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LUKU 14 

SUOMI SOTIEN JÄLKEEN 
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TÄSSÄ LUVUSSA: 

• Suomi maksaa sotakorvauksia 

• Suomi on idän ja lännen välissä 

• Suomesta tulee hyvinvointiyhteiskunta 

  

 

Noottikriisi 1961 

Suomessa on olympialaiset 

1952. 

Suomi tekee Neuvostoliiton 

kanssa YYA-sopimuksen 1948. 

Suomesta tulee 

hyvinvointivaltio 1970-luvulla 
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14. Suomi sotien jälkeen 

Sodan jälkeen Suomen piti maksaa Neuvostoliitolle sotakorvauksia ja tehdä niin kuin rauhanehdoissa 

oli sovittu Neuvostoliiton kanssa. Samaan aikaan kun Suomi rakensi luottamusta Neuvostoliittoon, 

Suomi liittyi Yhdistyneisiin kansakuntiin ja Pohjoismaiden neuvostoon. Myöhemmin Suomesta 

tuli myös Euroopan unionin jäsen. Sotien jälkeen Suomessa kehitettiin julkisia palveluita ja Suomesta 

tuli hyvinvointivaltio. 

__________________________________________________________________   

     Esimerkki: Suomi maksoi Neuvostoliitolle sotakorvauksia 

      Sotien jälkeen Neuvostoliitto ja Suomi sopivat rauhanehdoista:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suomen rajat muuttuivat. 

(Oranssit alueet kartalla siirtyivät 

Suomelta Neuvostoliitolle.) 

• Sotaan syylliset ihmiset piti tuomita 

oikeudessa. 

• Suomella sai vain olla vähän aseita. 

• Fasistiset järjestöt piti kieltää (esim. IKL 

ja Lotta Svärd) 

• Saksalaiset piti ajaa pois maasta. 

• Suomen piti maksaa Neuvostoliitolle 

sotakorvauksia. 

Sotakorvauksia maksettiin tavaroina: 

 

 

• laivoja 

 

 

• junia 

 

 

• erilaisia koneita 

 

 

• taloja 
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Kappaleen 14.1 avainsanat 

 

eduskuntavaalit, eduskuntavaalien, eduskuntavaaleja (yhdyssana: eduskunta + vaalit) vaalit, 

joissa valitaan Suomen asioista, esimerkiksi laeista päättävä ryhmä. Eduskunnassa on 200 ihmistä, 

jotka suomalaiset ovat äänestäneet päättämään asioista. 

hajottaa eduskunta lopettaa eduskunnan toiminta ja järjestää uudet vaalit 

hyvinvointivaltio, -valtio, -valtiota (yhdyssana: hyvinvointi + valtio) maa, jossa mahdollisimman 

monella ihmisellä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Hyvinvointivaltiossa valtio eli maa auttaa ihmisiä, 

jos esimerkiksi sairastuu tai on ilman töitä. 

kansandemokratia, kansandemokratian, kansandemokratiaa valtio eli maa, joka noudattaa 

kommunistista aatetta eli kommunistinen maa. 

nootti, nootin, noottia tässä yhteydessä: virallinen kirje, jonka Neuvostoliitto antoi Suomelle vuonna 

1961. Nootissa Neuvostoliitto ehdotti YYA-sopimuksen mukaan sotilaallista yhteistyötä. 

noottikriisi, -kriisin, -kriisiä (yhdyssana: nootti + kriisi) hankala tilanne Suomen ja Neuvostoliiton 

välillä vuonna 1961. Neuvostoliitto halusi tehdä Suomen kanssa sotilaallista yhteistyötä, mutta Suomi 

ei ollut varma, kannattaako yhteistyöhön suostua.  

Pohjoismaiden neuvosto, neuvoston, neuvostoa Pohjoismaiden yhteinen järjestö. Järjestöön kuuluvat 

varsinaisina jäseninä Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. 

rauhanehto, -ehdon, -ehtoa se, millä ehdoilla eli edellytyksillä tulee rauha. Se, mitä osapuolet 

vaativat, jotta tulee rauha. Esimerkiksi jos rauhanehtona on alueen luovuttaminen, toinen maa joutuu 

antamaan toiselle maalle jonkin alueen, jotta tulee rauha. 

sotakorvaus, -korvauksen, -korvauksia tavara ja rahat, joita Suomen piti antaa Neuvostoliitolle 

korvauksena eli hyvityksenä eli maksuna sodasta. 

Suomen puolueettomuus, Suomen puolueettomuuden, Suomen puolueettomuutta se, että Suomi 

ei ole kenenkään puolella kansainvälisissä asioissa vaan tekee päätökset itsenäisesti. 

valvontakomissio -komission, -komissiota (valvonta + komissio) ryhmä, joka valvoi Suomessa, että 

Suomi tekee niin kuin se on sopinut rauhanehdoissa Neuvostoliiton kanssa. 

Yhdistyneet kansakunnat, Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdistyneitä kansakuntia eli YK. 

Maailman maiden yhteinen järjestö, jonka tarkoitus on edistää muun muassa rauhaa, turvallisuutta ja 

ihmisoikeuksia. 

YYA-sopimus, -sopimuksen, -sopimusta Suomen ja Neuvostoliiton sopimus siitä, että maat tekevät 

yhteistyötä. 

yöpakkaset, yöpakkasten, yöpakkasten kriisi eli ongelmatilanne vuonna 1958 Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä. Yöpakkaset alkoivat, kun Neuvostoliitto suuttui siitä, että kommunistinen 

puolue ei päässyt hallitukseen, vaikka puolue oli voittanut vaalit.  
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14.1 Suomi oli idän ja lännen välissä maailmansotien jälkeen 

Jatkosodan jälkeen kommunistiset puolueet sallittiin Suomessa, koska rauhanehdot määräsivät niin. 

Maahan perustettiin uusi kommunistinen puolue, Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL). Se 

sai heti paljon valtaa . 

Suomi oli ensimmäinen sodassa ollut maa, jossa pidettiin eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit pidettiin 

maaliskuussa vuonna 1945. Neuvostoliitto sanoi, että ne poliitikot, jotka olivat päättäneet asioista 

sodan aikana, eivät saaneet osallistua politiikkaan. SKDL oli samaa mieltä.  Ihmiset äänestivät 

aktiivisesti, ja valittiin paljon uusia kansanedustajia.  

 

Suomessa vaaleja ja kaikkien rauhanehtojen noudattamista valvoi valvontakomissio. 

Valvontakomissio oli liittoutuneiden eli toisen maailmansodan voittajavaltioiden ryhmä. 

Valvontakomission jäsenistä suurin osa oli Neuvostoliitosta. Valvontakomissio oli tyytyväinen 

vaalien tulokseen. Komissio ajatteli, että Suomi oli siirtynyt erilaiseen politiikkaan kuin se, joka sillä 

oli ollut sodan aikana. 

 

Vuonna 1946 Suomen uudeksi presidentiksi valittiin Juho 

Kusti Paasikivi. Kun presidentti vaihtui, vaihtui myös 

hallitus. Pääministeriksi nousi SKDL:n Paavo Pekkala ja 

puolue sai lisää vaikutusvaltaa hallituksessa.  

 

Kommunistit halusivat kaikki fasistit pois tärkeistä 

tehtävistä. He järjestivät lakkoja ja mielenosoituksia, mikä 

aiheutti levottomuutta maahan.  

 

Levotonta sisäpolitiikkaa rauhoitti ulkopolitiikka. 

Paasikivi otti huomioon Neuvostoliiton, mutta korosti 

samalla, että Suomi on itsenäinen. Paasikivi onnistui 

pitämään sekä Neuvostoliiton että muut maat tyytyväisinä. 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä tilanne parani, kun lopullinen rauha tehtiin vuonna 1947 ja 

valvontakomissio lähti Suomesta. 

   

 

 

Kuvassa Juho Kusti Paasikivi. 
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Kylmä sota vaikutti maailmaan. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat tulivat vaikutusvaltaisemmiksi. 

Neuvostoliitto alkoi tehdä muiden kansandemokratioiden eli kommunististen maiden kanssa 

sopimuksia, joissa korostettiin ystävyyttä, yhteistyötä ja avun antamista. Sopimukset olivat hyviä vain 

Neuvostoliitolle ja sitoivat tiukasti Neuvostoliittoon maat, jotka olivat tehneet sopimuksen. 

Neuvostoliitto ehdotti sopimusta myös Suomelle. Suomalaiset pelkäsivät sopimusta. Paasikivi ehdotti 

Stalinille, että sopimuksen sisältöä muutetaan. Suomalaiset yllättyivät, kun muutos sopikin Stalinille. 

Muut maat pelkäsivät, että Suomesta tulee osa Neuvostoliiton vaikutuspiiriä. Suomi kuitenkin 

korosti, että kyseessä oli vain sotilassopimus. Sopimuksen nimi on YYA-sopimus eli yleinen 

yhteistyö- ja avunantosopimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa allekirjoitetaan YYA-sopimusta 6.4.1948 Moskovassa. 
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__________       Esimerkki: Mikä YYA-sopimus?   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

YYA tulee sanoista ystävyys, 

yhteistoiminta ja avunanto. 

Neuvostoliitto siis halusi, että Suomi 

on Neuvostoliiton ystävä, toimii 

yhdessä Neuvostoliiton kanssa ja 

antaa Neuvostoliitolle apua. 

Suomi 
Neuvostoliitto 

Sopimuksessa sanottiin että: 

• Suomi puolustautuu, jos jokin 

maa yrittää hyökätä Suomen 

kautta Neuvostoliittoon. 

• Jos hyökkäys on voimakas, voi 

Neuvostoliitto auttaa Suomea 

puolustamisessa. 

• Suomi on puolueeton maa, eli 

Suomi ei mene kenenkään 

puolelle riitatilanteissa.  

Länsimaat ajattelivat, että Suomi on Neuvostoliiton puolella, koska Neuvostoliitolla ja 

Suomella oli YYA-sopimus.  

Suomi vastasi länsimaille, että sopimus on vain puolustusliitto ja Suomi on puolueeton 

maa. Suomi oli demokratia ja vapaa talous, toisin kuin Neuvostoliitto ja kansandemokratiat.  

 

Suomi pelkäsin ensin sopimuksen tekemistä, koska se pelkäsi, että sitten Neuvostoliitto 

määrää kaikista asioista. Suomi kuitenkin sai muuttaa sopimusta. 

 

Sopimus oli Suomelle hyvä asia. Kylmän sodan aikana maailma oli jakautunut länteen ja 

itään, jota johti Neuvostoliitto. Suomi pystyi käymään kauppaa molempien puolien kanssa, 

ja se paransi Suomen taloutta. 

 

Suomen piti kuitenkin olla ystävällinen Neuvostoliitolle. Suomi ei esimerkiksi kirjoittanut 

sanomalehdissä pahoja asioita Neuvostoliitosta. 
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1950-lukua muistellaan rauhallisena aikana, jolloin Neuvostoliiton vaikutusvalta väheni Suomessa. 

Suomessa oltiin iloisia ja ylpeitä olympialaisista, jotka pidettiin Suomessa 1952.  Lisäksi suomalainen 

Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi. Tärkein asia oli kuitenkin se, että sotakorvaukset saatiin 

maksettua ja rauhanehdot olivat täyttyneet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1953 Stalin kuoli ja Suomi uskalsi tehdä enemmän ulkopolitiikkaa. Suomi liittyi 

Yhdistyneisiin kansakuntiin ja Pohjoismaiden neuvostoon. Vuonna 1956 Neuvostoliitto antoi 

Suomelle takaisin Porkkalan alueen, jonka Suomi oli vuokrannut Neuvostoliitolle, koska 

rauhanehdoissa oli sovittu niin. Lisäksi Neuvostoliitto tunnusti Suomen puolueettomuuden. Samana 

vuonna Urho Kekkosesta tuli presidentti. Kekkonen jatkoi samanlaista ystävällistä politiikkaa 

Neuvostoliiton kanssa kuin Paasikivi. 

Kekkosen työ ei kuitenkaan auttanut pitkään. Vuonna 1958 Suomessa pidettiin jälleen 

eduskuntavaalit. Kommunistista puoluetta ei otettu hallitukseen mukaan, vaikka puolue voitti vaalit. 

Neuvostoliitto suuttui asiasta ja lopetti monet kauppaneuvottelut. Tätä aikaa sanotaan yöpakkasiksi. 

Neuvostoliiton painostus pakotti hallituksen eroamaan, ja Kekkonen matkusti Neuvostoliittoon 

hoitamaan maiden välisiä suhteita. 

Kuvassa urheilija hyppää vuoden 1952 

olympialaisissa Helsingissä. 

Suomalainen Armi Kuusela valittiin koko maailman 

kauneimmaksi naiseksi vuonna 1952. 
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Maiden välit tulivat taas huonommiksi vuonna 1961. Tapahtumien 

nimi on noottikriisi. Neuvostoliitto antoi Suomelle nootin, jossa se 

ehdotti YYA-sopimuksen mukaista sotilaallista yhteistyötä. Nootti oli 

hankala Suomelle. Jos vaatimukseen suostuttaisiin, Suomi ei olisi 

läntisten maiden mielestä uskottava. Jos taas ehdotuksesta 

kieltäydyttäisiin, Neuvostoliitto voisi lähettää joukkonsa Suomeen. 

Kekkonen hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit. Sitten hän 

matkusti Neuvostoliittoon neuvottelemaan. Kekkonen onnistui 

neuvotteluissa niin, että Suomen ei tarvinnut tehdä sotilaallista 

yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa.  

 

_______________________________________________________________________________  

 

                 Esimerkki: Noottikriisi. Mitä se tarkoittaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urho Kaleva Kekkonen oli 

pitkään Suomen presidentti. 

Nootti tarkoittaa kysymystä tai asiaa, jonka maa esittää toiselle maalle. Nootissa maa ei 

yleensä pidä jostakin asiasta, jota toinen maa tekee. Nootissa joko ehdotetaan ratkaisua 

asiaan tai pyydetään lisää tietoa tapahtuneesta asiasta. 

Suomen ja Neuvostoliito välit huononivat 1960-luvulla, ja siitä käytetään nimitystä noottikriisi. 

 

• Vuonna 1958 pidettiin Suomessa vaalit. Vaalit voitti kommunistinen puolue. Muut 

Suomen puolueet eivät kuitenkaan halunneet, että kommunistinen puolue otetaan mukaan 

hallitukseen. 

• Neuvostoliitto ei pitänyt siitä, että kommunisteja ei haluttu hallitukseen. Neuvostoliitto 

otti suurlähettiläänsä pois Suomesta. Jos maat ovat hyvissä väleissä, on maassa toisen 

maan suurlähettiläs. Suurlähettiläs edustaa omaa maata, esimerkiksi Suomen 

suurlähettiläs edustaa Suomea. 

• Neuvostoliitto haukkui Suomea ja alkoi vähentää kaupankäyntiä Suomen kanssa. 

• Neuvostoliiton ulkoministeri Andrei Gromyko antoi nootin Moskovassa olevalle Suomen 

suurlähettiläälle Eero A. Wuorelle 30.10.1961 

• Nootissa sanottiin, että Neuvostoliitto pelkää Saksan vahvistumista ja haluaa aloittaa 

sotilaallisen yhteistyön. 

• Kekkonen auttoi uuden hallituksen muodostamisessa ja toivoi, että suhteet 

Neuvostoliittoon paranisivat. 

• Neuvostoliitto luopui nootista, ja välit Suomen kanssa paranivat. 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Suomesta tuli hyvinvointivaltio sotien jälkeen 

 

Suomea piti rakentaa uudestaan sodan jälkeen. Sodan jälkeen 

monet pitivät normaalina sitä, että valtio piti huolta kansalaisistaan. 

Erityisesti toivottiin, että lapsista ja nuorista pidettäisiin huolta.  

 

Huolenpitoa oli esimerkiksi se, että vanhemmille maksettiin 

lapsista lapsilisää. Äideille ja pienille lapsille haluttiin tehokasta 

hoitoa, joten neuvoloita tehtiin lisää.  Suomesta tuli lopulta maa, 

jossa oli maailman terveimmät lapset. Ajateltiin myös, että kun 

köyhimpiä ihmisiä autetaan rahalla, he voivat ostaa enemmän 

tavaroita. Kun tavaroita ostetaan ja myydään enemmän, se auttaa 

taloutta. 

Alaluvun 14.2 avainsanat 

 

hyvinvointivaltio, -valtion, -valtiota (yhdyssana: hyvinvointi + valtio) maa, jossa mahdollisimman monella 

ihmisellä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Hyvinvointivaltiossa valtio tukee ihmisiä, jos esimerkiksi 

sairastuu tai on ilman töitä. 

kaupungistuminen, kaupungistumisen, kaupungistumista se, että ihmiset muuttavat maaseudulta 

kaupunkeihin asumaan niin että ihmisiä asuu enemmän kaupungeissa ja vähemmän maaseudulla kuin ennen. 

lapsilisä, -lisän, -lisää (yhdyssana: lapsi + lisä) raha, joka maksetaan Suomessa ihmiselle, jolla on lapsi tai 

lapsia. 

 

lähiö, lähiön, lähiötä asumisen alue kaupungissa 

neuvola, neuvolan, neuvolaa paikka, jossa lääkärit ja hoitajat tutkivat, hoitavat ja neuvovat perheitä, 

vauvoja, pieniä lapsia ja naisia, jotka ovat raskaana. 

 

nuorisokulttuuri, -kulttuurin, -kulttuuria (yhdyssana: nuori + kulttuuri) nuorten ihmisten oma  kulttuuri. 

Nuoret esimerkiksi käyttävät erilaisia vaatteita ja kuuntelevat erilaista musiikkia kuin vanhemmat ihmiset. 

siirtolainen, siirtolaisen, siirtolaista ihminen, joka on muuttanut toiseen maahan niin, että aikoo asua siellä 

pysyvästi. Esimerkiksi Suomesta on lähtenyt siirtolaisia paljon esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan ja Ruotsiin. 

tasa-arvo, -arvon, -arvoa se, että kaikkia ihmisiä pidetään yhtä arvokkaina ja kaikki kohdellaan samalla tavalla 

ja kaikilla on samat mahdollisuudet 

 

Kuvassa lääkäri tutkii lasta 

neuvolassa Helsingin 

Punavuoressa vuonna 1951. 
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Esimerkki: Mitä talous on? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen valtio 
ottaa palkasta 

veron pois.

Verot ovat 
Suomen valtion 
palkaa eli tuloa.

Veroista 
maksetaan 

yhteisiä asioita, 
kuten kouluja, 
sairaaloita ja 

kirjastoja.

Veroista 
maksetaan myös 

rahaa 
opiskelijoille, 
työttömille ja 
lapsiperheille.

Suomessa asuva 
käy töissä. 

Työstä hän saa 
palkaksi rahaa.

Talous tarkoittaa sitä, kun raha liikkuu 

ihmiseltä toiselle: 

 

➢ Kun ihminen saa palkkaa, hän ostaa 

rahalla asioita, kuten ruokaa, vaatteita 

sekä maksaa esimerkiksi vuokran 

asunnosta. 

➢ Kun ihminen ostaa paidan, 

vaatekaupan omistaja saa tuloa, eli 

rahaa. Jos kaupalla mene hyvin, hän 

voi antaa työtä jollekin toiselle 

ihmiselle. 

 

 

 

➢ Jos maan taloudella menee hyvin, 

kauppa käy hyvin ja ihmisillä on 

työtä. 

➢ Jos taloudella menee huonosti, 

ihmisillä ei ole työtä ja kauppa käy 

huonosti. 

valtion, eli maan, talous 

Oma talous 
 

• Mihin minun rahani 

riittävät? 

• Paljonko saan 

palkkaa?  

• Kuinka suuressa 

asunnossa voin 

asua? 

• Voinko ostaa 

hienoja vaatteita tai 

puhelimen? 

Valtion talous 

 
• Paljonko saadaan veroja? 

• Paljonko rahaa voidaan 

antaa sairaaloille tai 

kouluille? 

• Paljonko pitää maksaa pois 

lainaa, eli lainattua rahaa?  

• Paljonko voimme maksaa 

opintotukea opiskelijoille 

tai työttömyystukea 

työttömille ihmisille? 

Maailman talous 

 
• Miten maat käyvät 

kauppaa keskenään? 

• Miten yritykset 

toimivat eri maissa? 

• Rajoittaako joku maa 

kaupankäyntiä? 

• Onko kaupankäynti 

ympäristölle huono 

asia? 
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Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, haluttiin parantaa tasa-arvoa. Haluttiin, että kaikki, 

esimerkiksi rikkaat ja köyhät ja naiset ja miehet olisivat samanarvoisia. Tasa-arvoa parannettiin muun 

muassa sillä, että tehtiin lisää kouluja ja sairaaloita, jotta kaikki pääsisivät kouluun ja saisivat hoitoa 

sairauksiin. 

 

Maaseudulla oli vähemmän töitä kuin ennen, joten sieltä muutettiin pois. Ihmisten muuttamista 

maaseudulta kaupunkeihin sanotaan kaupungistumiseksi. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin, joissa oli 

enemmän töitä. Kun ihmisiä muutti paljon kaupunkeihin, haluttiin rakentaa mahdollisimman monta 

asuntoa mahdollisimman halvalla. Kaupunkien reunoille tuli asuinalueita, joita sanottiin lähiöiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmalla kuvassa ihmiset istuvat kahvilassa 

Helsingissä vuonna 1970. 

 

Monet ihmiset muuttivat maalta kaupunkiin. 

Kaupungit kasvoivat, ja kaupunkien reunoille 

alettiin rakentaa kerrostaloja. Alueille mahtui 

paljon perheitä asumaan. Näitä alueita alettiin 

kutsua lähiöiksi. 

 

Alla kuva lähiöstä 1960. 

Vasemmalla perhe-

elämää vietetään 

lähiöasunnossa 

1950-luvun 

lopulla. 
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Töitä haettiin myös kauempaa. Suomalaisia lähti paljon työn perässä siirtolaisiksi ulkomaille. 

Esimerkiksi työpaikat ja hyvät palkat houkuttelivat monia suomalaisia Ruotsiin. Osa palasi 

myöhemmin takaisin, mutta suurin osa jäi ulkomaille asumaan. 

 

Suomalaiset rikastuivat ja saivat lisää vapaa-aikaa. Koteihin tuli uusia laitteita, kuten jääkaappeja. 

Suomalaiset alkoivat myös matkustella enemmän 1960- ja 1970-luvuilla.  Matkailun lisäksi Suomeen 

kasvoi vilkas nuorisokulttuuri 1950- ja 1960-luvuilla. Mallia otettiin esimerkiksi Isosta-Britanniasta 

ja Ruotsista. Nuoret alkoivat pukeutua eri tavalla kuin vanhemmat ihmiset ja muodostivat omia 

ryhmiään. Musiikista tuli tärkeä osa nuorten elämää. Ulkomailta Suomeen tuli muotia ja uudenlaista 

musiikkia. Esimerkiksi rock and roll toi mukanaan paljon uusia esikuvia, kuten Elvis Presleyn, tai 

myöhemmin Beatlesin. Nuoret olivat aktiivisia myös politiikassa. Erityisesti vasemmistolaisia 

ajatuksia kannattavat nuoret vaativat muutoksia yhteiskuntaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotien jälkeen nuorille muodostui oma kulttuuri. He kuuntelivat 

musiikkia, kävivät elokuvissa ja tapasivat ystäviä.  

 

Kuva on Helsingistä vuodelta 1959. 
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Alaluvun 14.3 avainsanat 

 

avoimet markkinat, avoimien markkinoiden, avoimia markkinoita se, että tavaroita voi myydä ja 

ostaa vapaasti. Euroopan unionin avoimet markkinat tarkoittavat sitä, että tavaroita on helppo myydä ja 

ostaa EU:n sisällä esimerkiksi maasta toiseen. 

Euroopan unioni, unionin, unionia  eli EU. Monien Euroopan maiden yhteinen liitto, jossa tehdään 

yhteisiä päätöksiä esimerkiksi taloudesta ja tehdään päätöksiä, jotka koskevat kaikkia  maita, jotka 

kuuluvat Euroopan unioniin. Euroopan unioniin kuuluu 27 eri maata vuonna 2020. 

hyvinvointivaltio, -valtion, -valtiota (yhdyssana: hyvinvointi + valtio) maa, jossa mahdollisimman 

monella ihmisellä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Hyvinvointivaltiossa valtio tukee ihmisiä, jos 

esimerkiksi sairastuu tai on ilman töitä. 

jäsenyys, jäsenyyden, jäsenyyttä se, että kuuluu esimerkiksi johonkin järjestöön. Euroopan unionin 

jäsenyys tarkoittaa sitä, että maa kuuluu Euroopan unioniin. 

lama, laman, lamaa aika, kun taloudella (→ talous) menee huonosti: ihmisillä ei ole töitä ja rahaa on 

vähän 

neuvoa-antava kansanäänestys, neuvoa antavan kansanäänestyksen, neuvoa antavaa 

kansanäänestystä (yhdyssana: neuvo + antava) sellainen äänestys eli vaali, joka antaa neuvon eli ohjeita 

mutta tulos ei vielä ole päätös. Neuvoa-antava äänestys tarkoittaa, että tuloksesta on apua päätöksen 

tekemisessä, mutta äänestyksen tulos ei ole vielä päätös 

Neuvostoliitto romahti (verbi romahtaa 1) Neuvostoliitto hajosi eli Neuvostoliittoa ei enää ollut. 

palveluyhteiskunta, -yhteiskunnan, -yhteiskuntaa (yhdyssana: palvelu + yhteiskunta) yhteiskunta, jossa 

suurin osa talouden rahasta tulee siitä, että ihmiset ostavat ja käyttävät palveluita. Palveluita ovat 

esimerkiksi koulutus, tutkimus ja tiedotusvälineet, esimerkiksi sanomalehdet ja televisio. 

talous kasvoi (verbi kasvaa 1) rahaa liikkui enemmän kuin ennen. Ihmiset ja maa tulivat rikkaammiksi. 

talouskriisi, -kriisin, -kriisiä (yhdyssana: talous + kriisi) vaikea tilanne taloudessa. Usein talouskriisi 

tarkoittaa sitä, että taloudella menee huonosti eikä rahaa ole tarpeeksi. 

teollisuusyhteiskunta, -yhteiskunnan, -yhteiskuntaa (yhdyssana: teollisuus + yhteiskunta) → 

yhteiskunta, jossa tavarat tehdään tehtaissa (→ tehdas) ja talouden rahat tulevat paljon teollisuudesta eli 

tehtaista. 

työttömyys, työttömyyden, työttömyyttä se, että ihmisellä ei ole töitä. Jos sanotaan, että on ”paljon 

työttömyyttä” se tarkoittaa, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole töitä. 
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14.3 1990-luvulla Suomi selvisi lamasta ja Suomesta tuli EU-maa 

 

Suomen presidentti Kekkonen yritti toimia Neuvostoliiton kanssa niin, että ei tulisi riitoja. Sen vuoksi 

Suomi oli varovainen, kun se kävi kauppaa muiden maiden kanssa. Monet maat ajattelivat, että 

Neuvostoliitto määräsi paljon Suomen asioista. Ajateltiin, että muille länsimaille kävisi samalla 

tavalla, jos ne antaisivat Neuvostoliiton vaikuttaa asioihinsa.  

Suomi yritti olla aktiivinen ja näyttää, että se päättää asioista itse. Suuri asia oli, kun Suomessa 

järjestettiin kansainvälisesti tärkeä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Etyk vuonna 1975. 

Kokoukseen osallistuivat lähes kaikki Euroopan maat sekä myös Yhdysvallat ja Kanada. 

Suomen talous kasvoi paljon vuosina 1950–1970. Se auttoi tekemään hyvinvointivaltiota. Vaikka 

ihmiset saivat valtiolta enemmän palveluita, oli tarpeeksi rahaa niihin. Suomesta oli 1970-luvulla 

tullut rikas maa. Suomessa teollisuus voi hyvin: paperia tehtiin tehtaissa ja laivoja valmistettiin 

telakoilla.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telakoilla valmistetiin laivoja. 

Kuvien työntekijät tekivät töitä telakoilla 1970-luvulla. 
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            Esimerkki: Hyvinvointivaltio. Mitä se tarkoittaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomesta puhutaan, että Suomi on hyvinvointivaltio. Ajatuksena on, että valtio ja sen kansalaiset voivat hyvin.  

 

Suomen valtio tarjoaa ihmisille paljon erilaisia palveluita. Ihmiset ovat tasa-arvoisia, ja jokaisella on oikeus 

toimeentuloon, eli rahaan.  

Jos ihminen ei itse saa työtä ja palkkaa, valtio auttaa häntä selviytymään. 

 

 

Hyvinvointivaltion systeemi on kallis, koska valtio maksaa paljon asioita ihmisille. Palvelut maksetaan veroista. Ne 

ihmiset, jotka saavat palkkaa, maksavat paljon veroja. Ne ihmiset, jotka saavat vähän palkkaa, maksavat vähemmän 

veroja. Näin rikkaammilta ihmisiltä siirtyy rahaa köyhemmille ihmisille. 

 

Jos ihmisiä on paljon työttöminä, valtio saa vähän veroja, ja palveluita on vaikeampi tuottaa. 

Hyvinvointivaltio 
tarjoaa palveluita. 

Kaikilla on oikeus 
käydä koulua. 

Kouluissa ei ole 
maksuja, vaan ne 

maksetaan veroilla.

Jos sairastuu, 
ihmisellä on oikeus 

päästä lääkäriin.

Jos ihminen on 
työtön,  on oikeus 

saada 
työttömyysrahaa. 

Jos opiskelee, voi 
saada valtiolta 
opintorahaa.

Ihmisille on myös 
erilaisia 

harrastuksia:kirjastot 
ovat ilmaisia ja 

esimerkiksi uimaan 
pääsee halvalla 

uimahalliin.

Kela 

TE-

palvelut 
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Palveluita alettiin pitää itsestäänselvyyksinä. 1980-luvulla teollisuudella alkoi mennä huonosti.  

Vaikka paperia ja laivoja edelleen tarvittiin yhtä paljon, Aasiasta ostettiin samoja asioita halvemmalla. 

Lisäksi suomalaisissa tehtaissa ihmisiä tarvittiin vähemmän töihin, koska koneet tekivät monet työt.  

Kun Neuvostoliitto romahti vuonna 1991, moni suomalainen yritys menetti kauppakumppanin, eikä 

tuotteita saatu myytyä muihinkaan maihin. Suomalainen maatalous oli ollut jo pitkään huonossa 

tilanteessa. Suomessa kasvatettiin liikaa ruokaa, eikä ylimääräisiä kananmunia ja viljaa saatu myytyä. 

Monille suomalaisille maanviljelijöille maksettiin siitä, että he lopettivat maanviljelyn.  

Yhteiskunta oli muuttumassa teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi 1980-luvulla. 

Monia ompelijoita, metallityöntekijöitä ja laivanrakentajia koulutettiin toisiin ammatteihin. 1990-

luvulle asti työttömyyttä oli melko vähän. 

________________________________________________________________________________  

Esimerkki: Suomi muuttuu maatalousyhteiskunnasta 

palveluyhteiskunnaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maatalousyhteiskunta

•Ihmiset tekevät työtä 
maalla.

•He viljelevät maata 
ja hoitavat eläimiä.

teollistunut yhteiskunta

•Ihmiset tekevät 
työtä tehtailla, jossa 
valmistetaan 
tavaroita.

•Ihmiset muuttavat 
maalta työn perässä 
tehdaskaupunkeihin.

palveluyhteiskunta

•Ihmiset tekevät 
työtä yrityksissä, 
jotka tarjoavat 
erilaisia palveluita. 
Esimerkiksi 
kahviloissa, 
ravintoloissa ja 
toimistoissa.

•Ihmiset asuvat 
kaupungeissa. 
Maaseudulla asuu 
vähemmän ihmisiä.

Nykyisin Suomi on tietoyhteiskunta. Se tarkoittaa 

sitä, että tieto on yhteiskunnassa tärkeää. Monet 

palvelut ovat internetissä ja teknologia, kuten 

tietokoneet, on tärkeää. 
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Vuosina 1990–1993 Suomessa oli lama. 1990-luvun lama oli Suomen historian pahin talouskriisi. 

1990-luvulla palvelut maksoivat valtiolle enemmän kuin valtio sai rahaa. Työttömiä ihmisiä oli 

enemmän, mikä lisäsi valtion menoja, koska valtio joutui tukemaan työttömiä. Valtio joutui ottamaan 

paljon lainaa, jotta tilanteesta selvittäisiin.  

1990-luvulla tapahtui muitakin suuria muutoksia, jotka vaikuttivat Suomenkin asemaan muiden 

maailman maiden joukossa. Kun Neuvostoliitto hajosi, Suomen ei tarvinnut ottaa Neuvostoliiton 

mielipidettä joka asiassa huomioon, vaan se pystyi tekemään päätöksiä itsenäisemmin. Suomi halusi 

tehdä yhteistyötä läntisten maiden kanssa ja haki 1992 Euroopan unionin jäsenyyttä. 

Osa suomalaisista vastusti Euroopan unionin jäsenyyttä. He halusivat, että Suomen asioista päätetään 

Suomessa. Monet pelkäsivät, että suomalainen kulttuuri katoaa ja Suomeen tulee paljon pakolaisia. 

Ne jotka kannattivat jäsenyyttä, sanoivat, että Suomi oli pieni maa, joka tarvitsi avoimia 

markkinoita ja muita Euroopan maita. Jäsenyydestä järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys. 

Suomalaiset eivät siis saaneet päättää jäsenyydestä, mutta heidän mielipidettään kysyttiin asiassa. 

Liittymistä kannatti 57 % niistä, jotka olivat 

äänestäneet. Lopulta Suomesta tuli Euroopan unionin 

eli EU:n jäsen vuonna 1995. 

Suomen talous parani pitkän laman jälkeen. Yritykset, 

jotka olivat selvinneet lamasta, alkoivat laajentaa 

toimintaansa. Perinteisen teollisuuden rinnalle syntyi 

elektroniikkateollisuutta. Talous kehittyi, ja Suomen 

talouden tilanne parani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomeen syntyi elektroniikkateollisuutta. Elektroniikkateollisuus 

valmistaa esimerkiksi tietokoneita ja puhelimia. 

 

Vasemmalla kuvassa on Nokian puhelin. Nokia on suomalainen yritys, 

joka valmistaa puhelimia. Nokia alkoi menestyä 1990-luvun lopulla. 
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