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Professori Martti Häikiö 

Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja 

 

Puhe Joensuun Paasikivi-Seuran 50-vuotisjuhlassa 

19.5.2015 

 

Arvoisat Joensuun Paasikivi-Seuran jäsenet 

Hyvät naiset ja herrat 

 

Suomi on aloittanut valmistautumisen valtiollisen itsenäistymisemme 100-vuotisjuhlaan. Sitä vietetään 

kahden vuoden kuluttua vuonna 2017. Juhlavuoden teemana on Yhdessä.  Nyt on alkanut monivuotinen 

tapahtumien sarja, jonka kautta syvennämme ymmärrystämme Suomen itsenäistymiseen ja valtiolliseen 

vapauteen johtaneesta kehityksestä ja suomalaisen kansanvallan vahvuudesta. Suomen itsenäisyyden 

saavuttamisen ja säilyttämisen ainutlaatuisen tarinan tunteminen on meidän suomalaisen identiteetin 

tärkein perusta. Koetan tässä puheessani tuoda esiin joitakin periaatteellisia näkökohtia Suomen 

itsenäistymisen varhaisvuosilta. 

 

Haluan onnitella Joensuun Paasikivi-Seuraa sen 50-vuotisjuhlan johdosta. Seuran historiateoksesta käy ilmi, 

miten Joensuun Paasikivi-Seura on merkittävällä tavalla jäsentänyt Suomen turvallisuuspolitiikan 

ajankohtaisia haasteita, pohtinut kansainvälisten tapahtumien vaikutuksia maahamme, keskustellut 

historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Tällainen kansalaistoiminta, joka nojaa vapaaseen 

keskusteluun, on yhteiskuntajärjestyksemme olennaisinta ydintä. Kiitos siitä suuriarvoisesta työstä, jota 

olette tehneet suomalaisen yhteiskunnan rakentajina. 

 

Arvoisat juhlavieraat, 

 

”Ensin on rajat turvattava, sitten leipä levennettävä.” Näin totesi presidentti P. E. Svinhufvud. Tämä tosiasia 

on syytä tunnustaa tänäänkin. Itsenäisen valtion tärkein ominaisuus on kyky puolustaa omaa aluettaan. 

Suomen valtiollisen itsenäisyyden ensimmäisenä satavuotistapahtumana muistettiin viime vuoden 20. 

marraskuuta jääkäriliikkeen syntysanoja.  Ne lausuttiin tasan sata vuotta sitten Helsingissä, Ostrobotnian 

osakuntatalon Kassahuoneessa – nykyisessä Jääkärikabinetissa. 

 

Helmikuussa tänä vuonna muistettiin Saksassa, Hohenlockstedtissa, niitä ensimmäisiä 19 suomalaista 

vapaaehtoista, jotka tasan sata vuotta sitten saapuivat Lockstedt Lageriin koulutettaviksi. He aloittivat 

neliviikkoisen partiojohtakurssin, joka kesällä vaihtui musketöörikurssiksi ja sitten jääkärikoulutukseksi. 

Vähitellen vapaaehtoisia tuli lisää, niin että heistä muodostui Kuninkaallinen Preussin 27. jääkäripataljoona. 

 

Suomalaisista jääkäreistä tuli myöhemmin liki 50 kenraalia ja monta sataa upseeria. Heistä muodostui 

Suomen puolustusvoimien runko, sen tärkeimmät kouluttajat ja johtajat. Jääkäriliitto muotoili 

arvoperustansa testamentissaan vuonna 1975 Suomen nuorisolle ”sen mitä pidämme arvokkaimpana: 

luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä ja vapaana valtiona, horjumattoman uskon tämän asian 

oikeutukseen ja sen voittoon silloinkin, kun kaikki näyttää toivottomalta, tahdon ja uskalluksen taistella 

kaikissa tilanteissa näiden päämääriemme puolesta”. 
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Kestävä poliittinen järjestelmä on itsenäisen valtion toiseksi tärkein ominaisuus. Viime marraskuussa 

muistettiin Suomen oikeusvaltion puolustajan ja poliittisen itsenäisyysliikkeen merkittävintä vaikuttajaa, P. 

E. Svinhufvudia. Marraskuun 25. päivänä tuli kuluneeksi tasan sata vuotta siitä, kun näkyvin oikeustaistelija, 

yksikamarisen eduskunnan ensimmäinen puhemies, istuva kansanedustaja ja Luumäen käräjiä istuva 

tuomari P. E. Svinhufvud pidätettiin kesken istunnon käräjäsalista, vangittiin ja karkotettiin Siperiaan. Siellä 

hän joutui viettämään kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Muistoksi tästä tapahtumasta tulen luovuttamaan 

Seuran johdolle näköispainoksen Erkki Räikkösen teoksesta Svinhufvudin kertomukset Siperiasta. 

 

Muutaman sadan metrin päässä käräjätalosta Luumäen asemalla on Wäinö Aaltosen suunnittelema 

kahdeksan metriä korkea graniittinen Oikeustaistelun muistomerkki, jota komistaa Svinhufvudin profiili. 

Svinhufvudin perinnön ja muiston vaalimiseen keskittyy hänen kotinsa Kotkaniemi, jonka säilyminen ja 

kunnostus on nyt valtion toimesta turvattu ainakin kymmeneksi vuodeksi.  

 

Ilman sivistystä ja kulttuuria ei Suomesta olisi kehittynyt itsenäistä kansakuntaa. Nyt on menossa Jean 

Sibeliuksen, Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen syntymän 150-vuotisjuhlavuosi. Satavuotiskonserttinsa 

pitäneen Laulu-Miesten kuoronjohtaja professori Matti Hyökki pitää Sibeliusta Suomen historian 

merkittävimpänä protestisäveltäjänä. Sibeliuksen säveltämä Finlandia oli voimakas protesti Suomen 

venäläistämistä vastaan, niin kuin oli hänen säveltämänsä Jääkärimarssikin. Sibelius ei peitellyt kantaansa 

Suomen vapaustaisteluun. Hän oli yksiselitteisesti Suomen valtiollisen vapauden puolesta. Gallen-Kallela on 

antanut suomalaisten sielunmaisemaan kuvat Kalevalasta, suomalaisten muinaisuudesta. 

 

Mutta mikään kansakunta ei pysty itsenäistymään ilman kansainvälistä tukea. Suomen kansallisarkistossa 

on esillä Pro Finlandia -näyttely, jossa kerrotaan Ranskan ja Italian kulttuuripiirien ja akateemisen väen 

tuesta Suomelle 1800-luvun lopulla ja sortokauden alettua vuonna 1899. Siihen liittyy komea teos, joka on 

ensimmäinen nide sarjassa Suomen tie itsenäisyyteen. 

 

Peräti 1 063 kulttuuripersoonaa kahdestatoista maasta eri puolilta Eurooppaa allekirjoitti kulttuuriadressin 

Suomen erillisaseman säilyttämisen puolesta. Adressi oli osoitettu yksinvaltiaalle Venäjän keisarille, mutta 

hän ei suostunut ottamaan sitä vastaan. Kansainvälinen tuki suomalaiselle kansanvallalle, sananvapaudelle 

ja itsemääräämisoikeudelle oli merkittävä. 

 

Tänä vuonna Kansallisarkiston näyttelyjen sarjassa ovat esillä Saksa, Itävalta-Unkari ja Iso-Britannia, vuonna 

2016 Pohjoismaat ja vuonna 2017 Venäjä. Näyttelyjen teemana on osoittaa, miten Suomi oli lunastanut 

paikkansa sivistyskansojen joukossa jo kauan ennen itsenäistymistä ja miten välttämätöntä oli saada 

muiden maiden ymmärtämys ja tuki Suomen itsenäisyydelle. Tieteen ja taiteen verkostot olivat silloin ja 

ovat tänä päivänä ratkaisevan tärkeitä. 

 

Arvoisat naiset, hyvät herrat 

 

Suomen itsenäisyydellä on kolme tukevaa jalkaa: sivistys, talous ja kansanvalta. Kansakunnan tietoisuus 

itsestään rakentuu koulutuksen, tieteen ja taiteen varaan. Identiteetti rakentuu oman erityisen historian 

tuntemuksesta. Sivistyskansan peruspiirteitä on jatkuva kriittinen keskustelu ja väittely oman 

ominaislaadun rakennuspuista. 
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Juhlivan seuran nimikkohenkilössä, suuressa valtiomiehessä J. K. Paasikivessä yhdistyy kiinnostavalla tavalla 

nämä kolme tukijalkaa, sivistys, talous ja kansanvalta. Paasikiven aatteiden ytimenä oli Snellmanin 

parhaiten muotoilema sivistyskansan oppi. Paasikivi oli suuri historian harrastaja, Historian Ystäväin Liiton 

pitkäaikainen puheenjohtaja ja monien historiallista näkökulmaa soveltavien muistelmien ja päiväkirjojen 

kirjoittaja. Paasikivi etsi historiasta ymmärrystä pienen kansan olemassaolontaisteluun suurvaltojen 

’veripunaisen valtioedun’ puristuksessa. Pienen kansan on koetettava elää niin, että hyvät välit 

suurvaltoihin säilyvät ja ne kunnioittavan Suomen oikeutta valita oma tiensä. 

 

Pankkimiehenä Paasikivi ymmärsi, että ilman omaa vahvaa taloutta ei kansakunnan itsenäisyys ole 

kestävällä pohjalla. Ilman itsenäistä, vähintään muiden maiden veroista taloutta ei itsenäisyydestä voi 

puhua sanan varsinaisessa merkityksessä. Suomen siirtyminen rahatalouteen niin metsä- kuin 

karjataloudessakin, monien teknisten uudistusten käyttöönotto maailman ensimmäisten joukossa sekä 

laaja-alainen taloudellinen toimeliaisuus osuustoiminnan, säästämisen ja monipuolisen elinkeinoelämän 

rakentamisen kautta loivat sen pohjan, jolle itsenäisyys rakentui silloin – ja rakentuu tänäkin päivänä. 

 

Elämme jälleen näinä päivinä hetkiä, jolloin koko kansakunta herää tähän tosiasiaan. Paasikivi kuului 

suomalaisen puolueen sosiaalireformisteihin, joka näki myös sosiaalisten uudistusten välttämättömyyden.  

 

Suomen ainutlaatuisen tarinan ehkä merkittävin piirre on kansanvalta. Säännöllisen valtiopäivätoiminnan ja 

puolue-elämän päästyä käyntiin vuonna 1863 maahamme rakennettiin teitä, kanavia rautateitä ja 

sairaaloita sekä luotiin kansakoululaitos ja kunnallinen itsehallinto. Suomen kieli sai virallisen aseman. 

Paasikivi ymmärsi ja rakensi myös kansanvaltaa. Hän piti huolta suomalaisen kansanvallan säilymisestä ja 

jatkuvuudesta kansanedustajana ja senaattorina eli ministerinä jo Venäjän vallan aikana. Hänestä tuli 

senaatin varapuheenjohtaja eli itsenäisen Suomen toinen pääministeri, kun ensimmäinen eli Svinhufvud 

valittiin Suomeen ensimmäiseksi omaksi valtionpäämieheksi toukokuussa 1918. Paasikivi palveli isänmaata 

vielä monissa eri tehtävissä, viimeiseksi tasavallan presidenttinä vuodesta 1946 vuoteen 1956. 

 

Kansakunnan itsenäisyys perustuu sen sivistykseen. Agricolan ja kirkon opettama lukutaito ja laajeneva 

kansanopetus olivat opin ja kansanvallan perusta. Snellman opetti kansakuntaa valtiolliseen ja 

sivistykselliseen itsetietoisuuteen. Kansanliikkeet työväen, osuustoiminnan, naisasian, raittiuden ja monen 

muun elämänalan kohentamiseksi olivat vahvistaneet suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Kansanvallan ja 

kansalaisvapauksien tarkoitus oli ja on avata kaikille kansalaisryhmille mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan 

kehitykseen ja luoda yhtenäinen kansa. Kun ihmiset kokevat yhteiskunnan omakseen, he ovat valmiita sitä 

myös puolustamaan.  

 

Eduskuntauudistusta täydensi marraskuussa 1917 hyväksytty yleinen ja yhtäläinen ääni- ja vaalioikeus 

kunnallisvaaleissa. Kun olemme juuri viettäneet Talvisodan alkamisen 75-vuotismuistoa, on pohdittu 

Talvisodan ihmeen takana olleen suomalaisten yksimielisyyden perustaa. Suomen kansan eheytyminen 

punakapinan kukistamiseksi käydyn traagisen sisällissodan jälkeen tapahtui nimenomaan kunnallispolitiikan 

kautta. Ensimmäiset täysin demokraattiset kuntavaalit pidettiin jo vuoden 1918 lopulla, heti kapinan 

jälkeen. Suuri osa Suomen kunnista oli vasemmistoenemmistöinen 1920-luvulla. 

 

Entiset punavangit istuivat pian kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa, köyhäinhoito- ja koululautakunnissa. 

Niissä opittiin puolin ja toisin keskinäistä arvostusta, käytännön kansanvaltaa. Vanhat ristiriidat ylitettiin ja 

kansa kasvoi yhtenäiseksi. Vahva, kansanvaltainen, yhteisen isänmaan rakentamiseen osallistuva 
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työväenliike on ollut Suomen suuri vahvuus. Tässä on Talvisodan ihmeen, yhtenäisen kansan, tärkein 

rakennuspuu. Kun miltei koko muu Eurooppa liukui eriasteisiin puoli- ja täysdiktatuureihin 1930-luvun 

alussa, säilyi Suomi demokratiana, jossa kaikilla kansalaisilla on arvostettu paikkansa. 

 

Kunnallisen demokratian 100-vuotisjuhlien – ja laajemmin suomalaisen kansanvallan suuren kaaren – tulee 

olla keskeinen osa Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien viettoa 2017. 

 

Hyvät juhlavieraat, 

 

Tutkin parhaillaan P. E. Svinhufvudin elämää ja hänen henkilökohtaisia valintojaan. Svinhufvud oli 

yksikamarisen eduskunnan ensimmäinen puhemies, itsenäisyyden julistaneen ja sille eduskunnan ja 

ulkovaltojen tunnustuksen hankkineen itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja, itsenäisen Suomen ensimmäisen 

oman valtionpäämies. Haluan ottaa esille hänen kauttaan kolme kynnystä, jotka itsenäisyysmiesten- ja 

naisten oli ylitettävä sata vuotta sitten. Teen tämän myös siksi, että Helsingin Suomalainen Klubi on 

päättänyt toteuttaa nettisivuston Svinhufvud ja Suomen itsenäistymisen tekijät ja vaiheet, jonka sisällöstä 

olen vastuussa. 

 

Nämä kolme kynnystä tiellä itsenäistymiseen olivat ensimmäiseksi irtautuminen lojaalisuudesta Venäjän 

keisaria kohtaan, toiseksi uskon mureneminen passiiviseen vastarintaan ja kolmanneksi valmistautuminen 

aseelliseen kansannousuun. 

 

Keisarilojaalisuus oli ollut Suomen itsehallinnon puolustamisen tärkein taktinen valinta. Tämä lojaalisuus 

romahti vuonna 1899, kun Venäjän keisari lähti supistamaan ja tuhoamaan Suomen itsehallintoa. 

Suomalaisten omassa suuressa adressissa, johon kerättiin yli puoli miljoonaa nimeä yhdessätoista päivässä, 

lojaalisuutta kuvattiin uskollisuudeksi ja rehellisyydeksi, esivallan ja lakien kunnioittamiseksi, kaikenlaisten 

järjestyshäiriöiden ja kapinoinnin välttämiseksi.  

 

P. E. Svinhufvudin osalta lojaalisuuden kynnyksen ylittäminen realisoitui hänen valitessaan 

tottelemattomuuden tien Turun hovioikeudessa. Se johti hänen ja koko hovioikeuden enemmistön 

erottamiseen vuonna 1903. Kun Svinhufvud olojen rauhoituttua toimi eduskunnan puhemiehenä, hän toi 

eduskunnan avajaisissa julki maan lakeja loukkaavan tilan, ja keisari hajotti eduskunnan joka vuosi. Sitten 

Lappeen tuomiokunnan tuomarina Svinhufvud kieltäytyi tunnustamasta yhdenvertaisuuslain nojalla virkaan 

asetettua venäläistä prokuraattoria eli oikeuskansleria ja hänet erotettiin tuomarinvirasta syksyllä 1914. 

Hänet vangittiin ja karkotettiin Siperiaan. Lähtiessään hän sanoi: ”Viekää minne viette, mutta laitonta se 

on!” 

 

Toinen kynnys oli aktiivinen vastarinta. Svinhufvud koki, että passiivisen vastarinnan keinot eivät riitä 

muuttamaan järjestelmää. Hän joutui hyväksymään aktiivisen vastarinnan ja väkivallan käytön, jopa 

poliittiset murhat. Ratkaiseva kynnys oli kypsyä vakaumukseen, että vain aseellinen kansannousu voi kaataa 

vapautta rajoittavan järjestelmän. 

 

Kolmas kynnys oli kansainvälisen tuen hakeminen ja saaminen. Lopulta Svinhufvud näki, että ulkovaltojen 

tuki oli välttämätön vapaustaistelun onnistumiseksi. Pienen kansan ei ole hyvä olla yksin. Hän 

turvautumisensa Saksaan perustui siihen, että vain suurvalta-Saksa voi antaa turvaa Neuvosto-Venäjää 

vastaan. Jo Siperiaan lähtiessään hän oli luvannut palata – ”Jumalan ja Hindenburgin avulla”. 
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Kaikessa elämässä joudutaan jatkuvasti tekemään vaikeita rajankäyntejä. Yhtäältä halutaan pitää kiinni 

lojaalisuudesta, myöntyvyydestä, pragmaattisesta sovittelusta. Mutta joskus periksi antamisen ja sovittelun 

raja tulee vastaan. Joskus tulee hetki, jolloin totutuista menettelyistä kiinni pitäminen ei enää onnistu. 

Rajan vetäminen taipumisen ja välien katkaisemisen välillä on äärimmäisen vaikeaa, eikä mitään ehdotonta 

totuutta ole. Arvot ja tavoitteet ratkaisevat.  

 

Paasikiven muistelmissa juuri tämän rajan vetäminen on keskeisessä roolissa. Hän lähti senaatista vuonna 

1909 vastalauseena venäläistämistoimille. Presidenttinä hän piti Suomen kansanvaltaisen kurssin vuonna 

1948, kun diktatuureja pystyttävät kommunistit monissa maissa saivat ylivallan. 

 

Periaatteissaan Paasikiveä huomattavasti ehdottomampi Svinhufvud joutui viettämään Siperiassa Uralin 

takana kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Vasta Venäjän armeijan vaikeudet ja keisarin luopuminen vallasta ja 

Svinhufvudin Siperiaan lähettäneen kenraalikuvernöörin pidättäminen maaliskuussa 1917 tekivät 

mahdolliseksi hänen paluunsa Suomeen. Svinhufvudista tuli ensin keväällä ylin lainvalvoja eli prokuraattori 

eli oikeuskansleri ja sitten syksyllä senaatin puheenjohtaja eli pääministeri. 

 

Vallan käyttäjänä Svinhufvud joutui erittäin vaikeiden valintojen eteen. Kansanvallan pelastamiseksi 

Svinhufvud joutui kukistamaan kaksi kapinaa: ensin sosialistikapinan keväällä 1918, kun maan suurin puolue 

SDP:n liukui punakaartien käsiin ja kaatoi asein maailman demokraattisimman yhteiskuntajärjestelmän. 

Mutta sitten hän joutui presidenttinä kukistamaan myös omiensa joukosta tulleen kapinan, kun jotkut 

suojeluskuntalaiset kuvittelivat Mäntsälässä keväällä 1932, että aseenkanto-oikeus antoi oikeuden myös 

kaataa hallitus ja kaataa kansanvaltainen yhteiskuntajärjestelmä. 

 

Luin vasta äskettäin Etelä-Afrikan vapaustaistelijan ja ensimmäisen mustan presidentin Nelson Mandelan 

omaelämäkerran. Hätkähtäen totesin useamman kerran, että Mandelahan on kuin Etelä-Afrikan 

Svinhufvud. Kumpikin tähtäsi rauhalliselle siviilituomarin uralle, mutta kummastakin tuli sorrosta 

vapautuneen maansa ensimmäinen valtionpäämies, jonka tärkein tavoite oli demokratia ja 

yhteiskunnallinen sopu ja eheys. 

 

Nämä moraaliset ja käytännölliset valinnat kohtaavat meitä jokaista erilaisissa elämäntilanteissa. 

Joudumme valitsemaan joustavuuden ja ehdottomuuden välillä, pohtimaan sovittelun mahdollisuuksia ja 

välirikon seurauksia, punnitsemaan omien keinojen ja ulkoisen avun riittävyyttä. 

 

Arvoisat naiset ja hyvät herrat, 

 

Suomen itsenäisyyden, vapauden, vaurauden sekä kansanvallan suuressa tarinassa on meillä kaikilla paljon 

tutkimista ja oppimista. Menneet sukupolvet panivat omat virkansa ja oman omaisuutensa ja perheensä 

kuolemanvaaraan puolustaessaan ihannettaan vapaasta Suomesta. Matkan varrella on monia vaikeita 

kipupisteitä, ylitsekäymisiä ja virhearvioita, joita ei tästä inhimillisestä tarinasta tule pyyhkiä pois. 

 

Samalla kun tunnemme kiitollisuutta edellisten sukupolvien työlle ja iloitsemme vapaasta Suomesta, 

syventykäämme lähivuosina Suomen itsenäistymisen tekijöihin ja vaiheisiin. Näin voimme lujittaa sitä 

pohjaa, jolle rakennamme parempaa tulevaisuutta. 
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Toivotan Joensuun Paasikivi-Seuralle, kaikille maamme Paasikivi-Seuroille ja Paasikivi-Seurojen liitolle 

parhainta menestystä. Toivon ajankohtaisia ja virkeitä keskusteluja. Toivon tosiasioiden tunnustamiseen eli 

tuntemiseen tähtääviä pohdintoja. Paasikivi-Seurat valvovat omalla tärkeällä osallaan Suomen vapautta, 

vaurautta ja oikeudenmukaisuutta. 


