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Pauli Kettunen 

Perinteen pohjalta uudelle tielle 

- SDP:n joulukuun 1918 puoluekokous ja sen merkitys parlamentaarisen 

demokratian kehittymiselle 

 

 

Historioitsija tietää sellaista, mitä hänen tarkastelemansa menneisyyden toimijat eivät tienneet, 

sellaista mikä näille oli avointa, epävarmaa tulevaisuutta, ristiriitaisten tavoitteiden kamppailua.  

Historioitsija antaa menneille teoille ja tapahtumille merkityksiä omassa nykyisyydessään, mutta 

tämä ei oikeuta häntä jäljittämään menneestä toiminnasta vain sitä, mikä näyttää tieltä 

nykyisyyteen. Jos mennytta toimintaa jäädään tarkastelemaan haparoivina ensi askelina tai 

kaukonäköisena suunnannäyttämisenä nykyisyyttä kohti, sivuun jää nykyisyydenkin 

ymmärtämiselle tärkeätä. Toiminnan seuraukset ovat usein olleet tarkoittamattomia. Ja 

toteutuneiden tavoitteiden rinnalla ovat kamppailleet monet toteutumattomat, jotka ovat kuitenkin 

muovanneet sitä, mikä on toteutunut.   

Tämä on lähestymistapani siihen, miten vuoden 1918 sisällissodan – eli aikalaisten kielessä 

sisällissotia tarkoittanein ilmaisuin: kansalaissodan – kokemukset ja tulokset rakentuivat 

sosialidemokraattien tulevaisuuden odotuksiin ja tavoitteisiin. Tarkastelen ensiksi sitä, miten 

sosialidemokraattisen puolueen jälleenrakentajat vuoden 1918 lopussa määrittelivät tilannettaan ja 

tehtäviään ja miten he siinä suhteuttivat toisiinsa kokemuksiaan ja odotuksiaan. Sen jälkeen siirryn 

siihen, miten sosialidemokratia näiden tilanteen- ja tehtävänmääritysten pohjalta asemoitui 

poliittiseen järjestelmään ja muovasi sitä ja miten se siten aikaansai muutoksia 

toimintaedellytyksissään ja edelleen omissa tilanteen- ja tehtävänmäärityksissään. Lopuksi esitän 

joitakin näkökohtia siitä, millainen merkitys vuosien 1917-1918 kokemusten ja tulosten 

työstämisellä, ja sosialidemokratian osuudella siinä, on ollut suomalaisen poliittisen demokratian 

muotoutumisessa. 
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Irtisanoutuminen vallankumousyrityksestä ja jatkuvuuden edustaminen  

 

Heti joulunpyhien jälkeen 1918 Helsingin Koiton talolle kokoontui 240 vaihtelevin tavoin valittua 

edustajaa kokoukseen, joka julistautui sosialidemokraattisen puolueen ylimääräiseksi 

puoluekokoukseksi. Sen oli kutsunut koolle marraskuussa pidetyn neuvottelukokouksen valitsema 

väliaikainen puoluetoimikunta. Tämä koostui vallankumousyrityksestä irtisanoutuneista 

sosialidemokraateista, joista monet olivat olleet jo Helsingin valtauksen jälkeen huhtikuussa 1918 

antamassa ”Julistusta Suomen työväelle”. Useimpien tausta oli osuustoimintaliikkeessä, kuten 

puheenjohtajaksi valitun Väinö Tannerin, joka sitten ylimääräisessä puoluekokouksen päätöksellä 

jatkoi puoluetoimikunnan puheenjohtajana yhdessä ammattiyhdistysjohtajana tunnetun Matti 

Paasivuoren kanssa. Molemmat olivat kuuluneet Tokoin senaattiin, ja Paasivuori oli aluksi ainoa 

sosialidemokraatti sisällissodan jälkeisessä tynkäeduskunnassa.  

Sisällissodan valkoinen voitto oli painanut työväenjärjestöt maahan, mutta vuoden 1918 lopulla 

toimintaa voitiin käynnistellä eri puolilla Suomea. Edellisvuonna säädetyn kunnallislain 

edellyttämiä yleiseen äänioikeuteen perustuvia vaaleja järjestettiin joulukuun eri päivinä, ja monissa 

kunnissa, erityisen merkittävästi sisällissodan ratkaisutaistelujen kaupungissa Tampereella, 

sosialistien listat menestyivät hyvin. Suomen Sosialidemokraatti ilmestyi syyskuusta 1918 lähtien, 

tosin välillä lakkautettuna, ja vuoden 1918 lopulla kunnallisvaalit kuuluivat lehden pääaiheisiin. 

Ylimääräisen puoluekokouksen aloituspäivänä, 27. joulukuuta, kerrottiin esimerkiksi, että 

Pihtiputaan valtuustoon oli valittu 11 sosialistia ja 10 porvaria, ja Helsingin työväestöä kehotettiin 

käyttämään äänioikeuttaan.  

Suomen Sosialidemokraatin tuon päivän pääkirjoitus, kaiketi päätoimittaja Hannes Ryömän 

kirjoittama, toivotti kokoukselle ”harkittua, tuloksellista työskentelyä tällä maailman historiallisesti 

tärkeällä hetkellä”. Oli tosiaan helppoa arvioida, että hetki oli maailmanhistoriallisesti tärkeä. 

Kaikkea muuta kuin helppoa oli kuitenkin hahmottaa, missä mielessä se oli tärkeä.  

Maailmansota oli päättynyt marraskuussa. Valkoisen Suomen ja erityisesti monarkiahankkeen tuki, 

Saksan keisarikunta, oli paitsi hävinnyt sodan myös luhistunut vallankumouksessa, jonka 

poliittisesta sisällöstä parhaillaan kamppailtiin. Suomessa Saksan ja saksalaissuuntauksen tappio 

merkitsi poliittista käännettä, ja myös sodan voittajavaltioiden vaatimia, tynkäeduskunnan ajan 

päättäviä eduskuntavaaleja keväälle 1919. Eduskuntavaaleihin valmistautuminen oli ylimääräisen 

puoluekokouksen tärkeitä kysymyksiä. Porvarillinen puoluekenttäkin oli muuttunut. Joulukuun 
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1918 alussa oli perustettu valtiomuotokamppailun rintamalinjoja noudatellen kansallinen 

edistyspuolue ja kansallinen kokoomus.  

Suomen työväestön kovat kokemukset ja elämänmenoa edelleen ahdistanut elintarvikepula ja 

hintojen nousu liittyivät selvästikin kansainväliseen poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin, mutta mitä 

kriisistä seuraisi? Euroopan monikansalliset imperiumit Venäjä, Itävalta-Unkari ja Ottomaani-

imperiumi olivat hajoamassa, mutta mitä tulisi tilalle? Bolshevikkien visiot siitä, miten sorrettujen 

kansojen vapaustaistelut sulautuisivat osaksi proletariaatin maailmanvallankumousta, olivat heidän 

osaltaan kääntymässä vallansäilyttämistaisteluiksi, joissa vastassa olivat ulkovaltojen tukemat 

valkoiset kenraalit ja vanhojen valtarakenteiden murtuessa muun muassa Baltian maissa nousseet 

kansalliset itsenäistymispyrkimykset. Millainen Venäjä kaikesta kaaoksesta tulisi, oli hämärän 

peitossa, mutta oli selvää, että asialla oli suuri merkitys Suomelle. Valkoinen senaatti oli keväällä 

1918 katsonut Suomen olevan sotatilassa Neuvosto-Venäjän kanssa, ja näin jatkui Tarton rauhaan 

1920. Suomalaiset vapaaehtoisjoukot tekivät 1918-1920 retkiä Itä-Karjalaan ja osallistuivat Viron 

vapaussotaan. Sosialidemokraattien ylimääräisessä puoluekokouksessa ulkopolitiikasta, uudesta 

teemasta, alusti Reinhold Sventorzetski. Hän sai kokouksen hyväksynnän linjaukselleen, johon 

kuului Suomen ikuinen puolueettomuus, jäsenyys suunnitellussa Kansainliitossa ja kansainvälinen 

sosialidemokraattinen yhteistoiminta.   

Työväenliikkeen tunnetuimmat johtajat, kukistetun vallankumousyrityksen johtajat, olivat paenneet 

Neuvosto-Venäjälle. Pääosa heistä oli perustamassa Suomen kommunistista puoluetta Moskovassa 

elokuussa 1918. Otto Wille Kuusinen ja muut arvostelivat ankarasti siihenastista, myös kapinan 

aikaista, toimintalinjaansa porvarillisen demokratian harhoista. ”Kansanvallan” sijasta oli pyrittävä 

”rautaiseen työväen diktatuuriin”, ja valmistautuminen aseellinen vallankumoukseen oli ainoa 

hyväksyttävä menettelytapa. Kun työväenliike sangen nopeasti elpyi joukkoliikkeeksi, 

kommunistien oli pakko tarkistaa suhtautumistaan julkiseen toimintaan, kuten eduskuntatyöhön ja 

ammattiyhdistystoimintaan, ja he ryhtyivät johtamaan sosialidemokraattisesta puolueesta irtautuvaa 

vasemmistosuuntaa.  SKP:n perustamisvaiheen linjanmäärittelyt tarjosivat joka tapauksessa 

sosialidemokraattisen puolueen uudelle johdolle hyvät mahdollisuudet todistaa, että he edustivat 

työväenliikkeen jatkuvuutta, jolta entiset johtajat olivat jo vallankumousyritykseen ryhtyessään ja 

lopullisesti SKP:n perustaessaan irtautuneet. 

Ylimääräisen puoluekokouksen päätökset korostivat jatkuvuutta. Uuden puoluejohdon 

tunnetuimpiin jäseniin kuulunut Taavi Tainio esitteli menettelytapaponnet, joita perustellessaan hän 

kuvasi yksityiskohtaisesti Suomen kommunistisen puolueen perustamista ja ohjelmaa. Neuvosto-

Venäjälle paenneet työväenjohtajat olivat hänen mukaansa tehneet täysin väärät johtopäätökset 
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tappiollisesta vallankumousyrityksestä. Sen sijaan että he olisivat oppineet, etteivät 

vallankumouksen yhteiskunnalliset edellytykset vielä Suomessa vallinneet eikä myöskään Suomen 

työväestö ollut siihen riittävän kehittynyt ja ettei vallankumouksen tekeminen asein ja etenkään 

Venäjän tuella voinut Suomessa onnistua, he olivat ryhtyneet tuomaan Suomeen bolshevismia. Se 

oli Venäjän kehittymättömien olojen tuote, siellä ymmärrettävä, mutta Suomelle sopimaton. 

Menettelytapapäätös kiteytti kannan: 

Hyläten haaveellisina semmoiset käsitykset, joiden mukaan sosialidemokratian pitäisi jo 

taloudellisesti kehittymättömissä oloissa pyrkiä vaikkapa vähemmistönä ollen väkivalloin 

ottamaan käsiinsä valtiovallan, kehoittaa Suomen sosialidemokratisen puolueen 

ylimääräinen puoluekokous Suomen työväkeä järjestäytymään kaikilla yhteiskunnan elämän 

aloilla, voidakseen menestyksellä käydä kansainvälisessä sosialidemokraattisessa hengessä 

luokkataistelua, jonka tarkoituksena on nyt jo porvarillisen yhteiskunnan kestäessä 

mahdollisimman pontevasti valvoa ja laajentaa työväenluokan oikeuksia sekä jouduttaa 

kehitystä, joka on vievä sosialidemokratian päämäärän saavuttamiseen, nykyisen 

luokkavaltaan perustuvan yhteiskuntajärjestelmän vaihtamiseen sosialistiseen 

yhteiskuntajärjestelmään.   

Sitä, että uudelleen rakennettava sosialidemokraattinen puolue jatkoi vanhaa linjaa, kirkasti ponsi, 

jossa korostettiin valtiollisen ja kunnallisen toiminnan tärkeyttä mutta myös siinä sovellettavaa 

luokkataistelulinjaa: 

Erityisesti eduskunnalliseen toimintaan nähden teroittaa puoluekokous, että 

sosialidemokraattisten edustajain tulee harjoittaa itsenäistä proletaarista 

luokkataistelupolitiikkaa, joten eduskuntaryhmä ainoastaan tilapäisesti, silloin kun se katsoo 

työväen edun sitä vaativan, voi sosialidemokratian itsenäisyydestä luopumatta ja 

luokkavastakohtia himmentämättä ryhtyä yhteistoimintaan porvarillisten ryhmäin kanssa. 

Menettelytapapäätöksen lopuksi porvaristoa varoitettiin siitä, että työväenliikkeen toimintaa 

tukahduttavilla ja rajoittavilla toimilla vahvistettaisiin kommunismin kannatusta.  

Jatkuvuutta korostettaessa vallankumousyritys näyttäytyi täydellisenä poikkeamana linjalta. Tanner 

kuvasi monissa puheissaan jyrkkää eroa sen välillä, mikä oli ollut työväenluokan asema ennen 

vallankumousyritystä ja sen jälkeen. Näin esimerkiksi ylimääräisen puoluekokouksen 

avauspuheessa: 

Ei koskaan ennen ole minkään maan yhteiskunnallista luokkaa niin lyhyessä ajassa syösty 

vallan ja voiman huipuilta mitä syvimpään kurjuuteen ja merkityksettömään asemaan. Ja 
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kaikki tämä oli seurausta väärästä menettelytavasta, onnettomasti suoritetuista laskelmista, 

joiden tarkoituksena oli jouduttaa työväenluokan valtaan pääsyä, mutta jotka sensijaan sitä 

pitemmäksi aikaa hidastuttivat.  

Vuotta myöhemmin, joulukuun 1919 puoluekokouksessa, Tanner vetosi myös siihen, mitä 

Euroopan maissa oli tapahtunut, kun poliittinen demokratia oli laajentunut maailmansodan jälkeen: 

Kaikkialla kohtaakin sosialidemokraattisen luokkataistelijan silmää ilahduttava näky: 

työväki on voimakkaassa liikkeessä, pyrkii osalliseksi valtiovallasta ja jopa muutamissa 

maissa on sen kokonaan vallannutkin. 

Kansainvälisen kehityksen kuvaus toimi valoisana kontrastina sille, miten Suomessa työväenluokan 

vahva asema oli turmeltu ”vääriin laskelmiin perustuvalla, toivottomalla 

vallankaappausyrityksellä”.   

Tannerilla sen paremmin kuin muillakaan sosialidemokraateilla ei ollut vaikeuksia käyttää 

”luokka”-käsitettä ja puhua työväenluokasta tai työväestä paitsi sosiaalisena kokonaisuutena myös 

poliittisena toimijana. Myös ”luokkataistelu” kuului sosialidemokraattien kielenkäyttöön 1920-

luvulla ja vielä 1930-luvullakin, vaikkei silloin enää yhtä luontevasti. Työväki kävi luokkataistelua 

eri rintamilla: eduskunnassa valtiollista, kunnanvaltuustossa kunnallista ja ammattiyhdistyksessä 

ammatillista luokkataistelua.  

Samalla kun sosialidemokraattisen puolueen uudelleenrakentajat irtisanoutuivat vuoden 1918 

vallankumousyrityksestä, heille oli tärkeätä edustaa työväenliikkeen jatkuvuutta. Mutta 

sosialidemokraattien poliittisen voiman ja aseman kannalta oli keskeistä myös se, että samalla kun 

he irtisanoutuivat vallankumousyrityksestä, he kantoivat ja edustivat sisällissodan punaista perintöä.  

 

Irtisanoutuminen vallankumousyrityksestä ja punaisen perinnön edustaminen 

  

Ylimääräistä puoluekokousta käsitelleen pääkirjoituksen lisäksi Suomen Sosialidemokraatin 

etusivulla oli 27. joulukuuta 1918, kuten usein muulloinkin noihin aikoihin, keväällä ammuttujen tai 

myöhemmin vankileireillä menehtyneiden kuolinilmoituksia sekä toimintaansa käynnistävien 

ammattiosastojen ja muiden työväenjärjestöjen kokouskutsuja. Tynkäeduskunnan istunnoissa 

Paasivuori oli alusta lähtien rohkeasti arvostellut sisällissodan voittajien toimia, ja Tannerin matka 

Pohjoismaihin elokuussa 1918 oli tärkeä vankileiriolojen julkituomisessa ja kansainvälisen 

painostuksen aikaansaamisessa. Ylimääräisessä puoluekokouksessa käsiteltiin punaorpojen ja -
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leskien avustamista sekä armahduskysymystä. Kapinasta tuomittujen armahtaminen oli 

sosialidemokraattisen eduskuntatyön keskeisiä tavoitteita, kunnes armahdusten viimeinen vaihe 

toteutettiin Tannerin sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen päätöksin vuonna 1927. 

Tannerin mainetta valkoisen taantumuksen vastustajana vahvisti tapa, jolla hän ylimääräisessä 

puoluekokouksessa torjui paikalla olleen poliisimestarin apulaisen yrityksen keskeyttää Mikko 

Ampujan alustus suojeluskunnista. Vielä paljon laajempaa julkisuutta Tanner sai jouduttuaan 

tuomiolle puolueen kevään 1919 eduskuntavaalien ”Sorron yöstä nouskaa”-vaalijulistuksesta ja 

esitettyään oikeudessa 100-sivuisen puolustuspuheen, joka julkaistiin useassa osassa Suomen 

Sosialidemokraatissa. 

Sosialidemokraattinen pilalehti Kurikka ilmaisi punaisen perinnön kantamisen ja edustukselliseen 

demokratiaan sitoutumisen yhdistelmää joulukuun 1921 kunnallisvaalien edellä. Kansikuvan 

tekstinä oli ”Päiväkäsky”: 

Punakaartilaiset, eivät ainoastaan ne, jotka ottivat osaa v:n 1918 taisteluihin, vaan myöskin 

ne, jotka siviiliväkenä antoivat siveellisen kannatuksensa mainitulle kaartille, määrätään 

kuluvan joulukuun 5 ja 6 päivinä ottamaan osaa siihen, jo pitemmän aikaa 

valmistuksenalaisena olevaan hyökkäykseen, joka mainittuina päivinä tehdään porvarillisen 

yhteiskunnan vallituksia vastaan. 

Seuraavalla sivulla pakinoitsija Sasu Punanen (Yrjö Räisänen) selitti, mistä hyökkäyksessä oli kyse: 

Urhoollisia olitte punakaartissa. Siitä kiitos. Mutta ei ole työmiehelle kivääri oikea ase. Se 

kuuluu porvarille. Mutta vaalilippu on se ase, jolla työmiehen on porvaria lyötävä. 

Vaalilipun on jumala aseeksi työmiehen käteen antanut ja sanonut: pidä sillä puoliasi. 

Täräytä sillä niin, että porvari tietää kuka täräyttäjä on. Täräytä kuolleiden, kuopissa 

lojuvien puolesta ja niiden puolesta, jotka linnassa ovat. 

Sosialidemokraattisen puolueen aiemmista jäsenistä ja äänestäjistä monet olivat saaneet surmansa 

tai paenneet Neuvosto-Venäjälle ja noin 60 000 oli menettänyt määräajaksi kansalaisluottamuksen 

ja siten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Maaliskuun 1919 eduskuntavaaleissa sosialidemokraatit 

saavuttivat kuitenkin saman edustajamäärän, 80, kuin ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan 

vaaleissa 1907. Työväenjärjestöt elpyivät hyvin nopeasti, mutta samalla työväenliike jakautui. 

Sosialidemokraattinen puolue oli 1920-luvulla vaalikannatukseltaan selvästi vahvempi kuin siitä 

joulukuun 1919 puoluekokouksen jälkeen irtautunut, kommunistien johtama vasemmistosuunta. 

Tällä oli kuitenkin johtoasema ammattiyhdistysliikkeessä, kunnes kaikki kommunistiseksi katsottu 

toiminta lapuanliikkeen voiman vaiheessa vuonna 1930 painettiin maan alle. 
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Sisällissodan kokemukset ja tulokset vahvistivat näkemystä työväenliikkeestä leirinä porvarillisessa 

yhteiskunnassa ja porvariston leiriä vastassa. Sosialidemokraattien ja kommunistien suhde 

poliittiseen järjestelmään muodostui sangen erilaiseksi, mutta kokemus työväestä leirinä loi 

yhteisen kehyksen. Tämä syvensi keskinäisen taistelun katkeruutta, koska se toi taisteluun 

petossyytteet. Niille antoi pontta se, miten sisällissodan kokemus ja tulos sekä suhde 

Neuvostoliittoon rakentuivat valtiokoneiston toimintatapoihin ja määrittivät sallitun politiikan 

rajoja. Kun sosialidemokraatit arvostelivat ”Moskovasta johdettua” toimintaa, he kommunistien 

näkökulmasta antoivat aseita valtion pakkovaltakoneistolle, ”noskelaiset ohranoivat”. 

Sosialidemokraattien näkökulmasta taas kommunismi uhkasi työväenliikkeen toimintaedellytyksiä 

”ruokkimalla taantumusta ja tekemällä sen elinvoimaiseksi”, kuten Tanner sanoi vuonna 1926. 

Sosialidemokraattiseen näkemykseen kommunismista työväenluokan pettämisenä alkoi ennen 

pitkää liittyä myös syytös kansakunnan pettämisestä. 

 

Joukkojen kasvattaminen  

 

Työväenliikkeen eri suuntien johtopäätöksissä vuosien 1917-1918 kokemuksista oli yhteistä arvio, 

että joukkojen poliittinen vaikutus oli jäänyt kehittymättömälle, vaistonvaraiselle tasolle. Yhtenä 

ratkaisuna oli kommunistinen etujoukkopuolue, joka kasvattaisi ja johtaisi joukot proletaarisen 

maailmanvallankumouksen toteuttajiksi. Sosialidemokraattista johtopäätöstä osoitti se, miten 

Työväen Sivistysliiton perustamista vuonna 1919 perusteltiin: ”Työväenliikkeemme on vuosien 

kuluessa ja varsinkin muutamina viime vuosina kasvanut enemmän laajuutta kuin syvyyttä. 

Joukkoja ovat ajaneet järjestöihin suureksi osaksi vain ulkonaiset olosuhteet, vaisto ja 

työväenluokan yhteenkuuluvaisuuden tunne.” 

Tähän johtopäätökseen voitiin kuitenkin tulla kahdesta suunnasta. Ensimmäistä edusti K. H. Wiik, 

jonka viranomaisia piileskellessään kirjoittama tilitysteos Kovan kokemuksen opetuksia ilmestyi 

vuoden 1918 lopulla.  Vuosina 1917–1918 työväenliikkeen johto oli luottanut liiaksi joukkojen 

”alkuperäisiin vaistoihin” ja joutunut olosuhteiden armoille. Katastrofin jälkeen kaiken muun 

ylittävänä tehtävänä oli työväen ”henkinen” kasvattaminen ymmärtämään, että yhteiskunnalliseen 

vallankumoukseen voitaisiin ryhtyä vasta sen edellytysten kypsyttyä ja työväenluokan kypsyttyä 

tähän historialliseen tehtäväänsä. Käänteisesti Wiik uskoi, että joukkojen ”terve luokkavaisto pystyy 

pitämään niiden johtajat poissa semmoisista kompromisseista, jotka tietäisivät sosialidemokratian 

itsenäisyydestä luopumista”.  
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Tanner ja Ryömä samoin kuin Wiikin tavoin vuosien 1917-1918 kokemusta tilittänyt Evert 

Huttunen puolestaan tekivät ennen muuta parlamentaarisen reformipolitiikan edellytyksistä 

lähteneitä johtopäätöksiä. Työväenpuolueen vanha johto oli hylännyt maaliskuun vallankumouksen 

avaamat parlamentaarisen uudistuspolitiikan ja edistyksellisten porvarillisten ryhmien kanssa 

tehtävän uudistuspolitiikan mahdollisuudet, antanut bolsevistisen vaikutuksen levitä työväestön 

keskuudessa, itsekin kiihottanut työväestöä luokkavihaan ja lopulta puoluepäätösten vastaisesti 

astunut vallankumouksen tielle. Harhaanjohdettu työväestö oli opetettava ymmärtämään 

käytännöllisen uudistuspolitiikan merkitys.  

Wiikin ja Tannerin edustamat johtopäätökset vuosien 1917-1918 kokemuksesta näkyivät usein 

yhteen liittyneinä sosialidemokraattien tavoissa hahmottaa poliittisia tavoitteita ja keinoja. Ne 

vaikuttivat kuitenkin myös ristiriidoissa, jotka koskivat sitä, miten sosialidemokratia kiinnnittyi ja 

asemoitui poliittiseen järjestelmään. 

  

Porvariston hajottaminen 

 

Joulukuun 1918 ja joulukuun 1919 puoluekokouspäätökset toistivat vanhan työväenliikkeen ajan 

varoitukset porvariston kanssa tehtävän yhteistyön vaaroista. Sosialidemokratian parlamentaaristen 

toimintaedellytysten turvaaminen ja vahvistaminen näytti kuitenkin edellyttävän sitä, että oli 

koetettava hajottaa porvarillista rintamaa.  

Tanner esitteli tätä linjaa joulukuun 1919 puoluekokouksessa: 

 Mutta on myös toinen suunta, toinen työskentelytapa sosialidemokraattisessa puolueessa, ja 

se on se, että ei vedetä yhtä ainoaa eri ryhmiä erottavaa rajaa, vaan koetetaan tunkea niitä 

rajoja porvariston keskuuteen niin moneen paikkaan kuin on mahdollista, koetetaan hajoittaa 

porvaristo. 

      [---] meidän on ryhdyttävä hajoittamaan porvarillisia ryhmiä ja koetettava toimia siten, että 

tähän maahan saadaan syntymään mahdollisimman voimakas keskustaporvaristoryhmä, n.s. 

porvarillinen radikaalinen tai vapaamielinen ryhmä, joka kaikissa sivistysvaltioissa on jo 

vuosikymmeniä ollut ja joka on siellä vaikuttanut tasoittavasti semmoisten äärimmäisten 

vaatimusten tullessa esitetyksi kuin mitä meilläkin on näinä vuosina tapahtunut. Täällä 

kysytään, missä se radikaalinen ryhmä on. Minä sanon, että siihen on olemassa heikko itu, ja 
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meidän tehtävämme on mahdollisimman paljon tukea tätä itua, niin että se voi kasvaa ja 

muodostua semmoiseksi taimeksi —  

Hänet keskeytti välihuuto kokoussalista: ”Ja hajoittaa työväki!” Porvaristoa hajottava toimintalinja 

tosiaan edellytti selvää rajanvetoa kommunisteihin. Tästä saatiin näyttöä muun muassa vuonna 

1923, jolloin sosialidemokraattien ja kommunistien yhteiset mielenosoitukset poliittisten vankien 

armahtamiseksi saivat vastaansa yhtenäistyneen valkoisen rintaman.   

Vuoden 1918 sodan tulkitseminen Suomen kansan vapaussodaksi yhdisti porvarillisia ryhmiä. 

Mutta ”vapaussodan perintöjä” oli erilaisia, ja niihin liittyivät erilaiset yhteiskuntarauhan 

palauttamisen visiot. Oikeistossa monet pyrkivät pystyttämään uudelleen lujan esivallan, nyt 

valkoiselle kansalliselle pohjalle, eikä yhteiskunnallisia ristiriitoja ilmaiseva työväenliike tähän 

tavoitteeseen sopinut. Sosiaaliliberaalissa keskustassa taas katsottiin, että vapaussodalla oli estetty 

joutuminen Venäjän vallankumouksen kurimukseen, minkä jälkeen oli palattava kansallista eheyttä 

palvelevaan uudistuspolitiikkaan ja hakeuduttava siinä yhteistyöhön reformistisen 

sosialidemokratian kanssa. Tämä oli sosialidemokraattien tuella ensimmäiseksi tasavallan 

presidentiksi valitun K. J. Ståhlbergin näkemys. Maalaisliitossa taas Santeri Alkio ja muut näkivät 

vapaussodan talonpoikaisen kansan nousuna, jonka tuloksen oli vahvistettava kansan oikeus 

edustautua valtiossa ja joka osoitti, että yhteiskuntarauha oli rakennettava laajentamalla itsenäistä, 

maansa omistavaa talonpoikaisväestöä. 

Vapaussodan perinnön eri tulkinnat kamppailivat monarkian ja tasavallan välisessä 

valtiomuototaistelussa sekä säädettäessä tasavaltaista hallitusmuotoa vuoden 1919 eduskuntavaalien 

jälkeen. Joulukuun 1918 ylimääräisessä puoluekokouksessa Väinö Voionmaa alusti 

hallitusmuotokysymyksestä, ja hän oli keskeinen sosialidemokraattinen vaikuttaja myös asian 

ratkaisuvaiheissa eduskunnassa.  

Valkoinen ideologinen yhtenäisyys näkyi esimerkiksi kunnanvaltuustojen päättäessä 

suojeluskuntien avustuksista, mutta porvarillinen politiikka oli hajanaista ja hallitukset vaihtuivat 

tavan takaa. Kaikkiaan 17 hallitusta ehti istua vuosina 1918-1929. Yhtenä monista 

vähemmistöhallituksista oli vuoden istunut Tannerin hallitus 1926-1927. Sosialidemokraattien 

mahdollinen hallitusyhteistyö porvarillisten keskiryhmien kanssa oli esillä jo vuonna 1919, mutta se 

ei toteutunut. Kantaa vanhastaan torjuttuun ”ministerisosialismiin” lievennettiin 1920-luvulla, mutta 

sosialidemokraattien ja porvarillisen keskustan hallituskoalitiosta ei muodostunut minkäänlaista 

strategista tavoitetta. Tannerin vähemmistöhallituksen jälkeen kului kymmenen vuotta, ennen kuin 

sosialidemokraatit seuraavan kerran tulivat hallitukseen. Tätä ennen oli nousi liike, joka halusi 

tehdä valkoisesta ideologisesta yhtenäisyydestä poliittista käytäntöä.  
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Lapuanliikkeessä oli eri kehiä ja vaiheita. Laajana porvarillisena reaktiona ja suppeampana terroriin 

nojaavana ulkoparlamentaarisena painostuksena se ryhtyi hävittämään ei ainoastaan kommunismia 

vaan ennen muuta ”parlamentaarista rämettymistä”. Sosialidemokraatit arvioivat, että kommunistit 

olivat ruokkineet äärioikeistoa, mutta fasismille ei Suomessa olisi edellytyksiä, koska se oli vastoin 

talonpoikaiston etuja. Näiltä pohjin sosialidemokraatit tekivät 1920- ja 1930-luvun taitteessa entistä 

jyrkemmän rajan kommunisteihin, jotka puolestaan tekivät parhaansa eristäytyäkseen 

voimattomaan kumouksellisuuteen ja valtiokoneiston iskun kohteiksi. Parlamentaarisen 

demokratian puolustamiselle tuli sosialidemokraattien näkökulmasta entistä tärkeämmäksi se, miten 

talonpoikaisväestöä edustava maalaisliitto asennoituisi ja asemoituisi.   

 

Vuoden 1918 kokemusten ja tulosten työstäminen 

 

Maalaisliittoa ja sosialidemokraatteja erotti vuoden 1918 valkoisen ja punaisen kokemuksen 

vastakohta. Siihen liittyi taistelu, jossa oli vastakkain kaksi käsitystä työtätekevästä kansasta. 

Toinen oli talonpoikainen kansa, toiseen taas viittasi käsite “työväki”, jolla oli Suomen 

työväenliikkeen kielenkäytössä sosiaalisesti laaja sisältö mutta ennen kaikkea poliittinen merkitys. 

Taistelu koski sitä, miten ihmiset poliittisesti tulkitsivat sosiaaliset kokemuksensa, ja päällimmäinen 

kysymys oli se, kuuluisiko maaseudun vähäväkinen väestö talonpoikaiseen kansaan vai työväkeen. 

Vuonna 1937 maalaisliitto ja sosialidemokraatit sopivat hallitusyhteistyöstä. Muodostettiin 

ensimmäinen punamultahallitus. Se edusti uutta ajattelua. Punamultahallitusta muodostettaessa 

jätettiin taka-alalle kamppailu siitä, kenellä oli oikeus ja valta puhua kansan nimissä ja määritellä 

kansa. Uuden hallituskoalition puolueet tunnustivat vastavuoroisesti edustavansa vain kansanosia, 

tiettyjä väestöryhmiä ja näiden erityisetuja, joita yhteensovittamalla toteutettaisiin kansallista etua. 

Samaan aikaan sosialidermokaattisessa puolueessa kirkastettiin edelleen rajaa vasemmalle, mikä nyt 

avasi kuilun myös Tannerin ja Wiikin välille. 

Valtiovarainministeri Tanner vastasi vuonna 1938 oikeiston syytöksiin sosialidemokratian 

marxilaisuudesta, tosin oman väen juhlassa. Sosialidemokraatit todella olivat edelleen ”täysin 

pesunkestäviä marxilaisia”. Perusteluna oli ehkä yllättävältä kuulostava väite, jonka mukaan 

”kunnon ukko Marx, jos kukaan, oli käytännöllisen politiikan mies”. Marx oli Tannerin mukaan 

aivan oikein saarnannut ”leppymätöntä luokkataistelua”, mutta maailma oli sen jälkeen muuttunut. 

”Erehtymättä voi sanoa, että jos hän eläisi nykypäivinä, hän kehoittaisi menettelemään juuri niin 

kuin pohjoismaissa nykyään menetellään: hakemaan ystäviä toisista yhteiskuntaryhmistä ja 
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sovittelemaan niiden kanssa.” Toisaalta ”koko valtiollinen elämä” oli Tannerin mielestä edelleen 

”yhtämittaista luokkataistelua”. Sitä kävivät kaikki puolueet, vaikka sitä koetettiin väittää vain 

sosialidemokraateille ominaiseksi.  Luokkataistelu ei vain ollut enää samanlaista kuin ennen: ”Nyt 

taistellaan – ei enää barrikadeilla, vaan äänestyslipun avulla, yhtä pontevasti, mutta silti 

sovinnollisesti ja vastustajallekin arvoa antaen kuin esim. urheilussa maaotteluita käytäessä.”  

Punamultahallitus ylitti vuoden 1918 kahden kansan rajan, mutta raja oli edelleen olemassa. 

Vuoden 1918 kokemukset ja tulokset pysyivät 1920- ja 1930-luvun politiikan erottamattomana 

osana. Sen hetkisen Suomen olosuhteet ja toimintatavat voitiin tulkita monin tavoin: vapaussodan 

saavutukseksi, vapaussodan perinnön pettämiseksi, luokkasodan porvarillisen voiton seuraukseksi 

tai kansalaissodan – eli sisällissodan – haavojen umpeuttamiseksi. Vuoden 1918 kokemukset ja 

tulokset eivät kantautuneet vain muistoina ja traumoina. Ne rakentuivat myös yhteiskunnallisiin 

instituutioihin, politiikkaan, oikeuteen, tieteeseen, taiteeseen, koulutukseen, työelämän suhteisiin, ja 

ne rakentuivat niihin osaltaan niiden erilaisten, keskenään ristiriitaisten toimintatapojen välityksellä, 

joilla yhteiskuntarauhaa ja kansallista eheyttä pyrittiin ja onnistuttiin edistämään.    

      

 

 


