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Maalaisliiton ja keskustan vaiheet kertovat koko 
Suomen tarinan pienoiskoossa. Matti Kallio-

kosken tekstit ja Pekka Allosen kuvatoimitus etene-
vät kymmenen vuoden jaksoina kietoen kansanliik-
keen tapahtumat Suomen ja Euroopan historiaan.

Kuvassa näkyvät kirkkaina kansanvalta, tasaval-
talaisuus, laillisuus, alueellinen ja sosiaalinen 

tasa-arvo sekä luokkarajat ylittävä kansakunnan ra-
kentaminen. Mukana on voittoja ja tappioita, sotia 
ja rauhaa, suurten joukkojen kansanliikettä ja värik-
käitä johtajia. 

Maalaisväestön etujen ajajasta on tullut poliitti-
sen keskikentän yleispuolue. Se on poikkeuk-

sellinen menestystarina myös kansainvälisesti. Niin 
kuin on ollut koko Suomi, jota puolue on ollut sata 
vuotta rakentamassa. Siksi keskusta on usein ku-
vassa keskellä.

■
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Kansa säätyjen tilalle

1906 –1916

Alkusanat

Tämä kirja haluaa sanoin ja kuvin kertoa sadan vuoden mittaisen tarinan 
maalaisliiton ja keskustan vaiheista Suomen historiassa. Puolueen ja 
koko maan historiaa on vaikeaa kertoa erillisinä tarinoina, eikä siihen 

pidä edes pyrkiä. Kertomus painottuu ensimmäisiin vuosikymmeniin, jotka 
ovat nykylukijalle tuntemattomampia. Kuvat pyrkivät kattamaan tasaisesti 
koko sadan vuoden jakson.

Tekstin kirjoittamisessa on voitu hyödyntää maalaisliitto – keskustan erinomai-
sia historiateoksia. Kiitokset kuuluvat niiden kirjoittajille Ilkka Hakalehdolle, Ju-
hani Myllylle, Kari Hokkaselle ja Tytti Isohookana-Asunmaalle.

Kuvitus on koottu Keskustan ja maaseudun arkistosta sekä lukuisista julki-
sista ja yksityisistä arkistoista. Kiitokset kaikille kuvien hankintaan avuliaasti 
osallistuneille.

Toivomme, että kirja pystyy välittämään edes osan siitä väristä, jota suomalai-
sessa politiikassa on sen keskikentällä ollut kuluneen sadan vuoden aikana.

Helsingissä, huhtikuussa 2006

Matti Kalliokoski Pekka Allonen
kirjoittaja kuvatoimittaja
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Vallankumous ilman sotaa
Yleensä yhtäkkisiin muutoksiin yhteiskunnassa tarvitaan aseellinen taistelu. 

Vuodessa tai kahdessa tapahtuneiden äkkikäännösten taustalta löytyy lä-
hes poikkeuksetta valtioiden välinen yhteenotto tai sisällissota. Suomalaisen yh-
teiskunnan 1905 – 1907 tekemä loikka on rauhanomainen poikkeus tästä sään-
nöstä. Parin vuoden sisällä Suomessa luovuttiin keskiajalta periytyvästä sääty-
järjestelmästä, jossa ihmisen paikka yhteiskunnassa ja varsinkin päätöksenteos-
sa perustui tosiasiallisesti hänen syntyperäänsä, ja tilalle otettiin ensimmäisenä 
maailmassa nykyaikainen poliittinen järjestelmä, jossa jokaisella täysi-ikäisellä 
kansalaisella – naisella ja miehellä, aatelisella ja rengillä, piispalla ja piialla – oli yh-
täläinen äänioikeus ja oikeus tulla valituksi kansanedustajaksi. Saman parin vuo-
den aikana maahan luotiin nykyaikainen puoluejärjestelmä, ryhdyttiin julkaise-
maan lukuisia nykyäänkin tunnettuja sanomalehtiä ja perustettiin valtava määrä 
yhdistyksiä, järjestöjä, osuuskuntia ja yrityksiä, jotka ovat yhä voimissaan.

Mistä tämä johtui? Kuka suunnitteli tämän lähes verettömän vallankumo-
uksen? Ja miksi kaikki tapahtui juuri Suomessa, Venäjän takapajuisen 

imperiumin luoteisessa kolkassa, joka oli vasta aloittanut matkansa köyhästä 
Euroopan syrjäseudusta kohti vaurautta?

Helppo vastaus olisi, että kaikki johtui kuitenkin sodasta. Venäjän keisarin 
ote omasta valtakunnastaan ja siinä sivussa myös Suomen suuriruhti-

naskunnasta herpaantui, kun keisarikunta vastoin odotuksia hävisi nöyryyttä-
västi 1904 – 1905 käydyn sodan Japania vastaan. Jos tämä olisi koko totuus, 
Suomen koulujen seinillä pitäisi olla näyttäviä amiraali Togon muotokuvia.

Pelkkä vallanpitäjän otteen kirpoaminen ei kuitenkaan selitä, miksi kan-
salaiset järjestäytyivät ja ryhtyivät yhdessä rakentamaan kansanvaltaista 

yhteiskuntaa Suomeen. Selitykset löytyvät paremmin maan sisältä. Ehkä par-
haiten vastaukset löytyvät katsomalla suomalaisia kansanliikkeitä ja etenkin 
sitä poliittista kansanliikettä, joka ainoana pysyi vuosikymmenestä toiseen 
uskollisena kansanvaltaisen tasavallan aatteelle. Maalaisliiton ja myöhemmin 
keskustan historia on koko Suomen historiaa pienoiskoossa. Eikä edes kovin 
paljon pienennettynä. Monessa kohdassa mittakaava kyseisen kansanliikkeen 
ja koko Suomen välillä on vain yhden suhde neljään.

Kansa alkoi valistaa itseään
Vuosien 1905 – 1907 rauhanomainen vallankumous ei tullut tyhjästä. 

Jotta ymmärtäisi, mistä kumpusivat koko kansaa tuolloin liikuttaneet 
voimat, on otettava aluksi askel taaksepäin. Kansanliikkeiden juuret löytyvät 
edelliseltä vuosisadalta.

T eollistuminen ja kaupunkien kasvu saavuttivat Suomen paljon myöhem-
min kuin Keski- ja Länsi-Euroopan. Vielä 1800-luvun lopussa suuri osa 

suomalaisista oli maalaisrahvasta. Vaikka vesistöjen varteen ja koskipaikkoihin 
oli pystytetty jo muutamia tehtaita ja vaikka rannikon kaupungeissa oli kaup-Raittiusliike oli yhteiskunnallinen uudistusliike, joka autonomian loppuaikoina nousi lähes kansa-

laisuskonnon asemaan. Puolueista maalaisliitto säilyi pisimpään uskollisena juurilleen raittiusliik-
keessä. Raittiusseuran tilaisuus Kauhajoen Harjan kylässä raittiusseuran talolla 1910-luvulla. 
Kuva: Juha Niemi, Kauhajoki, Museovirasto.
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piaita ja virkamiehiä, tyypillinen suomalainen asui maalla ja oli kiinni maassa. 
Kovin syvälliseen yhteiskunnalliseen pohdintaan ei ollut aikaa, kun oltiin luon-
nonvoimien armoilla. Suomi oli viimeinen läntisen Euroopan kolkka, joka joutui 
vielä 1860-luvulla kokemaan nälkäkatastrofin.

Toki Suomeen levisi myös yhteiskunnallisia aatteita. Helsingin yliopisto 
kasvatti maahan virkamiehiä ja sivistyneistöä, joiden keskuudessa alkoi 

vaikuttaa Euroopassa vahva kansallisuusaate. Nykyihmisen näkökulmasta 
aatteen leviäminen oli jopa huvittavaa. Hädin tuskin suomea puhuneet sää-
tyläiset alkoivat ihannoida romanttista kuvaa Suomen kansasta. Heille rahvas 
edusti jotain aitoa ja alkuperäistä – siellä jossain. Kansaa käytiin ihmettelemäs-
sä muistiinpanovihkojen ja maalaustelineiden kanssa. Työnjako oli selvä. Papit 
ja kansakoulunopettajat valistivat kansaa, mutta kansan oletettiin valistuneena 
pysyvän omissa oloissaan. Rahvaan ei odotettu ottavan aloitetta omiin käsiin-
sä ja kertovan käsitystään olojen oikeasta järjestämisestä maassa.

Suomalaisuusaate ja kansanvalistus levittäytyivät maakuntiin Helsingistä. 
Ensimmäiset suuret kansanliikkeet, uskonnolliset herätysliikkeet, sen si-

jaan nousivat ruohonjuuritasolta. Ne eivät olleet yhteiskunnallisia kapinaliik-
keitä, vaikka yhtenäiskulttuuria vaalinut kirkollinen esivalta niitä alkuvaiheessa 
vieroksuikin. Herätysliikkeet vahvistivat syrjäseutujen ihmisten itsetuntoa ja 
korostivat ihmisten omien valintojen merkitystä. Varsinkin paikallisella tasolla 
herätysliikkeiden johtohahmoiksi tuli kansan keskuudesta nousseita itseoppi-
neita miehiä – ja myös joitakin naisia. Herätysliikkeet toimivat usein maakun-
nallisesti, ja niiden vahvat tukialueet Pohjanmaa ja Karjala olivat seuraavina 
vuosikymmeninä myös muiden kansanliikkeiden syntysijoja.

Kansakoulun, luku- ja kirjoitustaidon, kulkuyhteyksien ja tiedonvälityksen ke-
hityksen myötä alkoi syntyä tilaa myös muunlaisille kansanliikkeille. Elintaso 

myös maalla nousi jo sen verran, että jokapäiväisen leivän hankkimisen jälkeen 
jäi aikaa myös yhteisille riennoille. Kirjojen ja lehtien kautta uudet aatteet levisivät 
nopeammin. Yhdistystoiminta alkoi vilkastua myös maaseudulla. Pietarissa ja 
Amerikassa käyneet palasivat kotiseuduilleen monta ideaa rikkaampina.

T ärkein maaseudun henkistä maisemaa muuttanut yhteistoiminnan muo-
to olivat nuorisoseurat, joita alettiin perustaa 1880-luvun alusta lähtien. 

Seuraavalla vuosikymmenellä nuorisoseuraliikkeen johtohahmoksi kohosi lai-
hialainen kirjailija Santeri Alkio (vuoteen 1898 asti nimeltään Aleksander Filan-
der). Alkion myötä harrastus- ja edistysseuratoiminta sai tiiviimmän aatteellisen 
linjan, joka tiivistyy sanapareissa ”hyvä ihminen” ja ”kunnon kansalainen”. Alki-
olaisessa nuorisoseura-aatteessa oli siis edistysuskoa, uskoa ihmisen kykyyn 
kehittyä kasvatuksen ja varsinkin itsekasvatuksen avulla. Se sisälsi myös yh-
teiskunnallisen ulottuvuuden, kun nuorisosta haluttiin kasvattaa kansalaisia, 
jotka veljeyden hengessä ja säätyrajat poistaneina yhdessä rakentaisivat kan-
sakuntaa. Varsinkin raittiusaatteen levittämisessä yhteiskunnalliset rajat mur-
tuivat: raittiutta ajoivat sekä työväenliike, nuorisoseuraliike että herätysliikkeet.

V aikka nuorisoseuraliike ei ollut puoluepoliittinen toimija, se kasvatti maa-
seudulle nuorison, joka vanhemmistaan poiketen yhdisti kansallisuusaat-

teeseen yhteiskunnallisten uudistusten vaatimuksen. Alkio itse oli nuorsuo-
malainen, mutta nuorsuomalaisuudesta ei kaupunkilaisväestön poliittisena 

Kansalaistoiminnassa yhdistettiin huvi, hyöty ja yhdessäolon 
riemu. Raittiusopetus- ja leikkikurssi Oulussa 7. – 19.7.1913. 
Museovirasto

Vaikka nuorisoseurat pysyivät koko ajan puoluetoiminnan ulkopuolella, 
maalaisliiton aatteen juuret löytyvät nuorisoseuraliikkeestä. Suomen 
ensimmäinen nuorisoseurantalo Ylistarossa. Kuvattu 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. 
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Eduskunta ja puolueet 
syntyvät
Hävitty sota Japania vastaan muutti poliittisen järjestelmän koko Venäjän 

imperiumissa. Emo-Venäjällä yleislakko 1905 pakotti keisarin perusta-
maan uuden kansanedustuslaitoksen, duuman. Myös Suomessa vaatimuk-
set säätyvaltiopäivien uudistamisesta saivat puhtia. Esivaltaa painostettiin 
suurlakon avulla. Sortokauden tiukin ote oli jo hellittänyt kenraalikuvernööri 
Bobrikovin murhaan 1904, mutta sensuurin loppuminen ja kansalaistoimin-
nan vapautuminen loivat edellytykset ennätysradikaalille uudistukselle. Valtaan 
noussut Leo Mechelinin perustuslaillinen senaatti nimesi valtiopäiväuudistusta 
laatimaan komitean, jonka jäseneksi tuli mm. Santeri Alkio. Komitea päätyi 
ehdottamaan yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla valittavaa yksikamarista eduskun-
taa. Suurlakon jälkeisissä tunnelmissa sen oletettiin vastaavan kansan suuren 
enemmistön tahtoa. Vanhoilliset säädytkin saatiin hyväksymään uudistus, kos-
ka sen uskottiin yhdistävän kansaa uutta venäläistämisuhkaa vastaan. Keisari 
Nikolai II joutui vahvistamaan valtiopäiväuudistuksen heinäkuussa 1906, vaik-
ka hän muualla Venäjällä oli jo ryhtynyt palauttamaan entistä asemaansa.

Nopeasti edennyt uudistus muutti kertaheitolla puolueiden tehtävän Suo-
messa. Siihen asti puolueet olivat olleet enemmän tai vähemmän löyhiä 

valtiopäivämiesten ryhmittymiä, joilla oli edustajia myös lehdistössä ja kansa-
laisjärjestöissä. Vain työväenpuolue, joka ei voinut nojata asemaan säätyvaltio-
päivillä, oli ehtinyt rakentaa koko maan kattavan organisaation. Nyt puolueiden 
piti valmistautua valtakunnallisiin vaaleihin, joissa oli tavoitettava suuret kansan-
joukot ja saatava heidät äänestämään. Ensikertalaisia äänestäjiä oli runsaasti. 
Viimeisten säätyvaltiopäivien edustajien valintaan oli voinut osallistua 126 000 
suomalaista. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja oli 1 273 000.

Ruotsinkielisen kansanosan keskuudessa puolueratkaisu oli helppo. He 
ryhmittäytyivät vaaleihin kielen perusteella. Myös työväenliikkeessä or-

ganisaatio oli valmiina. Suomalainen puolue eli vanhasuomalaiset olivat vuo-
sikymmenien aikana vakiinnuttaneet asemaansa. Vanhasuomalaisilta puuttui 
kuitenkin kenttäorganisaatio, jota he olivat jo pari vuotta ennen eduskuntauu-
distusta ryhtyneet rakentamaan.

Nuorsuomalaiset olivat voittaneet perustuslaillisen taistelun ja päässeet 
vallankäyttäjiksi uudessa senaatissa. Heidän yhteiskunnallinen linjansa oli 

kuitenkin hämärtynyt, kun sortovuosien aikana perustuslaillisuus oli houkutellut 
toimintaan myös muuten varsin vanhoillista väkeä. Nuorsuomalainen puolue 
ryhtyi järjestäytymään keväällä 1906, mutta sen toiminta jäi helsinkiläisen puo-
lue-eliitin varaan. Heikon kenttäorganisaation lisäksi ehkä vielä suurempi virhe 
puolueelta oli se, että se aliarvioi maaseutukysymyksen merkitystä politiikassa.

liikkeenä tullut maaseudun valtapuoluetta. Nuorisoseurat sen sijaan levisivät 
Etelä-Pohjanmaalta koko maahan. Vuonna 1905 Suomessa oli jo runsaat 650 
suomenkielistä nuorisoseuraa. Itsenäistymisen aikoihin määrä oli jo toisella 
tuhannella. Seurantaloilla kasvoi kokonainen sukupolvi yhdistystoimintaan, 
tilaisuuksien järjestämiseen, julkiseen esiintymiseen ja itsensä kehittämiseen 
harjaantuneita kansalaisia, joilla oli halu muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa.

Politiikka tulee maaseudulle
Venäjän keisarin ja Suomen suhde 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun 

sopisi hyvin esimerkiksi vallanpitäjien oppikirjoihin. Autonomian ajan alusta 
saisi hyvän kertomuksen siitä, miten miehitetystä alueesta tehdään hyvin nope-
asti lojaali uudelle hallitsijalle: entinen järjestelmä lakeineen luvatiiin säilyttää ja 
jokaiselle luvattiin jotain. Aateli sai pitää asemansa ja hyvät uranäkymät uuden 
hallinnon viroissa. Kirkko ja papit saivat nekin lupauksen kaiken muuttumatto-
muudesta ja vielä uuden arkkipiispan viran kaupan päälle. Porvarit saivat jatkaa 
kaupankäyntiään Ruotsiin entiseen malliin. Talonpojillekin luvattiin, että venäläis-
tä maaorjuusjärjestelmää ei uloteta Suomeen ja että talonpoikien ei tarvitse enää 
ylläpitää ruotusotilaista koostunutta armeijaa. Ei siis ihme, että sääty-yhteiskun-
nan säilyttämisen halu yhdisti suomalaisia vaikuttajia lähes koko 1800-luvun.

A ivan toisenlainen vallanpitäjän toiminnan esimerkki löytyy 1800- ja 1900-
lukujen vaihteesta. Suomalainen yhteiskunta oli muuttunut sadassa vuo-

dessa – tilattoman väestön määrä oli kasvanut, kehittyvä teollisuus oli luonut 
työläisten joukon, ihmiset liikkuivat paikasta toiseen ja jopa rahvaan parista 
päästiin opin tielle – mutta vallanpitäjät pitivät satoja vuosia vanhoja säätyval-
tiopäiviä edelleen hengissä. Venäjän vallanpitäjät oman kansallisuusaatteen-
sa innoittamina ryhtyivät sitä vastoin yhdenmukaistamaan – EU-ajan kielellä 
harmonisoimaan – lainsäädäntöä koko suuressa valtakunnassaan. Suomessa 
nämä toimet tunnetaan sortokausien nimellä. Keisari menetti muutamassa 
vuodessa sen uskollisuuden, jota edelliset vuosikymmenet oli rakennettu. 
Kun Euroopan hulluina vuosina muualla oli kaadettu kruunupäiltä valtaistui-
met, suomalaiset ylioppilaat olivat lauleskelleet omissa juhlissaan ja vakuutta-
neet uskollisuuttaan suuriruhtinaalle. Sortovuodet saivat suuret kansanjoukot 
uhmaamaan maan hallitsijaa.

Ruotsin vallan ajoilta periytyvien perustuslakien puolustaminen yhdisti ja 
jakoi Suomen poliittisen kartan uudella tavalla. Edelliset vuosikymmenet 

kielikysymys oli ollut keskeisin jakava tekijä. Nyt ruotsinkieliset, työväenliike 
ja nuorsuomalaiset löysivät toisensa perustuslaillisessa rintamassa. Vanha-
suomalaiset, maaseudun vahvin poliittinen liike, edusti kompromissihaluista 
myöntyväisyyttä. Venäjän keisarin toimet lisäsivät sukupolvien välistä jännitettä 
maaseudulla. Toisella puolella olivat papit, virkamiehet, opettajat ja suurten ta-
lojen vanhat isännät. Toisella puolella oli nuorisoseurojen kasvattama sukupolvi. 
Paikallisella tasolla yhteiskunnallinen uudistushalu yhdistyi herravihaan. Siinä oli 
riittävästi sytykettä siirtymiselle poliittiseen toimintaan otollisen hetken tullessa.
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Lapualla oli Runebergin päivänä 5.2.1906 järjestetty keskustelukokous – yk-
si Lapuan kuuluisista ”sovintokokouksista” – jossa oli etsitty sopua lähinnä 

vanha- ja nuorsuomalaisten välisen rajan yli. Paikalla oli yli 500 osallistujaa, 
mikä kertoi hankkeen herättämästä laajasta huomiosta. Yksi kokouksen puu-
hamiehistä, Santeri Alkio, oli kutsunut osuustoimintaliikkeen keskushahmon, 
vanhasuomalaisen Hannes Gebhardin Lapualle alustajaksi. Lähes kaikkien 
yllätykseksi Gebhard esitti ajatuksen oman maalaispuolueen perustamisesta. 
Ehdotuksesta tuli tapaamisen pääpuheenaihe. Kokous ei jäänytkään histori-
aan siitä, että siellä olisi löydetty sopu vanha- ja nuorsuomalaisten välillä, vaan 
siitä, että siellä ensimmäistä kertaa julkisesti esitettiin ajatus oman puolueen 
perustamisesta maalaisväestölle.

Gebhardin aloite hallitsi poliittista keskustelua kahden kuukauden ajan. 
Sekä vanha- että nuorsuomalaisen puolueen johtajat oivalsivat, että 

heidän ohjelmissaan oli maalaispuolueen mentävä aukko. Uhkaa pahensivat 
Gebhardin suunnitelmat Talonpojan Lehdestä, uuden puolueen äänenkan-
nattajasta. Monien vaiheiden jälkeen Gebhardin puoluehanke haudattiin, ja 
Gebhard itse jatkoi toimintaansa vanhasuomalaisten riveissä. Kumpikin suo-
malainen puolue yritti vierittää syyn toisen niskoille, vaikka molemmat olivat 
osallistuneet hankkeen kaatamiseen omien asemien menettämisen pelossa. 
Puheet maalaispuolueesta olivat kuitenkin saaneet liikkeelle ajatuksen, joka 
etsi sopivaa aikaa ja paikkaa toteuttamiselle.

Yksi yritys maalaispuolueen perustamiseksi oli nähty jo suurlakon aikana 
1905 Vetelissä. Puolue jäi kuitenkin vain yhden kunnan kokoiseksi, ja 

seuraavana vuonna pidetystä perustamiskokouksestakin varttuneempi väki 
marssi ulos, kun ”nuoret miehet” kieltäytyivät ottamasta vanhemmilta oh-
jeita vastaan. Ensimmäisiin eduskuntavaaleihin Vetelin maalaispuolue asetti 
ehdokkaaksi maanviljelijä Oskari Ahon, Esko Ahon isoisän, joka sai 52 ään-
tä. Helmikuun alussa 1906 Kälviällä vanhasuomalaisten piirikokouksen 500 
osallistujaa keskustelivat maalaispuolueesta olettaen sellaisen pian syntyvän. 
Maaliskuussa 1906 Lappajärvellä maamiesseuran kokouksessa puoluekysy-
myksestä alustanut maanviljelijä Willehard Olli sai aikaan vilkkaan keskustelun, 
jossa päädyttiin kannattamaan hanketta. Vappuna Oulaisissa pidettiin suuri 
kansankokous, jossa valittiin toimittaja Jaakko Borgin vetämä työryhmä val-
mistelemaan uuden itsenäisen maalaispuolueen perustamista. Hanke kuiten-
kin tyrehtyi vanhasuomalaisten tehokkaisiin vastaiskuihin ja Borgin erottami-
seen Kokkola-lehdestä. Lopputuloksena olivat vanhasuomalaisen puolueen 
alle järjestäytyneet ”suomalaiset maalaisliitot”, joita kirjalija Maiju Lassilana 
tunnettu ja Kaustisella tuolloin asunut opettaja Algot Untola kiersi perusta-
massa eri puolilla Keski-Pohjanmaata.

Kevään 1906 tapahtumien tuloksena kaksi asiaa oli käynyt selväksi. Nuor-
suomalaisten ja vanhasuomalaisten välille ei syntyisi yhteistyötä. Jos 

Suomeen haluttiin perustaa maalaisväestölle oma puolue, se piti tehdä kum-
mankin suomalaisen puolueen ulkopuolella.

Maalaisliiton ensim-
mäinen puheenjoh-

taja Otto Karhi oli 
käytännön organi-

saattori, jonka maine 
levisi Oulun seudulta 

valtakunnalliseksi 
ensimmäisten edus-
kuntavaalien aikaan. 

”Maalaisliitto: Karhilla 
vaan ajetaan”. 

Velikulta no 7, 1907, 

Antellin kokoelmat, 

Museovirasto 

Mihin puolueeseen 
maalaisväestö kuuluu?
Jos katsoo historiaa väärästä suunnasta – nykyhetkestä menneisyy-

teen – asiat näyttävät liian suoraviivaisilta. Puoluejärjestelmäkin vaikuttaa 
kovin itsestäänselvältä. Jo uuden eduskunnan ensimmäisinä vuosina maa-
laisväestöllä oli oma puolueensa, työläisillä omansa, ruotsinkielisillä omansa 
ja kaupunkilaisporvareilla omat puolueensa. Kun menee historian oikeaan kul-
kusuuntaan ja siirtyy säätyvaltiopäivien ajasta eduskuntauudistuksen kautta 
yleisiin ja yhtäläisiin vaaleihin, kuva näyttää erilaiselta. Lopputulos on usein 
sattuman kautta syntynyt.

Y livoimainen enemmistö suomalaisista asui eduskuntauudistuksen aikaan 
maaseudulla. Siksi kaikkien puolueiden näkökulmasta maaseudun äänes-

täjien tavoittaminen oli ratkaisevan tärkeää. Säätyvaltiopäivien ruotsinkieliset 
kuuluivat yhteiskunnan eliittiin, mutta eduskuntavaaleissa ruotsinkielisten äänet 
kerättiin rahvaalta. Siksi ruotsalainen kansanpuolue oli myös maaseudun puo-
lue. Sosialismi sai runsaasti kannattajia maaseudun tilattoman väestön kes-
kuudesta. Sen vuoksi ensimmäisissä vaaleissa sosialistien kannatus maaseu-
dulla oli suurempi kuin kaupungeissa. Vanhasuomalaiset tukeutuivat pappeihin 
ja opettajiin ja saivat siten hyvän otteen varsinkin vanhempaan polveen.

Ongelma oli nuoremman, uudistushaluisen ja perustuslaillisen maalais-
väestön järjestäytyminen. Monessa mielessä nuorsuomalaiset olisivat 

olleet heille luonnollinen poliittinen koti, mutta puolue jäi organisaatioltaan 
heikoksi kaupunkilaisten puolueeksi. Vaikka säätyvaltiopäivien talonpoikais-
säätyyn valitut itä- ja pohjoissuomalaiset olivat yleensä nuorsuomalaisia, uusi 
puolue ei sytyttänyt syrjäseutujen väestöä.
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Puolue perustetaan, kaksikin
Kun jokin asia on ilmassa, sen alkuperäistä keksijää on vaikeata osoit-

taa. Väitetään, että puhelimen isänä pidetty Alexander Graham Bell toi 
patenttihakemuksensa rekisterivirastoon vain pari tuntia ennen toista saman 
laitteen keksijää. Jälkeenpäin on osoitettu, että puhelin olikin keksitty jo vuosi-
kymmentä aikaisemmin Italiassa.

Maalaisten oman puolueen perustaminen on samankaltainen tapahtuma-
ketju. Maalaisliittona myöhemmin tunnettu puolue perustettiin käytännös-

sä yhtä aikaa kahdessa paikassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

E teläpohjalaisen puoluehaaran juuret johtavat suoraan Santeri Alkioon ja nuo-
risoseuraliikkeeseen. Nuorsuomalaisuus oli Alkion mielestä liukunut oikealle 

ja ”näytti yhä avuttomampana painuvan yhteiskunnalliseen värittömyyteen”. Tilan-
netta kärjisti se, että Etelä-Pohjanmaalla ilmestynyt perustuslaillinen lehdistö oli 
sekin päätynyt puolueen oikeiston haltuun ja samalla katkonut välejään Alkioon. 
Alkion ja nuorisoseuralaisten vastaliike oli uuden sanomalehden perustaminen. 
Ilkan ensimmäinen näytenumero julkaistiin huhtikuussa 1906, ja heinäkuussa 
lehti aloitti säännöllisen ilmestymisen. Lehti oli vain osa uudistusmielisen maalais-
väestön järjestäytymistä Etelä-Pohjanmaalla. Täyttä pesäeroa nuorsuomalaiseen 
puolueeseen Alkio ja hänen kumppaninsa eivät kuitenkaan olleet valmiita teke-
mään, vaan kysymystä pohdittiin useammassakin kansalaiskokouksessa.

Pohjois-Pohjanmaalla oman puolueen perustamisajatus kypsyi nopeam-
min. Siellä hankkeen puuhamiehenä oli Otto Lindgren, myöhemmältä 

nimeltään Karhi, joka oli saavuttanut laajojen kansanjoukkojen luottamuksen Maalaisliiton eteläpohjalainen haara kehittyi toisessa järjestyksessä kuin pohjospohjalai-
nen: Alkio perusti aluksi lehden ja vasta sitten löyhän puoluemuodostelman. Ilkan toimi-
tus vuonna 1906, Alkio kuvan vasemmassa reunassa. 
Keskustan ja maaseudun arkisto

Santeri Alkio oli maalaisliiton 
henkinen johtaja kuolemaan-
sa saakka. Kansalliseksi 
suurmieheksi hän kohosi 
viimeistään itsenäistymisen, 
kansalaissodan ja valtiomuo-
totaistelun aikaan. Alkio toi 
puolueeseen nuorisoseuralai-
sihanteen ”hyvä ihminen – kun-
non kansalainen”. Puoluettaan 
hän muistutti erityisesti köy-
hän asiasta. 
Keskustan ja maaseudun arkisto
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nuorisoseura-, maamiesseura- ja raittiusliikkeessä. Edellisenä talvena hän oli 
ryhtynyt Pellervo-Seuran kiertäväksi konsulentiksi Oulun seudulla. Vaikka hän ei 
kuulunut Hannes Gebhardin lähipiiriin, Gebhardin ajatukset maalaisten omasta 
puolueesta olivat saaneet hänet innostumaan. Kiertäessään laajaa Oulun lääniä 
Karhi oli tartuttanut innostuksen perinteisesti nuorsuomalaiseen väkeen. Lo-
pullinen esitys uuden puolueen perustamisesta tehtiin syyskuun 18. päivänä 
Oulujoen maalaisseuran kutsusta Ouluun kokoontuneelle kokoukselle, johon oli 
tullut toistasataa edustajaa 36 maalaiskunnasta. Vilkkaan keskustelun jälkeen 
kokous hyväksyi seuraavana päivänä Suomen Maalaisväestön Liiton perus-
tamisen ja sille ohjelman, jossa edistysmielisyys ja herravallan vastustaminen 
olivat keskeisesti esillä. Uudelle puolueelle ryhdyttiin puuhaaman myös omaa 
äänenkannattajaa. Vain kuukautta myöhemmin perustettiin sanomalehtiosuus-
kunta, joka ryhtyi julkaisemaan Liitto-nimen saanutta lehteä.

E telä-Pohjanmaalla edettiin toisessa järjestyksessä. Siellä lehden perusta-
minen johti oman puolueen perustamiseen. Samana päivänä, kun Oulus-

sa perustettiin Suomen Maalaisväestön Liitto, kokoontui Ilkka-lehden toimi-
tuksessa Vaasassa 20 hengen kokous päättämään uuden puolueen perusta-
mistoimista. Puolueen nimeksi päätettiin Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen 
maalaisliitto. Virallisesti puolue perustettiin Kauhavalla 21. – 23.10. pidetyssä 
kokouksessa. Kuten nimestä pystyi päättelemään, puolueen toivottiin toimi-
van ”vapaassa yhteistyössä” nuorsuomalaisen puolueen kanssa. Lisäksi nimi 
viittasi toimintaan vain yhden maakunnan alueella, kun taas oululaiset tavoit-
telivat vanhoista puolueista itsenäistä, valtakunnallista puoluetta.

T odennäköisesti ei ole sattumaa, että kahden maalaispuolueen tosiasialli-
nen perustaminen tapahtui samana päivänä. Mahdollista on, että oululais-

ten hanke oli saanut eteläpohjalaiset liikkeelle, koska nämä epäilivät hanketta 
vanhasuomalaisten salajuoneksi. Joka tapauksessa puolueiden johtohahmot 
olivat syksyn 1906 tiiviissä kirjeenvaihdossa ja pyrkivät sovittamaan hankkei-
taan yhteen. Eriävät käsitykset maalaispuolueen suhteesta nuorsuomalaiseen 
puolueeseen estivät kuitenkin puolueiden muodollisen yhdistymisen ennen 
ensimmäisiä eduskuntavaaleja.

Vaikka puolueiden tiet pysyivät erillisinä vuoden 1906 ajan, niiden johtohah-
mojen välille alkoi syntyä luonteva työnjako. Santeri Alkio, kirjailija ja lehti-

mies, oli maalaisväestön poliittisen liikkeen henkinen ja aatteellinen keulakuva, 
jonka ajatukset levisivät nuorisoseurojen kautta ympäri maata. Otto Karhi, jär-
jestömies ja liikemies, puolestaan oli uuden puolueryhmän organisaattori, joka 
kiersi pitäjästä pitäjään agitoimassa maalaisväestöä paikallisyhdistysten perus-
tamiseen ja poliittiseen toimintaan. Aate ja käytännön työ löysivät toisensa.

Ensimmäiseen eduskuntaan
Suomen Maalaisväestön Liitosta (SML) tuli valtakunnallinen puolue Sei-

näjoella 26. – 27.10.1906 pidetyn kokouksen myötä. Oulusta lähetetty 
kokouskutsu oli osoitettu yksinkertaisesti ”Suomen maalaisväestölle”. Otto 
Karhi säilyi edelleen puolueen johtajana, mutta muuten johtoryhmää uusitiin 
kuvaamaan valtakunnallista toimintaa.Suomen Maalaisväestön Liiton eduskuntaryhmä 1907 – 1908. Edessä vasemmalta ryhmän pj. Kyösti Kallio, 

Hilma Räsänen, Otto Karhi, August Raatikainen. Takana vasemmalta Heikki Kiiskinen, J.A. Heikkinen, 
Juhani Leppälä, K.K. Pykälä ja Lauri Tuunainen. Kuvan ottamisen aikoihin Santeri Alkio yritti vielä vaikuttaa 
nuorsuomalaisten ryhmässä, mutta erosi pian linjaerimielisyyksien vuoksi ja liittyi SML:n ryhmään. 
Kuva: Tyyne Savia, Keskustan ja maaseudun arkisto 
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Maalaispuolueet yhdistyvät
Alkion epäonnistuminen nuorsuomalaisten käännyttämisessä radikaa-

limmalle linjalle ja siirtyminen SML:n eduskuntaryhmään aloitti kahden 
maalaispuolueen yhdistymisen. Kehitystä vauhditti myös vaalimatematiikka: 
Vaasan läänin pohjoisessa ja itäisessä vaalipiirissä maalaispuolueet olivat 
kilpailleet keskenään, minkä takia kumpikaan ei ollut saanut niistä edustajia 
läpi. Monivaiheisen lähentymisen jälkeen yhtynyt Maalaisliitto piti ensimmäisen 
vuosikokouksensa Kauhavalla 7. – 8.11.1908. Kokouksen tunnelmat eivät ol-
leet yhtä korkealla kuin perustavissa kokouksissa kaksi vuotta aikaisemmin, 
sillä kesän hajotusvaalit 1908 olivat olleet SML:lle pettymys: paikkamäärä ei 
kasvanut, ja sekä Alkio että Karhi putosivat uudesta eduskunnasta. Kokouk-
seen osallistui vain 24 edustajaa.

Kokouksessa hyväksyttiin Maalaisliitolle myös uusi ohjelma, joka oli yh-
distelmä SML:n ja Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalaisen maalaisliiton 

ohjelmista. Siinä yhdistyivät maaseudun vähäväkisten aseman parantaminen 
ja nuorsuomalainen yhteiskuntaradikalismi. Maalaisväestön oma puolue al-
koi löytää paikkaansa sosialistien ja porvaripuolueiden välistä. Toisaalta puo-
lue vaati voimakkaita yhteiskunnallisia uudistuksia, mutta samalla se vierasti 
luokkataisteluun kuuluvaa vastakkainasettelua. Vaikka puolueessa oli aimo 
annos herravihaa, se oli omaksunut suomalaisuusajattelusta yhtenäisen kan-
sakunnan ihanteen. Joukkovoimaan ja tarvittaessa vallankumoukseen usko-
van työväenpuolueen aatemaailmasta sen erotti myös nuorisoseuraliikkeestä 
periytyvä hyvän ihmisen sivistysihanne sekä sortovuosina omaksuttu tiukka 
laillisuuslinja, joka kammoksui väkivallan käyttöä. Puolueen sisälle mahtui kui-
tenkin jo tuolloin monta yksittäistä linjaa Alkion ajoittain tolstoilaisesta pasifis-
mista ja pappisvastaisuudesta pienviljelijöiden eturyhmäajatteluun.

Kauhavalla puolueen johtoon nousi Otto Karhin tilalle Kyösti Kallio, joka 
vielä pari vuotta aiemmin oli epäröinyt erillisen maalaispuolueen tarpeel-

lisuutta. Valinta kuvasi Kallion asemaa puolueen johtavana valtakunnanpolii-
tikkona, asiainhoitajana, jolle annettiin entistä enemmän vastuuta jokapäiväi-
sessä päätöksenteossa Helsingissä. Alkio puolestaan vakiinnutti asemansa 
yhdistyneen puolueen aatteellisena keulakuvana. Vaikka kummankin muodol-
liset tehtävät vaihtuivat vuosien kuluessa, he olivat maalaisliiton tosiasiallinen 
johtopari aina Alkion kuolemaan saakka.

Pienpuolueesta keskisuureksi
Ensimmäisen eduskunnan valinta 1907 oli merkittävä askel autonomian 

ajan viimeisten vuosien poliittisessa historiassa. Eduskunnassa ehdittiin 
tehdä useita radikaaleja aloitteita ja käydä värikästä väittelyä. Sortoaikojen pa-
luu vuodesta 1908 eteenpäin painoi kuitenkin eduskunnan merkityksen pie-
nemmäksi kuin valtiopäiväuudistuksen aikoihin oli ajateltu. Hallitsijalla eli Venä-
jän keisarilla oli valta hajottaa eduskunta, ja sitä oikeutta keisari käyttikin lähes 
vuosittain. Joskus eduskunta oli ehtinyt hädin tuskin kokoontua valtiopäiville, 
kun se taas hajotettiin. Keisarille ei puolestaan ollut määritelty määräaikaa, 

Suomen loikka keskiaikaisesta säätyvaltiopäiväjärjestelmästä maailman nykyaikaisimpaan ja 
tasa-arvoisimpaan parlamenttiin on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen saavutus. Eduskunnan 
istunto palokunnan juhlasalissa Palokunnantalolla Hakasalmenkadulla (nykyinen Keskuskatu) 
vuonna 1907. 
Kuva: Signe Brander, Museovirasto
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jonka kuluessa eduskunnan hyväksymät lait oli vahvistettava. Joissakin tapa-
uksissa siihen saattoi kulua useita vuosia, ja silloinkin vastaus oli kielteinen.

Maalaisliitolle yhdistyminen ja johdonmukainen perustuslaillisuus toivat 
uusia kannattajia. Vuoden 1909 vaaleissa paikkamäärä nousi yhdeksäs-

tä jo neljääntoista ja seuraavana vuonna seitsemääntoista. Siirtymää tapahtui 
etenkin Länsi- ja Etelä-Suomen maaseutua hallinnesta vanhasuomalaisesta 
puolueesta, jonka paikkamäärä laski samaan aikaan lähes kuudestakymme-
nestä lähemmäksi neljääkymmentä. Maalaisliittoa hyödyttivät perustuslailli-
suuden lisäksi paikallisorganisaation kehittyminen, oman lehdistön vahvistu-
minen sekä aika: edistysmieliset nuoret ikäluokat varttuivat maalaisliittolaisina 
ja tilalle kasvoi uutta otollista nuorisoa. Kun äänestysprosentti yleisesti laski, 
maalaisliiton kannattajat jaksoivat äänestää.

Venäläistämisen uhka ja Euroopassa syttynyt maailmansota varjostivat 
Suomen sisäistä tilannetta. Samat jännitteet koskivat myös maalaisliittoa. 

Useimmat pidättäytyivät passiiviseen vastarintaan, mutta joukossa oli myös 
niitä, jotka pyrkivät aktiivisesti horjuttamaan keisarin valtaa. Moni maaseudun 
nuori päätyi jääkäriksi Saksaan hankkimaan sotilaskoulutusta tilanteeseen, 
jossa taitoja saatettaisiin tarvita myös Suomessa. Ne, jotka jäivät kiinni jääkä-
rien värväämisestä, saattoivat päätyä vangeiksi Suomeen ja Venäjälle. Ilmapiiri 
oli kireä, kun suomalaiset alkoivat epäillä toisiaan ilmiannoista.

J ännitteitä oli myös maalaisliiton johtopaikoilla. Tulehtuneiden henkilösuh-
teiden ja usean väärinkäsityksen tuloksena maalaisliiton ensimmäinen pu-

heenjohtaja Otto Karhi siirtyi kevään 1912 aikana sosialidemokraattien rivei-
hin. Vielä dramaattisempi kohtalo oli karjalaisten keulamiehellä Kalle Pykälällä, 
joka kuoli lokakuussa 1915 saunan lauteille saatuaan sekavien tapahtumien 
seurauksena luodin rintaansa. Maalaisliiton johtaminen jäi yhä selvemmin Kal-
lion ja Alkion tehtäväksi.

Ensimmäisen kymmenen toimintavuotensa aikana maalaisliitto vakiinnutti 
asemansa. Se ei kuitenkaan noussut vielä maaseudun itsestäänselväksi 

edustajaksi, vaan sekä sosialistit että vanhasuomalaiset säilyttivät asemansa 
vahvoina. Seuraavien vuosien kannalta oli kuitenkin olennaista, että puolueen 
linja oli kirkastunut. Laillisuuden korostaminen ja rohkea ote sosiaalisiin uudis-
tuksiin loivat pohjan, joka useista muista puolueista poiketen kesti myrskyisät 
ja traagiset vuodet.

Itsenäiseen talonpoikien 
tasavaltaan

1916 –1926



29

Bolshevikkien vallankaappaus Venäjällä muutti myös Suomen sisäpolitiikkaa. Maalaisliitto 
löysi nyt tukea itsenäisyyspyrkimyksille vaihteeksi puoluekentän oikealta laidalta. P. E. 
Svinhufvudin itsenäisyyssenaatti vuonna 1917. 
Suomen Kuvalehti nro 3, 1918, Museovirasto

julistuksena” ja ”kovimpana asiakirjana, mitä Suomessa on julkaistu”. Kiivaan 
keskustelun jälkeen Alkio vetäytyi tekstin julkaisemista.

Kesän 1917 aikana sisäpoliittinen tilanne alkoi kärjistyä. Sosiaalidemo-
kraattien vasen siipi kieltäytyi yhteistyöstä porvarien kanssa. Maalaisliiton 

kanssa sosiaalidemokraateilla oli kuitenkin yhteinen käsitys ylimmän vallan 
kuulumisesta suomalaisille. Yhdessä maalaisliiton ja porvarillisten puoluei-
den itsenäisyysmiesten kanssa sosiaalidemokraatit ajoivat läpi valtalain, jolla 
eduskunta julistautui ylimmän vallan haltijaksi sisäpoliittisissa kysymyksissä. 
Bolshevikit yrittivät Venäjällä vallankaappausta mutta epäonnistuivat. Kaap-
pausyrityksen kukistanut Venäjän väliaikaisen hallituksen johtaja Aleksandr 
Kerenski katsoi myös suomalaisten ylittäneen valtuutensa, joten hän hajotti 
eduskunnan. Puhemiehenä toiminut Kullervo Manner piti hajotusta laittomana 
ja yritti kutsua eduskuntaa koolle, mutta venäläiset estivät sotaväen avulla 
istuntosaliin pääsyn. Edessä olivat jälleen vaalit.

Vaalit, suurlakko  
ja itsenäisyys
Alkuvuoden 1917 tapahtumilla oli kaksi osittain ristiriitaista vaikutusta po-

liittiseen kenttään Suomessa. Toisaalta sosialistit ja porvarit ajautuivat 
entistä tiukemmin toisiaan vastaan lyhyestä yhteisestä senaattikaudesta huo-
limatta. Toisaalta maalaisliitto onnistui kirkastamaan omaa profiiliaan tämän 
vastakkainasettelun ulkopuolisena, poliittisen kentän keskelle sijoittuvana us-
kottavana puolueena. Vaaliohjelmassaan puolue asetti tavoitteeksi ”mistään 
emämaasta riippumattoman” tasavallan. Puolue halusi koota joukkoihinsa 
koko maaseudun väestön talonpojista pienviljelijöihin ja torppareihin. Järjes-
tys oli taattava ja luokkaerojen poistamiseen ryhdyttävä. Puolue vaati lisäksi 
yleistä vanhuus- ja työkyvyttömyys- sekä sairaus- ja tapaturmavakuutusta.

Ohjelmasta tuli uskottava vaihtoehto muiden puolueiden aggressivisille 
vaaliohjelmille. Vaaliasetelmat olivat muutenkin otollisia maalaisliitolle. 

Järjestötoiminta oli vilkasta ja levisi uusille alueille. Tyytymättömien työläisten 
levottomuudet sekä sosialistien maan yksityisomistusta arvostelleet puheet 
saivat pienviljelijät kääntymään maalaisliiton kannalle. Puolueen kirkas itse-
näisyyslinja toi puolestaan kannatusta porvarien suunnalta. Koska tulevasta 
eduskunnasta uskottiin tulevan vahva vallankäyttäjä, kiinnostus vaalikampan-
joita ja äänestämistä kohtaan oli suuri.

L okakuussa 1917 pidetyt vaalit olivat pettymys sosialisteille, jotka menet-
tivät ehdottoman enemmistönsä, mutta maalaisliitolle ne olivat suuri me-

nestys. Puolueen paikkaluku nousi kerralla 19:stä 26:een. Puolueen eduskun-
taryhmästä tuli ensimmäistä kertaa suurempi kuin nuorsuomalaisilla tai ruotsa-
laisilla, ja vanhasuomalaistenkin ryhmä oli vain kuusi edustajaa suurempi kuin 
maalaisliitolla. Poliittisen kentän painopiste näytti siirtyvän kohti keskustaa.

T apahtumat Venäjällä muuttivat kuitenkin jälleen kerran suomalaisten suun-
nitelmat. Maaliskuussa Pietarissa oli nähty vallankumous, marraskuun 
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Suojeluskunnat syntyivät 1917 – 1918 alun perin vastaamaan paikallisesta jär-
jestyksestä. Kansalaissodassa suojeluskunnista muodostui laillisen hallituksen 
joukkojen ydin. Sievin asemakylän suojeluskunnan kyläosasto vuonna 1918. 
Museovirasto 

alussa oli vuorossa vallankaappaus. Leninin johtamat bolshevikit syöksivät 
väliaikaisen hallituksen vallasta ja ryhtyivät kommunistisen puolueen johdolla 
tekemään sotaa käyvästä maasta ensimmäistä sosialistivaltiota.

Suomessa Pietarin vallanvaihto käänsi asetelmat päälaelleen. Vielä alku-
vuonna porvarilliset ryhmät olivat toivoneet Suomen säilyvän jollain tavoin 

Venäjän yhteydessä. Nyt he halusivat irtautua kokonaan Pietarin ohjauksesta. 
Sosialistit, jotka olivat olleet maalaisliiton ohella itsenäisyysajatuksen ensim-
mäisiä vaalijoita, löysivätkin nyt tukijansa Pietarista. Maalaisliitto ei muuttanut 
kantaansa, mutta yhteistyökumppanit olivatkin yhtäkkiä oikealla.

V aalitappion aiheuttama pettymys vasemmistossa purkautui marraskuus-
sa väkivaltaisena lakkoaaltona ja vaatimuksina vallanotosta. Pietarin 

bolshevikkihallituksen yllytyksestä huolimatta sosialistijohtajien rohkeus petti 
ratkaisevalla hetkellä, ja he antoivat Suomen sosialistisen vallankumouksen 
kultaisen hetken karata käsistä. Eduskunnassa päästiin sopuun Alkion esit-
tämästä julistuksesta, jolla eduskunta totesi itsensä ylimmän vallan haltijaksi. 
Suostuminen kompromisseihin heikensi entisestään sosialistijohtajien arvo-
valtaa joukkojen silmissä. Maalaisliitto oli houkutellut työväenpuoluetta par-
lamentaarisen toiminnan tielle, mutta vallankumouksellinen esikuva Venäjällä 
alkoi tuntua houkuttelevammalta.

Pohja sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton yhteistyöltä murentui noina 
viikkoina. Eduskunnan järjestäytyminen kesti marraskuun jälkipuoliskol-

le asti. Maalaisliitto sai ensi kertaa paikan puhemiehistössä, kun Alkiosta tuli 
eduskunnan toinen varapuhemies. Marraskuun lopussa maalaisliitto antoi tu-
kensa P.E. Svinhufvudin johtamalle senaatille. Sen jäsenistä kaksi oli maalais-
liittolaista, kun Kyösti Kallio ja E.Y. Pehkonen saivat vastuulleen maatalousasi-
at. Senaatissa maalaisliiton osuus oli sen parlamentaarista voimaa pienempi, 
mutta puolueen asema itsenäisyyden johdonmukaisena kannattajan näkyi 
itsenäisyysjulistuksen synnyssä: senaatissa Kyösti Kallio laati ehdotuksen julis-
tukseksi neuvotteluiden pohjalta. Kun eduskunta 6. joulukuuta 1917 hyväksyi 
itsenäisyysjulistuksen, Alkio oli sen ensimmäinen allekirjoittaja.

V astoin ennakko-odotuksia Leninin johtamat bolshevikit tunnustivat Suo-
men itsenäisyyden vuoden viimeisenä päivänä. Heillä oli täysi työ Venä-

jän omissa asioissa, joten Lenin ilmeisesti laski edistävänsä vallankumouksen 
asiaa parhaiten hellittämällä siinä vaiheessa otetta Suomesta. Venäjän jälkeen 
myös muut ulkovallat tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Maailmasotaa käy-
vät maat jättivät suomalaiset hetkeksi selvittämään sisäisesti välejään.

Kapina ja sisällissota
Sortovuosien hiljaisen kauden jälkeen Helsinki oli 1917 palannut poliittisen 

toiminnan keskukseksi. Kansanedustajat, puoluejohtajat ja muut vallan-
pitäjät istuivat kokouksissa, kirjoittivat ja pitivät puheita. Välillä oltiin vaaliken-
tillä, mutta politiikanteko tapahtui pykälien ja pöytäkirjojen mukaisesti, vaikka 
maailma ympärillä riutui sodissa.
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Itsenäisyyden ajaminen, laillisuuslinjasta kiinni pitäminen kansalaissodan aikana ja sen jälkeen, 
torpparivapautus sekä erityisesti tasavaltalaisuus nostivat maalaisliiton suureksi puolueeksi 
vuoden 1919 eduskuntavaaleissa. Maalaisliiton eduskuntaryhmä vuosilta 1919 – 21. 
Keskustan ja maaseudun arkisto

Vuosi 1918 alkoi toisissa merkeissä. Maa oli muodollisesti itsenäinen, mutta 
luja järjestysvalta puuttui. Sosialistijohtajat menettivät asemiaan aseistau-

tuville punakaarteille. Maassa oli parikymmentätuhatta aseistautunutta venä-
läissotilasta, jotka ryhtyivät hoitamaan omaa huoltoaan ryöstöretkien avulla. Eri 
puolille maata alkoi syntyä suojeluskuntia, jotka mahdollisuuksiensa mukaan 
vastasivat paikallisesta järjestyksenpidosta. Levottomuuksien yltyessä senaatti 
päätti ryhtyä luomaan maahan omaa järjestysvaltaa, käytännössä suojeluskun-
tien pohjalta. Tilanne muuttui vaarallisemmaksi, kun suojeluskunnat ja venäläis-
sotilaat alkoivat ottaa yhteen eri puolilla maata. Senaatti julisti 25. tammikuuta 
suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Joukkojen johtoon tuli eräs Venäjän armei-
jassa palvellut suomalaissyntyinen Mannerheim-niminen kenraaliluutnantti. 

Sosiaalidemokraattien puoluetoimikunta ja punakaartien esikunta antoivat 
vallankumouskäskyn 26. tammikuuta. Illalla työväentalon torniin syttyi 

punainen lyhty vallankumouksen alkamisen merkiksi. Senaatin jäsenet ja ei-
sosialististen puolueiden edustajat ryhtyivät piiloutumaan eri puolille Helsinkiä. 
Esimerksi Kyösti Kallio löysi lähipäiviksi itselleen turvapaikan kotiteollisuus-
museosta. Myöhemmin hän asui mm. erään opettajattaren vaatekomerossa 
”maanviljelijä Kankaan” nimellä. Yhteensä piileskely kesti yksitoista viikkoa.

T apahtumien keskus siirtyi pois Helsingistä. Hyvin aseistetut punakaartit 
pitivät hallussaan Etelä-Suomea. Valkoisten joukot ryhtyivät Pohjanmaalla 

riisumaan venäläisjoukkoja aseista.

Maalaisliiton kannalta sisällissodan rintamalinjojen synty oli paradoksi. 
Vaikka maalaisliitto oli onnistunut vakiinnuttamaan asemansa porvari-

en ja sosialistien välissä sovintoa rakentavana voimana, valkoisen Suomen 
vahvimmat tukialueet olivat Pohjanmaalla ja Karjalassa, siis nimenomaan 
maalaisliiton vahvimmilla kannatusalueilla. Valkoisten ja punaisten alueiden 
jako ei syntynyt rikkaiden ja köyhien alueiden välille, vaan valkoisten kanna-
tus oli yksimielisintä siellä, missä tuloerot olivat pienimmät. Punaiset puoles-
taan olivat vahvoja suurten tuloerojen alueilla. Maalaisliittolaisten alueiden 
valkoisuutta selittää myös laillisuuslinja: laillista hallitusta haluttiin tukea. 
Myös itsenäisyyslinja oli puolen valinnan takana: monin paikoin valkoisten 
joukkoihin lähdettiin nimenomaan riisumaan venäläisiä aseista. Sisällissodan 
asetelma valkeni vasta vähitellen.

Päätyminen sisällissotaan oli varsinkin nuorisoseuraliikkeen kautta puoluee-
seen tulleille ja tolstoilaisesta pasifismista vaikutteita saaneille suuri järkytys. 

Luokkaerojen poistamisen kannattajat joutuivat nyt osallistumaan luokkavihasta 
kumpuavaan sotaan. Tukea tuli myös suunnalta, josta kaikki maalaisliittolaiset 
eivät olisi sitä kaivanneet. Koko edellisen vuoden Alkion ja muiden maalaisliit-
tolaisten tavoite oli ollut estää ulkovaltojen sekaantuminen Suomen asioihin. 
Neuvosto-Venäjän ja Saksan rauha maaliskuun alussa avasi kuitenkin tien sak-
salaisille tulla senaatin joukkojen tueksi. Jääkärien paluu oli helpompi hyväksyä, 
mutta myös saksalaiset joukot nousivat maihin ja valtasivat Helsingin.

Kansalaissota päättyi toukokuussa valkoisten voittoon. Voitto perustui 
maalaisliiton vahvojen alueiden tukeen, mutta henkisesti voitto oli ras-

kas. Luokkaviha oli roihunnut ilmiliekeissä, laillinen hallitus oli yritetty syrjäyttää 
kapinalla, sovittelun sijasta ristiriidat oli ratkaistu asein, ja suomalaiset oli jaet-
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tu entistä selvemmin kahteen ryhmään, voittajiin ja voitettuihin. Itsenäisyys ja 
kansanvalta olivat saaneet pahoja kolhuja. Maalaisliitto oli kasvanut pienpuo-
lueesta keskisuureksi niitä puolustaessaan. Samasta linjasta kiinni pitäminen 
nosti sitä jo seuraavalle askelmalle.

Voittajien maa haluaa 
kuningaskunnaksi
Väkivaltaan turvautuminen, vaikka hyvien asioiden puolesta, jättää aina jäl-

kensä. Jo kansalaissodan aikana kostotoimet olivat molemmilla puolilla riis-
täytyneet julmuuksiksi. Kenttätuomioistuimissa langetettiin pikatuomioita. Vanki-
en kohtelu oli raakaa. Lähes puolta kansaa edustaneen puolueen johtajista suuri 
osa oli joko saanut surmansa tai paennut itärajan yli. Luokkaerojen poistamisen 
sanoma kuulosti monen korviin liian ihanteelliselta puheelta. Puolisonsa tai poi-
kansa sodassa menettänyt vaati helposti ”kaikkien punikkien tappamista”.

V aati melkoista rohkeutta tällaisessa ilmapiirissä puhua sovinnon puoles-
ta. Jotkut kuitenkin uskalsivat. Helsingistä pitkän piileskelyn jälkeen ko-

tiinsa Nivalaan palannut Kyösti Kallio piti toukokuun alussa Nivalan kirkossa 
puheen, jossa hän vaati: ”Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole 
punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, 
Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan 
jäseniä ja viihtyvät täällä.”

Valkoisen Suomen enemmistö ei piitannut maalaisliiton linjasta. Kisa valtakun-
nan johtopaikasta käytiin Svinhufvudin ja Mannerheimin välillä. Kansalaisso-

dan sankari Mannerheim paistatteli huomion keskipisteessä, kun hän 16. touko-
kuuta otti vastaan 15 000 valkoisen sotilaan marssin Helsingissä. Valtakamppai-
lussa Svinhufvud kuitenkin veti pitemmän korren. Hänet valittiin valkoisista koos-
tuvassa eduskunnassa valtionhoitajaksi vain kaksi päivää paraatin jälkeen, kun 
maalaisliiton ehdotus pöydällepanosta oli hävinnyt selvin äänin. Maalaisliittolaisia 
harmitti se, että eduskunta unohti julistaneensa itsensä vain muutamaa kuukaut-
ta aiemmin ylimmän vallan haltijaksi. He pelkäsivät myös sitä, että päätös sisältäi-
si kannanoton valtiomuotokysymykseen. Niin se sisälsikin. Voittajien enemmistö 
halusi tehdä Suomesta Saksaan tukeutuvan kuningaskunnan.

Tasavaltalaiset  
joutuvat ahtaalle
Svinhufvudin siirryttyä valtionhoitajaksi senaatin uudeksi puheenjohtajaksi 

tuli J.K. Paasikivi. Senaatin enemmistö oli monarkistien hallussa, vaikka 
Kallio ja Pehkonen jatkoivat yhä sen jäseninä. Alkoi uuvuttava valtiomuototais-
telu, jossa ei pyritty yksimielisyyteen: kesäkuun alkupäivinä senaatti esimerkiksi 
päätti lisätä Suomen lipun vaakunakuvioon kruunun äänin 8 – 7.

Kuningashanke sai liikkeelle monenlaisia ideoita. Hessenin prinssin Friedrich Karlin arvonimeksi hallitsijana 
kaavailtiin seuraavaa: ”Kaarle I, Suomen ja Karjalan kuningas, Ahvenanmaan herttua, Lapinmaan suuriruhtinas, 
Kalevan ja Pohjolan isäntä”. Väinö I oli Uuden Suomen Ollin pakinassaan esittämä vaihtoehto. Kemissä on 
valmistettu alkuperäisten piirustusten mukaan Suomen kuninkaan kruunu. 
Kuva: Petri Kittilä, Kemin Jalokivigallerian kokoelma




