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Suomen Moskovan-suurlähetystössä 25.10.2010 klo 15.00  

Herra suurlähettiläs, arvoisat kollegat!  

Suomessa on viime vuosina ilmestynyt useita maamme historian yleisesityksiä. Kirjamme suosio 

perustuu kahteen seikkaan. Ensiksikin ulkoasiainministeriö, jonka aloitteesta Suomen poliittinen 

historia oikeastaan 15 vuotta sitten kirjoitettiinkin, on tukenut taloudellisesti kirjan kääntämistä eri 

kielille ja levittänyt sitä suurlähetystöjensä kautta. Tähän mennessä kirjamme on ilmestynyt suomen 

lisäksi kymmenellä muulla kielellä: venäjäksi 1998 (2. uud. p. 2010), ruotsiksi 1998 (3. uud. p. 

2009), saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja englanniksi 1999, kiinaksi 2001, puolaksi ja ukrainaksi 

2002 sekä italiaksi 2004.  

Toinen tärkeä seikka on se, että kirjamme suomen- ja ruotsinkielisiä laitoksia on jo toistakymmentä 

vuotta käytetty oppimateriaalina Helsingin yliopiston uusien opiskelijoiden pääsykoevaatimuksissa, 

ja tuhannet nuoret ovat sen joutuneet enemmän tai vähemmän ”pakosta” lukemaan. Uusin 

suomenkielinen laitos on jo 6. painos ja käsittää vuodet 1809–2009.  

Olen itse kirjoittanut kirjamme keskimmäisen jakson, joka alkaa Suomen itsenäistymisestä 1917 ja 

päättyy syyskuuhun 1944, jolloin aseet vaikenivat Suomen ja Neuvostoliiton välisellä rintamalla. 

Aluksi kuitenkin muutama sana siitä, millaisia tekijöitä olemme painottaneet kirjaa tehdessämme:  

Kirjamme näkökulmana on Suomen poliittinen historia, ja tarkastelun pääpaino on valtiollisessa 

historiassa – Suomen sisäpolitiikassa ja suhteissa ulkovaltoihin, erityisesti lähimpiin naapurimaihin. 

Silti emme saa unohtaa myöskään taloudellisia ja maantieteellisiä, jotka ovat luoneet edellytykset 

maamme yhteiskunnalliselle ja poliittiselle kehitykselle ja jo kohta sata vuotta – vuodesta 1917 – 

kestäneelle olemassaololle itsenäisenä valtiona.  

Suomen kaltaiselle pienelle maalle geopolitiikan merkitys on erityisen suuri. Sijaintimme Itämeren 

pohjoispäässä on tarkoittanut sitä, että Suomeen on historian saatossa kohdistunut kolmen 

suurvallan, Ruotsin, Venäjän ja Saksan vetovoima. Siksi puhutaankin Tukholman – Pietarin – 

Berliinin triangelista. Kolmen voimakeskuksen vaikutus Suomeen on vaihdellut historian eri 

vaiheissa suuresti.  

Erityisen kohtalokkaita Suomen kannalta ovat olleet suurvaltojen keskinäiset konfliktit ja sodat. 

Suurvalta-Ruotsin ja Tsaarin Venäjän imperialistinen kilpailu Itämeren piirissä aiheutti jatkuvia 

sotia aina 1800-luvun alkuun saakka. Palvelusta Ruotsin sotaväessä koitui ankara rasitus 

suomalaiselle talonpoikaisväestölle.  

Ruotsi valta väistyi 1800-luvun alussa, mutta Saksan yhdistyminen keisarikunnaksi 1871 toi 

Itämeren piiriin uuden voimatekijän. Saksan ja Venäjän ajautuminen vastakkaisiin 

suurvaltaleireihin ensimmäisen maailmansodan aattona teki Suomen alueesta potentiaalisen 

sillanpään hyökkäykselle Pietaria vastaan. Tilannetta käyttivät hyväkseen Venäjästä irtautumaan 

pyrkineet suomalaiset, jotka tukeutuivat itsenäisyyshankkeessaan Saksan sotilaalliseen apuun.  

Periaatteessa sama asetelma toistui myös toisessa maailmansodassa, kun Suomi liittyi kesällä 1941 

Hitlerin Saksan rinnalle hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan, tällä kertaa hakeakseen hyvitystä 

talvisodassa 1939–40 kokemilleen menetyksille. Toisessa maailmansodassa koetun tappion jälkeen 

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-75.htm


Suomi omaksui uuden ulkopoliittisen linjan, jonka perustana oli Neuvostoliiton kanssa 1948 

solmittu ystävyys- ja avunantosopimus.  

Jos Suomi on geopoliittisen asemansa vuoksi joutunut aika ajoin kokemaan kovia, maantieteestä on 

ollut taloudellisessa mielessä myös suurta hyötyä. Toisaalta Suomen nykyinen maine 

huipputeknologian maana on ollut kovan työn tulosta ja osin ehkä sattumienkin summa.  

Ruotsin vallan aikana suomalaisten tärkein vientituote ulkomaille oli terva, niin kauan kuin laivat 

olivat vielä puuta ja kulkivat purjeilla. Vuodesta 1809 alkanut, käytännössä yli sata vuotta kestänyt 

rauhan kausi, jolloin Suomi oli autonominen osa Venäjää, Pax Russica, loi suotuisat edellytykset 

Suomen taloudelliselle kehitykselle. Toki Suomi säilyi köyhänä, pientilavaltaisena agraarisena 

maana, mutta 1800-luvun lopulla metsät nousivat arvoonsa.  

Aluksi sahattiin lautoja, mutta vähitellen alettiin valmistaa myös selluloosaa ja viimein myös 

paperia. Venäjän markkinat ja erityisesti Suomen välittömässä naapurissa sijaitseva Pietari vetivät 

Suomesta teollisuuden tuotteita.  

Erityisen tärkeää oli se, että autonominen Suomi oli Venäjästä erillinen kansantalous, jolla oli oma 

raha (markka vuodesta 1861), oma keskuspankki ja tullit. 1800-luvun lopulla eteläinen teollisuus-

Suomi oli varmasti Venäjän keisarikunnan vaurainta aluetta.  

Yksin Suomen tärkeimmistä menestystekijöistä on ollut korkea kansansivistys ja julkisin varoin 

ylläpidetty koulutusjärjestelmä, jossa on hyödynnetty kaikkia lahjakkuusreservejä. Jo 1800-luvulta 

lähtien myös talonpoikais- ja työväestön lahjakkaat lapset ovat päässeet Suomessa opintielle. Ilman 

tätä perustaa esimerkiksi Nokian kaltaiset innovaatiot eivät olisi olleet mahdollisia.  

Kuten sanottu, autonominen asema Venäjän yhteydessä oli Suomessa vahvan taloudellisen ja 

yhteiskunnallisen kehityksen aikaa. Keskeiset valtiolliset instituutiot valtiopäiviä ja vuodesta 1906 

yksikamarista eduskuntaa myöten olivat olemassa jo ennen varsinaista itsenäistymistä. Venäjän 

tsaarit suosivat Suomen johtavaa kansallista eli fennomaanista eliittiä, koska molempien yhteisenä 

tavoitteena oli Ruotsin vallan ja kielen vaikutuksen torjuminen Suomessa. Kukkeimmillaan tämä 

yhteistyö oli 1860- ja 1870-luvuilla tsaari Aleksanteri II:n aikana.  

Vuonna 1899 Suomen ja Venäjän välillä alkoi perustuslaillinen konflikti, jota Suomessa on kutsuttu 

sortokaudeksi. Keisarikunnan tavoitteena oli sopeuttaa Suomen lainsäädäntö yleisvaltakunnalliseen 

lainsäädäntöön, mitä suomalaiset pitivät autonomiansa loukkauksena. Venäjällä voimistuneet 

slavofiiliset asenteet pyrkivät kaikkien erioikeuksien poistamiseen. Suomessa nousi laaja vastarinta, 

jonka suojissa alkoivat kehittyä myös itsenäisyysliikkeen ensimmäiset idut.  

Tsaarinvallan kokemat takaiskut, ensin tappiot sodassa Japania vastaan 1904–05 ja heikko menestys 

maailmansodassa Saksaa vastaan, antoivat suomalaisille oppositiomiehille uusia mahdollisuuksia. 

Tsaarin kukistuminen keväällä 1917 koettiin suurena vapautuksena myös Suomessa.  

Maan poliittinen kenttä alkoi kuitenkin kohtalokkaasti jakautua, ja ratkaiseva kohta oli 

bolsevikkihallituksen valtaannousu lokakuussa/marraskuussa 1917. Suomen työväenliike halusi 

toteuttaa Suomen itsenäistymisen yhteistyössä Venäjän hallituksen kanssa; porvaristo sen sijaan 

katsoi, että Venäjästä oli päästävä eroon niin nopeasti kuin mahdollista.  



Porvarilliset itsenäisyysmiehet tukeutuivat Venäjän vihollisen Saksan apuun. Jo syksystä 1915 

suomalaisia, yhteensä noin 2000 miestä, oli lähetetty salaa Saksaan saamaan sotilaskoulutusta. 

Vuoden 1917 viimeisenä päivänä Leninin tunnusti Suomen porvarillisen hallituksen.  

Työläiset olivat perustaneet suojakseen punakaarteja, porvaristo niin sanottuja suojeluskuntia. 

Punaisten ja valkoisten sisällissota syttyi tammikuun lopulla ja vaati neljässä kuukaudessa lähes 40 

000 kuolonuhria. Sodan loppuvaiheessa valkoiset saivat tukea saksalaiselta divisioonalta, joka nousi 

maihin punaisten selustaan huhtikuun 1918 alussa.  

Valkoinen Suomi oli myöhäissyksyyn 1918 saakka tiukasti Saksan talutusnuorassa. Vielä 

lokakuussa Suomen eduskunta, josta työväenliikkeen edustajat oli karkotettu, valitsi maalle 

kuninkaaksi saksalaisen Hessenin prinssin. Saksan antautumisen jälkeen saksalaissuuntauksesta oli 

päästävä eroon.  

Kuningas ei ehtinyt astua valtaistuimelleen, ja Suomesta tuli kesällä 1919 vahvistetun 

hallitusmuodon mukaan tasavalta. Merkittävää oli myös se, että saksalaissuuntauksen kukistumisen 

myötä myös kaikkein jyrkin oikeisto menetti asemiaan ja hallituksen muodosti poliittinen keskusta.  

Suomen suhteet Neuvosto-Venäjään pysyivät kireinä Tartossa vuonna 1920 solmitusta 

rauhansopimuksesta huolimatta. Valkoinen Suomi hautoi Suur-Suomi -haaveita tavoitteenaan 

laajojen alueiden liittäminen Suomeen rajantakaisesta Karjalasta. 1920-luvun lopulla 

äärioikeistolainen liike Suomessa vahvistui. Ns. Lapuan liike syyllistyi lukuisiin laittomuuksiin ja 

poliittiseen väkivaltaan. Kommunistien toiminta kiellettiin lailla.  

Helmikuussa 1932 tapahtui kuitenkin käänne, kun hallitus tasavallan presidentti Svinhufvudin 

johdolla tukahdutti oikeiston vallankaappauksen, ns. Mäntsälän kapinan. 1930-luvulla olot 

rauhoittuivat vähitellen ja parlamentarismi vahvistui keskustan ja sosiaalidemokraattien yhteistyön 

pohjalta vuodesta 1937.  

Suomen ja Neuvostoliiton suhteet olivat 1930-luvullakin viileät, ja Suomessa vallitsi syvä epäluulo 

suureksi osaksi senkin vuoksi, että kielletyn Suomen kommunistisen puolueen päämaja oli 

Moskovassa, josta käsin se harjoitti maanalaista toimintaa Suomessa.  

Marraskuun viimeisenä päivänä 1939 Suomen ja Neuvostoliiton välille puhjenneen talvisodan 

tausta oli kuitenkin suurpoliittinen. Hitlerin ja Stalinin kesken elokuussa 1939 tehdyn sopimuksen 

mukaan Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin. Toisin kuin Baltian maat Suomi ei suostunut 

luovuttamaan Neuvostoliitolle tukikohtia, joita se vaati Leningradin turvallisuuden takaamiseksi.  

Talvisodan lopputulos on tunnettu. Stalinin alkuperäisten tavoitteiden näkökulmasta asia oli jäänyt 

kesken. Kesällä 1940 Hitlerin agendalle nousi hyökkäyksen valmistelu Neuvostoliittoa vastaan. 

Tunnemme sen nimellä Operaatio Barbarossa. Sen pohjoisella sivustalla Saksa tarvitsi myös 

Suomen aluetta. Tämä merkitsi Suomen geopoliittisen aseman yhtäkkistä muutosta. Saksan 

hyökkäys kesäkuussa 1941 tarjosi Suomen poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle tilaisuuden 

revanssiin. Se teki päätöksensä harkiten ja valitsi puolensa tietoisesti; siinä mielessä Suomessa 

lanseeratulle ns. ajopuuteorialle, jonka mukaan Suomi joutui sotaan voimatta itse tehdä mitään, ei 

voida löytää historiasta evidenssiä.  

Suomen hallitus korosti sodankäyntinsä erillisyyttä Saksasta, ja ns. erillissotateesi on viime aikoihin 

saakka saanut suomalaisessa historiakeskustelussa vahvaa kannatusta. Valitettavasti käytettävissä 



oleva aika ei salli syventyä pohtimaan kysymystä, miten pitkälle Suomen ja suomalaisten on 

kannettava vastuuta taistelusta Hitlerin sotakoneiston rinnalla ja osana.  

Lopuksi voidaan todeta, että erillissotateesiltä vie pohjaa jo pelkästään se, että suomalaiset 

taistelivat saksalaisin asein ja Suomea huollettiin saksalaisin elintarvikkein. Ilman Saksan ase- ja 

elintarvikeapua suomalaiset eivät olisi voineet kovin pitkään taistella. Sitä paitsi puolet Suomen 

rintamasta – koko pohjoinen Suomi – oli saksalaisten joukkojen vastuulla. Keskustelu Suomen 

sotavuosista käy parhaillaan vilkkaana.  

Arvoisat kuulijat, päätän katsaukseni tähän ja osallistun mielelläni keskusteluun, jos arvoisat 

kollegat haluavat kommentteja ja kysymyksiä esittää.  

 


