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Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura 
Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia 
sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja ja hoitaa alan 
kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. 
Vuosijäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 €). Jäsenet saavat 
maksutta jäsenlehden ja noin 25 % alennusta niin seuran omista kuin 
monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 
14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 7). Verkkokirjakauppa on 
osoitteessa <kirjat.finlit.fi> ja www.tiedekirja.fi. Tilausta tehdessänne 
kertokaa olevanne Suomen Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen 
Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 33 euroa.

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää SHS:n kotisivulla osoit-
teessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran 
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä. Tutkijajäseneksi hakemisen tai ehdottamisen aika on 
syyskuussa.



Suomen Historiallisen Seuran vuosijuhlaesitelmä 
pe 8.11.2013 klo 17.00

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 505

Professori Petri Karonen: 
Vanhan Suomen talouselämä - uusia tulkintoja

HUOM! Hallituksen päätöksen mukaan saa nykyään 
vuosijuhlaesitelmääkin kritisoida ja kommentoida, joten 

keskustelulle on varattu aikaa!
TERVETULOA!

LAATIKOIDEN, HYLLYJEN tai 

MUISTIN KÄTKÖISSÄ?

Suomen Historiallinen Seura on aloittanut historia-hankkeensa. 
Tutkimukselle on tärkeää saada mahdollisimman hyvät lähteet 
käyttöönsä. 

Toivon kaikkien seuran toiminnassa mukana olleiden ja heidän 
läheistensä kartoittavan, onko heidän yksityisarkistoissansa 
SHS:n toiminnasta kertovia papereita, kuvia tai muita aarteita: 
päiväkirjamerkintöjä tai muita muisteluksia. 

Kaikenlainen ilmianto on mitä suotavinta! Voitte soittaa tai lähettää 
viestin seuran toimistoon, yhteystiedot ovat viereisellä sivulla.

 Syysterveisin
  Julia Burman 
  toiminnanjohtaja



POLIITTISEN LEGITIMITEETIN RAKENTAMISTA 
JA POIKKIKANSALLISIA YHTEYKSIÄ:
Parlamentaarisen hallinnon näkymät Britanniassa, 
Saksassa ja Suomessa vuonna 1917

Euroopan maiden perustuslaeissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
erityisesti suursotien ja vallankumousten aikoina, selvimpinä 
esimerkkeinä Ranskan vallankumous 1790-luvulla ja Venäjän 
vallankumous ja rauhaan palaaminen vuosina 1917−19. Muutokset 
ovat olleet ainakin osittain tulosta toistensa kanssa kilpailleiden 
poliittisten kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. 

Erittelen seuraavassa lyhyesti Britannian, Saksan ja Suomen 
parlamenteissa vuonna 1917 käytyä keskustelua parlamentaarisen 
demokratian mahdollisuuksista. Käänne sekä maailmansodassa 
että demokratisoitumisprosesseissa koettiin toisaalta Venäjän 
vallankumouksen puhjetessa 11.3.1917, toisaalta Yhdysvaltain 
liittyessä sotaan 6.4.1917. Länsivaltojen propagandassa ‘demokratia’ 
nousi yhdistäväksi sodanpäämääräksi, mikä tuki demokratisoitumista 
useissa maissa – Britannia ja Saksa mukaan lukien. Suomessakin oli 
tarpeen pohtia suhdetta tarjolla olleisiin perustuslaillisiin malleihin: 
haluttiinko maahan saksalaistyyppinen autoritäärinen monarkia, 
Venäjän mallin mukainen sosialistinen vallankumous vai aidosti 
parlamentaarinen hallinto?

Perustuslailliset tilanteet alkuvuodesta 1917
Britanniassa äänioikeuden laajentamisesta ja suhteellisesta 
vaalitavasta oli keskusteltu jo pitkään. Vuoden 1911 Parliament 

Professori Pasi Ihalaisen Helsingissä 4. maaliskuuta 2013 pitämä 
Suomen Historiallisen Seuran kevätkokousesitelmä.



Act oli leikannut ylähuoneen valtaa ja saanut konservatiivit 
uhkailemaan sisällissodalla. Tammikuussa 1917 puhemiehen 
johtama konferenssi oli suositellut äänioikeuden laajentamista, 
mutta lakiesitys annettiin alahuoneelle vasta maaliskuussa, pari 
viikkoa Venäjän vallankumouksen puhkeamisen jälkeen. Saksassakin 
parlamentin roolista oli – valtakunnallisissa vaaleissa voimassa 
olleen miesten yleisen äänioikeuden vuoksi – keskusteltu pitkään, 
mutta Reichstagin rooli poliittisessa päätöksenteossa oli säilynyt 
marginaalisena. Maaliskuusta 1917 alkaen oli pakko problematisoida 
parlamentarismin ja demokratian käsitteet suhteessa poliittiseen 
järjestelmään, jonka vihollisen propaganda avoimesti haastoi. 
Suomessa yleinen äänioikeus oli ollut voimassa vuodesta 1906, 
mutta parlamentarismin ja demokratian toteutumista oli saatu 
odottaa. Uudistusten sijasta vuonna 1917 seurasikin perustuslaillisten 
vastakkainasettelujen aika. Eduskunta näytti kyvyttömältä ratkomaan 
poliittisia ongelmia keskustelemalla; se näytti ennemminkin omalla 
toiminnallaan syventävän vastakkainasettelua. Mitä oikein tapahtui?

Kansainväliset vertailut
Sotakokemukset ja sodan päättymisen jälkeen odotettavissa oleva 
rauhaanpaluun kriisi olivat tehneet perustuslain muutoksista 
välttämättömiä niin Britanniassa kuin Saksassakin. Kansainvälisillä 
vertailuilla ja poikkikansallisilla yhteyksillä oli kuitenkin maiden 
valtiomuotodebateissa kovin erilainen merkitys. Brittiläiset 
parlamentaarikot olivat vakuuttuneita järjestelmästään yleispätevänä 
mallina. Poikkikansalliset vaikutteet olivat enimmäkseen lähtöisin 
dominioista. Venäjä antoi vallankumouksensa ansiosta aineksia 
keskustelulle siitä, tarvittiinko parlamentin vai sen ulkopuolisen 
kansan toimeenpanema vallankumous. Saksasta (ei Preussista) voitiin 
löytää myös positiivisia esimerkkejä, esimerkiksi Württembergissä 
toteutetussa ja sosialidemokraattien kannattamassa suhteellisessa 
vaalitavassa. Saksassa taas kolme eurooppalaista vihollissuurvaltaa 
tarjosivat debatille luontevat vertailukohdat. Enemmistösosiali-
demokraattinen Gustav Noske totesi Britannian uudistuksesta, että 
valtakunnankansleri voisi ottaa siitä oppia: “Der Reichskanzler 



möge in dem Falle von dem Feinde lernen.” Saman puolueen Eduard 
David käytti Venäjän esimerkkiä preussilaisen poliittisen järjestyksen 
haastamiseen. 

Suomen tilanne erosi vertailumaista siinä, että hallituksen johto ja 
eduskunnan enemmistöpuolueen johtajat liittyivät kielenkäytöllään 
Venäjän radikalisoituvaan vallankumoukseen. Sosialidemokraattien 
kannalta oli olennaista, että valtalakidebattien aikaan tiedettiin paitsi 
Petrogradin kaappausyrityksestä myös Saksan sosialidemokraattien 
uudistusvaatimuksista – ei  kuitenkaan niiden lopputuloksista. 
Preussilainen poliittinen kulttuuri nousi kiistanaiheeksi Suomalaisen 
puolueen ja SDP:n välillä: niin parlamentarismin vastustajat kuin sen 
kannattajatkin löysivät Saksasta mieleisiään kehityspiirteitä. 

Kansan ja parlamentin uusi poliittinen rooli demokratiassa
Kaikissa kolmessa maassa kuultiin optimistisia käsityksiä kansan 
poliittisen osallistumisen laajentamisesta, Britanniassa myös 
konservatiivien taholta, mitä ei tapahtunut Saksassa tai Suomessa. 
Kiinnostavaa on demokratian käsitteen käytön laajeneminen keväällä 
1917 Venäjän vallankumouksen ja Woodrow Wilsonin Kongressille 
2.4. pitämän puheen jälkeen. Vielä maaliskuussa 1917 ‘demokratiaa’ 
ei käytetty brittiläisen äänioikeusuudistuksen käsitteellistämiseen, 
mutta toukokuun keskusteluissa sen vaikutukset alkoivat jo tuntua. 
Demokratian puolustajina profiloituvat ennen muuta konservatiiviset 
uudistuksen vastustajat, jotka olivat käyttäneet samaa retorista 
demokratian uudelleenkuvausta jo vuoden 1911 parlamenttilain 

Eduskunta kokoontui Heimolan talossa v1911-1930.
Kuva: Onni Tarjanne. (HKM)



jälkimainingeissa. Ratkaisevaa oli kuitenkin Britannian oikeiston 
enemmistön retorinen ja ideologinenkin siirtymä demokratian 
puolelle. Tällaista siirtymää ei tapahtunut Saksassa, Ruotsissa se 
tapahtui vuoden 1918 lopulta alkaen ja Suomessa oikeastaan vasta 
vuodesta 1919 lähtien. Vielä keväällä 1917 keskusta ja vasemmisto 
puhuivat varovaisemmin demokratiasta Britanniassa kuin Saksassa, 
mutta vuoden lopulla demokratiasta oli tullut Britanniassakin 
toistuvien sisäpoliittisten kiistojen kohde.
 
Saksassa demokratiadebattia provosoi erityisesti ‘läntisen demokratian’ 
käsitteen käyttö ententen sotapropagandassa. Sosialidemokraatit 
tulkitsivat demokratian läpimurtojen joka suunnalla merkitsevän 
uudistuspaineita preussilaiselle poliittiselle järjestelmälle, ja myös 
kansallisliberaalit pitivät virheenä demokraattisesti hallittujen maiden 
ylenkatsomista, kun taas oikeisto kyseenalaisti läntiset poliittiset 
järjestelmät.

Suomessa keskeistä oli sosialidemokraattinen taipumus määritellä 
‘demokratia’ SDP:n linjaksi, mikä rajasi porvarilliset puolueet 
kategorisesti kaiken ‘demokratian’ ulkopuolelle ja vaikeutti 
perustuslaillisen yhteisymmärryksen löytymistä. Petrogradin 
neuvoston kokouksiin osallistuneet Yrjö Mäkelin, Karl Wiik ja 
Evert Huttunen toimivat poikkikansallisena linkkinä venäläisen 
vallankumouksellisen ja suomalaisen keskustelun välillä; heidän 
kauttaan bolševikit onnistuivat määrittelemään Suomen Eduskunnan 
sosialidemokraattisen enemmistön “Suomen kansan työtä tekeväin 
joukkojen lailliseksi edustajaksi”.

Myös parlamentarismin merkitys oli käymistilassa. Britanniassa 
vallitsi vahva tietoisuus parlamentin vallan ja siihen linkittyneen 
julkisen keskustelun heikkenemisestä sodan aikana ja halu palauttaa ne 
entiselleen tai jopa vahvistaa niitä. Saksassa vasemmisto sai rinnalleen 
parlamentaarisen järjestelmän puolestapuhujia myös keskustasta, 
mutta oikeisto irtisanoutui johdonmukaisesti parlamentarismista ja 
ennusti järjestelmän olevan byrokratisoitumassa myös Britanniassa 
ja Ranskassa. Suomessa taas parlamentarismin syvenevä kriisi 



kävi ilmeiseksi heinäkuussa 1917, jo ennen parlamentaarisen 
järjestelmän varsinaista toteuttamista. Toimeenpanovallalla 
tasapainotettu parlamentarismi olisi sopinut suurelle osalle keskustaa 
ja oikeistoa, mutta sosialidemokraattien määritelmä ”eduskunnallisesta 
kansanvallasta” sosialidemokraattisen työväestön valtana sai oikeiston 
vastustamaan vapauden ajan kaltaista “eduskunta-mielivaltaa”. 
Eduskuntakeskusteluissa alkoi esiintyä puolin ja toisin vihjauksia, että 
käsillä oleva kriisi ratkeaisi lopulta väkivaltaisin, ei parlamentaarisin 
keinoin. 

Poliittisen legitimiteetin rakentamista ja rapauttamista
Voidaankin kysyä, romahtiko Suomen poliittinen järjestelmä osittain 
siksi, että poliittisen legitimiteetin rakentaminen parlamentaarisesti 
epäonnistui. Modernien poliittisten järjestelmien oikeutushan riippuu 
suurelta osin perustuslakien, lakien ja parlamentaaristen proseduurien 
noudattamisesta. Toisaalta parlamentaarinen sääntely saattaa 
näyttää estävän poliittista järjestelmää toimimasta ja uudistumasta, 
kun uudistusten vastustajat vetoavat sääntöihin tai tulkitsevat niitä 
tendenssimäisesti – teko, johon Suomessa syyllistyivät vuoden 1917 
aikana niin vasemmisto kuin oikeistokin.

Kun Britanniassa kritisoitiin parlamentin ulkopuolisen elimen käyttöä 
valmistelussa, uudistuksen kannattajat vetosivat kaikkien puolueiden 
edustukseen ja saavutetun kompromissin ainutlaatuisuuteen. Kun 
oppositiossa kyseenalaistettiin jatkoajalla istuneen parlamentin 
oikeus uudistaa vaalilakia, kannattajat painottivat edustuksellisuuden 
tuomaa vapautta toimia muuttuvissa poliittisissa olosuhteissa. 
Vastustajillekin olennaista oli lopulta se, ettei esityksen hyväksymistä 
pidetty itsestään selvänä vaan että se saatettiin vapaan ja perusteellisen 
parlamentaarisen deliberaation kohteeksi. Valmistelun ja päätöksenteon 
legitimiteetin kyseenalaistamista voidaan pitää normaalina, brittiläiseen 
parlamentaariseen järjestelmään kuuluvana hallituksen haastamisena 
proseduuriin vetoamalla. Ani harvat konservatiivit katsoivat koko 
poliittisen järjestelmän oikeutuksen horjuvan, ja hekin mukautuivat 
päätökseen. Vakiintuneessa mutta joustavassa brittiläisessä järjestelmässä 
voitiin siis poikkeusoloissa käyttää poikkeuksellista valmisteluelintä, 



jonka esitys käsiteltiin poliittisen järjestelmän oikeutusta uusintaneen 
parlamentaarisen keskustelun kautta.

Suomessa parlamentin vakiintumaton asema lisäsi riskiä koko järjestelmää 
koskevan legitimiteettikriisin syntyyn. Kokemus eduskuntatyöstä oli ollut 
pettymys sekä uudistusmielisille että vanhoillisille. Ruotsin vallan ajalta 
periytyvä perustuslaillisuuden, legalismin ja parlamentaarisen sääntelyn 
perinne oli entisestään vahvistunut porvaripuolueiden keskuudessa 
venäläistämiskausien aikana: sääntelyn mukaan toimivaa edustuslaitosta 
pidettiin kansakunnan erityisaseman turvaajana. Sen sijaan Kullervo 
Manner, SDP:n puheenjohtaja ja eduskunnan puhemies, oli taipuvainen 
pitämään perustuslaillisuutta ja parlamentaarista toimintaa ainoastaan 
välineinä luokkataistelussa matkalla kohti vallankumousta. Myös johtava 
ministeri Oskari Tokoi ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Mäkelin 
olivat valmiita manipuloimaan parlamentaarista proseduuria tavoitteensa 
saavuttaakseen, mikä provosoi porvaripuolueiden tiukkoja perustuslaillisia 
ja legalisteja, etenkin kun porvareiden väitettiin väärinkäyttäneen 
lain kirjainta luokkaetujensa turvaamiseen. Vallankumouksellinen 
puhetapa heijastaa sosialidemokraattien keskuudessa kasvaneita 
epäilyksiä parlamentarismia kohtaan: parlamentaarinen säätelykin oli 
vain osa porvarillista vallankäyttöä. Reaktiona oli sosialistienemmistön 
kaksoisstrategian, porvarivähemmistön ylenkatsomisen ja bolševististen 
metodien omaksumisen kasvava kritiikki, toisaalta myös oikeiston 
valmius käyttää hyväkseen proseduurin manipulointia omien tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Pohdintaa
Tutkitut kolme tapausta heijastavat perustuslaeissa tapahtumassa 
olleita poikkikansallisia muutoksia – poikkikansallisia siinä mielessä, 
että samoista teemoista keskusteltiin ja usein myös toisten maiden 
tilanteeseen viitaten. Erityisesti Suomen kaltaisen maan kehityksen 
ymmärtäminen edellyttää poikkikansallisen vuorovaikutuksen – Saksan, 
Venäjän ja Ruotsinkin – huomioimista. 

Brittiparlamentti oli osoittanut kykynsä asteittaisiin uudistuksiin, 
parlamentaarinen järjestelmä oli toiminut sodasta huolimatta, uudet 



edustajat oli sosiaalistettu tehokkaasti ja parlamentaarista debattia 
arvostettiin yleisesti, ja niinpä legitimiteetin rakentaminen onnistui siellä 
pitkällisen debatin kautta. Saksan ja Suomen puolueilta puuttui sen sijaan 
kokemusta parlamentaarisen työn vaatimista kompromisseista, minkä 
seurauksena parlamentaarinen debatti oli omiaan vain vahvistamaan 
luokkien ja puolueiden välistä vastakkainasettelua. Saksassa 
epäilyksiä parlamentarismia kohtaan lisäsivät käsitykset järjestelmästä 
tuontitavarana tai kotimaisen salaliiton tuotteena.

Suomessa sosialidemokratian radikalisoituminen, vallankumouksellisen 
ideologian omaksuminen ja parlamentaarisista keinoista luopuminen 
johtivat umpikujaan: kansa, demokratia ja parlamentarismi määriteltiin 
poissulkevasti, ja kompromissi porvariston kanssa kävi mahdottomaksi. 
Kun proseduuria manipuloitiin parlamenttienemmistön ehdoilla 
kulloistenkin poliittisten tendenssien mukaan, sisällissota näyttäytyi 
todellisena ratkaisumallina. Ruotsista periytynyt ja venäläistämiskausina 
vahvistunut jyrkän legalismin ja pykälillä pelaamisen perinne 
porvarillisella puolella jyrkensivät umpikujaa entisestään. Kun tähän 
lisätään epäilykset parlamentin tehokkuutta kohtaan ja syytökset 
vastapuolen salaisesta yhteistyöstä ulkovaltojen kanssa, Suomen tilanne 
näyttää muistuttavan monilta osin Saksan tilannetta ja tulikin kriisin 
pitkittyessä linkittymään siihen monin tavoin. 
Pasi Ihalainen on Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori ja SHS.n hallituksen 
jäsen.. Hän on tutkinut käsitehistoriaa politiikan kieltä ja poliittista kulttuuria 
sekä  kansallisen identiteetin ja parlamentarismin kysymyksiä, usein vertailevasta 
näkökulmasta.

Klassisen kauden Ateenassa usein ajateltiin, että Solon oli 
demokratian isä. Nykyään Solonin luomaa järjestelmää 
kutsutaan timokratiaksi. 
Kuva:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solon.jpg



 

Historia-alan ajankohtaiset tapahtumat ja mielenkiintoiset 

tilaisuudet löydät parhaiten verkossa

www.histseura.fi
ja 

agricola.utu.fi

Käy tutustumassa!

Viimeinkin ilmestynyt! Hae varaamasi kirja Tiedekirjasta, 
Kirkkkokatu 14, Helsinki.



Kielen analyysi historiantutkimuksen 
lähestymistapana 
Ma 9.12.2013 klo 17.00 alkaen Tieteiden talo, Kirkkok. 6, 
Helsinki

17.00 Tilaisuuden avaus

17.10-17.30 Professori Harry Lönnroth, Mitä annettavaa 
uudella filologialla on historiantutkimukselle?

17.30-17.40 Kommentteja ja keskustelua

17.40-18.00 FT Ilona Pikkanen, Historiankirjoituksen 
narratologian metodit ja niiden historianfilosofiset 
lähtökohdat

18.00-18.10 Kommentteja ja keskustelua

18.10 Professori Pasi Ihalainen, Monipaikkaisen 
poliittisen keskustelun analyysi ja historiantutkimus

18.30 Kommentteja ja keskustelua

18.40 Yleiskeskustelu

Kommentaattoreina dosentti Mia Halonen, professori 
Pauli Kettunen ja dosentti Taina Saarinen.

19.00 Tilaisuuden päätös

TERVETULOA!
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