Mervi Kaarninen

Naistenkoulutusja naistenkoulutuksentutkimus

I
I

I
I

Naistenkoulunkdyntiosana koulutushistoriaa
yhteiskunnassa
Suomalaisessa
on arvostetfukoulutustaja koulunkiiyntiii. Kiinnostus koulutuksen
historiaan niikyy myds historiantutkimuksessa.
ja laajoja eri
Meillii on laadittumoniosaisaisia
koulumuotoja kiisitteleviii historiateoksia. EsimerkiksiAimo Halila kirjoitti 1940-ja1950-lukujen vaihteessa
neliosaisen
Suomenkansakoululaitoksen historian. Kydsti Kiusmaan kirjoittama
teos Oppikoulu 1880-1980 valmistui vuonna
1982.MuutamiavuosiasittenvalmistuiHelsingin
yliopistonkolmiosainen
historiateos.
N?iideninstituutiohistorioidenohella Suomessa
on mycistoisenlainenliihestymistapakoulutuksen
historiaan.Meillii on oma erityinen opintietutkimusperinne,jossa on ollut kysymyksessiisiiiitykierrontutkimusja laajemminsosiaalisen
liikkuvuudentutkimus. Opintietutkimuksenuranuurtajia ja suunnannAyttejieolivat Gunnar Palander
(Suolahti)ja Heikki Waris.GunnarPalanderjulkaisi vuonna 1903 Historiallisessa
Aikakauskirjassa tutkimuksen: Tilastollisia tietoja Turun
Akatemianylioppilaista. Hiin oli selvittiinyt Turun Akatemianylioppilaidensosiaalisentaustan
ja kotipaikansekii opintojen kulun. Opintietutkimuksissakehitettiinerilaisiavariaatioita.Tutkimuksenkohteeksiotettiin opinkiiynti tietyltii alueeltatai tietyn paikkakunnanoppikoulunmerkitys
siiitykierron nikcikulmasta.l Opintietutkimukset
kiisittelivet liihes yksinomaan poikien koulunkiiyntiii ja itseasiassamiesten siiiitykiertoa,mikii
oli ymmiirrettiiviiii, koska tlrtt<ioppikoulujen
edeltiij?itsyntyiviitvasta I 840-luvulla.
Tarkastelentiissii artikkelissanaistenkoulutushistoriaa1920-luvunsuomalaisessa
yhteiskunnassa kahdestaniikcikulmasta.
Miten perheenasema
taustavaikutti opinkiiyntiinja miten
sosiaalinen
ja poikienopiskelumahdollisuudet
ty'tt<ijen
erosivat toisistaan.Olen tutkinut tamperelaistSrttiijen
koulutietii, koska Tampere antaa erinomaisen
mahdollisuudenanalysoidaerilaisista lAhtdkoh-

27

dista olleiden nuorten opinkiiyntiii.2Tampereoli
mycis merkittiivZi koulukaupunki. Oppikoulujen
ohella kaupungissatoimi useitamuita oppilaitoksia, jotka tarjosivat sekii tamperelaisille eftii
muualta tulleille opiskelumahdollisuuksia.
Oma
tutkimukseni on saanutvaikutteita edellii kuvatuista opintietutkimuksista. Kuitenkin vielii
enemmiintutkimukseenion vaikuttanut naishistoria,jonka kauttaon liihdettyproblematisoimaan
sukupuoltenviilisi?isuhteitayhteiskunnassa.
Historiantutkijat ovat olleet kiinnostuneita
ja erityisestityttcinaistenopintien avartumisesta
oppikouluista. Sisko Wilkaman viiit<iskirja
"Naissivistyksenperiaatteiden kehityksestiiI 840luvulta 1880-luvulle"(1938) kAsitteleetlrtt<ijen
kasvatusideologiaa,
siitii kiiytyii keskusteluaeri
foorumeilla ja suomalaisen[ttdoppikoulun uudistamistyritli aina ensimmiiisen yhteiskoulun
ja se
syntyynasti. Tutkimuson aatehistoriallinen,
on samalla suomalaisennaisliikkeen historiaa.
SiskoWilkamavalmisteliviiitriskirjaansa
aikana,
jolloin
Suomessa keskusteltiin vilkkaasti
oppikoulujen tyttciistymi sestiij a naistenasemasta
yliopistossa.Wilkaman tutkimus liittyy oman aija naisenasekansahistorialliseentilanteeseen
masta kiiytyyn keskusteluun.Tyttiioppikouluista
on tehty my<istoinen viiitciskirja. Liisa Ketosen
kasvatustieteiden
alaan kuuluva tutkimus kiisittelee Suomentlrttdoppikoulujaautonomiankaudella (1977). Muutamaavuotta viiitciskirjanjiilkeen
ilmestyi jatko-osa "Suoment5rttooppikoulutitseniiisyydenaikana"( I 980).
Tyttiijen koulutuksentutkimus liittyy naishistorian syntyyn ja kehittymiseen.Kun naishistoria
jalansijantiedeyhteis<iss4
sai Suomessa
oli q/ftitjen koulutus heti alkuvaiheessamukana yhtenii
keskeisend
tutkimuskohteena.
SuomenAkatemian
projektissa"Naisenasemaautonomiankaudella"
tutki FT Aura Korppi-Tommolamm. yliopistoovien avautumistanaisille,ja hen on julkaissut
aiheestauseitaartikkeleita.

Oppikoulusuomalaisessayhteiskunnassa
kuten Tampereellaoli palIsoissakaupungeissa
jon helpompipiiiistii oppikouluunkuin maan syrjiiseuduilla.Tampereellatoimi 1920-luvullaviisi
suomenkielistiioppikoulua. Poikien opinahjoja
olivat Tampereenlyseo ja klassillinen lyseo.
Molemmatkoulut olivat valtion omistamia.Tyttcijii varten oli Tampereellafttcilyseo ja t;dlr6koulu. Jiilkimmiiisessiikoulussaei voinut suoritkeskikoulukurssin.
Lisiiksi
taakuin kuusivuotisen
tamperelaisnuortenoli mahdollista opiskella
ja ruotyhteiskoulussa
Tampereen
suomalaisessa
yhteiskoulussa.
Vaikka useimmattamsalaisessa
perelaiset
fft<itja pojat olivat l0-11 vuodeniiissii
jossa oli pohdittavamahdollisuutta
tienhaarassa,
aloittaaoppikoulu,ei tama ikiiraja ollut itsest?iiinselvyys eniiii 1920-luvunlopussa.Tampereelle
perustettiinvuonna1929Tampereenyhteislyseo,
joka oli koko kansakoulukurssin
pohjallerakentuva oppikoulu.
ensimmiiinensuuri laajenOppikoululaitoksen
tumisvaiheoli tapahtunut1890-luvulla,jolloin
niiden oppilasmiiiiriikasvoi nopeasti.Tlillciin oppikouluihinmeni erityisestikaupunkienkeskiluokan poikia ja jo tyftAriiikin. Oppikoulun toinen
merkittziviilaajentumisvaihetapahtui 1920-luvulla,jolloin perustettiin43 uuttayksityisoppikoulua
ja 28 valtionkoulua.
Vuonna 1900Suomessa
oppikoulunaloitti vajaa kolme prosenttiaikiiluokasta,vuonna 1910
seitsemiinprosenttia ikiiluokasta. vuonna 1920
oppikouluun p?ilisi yhdekslin prosenttia ikiiluokastaja vuonnaI 930jo I 5 prosenttiaikiiluokasta.
Vuonna1920oppikouluissa
oli noin 30000oppilastaja neljii vuotta mydhemminoppilaitaoli jo
yli 40000.Oppilasmiiiiriinkasvu hidastuivuosikymmenen puoliv2ilissiija pysahtyi kokonaan
1930-luvun
alussa.Oppikouluissa
oli kaksikertaa
enemmiinoppilaita kuin kiisitycin,teollisuuden,
kaupansekiimaa-ja kotitaloudenammatillisissa
oppilaitoksissa.
Suomalaisenoppikoulun erityispiirteitA1920luvulla olivat sekii koulujen ettii oppilasmiiiirien
nopean lisiiiintymisen ohella ty.ttrijen korkea
osuus oppikoulujen oppilaista. Lukuvuonna
1910/11 ttttdoppilaita oli ensi kerran hiukan
enemmiinkuin poikia (50,6 yo), ja 1920-luvun
alussatlttdjii oli 54 prosenttia.Tyttcioppilaiden
suhteellinen
osuuson kasvanutsilloin, kun oppiollut
koululaistenmiiSrii on kokonaisuudessaan
Pulavuosinatyttcioppikoululaisnoususuunnassa.
ten lukumiiiiriikiiiintyi hetkeksilaskuun,kun poi-

kien miiiirii kasvoikoko ajanjoskin hyvin hitaasti.
I 930-luvunpuoliviilin j iilkeentyttdjen mliiirii liihti
jiilleen nopeaannousuun.
Tamperelaisoppilaat
Vuonna 1920 tamperelaistenoppikoulujen ensimmiiisillii luokilla oli oppilaina 163 tamja viisi vuotta my6hemmin 195
perelaistSrtttiA
Vuonna 1920 aloitti oppikoutamperelaistSrttciii.
ja viisi vuotta mycilun 139 tamperelaispoikaa
hemmin137 poikaa.3Vuonna1920noin l0-11vuotiaistatamperelaist5rtriistii
karkeastijoka kolmaspiiiisi aloittamaanoppikoulunja vuonna1925
liihesjoka toinen. 1920-luvullaTampereellaoppikouluun menneidenosuus ikiiluokastavaihteli
20 prosentista
30 prosenttiin.1930-luvullaoppikoulun aloittaneidenmiiiirii oli joinakin vuosina
yli 30 prosenttia.Tampereellaoppikoulun piiiisi
aloittamaanikiiluokasta huomattavastisuurempi
osuuskuin koko maassakeskimiiiirin. 1920-luvun
lopussatamperelaisista
l0-19-vuotiaistanuorista
noin 18 prosenttia
oli oppikoululaisia.
Oppikouluun piiiisyn edellytykseniioli viihintiiiin ylemmiin kansakouluntoisen luokan oppimiiiirii sekii hyviiksytty sisiiiinpiiiisykoe. 1920luvullaoppikoulunoppilaista75-80prosenttia
tuli
kansakouluista.Valmistavien koulujen suosio
laski koko vuosikymmenenajan. Oppikouluihin
pyki 1920-luvulla oppilaita paljon enemmiin
kuin voitiin ottaa sisiiiin.Vuonna 1925 valtion
oppikoulujenulkopuolellejiii noin kymmenen
prosenttia hyviiksytyn piiiisytutkinnon suorittaneista.EsimerkiksiTampereenlyseoonpyrkineistii noin 70 prosenttiahyveksyttiin piiiisykokeessa,
mutta hyviiksytyistAjai vuosittain tilanpuutteen
vuoksiulkopuolelle20-40oppilasta.Koko maassatilanneoli samanlainen.
Tamperelainen
tyciviiestci
suhtautuiperiaatteessa
mydnteisestilastensakouluttamiseen.
Tyttiille ja
pojille annettiin mahdollisuuskoulunkiiyntiin.
Tyciviiestcioli valmis kAyttamaanlisilintyneettulonsanimenomaanlastenkouluttamiseen.
Oppijolloin elettiinnousukoulu laajeni1920-luvulla,
kautta,mutta heikentyneetansiot kjiviit leimansa
lastenkoulunkiiyntimahdollisuuksi
in. Pulakauden
aikanavuosina1930-1933viiheniviitenitenmaaja tyciviiestcin
tulot, kun virkamiehet
talousviiestcin
ja muut itseniiisessZi
asemassa
olevatammatinharjoittajat selvisivlitpienemmilliiansionmenetyksilta.
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sosiaalinentausta
Oppikoululaisten
oppikoulujenoppilaista oli enTamperelaisten
jiilkeen 13,5 prosentmaailmansodan
simmiiisen
tia tyciviiesttinlapsia. Kuten koko maassamycis
Tampereellatycivliestiin lasten osuus oppikouluissa putosi sodanjalkeen, mutta kalintyi pian
nousuun.Lukuvuonna 1925/26 tydliiistaustaisia
oppikouluissanoin l6
lapsiaoli tamperelaisissa
osuuspalautydlAislasten
1930-luvulla
prosenttia.
tui l3 prosentintienoille.

tyovaesoppilaista29 prosenttiaoli tamperelaisen
t<in lapsia. Heidiin osuutensaensimmiiisillii luokilla oli suurempikuin oppikouluissakeskimiiiirin. mikii osoittaa sen, ettii koulunkiiynti tiissii
ryhmiissiikeskeytyiusein,jo muutamanoppikouluvuodenjiilkeen. Tydliiisperheidenlapset opiskelivat valtion kouluissa,sillii yksityiset oppikoulut (Suomalainenyhteiskouluja SvenskaSamskolan i Tammerfors)olivat sangenyliiluokkaisia,ja
muutamiatydlaislapsia.
niissii oli ainoastaan

oppikoulujenoppiTaulukko 1. Tamperelaisten
laidensosiaalinentausta1920-1930.

Taulukko 2. Ensimmiiisten luokkien tamperelaisoppilaidensos. tausta 1920 ja 1925 tytot ja
pojat.

Isiin ammattiasema 1920/21 1925126 1930131

Huoltajan ammatti (tYtiit)

Virkamiehet
Suurliikkeenharj.
Pikkuliikkeenharj.
Tyciviikeii
Suurtilallisia
Pikkutilallisia
Torpparit,maatyciv.
Yht.%
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ll,7
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5,7
0,3
100,0
1793
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0,6
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5' I
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Liihde: SVT IX. Oppikoulut 1920121,1925126'
lg30l3l. (Mukana sekii tamperelaisetoppilaat
ettii TampereenkaupunginulkopuoleltamaaseutulleetoPPilaat).
tukunnista
oppikoulujenoppilaidensosiTamperelaisten
aalisentaustantarkasteluei kuitenkaankerro suoraan tamperelaisten koulutuskiiftiiytymisestii'
koska maaseudultaliihetettiin oppilaita tamperelaisiin kouluihin. Maaseudunoppilaidenosuus
tamperelaisissaoppikouluissa pysytteli koko
1920-luvun30 prosentintuntumassamuutamaa
poikkeusvuottalukuun ottamatta.Tamperelaistytrtillii oli paremmatmahdollisuudetsijoittua kotiei
kaupunginoppikouluihin,koska maaseudulta
lehetettytyttdjd yhta runsaslukuisestiopintielle
kuin poikia. Tamii selittaemyos sitii, miksi t'ytt0koulujen oppilaistaoli suhteellisestienemmiin
llihtoisinolevia.
tyoliiisperheist?i
tamperelaistenoppikoulujen enTarkasteltaessa
kdy ilmi tamluokkienoppilasainesta
simmiiisten
perelaisentydvaestttnkoulutushalu.Kun maaseutukunnistatulleet jiitetiiiin ulkopuolelle tamperelaisoppilaistaliihes puolet oli tytiviiest<inlapsia.
Tydl:iistytttijenja poikien osuus oli yhtii suuri.
Kaikkiaansyksyll?i1925tamperelaistensuomenkielisten oppikoulujen ensimmdistenluokkien
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Tydviiest<insisiillii ammattitydvaestdnlapsilla oli
parhaimmatmahdollisuudetpiiiistd oppikouluun.
Vuonna 1920 puolet oppikoulun aloittaneista
oli ammattitydliiistenja rautamperelaisnuorista
tatieliiistenlapsia.Vuonna 1925 ero ammattitycintekijiiiden eduksi oli eriffein selkeii.Tiillciin ammattitydvaestdn$rtt?iriii oli oppikoulun aloittakaksi kolmasosaa.
neistatycilliistlrtciistii
Kuusivuotisenkansakoulunkiiyneidenja oppikouluun menneidentydldisnuortenisiin ammattiasemaei kuitenkaaneroa kovin suurestitoisistaan. Rautatieliiisetkouluttivat lapsiaan innokkaasti,kun sen sijaan tydmiesten,sekaty<iliiisten
ja tehtaalaistenlapsia oli suhteellisestienemmiin
joukossa. Oppikouluopintojen
kansakoululaisten
edellltykseniioli yleensiise, oliko is?iylipiiiit?iiin
oli lapsia,ja
elossajase,kuinkapaljonperheessii
kuinkamoni oli ansaitsemassa.
Tamperelaistytt6jenoppikoulu-ura
Tutkittaessaoppikoulun kiiyntiii yksi kiinnostava
ja poikienoppikysymysoli, millaiseksit5rttdjen
koulu-ura muodostui. Ketkii keskeyttiviit, ketkli
suorittivatkeskikoulukurssinja ketkii saivat valkolakin.Keskikoulututkintomerkitsi 1920-luvulla
ja siis siistiii
monelletltcille valkokaulusammattia
konttoritydtA.
Oppikouluissaoli enemmiintlrttdjii kuin poikia,
mutta q/ftdenemmistti oli vain keskikoulussa.
osoitti, ettii keskikoulututkinTamperelaisaineisto
toon opintonsapiiiittiineidenjoukossa oli tyttiija
kaksinkertainenmiiiirii poikiin verrattuna.Lukiot
Koko maassaoli lukiolivat poikaenemmistdisiii.
on ensimmiiisillii luokilla vuosittain keskimiiiirin
400 poikaa enemmlinkuin t5rttiijii.Oppikoulujen
vaikutti myds se,ettii brtttikoutltt<ienemmistridn
luissaoli kuusivuotisenkeskikoulunvuoksi yksi
ikiiluokkaenemmiin.
Taulukko 3. Keskikoulunoppimiiiiriiiinopintonsa
pbiittiineidenmiiiirii koko maassav. 1921, 1926,
193t, t936.4

Vuosi
1921
1926
193
1
1936

Tytdt
1008
r779
r977
t852

Pojat
553
774
742
984

Liihde:SVT IX. Oppikoulut.

Tyttiijen ja poikien opinnot oppikoulussaeteniviit
eri tavall4 ja tytttijen ja poikien opintojentavoitteet olivat erilaiset, sillii tlrtcit piiiittiviit poikia
useammin opintonsa keskikouluvaiheeseen.
Tutkituista tamperelaist5rtdistd
runsaskolmasosa
lopetti oppikoulun keskikoulututkintoon. Joka
neljiis tytdist?isuoritti ylioppilastutkinnon,ja pojista joka kolmas.Tytiiille keskikoulututkintooli
tavoite,joka ei tarjonnut ammattitaitoa,mutta se
avasi kuitenkin tien konttoriin ja tiettyihin oppilaitoksiin. Keskikoulututkinnolla oli merkittiivd
asema1920-luvunq/tdn eliimtissii,koska tutkinnon avulla hiin jo erottautuiselvlisti pelktin kansakoulun suorittaneista ikiitovereistaan. Niiin
tyiiliiistyttiikin sijoittui jo keskiluokan portaille.
Hilja Valtonen on kirjoittanut osuvanvertauksen
keskikoulutodistuksen
merkityksestii:
"Perheei voinut kiisittiiii, miten heillii voi olla
keskuudessaan
niin ratki typeriijiisen,joka ei kykene keskikoulukurssia liipiiisem[iin. Sisarien
kasiffskyky lakkasityysten olemasta.En ymmiirrii, miten he sellaisellakiisityskyvyllii ovat hankkineet yliopistollisia arvolauseita ansioluetteloonsa.Niitten perusteellahe nyt viiittiivdt, ettei
henkilii, jolta puuttuu keskikoulutodistusole ihminen."
Oppikoulutarjosi mahdollisuuden
sosiaaliseen
nousuun,mutta hyvin todenn?ikriistiioli koulunkaynnin keskeytyminenjo ennen keskikoulun
suorittamista.Oppikoulun loppuunsuorittaminen
ja ylioppilastutkinto oli kaikkein vaikeinta tyciliiisperheidentyttiirille.
Taulukko 4. Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun
aloittaneiden tamperelaisnuortenopintojen eteneminen.
Opintojen etenemi-

Ylioppilastutkinto
Keskikoulututkinto
Keskeytti
Yht.

Tytttt
N%N
86
24,0 95
130
36,3 72
142
39,7 109
358 100,0 276

Pojat
%
34,4
26,7
?q5

r00,0

Liihde: Tutkimusaineisto:Neidot, pojat.dbf.
Tytdist?ija pojista keskeytti opintonsaennenmitiiiin tutkintoa liihes yhtii suuri osa. Merkittiiviit
erot sukupuoltenviilillii tulevat esiin vastakeskikouluvaiheessa.Tampereella tytttikouluja kiiyneist?itlrtdistii keskeytti opinnot ennenkeskikoulun suorittamistaliihes puolet, mutta yhteiskoulu-
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intonsaennenmii osa.Merkittiiv?it
iesiinvastakeskityttiikouluja kiiyt ennenkeskikouputtayhteiskoulu-

jen tg<iistl vain vajaa neljiisosa.Yhteiskoululaiset olivat ylempien yhteiskuntaluokkienO{tflriii.
ja t5rtttikoulussaoli runSensijaantytt<ilyseossa
saasti fyoliiisq/ftdja, joita pitk?i kuusivuotinen
keskikoulurasitti taloudellisestieniten.Opintojen
kriittinen vaihe sijoittui keskikoululuokille. Tyttdkouluissayksi luokallejiiiiminen keskikoulussa
teki pelkiistii keskikoulusta seitsem?invuotisen.
Yhteiskouluja kiiyneistii keskis?iiidyntyttiiristii
peetti hieman useampi opintonsa keskikoulututkintoon kuin kuusivuotisenkeskikoulun suorittaMonelle virkamies- ja
neista t5rtt<ikoululaisista.
kauppiasperheentlttiirelle keskikoulutodistus
riitti takaamaanihmisarvon eli siiiidynmukaisen
aseman.
Keskikoulututkinnollaoli vankka asemabrtt<ijen koulu-uralla. Oppikoulua kiiyvien t1'ttcijen
opintojenpdamaaraaei 1920-luvullaasetettukytf'ttttjen piti hankkia itselleen amseenalaiseksi;
mattitaito.Keskusteluakiiliin siite, pitikti t5rttiijii
rohkaistajatkamaankohti ylioppilastutkintoavai
suositellaheita paattam:iiinopintonsajo keskija niiin supistaaylioppilastulkouluvaiheeseen,
vaa. Naisopettajatja t5rtt<ijenkasvatukseenperehtyneetnaiset suosittelivat ylioppilastutkintoa
vain niille qt<iille, jotka osoittivat erityistli lahjakkuutta ja halua korkeakouluopintoihin.Ylioppilastutkintopelkiin valkolakin vuoksi tuomittiin.
Miti keskikoulunjdlkeen
Keskikoulututkinnostatuli t5rtt<ijentutkinto ja
tyttcijen vdylii naisammattiin.Keskikoulun suorittaneilletltciille suositeltiinammatteja,joissa oli
mahdollistahy<idyntiiiinaisen luontaisia ominaisuuksia,joita olivat auttamishalu,iiidillislys,
toisten palveleminen ja uhrivalmis rakkauden
henki. Opettajat, esimiehet ja tyonantajat pahoittelivat sita, ettA tl.tcit meniviit suoraankeskikoulunjiilkeen johonkin konttoriin, eiviitkii opiskelleet ensin ammattia.Konttoriteht?iviinoli tungosta, mutta samanaikaisestiammattitaitoisista
naistydntekijdistA oli pulaa joillakin toisilla
aloilla. Tytciille haluttiiin tarjota ammattivaihtoehtoja, jotka korvasivat ylioppilaslakin, mutta
jotka kuitenkin tarjoisivat s?iiidynmukaisen
elannon.
eiviit sijoittuneetrunsaslukuiTamperelaistlrt<it
sesti niihin ammatteihin,joita keskikoulun kiiyneille t5rt<iillesuositeltiin. Runsas puolet keskikoulututkinnon suorittaneistatamperelaistl'tciistii
ei lainkaanjatkanut opintoja. Tytiliiisperheiden
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ty'ttlttarien oli virkamies-ja kauppiasperheiden
tiiriii vaikeampialoittaaammattiopinnot.
Opintojenjatkaminen ei riippunut yksinomaan
omista intresseistii.Tampereellaoli mahdollista
hankkiaainoastaankaupallisenalan tai teknillisen
alan koulutus. Muualla keskikoulututkintoon
pohjautuvia jatko-opintomahdollisuuksiatarjosivat, kotitalous-, maatalous-,ja puutarhaopistot,
Helsingin Tytt<ikoulunjatko-opiston, Helsingin
talouskoulu,Helsingin KiisiKasvatusopilliseen
ja
tyokoulu ja lastentarhaopettajatarseminaari
naisopisto.
Keskikoulututkinnon
suoritPorvoon
taneetsaattoivathakeutuaapteekkialalle,sairaaniksi. Niiille aloille
hoitajiksi j a kansakoulunopettaj
oli mahdollistapiiiistii pelkiillZikansakoulupohj
alla.
Keskikoulutodistus ei antanut ammattipiitemutta se oli pohvyyttii mihink:iAntytitehtav?iiin,
jakoulutusvaatimuksena
moniin posti-, tulli- ja
rautatielaitoksenvirkoihin. Niiillii valtion virastoilla oli oma koulutusjiirj estelmiinsii.Esimerkiksi
postikursseillepiiiiseminenmerkitsi varmaa virTaloudellinen
kaa postilaitoksenpalveluksessa.
lamakausivaikeutti kuitenkin alalle rekrytointia,
koska vuosina 1926-27ja 1929-30postikursseja
ei jarjestettyvaltion menojensdiistiimisen
vuoksi.
Tampereellakauppaopistooli keskikoulututkinnon suorittaneidentyriliiisperheidenOttiirien tiirkein opiskelupaikka.Virkamiesperheidenfrttiiret
olivat kiinnostuneempiasairaanhoitajakoulutuksestakuin kauppaopistosta.
Erityisestityriliiisperheiden t5rttiirienopiskeluun vaikuttivat kotikaupungin tarjoamatmahdollisuudet.
Opiskeluvieraalla paikkakunnallaolisi tullut liian kalliiksi.
Kustannustenohella tyttcijen valintoihin vaikuttivat kilpailuopiskelupaikoista.
Keskikoulututkinnon suorittaneiden poikien
ammattiopinnot osoittavat tutkinnon erilaisen
merkityksentSrtiiilleja pojille. Pojista enemmistci
jatkoi koulunkiiyntiiija sijoittui kauppaopistoon,
teknilliseenopistoonym. oppilaitoksiin.Keskikoulun suorittaneitapoikia kiinnostivat kaupallisenalanopinnotenemmiinkuin pelkiin kansakoulun kiiyneitii poikia. 1920-luvun alkupuolella
Tampereenkauppaopistossa
oli joinakin vuosina
jopa pieni miesenemmistri,mikii oli merkittiiv?iii,
koska kaupallisenalan oppilaitoksetolivat t5rttdvaltaisia.1930-luvullaoppilaistaoli 60-70 prosenttiatlrtt<ijii.
Tyt<iistii yli kolmasosasijoittui toimistotyohiin,
joko kauppaopistonkautta tai suoraankeskikoulusta. Konttori- ja toimistotycinasemaoli ylivoimainen verrattunaesimerkiksi hoito- ja opetus-

alaan. Keskikoulututkinnonsuorittaneidentytt<ijen ammattiopinnotja ammatit osoittavatopiskelun ja sosiaalisentausta yhteyden. Tytiliiist5rttit
sijoittuivat kauppaopistoonja toimistotydhiin.
Toisaaltatyciliiisperheidentyttiirien oli vaikeinta
saadaopiskelupaikkakeskikoulunjiilkeen,ja heiddn joukossaanoli suhteellisestieniten q/ftitje,
joilla ei ollut mit?iiinammattia.
Tamperelaisfrtdtsijoittuivat toimistoihin,koska
alalle rekrytoitui 1920-luvun hyvinii vuosina
tycintekij6itii, mikii heriitti kiinnostustaliikealaaja
konttoritydtA kohtaan. Tampereella liikealalla
tyciskentelevien
miliirii kohosi vuosina | 920- 1930
kaikissatyrintekijiiryhmissii.

Lopuksi

Raimo F

ja
Fennomaanienharjoittama kansansivistystyci
sen kautta kansassasyntynyt kunnioitus opillista
sivistystiikohtaanloi pohjaasuomalaistenkoulutushalulleja toivoa opintojen kautta saavutettavasta sosiaalisestanoususta. Kaikenkaikkiaan
edellytyksendoli valtion harjoittama koulupolitiikka ja suomenkielisenoppikouluverkostonrakentaminen.Kuitenkin kahdentamperelaisenoppikoululaisikiiryhmiintarkasteluosoitti, ettii oppikoulun kiiynti oli vaikeaa ja valkolakkiin ja
j a pojalle
maisterinseppeleeseen
oli tyciliiist5rt<ille
pitkii, kivikkoinen tie.

Ylioppilaat
Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneista
tamperelaistyttiistiilbhesjoka neljiisja pojistajoka kolmassuoritti ylioppilastutkinnon.Tyttiijenja
poikien valinnat ja ellimiinura muodostuivaterilaisiksi ylioppilastutkinnonjiilkeen. Seke t5rttiije
ettii poikia meni opiskelemaanerityisestiHelsingin yliopistoon. Ylioppilastutkinnon suorittaneet
saivat ilman eri kuulusteluajatkaa opintoja korkeakoulussa.
Ylioppilastutkintooli sikiili kokenut
muutoksen.ettii se oli uudessavuonna l9l9 annetussaasetuksessa
saanutoppikoulunpdiisttitutkinnon luonteen.Aikaisemmin ylioppilastutkintooli
ollut nimenomaanHelsingin (Aleksanterin)yliopistonsisiiiinpiinsfutkinto.sTytOille pelkkii ylioppilastutkintooli tiirkeii tavoite, ja t5rtdistiiselviisti suurempiosa kuin pojista piiiitti olla jatkamatta opintoja. Pojille yliopisto- ja korkeakouluopinnotolivat luonnollinenopintojenjatko. Pojat
sijoittuivatHelsingin yliopiston ohella kauppakorkeakouluun ja teknilliseen korkeakouluun.
Tytcit olivat poikia kiinnostuneempiaopistotasoisesta koulutuksestaoppilaitoksissa,jonne olisi
piiiissytkeskikoulututkinnollakin.
Yliopisto-opiskeluun
vaikutti sukupuolienemmiin kuin yhteiskunnallinenasema. Virkamiesperheidenpojille akateemisetopinnot olivat liihes
itsestiiiinselvyys.Kaikkein kauimpanaakateeminen ura oli tyciliiisperheiden
brttiiriii. Tydldistlttdjen oli tyciliiisperheiden
poikia vaikeampijatkaa
ja tyciopintojayliopistossaja korkeakouluissa,
aloitti
liiisperheidenpojista korkeakouluopinnot
useampikuin virkamies-ja liikemiesperheiden
iden tyttiibrttiiristii.V irkamies- j a kauppiasperhe
ristii meni hiemansuurempiosa yliopistoontai
korkeakouluihinkuin tyciliiistaustaisista
tltciistii.
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I W.ir, Heikki, Yliopisto sosiaalisenkohoamisenviiyldnt
(1940); Waris, Heikki, Oppikoulu sosiaalisenkohoamisen
v8yldna (1947); Ojal4 Herkko, Ensipolven akateemisensivistyneistdn muodostumisesta Suomessa (1962); J?intere,
Kaarlo, Koulunk5ynti sosiaalisenailmidnii 1122-1843. Si1.m6lldpitlen erityisesti Porin triviaalikoulua (1927); Ronkanen, Kosti, Oppikoulunkdynti Keski-Suomessa1968); Saarenheimo, Eero, Porin lyseon ja tlttOkoulun oppilasaines
sosiaalistensuhteidenheijastajana( I 946).
2 ertikk"ti perustuu v[itoskirjaani: Nykyajan tytOt. Koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa.
Bibliotheca historica 5. Suomen Historiallinen Seura: [Iki
1995.
3 Tutkimusaineisto,johon otettiin vuosina 1920 ja 1925
Tampereellaoppikoulun aloittaneettamperelaistyt0tja pojat,
koottiin kiiyttlimtllI ldhteena tamperelaisten oppikoulujen
oppilasluetteloita"vuosikertomuksiaja matrikkeleit4 Tampereen ov. lut seurakunnanrippikirjoja sekii Tampereenpoliisilaitoksen osoitetoimiston peruskortistoa (Hflmeenlinnan
maakunta-arkisto).Tutkimusaineistostatarkemmin: Kaarninen, Mervi, Nykyajan tytdt, liite s. 251-258.
4 Suomen Virallisen Tilaston osastaOppikoulut IX, ei kay
suoraan ilmi sukupuolen mukaan keskikoulun suorittaneet.
Oheisen asetelmanluvut on saatu siten, efiA oppikoulujen
keskikoulujen viimeisten luokkien oppilasmiiiiriistii on viihennetty seuraavanlukuvuoden lukion ensimmliistenluokkien oppilasmiiiirli. Ndin saatu lukion ulkopuolelle jii2ineiden
maar6ei kerro koko totuutta"koska siinli ei ole voitu huomioida luokalle jiiiineita. SVT Ix:ssa on tilastoitu my6s vuosittain koulunkiiynnin paiittiineetja keskikoulun tai koko koulun kurssin suorittaneet.Yhteiskoulujen yhteydessatatA ei
ole tehty sukupuolen mukaan, joten tarkkaa keskikoulun
suorittaneiden mii?iriiii ei voi ndinkdiin saada. Lisiiksi on
kouluj4 joista ei kiy ilmi, olivatko ne kuusiluokkaisiatytt0kouluj4 vai oliko niissii mahdollista suorittaamyds ylioppilastutkinto.Tiimii koski erityisestiyksityisia ryttitkoutuja.
5 Vuonnu 1918 oli annettuviiliaikainen asetus,jonka mukaan
ylioppilastutkinto oli yliopiston pbdsytutkinto.Aikaisemmin
vain yliopiston kirjoissa olevat opiskelijat saivat ka)fiiiii
ylioppilas-tittelia. StrdmbergI 990, 5 I 8-5I 9.
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