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Sosiaaliturvan muotoutumisesta Suomessa

• 1900-luvun alkupuolella suurin osa 

suomalaisista eli vakuutusmuotoisten 

sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolella

• Suomi oli köyhä maatalousyhteiskunta. 

Haasteita olivat huono yleinen elintaso ja 

hygienia, tuberkuloosi, kulkutaudit ja korkea 

imeväis- ja lapsikuolleisuus

• Turvaa eri riskien kohdatessa toivat lähinnä 

oma perhe, suku, kirkko sekä kunnallinen 

köyhäin/vaivaishoito

• 1900-luvun sosiaaliturvauudistukset ovat 

tehneet Suomesta pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion



Kela osana suomalaisen sosiaaliturvan tarinaa  

Lähde: https://sosiaalivakuutus.fi/sosiaaliturvan-historia-vaivaishoidosta-

nykypaivaan/



Juhlavuosi 2017: 80-vuotiaat kansaneläke & äitiysavustus

• Kansaneläkelaki hyväksyttiin 31.5.1937 ja Kansaneläkelaitoksen toiminta alkoi 

16.12.1937

• Kansaneläke on ollut useiden muutosten kohteena 80-vuotisen historiansa aikana, 

mutta asia mikä ei muutu on se, että ihminen kohtaa elämänsä aikana erilaisia riskejä, 

kuten sairastuminen ja työkyvyn menetys 

• Kansaneläkevakuutusmaksuja alettiin kerätä 1939; ensimmäiset 

työkyvyttömyyseläkkeet maksuun 1942 (ensimmäinen päätös 30.6.1942)

• Äitiysavustuslaki hyväksyttiin 24.9.1937. 1949 lainmuutos  äitiysavustuslakiin, 

äitiysavustus/pakkaus kaikille. Kela on vastannut äitiysavustuksesta vuodesta 1994



Kansaneläkkeen historiaa: otteita pääjohtaja Eero Rydmanin ja johtaja 
Edward Huttusen esitelmistä 1938



Kansaneläkkeen historiaa: ajankuvaa työkyvyttömyydestä. Ylilääkäri 
Martti Kailan arkistoa. 



Kansaneläkkeen historiaa: Työkyvyttömyyden syistä 1940 luvulta 
nykypäivään

• Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen lakisääteinen edellytys on ollut ja on edelleen se, että 

hakijalla on sellainen sairaus, joka tekee hänet kyvyttömäksi työntekoon (Huunan-Seppälä 

ym. 2002)

• Suomessa kuoli vielä 1930-luvulla yksi ihminen tunnissa tuberkuloosiin. Tuberkuloosi oli 

merkittävä kansanterveysongelma ja työkyvyttömyyden aiheuttaja – nykyään taas masennus 

on keskeinen kansanterveysongelma  

• 1940-50       

• 1960-70         

• 1980-

• 1990-

• Huolien tiellä (1951): http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kansanelakelaitoksen-esittelyfilmi

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kansanelakelaitoksen-esittelyfilmi


Työkyvyttömyyseläkkeet 1940-luvulla ja vuonna 2015, sairauspääryhmän mukaan

8 Lähteet: Kansaneläkelaitos 1950, Kertomus Kansaneläkelaitoksen XIII toimintavuodelta; Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos, ETK:n

tilastotietokanta ja Kelasto 2017, tilastot Suomessa asuvista

F32 ja F33: 3 243



Kansaneläkkeen historiaa: Kansallisarkiston materiaalia Kelan ensimmäisistä 
eläkeasiakirjoista. Kansallisarkisto Hämeenlinna 19.5.2017



Kansallisarkiston materiaalia Kelan ensimmäisistä eläkkeistä. 
Kansallisarkisto Hämeenlinna 19.5.2017



Kansallisarkiston materiaalia Kelan ensimmäisistä eläkkeistä. 
Kansallisarkisto Hämeenlinna 19.5.2017



Äitiyspakkaus osana kansanterveystyötä ja sosiaaliturvan 
historiaa

• Äitiyspakkauksen historia ja äitiyspakkauksen 

merkitys kansanterveydelle ja terveyden 

edistämistyölle on herättänyt paljon 

kansainvälistä mielenkiintoa ja useita 

yhteydenottoja Kelaan

• Missä määrin äitiyspakkaus suhteutuu 

kansanterveyden kannalta muihin tärkeisiin 

kehitysvaiheisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin 

1900-luvulla? 

Lähde: http://www.ylppo.fi/maitopisarayhdistys_-

_neuvolan_synty

http://www.ylppo.fi/maitopisarayhdistys_-_neuvolan_synty


Äitiyspakkaus osana kansanterveystyötä ja sosiaaliturvan historiaa

• Kysymykseen äitiyspakkauksen vaikutuksista kansanterveyteen ei voi antaa 

yksiselitteistä vastausta

• Empiiristä aineistoa syy–seuraus-suhteiden selvittämiselle ei ole, mutta ajallinen 

tarkastelu on mahdollista

• Mitä muuta kansanterveyden kehityksen kannalta olennaista (mitattuna esimerkiksi imeväiskuolleisuudella) 

tapahtui 1900-luvulla: neuvola/terveydenhuoltojärjestelmän ja sairaalaverkoston kehittyminen, 

vastasyntyneiden calmetointi vuodesta 1941, henkeä uhkaavien bakteeritulehdusten lääkehoidon 

kehittyminen, elintason ja hygienian paraneminen ym.

• Äitiyspakkaus mullisti äitien terveyden seurannan https://sosiaalivakuutus.fi/aitiyspakkaus-mullisti-aitien-

terveyden-seurannan/

• Äitiyspakkaus osana kansanterveystyötä http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3759

• Beyond the baby box http://www.goodnewsfinland.com/opinion/beyond-baby-box/
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Äitiyspakkaus osana kansanterveystyötä ja sosiaaliturvan 
historiaa



Äitiyspakkaus osana kansanterveystyötä ja sosiaaliturvan historiaa

• Äitiyspakkauksella on ollut merkitystä äitien ja lasten terveyden 

edistämisessä (ks. Särkelä 2013; Ahmala ym. 2014):

• konkreettinen apu, kuten liinavaatteet ja vaatteet 

• äitiyspakkauksen saamisen edellytys on ollut hakeutuminen neuvolaan

• odottavat äidit ovat saaneet hoito-ohjeita raskauteen ja vauvan hoitoon liittyen

• äitiyspakkaus on ollut osa yleistä kansanterveystyötä ja taustalla ovat olleet myös 

väestönlisäystavoitteet 

• Mutta odottavien äitien ja syntyneiden lasten terveyden ja 

hyvinvoinnin paranemisen taustalla ovat myös muut tekijät 

(elintaso, koulutus, neuvolatoiminta ja muut 

terveydenhuoltopalvelut, sosiaaliturva, perhepolitiikka)

• Filmi vuodelta 1947 (Arvo Heinonen): Äitiysavustus, valtion lahja 

Suomen äideille 
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• http://www.findikaattori.fi/fi/45

• https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kansallinen-rokotusohjelma/rokotusohjelman-historia

• http://www.mll.fi/mll/historia/lastenlinna/

• http://www.apteekkimuseo.fi/luelisaa/prontosil/prontosil1.htm

• http://www.apteekkimuseo.fi/luelisaa/penisilliini/penisilliini2.htm
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• http://www.nba.fi/fi/File/2557/keskussairaalat-1940-luvulta-1980-luvulle.pdf

• http://www.ylppo.fi/maitopisarayhdistys_-_neuvolan_synty
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