tärkeä osatekijä kapitalisoituminen poikkesi siis 
Marxin yleiskaavasta. Toinen tärkeä seikka oli se, että kapitalisoituminen oli eriaikaista 
ja tapahtui eri tavoin eri puolella Suomea. Kun Savossa rahatalous vasta levisi rahvaan 
ulottuville, oli Etelä-Pohjanmaa jo 1870-luvulla tukevasti ankkuroitunut rahatalou-
teen. Piiat ja rengit nauttivat lähes täydelleen rahapalkkaa: vain alaikäisille maksettiin 
palkkaa jonkin verran viljana. Sen sijaan Savossa löytyi edelleen 1900-luvun alussa 
alueita, joissa suosittiin varsinkin päiväpalkkojen kohdalla maksua viljassa. Tuomio-
kirjojen palkkaoikeudenkäynneistä on käynyt ilmi, että Savossa maksettiin – rahata-
louden yleistymisestä huolimatta – edelleen noin 10–15 % palkasta luontoistuotteina.

Ei ole epäilystäkään, etteikö Savossa metsäyhtiöiden pääomilla saatu aikaan 
muutoksia. Tähän viittaa jo yksinomaan se seikka, että käräjäoikeuksiin alkoi yhä 
enemmän ilmaantua metsätyötä koskevia palkkavaatimuksia. Rahaa virtasi myös 
suoraan metsänomistajille, jotka muunsivat maatilataloutta karjavaltaiseksi. Vastaa-
vasti Etelä-Pohjanmaan osalta tilanne nähtiin kriittisenä, koska tällaista ulkopuolista 
pääomitusta ei ollut. Tämä ulkopuolisen pääomituksen puute on saanut kiirehtimään 
kohti johtopäätöstä, jonka mukaan Etelä-Pohjanmaan talous taantui, jolloin rahoitusta 
olisi täytynyt hakea Amerikasta.

Ongelmaksi tässä selityksessä muodostuu se, että eteläpohjalainen maatilatalous oli 
jo hyvissä ajoin ennen Amerikan siirtolaisuuden massamuotoista ilmenemistä siirtynyt 
karjatalouteen. Tästä osoituksena on se, että Etelä-Pohjanmaalla oli välittömästi varaa 
sijoittaa meijeritoimintaan, kun Hangon talviliikenne alkoi vuonna 1887. Meijeritoi-
minnan ja pääomavaltaisen maatilatalouden puolesta puhuvat edelleen tilastot, jotka 
kertovat voituotannon olleen henkeä kohden 1890-luvulla suurin piirtein samalla 
tasolla kuin Etelä-Savossa ja selvästi korkeammalla tasolla kuin Pohjois-Savossa. Näin 
nopea pääomittaminen ei olisi ollut mahdollista, ellei varoja olisi kyetty säästämään jo 
aikaisemmilta vuosilta. Amerikan dollarit saapuivat maatilatalouden pelastajiksi vasta 
myöhempänä ajankohtana 1900-luvun alusta alkaen, jolloin Amerikan siirtolaisuus oli 
jo saavuttanut massamuotoisen vaiheensa. Miten sitten Etelä-Pohjanmaalla olisi ollut 
mahdollisuus hankkia pääomaa ilman siirtolaisuutta?

Tärkein tekijä löytyy työn tuottavuuden kohottamisesta. Luonnonvarojen 
puut tuessa ryhdyttiin hyödyntämään inhimillisiä voimavaroja. Inhimillistä panosta 
kohottamalla oli mahdollista saada työstä lisäarvoa. Tämä tapahtui yhtäältä kurin, 
toisaalta kykyjen jalostamisen kautta. Kuri ja kurittaminen oli suunnattu ennen muuta 
nuoremmille rengeille ja piioille. Kykyjä myötäilevä palkintojärjestelmä taas oli tarkoi-
tettu hieman vanhemmille, noin 16–17-vuotiaille rengeille ja piioille. Kilpailu ulottui 
kaikkialle, tästä osoituksena on se, että myös naiset osallistuvat kurijärjestelmän raken-
tamiseen. Naiset kyntivät, kylvivät, osallistuivat leikkuutyöhön ja puintiin. Palkollis-
oikeudenkäynnit osoittavat, että naiset olivat tässä suhteessa päteviä arvioimaan myös 
miesten askareita. Tämä näkyi myös naisten palkassa, joka oli vertailukelpoinen maan 
parhaiten palkattujen alueiden kanssa.
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Koska tutkimus ei ulotu 1800-luvun loppua ja 1900-luvun alkua pidemmälle, on 
vaikea tehdä päätelmiä siitä, milloin työkurissa tapahtunut harppaus tapahtui. Loogis-
ta on kuitenkin ajoittaa tämä muutos isojaon jälkeiseen aikaan. Isossajaossahan jaettiin 
paitsi metsät talollisten kesken, myös pellot uudelleen erityisen jyvityksen mukaan. 
Kuten edellä on kuvattu, tämän kehityksen katsottiin suuresti hyödyttäneen maata-
loutta ylipäätään. Yhdeksi tärkeäksi hyödyttäväksi tekijäksi katsottiin paitsi turhien 
taivalten vähenemistä myös sitä, että työntekijöitä pystyttiin kontrolloimaan parem-
min. 1800-luvun loppupuolella kyläjärjestyksen alkuperäinen vainiopakkoon perustu-
nut ajatus lakkasi ja tilalle tuli sosiaaliseen kontrolliin perustuva rangaistus- ja palkin-
tojärjestelmä. Tämä kontrollin jyrkkeneminen liittyi ennen muuta vuosipalvelukseen, 
jota voidaan pitää jonkinlaisena työleirin ja kasvatuskodin yhdistelmänä. Esimerkiksi 
Kussmaulin mukaan vuosipalvelus oli pääasiassa siirtymävaihe lapsuuden ja aikuisuu-
den välissä, eräänlainen maanviljelyskulttuuriin liittyvä oppipoikajärjestelmä, joka 
murrosiässä ja päättyi avioliittoon.942 Kussmaulin havainto koskee lähinnä Englantia, 
mutta on ulotettavissa melko lailla tarkoin Etelä-Pohjanmaalle.

On mielenkiintoista, että inhimillisen voimavaran käsite on ymmärretty paljon 
myöhäisempään aikaan kuuluvaksi. Samalla luonnollisesti on ymmärretty, ettei 
inhimillisellä panoksella ole juuri ollut merkitystä maataloudessa. Tuottavuuden 
kohottamiseen työtä osittamalla ja erikoistumista lisäämällä on viitattu lähinnä teollis-
tumisen yhteydessä. Etelä- Pohjanmaalla tuottavuus merkitsi sitä, että työn muuttuessa 
koneellisemmaksi, kyntöä ja kylvöä alkoi yhä enemmän hoitaa nuoremmat rengit ja 
naiset, kun taas vanhempien renkien ja myös naisten pyrkimyksenä oli siirtyä käden 
taitoja vaativiin ammattitöihin. Tämä merkitsi myös porrasteisuutta siinä, kuinka 
elämään suuntauduttiin. Yhtäältä vallitsi kurin ja itsekurin vaatimus, mutta korkeam-
malla tasolla vaadittiin yksilöltä elämänsuunnitelmaa. Santeri Alkio kuvaa kirjassaan 
Palvelusväkeä, kuinka renki Matti lähti lähes onnellisena suorittamaan vankeusran-
gaistustaan, kun isäntä vakuutti, että vankilassa oppii sellaisen taidon, ettei tarvitse 
enää rengiksi palata.943 

Tätä kurijärjestelmien hienosääteisyyttä ei juuri ole käsitelty aikaisemmissa yhteyk-
sissä. Esimerkiksi kellokuri on rinnastettu samankaltaiseksi keskiajan munkeilla ja 
modernissa yhteiskunnassa vain sillä perusteella, että kummassakin vallitsee tietyt 
aikataulut.944 Yhtäläisyytenä on lisäksi se, että kellokurin päämäärä on kummas-
sakin sama: Niin munkeilla kuin modernissa yhteiskunnassa kysymys on siitä, ettei 
askareita häiritsisi mikään henkilökohtainen pyyde. Jumalaa on rukoiltava ja junien on 
kuljettava ajallaan. Vaikka kellokuri modernissa yhteiskunnassa on juureltaan sama, ei 
sen sisällöllinen ulottuvuus lopu tähän. Toisin kuin entisajan munkeilla, modernissa 
yhteiskunnassa aika kulkee eteenpäin, kohti tulevaisuutta koskaan palaamatta. Ahkera 

942 Kussmaul 1981, 3–4.
943 Alkio 1904, 134
944 Pohjanen 2002, 216.
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rukoilu voi tuoda pelastusvarmuuden, mutta modernissa tämä on vasta lähtökohta. 
Modernin ihmisen on tehtävä itsensä ja valmistettava oma tulevaisuutensa. Tämä käy 
päinsä vain hyväksymällä sen, että elämässä on otettava riskejä ja tehtävä valintoja. 
Ilman tulevaisuuteen suuntautuvaa mentaliteettia ei tämän tehtävän hahmottaminen 
ole mahdollista.

Moderni merkitsee siis kahtalaista projektia. Yhdellä tasolla se merkitsee itsekurin 
ja kelloajan sisäistämistä. Toisella ja vaativammalla tasolle se merkitsee ajan palautu-
mattomuuden ymmärtämistä. Se, joka ei tartu tilaisuuteen, saattaa hukata hetkensä 
ikiajoiksi. Tämä ulottuvuus ei 1800-luvun lopun Etelä-Pohjanmaalla ollut vain kilpai-
leva diskurssi muiden joukossa, vaan se oli osa taloudellista rakennetta, kiinteä osa 
odotushorisonttia ja osa rutiinia, jonka varaan saattoi laskea. Järjestys takasi sekä rutii-
nin että kilpailun ja mahdollisti palkintojärjestelmän, joka vaikutti alemman rahvaan-
kin mielestä legitiimiltä.

Kuri ja järjestys ei Savossa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta koskaan kasva-
nut samoihin mittoihin kuin Etelä-Pohjanmaalla. Kilpailu täytyi ankkuroida johon-
kin, ja se kytkeytyi sellaisiin ominaisuuksiin, joita saattoi ajan maalaisyhteiskunnassa 
mitata. Savossa kilpailu pysytteli piilossa. Työntekijät eivät verranneet itseä ja muita. 
Edes rahapalkan yleistyminen ei saanut aikaan kilpailuasetelmaa. Hyvä esimerkki on 
Pieksämäki, missä rahapalkka yleistyi muutamassa vuodessa 1860-luvulta 1870-luvun 
alkuun tultaessa. Rahapalkan vetureina olivat ennen muuta talolliset ja jossain määrin 
torpparit, jotka hankkivat ansioita urakkatöillä vedättämällä puita metsästä uittopai-
koille. Silti mitään suurta muutosta ei ollut näkyvissä maataloustyöväestön suhtautu-
misessa aikaan ja kuriin. Urakkaluontoinen työ ei ollut omiaan nostattamaan kilpai-
lua, sillä työllä oli selkeä alku- ja loppupiste, jonka välissä työntekijälle jäi tietty pelivara 
valita oma tahtinsa. Tämän liukuvan työajan sisällä työntekijä määritteli itse oman 
halunsa ja tarpeensa mukaan työnteon määrän.

Pieksämäen esimerkki kertoo siitä, että rahatalouteen siirtymisen tapa saattaa olla 
ratkaiseva tekijä siinä, siirrytäänkö kulttuurissa kilpailullisuuteen. Pieksämäellä raha ja 
alemman rahvaan kulttuuri joutuivat vastakkain, sillä yhtiöiden politiikkana oli tehdä 
pystykauppoja, jonka jälkeen rahvaan perusoikeuksiin kuuluvaa kaskenpolttoa ryhdyt-
tiin rajoittamaan. Verrattuna Etelä-Pohjanmaalla tapahtuneeseen kapitalisoitumiseen 
ero oli selvä: Tervanpolton aikoinaan tuomat rahavirrat jäivät kokonaisuudessaan 
Pohjanmaalle, ilman että välikäsinä toimivia yhtiöitä olisi tarvittu. Ennen isojakoa 
yhteismetsien hyväksikäyttö oli periaatteessa mahdollista kaikille, toisin kuin 1860- 
ja 1870-lukujen Itä-Suomeen suuntautuneessa puutavaraliikkeiden invaasiossa. Tämä 
alemman rahvaan ulottumattomissa oleva rikastumisen mahdollisuus ja sen muunta-
minen kiinteäksi omaisuudeksi, kuten maatiloiksi, teki kilpailukulttuurista mahdotto-
man. Kasken tilalle tuli vain enenevässä määrin palkkatyö. 

Savossa ei syntynyt sen tyyppisiä rahvaaseen ankkuroituneita tietomuotoja kuin 
Etelä-Pohjanmaalla. Lineaarisen ajan ja itsekurin normalisoiva vaikutus ei ulottunut 
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kaikkialle: Elämässä oli edelleen pakopaikkoja, joista viinan polton ja viinan myynnin 
kaltainen markkinatalouden rajamaille asettuva toiminta oli yksi. Samalla Savos-
sa suosittiin edelleen yhteisöllisiä muotoja, jotka pyrkivät edelleen sitomaan ihmisen 
yhä uudelleen samaan pisteeseen palaavaan, traditionaaliseen aikarakenteeseen. Myös 
maassamuuttoa voidaan ymmärtää tämän traditionaalisen aikarakenteen pohjalta. 
Maassamuutto oli valinta, joka saatettiin aina perua tai tehdä vähitellen. Esimerkik-
si Heikki Waris on kuvaillut, kuinka maalta muutettiin kesätöihin ”ensin muutama 
suvena, kunnes haettiin pappilasta muuttokirjat ja ryhdyttiin kaupunkilaiseksi.”945 
Silti oli aina olemassa takaportti: Mikäli oleminen uudessa ympäristössä ei miellyttä-
nyt, saattoi aina palata takaisin.

Modernisaation epätyydyttävä eteneminen Savossa herätti erityisesti viranomais-
ten mielenkiinnon. Vielä 1900-luvun alussa korkeimmat viranomaiset eivät uskoneet 
”itseään auttavan” ihmisen syntyyn kansakoululaitoksen kautta. Vaivaishoidontar-
kastaja Helsingius uskoi vaivaistalojen pelotteeseen. Pohjois-Savossa, missä tilatonta 
väestöä oli eniten, lisättiin vaivaistalojen määrää radikaalisti. Yhteiskunnan laitostu-
mista tutkineen Päivi Pukeron mukaan laitosten tehtävänä oli parantaa hoidokkien 
työllistymistä, elämäntapoja ja -asennetta sekä sosiaalista asemaa.946 Voidaan kuiten-
kin kysyä saavutettiinko tätä tavoitetta. Yhtä lailla köyhät joutuivat tekemään työtä 
vaivaistaloissa kuin isännillekin, nyt vain sillä erotuksella, ettei valinnan tai liikkumi-
sen vapautta ollut. Mitään takeita ei ollut siitäkään, että yksilön asema olisi erityisesti 
kohonnut vaivaistalossa vietetyn ajan jälkeen.

Kun ottaa huomioon laitosten taloudelliset menetykset isännille, voidaan nähdä, 
ettei vaivaistalojen ensisijaisena funktiona ollut taloudellisen taakan, köyhyyden 
tai humaanisen hädän lievittäminen. Pikemmin laitoskehitys voidaan nähdä osana 
ylempien viranomaisten rakentamaa modernin ennakoitavuuden suunnitelmaa, missä 
ulkoisen kontrollin suotuisana lopputuloksena on häpeän tunne omaa riippuvaisuutta 
kohtaan – sama tunne, joka Etelä-Pohjanmaalla kylvettiin yksilöön kyläyhteisön sisällä 
ja arkipäivän työnteossa. Laitoskasvatuksen funktio oli tässä suhteessa sama kuin vuosi-
palveluksella Etelä-Pohjanmaalla. Ruokajärjestyksen ja rangaistuksen uhalla joutilaak-
si katsottuun väestönosaan koetettiin ajaa kellokuria. Käyttäen Eliaksen kolonisaatio-
käsitettä, Savo kolonisoitui947 ulkoapäin, Etelä-Pohjanmaa taas sisältä käsin.

Siirtolaisuuden kehittymisessä tilattoman väestön kasvu oli avainasemassa, mutta 
ei sillä tavalla kuin aiemmissa tutkimuksissa on esitetty. Tilattomuus ei välttämät-
tä merkinnyt onnettomuutta, elämä muuttui vain erilaiseksi. Nyt tilaton saattoi olla 
puuseppä, rakentaja tai käsityöläinen. Nainenkin saattoi ansaita rahaa tekemällä kudon-
tatöitä. Osa taloudellista rakennetta aina 1880-luvusta tai viimeistään 1890-luvusta 
lähtien oli Amerikka. Se oli täysin verrannollinen mihin tahansa isoon keskukseen, 

945 Waris 1932, 92–93.
946 Pukero 2009, 17.
947 Elias 1978, 53.
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jossa agraariväestö saattoi käydä ansaitsemassa rahaa, vain sillä erotuksella, että ansiot 
olivat moninkertaisia.

Tilattoman väestön siirtolaisuuteen liitettyä taloudellisen pakon ajatusta ei voi 
sovittaa siirtolaisuuteen yhtään sen enempää kuin mihin tahansa muuhunkaan kapita-
listisen talouden puitteissa tehtyyn elämänvalintaan. Jos siirtolaisuus oli pakkoa, se 
oli osa pakkoa valita ja suuntautua kohti tulevaisuutta. Tässä valintaprosessissa oli 
oman peltotilkun hankkimisella enää marginaalinen asema. Tätä osoittaa se, että ne 
tilattomat, jotka Amerikkaan lähtivät, eivät juurikaan palanneet takaisin hankkiak-
seen itselleen maatilaa. Jos tilattomat itselleen maatilan hankkivat, olivat se todennä-
köisesti pieni palstatila, joka vastasi pikemminkin nykyajan ajatusta omakotitalosta 
kuin todellista viljelytilaa. Talo oli tällöin vain asumista varten ja viljely sivutoimista. 
Todennäköisempää oli monessa eteläpohjalaispitäjässä, ruotsinkieliseltä rannikolta 
aina suomenkielisiin rintapitäjiin, että maanviljely nähtiin täysin sivutoimisena päätoi-
misen ansainnan tapahtuessa muualla, käsitöissä, kausitöissä ym.

Edellä oleva kuvailu pätee ennen muuta Etelä-Pohjanmaahan, mutta sillä on myös 
yhtymäkohtia Savoon. Savosta Amerikkaan lähteneet tilattomat eivät palanneet takai-
sin ostamaan itselleen maatilaa. Savossa tilattomien into hankkia maata oli kuitenkin 
vielä pienempi kuin Etelä-Pohjanmaalla. Tästä on osoituksena tilattoman väestön 
lainarahaston toiminta, joka ei erityisesti onnistunut hankkeessaan. Savon tilaton 
väestö ei nähnyt pätevää syytä hankkia itselleen palstatilaa tai sitoutua vuokravelvoite-
tuksi viljelykseen. Suurimpana syynä tähän oli se, että torpan, mäkituvan tai palstati-
lan ympärille ei rakentunut mitään muuta taloudellista elämisenmallia, kuten esimer-
kiksi käsityöläisyyttä.

Siirtolaisuuden tulkinnan harhana onkin se, että se on katsottu itsestään selväs-
ti lähtevän liikkeelle ajatuksesta, jossa maaseudun väestö olisi halunnut pitää kiinni 
entisistä elämänarvoistaan. Tämä nojaa käsitykseen, jonka mukaan ihmiset katsovat 
mieluummin taakse- kuin eteenpäin, eivätkä haluaisi maailman muuttuvan. Erityisen 
selvänä tämä tulkinnallinen harha näkyy tilattomien kohdalla, jotka nimenomaan 
halusivat maailman muuttuvan. Tilanomistajien kohdalla tilanne oli toinen, sillä 
maatila oli päätoiminen ansainnan lähde, mutta myös statusarvo. Lisäksi maatilaan 
liittyi sukupolvien ketjun katkeamattomuus, jolloin maatilan pitäminen suvun hallus-
sa nähtiin päämääränä sinänsä. Mielenkiintoinen, mutta vaikeasti tutkittava kysymys 
on se, missä määrin Amerikkaan lähteneet talolliset kokivat velvollisuudekseen palata 
takaisin jatkamaan perinteitä. Moniko olisi halunnut jäädä Amerikkaan? Kuinka 
moni koki tämän ristiriidan?

Modernisaation yleistä kulkua tarkasteltaessa on syytä pitää silmällä ajoitusta. 
Modernisaatio ei ollut ainoastaan teollisuuden luoma ilmiö, modernisaatio ei syntynyt 
kaikkialla samanaikaisesti, eikä modernisaatio syntynyt samaa tietä. Etelä-Pohjanmaa 
oli osoitus modernisaatiosta, joka syntyi englantilaista mallia noudattaen, mukaan 
lukien jopa samankaltaiset ”lieveilmiöt”, kuten vapaamaanantain vieton. Savoa, ainakin 
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sen pohjoisempia osia voi sen sijaan pitää mentaliteetiltaan alueena, missä pisimpään 
vaikutti traditionaalinen maailmankuva. Savon modernisaatio oli sitä, mitä perintei-
sesti sosiaalihistoria on ymmärtänyt modernisaationa: agraariväestön asteittaista sivis-
tymistä, maassamuuttoa ja kaupungistumista.

Modernin asenteen kuvauksessa voi auttaa O. K. Kilven kuvaus siitä, mitä moderni 
mentaliteetti pitää sisällään. Modernia ihmistä pitää pihdeissään jatkuva tulevaisuuteen 
suuntautunut odotus paremmasta, olkoonkin että päämäärän saavuttaminen vaatisi 
valtavia uhrauksia ilman todellisia takeita onnistumisesta. Moderni ihminen jahtaa 
fata morganaa; kesää jota ei koskaan tule.948 Kilven sanat eivät voisi enempää todel-
listua kuin tutkimuksen alussa esitetyssä kelloseppä Olinin elämässä. Kun Olin lähti 
Amerikkaan, hän näki kangastuksena suuren rahaläjän. Kangastus kuitenkin siirtyi 
jatkuvasti hieman Olinin edellä, samalla kun Olinin yhteydet kotimaahan ja omiin 
lapsiinsa vähitellen katkesivat. Tästä huolimatta Olin ei koskaan palannut kotiin, vaan 
jäi Lead Cityyn kaivannon äärelle loputtomasti odottamaan parempia aikoja.

Olinin esimerkki osoittaa, että modernin ihmisen identiteetti ei oleellisilta osiltaan 
rakentunutkaan valtioinstituutioiden vanaveteen, vaan pikemminkin suhteessa rahaan, 
aikaan ja työhön. Ihmisen täytyi kyetä kuvittelemaan omalle kohdalleen jotakin sellais-
ta, mitä hän ei vielä ollut. Tässä maailmankuvassa tärkeintä oli uusi tapa hahmottaa 
riski ja voitto, joka syntyi lineaarisen, milloinkaan takaisin palaamattoman ajan myötä. 
Tähän asetelmaan kuului jatkuva jännitteisyys tämän hetken ja tulevan välillä, samal-
la kun pakopaikat nykyhetkessä muuttuivat yhä enenevässä määrin tarkkailluiksi ja 
normalisoiduiksi. Ainoaksi pakopaikaksi jäi tulevaisuus, jonne ihminen ryhtyi raken-
tamaan omaa tarinaansa.

948 Kilpi 1917, 106.
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SVT XXXII: Sosialisia erikoistutkimuksia IV; Tutkimuksia metsä- ja uittotyöntekijöiden oloista 

keväällä 1921.
Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1886–1903.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1904–1916.

Vaasan maakunta-arkisto:

Vaasan läänin maaherran vuosikertomukset: 
1882–1883; Dfa 34, 1884–1888; Dfa 35, 1889–1892; Dfa 36, 1893–1894; Dfa 37, 1895–1896; 

Dfa 38, 1897; Dfa 39, 1898; Dfa 40, 1899–1900; Dfa 41, 1901–1903; Dfa 42, 1890; Dfa 3.

Vaasan poliisilaitos
AGA 2: 1–11 Irtolaiskirjat 1902–1916.

Passiluettelot
Vaasan lääninhallituksen passiluettelot: PL 34; 1875–1880, PL 36; 1885–1890, PL 37; 1890–1895, 

PL 38; 1896–1902, PL 41; 1909–1912.
Kaskisten maistraatin passiluettelot: PL 44; 1883–1900, PL 45; 1900–1904.
Kokkolan maistraatin passliluettelot: PL 45.
Kristiinankaupungin maistraatin passiluettelot: PL 46–47; 1866–1901.
Pietarsaaren maistraatin passiluettelot: PL 48; 1865–1903.
Kaarlelan nimismiespiiri: PL 49; 1872–1893.

Tuomiokirjat
Ilmajoen tuomiokunta: Isonkyrön ja Ylistaron käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 

C2a: 15 ja 16; 1885 C2a: 38 ja 1900 C2a5: 59 ja C2a: 60.
Korsholms domsaga: Laihian ja Jurvan käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1869–1870 C1a: 

4; 1885 C1a: 15; 1900 C1a: 39.
Ilmajoen tuomiokunta: Ilmajoen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 C1a: 15 ja C1a: 

16; 1885 C1a: 45 ja C1a: 46; 1900 C1a: 67.
Ilmajoen tuomiokunta: Kauhajoen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat C4a: 13.
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Alavuden tuomiokunta: Alavuden ja Kuortaneen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 
C2a: 13; ja C2a: 14; 1885 C2a: 34; 1900 C2a: 51.

Alavuden tuomiokunta: Lapuan käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 C4a: 12; 1885 
C4a: 27; 1900 C4a: 42.

Närpes domsaga: Närpes tingslag ordinarie och anmälningsprotokoll samt protokoll över urtima 
ting 1870 C4a: 13 ja 14; 1900 C4a: 69.

Nykarleby domsagas arkiv: Kauhava tingslag ordinarie protokoll 1870 C2a: 15 ja 16; 1900 C2a: 67.
Nykarleby domsagas arkiv: Nykarleby tingslag ordinarie protokoll 1870 C4a: 10; 1900 C4a: 39.

Mikkelin maakunta-arkisto:

Mikkelin läänin maaherran vuosikertomukset 
1870–1914 (ei signumia).

Mikkelin lääninhallituksen passiluettelot
PL 57; 1883–1920.

Tuomiokirjat: 
Juvan tuomiokunta: Juvan käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1885 Caa: 86 ja Caa: 87.
Mikkelin tuomiokunta: Kangasniemen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 Cab: 34 ja 

Cab: 35; 1885 Cab: 61; 1900 Cab: 90.
Mäntyharjun tuomiokunta: Mäntyharjun käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 Caa: 8; 

1900 Caa: 64.
Mäntyharjun tuomiokunta: Ristiinan käräjäkunnan varsinaisasian pöytäkirjat 1870 Cac: 8; 1900 

Cac: 58.
Rantasalmen tuomiokunta: Rantasalmen käräjäkunnan varsinaisasian pöytäkirjat 1870 Cac: 1; 

1900 Cac: 39.
Rantasalmen tuomiokunta: Heinäveden käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 Caa: 2; 

1885 Caa: 22; 1900 Caa: 37.

Joensuun maakunta-arkisto:

Kuvernöörin vuosikertomukset
Hba:2; 1871–1890, Hba:3; 1891–1902, Hba:4; 1903–1914.

Kuopion lääninhallituksen passiluettelot:
PL 61; 1881–1912.

Tuomiokirjat:
Kuopion tuomiokunta: Kuopion maalaiskunnan käräjäkunnan varsinaisasian pöytäkirjat 1870 

C1a: 98 ja C1a: 99; 1900 C1a: 158 ja C1a: 159.
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Kuopion tuomiokunta: Tuusniemen käräjäkunnan varsinaisasian pöytäkirjat 1870 C2a: 47 ja 1900 
C2a: 101 ja C2a: 102.

Leppävirran tuomiokunta: Joroisten käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 C2a: 4 1871; 
1887 C2a: 15 ja 1900 C2a: 30.

Rautalammin tuomiokunta: Pieksämäen käräjäkunnan varsinaisasian pöytäkirjat 1870 C2a: 144; 
1900 C2a: 203 ja 1900 C2a: 204.

Rautalammin tuomiokunta Hankasalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1869–1870 
C3a: 5 ja 1900 C3a: 47.

Iisalmen tuomiokunta: Kiuruveden käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1870 C2a: 7 ja C2a: 
37; 1885 C2a: 22; 1900 C2a: 38.

Kansallisarkisto:
PL 7: 1880–1882, PL 8: 1889, PL 9: 1890, PL 10; 1899–1900, PL 12: 1909–1910.
Heikki Wariksen elämäkertakokoelma NST 1–6, K2, Ln24, bh190.

Tilastokeskus:
Kirkon väkilukutaulukot mikrokortteina Vaasan läänin, Mikkelin läänin ja Kuopion läänin osalta 

vuosilta 1870, 1875, 1880, 1890, 1910, 1920.

Maaherran vuosikertomukset:
Mikkelin lääni 1876–1887 JKK 126, 1887–1893 JKK 127, 1898–1901 JKK 129.
Vaasan lääni 1876–1883 JKK 135, 1888–1892 JKK 137, 1899–1901 JKK 140.
Kuopion lääni 1876–1885 JKK 130, 1885–1891 JKK 131, 1897–1901 JKK 133.

Turun yliopisto yleisen historian laitos (TYYH):
Siirtolaisuuskysely takaisinpalanneille siirtolaisille 1969 ja 1974.

Tampereen kansanperinteen laitos:
Siirtolaisuutta koskevat haastattelut 1969 ja 1975.

Peräseinäjoen siirtolaisuusinstituutin kokoelmat: 
Kilpakirjoitus 118, 29.6.1998.
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Seinäjoen maakuntakirjasto: 
Anna-Leena Toivosen arkisto, haastattelu, Närpiö 1950; haastattelu Ähtäri 1946.

Sanomalehtiä:
Kaiku 30.7.1889, nro. 86.
Kuopion Sanomat 11.4.1857, nro 15.
Pohjalainen 21.11.1893, nro. 93.
Pohjalainen 11.1.1894, nro 4.
Pohjalainen 3.3.1894, nro. 26.
Pohjalainen 8.1.1895, nro. 3.
Pohjalainen 21.2.1895, nro 22.
Pohjalainen 22.6.1895, nro. 73.
Pohjalainen 9.10.1897, nro. 119.
Pohjalainen 18.1.1898, nro. 8.
Pohjalainen 19.2.1898, nro. 22.
Pohjalainen 17.2.1900, nro. 27.
Pohjalainen 21.6.1900, nro. 95.
Pohjalainen 11.5.1901 nro. 74.
Savo 3.1.1879, nro. 1.
Savo 5.9.1879, nro. 46.
Savo 24.12.1880, nro 101.
Savo 23.8.1888, nro 99.
Savo 5.8.1890, nro 90.
Savo 14.8.1890, nro. 94.
Savo-Karjala 17.9.1897, nro. 106.
Tapio 17.2.1877, nro. 13.
Uusi Aura 1897, nro. 33.
Uusi Suometar 11.11.1900, nro. 282.
Waasan lehti 16.2.1880, nro. 0.
Wiipurin Sanomat 19.7.1895, nro. 164.
Wiipurin Uutiset 1.11.1888, nro. 254.
Vasabladet 20.11.1869, nro. 47.
Vasabladet 24.5.1900, nro. 62.
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LIITTEET

Liitetaulukko 1. Siirtolaisuus Etelä-Savosta vuosina 1893–1915.949

1893–1895 1896–1900 1901–1905 1906–1910 1911–1915
Mäntyharju 5 1 29 38 18
Ristiina 2 23 15 33
Anttola 2 4 4 19 3
Mikkeli 2 15 153 209 231
Hirvensalmi 2 1 16 27 28
Kangasniemi 7 24 237 398 353
Haukivuori 1 10 65 94 73
Pieksämäki 15 33 312 451 214
Virtasalmi 21 18
Jäppilä 19 70 37
Joroinen 4 7 34 25 25
Juva 3 55 107 91
Puumala 1 15 24 29
Sulkava 1 22 27 35
Sääminki 2 43 41 30
Kerimäki 3 2 28 41 31
Enonkoski 1 5 7 6 12
Savonranta 2 3 2
Heinävesi 2 12 18 23
Kangaslampi 3 4
Rantasalmi 2 6 46 22 18
Yhteensä 46 117 1122 1659 1308

949 SVT XXVIII 1, 82–86; SVT XXVIII 7, 40–44; SVT XXVIII 12, 40–44.
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Liitetaulukko 2. Siirtolaisuus Pohjois-Savosta vuosina 1893–1915.950

1893–1895 1896–1900 1901–1905 1906–1910 1911–1915
Leppävirta 7 8 62 75 79
Suonenjoki 8 58 99 79
Hankasalmi 11 123 203 122
Rautalampi 2 6 60 103 58
Vesanto 5 6 64 48 34
Karttula 6 31 64 64
Kuopion mlk 5 110 118 166
Tuusniemi 2 25 73 65
Maaninka 4 51 53 58
Pielavesi 18 275 193 124
Keitele 16 57 60 52
Kiuruvesi 28 144 430 333 146
Iisalmi 1 38 344 386 315
Rutakko 3
Lapinlahti 6 122 156 145
Nilsiä 4 1 136 126 82
Varpaisjärvi 59
Muuruvesi 19 48
Juankoski 1 1
Kaavi 3 1 40 62 92
Rääkkylä 2 12 12 42
Rautavaara 13 9 8
Yhteensä 50 282 2014 2195 1839

950 SVT XXVIII 1, 82–86; SVT XXVIII 7, 40–44; SVT XXVIII 12, 40–44.
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Liitetaulukko 3. Siirtolaisuus Etelä-Pohjanmaalta vuosina 1893–1915.951

1893–1895 1896–1900 1901–1905 1906–1910 1911–1915
Siipyy 63 227 386 235 177
Isojoki 79 287 507 425 208
Lapväärtti 169 428 755 432 330
Kristiinan mlk 8 10 15 62 30
Karijoki 63 195 313 234 142
Närpiö 390 766 1019 1072 658
Ylimarkku 155 296 431 452 172
Korsnäs 125 365 555 595 271
Teuva 106 339 633 556 338
Kauhajoki 101 555 1061 890 525
Kurikka 100 328 748 647 281
Jalasjärvi 200 542 1129 994 507
Peräseinäjoki 75 226 465 362 190
Ilmajoki 166 396 910 750 387
Seinäjoki 34 78 302 241 127
Ylistaro 345 930 1032 766 458
Isokyrö 371 836 1053 687 369
Vähäkyrö 121 271 556 438 232
Laihia 169 507 839 635 339
Jurva 131 315 405 401 174
Pirttikylä 111 240 352 286 112
Petolahti 95 202 222 229 93
Bergö 16 49 52 30
Maalahti 82 260 446 381 173
Sulva 114 176 275 247 119
Mustasaari 287 580 884 782 389
Raippaluoto 36 65 211 200 72
Koivulahti 130 247 359 299 182
Maksamaa 45 88 161 176 138
Vöyri 315 674 831 783 446
Nurmo 131 342 364 364 182
Lapua 226 686 1177 1245 520
Kauhava 259 730 934 775 395
Ylihärmä 108 295 298 201 152

951 SVT XXVIII 1, 82–86; SVT XXVIII 7, 40–44; SVT XXVIII 12, 40–44.



318 Petri Rekonen

1893–1895 1896–1900 1901–1905 1906–1910 1911–1915
Alahärmä 174 569 755 493 279
Oravainen 122 262 353 372 197
Munsala 226 460 520 459 344
Uusikaarlepyy 139 271 296 232 200
Jepua 99 224 308 182 133
Soini 33 18 115 300 115
Lehtimäki 35 21 105 172 91
Alajärvi 150 733 1131 639 275
Vimpeli 54 224 282 356 128
Evijärvi 192 370 540 371 231
Kortesjärvi 150 379 507 418 233
Lappajärvi 150 460 586 457 247
Kuortane 64 275 449 458 243
Töysä 46 110 279 274 159
Alavus 229 551 957 922 534
Ähtäri 37 25 400 476 269
Yhteensä 6810 17450 27260 23475 12596


