Suomen tie itsenäisyyteen
Vuoden 1917 vaiheita
Martti Häikiö 7.11.2017

1916

1934
4.12.1917

Mitä on itsenäistyminen ?
1. Suomen ja Venäjän valtioyhteyden
katkeaminen
2. Korkeimman vallan (keisarisuuriruhtinaan, väliaikaisen hallituksen)
järjestäminen Suomen sisäisenä
kysymyksenä -> hallitusmuoto
3. Itsenäisyyden kansainvälinen
tunnustaminen
4. Yhteiskuntajärjestys: vaalijärjestys
(valtiopäiväjärjestys, vaalit), oikeuslaitos
(tuomioistuinten riippumattomuus),
kansalaisvapaudet (yhdistymis- ja
kokoontumisvapaus, sananvapaus),
taloudellinen järjestys (markkinatalous)

Tokoin monipuoluehallitus 26.3.1917
• Keisari-Suuriruhtinas Nikolai II luopui
vallasta 15.3.1917; tilalle itsensä
nimittänyt Lvovin väliaikainen hallitus,
joka:
• antoi 20.3. maaliskuun manifestin, jolla
kumottiin postimanifesti 1890,
helmikuun manifestin 1899 sisältö,
esittelyjärjestys 1908, laki
yleisvaltakunnallisesta lainsäädännöstä
1910, poliittinen armahdus
• nimitti Tokoin monipuoluehallituksen
• kutsui 1916 valitun eduskunnan koolle
• lupasi esityksen uudeksi
hallitusmuodoksi

26.3. Oskari Tokoin
monipuoluesenaatti:
6 sosialistia
2 suomal. puolue
2 nuorsuom.
1 maalaisl.
1 RKP

Järjestysvalta työväen käsissä
•
•

•

•

Tokoin hallituksella ei ollut omaa armeijaa eikä
poliisia
Venäläiset matruusit lakkoon ja kaduille
maaliskuun alussa 1917, ampuivat omia
upseereitaan, poliisimestari maan alle, järjestysvalta
venäl. sotilaille
20.3. työväen ja kaupungin perustama
järjestystoimikunta, palkkasi työväestöä,
kutsuttiin ”miliisiksi”, punainen käsivarsinauha
jossa H-kirjain, vyöllä punainen puupatukka
”Tokoin tuolinjalka”; 2.4. järjestystoimikunta
irtisanoi koko Helsingin poliisilaitoksen
henkilökunnan; päällikkö Kustaa Rovio (piilotteli
Leniniä)
Ei-sosialistisella puolella yksityisten
järjestyskaartien perustamista; heinäkuussa
Helsingin ”Yövartijayhdistys” entisistä poliiseista;

Venäläiset sotilaat ja
suomalaiset työläiset
Unioninkadulla huhtikuussa
1917

Sosialistienemmistöinen eduskunta
koolle 4.4.1917
Eduskuntavaalit:
15-16.3.1907;
1-2.7.1908;
1-13.5.1909;
1-2.2.1910;
2-3.1.1.1911;
1-2.8.1913; 1.,
3.7.1916;
1-2.10.1917
Puhemiehet:
P. E. Svinhufvud ns 1907–13
Oskari Tokoi SDP 1913–1914
K. J. Ståhlberg ns 1914–17
Kullervo Manner SDP
4.4.1917 - 31.10.1917
Johannes Lundson ns. 1917–
18
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SDP

Vanhas Nuors
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Maala Krist
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Suomen armeijan perustamispäivä 16.5.1917
•
•

•

•
•

Helmikuussa 1917 Sotilaskomiteaan liittyi
Suomen kaartin viimeisenä komentajana 1903–
1905 toiminut eversti Nikolai Mexmontan
Maaliskuussa 1917 toiminta aktivoitui, kun
Mexmontan ja ratsumestari Hannes Ignatius
matkustivat Tukholmaan solmiakseen
yhteyden Saksan armeijan johtoon.
Tukholmassa pidettiin 16. 5.1917
suomalaisaktivistien laaja yhteinen kokous.
Mukana olivat Suomen vapausliikkeen
ulkomaanvaltuuskunnan ja Sotilaskomitean
edustajat. Kokouksessa hyväksyttiin
ratsumestari Hannes Ignatiuksen laatima
suunnitelma ”järjestää kantaväkeä”. Sitä on
pidetty ”Suomen sotaväen ja suojeluskuntien
perustamisasiakirjana” (Matti Lappalainen)
Ajatuksena toivotun Saksan maihinnousun
tukeminen
Järjestyskaartien ja suojeluskuntien aktiivinen
perustaminen kesästä alkaen
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Ns. valtalaki 18.7.1917 (adressi 25.7.)
vastaan Kerenski
Laki Suomen korkeimman valtiovallan
käyttämisestä.
Täten säädetään: Kun hallitsijan oikeudet ovat
lakanneet, olkoon Suomen Eduskunnan
päätöksen mukaisesti voimassa seuraavaa:
1 §. Suomen eduskunta yksin päättää,
vahvistaa ja voimaanpantavaksi määrää kaikki
Suomen lait, myöskin valtiotaloutta, verotusta
ja tulliasioita koskevat. Eduskunta lopullisesti
päättää myös kaikkien muiden Suomen asiain
ratkaisusta, jotka keisari ja suuriruhtinas tätä
ennen voimassa olleiden säännösten mukaan
on ratkaissut.
Mitä tässä laissa säädetään, ei koske
ulkopolitiikan asioita, ei myöskään
sotilaslainsäädäntöä ja sotilashallintoa.
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15.7. kadetit erosivat väliaikaisesta
hallituksesta, hallituksen hajoamisen
uhka; mielenosoituksia Petrogradissa,
anarkisteja; 18.7. hallitukselle uskolliset
joukot saivat yliotteen, bolshevikit
vetäytyivät
21.7. sotaministeri Alexander Kerenskistä
(kuvassa vas) myös pääministeri
31.7. väliaikainen hallitus hajotti
eduskunnan ja määräsi uudet vaalit

”Eduskunnassa toimiva jyrkän
luokkataistelun puolue”
(Hannu Soikkanen, SDP:n historia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17.8. Tokoin ero, Setälän ”työsenaatti”
29.8. Hajotetun eduskunnan puhemies Kullervo
Manner kutsui hajotetun eduskunnan koolle
8.9. viimeisinä SDP:n senaattoreina Tanner ja
Paasivuori erosivat
12.9. Kerenskin avoin kirje myönsi senaatin
ratkaistavaksi aikaisempaa enemmän asioita;
tärkeimmät valtaoikeudet jäivät Venäjälle
17.9. Nikolai Nekrasov kenraalikuvernööriksi
18.9. Harald Åkerman senaattoriksi,
järjestysvallan luominen alkoi
22.9. SDP:n ehdotus Venäjän ja Suomen
sopimukseksi
28.9. Manner kutsuu toistamiseen hajotetun
eduskunnan koolle, vain SDP osallistuu
1-2.10. eduskuntavaalit, SDP sai 92
kansanedustajaa
20.10. SDP ja SAJ vaativat valtalain
vahvistamista ja kehottavat perustamaan joka
kuntaan työväestön aseistettuja kaarteja
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Viimeinen kenraalikuvernööri
Nikolai Nekrasov

•

•

•
•
•

•
•

Tomskin teknologisen instituutin statiikan ja sillanrakennuksen
professori, Kadettien eli perustuslaillisten demokraattien puolueen
poliitikko, osuustoimintamies, valtakunnanduuman varapuhemies
1916-1917.
Väliaikaisen hallituksen kulkulaitos 15.3.-21.7.1917, allekirjoitti
määräyksen vangita kenraalikuvernööri F. A. Seyn ja senaatin
varapuheenjohtaja (pääministeri) Mihail Borovitinov 16.3.1917.
Valtiovarainministeri ja varapääministeri 21.7.-17.9.1917
Suomen kenraalikuvernööri 17.9. alkaen. Olisi turvautunut
voimakeinoihin, mutta tottelevaisia joukkoja ei enää ollut.
Joutui taipumaan sopimukseen, jolla väliaikainen hallitus olisi
luopunut korkeimmasta vallasta Suomessa lukuun ottamatta sotilas- ja
ulkoasioita ja senaatti olisi ryhtynyt käyttämään korkeinta valtaa.
30.11.1917 ilmoitti estyneensä hoitamasta virkaansa.
Työskenteli Neuvosto-Venäjän osuustoimintaliikkeessä, mutta oli
vangittuna 1921, 1930-1933 sekä 1939. Ammuttiin 7.5.1940 ja
rehabilitoitiin 1990.
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Nikolai Nekrasov
1879-1940

SDP Työmies 1.11.1917: ”Me vaadimme”
•
•
•

”Turhat muodollisuudet” syrjään
heittäen oli heti toteutettava:
Elintarvikkeitten jako, työttömyyden
torjuminen
Eduskunnan hyväksymien lakien, kuten
kunnallislakien ja kahdeksan tunnin
työpäivän vahvistaminen

•
•
•
•
•

Suojeluskuntien – ”lahtarikaartien” –
hajottaminen ja aseistariisumista
Torpparivapauden alkuunpano
Vanhuusvakuutus
Verotuksen uudistaminen
”Suomen kansanvaltaisen vapauden
perustuslain” eli valtalain vahvistaminen
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Viimeinen ”sopimus”
Suomen ja Venäjän välillä 6.11.1917
•

•

6.11. kenraalikuvernööri Nekrasov
hyväksyi manifestiluonnoksen, jonka
mukaan väliaikainen hallitus
luopuisi suuriruhtinaan
valtaoikeuksien käytöstä
ulkopolitiikkaa ja
sotilaslainsäädäntöä
lukuunottamatta.
Nekrasov lähti illalla 6.11. Pietariin
ehdotus mukanaan. Hänen oli määrä
hankkia sille Kerenskin hallituksen
hyväksyminen, ennen kuin se
esitettäisiin eduskunnalle.
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25.9.1917 Lev Trotski Pietarin neuvoston pj
10.10. Bolševikit päättivät tehdä
vallankumouksen
16.10. Trotskin alainen Pietarin sotilaallinen
vallankumouskomitea
3-4.11. edustajat kaikkiin varuskuntiin
7.11. vastaisena yönä bolševikkien joukot
miehittivät Pietarin rautatieasemat,
sotilaspiirin esikunnan, pääpostitoimiston,
puhelinkeskuksen, sähkölaitoksen ja
keskuspankin tilat.

Valtioyhteyden katkeaminen 7.11.1917
•

•

•

7.11. aamulla, kun väliaikainen hallitus oli
muodollisesti vielä vallassa, Suomen senaatin
varapuheenjohtaja eli pääministeri E. N. Setälä
sai puhelun Suomen kenraalikuvernöörin
virkaatekevänä apulaisena keväästä lähtien
toimineelta S. A. Korffilta: ”Toimikaa tarpeenne
mukaan! Omalla vastuullanne!”
Suomen senaatti päätti olla tunnustamatta
Venäjän uutta hallitusta korkeimman vallan
haltijaksi Suomessa ja katsoi, että Venäjän ja
Suomen yhteys nyt oli lakannut.
Päätöstä voi pitää Suomen
itsenäisyysjulistuksena. Siihen saakka Suomi
tunnusti Venäjän johdon Suomen
valtionpäämieheksi, sen jälkeen ei enää.

Eduskunta päättää valita kolmimiehisen
valtiohoitajakunnan 9.11.1917
Eduskunta kokoontui 8. marraskuuta klo 18. Puhemies Lundson:
”Sen mukaan kuin Puhemiehistö on saanut tietää on se Venäjän Väliaikainen
Hallitus, joka keisarivallan kukistuttua on tosiasiallisesti käyttänyt Keisarille ja
Suuriruhtinaalle kuulunutta valtaa, lakannut toimimasta. Kun siis sellaista
valtioelintä, joka käyttäisi keisarin ja suuriruhtinaan valtaa, ei ole olemassa, on
Puhemiehistön mielestä syntynyt olotila, joka on verrattava 1772 vuoden
Hallitusmuodon 38 §:ssä edellytettyyn.
Tämän vuoksi Puhemiehistö ehdottaa Eduskunnan päätettäväksi,
• että Keisarin ja Suuriruhtinaan käyttämä valta on toistaiseksi uskottava
tarkoitusta varten asetetulle valtionhoitajakunnalle;
• että valtionhoitajakuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka Eduskunta valitsee
sillä tavoin, kuin on säädetty puhemiesten vaalista, ellei Eduskunta voi
yhtyä sen jäsenistä.”
Eduskunta hyväksyi puhemiehistön ehdotuksen 9.11.1917 vähän vaille 1
yöllä äänin 102–89
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Eduskunnalle korkein valta 15.11.1917
•

•
•

•
•

10.11. Setälä (ja Svinhufvud) torjuivat Jukka Rahjan
ilmoittautumisen Suomen kenraalikuvernöörin
apulaiseksi
Senaatti ehdotti korkeimman vallan siirtämistä
senaatille. Varapuhemies Alkion vastaehdotus:
”Koska sitä valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on
päättänyt antaa Suomen korkeimman hallitusvallan
käytön, ei vielä ole voitu valita, päättää eduskunta
toistaiseksi itse käyttää sitä valtaa, joka voimassa
olleitten säännösten mukaan on kuulunut keisarille ja
suuriruhtinaalle.”
Eduskunta hyväksyi 127–68 Alkion esityksen
julistautuen korkeimman vallan haltijaksi Suomessa.
Uusi istunto alkoi 16.11. klo. 1 yöllä. Täysistunnossa
eduskunta korkeimman vallan haltijaksi
julistautuneena vahvisti heinäkuussa säädetyt
kunnallislait äänin 145–45 sekä kahdeksan tunnin
työaikalain äänin 149–42. Sen sijaan valtalakia
eduskunta ei vahvistanut. Istunto päättyi klo 2.40.

Maalaisliiton johtaja
Santeri Alkio.

Ensimmäinen vallankumous 14-18.11.1917
•
•

•
•

•

14.11. poliittinen suurlakko alkoi
Helsingin punakaarti valtasi rautatieaseman,
Uudenmaan lääninhallituksen ja
keskusvirastot, Senaatintalon; punakaartilaiset
estivät prokuraattori Svinhufvudilta pääsyn
virastoon
16.11. klo 05 Suomen vallankumous aloitetaan
ja peruutetaan
17.11. Saksanniemen ratsupoliisikoulun
miehitys; punakaarti kieltäytyy lähtemästä
Säätytalosta; vallankumousneuvosto päättää
lakon lopettamisesta
18.11. suurlakko päättyy

Keväästä 1917 lähtien venäläinen
sotaväki osallistui Suomen sisäiseen
valtataisteluun. Mielenosoitus 8
tunnin työpäivän puolesta Helsingissä
huhtikuussa.

Svinhufvudista pääministeri 27.11.1917
•

•
•

23.11. Helsingin punakaarti luovutti
järjestyksenvalvonnan; Svinhufvud sai
senaattorilistansa valmiiksi
24.11. senaattorilistat esitellään eduskunnalle,
Svinhufvud porvarillisten listan pääministeri
27.11. eduskunta hyväksyy Svinhufvudin
senaattorilistan 100-80

Itsenäisyyssenaatti 27.11.1917 – 27.5.1918
•
•
•
•
•

•

Senaatin puheenjohtaja Pehr Evind
Svinhufvud nuors.
Oikeustoimituskunnan päällikkö
Onni Talas ns
Sisäasiaintoimituskunnan
päällikkö Arthur Castrén ns
Kirkollis- ja opetustoimituskunnan
päällikkö Emil Nestor Setälä ns
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
toimituskunnan päällikkö Jalmar
Castrén ns
Kauppa- ja
teollisuustoimituskunnan päällikkö
Heikki Renvall ns

•

•

•

•

•
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Valtiovaraintoimituskunnan
päällikkö Juhani Arajärvi
Suomalainen puolue
Sosialitoimituskunnan päällikkö
Oskari Wilho Louhivuori
Suom.
Maataloustoimituskunnan
päällikkö Kyösti Kallio
Maalaisliitto
Maataloustoimituskunnan
apulaispäällikkö Eero Yrjö
Pehkonen Maalaisliitto
Sisäasiaintoimituskunnan
apulaispäällikkö Alexander
Frey RKP

Senaatin puheenjohtaja
Svinhufvudin ilmoitus
eduskunnalle 4.12.1917
• 16 esitystä
• Senaatin puheenjohtajan
lausunto Suomen
valtiollisen itsenäisyyden
toteuttamisesta
• Lähes samansisältöinen
lausunto Suomen kansalle
(itsenäisyysjulistus)
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Eduskunnan päätös 6.12.1917
Santeri Alkio, Pekka Ahmavaara, Ernst
Estlander, Kyösti Haataja ja Erkki
Pullinen:

Kullervo Mannerin vastaehdotus:

”Sen johdosta, että hallitus on tehnyt
eduskunnalle esityksen uudeksi
hallitusmuodoksi, joka on rakennettu sille
pohjalle, että Suomi on riippumaton
tasavalta, eduskunta korkeimman
valtiovallan haltijana päättää puolestaan
hyväksyä tämän periaatteen ja hyväksyä
myös, että hallitus, saattaakseen Suomen
valtiollisen itsenäisyyden tunnustetuksi,
ryhtyy niihin toimenpiteisiin, jotka
hallitus on sitä varten tarpeelliseksi
ilmoittanut.”
Tämä hyväksyttiin 100-88
6.12. valittiin vuonna 1919 päiväksi,
jolloin vietetään Suomen itsenäistymistä

”Suomen korkeimman vallan haltijana lausuu
Suomen eduskunta periaatteen, että Suomi on
oleva riippumaton tasavalta. Tämä
riippumattomuus on koettava toteuttaa
sovinnollista tietä Venäjän kanssa
aikaansaatavalla sopimuksella. Siitä
ehdotusta tekemään olisi asetettava yhteinen
neuvottelukunta, jossa olisi yhtä monta
Suomen ja Venäjän edustajaa.
Neuvottelukunnan tulisi tehdä myös muita
ehdotuksia Suomen ja Venäjän suhteiden
järjestämiseksi. Nuo ehdotukset olisivat
alistettavat molempien valtioiden
täysivaltaisten valtioelinten lopullisesti
hyväksyttäviksi. Suomen olisi koetettava
saada myös muut valtiot tunnustamaan
Suomen riippumaton tasavalta ja tekemään
sen kanssa sopimuksia suhteiden
järjestämisestä.
Edellämainituita asioita valmistelemaan sekä
tekemään niistä ehdotuksia eduskunnan
hyväksyttäviksi päättää eduskunta asettaa 17henkisen valtuuskunnan.”
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Itsenäisyyden tunnustus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31.12.1917 Kansankomissaarien
neuvosto (Venäjän hallitus)
4.1.1918 yleisvenäläinen
toimeenpaneva keskuskomitea;
Ruotsi, Ranska, (Saksa 6.1.)
5.1. Kreikka
10.1. Norja, Tanska
13.1. Itävalta-Unkari
28.1. Alankomaat
12.2. Espanja
21.2. Osmannien valtakunta
27.2. Bulgaria
11.5.1918 Argentiina
23.7. Persia
9.10. Siam

Svinhufvud, Enckell, Idman ja Lenin
31.12.1917 Smolnassa. ”Luottamus”elokuva (1976)
8.3.1919 Puola
6.5.1919 Britannia
7.5.1919 Yhdysvallat
23.5.1919 Japani
10.6.1919 Belgia

Vapaussota
vallankumous
kapina, sisällissota
kansalaissota
luokkasota
•

Tammikuussa 1918 Suomessa oli noin
75 000 venäläistä sotilasta

•

Punakaarteja 375, joissa 25 000 – 30 000
jäsentä

•

Suojeluskuntia noin 400, joissa oli 38 000
jäsentä

•

12.1.1918 eduskunta valtuutti
hallituksen lujan järjestysvallan
luomiseen

•

Sosialistinen vallankumous julistettiin
alkaneeksi Helsingissä 26.1.1918, EteläSuomen valtaus
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Svinhufvudin pakoyritys lentäen 5.2.1918
ja pako Jäänmurtaja Tarmolla 3.3.1918

Stettinin M-16 lentokoneen
pienoismalli.

Jäänmurtaja Tarmo Merikeskus Wellamo, Kotka
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Saksan kolme interventiota:
Ahvenanmaa, Hanko, Loviisa

Rüdiger von der Goltz ja Mannerheim.
Itämeren divisioonan 9 500 miestä
nousi maihin Hangossa 3.4.1918.
Kuva Mikkelistä.

Saksalaisten maihinnousu Eckerön
postitalon rannassa.
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Suomen ”kolme ja puoli hallitusta”
huhtikuussa 1918
• Svinhufvudin johtama
senaatti Vaasassa
• Kyösti Kallion ja E. N.
Setälän johtama senaatti
saksalaisten vapauttamassa
Helsingissä
• Diktaattoriksi julistetun
Kullervo Mannerin johtama
kansanvaltuuskunta
Viipurissa
• Von der Goltzin johtama
saksalaisvalta EteläSuomessa

Vaasan senaatti. Vasemmalta Eero Yrjö
Pehkonen, Juhani Arajärvi, Jalmar Castrén,
P. E. Svinhufvud, Heikki Renvall ja
Alexander Frey. Kuva: Museovirasto.
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Tynkäeduskunta
15.5.1918-31.3.1919
•

•
•

•
•

•

•
•

Ei uusia vaaleja, vain yksi
sosialidemokraatti laskettiin eduskuntaan
(Matti Paasivuori)
18.5.1918 Svinhufvudista korkeimman
vallan haltia
27.5. J. K. Paasikivi pääministeriksi, Otto
Stenroth ulkoministeriksi, Wilhelm
Thesleff sotaministeriksi
28.5.1918 Siniristi Suomen lipuksi
31.5.1918 Valtiorikosoikeudet ja
valtiorikosylioikeus; 75 000 tuomiota;
Vankileireillä kuoli lähes 12 000 henkeä,
yhteensä väkivaltaisesti 37 000
Perustuslaillinen monarkia:
Suomen kuningas Friedrich Karl
9.10.-14.12.1918
Mannerheim valtionhoitajaksi 14.12.1918
Tasavaltainen hallitusmuoto 1919
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Tarton rauha 1920
• Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen
historialliset rajat (Suomen autonomisen
suuriruhtinaskunnan raja vuodelta 1812)
• Suomi sai lisäksi Petsamon, jonka keisari
Aleksanteri II oli 1864 luvannut
liitettäväksi Suomeen vastineeksi Venäjään
liitetystä Siestarjoen asetehtaan alueesta
• Suomi palautti Vienan ja Aunuksen
retkikuntien aikana Suomeen liittymisestä
päättäneet Repolan ja Porajärven pitäjät
• Suomi luopui tukemasta Kirjasalon
tasavaltaa
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Milloin Suomi itsenäistyi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.11. 1917 pääministeri Setälä totesi valtioyhteyden katkenneen
9.11.1917 eduskunta päätti uskoa ”korkeimman vallan” kolmelle
valtionhoitajalle
15.11.1917 eduskunta päätti ”toistaiseksi” itse käyttää korkeinta valtaa
6.12.1917 eduskunta valtuutti hallituksen hankkimaan itsenäisyyden
tunnustukset
31.12.1917 Venäjän kansankomissaarien neuvosto tunnusti itsenäisyyden
4.1.1918 Venäjän ”parlamentti”, Ruotsi, Ranska (ja Saksa 6.1.) tunnustivat
itsenäisyyden
29.4.1918 hallituksen joukot marssivat Viipuriin, kapina oli kukistettu
14.5.1918 viimeiset venäläiset sotilaat poistuivat Inon linnoituksesta
6.5.1919 Britannia ja 7.5.1919 Yhdysvallat tunnustivat itsenäisyyden
14.10.1920 (voimaan 31.12.1920) Tarton rauhansopimus sopi saatavat ja
velat sekä vahvisti rajat
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