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Allina Amanda Paasikivi (o.s. Valve, vuoteen 1907 Hildén) 1879-1960

Alli Paasikivi oli presidentti J.K. Paasikiven toinen puoliso, vuodesta 1934 lähtien. Hän toimi 

välittäjänä ärtyisän miehensä ja poliitikkojen ja virkamiesten välillä ja hoiti perheen talouden 

Paasikiven keskittyessä maan asioiden hoitoon. Hän sai lisänimen Alli-täti ansioistaan 

lastensuojelun alalla. Ennen avioliittoa hänellä oli hyvä ura Kansallis-Osake-Pankissa. Tätä kaikkea 

tarkastelen esitelmässäni

Kasvatus suomenkieliseen sivistyneistöön

Myöhemmin Alli Paasikivenä julkisuuteen tullut Alli Hildén syntyi Kärkölässä Etelä-Hämeestä 1879, 

mutta perheen muutettua Helsinkiin hän kävi koulunsa täällä. Hänen isänsä oli suutari Andreas 

Hildén ja äiti ruotsinkielinen Maria Charlotta o.s. Tegelman.   Alli pääsi Helsingin Suomalaiseen 

Yhteiskouluun (SYK). Se oli oivallinen paikka verkostoitua ja päästä nuoreen suomenkieliseen 

sivistyneistöön. Hildénin kolme tytärtä suomensivat 1907 nimensä Valveeksi. 

Alli menestyi koulussa matematiikassa, mutta osallistui myös kulttuuririentoihin. Hän erosi 

koulusta vuotta ennen mahdollista ylioppilaskirjoitusta, nykysysteemissä lukion toiselta, kuten 

tytöillä tuolloin oli tapana. Ylioppilaskirjoitus oli tuolloin yliopiston sisäänpääsykoe, ja siihen 

osallistui tytöistä vähemmistö saatuaan poikkeusluvan eli vapautuksen sukupuolestaan. Yhtenäistä 

keskikoulun tutkintoa ei silloin vielä ollut.

Pankkivirkailija

Alli Hildén oli ulospäinsuuntautunut ja esiintyi mielellään. Hän pääsi koulun jälkeen harjoittelijaksi 

Suomalaiseen teatteriin (vuodesta 1902 Kansallisteatteri).  Hän näytteli uuden 

teatterirakennuksen avajaisnäytelmissä. Hän kilpaili sellaisten valovoimaisten tähtien kuin Ida 

Ahlberg, Elli Tompuri ja Hanna Granfelt kanssa, ja jäi tässä seurassa ilman vakituista paikkaa. 

Niinpä hän siirtyi pankkivirkailijaksi Kansallis-Osake-Pankkiin 1904.  Siellä hän hoiti sekki- ja 

diskonttoasioita, kohosi siitä pääkassaksi ja lopuksi vekseliosaston prokuristiksi eli 

nimenkirjoittajaksi.  Hyvä laskutaito, organisaatiokyky ja sosiaalinen palveluhenki auttoivat. 



Alli Valveesta tuli pankin pääjohtaja J.K. Paasikiven uskottu. Paasikiven vihanpuuskien aikana Alli 

Valvetta pyydettiin rauhoittamaan tilannetta. Siinä hän onnistui hyvin, jopa vain ilmestymällä 

paikalle. Kun Paasikiven Anna-puoliso sairasteli vuosia ja kuoli joulukuussa 1931, Paasikivi tukeutui 

yhä enemmän pankin prokuristiin. Särmä hävisi aamuäreydestä.  

Tanssiaisten kuningatar ja vertaansa vailla oleva kaunotar sanotaan nuoresta Alli Valveesta.  Passin 

mukaan hän oli 162 senttiä pitkä, sinisilmäinen ja mustatukkainen. Romansseista ei ole säilynyt 

paljon muuta tietoa kuin, että ottajia olisi ollut, mutta avioliittoon asti ne eivät johtaneet. Vuoden 

1907 promootiossa hän oli koulutoverinsa Ilmari Palménin seppeleensitojana.  Ilmari Palmén oli 

myöhemmin hyvin oikeistolainen juristi ja Helsingin yliopiston tulevan kansleri Ernst Palménin isä.  

Koulutoveri, myöhempi lääkintäkenraali Eino Suolahti kuului myös ystäväpiiriin. 

Kokoomuspuolueen jäsen hän ei ollut. Hän oli myöhemmin käyttöön tulleen termin mukaan 

”puolueeton porvari”. Hän liikkui suomenmielisessä seurassa.

Alli Paasikiven ollessa kolkyt ja risat 1910-luvulla vain puolet hänen ikäisistään kaupunkilaisnaisista 

eli avioliitossa.  Naimissa olevat naiset saivat täysivaltaisuuden vasta 1931, ja yleinen odotus 

vaimon jäämisestä kotiin hoitamaan perhettä olivat syitä joillekin itsellisille neideille. Neiti Alli 

Valve osallistui pääkaupungin kulttuurielämään ja matkusteli. Hän asui leskiäitinsä ja leskeksi 

jääneen sisarensa Aino Koskimiehen ja tämän puoliorvon Aarne-pojan kanssa Mariankadun ja 

Kirkkokadun kulmauksessa Helsingissä. Aarne Koskimiehestä tuli aikuisena lääketieteen ja 

kirurgian tohtori, sisätautiopin erikoislääkäri ja Paasikivien uskottu.

Kypsän iän avioliitto

Kun KOP:n pääjohtaja jäi leskeksi, työtoveruus laajeni vapaa-ajalle. Pankin sisällä huhut 

lisääntyivät: pääjohtaja ja prokuristi oli nähty poimimassa valkovuokkoja. Tarina on kuin klisee, kun 

johtaja nai sihteerinsä paitsi että Alli Valve oli 54-vuotiaana tehnyt pitkän itsenäisen uran.  Hän ei 

luopunut omasta urasta kuten nuorena naimisiin menneet naiset usein joutuivat tekemään. 

Paasikivet ajattelivat aloittavansa yhdessä rauhalliset eläkepäivät. Vähänpä hän arvasi tulevien 

vuosien turbulensseista!

Oman haasteensa toi se, että avioliitto oli aviomiehen toinen. Välit Paasikiven neljään aikuiseen 

lapseen korrektit.  Lapsista naimaton tytär, arkkitehti Annikki Paasikivi oli läheisin ja 

matkakumppani useilla ulkomaan matkoilla.  Alli-täti otti tarmokkaasti perheen johdon käsiinsä 

aviomiehen hoitaessa maan asioita. 



Puolisoiden välit olivat läheiset ja leikkimieliset. Tämä onnellinen avioliitto kesti yli 20 vuotta! 

Allille Paasikivi ei ärjynyt. Ollessaan erossa he kirjoittivat toisilleen joka päivä. Säilyneet kirjeet ovat 

kuin sähköpostiviestejä. Niissä kerrotaan, mitä on nähty, ketä tavattu sekä läheisten kuulumiset, 

säät ja sairaudet. 

Vaikeita asioita

Rauhallinen elämä päättyi maailmantilanteen kiristyessä 1930-luvulla, Paasikivi lähetettiin 

Tukholmaan Suomen lähettilääksi. Siellä hän oli yhtä kiivas kuin ennenkin. Alli Paasikiven ohjeiden 

mukaan vahtimestari toimi portinvartijana. Ennen lounasta ei lähettilästä kannattanut lähestyä. 

Sen jälkeen kahvin ja sikarin ääressä hän oli rauhallisempi. Käytännön asiat, kuten lähetystön 

taloudenhoidon lähettiläs jätti puolisolleen. Alli-rouvan hyvä ruotsin kielentaito auttoi 

seurustelussa diplomaattipiireissä. Hänen välitön ja puhelias olemuksensa sopi hyvin ruotsalaiseen 

seurustelukulttuuriin. Tukholmassa Alli-rouva oppi kansainvälisille diplomaattitavoille ja 

johtamaan edustushuushollia.

Syksyllä 1939 Paasikivet palasivat Suomeen ja J.K. Paasikivestä tuli salkuton ministeri Risto Rytin 

hallitukseen. Alli Paasikivi esti pienten ongelmien viemisen miehelleen, kuten oli tehnyt ennenkin.  

Paasikivi keskittyi ulkopoliittisiin kysymyksiin. Muut asiat Alli-rouva ohjasi virkamiehille tai muille 

ministereille. Hän puuttui valtioneuvoston asioihin tavalla, joka ei nykyään olisi mahdollista. Kun 

Paasikivi nimitettiin Suomen Moskovan lähettilääksi talvisodan jälkeen, Alli Paasikivi puuttui 

lähetystön asioihin samalla tavalla. Hän hoiti myös Moskovan lähetystön taloutta nuukasti lähes 

perunan tarkkuudella. Alli Paasikivi oli kuin yksityissihteeri miehelleen.

Jatkosodan sytyttyä Paasikivet palasivat eläkeläiselämään.  Välillä oltiin pommituksia paossa 

Keravalla Paasikivien Jukola-nimisellä tilalla, jonka asiat Alli-rouva hoiti Paasikiven Varma-pojan 

kuoleman jälkeen vuodesta 1941. Jukolassa oli kymmeniä hehtaareja viljelysmaata ja 

toistakymmentä lehmää sekä muuta karjaa. Tilanhoitaja kävi kirjeenvaihtoa Alli-puolison eikä itse 

Paasikiven kanssa.

Takaisin julkisuuteen Paasikivet tulivat sodan jälkeen, kun Paasikivestä tuli pääministeri 

marraskuussa 1944 ja presidentti 1946. 

Edustava ensimmäinen nainen



Paasikiven presidenttikaudella Alli Paasikivi oli edustava maan äiti. Hänen roolinsa ärtyisän 

presidentin ja muun maailman välillä jatkui. Linnan emäntänä hän oli tyylikäs ja aktiivinen; entinen 

näyttelijä oli elämänsä roolissa. Kun itsenäisyyspäivän kutsut alkoivat taas sodan jälkeen, niissä 

tarjottiin boolia ja tanssittiin. Booli oli Alli Paasikiven keksintö, se tarjoaminen tuli halvemmaksi 

kuin väkevien juomien eivätkä vieraat humaltuneet yhtä helposti. Presidentinlinnassa hän aloitti 

lasten mehukestit, joihin kutsuttiin koululuokkia, partiolaisia ja muita ryhmiä.

Alli Paasikivi osallistui miehensä rinnalla valtiollisiin tilaisuuksiin. Kansansuosion ja maineen hän 

hankki kuitenkin työstä lasten parissa. Hän oli muun muassa perustamassa kahta säätiötä, 

Lastentautien Tutkimussäätiötä ja Alli Paasikiven Säätiötä.

Lastentautien tutkimussäätiö

Lastenklinikan ja Lastenlinnan rakennushankkeiden rahoitukseen ja materiaalien saantiin hän 

valjasti verkostonsa ystävänsä lastentautiopin professori Arvo Ylpön avuksi. Ylpön ja Alli Paasikiven 

johdolla perustettiin Lastentautien Tutkimussäätiö 1947 (Lastentautien Tutkimussäätiön 

Kannatusyhdistyksen nimellä). Alli Paasikivi auttoi sen perusrahoituksen ja vuosittaisten 

lahjoitusten hankkimista liike-elämältä ja järjestöiltä. Hänen ideansa oli, että säätiön tukemaa 

tutkimusta esiteltiin rahoittajille vuosittain. Kun tilaisuuksiin tuli paikalle talouselämänjohtajia, 

myös toimittajia oli helppo houkutella paikalle ja säätiö sai siten julkisuutta. Tilaisuuksia 

ryhdyttiinkin lääkärien keskuudessa vuorineuvosshowksi. Säätiöön perustettiin Alli Paasikiven 

kuoleman jälkeen hänen nimeään kantava rahasto, josta tuetaan pitkän linjan tutkimuksia. Niihin 

pohjaavat mm. neuvoloissa käytettävät kasvukäyrät.

Alli Paasikiven Säätiö perustettiin sodan jälkeen lakkautetun Lotta Svärd -järjestön varoilla, jotka 

oli takavarikoitu valtiolle. Suuren osan omaisuudestaan Lotta-järjestö oli ehtinyt lahjoittaa Suomen 

Naisten Huoltosäätiölle (nykyinen Lotta Svärd Säätiö). Alli Paasikivi ei ollut lotta eikä osallistunut 

Huoltosäätiön toimintaan. 

Valtiolle takavarikoiduista varoista käytiin SKDL:n ja kommunistien kanssa tiukka kiista eduskuntaa 

ja oikeusistuimia myöten. Ratkaisu löytyi yhdistyslain määräyksestä, että lakkautetun yhdistyksen 

varat käytetään sen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. 

Varoista muodostettiin 1952 (siis 7,5 vuoden kädenväännön jälkeen) kotitaloutta, sosiaalityötä ja 

tutkimusta tukeva yksityinen säätiö. Alli Paasikiveä pyydettiin antamaan sille nimensä ehkä siksi, 

että äärivasemmisto ei toiminut Paasikiveä vastaan ja sen vaatimukset rahojen liittämisestä valtion 



budjettiin laantuivat. Säätiön johtoon tuli maalaisliittolaisia ja sosiaalidemokraatteja, ja kokoomus 

pidettiin käsivarren mitan päässä. Alli Paasikivi oli sen suojelija ja kunniapuheenjohtaja. Hän 

vaikutti säätiön tarkoituksen määrittelyyn ja tukipolitiikkaan. Niinpä muun muassa Sotainvalidien 

Veljesliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastentautien Tutkimussäätiö ja partiolaisten 

järjestöt saivat apurahoja.

Alli Paasikivi osallistui näiden kahden perustamansa säätiöin hallituksen kokouksiin, jotka usein 

pidettiinkin presidentinlinnassa; se taas takasi korkean osallistumisprosentin, kun linnaan oli kiva 

mennä. Alli Paasikivi vaikutti toiminnan sisältöihin enemmän kuin muodollinen asema olisi 

edellyttänyt. Moniin muihin hyviin tarkoituksiin hän antoi nimensä ”suojelijana” presidenttien 

puolisoiden tavan mukaan.  Hän antoi moraalisen tukensa muun muassa 

sotatuberkuloosipotilaiden sekä sotasokeiden hyväksi tehtävään työhön. Hänestä tuli partiolainen 

Kärkölästä kotoisin olevan Helvi Maukolan (myöhemmin Sipilä) innostamana. 

Hänet kutsuttiin useiden järjestöjen kunniajäseneksi ja hänelle myönnettiin niiden ansiomerkkejä. 

Ei ole epäilystä siitä, etteikö Alli Paasikivi olisi ollut sydämestään mukana hankkeissa, joihin hänet 

pyydettiin mukaan. Helposti tulee kuitenkin mieleen, että häntä käytettiin hyväksi.

Jälkimaine

Alli Paasikivi kuoli kesällä 1960. Lehdistö antoi hänelle jo elinaikana Alli-täti -kunnianimen. Aluksi 

sen avulla naureskeltiin tädin puuhastelua, vaikka hän teki vakavaa työtä sodasta nousevan maan 

sosiaalialalla. Toinen vanhenevan naisen käsivarsista käytettävä nimitys ”allit” on hieman epäreilu. 

Hänen tyylitajunsa ja esiintymiskykynsä olivat tärkeitä maan kansainväliselle asemalle, kun 

haluttiin pysyä läntisten demokratioiden joukossa. 

Paasikiven pojanpojan Juhani Paasikiven mukaan Alli-tädin – kuten he tätä kutsuivat – merkittävä 

valtiollinen teko oli J.K. Paasikiven päiväkirjojen säilyttäminen. Ne suljettiin Kansallis-Osake-Pankin 

holviin. Paketti aukaistiin 25 vuotta Alli-rouvan kuoleman jälkeen 1985. Holvista löytyvät 

alkuperäiset pikakirjoituksella kirjoitetut muistiinpanot ja translitteroituna noin 3000 

konekirjoitusarkkia. Ne ovat olleet oleellinen lähdeaineisto sotavuosien ja kylmän sodan 

alkuvuosien tutkimukselle.



Lopuksi

Alli Paasikivi oli siis nainen paikallaan. Hän nousi käsityölaistaustasta valkokaulusammattiin 

koulutuksen avulla – hyvin suomalaiseen tapaan. Avioliiton myötä hän nousi valtaeliittiin ja hoiti 

siellä aviovaimon osan kuuliaisesti, joskin myös innokkaasti. Hän oli eräällä tavalla sukupuolensa 

vanki, mutta saattoi toteuttaa kunnianhimoaan avioliiton kautta - ja otti siitä kaiken mahdollisen 

irti. 

(SKS julkaisee Aura Korppi-Tommolan teoksen Alli Paasikivi -tarmokas taustavaikuttaja syksyllä 

2021.)


