
Den första kvinnliga ministern i Finland, men också mycket mer. Berättelsen om 
Miina Sillanpää handlar om en flicka som föddes i ett fattigt torp i hungerårens 
Finland den 4 juni 1866.  

Miina började förvärvsarbeta i tolv års ålder på bomullsfabriken i Forssa och därefter 
på spikfabriken i Jockis. Hennes skolgång förblev anspråkslös: den begränsade sig till 
den ambulerande skolan och fabriksskolan. Senare började Miina som piga i Borgå, 
varifrån hon flyttade till Helsingfors för att arbeta som hembiträde. 
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Vem var Miina Sillanpää?

”Jag önskar att jag fick kvinnor att vakna upp och inse sina rättigheter. Jag förstår inte varför 
kvinnor alltid ska nöja sig med nådebrödet, varför de alltid måste stå ut med all den underskattning 

som kommer till deras del.”

Miina Sillanpää gjorde en lång karriär som ordförande för Helsingfors 
Tjänarinneförening (1901–1952) och inom arbetet för bättre rättigheter och 
arbetsförhållanden för hembiträden. Miina Sillanpää var en av de 19 kvinnor som 
invaldes i Finlands första riksdag år 1907. Hon kom att delta i 38 riksmöten som 
riksdagsledamot, vilket fortfarande är rekordet för kvinnliga riksdagsledamöter. Åren 
1926–1927 verkade hon som socialminister. Som journalist tog Miina Sillanpää starkt 
ställning till de missförhållanden som hon observerade.

Hennes arbete präglades av de centrala 
värderingarna rättvisa och jämlikhet. Hon 
var aktiv och åstadkom mycket. Hon ingrep 
ofta i samhälleliga missförhållanden och 
arbetade särskilt för att förbättra de sämre 
lottade medborgarnas ställning. Hon 
debatterade arbetande kvinnors villkor och 
familjeförhållanden, grundade mödrahem 
för ensamförsörjande mammor och deras 
barn och lyfte fram åldringarnas ställning i 
samhället.

”Varje barn ska räddas till livet” 

Minister Miina Sillanpää



”Det levande livet kräver sin rätt. Livet kan och får inte stanna upp.”

Vad skulle Miina Sillanpää göra i dag? 
Fundera på det – och handla som Miina skulle göra!

Miina Sillanpää i korthet

Föddes i Jockis 1866
Arbetade på fabrik 
Piga och hembiträde 
Ordförande för Tjänarinneföreningen
Arbetsförmedling för hembiträden 
Inspektör för Elantos restauranger
Riksdagsledamot
Den första kvinnliga ministern i Fin-
land 
Journalist
Beviljades hederstiteln ekonomiråd
Kulturfondens stora pris
Dog i Helsingfors 1952

Mer information om Miina Sillanpää och arvet efter henne:
www.miinasillanpaaseura.fi
Blogi: https://miinasillanpaa.wordpress.com/
Facebook: Miina Sillanpää
Twitter: Miina150

Organisationer som fortsätter i Miina Sillanpääs spår i dag:
Miina Sillanpään Säätiö sr    miinasillanpaa.fi
Förbundet för mödra- och skyddshem rf    ensijaturvakotienliitto.fi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry     valli.fi

Vid sidan av sin politiska karriär utövade Miina Sillanpää också ett betydande 
medborgarinflytande, och spåren av hennes verksamhet syns fortfarande i dag på 
många delområden i samhället. Miina Sillanpää beviljades Finska Kulturfondens stora 
pris och ekonomiråds hederstitel för sina meriter. 

”Om jag fick börja om mitt arbete från början och någon frågade mig vilka vägar jag skulle välja, 
skulle jag utan tvekan svara: desamma.”

Riksdagsledamot Miina Sillanpää


