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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, näkyykö sodan varjo sotaorpojen 
elämänkulussa ja hyvinvoinnissa sekä minkälaisia selviytymiskeinoja he ovat käyttäneet. 
Tutkimuksen tavoitteena on edistää sotaorpojen kuntoutuksen saamista. Kohderyhmänä 
olivat Oulun Eteläisen alueen sotaorvot. Sotaorpoja koskeva tutkimus on kohdistunut 
pääasiassa sodan jälkeiseen aikaan. Sotaorpojen koulutus- ja työuria ei ole selvitetty eikä 
myöskään tämän hetkistä koettua hyvinvointia ja elämänlaatua.  
 

Miehen kaaduttua kasvatusvastuun lisäksi äitien oli hankittava lapsilleen toimeentulo. Syntyi uusi 

sosiaaliluokka: sotalesket lapsineen. Sotaorpojen lapsuutta leimaa taloudellinen niukkuus. 

Huoltoeläkkeen suuruus määräytyi isän sotilasarvon mukaan ja sotaa edeltäneen työtulon mukaan. 

Sotaleskien työhuoltolain mahdollisuuksista tiesivät harvat. Lapsia opetettiin  työntekoon, 

ahkeruuteen ja rehellisyyteen. Äidit upottivat surunsa työhön. Työtaakka oli kohtuuton, mutta työ 

auttoi myös selviytymään. Muita äitien selviytymiskeinoja olivat läheisten tuki ja uskonto. 

 

Sotaorpojen työhuoltolain tarkoituksena oli turvata lapsille sen tasoinen koulutus, jonka isä olisi 

eläissään pystynyt tarjoamaan.  Työhuoltolain henki näyttää ohjanneen koulutusvalintoja. Suurin 

osa suoritetuista tutkinnoista on  koulutason tutkintoja.  

 

Sotaorvot ovat aloittaneet työnteon jo varhain, mutta eläkkeeseen oikeutettavia työvuosia on 

vähemmän. Puolet sotaorvoista oli pystynyt olemaan työelämässä viralliseen eläkeikään saakka. 

Työn merkitys oli ensisijaisesti taloudellinen, mutta se oli myös  itsensä toteuttamisen tapa. Kova 

työnteko vahvisti heikkoa itsetuntoa. Sotaorpoja on työskennellyt enemmän maataloudessa kuin 

maatalouden prosentuaalinen osuus elinkeinoista on. Sotaorvot ovat olleet monissa eri tehtävissä: 

maanviljelijöinä, emäntinä, palkkatyössä ja yrittäjinä. Heidän tekemänsä työ on ollut pääasiassa 

fyysisesti raskasta ja sen vuoksi heillä on paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Sotaorpojen hartain 

toive on päästä kuntoutukseen. 

 

Sotaorvot ovat oppineet käyttämään luovia strategioita: ammattia on vaihdettu sen mukaan kuin 

työtä on ollut tarjolla. Tämä kertoo myös vahvasta sisäisestä ja ulkoisesta elämänhallinnasta. 

Myös sotaorvoilla työstä on tullut keskeinen selviytymiskeino. Muita selviytymiskeinoja ovat 

olleet yhteisöllisyys, uskonto ja luonto. Tämän tyyppisiä selviytymiskeinoja ei tämän päivän 

syrjäytetyillä nuorilla välttämättä ole. Elämän käännekohdat liittyvät elämänkaaren eri vaiheisiin: 

isän kuolemaan, koulunkäyntiin ja työhön siirtymiseen, perheen perustamiseen sekä lasten 

kasvamiseen. Osa on jo joutunut saattelemaan puolisonsa viimeiseen lepoon. 

 

Yli puolet sotaorvoista arvio terveydentilansa olevan tyydyttävä tai heikko. Terveydentila ja kivut 

haittaavat sosiaalista kanssakäymistä. Sotaorpojen unelmana on pysyä toimintakykyisinä  ja 

aktiivisina kansalaisina.  He haluavat asua omissa kodeissaan rakkaittensa kanssa elämänsä 

loppuun saakka.  

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat Oulun Eteläisen alueen sotaorvot. Tulkinta tehdään siitä 

kontekstista, jossa sotaorvot ovat eläneet. Tulokset ovat yleistettävissä maaseudulla eläneiden  

sotaorpojen elämänkulkuun. Olisi mielenkiintoista tehdä sama tutkimus kaupunkiseudun 

sotaorpojen keskuudessa. Silloin voitaisiin verrata, poikkeaako eri alueilla kasvaneiden 

sotaorpojen elämänkulut toisistaan. 
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JOHDANTO 
 

 

Vuosien 1939 -1945 sodat jättivät jälkeensä Suomeen noin 55 000 sotaorpoa. Sotaa ei käyty vain 

sotarintamilla, vaan se heijastui kaikille elämän osa-alueille ja koko väestöön. Elossa on vielä  

20 000 – 25 000 sotaorpoa. 

 

Sotaorpous on ollut pitkään vaiettu asia. Vuonna 2014 sotaorvot saivat puvun rintaan 

kiinnitettävän tunnuksen. Se kertoo siitä uhrauksesta, jonka isämme tai äitimme tai molemmat 

vanhempamme ovat antaneet isänmaan vapauden puolesta. Tunnuksen yhteydessä jaettiin 

pääministeri Jyrki Kataisen ja sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon allekirjoittamat 

kunnianosoituskirjelmät, joissa todetaan:  

 

”Osoitamme kunnioituksemme Suomen sodissa vuosina 1939 – 1945 isänsä ja/tai 

äitinsä menettäneiden sotaorpojen arvokkaasta uhrauksesta isänmaamme puolesta.  

Kiittäen Teitä elämäntyöstänne Suomen hyväksi. Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 

2013. Jyrki Katainen, pääministeri. Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri. ” 

 

Tätä olimme kauan odottaneet. Vuonna 2001 sotaorpoja ei vielä löytynyt valtiovallan rekisteristä. 

Silloinen peruspalveluministeri vetosi siihen, että kaikki ovat kärsineet sodasta. 1  Wariksen 2 

mukaan sotaorpojen osalta oli jo Suomen valtionvelka maksettu. 

 

Sotaorpotunnustuksen saaminen on ollut yksi Kaatuneitten omaisten liiton keskeinen tavoite, 

mutta ei ainoa. Seuraava päämäärä tulee olemaan jonkin tasoisen taloudellisen etuuden 

hankkiminen kaikista heikoimmassa asemassa oleville sotaorvoille.3  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on edistää sotaorpojen kuntoutuksen saamista. Sen vuoksi 

tutkimus pyrkii löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaiseksi Oulun Eteläisen alueen sotaorpojen elämänkulku on muodostunut? 

Millaisia selviytymiskeinoja sotaorvot ovat käyttäneet? 

 

                                                        
1 Kontio 2010,39. 
2 Waris 1973,263. 
3 Niskakoski 2014. 
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2. Millainen on Oulun Eteläisen alueen sotaorpojen tämän hetkinen hyvinvointi ja 

elämänlaatu?  

 

Sotahistorian tutkimus on perinteisesti ollut puolustusvoimien, sotatapahtumien ja sotapolitiikan 

tutkimista. Vasta myöhemmin on alettu tutkimaan siviiliväestön ja erityisryhmien historiaa. 

Sotaorpojen osalta tutkimus on kohdistunut pääasiassa sodan jälkeiseen aikaan. 4  Sotaorpojen 

koulutus- ja työuria ei juuri ole selvitetty eikä myöskään tämän hetkistä hyvinvointia ja 

elämänlaatua.  

 

Edustan kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä (esim. Rauhala 1989), jonka mukaan ihmisen 

olemispuolia ovat psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen. Ihminen on psyykkinen olento, joka 

ajattelee, tuntee, kokee asioita  ja antaa niille merkityksen. Sota on ollut monelle kokemus, joka on 

vaikuttanut tunteisiimme monella tapaa. 5   Alitajuntaan tallentuneet muistot  elävät meissä ja 

kokemukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Fyysisenä olentona ihminen toimii biologisten 

lainalaisuuksien mukaan. Sosiaalisissa olosuhteissa ihminen on suhteessa muihin ihmisiin ja 

yhteiskuntaan sekä siinä vallitsevaan kulttuuriin, talouteen ja arvostuksiin. Kokonaisvaltaiseen 

ihmiskäsitykseen kuuluu situationaalisuus eli elämäntilanteisuus. Se sisältää ympäristön, jossa 

ihminen elää. Elämäntilanne sisältää tekijöitä joihin ei yksilö ei voi vaikuttaa. Sota on esimerkki 

siitä.  

 

Tutkimuksen näkökulma ja lähestymistapa on ekokulttuurinen 6  sekä monitieteinen. Tulkintaa 

tehdään kasvatustieteen, psykologian, sosiologian ja kuntoutustieteen teoreettisista 

viitekehyksistä. 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Oulun Eteläisen sotaorpoyhdistyksen jäsenet (31.12.2014)  

n=168). Kysely toteutettiin postikyselynä. Nivalan Osuuspankki kustansi kyselyn kopioinnin, 

Oulun Eteläisen sotaorpoyhdistys vastasi postituksesta. Taukokangas kustansi palautuskirjekuoret. 

Muuta rahoitusta tutkimuksella ei ollut. 

 

                                                        
4 Korpi- Tommola 2010,8-12. 
5 Kuorsalo ja Saloranta 2010,8-12. 
6 Ekokulttuurinen teoria pohjautuu Bronfenbrennerin teoriaan, jossa yksilön tilannetta tarkastellaan neljällä tasolla: Lapsen ja 

perheen lähiympäristö eli mikrosysteemi, mesosysteemi eli ympäristö ja sen väliset suhteet, yhteiskunnalliset asenteet ja 

lainsäädäntö. 
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Kyselyyn vastasi 120 henkilöä. Katoanalyysin jälkeen todellinen kohderyhmä oli 149 henkilöä ja 

vastausprosentiksi tuli 80 prosenttia. Kohdejoukosta poistettiin neljä poisnukkunutta. Kolme 

henkilöä, joiden tiedettiin olevan niin huonokuntoisia, että he eivät olisi pystyneet vastaamaan 

sekä 11 Oulun Eteläisen alueen 7 ulkopuolella asuvaa. Lähetekirjeessä oli kohderyhmäksi 

määritelty Oulun Eteläisen sotaorvot. Se voitiin tulkita myös niin, että sotaorvon piti asua Oulun 

Eteläisen alueella. Olen tässä tutkijan roolissa ja sen vuoksi minua ei laskettu mukaan. Rajasin 

itseni tämän tutkimuksen ulkopuolelle, jotta en alkaisi oman tarinani vaikuttaa tulkintoihini.  

 

Tutkimuslomakkeen yhteydessä lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja 

tavoitteista. Lisäksi osallistujilta pyydettiin kirjallinen lupa tietojen käyttämisestä 

tutkimustarkoitukseen ja mahdolliseen kuntoutuksen suunnitteluun. Lupa erotettiin kirjeiden 

avaamisen yhteydessä. Vastauslomakkeet numeroitiin. Nimiä ja vastauslomakkeita ei voida 

yhdistää. Siten turvataan se, että kenenkään yksittäisen vastaajan tietoja ei voida tunnistaa. 

Lainauksien lopussa suluissa oleva numero, esimerkiksi (1), tarkoittaa vastauksen numeroa. 

 

Tutkimuksesta oli artikkeleita Keski-Pohjanmaassa, Kalajokilaaksossa, Pyhäjokiseudussa ja 

Seutumajakassa. Asiasta tiedottamisen toivottiin lisäävän mielenkiintoa tutkimusta kohtaan ja 

nostavan vastausprosentti.  

 

Kyselylomakkeen kommentoinnista lämpimät kiitokset Oulun Eteläisen sotaorpojen 

hallitukselle, TtT Liisa Kiviniemelle, LL Jari Latvalle ja EL Tanja Valtavaaralle, psykologi Raine 

Pirttilahdelle ja Taukokankaan johtaja Seija Lepolalle, kuntoutuspäällikkö Elisa Hartikalle ja 

talouspäällikkö Tuula Pajalalle. Heiltä sain arvokasta palautetta kyselylomakkeen 

muokkaamisessa. Kiitos myös Päivi Siipolalle, joka huolehti vastauskuorien keräämisestä. 

Erityiskiitos kansanedustaja Tapani Töllille alkuperäisistä lakiteksteistä. Kiitokset myös 

tyttärentyttärelleni Ainolle, joka on oikolukenut tekstiä ja korjannut virkamiesajoilta 

periytyvää kapulakieltä. Mahdollisista tekstissä olevista kielioppi- ja kirjoitusvirheistä olen 

kuitenkin itse vastuussa. Oulun Eteläisen sotaorvoille lämmin kiitos siitä, että lähditte 

tutkimukseen mukaan. Ilman teitä tutkimus olisi jäänyt tekemättä. Kiitokset Eskolle, joka 

jälleen kerran kesti ja sieti, kun vaimo viihtyi liian hyvin tutkimuksen parissa. 

 

                                                        
7 Oulun Eteläisen alue käsittää Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnat. Väestöpohja on noin 90 000. 

Yhdistyksen jäsenet ovat pääasiassa Alavieskasta, Haapavedeltä, Haapajärveltä, Kärsämäeltä, Nivalasta, Oulaisista, 
Pyhäjärveltä ja Yliviekasta.   
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SOTA SYTTYY 

 

Saksan nousu, sotavalmistelut ja asteittaiset aluevaltaukset kiristivät kaiken aikaa tilannetta myös 

Pohjolassa ja Suomessa. Elokuussa 1939 Neuvostoliitto ja Saksa solmivat 

hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa pöytäkirjassa Suomi todettiin kuuluvan 

Neuvostoliiton etupiiriin.  Sopimusta seurasi Saksan hyökkäys Puolaan syyskuun ensimmäisenä 

päivänä. Toinen maailmansota oli alkanut.  

 

Syksyn aikana Suomi ja Neuvostoliitto kävivät neuvotteluja, jossa Neuvostoliitto esitti Suomelle 

aluevaatimuksia. Näihin ei voitu suostua. Tilanne kriisiytyi ja johti lopulta talvisodan 

puhkeamiseen marraskuussa 1939.  

 

Anni Hietala: ”Helmikuussa 1940 Nata Hietala vietiin myös sotaan: Lähteminen ei 

ollut helppoa. Isällä oli huoli siitä, miten lapset tulivat toimeen hänen poissa 

ollessaan. Ennen lähtöä ajettiin ladolle, jossa oli hyviä heiniä. Isä loi heinähäkin 

täyteen  ja möi ne saadakseen perheelle vähän rahaa. Vaikeaa oli painaa kotiovi 

kiinni ja jättää lapset. Äiti oli kuollut jo aikaisemmin. Vanhin lapsista oli 17  -

vuotias, nuorin viisivuotias. ”8 

 

Aune Lehto: ”Helmi- maaliskuun vaihde vuonna 1940. Oli ilta. Mustat Molotoffin 

verhot oli ikkunoissa. Karbidilamppu paloi. Kiikutin polvellani viiden kuukauden 

ikäistä tytärtäni. Uutiset kertoivat, miten vihollinen etenee Kannaksella. 

Kenttäpostista tuli veljeltäni vaimolleen kirje. Sitä lukiessaan hän katsoi minua. 

Onko Matti kaatunut?  Matti oli kaatunut 20 päivänä helmikuuta. Minulle uutinen 

oli kuin lyönti. En pystynyt puhumaan mitään. Äitini rukki lakkasi pyörimästä. 

Uutisia kuuntelemaan tulleet evakot lähtivät vähin äänin.”9 

 

 

Elämänsuunnitelmat muuttuvat 

 

Elämänkulussa esittäytyvät aikakausi, yhteiskunnalliset lähtökohdat ja sukupolvi, johon yksilö 

kuuluu. Ihmisen perimmäisenä tarpeena on toteuttaa omaa elämänsuunnitelmaansa.  

Elämänkulussa on harvoin nähtävissä suoraa linjaa syystä seuraukseen, vaan pikemminkin joukko 

                                                        
8 Junttila ja Korpinen 2010, 27. 

9 Junttila ja Korpinen 2010, 161. 
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syitä, jotka synnyttävät joukon seurauksia ja jotka puolestaan mahdollistavat joukon tulevia syitä. 

Ne liittyvät elettyyn elämään ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.10 

 

Yksilö on aina tietyssä kehitysvaiheessa. 11  Nykyhetken näkökulmasta olennaisia ovat 

aikaisemmin tehdyt valinnat ja se, minkälaisia toisia ihmisiä on elämään linkittynyt. Ne ovat 

voineet olla suotuisia tai vähemmän suotuisia esimerkiksi terveyden kannalta. Sodanaikaiset 

sukupolvet tekivät valintojaan rajallisissa olosuhteissa.12  Sotaorpojen nykyistä elämäntilannetta ei 

voi ymmärtää ilman elämänkulku näkökulmaa.  

 

Talvi- ja jatkosodassa sadattuhannet miehet vietiin vuosiksi pois kotoa. Vanhemmille lapsille isä 

oli lomien lisäksi läsnä kirjeissä ja postikorteissa. Isän poissaolo merkitsi konkreettisia ja erityisiä 

vaikutuksia lasten ja vanhempien väliseen suhteeseen. Sodan syttyessä särkyi monen nuoren 

tulevaisuuden unelmat ja monen perheen suunnitelmat muuttuivat. 

 

Samoin rikkoutui monen lapsen turvallinen lapsuus. Aikuiset puhuivat sodasta ja käyttivät lapsille 

heille käsittämätöntä kieltä. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa aiemmat säännöt ja tavat eivät 

pitäneet paikkaansa. Isälle tuotu sotaan lähtökäsky teki lapsen vakavaksi ja äiti purskahti itkuun. 

Silloin pieni lapsikin tajusi, että jotain oli  tapahtumassa. Alkoi pelon aika Vähitellen lapsi käsitti, 

että sota toi mukanaan kuolemaa.13  

 

Ihminen kykenee ammentamaan elämästään voimavaroja, joita ei välttämättä tunnista tai tiedosta. 

14 Tietynlaiset luonteenpiirteet ja asennoituminen ovat selviytymisen kannalta hyödyllisiä: 

esimerkiksi sisuuntuminen, kova työnteko, huumori ja uskonto. Kyse on niistä asioista, jotka 

auttavat meitä selviytymään.  

 

” Elämä on kolhinut monella lailla. On ollut paljon hyviä hetkiä joista on saanut 

nauttia ja hetkeksi unohtaa vaikeudet. Nehän ovat takana päin, odottaa, mitä 

huominen tuo tullessaan. Tämä on yhden sotaorvon tarina- en ole kenellekään 

katkera.” (21) 

 

”Olen selviytynyt sitkeyteni ansioista kohtalaisesti kurjasta lapsuudesta huolimatta”. 

(47) 

                                                        
10 Wiseman 1995. 
11 Rauhala 1976. 
12 Jyrkämä  2013,103. 
13 Kallioniemi 1996, 12, 2003, 84-85, Kivimäki 2007,216.  
14Furman 1997,26-27. 
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Äideistä tulee sotaleskiä 

 

”Niin kauan kuin on äitejä, 

on rakkautta; 

niin kauan kuin on rakkautta,  on elämää; 

niin kauan kuin on elämää, 

on toivoa – toivoa paremmasta.” 15 

 

Toisessa maailmansodassa kaatuneista suomalaisista 90 prosenttia oli 20 -40 -vuotiaita miehiä. 

Talvisodassa kaatuneista joka toinen ja jatkosodassa kaatuneista joka neljäs oli perheellinen.  

Naiset olivat yleensä muutamia vuosia nuorempia kuin miehet. Heistä sodan seurauksena tuli 

leskiä. Nämä lähes 30 000 naista muodostivat siihen asti suurimman yksinhuoltaja ryhmän.  

Heidän vastuullaan oli 55 000 sotaorvon kasvatus.16 Talvisodan ja jatkosodan myötä Suomeen 

syntyi uusi sosiaaliluokka, sotalesket lapsineen. 

 

Sotalesket ja lapset joutuivat ilman omaa syytään elämäntilanteeseen, jossa arki oli uudelleen 

organisoitava. Erityisesti perheellisen naisen elämä muuttui perusteellisesti. Heistä tuli hetkessä 

yksinhuoltaja. Sotaleskien ryhmä ei kuitenkaan ollut yhtenäinen. Osalla oli ammatti tai he olivat 

maatalon miniöitä tai tyttäriä.  

 

Ajan hengen mukaisesti useassa perheessä isä oli huolehtinut toimeentulosta. Sotaa edeltävänä 

aikana naiset jäivät yleensä kotiin perheen perustamisen jälkeen, mikäli se oli taloudellisesti 

mahdollista tai naisilla ei ollut merkittäväksi katsottua ammatillista koulutusta. Äitien ansiotyössä 

käyntiä pidettiin  pahana yhteiskunnallisen epäkohtana ja ansiotyössä käyvää vaimoa soimattiin 

kevytmielisyydestä ja mukavuudenhalusta. Sodan syttyminen  ja sen vaikutus olosuhteisiin muutti 

suhtautumista naimisissa olevien naisten työssäkäyntiin.17 

 

 

Sotaleskien ja sotaorpojen toimeentulo 

 

                                                        
15 Onerva 1944. 
16 Salmi 1986,45. 
17 Vanamo 1944, 46-60 
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Lainsäädännön kannalta Suomi kohtasi sodan valmistautumattomana. Ensimmäiseksi tuli järjestää 

sotaleskien ja heidän perheittensä toimeentulo. Vanhaa sotatapaturmalakia jouduttiin uudistamaan 

nopeasti. Eläkkeet maksettiin kuuden eläkeluokan mukaan, joiden perusteena käytettiin kaatuneen 

sotilasarvoa. Alin eläke oli yli puolta pienempi kuin  korkeimman eläkeluokan eläke. Noin 70 

prosenttia leskistä ja orvoista sai eläkkeensä alimman eläkeluokan mukaan. 18   Toimeentulon 

riittämättömyys lasten kannalta keskeisinä kasvun vuosina saattoi sotaorvot muita ikäisiään 

heikompaan asemaan.19 

 

Eläkkeen saaminen ei aina ollut itsestään selvää. 

 

Lyyli Sammalmaa: ”Hain eläkettä monta kertaa. Ei katota tarpeelliseksi. 

Kunnansihteeri sen sitten hommasi, kyllä se kuuluu sulle niin kuin muillekin.”20 

 

Huoltoeläke sekä tarveharkintaiset lisähuoltoeläke ja työhuoltomahdollisuus turvasivat 

sotaorpostatuksen saaneiden välttämättömän toimeentulon. Sotaleskien eläketurva oli heikompi 

kuin muissa sotaa käyneissä Länsi-Euroopan maissa.21. 

  

Sotaleskien työhuolto 

 

 Vuonna 1941 annetun sotatapaturmalain soveltamista laajennettiin koskemaan työhön kykeneviä 

sotaleskiä. Sotaleskien työhuollossa oli pääpaino työhön sijoittamisessa. Siihen kuului työpaikan 

hankkiminen ja kohtuulliset muuttokorvaukset. Jos sotaleski menetti työpaikkansa ilman omaa 

syytä, lain mukaan häntä lain piti auttaa saamaan uusi työpaikka. Jos sotaleskellä oli ammatti, 

jossa tarvittiin omia työvälineitä, häntä autettiin niiden saamisessa.  

 

Ammattitaidottomille sotaleskille voitiin antaa myös ammattiopetusta. Uuden ammatin piti olla 

sellainen, että sotaleski pystyi tekemään töitä kotona tai kodin lähistöllä. Tämän vuoksi naisia 

koulutettiin ompelijoiksi.  

 

Ammattikoulutusta annettiin sosiaaliminiteriön harkinnan mukaan ministeriön järjestämillä tai 

hyväksymillä erikoiskursseilla, ministeriön hyväksymän työnantajan palveluksessa sekä 

miniteriön sopivaksi katsomassa oppilaitoksessa. Koulutuksen pituus oli korkeintaan kaksitoista 

                                                        
18 Kontio, 2010, 27. 
19 Salmi 1986, 82. 
20 Korpinen ja Junttila 2010, 10 
21 Näre et al. 2010, 129 
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kuukautta. Poikkeustapauksissa, erityisistä syistä koulutuksen pituutta voitiin jatkaa kahdellatoista 

kuukaudella. 22 Mahdollisuudet järjestää ammattikoulutusta ja pätevien opettajien puute rajoitti 

koulutuksen järjestämistä. Sen vuoksi leskille usein ehdotettiin työhön sijoitusta ja tarvittaessa 

työvälineapua. 23 

 

Osa leskistä oli jo aikaisemmin ollut työelämässä. Valtiovallan mielestä sotatapaturma ei ole 

välittömästi vaikuttanut leskien työkykyyn, he olivat helpommin kuin sotainvalidit ja sotaorvot 

sijoitettavissa ansiotuloja tuottavaan työhön. Sotavuosina ei tunnistettu puolison menettämisen 

aiheuttamaa psyykkistä traumaa ja sen vaikutusta työkykyyn. 

 

Oulun Eteläisen sotaorpojen toimialueella Kaatuneitten omaiset ovat auttaneet joitakin sotaleskiä 

elämisen alkuun esimerkiksi hankkimalla ostolupaa ompelukoneen hankkimiseen. Jotkut 

sotalesket kävivät kuuden viikon ompelukurssin ja myöhemmin myös lisäkoulutusta.24  

 

Lain antamien mahdollisuuksien ulkopuolelle jäi runsaasti sotaleskiä, koska paikalliset 

työhuoltoviranomaiset eivät hoitaneet asiaa toivotulla tavalla.  Sotalesket eivät juuri itse jaksaneet 

surun ja  arkipäivän työpaineen keskellä tuoda esille vaikeaa asemaansa. He vain pyrkivät 

selviytymään omatoimisesti ja täyttämään sen aukon, jonka perheen pääasiallisen huoltajan ja isän 

puuttuminen aiheutti. 25 

 

”Ei yhteiskunnan tukea, hakumenettelystä ei ollut tietoa eikä äitini jaksanut hakea 

tietoa.” (31) 

 

”Meille tarjottiin ns. kylmää tilaa jossa oli metsää ja rämettä. Äiti ei ottanut, meillä 

ei ollut miestyövoimaa. Naiselle ylivoimainen tehtävä.”(21) 

 

Lakisääteisiä eläkkeitä lukuun ottamatta perheet ovat saaneet niukasti yhteiskunnan tukea. Niistä 

ei tiedetty tai äiti ei jaksanut hakea niitä. Joidenkin päättäjien mielestä perheet eivät tarvinneet 

tukea. Osa perheistä tuli hyvin toimeen. 

 

” Ei aavistustakaan tukien saamisesta.”(30) 

 

” Ei ollut tarvetta yhteiskunnan tukeen.” (64) 

 

                                                        
20 Laki sotaleskien työhuollosta. N:o 20. 
23 1943 vuoden valtiopäivät N:o 20. 
24 Junttila ja Korpinen 2010,14. 
25 Salmi 1986,113-120.  
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”Ei, tultiin kuitenkin toimeen oman maan ja karjan turvin. Isä teki aina vieraan 

töitä, jos ei ollut sodassa.”(93) 

 

Naisten oli tehtävä kotitaloustöiden lisäksi monesti myös maa- ja metsätaloustöitä. Ne olivat 

raskaita, koska usein miesten ohella sotatantereelle vietiin myös talon parhaat hevoset. 

Maatalouden jyrkän roolijaon vuoksi sotaleskiemäntien status oli kaukana isännän asemasta. 

 

Sotaleskien monet roolit 
 
Äitien piti olla lujia ja pitää yllä turvallisuuden tunneta. Yöt olivat aikaa, jolloin äidit pystyivät itse 

itkemään tuskaansa ja ikäväänsä. 26  Heillä oli vastuu sekä perheen toimeentulosta että 

lastenkasvatuksesta. Miniänä olo saattoi tuntua raskaalta, vaikkakin suku ympärillä oli samalla 

turvaverkko. Aina äiti ei jaksanut.  

 

”Äiti joutui tekemään raskaita töitä niin että joutui sairaalaan, monenlaisia vaivoja. 

Jouduin vanhimpana liikaa nuorena huolehtimaan töistä. Monet vaivat ovat siitä 

alkaneet.”(14) 

 

Suomalainen yhteiskunta ei ollut varautunut lastenhoidon järjestämiseen tilanteessa, jolloin naiset 

yhtäkkiä vedettiin työelämän palvelukseen. Maaseudulla oli lapset jätettävä vanhempien lasten 

hoivaan tai otettava mukaan navettaan tai pellolle. Yleisimmin hoitajina olivat sisarukset, 

isovanhemmat tai naapurit. 27 

 

”Kyllä hän meistä huolehti voimiensa mukaan, mutta paljon olimme kahdestaan,  

ketään aikuista ei ollut paikalla.” (21) 

 

”Äiti teki kesällä maatöitä, me kaksi vanhinta olimme kesät paimentamassa 

lehmiä.”(14) 

 

”Äiti joutui huolehtimaan toimeentulosta. Kävi taloissa töissä. Paljon olimme 

siskoni kanssa kahden yhden huoneen asunnossa. Pönkä lapsenvahtina ovella.”(34) 

 

Leskenä naisen asema määrittyi uudelleen. Salmen (1986) 28 mukaan naisiin kohdistui 

stereotyyppisiä käsityksiä, jotka eivät ottaneet heitä huomioon itsenäisenä yksilöinä, vaan 

pikemminkin suhteessa kuolleeseen. Koska sotaleskien leskeys aiheutui yhteiskunnan kannalta 

merkittäväksi tapahtumaksi määritellystä tapahtumasta, sankarikuolemasta, heidät kohotettiin 

                                                        
26 Kallioniemi 2002,134, Kujala 2007,32-33, Lammi 2012,22. 
27 Kallioniemi 2002,136.  
28 Salmi 1986, 47-50. ”  
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eräänlaiseen kansakunnan leskien asemaan. Sen mukaan leskelle sopi vain sankarivainajan 

muiston vaaliminen. Nuorten naisten siveyttä vahti erityisesti kirkko, joka muistutti leskeä uhrista. 

Leskiä ohjeistettiin mm lauseella ”Älkää antako polun sankarihaudoille ruohottua”. Kaatunut 

sotilas nähtiin uhrina isänmaalle ja Jumalalle.  

 

Jotkut naiset ”nostettiin jalustalle” sen mukaan, miten he miehensä kuoleman jälkeen elivät. 

Tähän joukkoon kuuluivat erityisesti ne, jotka olivat työhön antautuneet. Joidenkin mielestä työ 

oli sotaleskille hyvästä, koska se heidän mielestään säästää lesken monenlaiselta synniltä. Tunteet 

piti kätkeä, niitä ei sopinut näyttää. Naapurit seurasivat sotaleskien elämää ja joskus jopa 

vartioivat heidän moraalista käyttäytymistään. 29 

 

Penttisen (2004) tutkimuksen mukaan 44,7 prosenttia sotaleskistä solmi uuden avioliiton. 

Kymmenen vuotta sodan päättymisen jälkeen 1954 lähes puolet sotaleskistä  eli 13 625 oli mennyt 

uudelleen naimisiin. 30 

 

Tämän tutkimuksen aineiston mukaan puolet sotaleskistä solmi uuden avioliiton puolison 

kuoleman jälkeen. Keskimääräinen leskenä oloaika oli 6,5 vuotta. Uudesta avioliitosta syntyi 

keskimäärin yksi lapsi. Enimmillään sotaorpo sai kymmenen uutta sisarusta (n=108). 

 

Veikko Lesell: ”Äitini avioitui uudelleen, koska pelkäsi, että ei yksin selviä. Myös 

kasvatusvastuu painoi. 31 

 

Solmiessaan uuden avioliiton sotaleski oli oikeutettu saamaan kolmen vuoden huoltoeläkkeen 

kertakaikkisena korvauksena. Sen jälkeen hän menetti eläkkeensä lopullisesti. Tämä lainkohta 

muuttui vasta vuonna 1971.32  

 

Äidin uusi avioliitto koitui usein onneksi lapsille. Lapset saivat elämäänsä isähahmon, joka 

huolehti heistä. Kaikille ei käynyt yhtä hyvin. Joissakin tapauksissa lapset joutuivat lähtemään 

pois kodistaan tai he kokivat olevansa muuten eri arvoisessa asemassa sisarpuoliin nähden. 33 

 

                                                        
29Salmi 1986,144. 
30 Junttila ja Korpinen 2010,124. 
31 Junttila ja Korpinen 2010. 
32 Salmi 1986,144. 
33 Kontio 2010,106. 
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Penttisen tutkimukseen mukaan isäpuolen persoonallisuus ja lapsen ikä olivat ratkaisevia asioita, 

miten isäpuoleen suhtauduttiin. Hyvin nuoret näyttivät selviytyvän paremmin kuin ne, joilla oli 

selkeä positiivinen muistikuva omasta biologisesta isästään. 

 

Sotaleskien selviytymiskeinot 

 

Sotaan lähteneillä miehillä oli huoli perheidensä pärjäämisestä. Monet miehet  pyysivätkin 

vanhempiaan huolehtimaan perheestä ja lapsista, jos heille sattuisi jotakin.  

 

”Isäni äiti oli luvannut isälleni, että hän huolehtii meistä, jos hän ei selviäsi 

sodasta.” (17) 

 

Myös työ oli kanava surutyön tekemiselle 34 

 

” Äiti teki työtä yötä päivää. Isästä ja sodasta ei  puhuttu. Äiti itki joskus 

väsymystään ja minulle jäi syyllinen olo. Näin usein pahoja unia. En muista olleeni 

äidin sylissä koskaan.” (34) 

 

Vaikka työ toimi surun lieventäjänä, äitien olosuhteitten pakosta tekemää kohtuutonta työmäärää 

ei voida pitää hyväksyttävänä.35 

 

”Äiti kyllä rakasti minua. Hänellä oli aina kiire ja paljon töitä. Äiti ja isä olivat 

nuoripari ja olivat ostaneet vähän ennen isän kaatumista maalaistalon. Kaikki talon 

työt ja minusta huolehtiminen jäi äidille. Ajattelen hänen purkaneen surunsa kovaan 

työntekoon, jota jatkui koko elämän.” (36) 

 

Ratkaisevin lohtu löytyi lapsista. Lapset ja työ, voidaan yksinkertaisimmillaan kiteyttää naisten 

selviytymisen eväät miehen kuoleman jälkeen. Lapset kaipasivat ja surivat isää niin, että se pakotti 

äidin vaikenemaan oman surunsa osalta.  

 

”Isän kuolemasta selviäminen vei äidiltä aikansa”. (113) 

 

Myös usko Jumalaan antoi voimia jaksamiseen ja kestämiseen.36 

 

                                                        
34 Penttinen 2004,81. 
35 Salmi 1986,51-76. 
36 Kujala 2007,32-33. 
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Äidit eivät halunneet lisätä lapsen surua muistelemalla isää jatkuvasti. Isä jäi ikuiseksi ikäväksi, 

katkelmallisiksi muistikuviksi ja haalistuneiksi valokuviksi, jonka nähdessään äiti muuttui 

surulliseksi37 

 

  

                                                        
37  Salmi 1986, 74-81. 
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LAPSET SODAN VARJOSSA 

 

Isän lähdettyä 

 

”Kahden jäimme, lapseni, 

Palannut ei isäsi taistelujen tieltä. 

Yksin saan sua tuudittaa, 

Silti, pienoni, et saa 

kantaa murhemieltä.” 38 

 

Dunderfeltin (2011) elämänkaaripsykologian mukaan ihmisen kehitysvaiheet39  jaetaan neljään eri 

vaiheeseen: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Eri ikävaiheet tuovat mukanaan erilaisia 

psyykkisiä kehitystekijöitä. Lesletin 40  mukaan lapsuus ja nuoruus ovat ajanjaksoja, jolloin 

ihminen on riippuvainen toisista ihmisistä ja on niin yleisemmän sosialisaation kuin kasvatuksen 

ja koulutuksen kohteena. Leslet kutsuu tätä ikävaihetta ensimmäiseksi iäksi.  

 

Kuvio1. Sotaorpojen ikä isän kuollessa (%, n=118). 

 

 

Oulun eteläisen alueen sotaorvot (käytän myöhemmin tekstissä pelkästään sotaorvot) olivat  hyvin 

eri ikäisiä isän lähtiessä  sotaan ja isän kuollessa. Suurin osa (80 %) oli alle kouluikäisiä. Osalla 

isä oli sodassa koko lapsuus ajan. Vanhimmat sotaorvoista oli 15 -vuotiaita isän kuollessa.  

Kaksitoista sotaorpoa syntyi isän kuoleman jälkeen.  

 

                                                        
38 Ester Ahokainen, Havu 1944,192. 
39 esim. Dunderfelt 2011. 
40 Jyrkämä 2013,92. 
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”Isäni kuoli kun olin puolitoista vuotta vanha. Hän oli koko ajan sodassa. Viimeisin 

kerran hän oli käynyt lomalla kaksi viikkoa ennen kuolemaansa. Minulla on 

unenomainen kuva siitä, että isä hypitti minua polvella.” (75) 

 

”Olin kymmenen vuotta vanha, kun isä lähti sotaan”. (14) 

 

 

Suruviesti 

 

Seurakuntien pappien tehtävänä oli toimittaa raskas suruviesti omaisille. Useimmat ottivat tiedon 

vastaan hiljaisina, mutta toisille tieto läheisen kuolemasta loi suunnattoman tuskan.41  

Jokaiseen paikkaan pappi ei ehtinyt: 

 

Pekka Arvio: ”Äitini oli 12-vuotias, kun hänet katsottiin velvolliseksi viemään 

suruviestiä eteenpäin isovanhemmille”.42 

 

Kaikkein vaikein tilanne oli silloin, kun papin piti viedä tieto kotiin sotilaan katoamisesta 

taistelukentällä. Silloin alkoi usein vuosikymmeniäkin kestänyt epätietoisuuden aika. Oliko toinen 

kadonnut iäksi? Palaisiko hän sotavankien vaihdon yhteydessä? Löytyisikö hänen ruumiinsa vai 

saataisiinko hänen kohtalostaan jokin muu varma tieto?  

 

”Olin kahden viikon vanha kun isä lähti eikä palannut. Jäi vangiksi ja kuoli 

vankileirillä.”(25)  

 

Martti Tölli:” Äidillä oli joskus toiveajatteluna haave, että jospa isä olisi jäänyt 

vangiksi ja palaa vielä.”43  

 

Aulikki Yppärilä: ”Kuulin aikuisten puhuvan, että Venäjältä vapautettiin vankeja. 

Rukoilin isän sotilaskuvan luona, että isä olisi elossa ja tulisi kotiin. Niin elämä olisi 

turvallisempaa.” 44  

 

Osa sotaorvoista muistaa isän kuoleman. Se on ollut lapsuuden keskeinen mieleen jäänyt 

tapahtuma.  

 

”Ainoa muisto on jäänyt näkymästä isästä arkussa”. (58) 

 

                                                        
41 Lammi 2012,20, Kallioniemi 2003,196.  
42 Junttila ja Korpinen 2010,114. 
43 Junttila ja Korpinen 2010,183. 
44 Junttila ja Korpinen 2010,114. 
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Isän kuoleman jälkeen tuli suru, kaipaus ja turvattomuus. Huoli sekä henkisestä että aineellisesta 

pärjäämisestä oli käsin kosketeltava. Asiasta ei aina kyetty puhumaan. Pienet lapset eivät aina 

ymmärtäneet, miksi aikuiset itkivät. 

 

”Äiti teki työtä yötä päivää. Isästä ja sodasta ei puhuttu. Äiti itki joskus väsymystään 

ja minulle jäi syyllinen olo.” (34) 

 

Isän kuolemasta selviäminen vei oman aikansa. Jokainen käsitteli sitä omalla tavallaan.  

 

”Suuri lohtu oli, että isä on tallella taivaassa meitä odottamassa”. (85) 

 

Martti Tölli: ”Varhaislapsuuden elin onnellisen tietämättömänä äitiä ja minua 

kohdanneesta tulevaisuutemme täysin muuttaneesta tapahtumasta”. 45  

 

Sodan jälkeen alkoi raskas jälleenrakennusaika. Vuosia kestänyttä kollektiivista traumaa ei päästy 

työstämään tuoreeltaan, sillä näistä asioista ei ollut sopivaa puhua. Lapset tottuivat vaikenemaan 

ja heidän sodan aikana kokemiinsa henkisiin kolhuihin ei kiinnitetty huomiota. Heidän uskottiin 

sopeutuvan.  

 

Erityisesti traumaattiset kokemukset, jotka jättävät ihmiseen käsittelemättömiä pelkoja, siirtyvät 

vanhemmilta lapsille, joskus jopa sukupolvien päähän. 46  Vanhempien alitajunta on osa lasten 

kasvuympäristöä: vaikka kokemuksista vaiettaisiinkin, tunteet siirtyvät seuraavalle sukupolvelle.47  

Tästä on esimerkki Ojasen 48  tutkimuksessa: ”Isättömät naiset kokivat olevansa puutteellisia, 

sivuutettuja. He kokivat olonsa epävarmoiksi. Heidän lapsuudessaan isän kuolemasta asiasta ei 

juuri puhuttu.” 

 

Samoista tunteista on myös esimerkkejä sotaorpojen aineistosta: 

 

”Isästä ja sodasta ei puhuttu”. (34) 

 

”Tunsin olevani erilainen, ei siitä isättömyydestä juuri puhuttu”. (25). 

 

Ihminen kykenee hetkeksi unohtamaan sellaiset kivuliaat tapahtumat, joita hän ei vielä pysty 

käsittelemään. Tukahdutetut tapahtumat voivat kuitenkin nousta esiin tahattomasti uudelleen 

                                                        
45 Junttila ja Korpinen 2010,183. 
46 Ijäs 2003, Soisalo 2012,20.  
47 Ojanen, 2013,25. 
48 Kirves et al 2010,388.  
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elämäntilanteissa, jotka jotenkin muistuttavat unohdetuiksi toivottua aikaa tai tapahtumaa. Näissä 

tilanteissa sota- ajan kasvuiän traumaattiset mielikuvat voivat yllättäen palata mieleen 

alkuperäisessä voimassaan  

 

 

Muistot isästä 

 

Isä saattoi jäädä varsin vieraaksi, koska rauhan aikana isä teki kovasti töitä  ja sotaan lähtiessä 

lapsi oli pieni. Isän  tavarat, odottaminen ikkunan ääressä  ja valkoinen arkku hautajaispäivänä 

voivat olla ainoita lapsen muistoja.  

 

Vanhimmilla sotaorvoilla on muistikuvia isistä ennen rintamalle lähtöä. Useimpien muistot 

muodostuivat  toisten kertomuksista ja valokuvista. Niiden perusteella he ovat muodostaneet 

oman tulkintamme isästä:  

 

”Olin isän kuollessa 10 -vuotias. Isä oli ahkera ja aina hyvällä mielellä. Isän oli 

vaikea lähteä. Hän oli sanonut että kun ei poikien tarvitsisi lähteä.” (14) 

 

Kodin tunnelma  ja pienet yksityiskohdat ovat kallisarvoisia muistoja isästä. Myös isän kirjeet 

rintamalta olivat tärkeitä.  

 

” Kotona oli lämmin tunnelma. Isä viihtyi lasten kanssa mm keräsi meille 

mansikoita. Kuljin kalassa kokemassa katiskoja ja katsoin kun isä perkasi. Hän teki 

meille saviukkoja ja kenkiä. Isän viimeisiä sanoja äidille oli: ”Kouluta lapset”. (13) 

 

 ”Piti sylissä kiikkustuolissa.” (57)   

 

”Muistan olleeni isän sylissä ja pitäneeni isää kaulasta kiinni. Maanläheinen 

tuoksu”. (42) 

 

Isään liittyvät muistot olivat hyviä, olivat ne sitten omia tai toisten kertomia. Isä oli ahkera ja 

aikaansaava työntekijä kotona tai vieraan työssä. Erityisesti oli mieleen jäänyt isän syli, perheen 

yhteiset hetket ja isän leikittely lasten kanssa. Isän vieressä nukkuminen loi turvallisuuden 

tunnetta.  
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Isille luonteenomaisia piirteitä oli ahkeruus, huolehtivaisuus, turvallisuus, hyväntuulisuus. Isä 

opetti myös lapsia tekemään töitä ja otti mukaansa arjen töihin. Muistoihin oli tallentunut isän 

kanssa tehty kalaretki tai loikoilu pihanurmella lämpimänä kesäpäivänä. 

 

Sotaorvot joutuivat kokemaan myös muita läheisten menetyksiä. Lähes puolet sotaorvoista oli 

menettänyt jonkun läheisen ihminen. Isovanhempien merkitys oli isän kuoleman jälkeen suuri 

sekä henkisesti että myös taloudellisen tuen antajana. Asuihan kolmannes sotaorvoista isän 

kuoleman jälkeen isovanhempien luona. 

 

”Mummu ja vaari, olin kymmenvuotias, kun he kuolivat. Ne rakastivat minua.” (8) 

 

”Mummu, koska mummu oli kotona ja hoiti minua usein”. (22) 

 

Sota ajan jälkeen yhteiskunnan järjestämä lastenhoito puuttui. Jos lähellä ei ollut isovanhempia, 

niin silloin hyväntahtoiset naapurit auttoivat. Lapset kiintyivät heistä välittäviin aikuisiin ilman 

verisiteitä.  

 

”Kaksi naapurintätiä, jotka hoitivat minua, kun äiti oli ulkotöissä ja asioilla”. (91) 

 

Sotien jälkeen tartuntataudit olivat mittava kansanterveydellinen ongelma. Se näkyi runsaana 

lapsikuolleisuutena. Esimerkiksi 1945 vastasyntyneellä oli edessään keskimäärin 20 vuotta 

lyhyempi elämänkaari kuin vuonna 2002 syntyneellä.49 

 

”Pikkuveli, olin silloin kahdeksanvuotias”. (29) 

 

”Sisar ja velipuoli”. (46) 

 

”Pikkusisko, jouduin hoitamaan häntä paljon. Olin 14 -vuotias.” (60) 

 

  

                                                        
49 http//www.terveyskirjasto.fi 
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Poikkeukselliset kasvuolosuhteet 

 

Ennen sotien alkamista Oulun eteläisen alueen sotaorvoilla oli keskimäärin kolme sisarusta 

(vaihteluväli 0 -16 sisarusta). Vajaa viidennes (19 %, n=115) vastanneista oli isän kuollessa ainoa 

lapsi ja reilu kolmannes (37 %) oli perheen esikoinen. 

 

Vaikeista olosuhteista huolimatta äidit pystyivät huolehtimaan lapsistaan. Suurin osa perheistä 

asui isän kuollessa omassa kodissa. Kolmannes asui jommankumman isovanhemman tai muiden 

sukulaisten luona. Kolme sotaorpoa oli isän kuollessa ollut evakossa. 

 

Iso suku loi turvaa, mutta aina yhteiselo ei ollut ongelmatonta. Sukulaisten luona asuminen saattoi 

tuntua orjalliselta. Joskus myös isän vanhemmat eivät enää hyväksyneet sotaorpoja. He eivät enää 

olleet tervetulleita mummon ja papan luokse, kuten ennen isän kuolemaa. Lapsenlapset palauttivat 

isovanhempien mieleen muistot omasta lapsesta. Isovanhempien eivät kyenneet asiaa 

käsittelemään ja sen vuoksi he torjuivat lapsenlapset. 

 

Nuoren sotalesken elämä ei ollut helppoa. Myös miniänä ollut äiti saattoi tulla torjutuksi kuten 

lastenlapset. Äidin ahdistuneisuus saattoi heijastua lapsiin. Äiti ei halunnut kertoa kaatuneesta 

isästä tai itki usein. 

 

Lahja Junttila: ”Muistan vain kun mummu ja äiti itkivät, mikä minusta tuntui 

järkyttävältä. Vaikka en asiaa täysin ymmärtänyt.”50 

 

Yhdeksän  sotaorvoista oli menettänyt lapsuuden aikana myös äidin. Nuorin heistä oli 

kaksivuotias äidin kuollessa, vanhin 12 -vuotias.  

 

”Molemmat kuolleet. Äiti kuoli kun olin 9 -vuotias. Äiti kuoli sairauteen. Isoisä ja 

isommat sisarukset huolehtivat pienemmistä”. (1) 

 

Sota-ajan lapset ja nuoret joutuivat kasvamaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Isä oli joko 

rintamalla tai sitten isä oli kaatunut. Pientenkin lasten oli selvittävä itsenäisesti.51 

 

                                                        
50 Junttila ja Korpinen 2010,151.  
51 Kallioniemi 2002,199. 
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”Isä oli rintamalla ainakin sen ajan kun muistan”. (17)  

 

”Olin kahden viikon vanha, kun isä lähti. Jäi vangiksi, eikä palanut.” (25) 

 

 

Kasvatuskulttuuri 

 

Kotien arvomaailma näkyy kasvatuskulttuurissa. Kasvatusasenteet ovat muuttuneet 

vuosikymmenten kuluessa. Ilse Eriksson –Stjernbergin mukaan 1930-luvulla lapset tottelivat 

kyseenalaistamatta vanhempiaan. Omia lapsiaan kasvattaessaan he yrittivät välittää työn, 

rehellisyyden ja lainkuuliaisuuden arvot, kuten heille itselleen oli opetettu.  

 

1940-syntyneet arvostivat ahkeruutta ja vastuuntuntoa. Vitsaa saivat vielä 1950 -luvun lapset, 

mutta eivät enää seuraavat sukupolvet. Äidit olisivat toivoneet tyttärilleen paremman itsetunnon 

kuin mitä heillä itsellään oli. 52 

 

1930 -luvulla ja 1940 -luvun alkupuolella syntyneet sodan ajan lapset ovat väliinputoajaryhmä. 

Yleinen kiinnostus kohdistui sotaveteraaneihin ja sotainvalideihin. Yhteiset voimavarat 

kohdistuivat jälleenrakentamiseen ja hyvinvointiyhteiskunnan luomiseen. Sodan uhreista ja 

sotaorvoista vaiettiin myös ulkopoliittisista syistä. Hiljaisuus oli kylmän sodan itsesensuuria. 53 

Lasten tunteita ei liiemmälti huomioitu ja heitä ei nähty samalla tavalla yksilöllisinä ja tarvitsevina 

olentoina kuin nykyään nähdään. Heidän tuli oppia välttämään vaaroja ja tekemään töitä 

kurinalaisesti. Lasten tuli olla tottelevaisia ja sopeutuvaisia  eivätkä he saaneet metelöidä.  

Lapsia ei liikaa hellitty, vaan heidät  koulittiin selviytymään ankarissa olosuhteissa ja opetettiin 

varhain pärjäämään ilman aikuisten apua.  

 

Kasvatuksen päätehtävänä oli tottelevaisuuden ohella lasten kasvattaminen työhön. Lapsien piti 

itsenäistyä varhain ja heistä tuli vanhempiensa työn jatkajia.  Kotien arvomaailmassa työn 

tekeminen oli keskeinen arvo ja lapsen persoonallisuutta muokkaava tekijä. Työn myös katsottiin 

pitävän nuorison pois ”joutavista puuhista.” Kasvatusvastuuta ottivat niin isovanhemmat kuin 

toiset sisarukset ja uudet isät. Kasvatusvastuu saattoi olla  myös hyvin autoritääristä. Isä- tai 

äitipuolet eivät aina hyväksyneet sotaorpoja ja se näkyi kasvatusasenteissa. 

 

                                                        
52 Siltala 2013. 
53 Korpi- Tommola 2010, 18. 
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”Isäpuolen mielivaltainen kohtelu”. (16) 

 

”Väkivaltaa äitipuolen aikana”. (88) 

 

Sotavuosina ja sen jälkeen työnteko oli aloitettava pienestä pitäen. Oli pakko itsenäistyä ja 

nuorena ottaa vastuu elämästä. Se oli luontevaa, koska jokainen käsipari tarvittiin arjesta 

selviytymiseen. Tämä oli myös valtiovallan neuvo sotaleskille ja sotaorvoille.  

 

Oulun Eteläisen alueella suurin osa sotaan lähteneistä miehistä oli maanviljelijöitä tai heidän 

poikiaan. Kun isä ei palannut, yleensä vanhin poika joutui tekemään aikuiselle miehelle kuuluvia 

töitä. 

 

”Heti kun kynnelle kykenin”. (78) 

 

”Pikkupoikana”. (109) 

 

Erityisesti maaseudulla lapset oppivat jo pienestä työn tekemisen vanhempiensa rinnalla. 

Ensimmäiseksi autettiin kotitöissä, sillä kaikki apu oli tarpeen. Tämän tutkimuksen sotaorpojen 

muistot lapsuuden ajan ensimmäisistä töistä ovat sota-ajan lapsilla pitkälti saman kaltaisia: 

polttopuiden kantamista, uunien lämmittämistä, sisaruksista huolehtimista, karjan paimentamista, 

peltotöitä aikuisten matkassa.54 Sota-aikana varsinkin maatiloilla lapsilla ei ollut paljonkaan aikaa 

leikeille, vaan työhön oli lähdettävä heti kun oppi ja pystyi tekemään jotakin. 55 

 

 ”Äiti teki kesällä maatöitä, me kaksi vanhinta olimme kesät paimentamassa 

 lehmiä.”(14) 

 

”Lapsityötä heti kun kynnelle kykeni. Hoitotyön aloitin yhdeksänvuotiaana.” (12) 

 

”Kyllä sitä jo neljävuotias joutui töihin”. (58) 

 

Lehtelän56 mielestä sotaorvoille sysättiin ylimääräinen taakka: täytyi olla jotenkin sankareita, kun 

isä on sankarivainaja. Näreen tutkimuksen mukaan sisu ja huolehtiminen ovat monille sotaorvoille 

yhteisiä luonteenpiirteitä. He ovat etsineet hyväksyntää olemalla kilttejä, tunnollisia ja työteliäitä. 

Olemassa olon oikeutus on lunastettu toisia palvelemalla. Kovalla työnteolla oli myös toinen 

                                                        
54 Näre ja Kirves 2007,17.  
55 Kujala 2007, 246-247, Kallioniemi 2006,24. 
56 Lehtelä 2011.  



 24 

puoli, eheyttävä vaikutus. Lapselle työnteko äidin tai muun läheisen kanssa oli myös aitoa yhdessä 

oloa. 57 

”Äiti huolehti töistä, mukana heti kun siihen pystyimme. Harrastuksia lapsuudessa 

ei ollut. Työhön osallistuminen ja oppiminen oli tärkeintä.” (21) 

 

 Arkeen liittyi myös vastuunotto ja kurinalaisuus ja rehellisyys. Myös muiden ihmisten 

huomioiminen, toisten auttaminen, isänmaallisuus ja uskonnollisuus olivat perheiden keskeisiä 

arvoja. 

 

Kun vanhin lapsi joutui liian varhain ottamaan työnteossa isän paikan, hän saattoi ottaa sen myös 

kasvatuksessa. Teini ikäisen voimavarat eivät riittäneet selviytymään sekä töistä että pienempien 

sisarusten huolehtimisesta ja se näkyi kovina otteina: 

 

”Vanhin veli otti komennon meitä pienempiä kohtaan.” (74) 

 

 

Kodin ilmapiiri 

 

Tutkimuksessa kysyttiin sotaorpojen muistoja kodin ilmapiiristä. Myös nämä tunteet ovat asioita, 

jotka tallentuvat alitajuntaan ja voivat myöhemmissä elämäntilanteissa palautua mieleen joko 

tiedostettuina tai tiedostamattomina asioina. Ihmisen muisti on kuitenkin valikoiva: on helpompi 

elää, jos ikävät asiat unohdetaan.  

 

Kyky unohtaa on keskeinen osa ajatusten hallintaa. Estämällä ei toivottuja muistoja nousemasta 

mieleen säätelemme mielialaa ja kykyä selviytyä nykyisistä toiminnoista. Esimerkiksi jos 

lapsuuden kodissa riideltiin usein ja se ahdisti lasta, hän saattaa tiedostamattaan välttää omassa 

perheessään riitoja. Tavallinen arkinahistelu on kuitenkin elämään kuuluvaa aaltoilua. Koti on 

paikka, jossa voi kohtuuden rajoissa purkaa tunteitaan.  

 

Raskaasta arjesta huolimatta äiti jaksoi olla kiinnostunut lasten tekemisistä riittävästi (78 %, 

n=112). Vajaa puolet (47 %, n=88) vastanneista arvio, että isän kuolemalla ei ollut vaikutusta 

                                                        
57 Kirves  et al 2010,400. 
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kodin tunnelmaan, 40 prosentin mielestä sillä oli vaikutusta ja loput vastanneista eivät muista 

asiaa.  

 

Viisi vastanneista muistaa äidin kuolemalla olleen vaikutusta perheen tunnelmaan (n=12).  

Puolet vastanneista piti lapsuuden kodin tunnelmaa lämpimänä. Tunnelman luojana oli erityisesti 

äiti, joka muistetaan rakastavana, tarmokkaana, iloisena ja ahkerana.  

 

12 prosenttia vastanneista piti lapsuuden kodin tunnelmaa ristiriitaisena tai kylmänä. Tunnelman 

muuttumiseen vaikuttivat joko myönteisesti tai kielteisesti äidin uusi avioliitto ja sen mukanaan 

tuomat muutokset. Raskas työ saattoi muuttaa äidin luonnetta. 

 

”Kylmä, työn uuvuttama.” (113)  

 

”Surua ja turvattomuutta. Huoli pärjäämisestä henkisesti ja aineellisesti” (42) 

 

Puolet sotaorvoista on kokenut usein tai joskus turvattomuutta lapsuudessaan. Isovanhemmat ja 

lähisukulaiset omalta osaltaan lievensivät turvattomuuden kokemuksia. Isän menettäminen  saattoi 

näkyä myöhemmin lapsessa arkuutena ja  heikkona itsetuntona. 

  

”Isän kotona tunsimme turvattomuutta, koska emme enää olleet tervetulleita.” (76) 

 

Kontion tutkimuksen mukaan (2010) äidin uusi avioliitto koitui usein onneksi lapsille. Lapset 

saivat elämäänsä isähahmon, joka huolehti heistä. Kaikille ei käynyt yhtä hyvin. Joissakin 

tapauksissa lapset joutuivat lähtemään pois kodistaan tai he kokivat olevansa muuten eri 

arvoisessa asemassa sisarpuoliin nähden. 58 

 

”Kotona, kun tuli uusi mies. Me olimme liikaa.” (77) 

 

Koska lapset olivat riippuvaisia äidin jaksamisesta, havainto äidin voimattomuudesta synnytti 

turvattomuutta. Lapset aistivat tarkasti, milloin oli mahdollista heittäytyä äidin suojaan ja milloin 

äidin voimavarat olivat niin lopussa; toisin sanoen missä määrin oli tilaa olla lapsi ilman aikuisen 

vastuuta.59 

 

”Äiti kyllä rakasti minua. Hänellä oli aina kiire ja paljon töitä. Äiti ja isä olivat 

nuoripari ja olivat ostaneet vähän ennen isän kaatumista maalaistalon. Kaikki talon 

                                                        
58 Kontio 2010,106. 
59 Kivimäki 2007,220. 
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työt ja minusta huolehtiminen jäi äidille. Ajattelen hänen purkaneen surunsa kovaan 

työntekoon, jota jatkui koko elämän.”(36) 

 

Lasten pelko ei ollut samalla tavalla kuoleman pelkoa kuin aikuisten - olihan kuolema jotakin 

epämääräistä ja käsittämätöntä, jota ei osattu kuvitella. Lasten pelko oli huolta äidistä. Vaikka 

pommikoneet olivat pelottavia, pelottavinta oli huomata äidin ja muiden aikuisten pelkäävän 

pommitusten aikana. Abstraktin kuoleman sijasta kamalin pelko oli äidin menettäminen ja yksin 

jääminen.60 

” Pelkäsin, että äitikin kuolee ja jään veljen kanssa kahden”. (25) 

 

Varpu Vilkuna: ”Joku ihmeen turvattomuuden tunne on meihin jäänyt vaikka elämä 

on asettunut hyviin uomiin täällä. Pääsin aikoinani ompelukouluun, mutta en 

uskaltanut lähteä ja äitiä jättää. 61 

  

Lapsuuden pelot voivat näkyä aikuisen arjessa. Ojasen62 tutkimuksessa naiset nimesivät pelkoja, 

jotka liittyivät hylkäämiseen, yksinäisyyteen, luottamuksen puutteeseen, kuolemaan, pimeään ja 

menetyksiin. Usein he kokivat olevansa korvattavissa toisilla henkilöillä. Moni ei kyennyt 

luottamaan miehiin, sillä hylätyksi kokemisen pelko vaikutti ihmissuhteita.  

 

Sodan jälkeistä aikaa leimasi yleinen niukkuus: oli puutetta rahasta, ruuasta, vaatteista, ja 

rakennusmateriaaleista. Tulot olivat satunnaisia. Useimmiten toimeen tultiin oman maan ja karjan 

turvin.63  

 

”Eihän siihen aikaan ollut rahaa monessakaan mökissä”. (4)  

 

”Aina oli ruokaa ja vaatteita, mutta elettiin tarkasti. Elämä oli vähän puutteellista, 

mutta turvallista kotona.” (40) 

 

”Tiukkaa, ei varsinaisesti puutetta, työttömyyttä”. (44) 

 

”Kengistä oli puutetta”.(23) 

 

”Vaatteista oli puutetta”. (12) 

 

”Talvisin oli kylmä, puutetta polttopuista”. (8) 

 

 

                                                        
60 Kivimäki 2007,220. 
61 Junttila ja Korpinen 2010,207. 
62 Ojanen 2013,26. 
63 kts myös Kallioniemi 2001,166-167. 
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Lasten selviytymiskeinot 

 

Minua kiinnosti sotaorpojen käyttämät selviytymiskeinot. Olisiko niistä jotain siirrettävissä 

nykyaikaan ja nuorten ennaltaehkäisevään työhön? Tämän ajan syrjäytettyjen nuorten taustalla on 

usein vaikeat lapsuuden kasvuolosuhteet: isättömyys, vanhempien liiallista alkoholin käyttöä, 

perheväkivaltaa, kehityshäiriöt yms. Laman jäljet näkyvät nykypäivän lasten elämässä.64 Mikä 

auttoi sotaorpoja selviytymään poikkeuksellisesta kasvuympäristöstä ja kasvuolosuhteista? Ojasen 

(2013) tutkimuksen mukaan siihen ei ole yksiselitteisiä vastauksia.  

 

Ekokulttuurisen teorian mukaan yksilön kehitystä tarkastellaan vuorovaikutuksessa ympäröivään 

yhteiskuntaan. Yksilön sosiaaliseen perimään ja elämässä selviytymiseen vaikuttavat olosuhteet, 

joiden keskellä hän varttuu. Tietynlaiset epäsuotuiset olot lisäävät syrjäytymistä, kun taas 

suotuisat olot parantavat ihmisen toimintakykyä. Sosiaalinen perimä ei kuitenkaan ennalta määrää 

ihmisen kohtaloa. Perheen lisäksi koko ympäröivällä yhteiskunnalla on oma vaikutuksensa siihen, 

millaiseksi lapsen sosiaalinen perimä muodostuu. Perheessä olevat puutteet on mahdollista 

korvata tuella, joita saa muilta tärkeiltä ihmisiltä65  

 

Sosiaalinen tuki 

 
Sosiaalisen tuen käsitteellä on monta historiallista kehityssuuntaa, mutta sosiologiseen ja 

sosiaalipsykologiseen tutkimukseen se sulautui 1970 -luvulla osana mielenterveystutkimusta. 

Useissa tutkimuksissa havaittiin, että sosiaalisella tuella oli iso merkitys masennuksesta 

toipumiseen ja ylipäätään elämässä selviytymiseen. Myöhemmin käsitettä on käytetty selittämään 

ihmisten kykyä selviytyä elämän hankalissa tilanteissa. Mitä vankempi sosiaalinen tuki ihmisellä 

on, sitä paremmin hän kestää erilaisia toistuvia kolhuja. 66  

 

Kun lapsi joutuu liian suurten uhkien eteen, hän tukeutuu aikuisiin  ja etsii heistä turvaa ja 

rohkaisijaa. Jos omat vanhemmat eivät sitä pysty antamaan, lapsi kykenee muodostamaan läheisen 

suhteen ympäristössä olevaan ihmiseen Lapset vaistoavat, kuka heistä välittää. Naapurustosta 

saattoi löytyä hyvä täti tai setä tai ikätoveri, jonka kanssa oli helppo tulla toimeen. Sotarovot 

rakensivat näihin hyviin ihmisiin tiiviin tunnesiteen  ja aikuisena pystyivät hyödyntämään näitä 

                                                        
64 esim. Siltala 2013, Sepponen 2011. 
65Soisalo 2012,18-19. 
66 Saari 2015,202. 
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lapsuuden hyviä kokemuksia. 67. Heidän kauttaan lapsi sai rakastetuksi ja ihailluksi tulemisen 

kokemuksia.68  

 

Professori Juho Saaren mukaan (2015) sosiaalisen tuen lähteet jaetaan tavallisesti virallisiin ja 

epävirallisiin. Epävirallisia lähteitä ovat puoliso, ystävät, kaverit, perhe ja suku. Virallisia tuen 

lähteitä ovat esimerkiksi viranomaiset.  

 

Isän kuoltua äiti oli lasten tärkein turva. Myös lapset toivat turvaa äidille: oli sentään jäänyt elävä 

muisto isästä.  

 

”Äiti oli tarmokas ja piti meistä hyvää huolta”. (4) 

 

”Äiti lauloi paljon ja opetti kotiaskareisiin”. (13) 

 

”Rakastava äiti, joka piti kuria”. (25) 

 

”Äiti on ollut tuki ja turva lapsuuden ja nuoruuden ajan”. (49) 

 

”Äiti oli rauhallinen ja turvallinen”. (96) 

 

Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa oli yleensä kiinteät perhesuhteet. Niihin kuuluivat myös 

isovanhemmat, mummo ja vaari, sedät ja tädit, serkut.69 Sotaorpojen sosiaalinen verkosto ja –tuki 

tuli sukulaisilta ja lähiympäristöltä. Siskoista ja veljistä ja hyvistä ystävistä on tullut tärkeitä ja 

heidän kanssaan on muodostettu luottamuksellinen suhde. 70 

 

”Mummo oli äidin korvike, hyvä sellainen”. (14) 

 

”Henkistä tukea joiltakin sukulaisilta”. (36) 

 

”Jotkut naapurit suhtautuivat meihin erinomaisen lämpimästi”. (5) 

 

”Lainattiin leipää ja maitoa naapuritaloista”. (9) 

 

”Suuresta surusta selviäminen oli lähiympäristön tuki lähinnä kuuntelevaa, 

henkistä”.(107)  

 

Anna Haapanen: ”Oli paljon rakkaita ja rakastavia ihmisiä ympärillä”.71 

  

                                                        
67 Kujala 2007,38.  
68 Furman 1997,24. 
69 Penttinen 2004,92-93.  
70 Furman 1997,24. 
71 Junttila ja Korpinen 2010,169. 
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Alli Tölli: ”Lähinaapurit olivat henkisenä tukena”.72 

 

Maa- ja metsätaloustöistä oli selvittävä ilman isää. Kylvöntekoon, heinäntekoon, elonkorjuuseen, 

metsätöihin ja moniin muihin maatalouden tehtäviin äitien ja lasten voimavarat eivät riittäneet ja 

silloin lähiverkoston apu oli todella tarpeellista. Talkoot ovat perinteisesti kuuluneet suomalaiseen 

elämänmuotoon. Sotaorvoista hieman yli puolet (59 %, n=104) muistelee naapuruston ja 

sukulaisten auttaneen. Monilla sukulaiset olivat lähellä ja he auttoivat monin eri tavoin: ruokaa ja 

erilaista talkooapua.  

 

”Työtukea sukulaisilta jossa määrin työopetusta”. (10) 

 

”Kuten heiniä seipäille, heinätöissä ja perunanistutuksessa ja sadonkorjuussa, 

polttopuiden ajossa ja pienimisessä jne”. (17) 

 

”Sukulaiset tekivät talkoilla rakennusten korjaustöitä”. (34) 

 

Erityisen kateuden aiheena oli sotaleskien saama eläke, Se erotti sotalesket muista leskistä.73  

Siksi apua saatettiin antaa hyötymistarkoituksessa: 

”Äidin oli pakko pyytää apua esimerkiksi hevosella tehtäviin töihin. Korvaus 

tehdystä työstä saattoi olla korkea, koska ”sotaleskellä” on eläkerahoja. Koneella 

tehtävä työ oli paljon arvokkaampaa kuin ihmistyö. Esimerkiksi niittykoneella pienen 

tilan peltojen heinän niitto ja kuorman kuljetus vastasi kahta viikkoa perunannostoa 

kuokalla naapurin isännän pellolla.” (42) 

 

 

Epävirallinen tuki 

 
Ekokulttuurisen teorian mukaan merkityksellisiä ovat myös ne sosiaaliset verkostot, joiden kanssa 

yksilö ei ole suorassa vuorovaikutuksessa, koska niiden toiminta vaikuttaa yksilön elämään. 74  

Sotaorpojen elämään oli vaikutusta tuntemattomilla ulkopuolisilla ihmisillä, jotka tekivät paljon 

töitä sotaorpojen olojen parantamiseksi. Monilla yrityksillä oli omia kummilapsia.75 Seuraavassa 

esimerkki tällaisen verkoston toiminnasta. 

 

”Helsingin tilastotoimiston väki, säännöllinen kuukausiavustus”. (58) 

 

                                                        
72 Junttila ja Korpinen 2010,181.  
73 Salmi 1986,51. 
74 Saarinen et la 1989,89. 
75 Kallioniemi 2002,210. 
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Mannerheimin lastensuojeluliiton ohella kummeja välittivät myös Suomen Aseveljien Liitto, 

Suomen Lastensuojelun ja Nuorisohuollon Keskusliitto, sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto 

sekä Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistys. 

 

Sotakummivaliokunta välitti sotaorvoille kummeja kaikkiaan seitsemästä maasta. Ulkomaisen 

kummitoiminnan käynnistämiseksi sotakummivaliokunta pyysi eri maissa olevia Suomen 

lähettiläitä edesauttaman kummien saamista suomaisille sotaorvoille. Ruotsista, Sveitsistä ja 

Yhdysvalloista kummiapua saatiin koko kummivaliokunnan toiminta- ajan.  

 

Joillakin sotaorvoilla oli sotakummeja Ruotsista, Tanskasta, ja Sveitsistä sekä Suomesta. He 

lähettivät paketteja, joissa oli vaateapua, kenkiä, makeisia ja keksejä. Vanhoista vaatteista äidit 

tekivät lapsille sopivampia asuja. Näitä satunnaisesti tulleita, mutta vastaanottajille 

merkityksellisiä paketteja ympäristö saattoi jopa niin paljon kadehtia, että lähettäjille ilmoitettiin, 

että sotaorpo ei näitä paketteja tarvitse.   

 

Yleensä ympäristön suhtautuminen sotaorpoihin oli luontevaa. Toki oli niitä, jotka kadehtivat 

sotalesken ja sotaorpojen eläkettä sekä kohtelivat sotaorpojen alentuvasti.  Se ilmeni rumana 

nimittelynä: ”valtion eläketamman varsa,  valtion elätti, huoranpentu”.  Lapset kuuntelivat aikuisten 

puheita, ja riitatilanteissa aikuisten käyttämiä rumia sanontoja käytettiin lyömäaseena. 

 

 

Muita suojaavia tekijöitä 

 
Yksi keskeinen suojaava tekijä on ollut muisto sankari isästä. Se kannusti opiskelemaan ja 

yrittämään parhaansa. Tätä muistoa ei useinkaan ole nykypäivän syrjäytetyillä nuorilla, joiden 

isillä on saattanut olla alkoholi- tai muita ongelmia. Isät ovat voineet vaihtua usein. Tästä 

esimerkki lasten käymästä keskustelusta hiekkalaatikolla: ”Onko tuo Matti teidän isä?, kysyy tyttö. 

Se oli viime vuonna meidän isä, hän jatkaa.” 

 

Kotieläimet kuuluvat niihin tärkeisiin ihmisen selviytymistä tukeviin tekijöihin. Jollakin saattaa 

olla muistoja siitä, miten lemmikeille pidettiin hautajaisia. Luonnossa syntyy myönteisiä, 

tiedostamattomia tunteita. Ne vaikuttavat meihin, vaikka emme itse niitä tunnista ja havaitse. 

Luonto oli  monelle  sotaorvolle selviytymisen ehto. Se auttoi loihtimaan mielikuvituksen avulla 

kokemuksia ja elämyksiä, joita todellisuus ei pystynyt tarjoamaan.  
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Aili Alakulju: ”Pilviä katsellessa löysin isän kasvonpiirteitä”. 76 

 

Mielikuvitus auttaa paitsi lapsia myös aikuisia selviytymään koettelemuksistaan. Monia on 

selviytymisessä auttanut kirjoittaminen, päiväkirja, runot ja muut tekstit. Kirjoittamisen 

terapeuttinen merkitys on ollut tiedossa jo kauan, mutta vasta viime aikoina psykoterapian alalla 

on kirjoittamista alettu pitää terapiamuotona.   

 

Monet vaikean lapsuuden kokeneet ihmiset ovat harrastaneet pienestä pitäen aktiivista lukemista. 

Toiset ovat kaunokirjallisuuden suurkuluttajia, toiset taas ahmivat psykologian ja elämäntaidon 

populaarista kirjallisuutta. Harrastukset veivät ajatukset pois ikävistä kotiasioista.  

 

”Suomalainen sisu, läheisten tuki, lukeminen ja liikkuminen, kulttuuripalvelut, 

kirjoittaminen. Nämä ovat minua auttaneet selviytymään.” (13) 

 

”Ulkona metsässä  liikkuminen, lukeminen”. (1) 

 

 

Koulutus 

 
Yhteistä nykyajalle ja sota-ajalle on, että ammattitaidottomat nuoret lisäävät kansantalouden 

kustannuksia. Myös silloin koettiin, että koulutuksen puute oli osasyynä köyhyyteen ja huono-

osaisuuteen. Ammattikoulutuksena annettava lapsille ja nuorille tarkoitettu työhuolto oli lähellä  

lastensuojelua.  

 

”Piti mennä töihin kesken kansakoulun”. (47) 

 

Joka kolmas sotaorvoista on perheen esikoinen. Usein esikoisen osaksi koitui joko isän paikan 

ottaminen tai pienemmistä sisaruksista huolehtiminen. Silloin koulunkäynti oli toissijainen asia. 

Tutkimukseen vastanneista 79 prosenttia oli (n=117) käynyt kansakoulun, 15 prosenttia  

keskikoulun ja 7 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Jotkut olivat joutuneet lähtemään 

töihin kesken kansakoulun. 

 

Monelle kouluikäiselle lapselle ja nuorelle oli haasteellista tehdä valinta kotitöiden tai opintojen 

välillä. Kotona riitti töitä maataloudessa, tytöt puolestaan huolehtivat nuoremmista 

                                                        
76 Junttila ja Korpinen 2010,142. 
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sisaruksistaan 77 . Ammattitaito opittiin työtä tekemällä. Vielä 1970 - ja 1980 -luvuilla 

työmarkkinoille pääsi ilman muodollista ammattipätevyyttä. Silloin oli ns. jokamiehen töitä, joihin 

ainakin satunnaisesti pääsi ilman muodollista ammatillista koulutusta.  

 
 

Kansakoulun päättäneen sotaorvon tuli saada ammatillista koulutusta? 

 
Kunnan työhuoltoviranomaisten tehtäviin kuului pitää kortistoa kaikista kunnan alueella asuvista 

sotaorvoista ja erikseen kortistoa työhuoltoa saavista sotaorvoista. Se teki myös esitykset 

sosiaaliministeriölle suunnitellun työhuollon myöntämiseksi ja hankki tarvittavat selvitykset. 

Työhuoltoviranomainen pani täytäntöön ministeriön sotaorvolle myöntämän työhuollon ja haki 

ministeriöstä kunnalle  työhuollosta aiheutuneiden kustannusten korvauksen. 78   Kunta maksoi 

myös sekä sotaleskien että sotaorpojen työhuollon kustannukset. Sosiaaliministeriö maksoi ne 

kunnille takaisin tilityksiä vastaan lukuun ottamatta hallinnollisia kustannuksia. 79 

 

Työhuoltolain mukaan kansakoulun päättäneen sotaorvon tuli saada ammatillista koulutusta, joka 

olisi saman tasoista koulutusta, jonka isä olisi eläissään pystynyt kustantamaan. Jo aloitettuja 

opintoja ei ilman pätevää syytä keskeytetty, vaan koulutusta jatkettiin aloitetulla alalla.80 

 

Valtiovallan päätöksen mukaan sotaorpojen työhuolto rajoitettiin ammattiopetukseen ja ainoastaan 

poikkeustapauksissa tehtiin mahdolliseksi muun koulutuksen antaminen. Hallituksen esityksen 

81 mukaan pidettiin tarpeellisena luetella työhuoltolain piiriin kuuluvat oppialojen pääryhmät. 

Nämä ohjasivat sotaorpoja pääasiassa maatalouden sekä teollisuuden ja kauppaliikkeiden 

palvelukseen. Maatalousväestöön kuuluvalle sotaorvolle tuli mahdollisuuksien mukaan esittää 

työhuoltoa maaseudun tarpeita palvelevalta alalta.82 

 

Koska sotaorpojen työhuoltolaki määritteli koulutusalat ja koulutuksen pituuden, niillä on osaltaan 

ollut vaikutusta myös sotaorpojen koulutusvalintoihin. Vaikka kuntien työhuoltoviranomaisten 

tehtävänä oli pitää kortistoa sotaorvoista, tieto koulutusmahdollisuuksista ei saavuttanut kaikkia 

sotaorpoja.  

 

                                                        
77 Kallioniemi 2006,161. 
78 Laki sotaorpojen työhuollosta N:o 15. 
79 Laki sotaorpojen työhuollosta N:o 365. 
80 Raittinen 2011,31. 
81 1943 vuoden valtiopäivät N:o 15. 
82 Raittinen 2011, 31. 
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 Työ oli etusijalla ja ammatinvalintamahdollisuudet olivat vähäiset. Seuraava esimerkki kertoo 

siitä, miten työhuoltolain määräykset ohjasivat valintoja: 

 

Lahja Junttila: ”Lukiokin kävi mielessä, mutta koska rahaa oli vähän eikä 

sotaorpoavustusta saanut kuin ammattikouluun. Kävin kaksi vuotta 

kauppaopistoa.”83 

 

Koulutus ei ollut kaikkien toive, elämänsuunnitelmia voi olla monenlaisia: 

 

”Olisin varmaan saanut, jos olisin käynyt koulua. Olen tyytyväinen valintaani: koti, 

perhe ja puoliso. Minun elämäni meni näin, haaveilin enemmän omasta kodista ja 

lapsista  ja isosta perheestä kuin koulunkäynnistä.” (21) 

 

Sotaorpojen oli mahdollisuus harkinnan mukaan saada tukea myös muihin ammattiopintoihin. 

Sotaorvoille, joilla ammatinvalinnassa  todetaan olevan ”erityisen hyvät edellytykset opilliselle tai 

taiteelliselle alalle”, voitiin antaa koulutusta myös muulla sosiaaliministeriön sopivaksi 

katsomassa oppikoulussa tai muussa oppilaitoksessa.84 

 

Valittaessa sotaorvolle ammatti- tai muuta työalaa, oli ”mahdollisuuksien mukaan otettava 

huomioon hänen olosuhteensa  sekä henkiset ja ruumiilliset olosuhteensa ja eri aloilla vallitseva 

työvoiman tarve. Ammatinvalinnan onnistumiseen piti erityisesti kiinnittää huomiota, koska se oli 

perusedellytys opintojen onnistuneelle.” 85 

 

Viittaus ammatinvalinnanohjaukseen on mielenkiintoinen. Sotavuosien jälkeisenä aikana 

varsinkaan maaseudulla ei ollut ammatinvalintapsykologeja. Se tehtävä oli koulun jollakin 

opettajalla. Tuskin voidaan puhua nykyisellä tavalla ammatinvalinnanohjauksesta, jossa 

haastattelujen ja testien avulla selvitetään nuoren lahjakkuusrakenteet, persoonallisuuden piirteet 

ja intressit ja tehdään urasuunnitelma yhdessä nuoren kanssa. Voidaan perustellusti kysyä, millä 

pätevyydellä on todettu ne erityisen hyvät edellytykset, joilla nuori oli oikeutettu opilliselle tai 

taiteelliselle alalle? 

 

Kontion86 tutkimuksessa kysyttiin sotaorpouden vaikutuksista ammatinvalintaan. Yli puolet (55 

%, n=27) kysymykseen vastanneista arvio sotaorpoudella olleen vaikutuksia omaan 

                                                        
83 Junttila ja Korpinen 2010. 
84 1943 Vp. – Edusk. Vast. - Esitys N:o15. 
85 1943 Vp. – Edusk. Vast. - Esitys N:o15. 
86 Kontio 2010,55-78. 
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ammatinvalintaan. Perusteluina nousi esille ilmainen koulutus, sekä nuoruuden ja lapsuuden 

kokemukset. Sankari - isän muisto kannusti eteenpäin. Oli nopeasti hankittava ammatti tai  

vanhimpana lapsena ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin maanviljelijän ammatti. Vanhimman lapsen 

oli työnnettävä omat suunnitelmat syrjään ja jäätävä kotiin tekemään raskasta työtä, tai etsittävä 

ansiotyö ja jätettävä kouluhaaveet.  87 

 

Sotaorpojen työhuoltolain mukaan koulutuksen pituudeksi oli määritelty kaksi vuotta 

Poikkeustapauksissa sitä voitiin pidentää vuodella. Pidempi koulutus voitiin erityistapauksissa 

korvata esimerkiksi apurahoilla.  

 

Työhuoltolain mukaisessa koulutuksessa ensimmäiset kolme kuukautta koeaikaa, jonka aikana 

koulun johtajan tuli ilmoittaa kirjallisesti, oliko valittu ala sotaorvolle sopiva. Koulutusalan 

muutos sallittiin vain kerran.88 

 

Sotaorvot olivat oikeutettuja saamaan ilmaisen koulutuksen kirjoineen ja opetusvälineineen sekä 

ravinnon ja sairaanhoidon. Tarvittaessa myös asuminen koulutuspaikkakunnalla oli ilmaista. 

Sotaorvoille korvattiin myös koulutuspaikkakunnan ja kodin väliset matkakustannukset sekä 

matka ensimmäiselle työpaikkakunnalle koulutuksen päätyttyä. Ammattiopintoihin tarvittavasta 

työvaatetuksesta maksettiin sotarovoille kohtuullinen korvaus harkinnan mukaan, jos työvaatetus 

ei sisältynyt opetustarpeisiin. 89 

 

Hyvät suunnitelmat sotaorpojen toimeentulon turvaamiseksi toteutuivat vain osittain. Tiedon 

saaminen koulutustuista oli sattumanvaraista ja riippui paikkakunnista. Toisaalta kunnissa 

saatettiin suhtautua nihkeästi  ja jopa salattiin sotaorpojen työhuollon kautta tulevat avustukset. 

Joku muistaa opettajan kirjoittaneen ”viranomaisille”, että perhe ei tarvitse mitään apua tai 

opettaja harkitsi, kuka luokan oppilaista oli eniten avun tarpeessa. Onneksi oli myös 

hyväntahtoisia ihmisiä, jotka opastivat tukien hakemisessa.  

 

”Jälkikäteen saatiin tietää, että koulutustukea olisi ollut mahdollista saada”. (25) 

 

”Huonosti tiedotettu, halvemmaksi tuli valtiolle”. (96) 

 

                                                        
87 Kontio 2010,104. 
88 Laki sotaorpojen työhuollosta N:o 15.  
89 Lammi 2012. 
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Kontion tutkimuksen mukaan vain noin kymmenen prosenttia sai ammattikoulutuksensa valtion 

tuen turvin (n=200). Tieto tuen mahdollisuudesta löysi tiensä perille vain osittain. 

 

 

Sotaorpojen työhuollon toteutumien Oulun Eteläisen alueella 

 

Oulun Eteläisen sotaorvoista vajaa puolet (47 %, n=97) oli saanut ammatilliseen koulutukseen 

jonkinlaista tukea. Tukien laatu ja määrä vaihteli suuresti: joku oli saanut ilmaisen koulutuksen 

koko ajalta, joku avustusta kirjoihin ja opiskelutarvikkeisiin sekä vapautusta lukukausimaksuista. 

34 % :a vastanneista ei ollut saanut minkäänlaista tukea opintoihin. Osa (13 %) ei ollut edes 

tietoinen siitä, että lain mukaan heille olisi kuulunut ilmainen koulutus. Viisi prosenttia 

vastanneista ei ollut saanut tukea opiskeluun jostain muusta syystä, esimerkiksi opiskelu oli 

tapahtunut aikuisiällä.  

 

”Olisin saanut avustusta koulutukseen 400 mk.  Se olisi pitänyt maksaa takaisin 

ensimmäisestä tilistä. Vastasin: Maksan, kunhan isä tulee takaisin. Kiitti.” (98) 

 

”Kotiteollisuuskouluun sain työtarvikkeet ja kurssi maksut”. (14) 

 

”Vain vuoden sotaorpouden takia. Yliopistossa kunnalta ½ asunnosta + valtion 

stipendi, koulun stipendi ylioppilaspäivänä. ” (13) 

 

”Koulutukseen sain avustuksia, keskikoulu, lukio, sairaanhoitaja opisto”. (107) 

 

Alla olevassa kuviossa  on kuvattu sotaorpojen koulutustasoa. Huomiota kiinnittää se, että yli 

puolella on perusasteen tutkinto ja vajaalla kolmanneksella keskiasteen tutkinto. 
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Kuvio 2.  Koulutus koulutusasteen mukaan (%).

 

 

Perusasteen tutkinnon suorittaneilla on koulutusta korkeintaan yhdeksän vuotta. Näitä koulutuksia 

on esimerkiksi kansa- ja keskikoulututkinnot.90 Monet sotaorvoista olivat suorittaneet sen lisäksi 

esimerkiksi kansanopiston tai emäntäkoulun ja erilaisia ammatillisia kursseja.  

 

Keskiasteen tutkinnon suorittaneilla on koulutusta 11–12 vuotta91. Näitä koulutuksia ovat mm 

ylioppilastutkinnot, 1 –3 -vuotiset ammatilliset tutkinnot. Tutkimukseen osallistuneilla 

sotaorvoilla tällaisia koulutuksia oli esimerkiksi kotiteollisuuskoulut, ammattikoulut ja hoitoalan 

kouluasteen tutkinnot.  

 

Tilastokeskuksen määrittelyn mukaan alin korkea-asteen koulutus kestää 2 –3 vuotta keskiasteen 

jälkeen. Tällaisia koulutuksia sotaorvoilla oli esim. merkonomin, sairaanhoitajan ja 

rakennusmestarin tutkinnot. Ylimpään korkea-asteeseen kuuluu esimerkiksi maisterin tutkinnot. 

Tässä tutkimuksessa kaikki korkea asteen tasot ovat yhdistetty yhdeksi luokaksi havaintojen 

vähyyden vuoksi.  

  

                                                        
90 Tilastokeskus, tietoja tilastoista>käsitteet ja määritelmät>koulutusaste 
91 Tilastokeskus, tietoja tilastoista>käsitteet ja määritelmät>koulutusaste 
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Kuvio 3. Suoritetut tutkinnot Tilastokeskuksen koulutusala luokituksen (1995) mukaan (%). 

 

 

Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja oli suoritettu tekniikan- ja liikenteen 

koulutusalalla (37 %). Suoritettuja koulutuksia oli esimerkiksi kotiteollisuuskoulu, eri alojen 

ammattikoulut ja teknillinen koulu. 

 

Toiseksi eniten (17 %) oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan liittyviä tutkintoja. Näitä oli 

eriasteiset sairaanhoitajan tutkinnot ja liikunnanohjaajan tutkinto. 

 

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien omaa arviota koulumenestyksestä. Vastaajista viidennes (17%) 

arvio koulumenestyksensä olleen parempi kuin ikätovereilla, 74 prosenttia samantasoinen ja 9 

prosenttia arveli olleensa huonompi koulussa kuin ikätoverit (n=115). Vastanneista 10 %:lla 

(n=110) oli joko peruskoulutus tai ammatillinen koulutus keskeytynyt sotaan liittyvien syiden 

vuoksi.  Keskeisin syy oli se, että kotitilalla tarvittiin työvoimaa. 

 

”Keskikoulu piti lopettaa alkuunsa, kun äidin, mummon ja papan apuna tarvittiin 

työvoimaa maataloustöissä. Päätös oli vaikea.” (31) 

 

”Koulu keskeytyi kotitilan töiden vuoksi”. (8) 

 

”Aloitin keskikoulun, vaan huonojen vaatteiden ja rahan puutteen vuoksi lopetin. Ei 

pelkkä koulupaikan saanti riittänyt. Koulu jäi kesken kun ei ollut varaa ostaa kirjoja 

ja vaatteita. En saanut avustusta.”(28) 
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Matti Tölli: ”Kävin muutaman viikon keskikoulua mutta se keskeytyi, koska äiti oli 

ostanut tilan ja katsoin velvollisuudeksi olla äidin tukena. Se kuului myös 

kauppakirjan ehtoihin.”92  

  

”Olin täysoropo, 13 -vuotiaana isännän saappaisiin.” (96) 

 

 

Kiusaaminen 

 
Vajaa viidennes vastanneista koki, että heitä oli koulussa kiusattu. Toiset lapset saattoivat kadehtia 

hyvin menestyvää sotaorpoa. Pilkan aiheita oli isättömyys, heitä nimiteltiin ryssiksi, 

valtioneläteiksi, isättömiksi kakaroiksi tai äpäröiksi. Osa sotaorvoista oli lapsina arkoja, ujoja ja 

yksinäisiä. Sen vuoksi he olivat heitä oli helppo pilkata. Myös huonot vaatteet ja muut varusteet 

aiheuttivat pilkkaa. Näreen 93 tutkimuksen mukaan sotaorpojen oli vaikea puolustautua. 

 

Aikuisten käyttäytyminen joko tuki tai latisti lapsen koulunkäyntihaluja. Opettajatkaan eivät aina 

jaksaneet tukea. Kun sotaorvolla oli oppimisvaikeuksia, opettajat moittivat kotiolosuhteita. He 

myös syyllistyivät nimittelemään sotaorpoja: 

 

”Sisarelleni oli opettaja sanonut, että sotaorpoja ei kannattaisi kouluttaa”. ( 34) 

 

Tutkijoiden mukaan94 koulukiusaaminen voidaan rinnastaa sekä fyysiseen että psyykkiseen 

pahoinpitelyyn, joka vaikuttaa koulunkäyntiin heikentämällä suorituksia tai aiheuttamalla 

koulusta poisjättäytymistä.  

 

Toistuvat epäonnistumiset koulussa johtavat kielteiseen minäkäsitykseen omista kyvyistä ja 

mahdollisuuksista. Heikosta itsetunnosta ja kielteisestä minäkuvasta voi seurata 

toimintatapa, jossa lapsi tai nuori ei koulussa keskity ympäristön haasteiden ratkaisemiseen, 

vaan erilaisiin defensiivisiin toimintoihin. Niiden tarkoituksena on luoda selityksiä heikolle 

menestykselle tai pyrkiä säilyttämään kasvot ikätovereiden parissa. Tämä voi näkyä 

esimerkiksi häiritsevänä käyttäytymisenä luokkatilanteissa. Tällainen toimintatapa johtaa 

pidemmällä aikavälillä heikkoon koulumenestykseen, kielteisenä palautteena heikkoon 

itsetuntoon ja joskus masentuneisuuteen.95  

                                                        
92 Junttila ja Korpinen, 2010,184. 
93 Näre 2012,143. 
94 esim. Räsänen, 2000,95. 
95 Nurmi, 2003,270. 
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Kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa alisuoriutumiseen tai koulutuksen keskeyttämiseen. Joku 

vastanneista muistaa opettajan kirjoittaneen ”viranomaisille”, että perhe ei tarvitse mitään apua tai 

opettaja arvio, kuka luokan oppilaista tarvitsi kenkiä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: Suomalainen lainsäädäntö oli valmistautumaan 

hoitamaan sodan jälkiseurauksia. Sotaorpojen työhuoltolain tavoitteena oli saada sotaorvot 

mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille. Sen tehtävänä oli turvata sotaorvoille sen tasoinen 

koulutus, jonka isä olisi kuolinhetkellään pystynyt tarjoamaan. Tutkimuksen tuloksena voidaan 

todeta että  sotaorpojen työhuoltoa koskeva linjaukset koulutusalojen valinnassa ovat toteutuneet. 

Laki ei kyennyt ottamaan huomioon sitä, että jos isät olisivat saaneet elää, he olisivat 

mahdollisesti pystyneet tarjoamaan lapsilleen myös muunlaista koulutusta kuin ammattikoulun. 

Koska sotaleskien taloudellinen tilanteenne oli heikko, heidän mahdollisuutensa lasten 

kouluttamiseen olivat vähäiset. Lapsia tarvittiin kodeissa auttamaan maanviljely- ja muissa töissä. 

Silloin ei ollut mahdollisuuksia opiskella. 

 

Lainsäädäntö ”jäädytti” sotaorvot samaan sosioekonomiseen ryhmään mitä vanhemmat edustivat. 

Suomessa koulutus on ollut väylä nousta sosiaaliluokasta toiseen. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella se on vain harvalla sotaorvolla toteutunut. 

 

Kuntien työhuoltoviranomaisten toimintaa on syytä tarkastella kriittisesti. Heidän tehtävänään oli 

pitää kortistoa sotaorvoista ja hoitaa koulutukseen liittyviä käytännönjärjestelyjä. Kuitenkin osa 

sotaorvoista ei ollut tietoinen tukimahdollisuuksista. Olisi mielenkiintoista arkistojen kautta tutkia 

asiaa tarkemmin, mitkä olivat ne todelliset syyt, joiden vuoksi tieto sotaorpojen työhuollosta ei 

kulkenut.  
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JÄLLEENRAKENNUKSEN AIKA 

 

Suomen elinkeinorakenne muuttui toisen maailmansodan jälkeen kolmessa vaiheessa: pian sodan 

jälkeen, 1960 -luvulla ja 1970 -luvulla sekä 1990 -luvun alusta alkaen. Vuodesta 1945 vuoteen 

1960 maa- ja metsätalousväestön suhteellinen osuus ammatissa toimivasta väestöstä supistui  

43 %:sta 33 %:iin, teollisuuden ja palveluelinkeinojen vastaavasti lisätessä osuuttaan.  

 

Elinkeinorakenteen muutos heijastui myös ammattirakenteeseen. Maatalousväestön vähetessä 

yrittäjien määrä pieneni sekä johtajien ja toimihenkilöiden osuus kasvoi, mutta työntekijöiden 

osuus pysyi vakaana.96 

 

Vuoden 1945 maanhankintalain perusteella Suomeen luotiin lähes 100 000 uutta tilaa, joista 

pääsivät osallisiksi siirtoväki, sotainvalidit ja -lesket sekä rintamamiehet. Ratkaisun yhtenä 

tavoitteena oli poliittisesti vakaiden olojen saavuttaminen. Vielä 1950 -luvulla pyrittiin lisäämään 

pienviljelystä.97. Rintamalla olevat miehet halusivat tehdä työtä, jota he aikaisemminkin olivat 

tehneet.  

 

Pientilojen lisäämisellä oli myös kääntöpuoli: alle 10 ha tiloilla asuvien perheiden käytettävissä 

olevat tulot jäivät vähäisiksi ja sen vuoksi tiloilta käytiin usein ulkopuolella töissä. Aikuisten 

voimat kuluivat jälleenrakennuksessa ja lapset osallistuivat maatalouden töihin voimiensa 

mukaan. Käytännössä sota lakkasi vaikuttamasta suomalaisten elämään vasta 1950 -luvun alussa, 

kun sotakorvaukset saatu maksettua. 98 

 

 

Sodan varjossa kasvaneet sukupolvet 
 

Maailmansodan jälkeen luokka- ja kerrostumarakenne oli Suomessa muuttunut teollistuvalle 

maalle ominaiseksi. Se oli sellaisen maan sosiaalinen rakenne, joka leimallisesti oli vielä 

maatalousvaltainen, mutta jossa teollinen laajeneminen oli päässyt vauhtiin.99 

                                                        
96 www.terveyskirjasto.fi 
97 Alestalo 1985,121. 
98 Näre ja Kirves 2010,14. 
99 Alapuro 1985, 94-97. 

http://www.terveyskirjasto.fi/
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Sosiaalipolitiikan professori J.P. Roos on jakanut sodan varjossa kasvaneen sukupolven kolmeen 

eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on sotien ja pulan sukupolvi (vuosina1900 -1912 syntyneet), 

jolle sota sattui aikuisikään. Toista sukupolvea hän nimittää jälleenrakennuksen ja nousun 

sukupolveksi (vuosina 1920 -1930 luvulla syntyneet). Kolmas sukupolvi on niin sanottu suuren 

muutoksen sukupolvi, joka on syntynyt sodan kestäessä tai heti sen jälkeen. Jälleen rakennuksen 

ja nousun sukupolvea tekee merkittäväksi  myös se, että nämä sukupolvet elivät nopean 

yhteiskunnallisen muutoksen aikaa.100Oulun Eteläisen sotaorvoista suurin osa kuuluu (75 – 89 -

vuotiaita) jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen.  

 

Sota-ajan nuoret ovat ideologisesti ja yhteiskunnallisesti petetty sukupolvi. Heidän isänsä vietiin 

sotaan, jossa he kuolivat, katosivat tai sairastuivat. Äideistä tuli yksinhuoltajia, joiden eläke oli 

sidoksissa kaatuneen sotilasarvoon ja aikaisempaan ammattiin. Sotaleskien ja sotaorpojen 

työhuolto ”jäädytti” perheet olemassa olevaan sosioekonomiseen asemaan. Koulutusvalintoja 

leimasi työhuoltolaki, jonka tarkoituksena oli saada sotaorvot nopeasti työelämään.  

 

Sotaorvot ovat kantaneet sodan pitkää varjoa mukaan joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. 

Seuraavassa esimerkki tästä pohdinnasta: 

 

”Tunsin olevani jotenkin kummajainen, yksinäinen isätön”. (49) 

 

 

Työmarkkinat 

 

Suomen sotien syttyessä suurin osa Pohjois-Pohjanmaan väestöstä asui maaseudulla, jossa 

toimeentulo saatiin maa- ja metsätaloudesta. Kaupan, palvelujen ja teollisuuden osuus oli 

marginaalinen. Esimerkiksi Oulaisista sotaan lähteneistä miehistä yli puolet oli maanviljelijöitä tai 

heidän poikiaan.101  

 

Tilastollisesti katsottuna sotaorvot ovat olleet työelämässä 1940 -luvun loppupuolelta alkaen.  

                                                        
100 vrt. Jyrkämä 2013, 97. 
101 Turunen 1995.  
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Olosuhteiden pakosta osalla sotaorvoista työnteko alkoi jo aivan lapsena. Nuorimmat vastaajista 

olivat aloittaneet työnteon alle 10 -vuotiaina lapsenvahteina tai karjapaimenina. Varsinkin 

maataloissa vanhimmat lapset joutuivat hyvin nopeasti korvaamaan puuttuvia käsipareja.102  

 

”Aina on ollut töitä tarjolla nuoresta 10-vuotiasta lähtien Ei ole tarvinnut kysellä 

töitä. Kun on pyydetty töihin.” (21) 

 

”Työtä 16-vuotiaasta asti. Minulla on ollut aina töitä enemmän kuin olen ehtinyt 

tehdä. Usein tarjottiin vaativampiakin töistä, olen aina ottanut niitä.”(1) 

 

Ammattiaseman mukaan tarkasteltuna  Tähän tutkimukseen osallistuneista 48 prosenttia oli 

työskennellyt yrittäjinä (luku sisältää maanviljelijät ja heidän puolisonsa, jotka työskentelivät 

maatiloilla). Palkansaajina vastaajista oli työskennellyt 46 prosenttia. Muissa työrooleissa oli ollut 

kuusi prosenttia, esimerkiksi toiminut vapaaehtoistyössä tai omaishoitajana.  

 

Huomattavaa näissä luvuissa on, että moni vastaajista oli työuransa aikana työskennellyt 1 – 4 

ammatissa elämäntilanteen vaihtelemisen mukaan. Eri rooleissa työskentely kertoo myös siitä, että 

pienviljelystilat eivät turvanneet toimeentuloa, vaan sitä piti etsiä kodin ulkopuolelta. 

 

Kuvio 4.  Toimialojen osuudet (%), Väestö 2000 tutkimus ja Oulun Eteläisen sotaorvot 

 

 

                                                        
102 Kts. myös  Kallioniemi 2002,37; 2006,26. 
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Toimialan mukaan jaoteltuna sotaorvoista työskenteli eniten maa- ja metsätaloudessa (38 %), 

jalostuksessa (21 %) ja palvelualoilla  (41%, n=112). Vertailun vuoksi esimerkiksi Työvoima 

2017- raportin mukaan toimialojen osuus työllisyydestä oli vuonna 2000 oli seuraava: maa- ja 

metsätalous 6 %:a, jalostus 29 %:a ja palvelut 65 %:a. Toimialan mukaan tarkasteltuna Oulun 

Eteläisen sotaorpojen tilanne poikkeaa selkeästi koko väestön arvoista.  

 

Työolobarometrin mukaan103 1990-luvulla  mukaan työn fyysinen rasittavuus on vähentynyt ja 

kiire ja työn henkinen rasittavuus lisääntynyt. Tutkimuksessa kysyttiin myös sotaorpojen 

käsityksiä tekemänsä työn fyysisestä ja psyykkisestä rasittavuudesta. 

 

Kuvio 5. Työn fyysinen ja henkinen rasittavuus, sotaorvot (%). 

 

 

Kaksi kolmasosaa sotaorvoista piti tekemäänsä työtä henkisesti ja ruumiillisesti jossain määrin 

rasittavana.  

 

Seuraavassa esimerkkejä työn henkisestä rasittavuudesta: 

 

”Siihen aikaan kaikki työt tehtiin ihmistyönä, maataloudessa ei ollut koneita 

apuna.” (21) 

 

”Olihan niitä monenlaisia huolia saada perheelle leipä riittämään kun halla vei 

kaiken. Oli itsellä sairautta ja puolisolla.” (21) 

 

 

                                                        
103 Vuoden 1999 työolobarometrin lukuja on käytetty vertailutietona, koska silloin suurin osa Oulun Eteläisen alueen 
sotaorvoista oli työelämässä. 
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”Kyllä tekevälle työtä löytyy” 

 

1970- luvun alkupuolella oli töitä tarjolla  ja työvoimatoimistojen seinillä oli julisteita, joissa 

kerrottiin, että ”tekevälle työtä löytyy”. Työmarkkinat olivat silloin erilaiset: Oli ammatteja, joihin 

pääsi ilman koulutusta ja pätkätöitä, joita pystyi satunnaisesti tekemään. Sotaorpojen työhistoria-

aikaan mahtuu sekä matalan ja korkean työllisyyden aikoja. 

 

Viidennes Oulun Eteläisen alueen sotaorvoista  (20 %, n=110) oli elinkaarensa aikana ollut 

työttömänä. Suurin osa oli kokenut työttömyysajan harmaaksi vaiheeksi elämän kirjossa: 

työttömyys oli ollut nöyryyttävää, ikävää ja rasittavaa. Osan mielestä työttömyys oli tuonut 

hengähdystauon muilla elämänsektoreilla olevien vaikeuksien keskellä.  

 

Seuraavassa on esimerkkejä sotaorpojen työttömyysajan kokemuksista: 

 

”Koulusta päästyäni noin vuoden. Todella pahaksi koin tuon ajan. Elettiin köyhää 

aikaa ja rahaa olisi todella tarvittu.” (17) 

 

”Työttömyys aika oli nöyryyttävää”. (8) 

 

”Työttömyysaika oli rasittavaa”. (22) 

 

”Tunsin olevani toisen luokan kansalainen, kun en ollut työssä”. (25) 

 

”Ei tuntunut hankalalta, kun oli sairas mies kotona ja iso talo pihoineen ja 

lämmityksineen hoidossa, samoin lapsenlapset silloin tällöin”. (71) 

 

”Työttömyysaikana on voinut tehdä vapaaehtoistyötä ja kotityötä”. (38) 

 

” Työttömyys oli helpotus”. (33) 

 

Työhuoltolain tehtävänä oli ohjata sotaorvot mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille ja niille 

aloille, joilla oli työvoiman tarvetta. Tässä mielessä työhuoltolain tavoite on toteutunut. 

 

 

Työuran pituus 

 

Työuran pituus oli miehillä keskimäärin 36 -vuotta (vaihteluväli 22 vuotta – 49 vuotta). Alin 

eläkkeelle jäämisikä oli 45 -vuotta, korkeimmillaan 72 -vuotta. Keskimääräinen eläkkeelle 

jäämisikä oli 60 –vuotta. Naisilla työuran pituus oli keskimäärin 36 -vuotta (vaihteluväli 22 -

vuotta – 44 vuotta. Ikä eläkkeelle siirtyessä naisilla oli keskimäärin 59 - vuotta (vaihteluväli 44 
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vuotta – 67 -vuotta. 

Järnefeltin ym. (2013) tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuonna 1996 keskimääräinen eläkkeelle 

jääminen tapahtui 57 -vuotiaana  ja vuonna 2013 60 -vuotiaana. Raportissa on mitattu työssä 

vietettyä aikaa ja käytetty aineistona työeläkejärjestelmän ansaintarekisteriä ja Tilastokeskuksen 

keräämää työvoimatutkimusta. Tässä tutkimuksessa eläkkeelle jääminen on tapahtunut noin 60-

vuotiaana, mutta vaihteluvälit ovat suuret. Sekä työurien pituudet että eläkkeelle jäämisikä 

kertovat siitä, että sotaorpojen työelämätaival on muotoutunut rasittavuudeltaan hyvin erilaiseksi. 

Tässä tutkimuksessa työuran pituus on laskennallinen. Alkamisajankohdaksi on valittu 23 vuoden 

ikä, jolloin yleisesti alettiin maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja ja eläkkeelle jäämisikä on 

oma ilmoitus. Tutkimuksessa ei pyydetty lupaa rekisteritietojen käyttämiseen ja niiden perusteella 

työuran pituuksien laskeminen olisi ollut työlästä.  

 

Vajaa puolet sotaorvoista oli jaksanut olla töissä eläkeikään saakka (49 %, n=115). Sairauden tai 

työttömyyden vuoksi eläkkeelle oli siirtynyt 39 prosenttia. Osa tutkimukseen vastaajista oli 

joutunut luopumaan työstään myös rakennemuutoksien vuoksi: työpaikka oli lakkautettu 

esimerkiksi yritysten organisaatiomuutosten vuoksi tai oma yrityksen toiminta tuli haasteelliseksi 

EU:hun liittymisen vuoksi. Myös puolison vakava sairastuminen vei ansaintamahdollisuudet 

toiselta puolisolta johtaen eläköitymiseen 

 

 

Työn merkitys 

 

Eräiden tutkijoiden104 mielestä sodalla näyttää olevan yhteys suomalaisten työhulluuteen. Työ, 

jonka saattoi omistaa ja hallita, rakensi eheämpää minä kokemusta työikäisiksi varttuneille sota-

ajan lapsille ja nuorille. Äärimmillään se merkitsi työnarkomaniaa oman elämän pakkohallintana 

ja vastapainona lapsuuden turvattomuudelle. 

 

”Työ on ollut tärkeä, ehkä liiankin tärkeä. Meni joskus edelle kodin. Mutta yksin 

yrittäessä se on ainut mahdollisuus toimeentulon saamiseksi. Olin oppinut, että 

omalla työllä pitää elämänsä viedä eteenpäin.” (75) 

 

                                                        
104 esim. Kirves et al 2010,400. 
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”Koska lapsesta asti on oppinut tekemään työtä. Halusi työnsä tehdä kunnolla ja 

ilolla. Saadessani tehdystä työstä myönteistä palautetta teki se hyvää heikolle 

itsetunnolle.” (91) 

 

”Aivan ratkaiseva, kova työnteko ja yrittäminen ovat lievittäneet lapsesta saakka 

tuntemaani isän ikävää ja tarvetta näyttää”. (31) 

 

”Erittäin tärkeä. Henkisesti se on tasoittanut lapsuuden menetyksiä”. (12) 

 

Ihmisten työhön liittyvät odotukset on usein nähty tarpeista lähteviksi. Maslow (1954) on jakanut 

tarpeet viiteen luokkaan: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, liittymisen tarpeet, 

arvotuksen tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. 

 

Fysiologiset tarpeet ovat perustarpeita ja niihin kuuluu esimerkiksi ruoka, juoma, seksuaalisuus 

jne. Turvallisuuden tarve ilmenee uskottaessa auktoriteetteihin  tai turvauduttaessa totuttuun. 

Liittymisen tarve kuuluu sosiaalisten tarpeiden joukkoon ja ilmenee itsensä hyväksytyksi 

tuntemisen kautta. Arvostuksen tarpeeseen sisältyy tekijöitä, jossa yksilö pyrkii erottumaan 

joukosta. Itsensä toteuttamisen tarpeessa ihminen näkee, että hänellä on kysy ja mahdollisuus 

saavuttaa päämääränsä. 

 

Maslowin mukaansa vasta sitten, kun ensimmäisen tarvehierarkian mukaiset tarpeet on saatu 

tyydytettyä, toisen asteen tarpeet nousevat voimakkaasti esille. Asteittain päästään ylemmän 

hierarkiaryhmän tarpeisiin.  

 

Tutkimuksessa kysyttiin, minkälainen merkitys työllä on ollut elämänkulussa. Merkityksellisimpiä 

asioita on ollut fysiologisten tarpeiden (36 %, n=115) Seuraava esimerkki kuvaa työn fysiologisia 

tarpeita: 

 

”Työ on ollut pelastukseni, koska olin perheen pääasiallinen elättäjä”.(34) 

 

Fyysisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi 34 prosenttia vastaajista arvio työllä olleen myös 

sosiaalinen merkitys.  

 

”Työ on antanut tyydytystä, arvostusta, pitänyt kiinni elämässä”. (29) 

 

”Tärkeää palkan vuoksi, mutta mielekästä myös olla toisten ihmisten seurassa”. 

(22) 

 

”Työ pitää virkeänä ja sosiaalisena”. (32) 
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Neljännes (25 %) piti  työssä merkityksellisenä  itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydyttämistä. 

 

”Monipuolisuus on hyvä työelämässä. Raha ei ole merkinnyt kaikkea. Käden taidot 

on rikkaus.”(86) 

 

”Työ on haastanut opiskelemaan ja oppimaan sekä kasvamaan ihmisenä. Se on 

auttanut ymmärtämään elämää ja ihmistä antanut ystäviä ja elannon.”(107) 

 

Viidelle prosentille vastaajista työyhteisö oli merkityksellinen. Silloin työllä tyydytettiin myös 

sosiaalisia tarpeita. 

 

”Työ maatilalla on ollut elämäntapa mieheni rinnalla”. (87) 

 

”Työstä omat ilot, palkka, työkaverit”. (84) 

 

Kuvio 6.  Sotaorpojen työlle antamia merkityksiä (%). 

.  

 
 

Sotaorpojen selviytymiskeinot 

 

Jokainen sukupolvi toivoo, että omien lapsien elämä olisi helpompaa kuin heidän itsensä.  

Sotaorpojen isät olivat sodassa ja äidit kotirintamalla yrittivät selvitä arjesta. He turvasivat 

itsenäisyytemme. Tästä näkökulmasta katsoen sotaorvot on onnekas sukupolvi, he ovat saaneet 

elää rauhan aikaa jo yli 70 -vuotta. 
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Tutkimuksessa kysyttiin sotaorpojen selviytymiskeinoista. Elinolosuhteet tulivat  sotaorvoille 

annettuina: sota ja jälleenrakennuksen aika. Kaikesta oli pulaa. Sen sijaan työtä oli tarjolla.  Sen 

vuoksi työstä on muodostunut yksi keskeinen selviytymiskeino. 

 

 ”Työnteko on ollut elämän suola”. (93) 

 

”Työllä on ollut suuri merkitys, on antanut elannon ja ryhtiä elämään”. (68) 

 

”Koska lapsesta asti on oppinut tekemään työtä. Halusi työnsä tehdä kunnolla ja 

ilolla. Saadessani tehdystä työstä myönteistä palautetta teki se hyvää heikolle 

itsetunnolle.”(91) 

 

Toisena selviytymiskeinona tutkimuksessa nousee esiin yhteisöllisyys. Sukulaiset asuivat lähellä.  

Varsinkin isovanhempien, mutta myös muiden sukulaisten ja naapurien tuki auttoi elämässä  

eteenpäin.  

”Aviopuolison tuki, henkilökohtainen vakaumus, ystävät ja työtoverit”. (10) 

 

”Läheisten apu, kyllä kaikki jotenkin järjestyy”. (46) 

 

” Paljon tuttavia, ystäviä, olen heihin paljon yhteydessä”. (60) 

 

Kolmas esille tuleva selviytymiskeino liittyy arvomaailmaan. Uskonnollinen ja talonpoikainen 

arvomaailma oli omiaan luomaan keskeiset keinot, joilla vaikeina aikoina selvittiin eteenpäin.  

 

”Usko jumalaan, kun isämme ovat kestäneet sodan kauhut, miksi emme kestäisi 

rauhan töissä, perhe, vaimo ja lapset.”(31) 

 

” Luottamus Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon”.(85) 

 

 Neljäntenä selviytymiskeinona voidaan nostaa esille  persoonallisuuden piirteet kuten sitkeys 

voimakastahtoisuus, positiivinen elämänasenne ja huumorintaju. Sotaorvot on vastauksissaan 

usein käyttäneet suomalaisia sananlaskuja kuvatessaan selviytymiskeinojaan. 

 

”Suomalainen sisu, vaikeudet ovat sitä varten että ne voitetaan (sananlasku), 

kääntyminen korkeimman puoleen.”(12) 
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”Positiivinen asenne”. (50) 

 

”Huumorintaju, sopeutuminen, ei itku markkinoilla auta”. (99) 

 

Viidentenä selviytymiskeinona voidaan nostaa esille erilaiset harrastukset, joihin usein liittyy 

yhdessä toimimista. 

 

”Suomalainen sisu, läheisten tuki, harrastukset, lukeminen ja liikkuminen, 

kulttuuripalvelut, kirjoittaminen.” (13)  

 

”Hoida viralliset asiat heti. Kylä-eläkekerhot, sotaorpo- ja naisveteraanijärjestöt 

 2 -3 ystävän puhelinsoitot, vapaaehtoistyö.” (27) 

 

” Monenlaisia harrastuksia, matkailu, liikunta ja yhteisölliset harrastukset”. (42) 

 

Sotaorpojen yhteisen toiminnan koordinoijana on ollut lähes kymmenen vuotta Oulun Eteläisen 

yhdistys. Sen toiminta on ollut vakiintunutta ja saanut hyvää palautetta jäsenkunnalta. 

Tutkimuksessa haluttiin päivittää jäsenkunnan järjestötoimintaa koskevia toiveita. Ne kaikki 

liittyvät yhteisölliseen toimintaan.105 

 

Vaikka peruskoulutus oli usein jäänyt ainoaksi koulutukseksi, sotaorvot olivat raivanneet tietään 

eteenpäin. Tästä kertoo se, että noin puolet sotaorvoista oli ainakin jossakin elämänvaiheessa 

toiminut yrittäjinä.  Heidän valitsemansa tie ei ole ollut helppo, ja vaikeuksien voittamiseen on 

tarvittu  sopeutumista ja luovuutta uuden mahdollisuuden löytämiseksi. Joskus omasta unelmasta 

on ollut pakko luopua olosuhteiden vuoksi. Mutta luovuutta käyttäen on tilalle saatu uutta. 

 

Ihmisen perimmäisenä tarpeena on toteuttaa omaa elämänsuunnitelmaansa. Suunnitelmat voivat 

olla tiedostettuja ja jäsentyneitä ja asteittain tarkennettuja, jotka konkretisoituvat 

elämäntilanteissa. Niissä on vastakkain persoonallisuuden ohjaama toimintakykyisyys ja yksilön 

                                                        
105  Jäsenkunnan toiveita Oulun Eteläisen sotaorpoyhdistykselle: Kuntoutus ja maksuton hoito, tuettu loma (n=19) 

Erilaiset tapahtumat ja retket: teatteri (n=2), konsertti (n=2),yhteiset retket (n=13), ohjausta  ja luentoja, tarinatuokioita 

(n=8).virkistystä (n=4), kahvitilaisuuksia (n=9), rosvopaisti (n=1), ei uskonnollista ohjelmaa (n=2), ulkomaan matkoja 

(n=2),jäsenkirjeitä (n=1) 
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elinolosuhteet.106 Yhteiskunta asettaa päätökselle reunaehdot, mutta yksilö itse päättää ja tekee 

valintansa omien psyykkisten voimavarojensa ja kehitysvaiheensa perusteella.107 

 

Tutkimuksessa kysyttiin  merkittäviä tapahtumia, jotka ovat jääneet mieleen. Vastaukset liittyvät 

läheisesti elämänkaaren eri vaiheiden kehitystehtäviin. Aikuisiän tapahtumista keskeisimmät 

liittyvät perheen perustamiseen, kodin hankkimiseen, lasten syntymään ja kasvattamiseen.  

Lastenlasten syntymät ja niiden kehityksen seuraaminen. Myös puolison sairastaminen ja kuolema 

nousevat keskeisesti esille.  

 

Puolison löytäminen ja lasten syntymät ja heidän kasvamisensa ja opiskelut”. (12) 

 

”Lapsen syntyminen, naimisiin meno, leskeksi jääminen”. (7) 

  

Papan kuolema – isän korvike, pääsin opiskelemaan, arvostettu työpaikka, perheen 

perustaminen, lasten menestys koulussa ja työelämässä, lastenlapset”. (31) 

 

Toiseksi eninten tuli mainintoja työhön liittyviin asioihin: työpaikan saamiseen ja työuran eri 

vaiheisiin. Myös opiskelemaan pääsy ja valmistuminen ovat olleet merkityksellisiä tapahtumia. 

 

”Peruskoulu oli hyvä, samoin muut koulut”. (69) 

 

”Työpaikat, oman yrityksen perustaminen”. (75) 

 

  

                                                        
106 Pehunen ja Lahtela 1982. 
107 esim. Erikson 1985. 
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ELÄKKEELLÄ 

 

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on perinteisesti nähty yhtenä elämänkulun muutostilanteista. Yhtä 

lukuun ottamatta kaikki kyselyyn vastanneet sotaorvot ovat jo vanhuuseläkkeellä. Vanhuus on 

kuitenkin hyvin subjektiivinen käsite, jokainen kokee sen alkamisen eri lailla. Se ei ole samaa 

kuin biologinen ikä. 

 

Eläkkeelle jääminen ei merkitse  vanhuuden alkamista. Vanhuspalvelulain (28.12.2012/980) 

mukaan ikääntyvällä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa 

väestöä. Eläkeläisiä kutsutaan senioreiksi tai he ovat kolmannessa iässä. Neljännessä iässä ovat yli 

80 -vuotiaat. Neljäs ikä on varsinaisen vanhuuden, uudelleen muotouneen riippuvuuden aikaa.  

 

Jyrkämän mukaan neljäs-ikäläsille  ovat kolmosikäläisiä  tyypillisempää yksin asuminen, 

heikompi koettu terveys, vähäisempi sosiaalinen aktiivisuus, tyytymättömyys omaan vapaa-aikaan 

ja yksinäisyyden yleistyminen.108  

 

Jyrkämän neljännen iän määritelmä muistuttaa vanhuspalvelulain määritelmää iäkkäästä 

ihmisestä: ”Iäkäs on puolestaan henkilö, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen 

toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyvien tai pahentuneiden 

sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. ” 

 

Edelliset ikämäärittelyt liittyvät  läheisesti ihmisen kokemaan subjektiiviseen ikään: ihminen on 

niin vanha kuin kokee olevansa. Ikääntyneet  ja iäkkäät ovat yhteiskunnan aktiivisia toimijoita, 

jotka tekevät itselleen mahdollisia valintoja ja toteuttavat unelmiaan. 

 

 Leslet109 puhuu kolmannesta iästä uutena elämänvaiheena. Eliniän noustessa työnteon jättämisen  

ja kuoleman välinen ajanjakso on pidentynyt ja pitenee koko ajan. Esimerkiksi Suomessa jäädään 

eläkkeelle keskimäärin kuusikymmenvuotiaana, mutta eletään sen jälkeen varsin pitkään. Kolmas 

ikä näyttää olevan kehittyneiden yhteiskuntien  varakkaiden ihmisten etuoikeus. Yksilötason 

                                                        
108 Jyrkämä 2013,92-100. 
109 Jyrkämä 2013,93. 
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edellytyksiä ovat terveys, päättäväisyys, asenteet, joita tarvitaan, jotta ihmiset saavuttaa sen, mitä 

kutsutaan ihmisen myöhäisiässä ”elämänkruunuksi”.  

 

 

Unelmat 
 

Kolmas ikä on myös aikaa, jolloin toteutetaan niitä unelmia, joita ei ole ehditty tai pystytty 

toteuttamaan elämän ruuhkavuosina. Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia nimeämään suurin 

unelmansa. Vastaajien mielestä tärkeintä on sellainen terveys- ja toimintakyky, että voisi 

mahdollisimman kauan asua omassa kodissa. Sotaorpojen unelmiin kuuluu myös turvattu 

toimeentulo, mahdollisuus harrastaa, tavata läheisiä ja ystäviä sekä saada kuntoutusta, nähdä 

lastenlasten kasvaminen ja kehittyminen. Näin vastaajat kuvailivat tulevaisuuden haaveitaan.  

 

”Saada elää terveenä ja hyväkuntoisena rakkaan vaimon ja lasten ja lastenlasten 

kanssa. Tämän eteen kannattaa elää terveellisesti, kuntoilla ja harrastaa vointinsa 

sallimissa rajoissa.”(5) 

 

”Kun saisi olla terveenä, nukkua pois, siis ei tarvitsi pitkään sairastaa”. (9) 

 

”Saada elää vanhuutta yhdessä puolison kanssa. Toimia erilaisissa 

vapaaehtoistoiminnoissa, jaksaa edelleen liikkua ja tehdä kotiaskareita, tavata 

ihmisiä.” (13)  

 

”Säilyisi voimat ja järki, että pystyisi huolehtimaan itsestään loppuun asti. Saisi elää 

tyytyväisenä ja onnellisena vanhuuden päivät.”(21) 

  

” Pysyisin kohtalaisessa kunnossa, jotta voisin asua yksin. En haluasi lasteni 

vaivaksi terveyteni takia. Haluaisin vielä matkustella.”(34) 

 

”Saisi pitää nykyisen terveyden ja matkustella lasten luona ja ulkomailla ja asua 

kotona”. (8) 

 

Saada elää loppuelämä terveenä ilman kovia kipuja. Säilyisi voimat ja järki, että 

pystyisi huolehtimaan itsestään loppuun asti. Saisi elää tyytyväisenä ja onnellisena 

vanhuuden päivät. Eikä joutuisi pitkään olemaan vuoteen omana.”(21) 

 

”Ettei tulisi sotaa: Puolison kanssa vuoroilloin pyysimme iltarukouksessamme: 

Anna säilyä Suomessa rauha. Nyt pyydän sitä yksin.”(85) 

 

”Eikä joutuisi pitkään olemaan vuoteen omana. Saisin asua kotona ja pääsisin 

joskus kuntoutukseen. Hain muutama vuosi sitten Kelan kuntoutukseen. Tuli vastaus, 

etten ole laitoskuntoutuksen tarpeessa. Sittenkö vasta pääsee, kun joku työntää 

kärryllä?”( 23) 
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Kolmannessa iässä elämä ei aina ole pelkkää rauhallista arkea ja unelmien toteuttamista. Osalla 

sotaorvoista on vielä iäkkäitä omaisia huollettavana. Myös lapsista ja lastenlapsista halutaan 

huolehtia. 

 

Vastaushetkellä yli puolet sotaorvoista  (n=120) eli avio- tai avoliitossa (54 %). Reilu kolmannes 

(33 %) meistä oli saatellut elämänkumppaninsa viimeiselle matkalle.  

 

”Pääsis lomalle vaille huolia”. (49) 

 

”Äidistä ja tädistä huolehtiminen loppuun saakka. Vanhusapu on lähellä 

sydäntäni.”(86) 

 

”Olen hoitanut äitiäni, veljeäni ja miestäni”. (23) 

 

Kolmannen iän on katsottu edellyttävän hyvää toimintakykyä ja taloudellista tilannetta. 

Taloudellista tilannetta tutkimuksessa ei kysytty.  

 

Kokemukset palveluista 
 

Viime vuosien aikana sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja laatu ovat olleet keskeisenä 

keskustelun aiheena. 84 %: a vastanneista oli tyytyväisiä saamiinsa terveyspalveluihin. Suurin osa 

vastaajista ei ollut tarvinnut tai ei ollut käyttänyt sosiaalipalveluja. Tarvittaessa omaiset olivat 

olleet apuna.   

 

”En pärjäis ilman lasten apua arjen askareissa”. (40) 

 

Juha Sipilän hallitus aikoo panostaa vahvasti yhteiskunnan digitalisoimiseen. Digitalisaatio on 

ymmärretty keskeiseksi yhteiskuntaa ja taloutta muuttavaksi trendiksi. Digitaalisoinnin hyödyt 

saavutetaan vasta, kun riittävän moni käyttää digitaalisia palveluja. Digitaalisuus vaatii 

helppokäyttöisyyttä, koulutusta ja markkinointia.   

 

Sähköinen asiointi on osa digitalisaatiota. Sillä tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttämistä 

tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Tutkimuksessa kysyttiin sotaorpojen valmiuksia käyttää 
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sähköisiä palveluja asioiden hoitamisessa. Se tuottaa vastaajille hankaluuksia. Ainostaan 18 % :a 

vastaajista (n=120) pitää verkkopalveluja itselleen sopivana tapana asioida. Yli puolet  heistä  

(58 %) ei osaa käyttää verkkopalveluja ja 9 prosenttia vastaajista arvio, että verkkopalvelut 

syrjäyttävät heidät yhteiskunnasta. 

 

”Olen hankkinut tietokoneen, osaan maksaa laskut. Olen tietokonekurssilla tällä 

hetkellä jotta oppisin lisää.”(33) 

 

” Omaiset hoitaa”. (7) 

 

Sähköisen asioinnin kehittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon ikääntyneen väestön tarpeet. 

 

 

Oma arvio terveydentilasta 
 

Sairastavuus kasvaa iän myötä. Laukkasen ym. (1999) suorittaman tutkimuksen mukaan noin 20 

prosenttia 75–84 -vuotiaista on terveitä, mutta kliinisessä tutkimuksessa heistä alle 10 prosenttia 

on ilman yhtäkään pitkäaikaissairautta. 110 Tulos kertonee myös siitä, että suomalaiset sinnittelevät 

vaivojensa kanssa viimeiseen asti. Lääkärin tutkimuksiin mennään vasta sitten, kun omat keinot 

eivät enää auta. 

 

Terveydentilan kartoittamiseksi kysyttiin tutkimukseen osallistuneita lääkärin toteamia sairauksia. 

Vastaajilla oli keskimäärin kolme lääkärin toteamaa sairautta. Jyväskyläläisiin kohdistuneessa 

tutkimuksessa111 todettiin 65–84-vuotiailla henkilöillä keskimäärin noin kaksi sairautta. 112 

  

                                                        
110 http/www.terveyskirjasto.fi 
111 http/www.terveyskirjasto.fi .Laukkanen P, Leinonen R, Heikkinen E. 1904–23 syntyneiden henkilöiden terveydentila 

kahdeksan vuoden seuruututkimuksessa. Kirjassa Suutama T, Ruoppila I, Laukkanen P. toim. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn 

muutokset: havaintoja Ikivihreät -projektin 8-vuotisesta seuruututkimuksesta. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 1999;48:133-

70. Helsinki. Kansanlähetyslaitos 
112 http/www.terveyskirjsto.fi 
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Kuvio 8. Lääkärin toteamat sairaudet (%), tutkimukseen osallistuneiden oma ilmoitus. 

 

 

Merkittäviä väestön toimintakykyä heikentäviä ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavia 

sairausryhmiä ovat krooniset kansantaudit eli  sydän- ja verisuonitaudit, hengitystie-elinten 

sairaudet, syövät, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt sekä diabetes. 

THL:n sairastavuusindeksi on tarkoitettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten 

alueiden sairastavuuden mittariksi. Indeksi koostuu seitsemästä sairausryhmästä ja neljästä 

sairauksien tiettyä merkitystä painottavasta näkökulmasta. Indeksissä kukin sairausryhmän 

yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, 

työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Alueen indeksi on 

näiden painotettujen sairausryhmittäisten yleislukujen keskiarvo. Indeksin arvo on sitä suurempi, 

mitä yleisempää sairastavuus on alueella. Koko maassa indeksin arvo aikasarjan viimeisenä 

ajanjaksona on 100. 

Kansansairauksien vakioimaton indeksi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2013113 (koko maan indeksi 

100): Sydämen vajaatoiminta (193), sepelvaltimotauti (151), astma (133), verenpainetauti (137), 

psykoosit (124), nivelreuma (119), diabetes (108). 

 

                                                        
113 http//www. thl.fi/ kansantaudit ja tapaturmat.  
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Sotaorvoilla  nousee selkeimpänä erona verrattuna Pohjois-Pohjanmaalla esiintyviin 

kansansairauksiin tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tämä johtunee siitä, että suurin osa tutkimukseen 

osallistuneista on aloittanut työn tekemisen jo lapsena ja tehnyt raskasta ruumiillista työtä.  

 

Myös sotalasten terveydentilaa on tutkittu. Vasta julkistetussa tutkimuksessa Ruotsiin talvi- ja 

jatkosodan aikana lähetyt sotalapset eivät ole kärsineet enemmän mielenterveysongelmista kuin 

muut samanikäiset. Aikaisemmissa tutkimuksissa sotalapsia on verrattu sisaruksiinsa, jotka jäivät 

Suomeen. Niissä todettiin, että sotalapsilla oli tavallista enemmän mielenterveys- ja 

päihdeongelmia verrattuna sisaruksiinsa. 114  Tässä tutkimuksessa ei juuri tullut esille 

mielenterveydenhäiriöitä. 

 

Sotaorpoja pyydettiin vertaamaan nykyistä terveydentilaansa vuoden takaiseen. Tutkimukseen 

osallistuneilta kysyttiin, onko terveytesi yleisesti ottaen tällä hetkellä paljon parempi, jonkin 

verran parempi, suunnilleen sama, jonkin verran huonompi ja paljon huonompi (viisiasteista 

asteikkoa on tulosten koonnan yhteydessä tiivistetty kolmiasteiseksi: parempi, suunnilleen sama ja 

huonompi). Vastaajista yli 75 -vuotiaat naiset ovat kokeneet terveydentilansa heikentyneen 

kuluneen vuoden aikana enemmän kuin muut.  

 

Kuvio 9. Nykyinen terveydentila verrattuna vuoden takaiseen, kaikki  (%), n=118.  

 

 

                                                        
114http.// www.bmj.com/content/350/bmj.g.7753 Uutispalvelu Duodecim. 
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Sotaorpojen saama kuntoutus 
 

Yli 65 -vuotiaiden kuntoutus on kuntien vastuulla. Koska kuntien taloudellinen tilanne on heikko, 

se johtaa usein siihen, että palvelut rajataan ensisijaista tukea tarvitseville ja nuoremmille 

ikäryhmille. Iäkkäiden ihmisten kuntoutustoiminnan rahoituksessa, suunnittelussa ja toteutuksessa 

ei ole selkeästi analysoitu, mitä kokonaisvaltainen ikääntyneiden kuntoutus parhaimmillaan voisi 

olla. Ikääntyvien sukupolvien omia kuntoutuskokemuksia  ja -tarpeita ja siihen liittyviä 

oppimisprosesseja ei ole juuri kartoitettu. Myös iäkkäiden kuntoutusasiakkuus on epäselvä. 

Esimerkiksi monet yli 75 -vuotiaat täyttävät vaikea vammaisuuden kriteerit. Heitä ei kuitenkaan 

aktiivisiin palveluihin oikeutettuina, koska he ovat kalenteri-iältään vanhoja. Subjektiivinen 

palveluoikeus ei toteudu iäkkäimpien henkilöiden osalta. Toistaiseksi iäkkäät pääsevät 

kuntoutusasiakkaiksi paljon tiukemmilla kriteereillä kuin nuoremmat. He eivät edes ohjaudu 

nykyisiin, olemassa oleviin kuntoutuspalveluihin, vaikka he ovat samojen lääketieteellisten 

toimenpiteiden kohteina kuin nuoremmat, kuntoutuspaleluihin herkemmin ohjautuvat aikuiset.115  

 

Yli puolet (56 %, n=113)  vastanneista ei ollut missään elämänsä vaiheessa ollut kuntoutuksessa.   

Kuntoutuksen saaminen on vastanneiden yksi isoimmista toiveista.   

 

”Olemme siinä iässä, että jaksaisimme vielä lähteä kuntoutukseen ja saisimme apua 

tulevien vuosien varalle. Näin säästyisi ehkä useita vuosia kalliita sairaala-

paikkojakin.”(36) 

 

Kuntoutusta tarvitaan ennaltaehkäisevään toimintaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 

parantamiseksi.  

 

”Toimintakyvyn säilyttäminen sekä henkisesti että fyysisesti”.(9) 

 

Kuntoutusta tarvitaan myös erilaisten sairauksien jälkitilojen hoitamiseen.  

 

” Liikuntakyky on huonontunut vaikeiden kulumavikojen vuoksi. Näihin kuntoutus 

olisi ainoa keino ettei menisi ihan vuodepotilaaksi asti.”(42) 

 

Kaikella tällä keskeinen tavoite on pystyä asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissa.  

 

”Kotona asumisen tukeminen, saisi ohjeita ja neuvoja kotona asumisessa”. (83) 

                                                        
115 Pikkarainen ym. 2013,41-42. 
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Vastanneet haluaisivat kokonaisvaltaista voimia antavaa psykofyysistä kuntoutusta. 

 

” Kuntoutus parantaa elämänlaatua kaikilta osin”. (26) 

 

”Koko ajan vaivat lisääntyvät, vertaistukea ym virkistystä”. (69) 

 

Laitoskuntoutusjaksoilla pääsisi alkuun, ja sieltä saisi ohjeet omatoimiseen kuntoutukseen. Myös 

fysikaalisella hoidolla olisi kysyntää. 

 

 ”Ammattihenkilöiden ohjauksessa oppii oikein hoitamaan itseään.”(25 

 

 

Koettu elämänlaatu ja hyvinvointi 

 

Toimintakyvyn ja voimavarojen rinnalla puhutaan nykyisin yhä enemmän myös ikääntyneiden 

ihmisten elämänlaadusta. Elämänlaatu merkitsee eri ihmisille erilaisia asioita ja sen vuoksi sillä ei 

ole yhtä yksittäistä määritelmää. Tavallisimmin sillä kuvataan hyvää elämää ja sen edellytyksiä. 

 

Tutkimuksessa käytettiin moniulotteista RAND-36-mittaria arvioimaan vastaajien kokemaa tämän 

hetkistä terveyteen liittyvää elämänlaatua. RAND-36-kyselylomake mittaa tutkittavien 

subjektiivista, kokemuksellista terveyteen liittyvää elämänlaatua 36 kysymyksellä. RAND-36- 

mittari on todettu väestötutkimuksin luotettavaksi ja se soveltuu hyvin yleiseksi elämänlaadun 

mittariksi esimerkiksi väestötutkimuksiin.116 RAND-36 -mittaria käytetään yleisesti kuntoutuksen 

vaikuttavuuden arvioinnissa, koska se on muutosherkkä kuvaamaan terveyteen liittyvässä 

elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia.117  

 

RAND-36 -kyselyssä  kartoitetaan terveydentilaa ja hyvinvointia kahdeksalla eri ulottuvuudella: 

koettu terveydentila, fyysinen toimintakyky, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen toimintakyky, 

tarmokkuus, kivuttomuus, roolitoiminta/fyysistä syistä johtuvat ongelmat ja 

roolitoiminta/psyykkisistä syistä johtuvat ongelmat. Jokaisen väittämän ulottuvuudet vaihtelevat 

välillä 0 – 100, siten, että 0 tarkoittaa huonointa mahdollista ja 100 parasta mahdollista tilannetta. 

                                                        
116 Väänänen 2013,29. 
117 Pekkonen, 2010,8. 
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Aallon ym. (1999) 118  tekemässä tutkimuksessa mittarin luotettavuus on tutkittu suomalaisilla 

väestöllä ja sille on määritelty  suomalaiset viitearvot eri ikäryhmille.119 

 

Tässä tutkimuksessa alle 70 -vuotiaita vastaajia oli viisi (kolme naista ja kaksi miestä).  

Analyysissä tietoturvan varmistamiseksi heidän sijoitettiin ikäryhmään 70 - 74- vuotiaat. Yli 80 -

vuotiaille ei ole käytettävissä väestönormin  mukaisia viitearvoja. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli  selvittää, poikkeavatko sotaorpojen tulokset suomalaisista 

väestöarvoista (jatkossa puhutaan vertailuryhmästä). Sotaorpojen vastausten määrät olivat pieniä 

ja arvojen vaihteluväli suuri johtuen ryhmän heterogeenisyydestä. Keskiarvoina esitettävät luvut 

eivät antaneet oikeaa kuvaa ja sotaorpojen tuloksia on verrattu vain osittain  suomalaisiin 

väestöarvoihin. 

 

 

Koettu terveys 

 

Koettu terveys on subjektiivinen käsitys nykyisestä terveydentilasta, sen kehittymisestä sekä 

alttiudesta sairauksille. Parhaimmillaan se on henkilön tunne erinomaisesta terveydentilasta, 

heikoimmillaan näkemys huonosta ja heikentyvästä terveydentilasta.120 

 

Tutkimukseen vastanneista 63 %:a (n=116) koki terveydentilansa olevan tyydyttävän ja 21 % :a 

hyvän. Erinomaisena tai varsin hyvänä piti 13 % vastanneista. Kolme prosenttia vastanneista piti 

terveydentilaansa huonona.  

 

Tutkimukseen vastaajista vajaa kymmenen  prosenttia arvio sairastuvansa helpommin kuin muut 

tuntemansa ihmiset. Puolet (51 %, n=115) piti omaa terveyttään yhtä hyvänä kuin muilla heidän 

tuntemillaan ihmisillä. 40 % (n=115) vastanneista uskoo terveytensä heikkenevän. Kolmanneksen 

(34 %, n=115) mielestä väittämä: terveyteni on erinomainen pitää enimmäkseen paikkansa. Eroja 

ei ole juuri havaittavissa suomalaisiin väestöarvoihin verrattuna. 

 

                                                        
118 Aalto ym. 1999. 
119 Aalto ym 1999. 
120 Aalto ym 1999. 
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Fyysinen toimintakyky 

 

Iän mukana lisääntyvä sairastavuus sekä elämäntavan muutokset heikentävät toimintakykyä 

vähittäin ja lisäävät toiminnan vajavuuksia ja avun tarvetta. Toimintakyvyn osa-alueet eivät muutu 

samanaikaisesti ihmisen ikääntyessä.  

Yksilöiden ikääntymiseen liittyvät muutokset alkavat eri ikäisenä ja erilaisella nopeudella. Niiden 

vaikutukset elämänlaatuun ja itsenäiseen selviytymiseen vaihtelevat sekä toimintakyvyn osa-

alueiden että yksilöiden välillä. 121  Parhaimmillaan terveydentila ei rajoita vaativistakaan 

ponnistuksista suoriutumista, heikoimmillaan se aiheuttaa suuria vaikeuksia liikkumisessa ja mm 

henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa.122 

Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin, rajoittaako terveydentilasi erilaisista päivittäisistä 

toiminnoista suoriutumista ja jos rajoittaa, niin minkä verran. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi 

raskaiden tavaroiden nostelu sekä  kohtuullista ponnistusta vaativat tehtävät: imurointi, 

ruokakassien kantaminen, portaiden nouseminen useita kerroksia, vartalon taivuttaminen, 

kumartuminen, noin kahden kilometrin (puolen kilomerin, sadan meterin) matkan kävely, 

kylpeminen tai pukeminen. 

 

Tutkimukseen vastanneista 53 % (n=116) arvio, että raskaita ponnistuksia vaativat toiminnot 

rajoittaa paljon päivittäisiä toimintoja. Ainostaan kahdeksalla prosentilla vastanneista raskaat 

toiminnot eivät aiheuta rajoituksia. 

 

Ruokakassien kantaminen tai nosteleminen ei tuottanut rajoituksia kolmannekselle (34 %, n=116) 

vastaajista. Toimintakyvyn kannalta on oleellista liikkuvuus. Yli puolet vastaajista (58 %, n=118) 

oli sitä mieltä, että vartalon taivuttaminen ja polvistuminen rajoittaa hieman toimintoja. Vajaalle 

viidennekselle (16 %) vastaajista kumartuminen ei tuonut minkäänlaisia pulmia.  

 

Maaseudulla, jossa ei ole joukkoliikennettä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että liikuntakyky 

säilyy. Ainostaan vajaa kolmannes (28 %, n=116) vastaajista koki, että kahden kilometrin pituinen 

kävely ei tuota pulmia.  

 

                                                        
121 www.terveyskirjasto.fi 
122 Aalto ym 1999. 
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Sotaorvoilla fyysinen toimintakyky molemmilla sukupuolilla  ja kaikissa ikäryhmissä  on hieman 

parempi  verrattuna suomalaisiin väestöarvoihin (liite 1). Sotaorpojen keskinäisessä vertailussa 

eniten fyysisen toimintakyvyn rajoituksia oli yli 80 -vuotiaiden ryhmässä, mikä on luonnollista. 

 

Kuvio 10. Fyysinen toimintakyky, sotaorvot, molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmä.

 

Sotaorpojen keskinäisessä vertailussa fyysinen toimintakyky asetti eniten rajoituksia yli 80-

vuotialla miehillä ja naisilla. Puolella alle 75 -vuotiaista naisista ja miehistä terveydentila ei 

rajoittanut arjesta selviytymistä. 

 

 

Tarmokkuus 

 

’Tarmokkuudella kuvataan vireystilaa ja energian tasoa. Parhaimmillaan ihminen on energinen ja  

elinvoimainen, heikoimmillaan ollut jatkuvasti väsynyt. Tutkimuksessa kysyttiin, kuinka suuren 
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osan aikaa olet tuntenut olevasi täynnä elinvoimaa ja tarmoa tai olet kokenut olevasi ”loppuun 

kuluneeksi” tai väsyneeksi viimeisen neljän viikon aikana. 

 

Vajaa kolmannes (27 %, n=114) oli tuntenut olevansa täynnä elinvoimaa suurimman osan neljän 

viikon ajasta. Vajaa puolet (46 %) oli tuntenut olevansa elinvoimainen jonkin aikaa tai vähän 

aikaa tai ei lainkaan. Kolmannes vastaajista oli kokenut itsensä väsyneeksi. Väsyneimmiksi 

kokivat  itsensä yli 80 -vuotiaat miehet ja naiset. Alla olevassa kuviossa on verrattu tarmokkuutta 

sotaorpojen keskuudessa. 

 

Kuvio 11. Koettu tarmokkuus, sotaorvot, molemmat sukupuolet ja ikäryhmät (%). 

 

 

 

Psyykkinen hyvinvointi 

 

Psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa parhaimmillaan tavanomaista mielialaa, heikoimmillaan 

hermostunutta ja masentunutta mielialaa.123  Tutkimuksessa sitä kartoitettiin kysymällä, kuinka 

suuren osan ajasta olet tuntenut  itsesi hermostuneeksi, alakuloiseksi, tyyneksi ja rauhalliseksi tai 

niin matalaksi, että mikään ei voi piristää viimeisen neljän viikon aikana. 

 

                                                        
123 Aalto ym. 1999. 
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Vajaa puolet (48 %, n=115) ei ole kokenut alavireisyyttä. Mielialansa tyyneksi ja rauhalliseksi oli 

tuntenut yli puolet vastaajista (59 %). Kolmannes ei ollut kokenut mielen apeutta, muilla oli ollut 

tuntemuksia ajoittain. Vajaa puolet (49 %, n=115) oli ollut huomattavan osan aikaa onnellinen. 

Sotaorpojen tuloksien vertailussa suomen väestöarvoihin ei juuri ole havaittavissa eroja. 

 

Sotaorpojen keskinäisessä vertailussa tiivistetiin kuusiosaisen asteikon kolmiasteiseksi 

informaation selkeyttämiseksi.  

 

Kuvio 12. Sotaorpojen psyykkinen hyvinvointi, molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät. 

 

 

Sosiaalinen toimintakyky 

 
Fyysinen tai psyykkinen terveydentilan rajoite voi rajoittaa tavanomaista sosiaalista kanssakäyntiä 

perheen, ystävien ja naapureiden kanssa. Parhaimmillaan terveydentila ei aseta rajoituksia 

tavanomaiseen kanssakäymiseen, kun taas heikoimmillaan se aiheuttaa erittäin paljon rajoituksia.  

 

Tutkimuksessa kysyttiin, missä määrin terveydentilasi tai tunne- elämän vaikeudet ovat viimeisen 

neljän viikon aikana häirinneet tavanomaista toimintaasi perheen, ystävien, naapureiden tai 

muiden ihmisten parissa. 
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Neljän viimeisen viikon aikana kahdella kolmasosalla  (74 %, n=113) terveydentila on koko ajan 

häirinnyt sosiaalista kanssakäyntiä jossain määrin. Yli puolella (52 %, n=113) terveyden tila on 

häirinnyt tavanomaista toimintaa perheen, ystävien ja naapureiden kanssa. 

  

Kuvio 12. Terveydentilan vaikutus tavanomaiseen sosiaaliseen toimintaan, sotaorvot, molemmat 

sukupuolet ja ikäryhmät (%). 

 

 

Sotaorpojen keskinäisessä vertailussa ei ole juuri havaittavissa eroja iän tai sukupuolen mukaan. 

Terveydentilalla on molemmilla sukupuolilla ja kaikissa ikäryhmissä vaikutusta sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Tämä voi osittain selittyä sillä, että maaseudulla etäisyydet ovat pitkät ja osalla 

sotaorvoista ei ole ajokorttia tai autoa. Heikot valmiudet tietotekniikan käytössä rajoittavat 

virtuaalista sosiaalista kanssakäyntiä.  

 

 

Kivuttomuus 

 

Parhaimmillaan yksilö elää ilman kipua, pahimmillaan hän kokee niin voimakasta kipua, että se 

rajoittaa jokapäiväistä elämää.124 

 

                                                        
124 Aalto ym.1999. 
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Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, kuinka voimakkaita ruumiillisia kipua sinulla on ollut neljän 

viimeisen viikon aikana ja onko kipu häirinnyt elämääsi kotona tai kodin ulkopuolella. Vajaalla 

viidenneksellä (18 %, n=113) ei ole ollut kipuja lainkaan. Lieviä, kohtalaisia tai voimakkaita 

kipuja oli ollut  vajaalla puolella (44 %) vastaajista.  

 

Kolmanneksella vastaajista (26 %, n=114) kipu ei ole häirinnyt tavanomaisia arjen toimintoja,  

40 %:a vastaajista koki, että kipu on häirinnyt kohtalaisesti, melko paljon tai erittäin paljon arjen 

toimintoja. 

 

Sotaorpojen keskinäisessä vertailussa olen yhdistänyt viisiluokkaisen asteikon kolmeksi luokaksi. 

Molemmilla sukupuolilla ja kaikissa ikäryhmissä  kolmanneksella vastaajista kipu on häirinnyt 

neljän viimeisen viikon aikana tavanomaisia toimintoja, eniten se on häirinnyt 75 -79 -vuotiailla. 

Vähiten kipu vaivannut alle 75 -vuotiaita ja yli 80 -vuotiaita miehiä.   

 

Kuvio 13. Kivun häiritseminen tavanomaisissa tehtävissä, sotaorvot, molemmat sukupuolet ja 

kaikki ikäryhmät. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että RAND-36-item Health Survey 1.0. terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyvällä  elämänlaadun mittarilla mitattuna sotaorvot arvioivat terveydentilansa olevan 

tyydyttävän tai heikon. Terveydentila ja kivut haittaavat sosiaalista kanssakäymistä. 

Sotaorpojen unelmana on pysyä toimintakykyisenä aktiivisina kansalaisina omissa kodeissa 

rakkaittensa kanssa. Heidän tekemänsä työ on ollut pääasiassa fyysisesti raskasta ja sen 

vuoksi heillä on paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Sotaorpojen hartain toive on päästä 

kuntoutukseen. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 

Sota loi uuden sosiaaliluokan, sotalesket lapsineen. Naiset joutuivat tahtomattaan tilanteeseen, 

joissa heistä tuli samaan aikaan perheen elättäjiä ja lasten kasvattajia. Sotaleskien eläke määräytyi 

kaatuneen aikaisemman ammatin ja sotilasarvon perusteella. Koska Oulun Eteläisen alueen miehet 

olivat maanviljelijöitä ja heidän poikiaan sekä työmiehiä, leskien eläke oli pieni.  

 

Ajan tavan mukaisesti naiset olivat yleensä avioiduttuaan kotona hoitamassa lapsiaan, jos heillä ei 

ollut ammattia. Sotaleskien työhuoltoon liittyvä lainsäädäntö mahdollisti teoriassa leskien 

kouluttautumisen ja työhön sijoittumisen tukemisen. Lainsäädäntö samalla rajasi 

huoltovelvollisien leskien mahdollisuuksia hankkia ammatti: koulutus tuli antaa kotona tai kodin 

lähellä tehtävään työhön. Äidit ohjautuivat raskaisiin ruumiillisiin töihin.  Valtiovalta ei myöskään 

huomioinut sitä psyykkistä kuormitusta, jonka puolison kuolema aiheutti. Äidit kantoivat raskaan 

taakan perheen toimeentulosta ja lasten kasvatuksesta. Heitä auttoi selviytymään työ, lapset, 

läheiset ja uskonto. 

 

Sotaorvot kulkivat polkua, joka lainsäädännöllä viitoitettiin isien kaaduttua. Siinä ei otettu 

huomioon, mitkä sotaorpojen mahdollisuudet olisivat olleet, jos isät olisivat eläneet. Lainsäätäjä 

halusi turvata sen hetkisen olotilan. Lainsäädäntö ei tuntenut tulevan ajan odotetta: millaiseksi 

elämänkulku olisi muodostunut, jos sota ei olisi vienyt puolisoja ja isiä. 

 

Suurin osa sotaorvoista on käynyt kansakoulun. Osa on saanut heille kuuluvaa tukea 

koulutukseen, osa ei ole tiennyt sellaisesta mahdollisuudesta. Sotaorpojen  ammatillinen 

koulutuksemme on pääasiassa koulutasoa. Työhuoltoa koskeva lainsäädäntö ohjasi sotaorpojen 

koulutustuen ammatilliseen koulutukseen, erityisesti maatalouteen, teollisuuteen ja kaupan alalle. 

Erityistapauksissa voitiin tukea opillisia tai taiteellisia opintoja. Eniten tutkimukseen 

osallistuneista sotaorvoista on työskennellyt maataloudessa, mikä poikkeaa muusta väestöstä.   

 

Yli puolet sotaorvoista arvio terveydentilansa olevan tyydyttävän tai heikon. Terveydentila 

ja kivut haittaavat sosiaalista kanssakäymistä. Sotaorpojen unelmana on pysyä 

toimintakykyisenä aktiivisina kansalaisina omissa kodeissa rakkaittensa kanssa. Heidän 
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tekemänsä työ on ollut pääasiassa fyysisesti raskasta ja sen vuoksi heillä on paljon tuki- ja 

liikuntaelinsairauksia. Sotaorpojen hartain toive on päästä kuntoutukseen. 

 

Sotaorpojen työhuoltoa koskeva lainsäädäntö on myös ohjannut tutkimuksessa mukana olevien 

työuria. Työtä on tehty pääasiassa ruumiillisesti ja henkisesti raskaissa tehtävissä. Tämä 

puolestaan on vaikuttanut sotaorpojen toimintakykyyn. Osa  sotaorvoista on toiminut monissa eri 

tehtävissä; palkkatyöntekijöinä, maanviljelijöinä, kotiäiteinä, yrittäjinä ja vapaaehtoistyöntekijänä.  

 

Tämä kertoo vahvasta sisäisestä elämänhallinnasta: tilanteen ja olosuhteitten mukaan erilaisia 

rooleja kyettiin ottamaan käyttöön. Ulkoisesti elämää hallitsi sota ja sotaorpojen työhuoltoa 

koskeva lainsäädäntö, jotka ohjasivat sotaorpojen koulutusvalintoja. Sisäisestä hallinnasta kertoo 

se, että tutkimukseen osallistujat ovat pitkälti itse pystyneet vaikuttamaan omien 

elämänpolkujensa muodostumiseen. Tavanomaista nousua sosiaaliluokasta toiseen sotaorpojen 

osalta tapahtui vähän. 

 

Työurien pituudet vaihtelevat ja vain puolet sotaorvoista on jaksanut olla työelämässä eläkeikään 

saakka. Sotaorvot joutuivat pienestä pitäen tekemään raskasta ruumiillista työtä ja mahdollisuus 

valita oma ammatti oli vähäinen. Suurin osa sotaorvoista on kokenut työnsä olleen fyysisesti ja 

henkisesti raskasta. Työnteko oli aloitettu jo lapsena, mahdollisuus valita oma ammatti oli 

vähäinen. Työttömyyttä vain harvat sotaorvoista on joutunut kokemaan.  

 

Työllä ja perheellä on ollut keskeinen rooli sotaorpojen elämässä. Sotaorpoja auttoi selviytymään 

virallinen ja epävirallinen sosiaalinen tuki, työ, läheiset, luonto, erilaiset harrastuksen  ja uskonto. 

Myös muisto sankari isästä kannusti eteenpäin. 

 

Rankka kasvuympäristö on myös muokannut sotaorpojen persoonallisuuden piirteitä: sotaorvoista 

on tullut sitkeitä ja positiivisesti ajattelevia. Heillä on vahva näyttämisen tarve ja se näkyy 

työmoraalissa. Vaikeista kasvuolosuhteista huolimatta sotaorvot eläneet hyvän elämän. 

Sotaorvoilla on ollut kyky selviytyä hyvin ja löytää sopeutumiskeinoja vaikeissakin olosuhteissa  

 

Tämä tutkimus osaltaan osoittaa, että sotaorpojen elämänkulussa näkyy sodan pitkä varjo.  
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 

Missio 
 
Osa isistä joutui lähtemään sotaan keskenkasvuisina nuorukaisina.  Vanhimmat heistä 

viettivät sodassa parhaat miehuusvuotensa. Olivatpa he minkä ikäisiä tahansa, heidän 

elämänsä jäi elämättä. Heidän muistoaan tulee vaalia. 

 

Naiset joutuivat sodan vuoksi ottamaan roolin sekä perheen elättäjänä että lasten 

kasvattajana. Valtion maksamat eläkkeet eivät riittäneet toimeentuloon eikä sotaleskien 

työhuolto pystynyt tarjoamaan kaikille sotaleskille uutta mahdollisuutta työhön. Sotalesket 

ovat jääneet sotaveteraanien ja sotainvalidien varjoon. Sotaleskien arvostusta tulee 

kohottaa. 

 

Oulun Eteläisen sotaorpojen keskeinen tavoite on saada elää arvokas vanhuus.  He haluavat 

asua kotona läheistensä kanssa. Toimintakyvyn tulisi olla niin hyvä, että he suoriutuisivat 

arjen askareista. Voimia pitäisi jäädä myös sosiaaliseen kanssakäymiseen läheisten ja 

ystävien kanssa sekä osallistumiseen harrastustoimintaan ja matkustamiseen. He toivovat 

myös, että hyvä terveys säilyisi ja että kivuista ei tarvitsisi kärsiä. 

 

Visio 
 
Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot voivat kokea olevansa kunnioitettuja yhteiskunnan jäseniä ja 

elää arvokkaan vanhuuden. 

 

Toimenpiteet: 
 

1. Sankarivainajien muiston vaaliminen ja kunnioittaminen 

 

▪ Nykyisin seurakunnat huolehtivat sankarihautojen hoidosta. Huolena on, että seurakuntien 

rahavaikeuksin vuoksi nykyinen käytäntö poistuu. Valtiovallan tulisi varmistaa 

seurakunnille riittävät resurssit hautojen kunnostukseen ja ylläpitoon. 
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▪  Nykyisyyden ymmärtäminen edellyttää menneisyyden tuntemusta. Sotahistoria kertoo 

pääasiassa sotatapahtumista ja -politiikasta. Jälkipolvien tehtävä on kertoa siitä, miten sota 

on vaikuttanut ihmisten elämään.  

 

2. Sotaleskien työn kunnioittaminen ja arjessa selviytymisen tukeminen 

 

▪ Suomessa on tällä hetkellä elossa 178.  He ovat  hyvin iäkkäitä. Osa heistä asuu vielä 

kotona. Olisi selvitettävä, saavatko he  vanhuspalvelulain mukaiset avustukset, apuvälineet 

ja kuntoutuksen. Sotaveteraaneilla on sosiaaliasiamiehet, jotka huolehtivat näistä asioista. 

Tämä hyvä toimintamalli olisi siirrettävä koskemaan  sotaorpoja ja sotaleskiä.  

▪ Sotaleskien pyyteetöntä työtä pitää tuoda enemmän esille. Esimerkiksi heidän 

elämänkertojaan tulisi kirjoittaa ylös ja julkaista niitä Huoltoviesissä ja muissa 

julkaisuissa. 

▪ Sotalesket huomioidaan äitienpäivien mitalien jaossa. 

Kaatuneitten omaisten liitto tekee esitykset keskitetysti alueiden esitysten pohjalta. 

▪ Sotaleskiä tulisi kutsua tasavallan itsenäisyyspäivän, kaatuneitten omaisten ja äitienpäivien 

juhliin valtakunnallisella -, alueellisella - ja paikallisella tasolla. 

 

 

3. Sotaorpojen kuntoutus 

 

Sotaorpoja on elossa 20 000 – 25 000. Seuraavassa on alustavaa kuntoutussuunnitelmaa Oulun 

Eteläisen alueelle keskustelun pohjaksi, sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita ja aikataulua. 

Soveltuvin osin tätä voidaan käyttää valtakunnallisten ja alueellisten suunnitelmien pohjana. 

 

Palvelutarveselvitys 

 

▪ Oulun eteläisen sotaorvot ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Ikä vaihtelee 60 -89 vuoden 

välillä, joten toimintakykykin on iästä ja elämänkulusta johtuen hyvin erilainen. Sotaorvot 

ovat tottuneet tyytymään vähään. Sen vuoksi on tärkeää selvittää, onko heillä käytettävissä 

kaikki lain mukaiset etuudet, joita he tarvitsevat. Yhteistyökumppanit: Alueen SoTe- 

johtajat, koulutusorganisaatiot ja seutukunnat? 
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▪ Veteraaneilla on veteraaniasiamiehet ja sosiaalityöntekijät, jotka huolehtivat heidän 

avuntarpeistaan. Sama palvelu tulisi myös tarjota kaatuneitten omaisille. 

Yhteistyökumppaneina valtio ja kunnat. 

 

Vertaistukiryhmien toiminnan jatkaminen 

 

Tutkimuksessa kysyttiin toiveita Oulun Eteläisen sotaorpojen toimintaan liittyen. Jäsenet toivoivat 

yhdessä tekemistä, teatterissa ja konserteissa käyntejä sekä yhteisiä retkiä. He toivoivat myös 

kahvitilaisuuksia, ohjausta ja luentoja ja tarinatuokioita. 

 

Joissakin kunnissa toimii jo vapaamuotoisia säännöllisiä kahvitilaisuuksia. Kehitetään niitä 

teemallisiksi tilaisuuksiksi, joissa voi olla lyhyitä alustuksia keskustelun pohjaksi. Mahdollistetaan 

sotaorpouteen liittyvien asioiden yhdessä jakaminen. Järjestetään teatteri- ja konserttimatkoja sekä 

jatketaan yhteisten retkien järjestämistä.  

 

Tietotekniikka on koettu yhdeksi yhteiskunnasta syrjäyttäväksi tekijäksi. Järjestetään sotaorvoille 

ATK-koulutusta. Etsitään yhteistyökumppanit. 

 

Toimintakyvyn ylläpitämiseksi jatkuva kuntoutus on tarpeen. Sen tulisi tapahtua 

kotipaikkakunnalla, jolloin niihin osallistuminen olisi helpompaa. Se voisi olla vertaistukiryhmien 

toiminnan yksi osa-alueista. Selvitetään, miten tila- ja vetäjäresurssit rahoitetaan. Etsitään myös 

ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi Leader, RAY. Rahoitusta tarvitaan tilavuokriin, vetäjien 

palkkioihin, tarjoiluun ja sotaorpojen matkakustannuksiin.  

 

Kelassa on kehitetty toimintamalli ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi IKKU- hanke. 

Hankkeessa on ollut mukana  Oulun Eteläisen alueelta Taukokangas.  

 

Kuntoutuksen aluksi selvitetään yksilölliset kuntoutustarpeet ja asetetaan kuntoutustavoitteet, 

valitaan osallistujille sopivat menetelmät ja toteutetaan kuntoutus yhteistyössä moniammatillisen 

työryhmän kanssa. Laitoskuntoutus tulisi jaksottaa erilaisiksi kuntoutusjaksoiksi antaa sotaorvolle 

mahdollisuuden siirtää kuntoutuksessa opittua, nähtyä ja koettua omaan arkeensa asteittain jakson 

väliaikoina.  
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▪ Neuvotellaan sotaorpojen mahdollisuuksista hyödyntää jo nykyisiä kuntoutusmalleja. Sen tulisi 

olla kokonaisvaltaista kuntoutusta ja antaa valmiuksia avomuotoiseen kuntoutukseen kodin 

lähellä. 

 

Aikataulu: 

 

14.7.2015 Pyhäjoki.  Jaakko Jukkolan järjestämä kesäjuhla. Keskustelun alustus: Oulun Eteläisen 

sotaorpojen toiveet sotaorpoyhdistykselle. Toteutunut. 

 

5.9.2015 Oulu Kaatuneitten omaisten hengelliset ja kulttuuripäivät. Tulevasuuseminaari. Alustus. 

 

Syyskuu 2015. Oulun Eteläisen sotaorpojen hallitus. Toimintasuunnitelman hyväksyminen. 

 

Syyskuu 2015. JokiSoten kokous ja toimintasuunnitelman esittely alueen sosiaali- ja 

terveysjohtajille sekä koulutusorganisaatiolle. Yhteistyöpartnereiden hakeminen. 

 

Syksy 2015. Neuvottelu Kelan kanssa 

 

Syksy 2015. Neuvottelu Leader rahoituksesta 

 

Helmikuu 2016. Koko tutkimuksen esittely Oulun Eteläisen sotaorpojen 10 –vuotis juhlassa 

 

Toukokuu 2016 Rahoitushakemus RAY:lle 

 

Toukokuu 2016 Rahoitushakemus terveyden edistämisen määrärahasta.  
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LIITE 1. 
 

RAND-36-mittarin pisteet: Oulun Eteläisen sotaorvot ja suomalaiset väestöarvot  

 

   

Fyysinen toimintakyky;                        

naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 69 54 

75 - 79 vuotiaat 53 45 

Yli 80 vuotiaat 38   

   

   

   

   

   

   

Roolitoiminta fyysinen; 

naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 52 42 

75 - 79 vuotiaat 28 30 

Yli 80 vuotiaat 25   

   

   

Roolitoiminta psyykkinen;           

naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 58 51 

75 - 79 vuotiaat 41 53 

Yli 80 vuotiaat 38   

   

   

   

Tarmokkuus;       naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 66 57 
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75 - 79 vuotiaat 60 52 

Yli 80 vuotiaat 67   

   

   

   

Psyykkinen hyvinvointi;         

naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 74 72 

75 - 79 vuotiaat 75 72 

Yli 80 vuotiaat 74   

   

   

   

Sosiaalinen toimintakyky;         

naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 79 77 

75 - 79 vuotiaat 77 76 

Yli 80 vuotiaat 74   

   

   

Kivuttomuus,      naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 72 59 

75 - 79 vuotiaat 64 59 

Yli 80 vuotiaat 67   

   

   

Koettu terveys;             naiset Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 61 45 

75 - 79 vuotiaat 48 44 

Yli 80 vuotiaat 52   
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Fyysinen toimintakyky;    

miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 66 60 

75 - 79 vuotiaat 60 55 

Yli 80 vuotiaat 53   

   

   

Roolitoiminta fyysinen;                  

miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 44 39 

75 - 79 vuotiaat 58 42 

Yli 80 vuotiaat 64   

   

   

   

Roolitoiminta psyykkinen: 

miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 42 51 

75 - 79 vuotiaat 59 50 

Yli 80 vuotiaat 67   

   

   

   

   

Tarmokkuus;         miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 58 60 

75 - 79 vuotiaat 64 55 

Yli 80 vuotiaat 63   

   

   

   

   

Psyykkinen hyvinvointi;       

miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 
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Alle 75-vuotiaat 70 72 

75 - 79 vuotiaat 75 73 

Yli 80 vuotiaat 82   

   

   

   

Sosiaalinen toimintakyky;      

miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 69 75 

75 - 79 vuotiaat 80 69 

Yli 80 vuotiaat 82   

   

   

Kivuttomuus,      miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 72 65 

75 - 79 vuotiaat 73 60 

Yli 80 vuotiaat 75   

   

   

   

Koettu terveys;     miehet Sotaorvot 

RAND-36 asteikon 

väestönormi 5-

vuotisikäryhmissä 

Alle 75-vuotiaat 44 47 

75 - 79 vuotiaat 48 45 

Yli 80 vuotiaat 54   

    

   

  


