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Tutkimuksen  primäärilähteinä  ovat  sosiaalidemokraattisen  puolueen  enemmistöläisten  kaksi
tärkeintä  lehteä Suomen  Sosialidemokraatti ja  Kansan  Lehti sekä  kommunistien  ja
vasemmistososialistien  (yhteisnimitys kansandemokraatit) äänenkannattajat Työkansan Sanomat  ja
Vapaa  Sana.  Selvitän,  miten  mainitut  lehdet  käyttivät  ulkovaltoja  ja  Suomen  ulkopolitiikkaa
lukijoille välitetyn maailmankuvan rakennusaineina ja sisäpoliittisina lyömäaseina vuosina 1945 ja
1946.

Primäärisen  tutkimusaineiston  muodostavat  toimitusten  omat  kantaa  ottavat  artikkelit.  Näitä  ovat
pääkirjoitukset,  yleensä  pääkirjoitussivulla  ilmestyneet  jälkikirjoitukset,  väliartikkelit  ja  poliittiset
pakinat sekä muut omien toimittajien artikkelit.

Tutkimuksessa  käyttämäni  metodi  on  perinteinen  kuvaileva,  historiallis–kvalitatiivinen.  Työn
suurimpana  haasteena  näen  lähdekritiikin.  Tärkein  lähdekriittinen  huomio  on  se,  että  lehdistä  ei
useinkaan  voida  lukea,  miten  asiat  toimitusten  mielestä  todella  olivat,  vaan  miten  niiden  olisi
pitänyt olla  tai  miten  laajan  yleisön  haluttiin  ne  näkevän. Taktisten  näkökohtien  lisäksi  ilmaisuun
vaikuttivat sensuuri ja itsesensuuri.

Tarkasteltavan  lehdistökeskustelun  kaksi  ydinkysymystä  olivat  ensinnäkin  Suomen
Sosialidemokraattisen  Puolueen  rooli  siinä  kehityksessä,  joka  johti  suomalais–saksalaiseen
aseveljeyteen  ja  liittosopimukseen  sekä  toiseksi  Väinö  Tanneriin  personoituneen  SDP:n
”oikeistosiiven”  oikeus  osallistua  politiikkaan  sodan  jälkeisissä  muuttuneissa  olosuhteissa.  Nämä
kaksi kysymystä liittyivät läheisesti toisiinsa.

Kansandemokraattisten  lehtien viesti oli, että SDP:n piti heittää ulos tannerilainen  johtonsa. Tämä
riittäisi  osoitukseksi  siitä,  että  puolue  sanoutui  irti  aiemmasta  maalle  vahingollisesta
sotapolitiikastaan.  Tämän  jälkeen  sosiaalidemokraattien  tuli  hakeutua  tiiviiseen  yhteistyöhön
kansandemokraattien kanssa rakentamaan uutta suomalaista demokratiaa.

Suomen  Sosialidemokraatin  toimitus  uskoi,  että  sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä  ei  ollut  kyse
ainoastaan Tannerista,  vaan koko puolueen  tulevaisuudesta. Puoluetta vastaan  hyökättiin. Suomen
Sosialidemokraatti  ja  Kansan  Lehti  etsivät  ulkomailta  näyttöä  siitä,  että  kahden  itsenäisen
työväenpuolueen  malli  oli  yhdistymistä  parempi  sekä  sosiaalidemokraattiselle  aatteelle  että  koko
työväenluokalle.  Sosiaalidemokraattisten  lehtien  mukaan  kommunistit  ajoivat  yhdistymistä
ainoastaan  omaa  valtaansa  lisätäkseen.  Kansandemokraattiset  lehdet  tekivät  parhaansa  tällaisten
näkemysten torjumisessa.

Suomessa  oli  vuosina  1945–46  edelleen  voimassa  sensuuri.  Kommunistien  ideologia  ei  ollut
sinänsä  millään  tavalla  sensuurin  suojeluksessa.  Näin  sosiaalidemokraattiset  lehdet  saattoivat
käyttää  ulkomaisia  esimerkkejä  kotikommunistien  vastaisessa  kirjoittelussaan.  Suomen
Sosialidemokraatti  ja  Kansan  Lehti  olivat  sitä  mieltä,  että  Neuvostoliiton  ulkopuolella  ei  ollut
isänmaallisia kommunisteja.

Varsinkin  Työkansan  Sanomia  tuonsävyinen  kirjoittelu  raivostutti.  Vapaa  Sana  ja  Työkansan
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Sanomat  kiinnittivät  paljon  huomiota  ristiriitaan  tannerilaisten  sosiaalidemokraattien
puoluepoliittisen  vihamielisyyden  ja  näennäisen  neuvostoystävyyden  välillä.  Tätä  ne  tulkitsivat
siten, että sovittelevatkin kannanotot oli tehty petos mielessä.

Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien mielestä tannerilaisella oikeistososiaalidemokratialla oli yhtä
vähän  oikeutta  olla  mukana  hoitamassa  Suomen  kansan  asioita  kuin  taantumuksella.  Tutkitut
sosiaalidemokraattiset  lehdet  puolustivat  tannerilaista  sosiaalidemokratiaa  ja  siinä  sivussa
porvareita.

Sosiaalidemokraattiset  lehdet  korostivat  länsimaiden  tunnustusta  Suomen  1930luvulla
vakiintuneelle  demokratialle.  Kansan  Lehti  oli  loukkaantunut  ja  ärtynyt  siitä,  kun  laitimmainen
vasemmisto  mustasi  ulkomaalaisten  suomalaisesta  demokratiasta  saamaa  kuvaa.  Suomen
Sosialidemokraatti  katsoi,  että  laitimmainen  vasemmisto  likasi  omaa  pesää  ja  teki  kaikkensa
herättääkseen naapurissa epäluuloja Suomea kohtaan.

Vapaa  Sana  ja  Työkansan  Sanomat  vastasivat  tähän  niin,  että  kommunistien  ulkopoliittiset
näkemykset  olivat  aina  olleet  isänmaallisia,  koska  kommunistien  tavoitteena  oli  ollut  säästää
Suomen  kansan  kärsimyksiä  estämällä  Suomen  liukuminen  sotaan  demokraattisia  maita  vastaan.
Sama päti edelleen.

Enemmistöläissosiaalidemokraattisten  ja  kansandemokraattisten  lehtien  välistä  keskustelua  kuvaa
hyvin  se  tosiasia,  että  tutkimukseni  piiriin  rajaamastani  aineistosta  en  löytänyt  yhtään  artikkelia,
jossa  jompikumpi  leiri olisi  avoimesti  myöntänyt oman puolueen  tai eurooppalaisten  aatetoverien
tehneen poliittisia virhearviointeja.  Minkäänlaista  haparoivaakaan  yhteisen  maaperän  etsimistä  ei
ole  nähtävissä.  Kaikkien  tutkittujen  lehtien  linjat  olivat  ainakin  tutkimuksen  piiriin  rajattujen
teemojen osalta eheitä ja sisäisesti ristiriidattomia.
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1. Johdanto

1.1. Tutkielman lähtökohdat ja historiallinen konteksti

Tutkielmassa  selvitän,  miten  oikeistososiaalidemokraattien1  kaksi  tärkeintä  lehteä Suomen

Sosialidemokraatti ja  Kansan  Lehti yhtäältä  sekä  vasemmistososialistien  ja  kommunistien Vapaa

Sana  ja Työkansan  Sanomat  toisaalta  käyttivät  ulkovaltoja  ja  Suomen  ulkopolitiikkaa  lukijoille

välitetyn maailmankuvan rakennusaineina ja sisäpoliittisina lyömäaseina vuosina 1945 ja 1946.

Jorma  Kalelan  mukaan  historiantutkimuksen  yksi  tärkeä  tehtävä  on  tehdä  nykyihmiselle

ymmärrettäväksi  menneen  ajan  ihmisten  ajattelua  ja  toimintaa.2  Joka  vuosi  tietyn  menneisyyden

ajanjakson  yhteiskunta  muuttuu  nykypolvelle  vieraammaksi.  Samaan  aikaan  tuon  yhteiskunnan

tutkiminen usein muuttuu hyödyllisemmäksi ja antoisammaksi.

Varsinkin  kommunistisen  ajatusmaailman  ymmärrettäväksi  tekeminen  lienee  haasteellista,  sillä

ideologinen kommunismi on ollut marginaalissa jo parikymmentä vuotta. Nykyään työväenliikkeen

vasemman  laidan  puolueista  Vasemmistoliitto  on  maltillinen  punavihreä  puolue.  SKP  on

pragmaattinen  vasemmistososialistipuolue  vailla  suurta  aatteen  paloa.  Hannu  Harjun  leninistis–

stalinistinen Kommunistinen Työväenpuolue on ainakin toistaiseksi jäänyt kuriositeetiksi.

Suomessa on  jo  sukupolvi,  jolla ei ole ollut omakohtaista kosketusta kommunismiin  ja  joka siksi

tuntee  kommunistista  aatetta  korkeintaan  aivan  pintapuolisesti.  Se  vähä  mitä  tiedetään,  lienee

enimmäkseen  negatiivista Kommunismin  mustan  kirjan3  tyyliin.  Tuskin  monikaan  nykynuori

ymmärtää stalinistista mentaliteettia.

Toinen tarkasteluun valitsemani yhteiskunnallinen virtaus on sosiaalidemokratia ja nimenomaan sen

oikea  siipi.  Vuosikymmenien  varrella  monet  SDP:läiset  ovat  vierastaneet  termiä

”oikeistososia(a)lidemokraatti”. Käsitettä ei ole helppo määritellä  lyhyesti  ja täsmällisesti, sillä sen

merkitys on vaihdellut. Sosiaalisissa kysymyksissä oikeistososiaalidemokraatit eivät useinkaan ole

olleet  yhtään  sen  oikeammalla  kuin  muutkaan  sosiaalidemokraatit.4  Tässä  työssä  käytän  termiä

arvottamatta  synonyymina  SDP:n  jatkosodan  jälkeisille  enemmistöläisille  erotuksena

puolueoppositiosta.5

1 Jotkut sosia(a)lidemokraatit kirjoittavat puolueen nimen yhdellä a:lla, jotkut kahdella. Tutkielmassa käytän
nykykielessä yleisempää pidempää muotoa.

2 Kalela 2000, 63, 83–84, 88–89. .
3 Courtois et al. 2000.
4 Ks. esim. BeyerThoma 1990, 48.
5 Siis tämän työn tulkintaosioissa termejä oikeistososiaalidemokraatti, enemmistöläissosiaalidemokraatti ja
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Sotien  jälkeisen  oikeistososiaalidemokratian  osalta  menneisyyden  ihmisten  ajattelun

ymmärrettäväksi  tekeminen  ei  luultavasti  ole  yhtä  suuri  haaste  kuin  on  asian  laita  kommunismin

kohdalla. Oikeistososiaalidemokraattien historiantulkinnat ovat olleet enemmän esillä kylmän sodan

jälkeisessä suomalaisessa yhteiskunnassa kuin kommunistien.6

Jatkosodan  jälkeistä  oikeistososiaalidemokratiaa  ja  työväenliikkeen  vasenta  laitaa  on  mielekästä

tarkastella rinnakkain. Puolin  ja  toisin  ideologinen  identiteetti  ja käytännön toiminta muotoutuivat

ratkaisevalla  tavalla  keskinäisessä  vastakkainasettelussa.  Yhdestä  aatemaailmasta  jää  olennaista

ymmärtämättä,  jos  toista  ei  kuljeteta  tutkimuksessa  mukana.  Työväenliikkeen  maltillisen  ja

radikaalin  osan  välinen  mielipideero  kansanvallan  luonteesta  oli  yksi  tärkeimmistä

ristiriitaulottuvuuksista  Suomen  politiikassa  seitsemän  vuosikymmenen  ajan  –  vuodesta  1918

ainakin 1960luvun lopulle ja lievempänä 1980luvulle.7 Juopa oli hyvin leveä jatkosodan jälkeisinä

vuosina, eli tutkimukseen valitsemallani jaksolla.

Ennen  kuin  palaan  tarkemmin  tutkimusongelmiin,  lähdeaineistoon  ja  aikarajaukseen,  esittelen

lyhyesti tutkimuksen historiallisen kontekstin.

*    *    *

Euroopan  marxistinen  työväenliike  jakautui  ensimmäisen  maailmansodan  aikana  ja  jälkeen

reformistiseen  ja  radikaaliin  suuntaukseen.  Radikaalin  suunnan  puolueet  alkoivat  yksi  toisensa

jälkeen  vuosien  1917–1920  välillä  kutsua  itseään  kommunistisiksi.  Venäjän  bolshevikkipuolueen

aloitteesta  ja  johdolla  kommunistipuolueet  perustivat  ylätason  kansainvälisen  yhteistyö  ja

koordinointielimen,  Kommunistisen  internationaalin.  Kominternin  tehtävänä oli  säilyttää opillinen

puhtaus  ja  järjestää  puolueiden  toiminta  parhaiten  palvelemaan  perimmäistä  tavoitetta,

maailmanvallankumousta. 8

Sekä  kommunistit  että  useimmat  sosiaalidemokraatit  pitivät  tavoitteenaan  sosialistista

yhteiskuntamallia,  mutta  olivat  erimielisiä  siitä,  miten  tähän  tulisi  edetä.  Sosiaalidemokraatit

tavoittelivat  vähittäistä  kehitystä  porvarillisen  yhteiskunnan  parlamentaaris–demokraattisia

instituutioita  kunnioittaen,  kun  taas  kommunistit  korostivat  aseellisen  vallankumouksen  ja

tannerilainen sosiaalidemokraatti käytetään synonyymeina. Aikalaisten käytössä kullakin termillä oli omanlaisensa
konnotaatiot, joita oli kai yhtä monta kuin ihmisiäkin.

6 Tulkitsijoina mm. Lasse Lehtinen (esim. 2002) ja Paavo Lipponen (esim. 2001).
7 Ristiriitaulottuvuuden käsitteestä ks. esim. Paloheimo & Wiberg 2005.
8 Lindemann 1983, 185–220; Majander 1998, 63–69.
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proletariaatin diktatuurin välttämättömyyttä etappeina tiellä kohti sosialismia ja kommunismia.9

Poliittisen  työväenliikkeen  repeämä  oli  tyypillisesti  rajuin  sodan  alueellaan  kokeneissa  maissa.

Suomessa  jakautuminen  tapahtui  vuosina  1918–1922.  Välirikon  välittömänä  aiheuttajana  oli

sisällissodan  jälkipyykki.  Pääsääntöisesti  sosiaalidemokraattiseen  puolueeseen  jäivät  ne,  jotka

pitivät  kapinaa  suurena  virheenä.  Tämän  näkemyksen  merkittävin  edustaja  oli  pitkän  linjan

puolueaktiivi, osuusliike Elannossa siviiliuransa tehnyt Väinö Tanner.10

Sosiaalidemokraattisen puolueen  jättivät ne,  joiden mielestä keväässä 1918 kaduttavaa oli vain  se,

että  riistäjäluokkia  ei  lyöty  maahan  vieläkin  päättäväisemmin.  Nämä  radikaalit  pitivät

luokkasovinnon politiikkaa petturuutena. Suomen Kommunistisen Puolueen perustivat sisällissodan

lopulla  Suomesta  paenneet  punaiset  johtajat.  Ensimmäinen  kokous  pidettiin  Moskovassa

syyskesällä 1918. Suomalaiset viranomaiset katsoivat SKP:n jäsenyyden todisteeksi maanpetoksen

valmistelusta, ja kiinni saadut jäsenet saivat vankeustuomioita. Vuosina 1922–1930 Suomessa toimi

myös  laillisesti  radikaali  kommunistismielinen  työväenpuolue  useilla  eri  nimillä.11  Vuonna  1930

Lapuan  liikkeen  paine  sai  valtiovallan  tukahduttamaan  laitimmaisen  vasemmiston  julkisen

toiminnan.  Vuodesta  1930  vuoteen  1944  kommunistien  järjestötoiminta  oli  maanalaista  ja

hajanaista.

SDP:n  tannerilaisen  päälinjan  ja  kommunistien  väliin  jäi  vaihtelevan  suuruinen  ja  kirjava  ryhmä.

Tämä  jako  kolmeen  –  SDP:n  päälinja;  oppositiohenkiset  sosiaalidemokraatit  ja

vasemmistososialistit; kommunistit – säilyi ainakin 1950luvulle saakka.

Euroopan  sosiaalidemokraateille  ajatus  sosialismista  ilman  liberaalia  demokratiaa  oli

vastenmielinen,  mikä  vieraannutti  heitä  kommunisteista.  Kommunistien  asenne

sosiaalidemokraatteihin vaihteli 1910–40luvulla suuresti. Taistelujaksoja olivat 1919–20, 1928–34

ja  1939–41,  jolloin  Komintern  syytti  maltillisia  marxilaisia  pahimmanlaatuisiksi  imperialistien

kätyreiksi  tai  ”sosiaalifasisteiksi”,  joiden  kanssa  kommunisteilla  ei  pitänyt  olla  mitään  tekemistä.

Liennytyskausia  olivat  1921–23,  1935–38  ja  1941–1946,  jolloin  Komintern  määräsi  kommunistit

pyrkimään yhteistyöhön sosiaalidemokraattien kanssa.12

Hitlerin  joukkojen  hyökkäyksestä  Neuvostoliittoon  kesäkuussa  1941  alkoi  uusi  liennytysjakso.

Komintern  ja Kreml antoivat Saksan  vaikutuspiiristä vapautuvien alueiden kommunisteille ohjeen

9 Osapuolien 1940luvun tulkinnat: Hyvönen 1948, Tanner 1949.
10 Apunen 1981, 185; H. Soikkanen 1975, 309–389. .
11 Saarela 1996, 60–64, 120–164, 358–362. 1940luvun lopun kommunistinen tulkinta: Hyvönen 1948, 23–37; Äikiä

1948, 117–121.
12 Majander 2004, 140–154, 179.
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liittoutua  sosiaalidemokraattien  ja  liberaalien  porvarien  kanssa  laajoiksi  fasismin  vastaisiksi

blokeiksi.  Neuvostohallitus  korosti  Euroopan  kommunistipuolueiden  itsenäisyyttä  ja  kansallisia

lähtökohtia lakkauttamalla Kominternin vuonna 1943.13

Syyskuun  1944  välirauhansopimus  pakotti  valtiovallan  lopettamaan  vasemmistolaisen

työväenliikkeen diskriminoimisen. Kommunistit perustivat syksyllä 1944 vasemmistososialistisen14

ryhmittymän  kanssa  Suomen  Kansan  Demokraattisen  Liiton  (SKDL),  jonka  piiriin  oli  tarkoitus

koota  antifasistinen  kansanrintama.  SKDL  ei  ollut  puolue,  vaan  kattojärjestö,  johon  kaikki

perustajien kriteerein riittävän demokraattiset puolueet ja yhdistykset olivat tervetulleita.

Kaikki  SKDL:oon  näkyville  paikoille  tulleet  vasemmistososialistit  olivat  entisiä  SDP:n  jäseniä.

Yhteistä  heille oli  se, että  jouduttuaan SDP:ssä  törmäyskurssille  tannerilaisen päälinjan kanssa  he

olivat  aluksi  ajaneet  muutosta  puolueen  sisällä.  Nämä  oppositiot  olivat  kuitenkin  kärsineet

suuntataistelussa tappion, ja heidät oli erotettu kolmessa aallossa: ensin vuonna 1937 Soihtulehden

ympärille kokoontunut akateeminen ryhmä, sitten 1940 kuutoset15 ja lopuksi osa jatkosodan aikana

muodostuneesta  puolueoppositiosta  vuosina  1945–46.16  Nämä  tapahtumat  loivat  kaksi  tärkeää

lähtökohtaa:  Ensinnäkin  SKDL:n  vasemmistososialisteilla  oli  vaihtelevan  suuruisia  kaunoja

Tanneria  ja  uskollisia  tannerilaisia  kohtaan.17  Toiseksi  useimmilla  oli  edelleen  tavoitteena

ensisijaisesti uudistaa sosiaalidemokratiaa eikä edistää kommunistien tavoitteita.18

Kommunistien  ja  kuutosten  tavoitteena  oli  saada  SKDL:n  jäseneksi  myös  SDP,  tai  ainakin  sen

parhaat  perusjärjestöt  –  kuitenkin  ilman  puolueen  ”tannerilaista”  oikeistososiaalidemokraattista

johtoa.19  Laitimmainen  vasemmisto  ei  voinut  kuvitellakaan  tannerilaisten

oikeistososiaalidemokraattien osallistumista SKDL:n toimintaan.

SKDL:n  tavoite  ei  kuitenkaan  toteutunut.  Huhtikuussa  1945  muodostetun  ”kolmen  suuren”

hallituksen  (Maalaisliitto,  SDP,  SKDL)  aikanakin  SDP  pysyi  riippumattomana  puolueena.  Itä

Euroopassa vastaavan tyyppisissä ministeriöissä sosiaalidemokraattiset  ja agraaripuolueet joutuivat

13 BeyerThoma 1989, 19;  Jussila 1990, 42–43; Majander 2004, 102, 155; Nevakivi 1993, 195–196; Paasivirta 1991,
273; Rentola 2002, 63–90; Saarela 2002, 9–58.
14 SDP:stä SKDL:oon siirtyneet henkilöt luultavasti pitivät itseään ennemmin aitoina vakaumuksellisina

sosiaalidemokraatteina kuin vasemmistososialisteina, joka saattaa kuulostaa lahkolaiselta. Sekaannuksen
välttämiseksi kuitenkin viittaan SKDL:n sosiaalidemokraatteihin termillä vasemmistososialistit.

15  ”Kuutoset” saivat nimensä siitä, että kuusi entistä sosiaalidemokraattista kansanedustajaa muodostivat eduskunnassa
erillisen ryhmän keväällä 1941. Kansanedustajat: Mikko Ampuja, Väinö Meltti, KaisuMirjami Rydberg, Yrjö Räisänen,
Cay Sundström, K. H. Wiik. Kuutosten kanssa samoilla poliittisilla linjoilla oli Johan Helo, joka ei ollut kansanedustaja.
16 H. Soikkanen 1975, 582; H. Soikkanen 1987, 176–195; H. Soikkanen 1991, 43–49, 182. Tarkemmin sanoen

viimeisessä vaiheessa vuonna 1946 muutama puolueen merkkihenkilö erosi myös omasta aloitteestaan.
17 Ks. esim. Majander 2004, 218.
18 BeyerThoma 1990, 27, 41–46, 49; Haataja 1988, 90–92; Nevakivi 1995, 97.
19  BeyerThoma 1989, 44, 81; Haataja 1988, 61, 89; Tarkka 1977, 257.
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vähitellen apupuolueiden asemaan. SDP:ssä oli oppositio, joka kannatti siirtymistä vasemmalle päin

ja yhteistyötä kommunistien kanssa. Tämä oppositio ei päässyt määrittelemään SDP:n  linjaa,  sillä

puolueen  johtoelimet pysyivät  tannerilaisten käsissä.  Jotkut oppositiososiaalidemokraatit halusivat

olla yhtä aikaa SDP:n ja SKDL:n jäseniä, mutta SKDL:oon liittyneet erotettiin SDP:stä.20

SDP  oli  syksystä  1944  alkaen  vakavassa  kriisissä,  mutta  linjariita  ei  lopulta  hajottanut  puoluetta.

Vuoden  1946  lopulla  saatettiin  todeta,  että  opposition  suhtautuminen  kommunisteihin  oli

muuttumassa  kielteisemmäksi  eikä  myöskään  mainittavaa  siirtymää  SDP:stä  SKDL:oon  ollut

tapahtunut.21  Kun SKDL:oon ei liittynyt myöskään porvareita, SKDL jäi rooliltaan epämääräiseksi

laitimmaisen  vasemmiston  yhteistyöjärjestöksi.22  Kimmo  Rentola  on  todennut,  että  vuoden  1941

jakolinja säilyi: se osa vasemmistosta, joka jatkosodan alkaessa eristettiin yhteiskunnasta tai ainakin

joutui  viranomaisten  huomion  kohteeksi  oppositiohenkisten  poliittisten  mielipiteidensä  takia,

pääsääntöisesti  kannatti  sodan  jälkeen  SKDL:oa.23  SKDL:oon  kuului kommunisteja  ja

vasemmistososialisteja, joista yhteisnimityksenä käytän termiä kansandemokraatit tai laitimmainen

vasemmisto.

Laitimmaisen  vasemmiston  ja  SDP:n  enemmistön  välisen  skisman  vaikutusta  Suomen

sodanjälkeiseen  historiaan  voi  tuskin  liikaa  korostaa.  Tutkimusperinteessä  on  painotettu  SDP:n

riippumattomuuslinjan  vaikutusta  siihen,  että  Suomesta  ei  tullut  ItäEuroopan  mallin  mukaista

kansandemokratiaa.24

1.2. Tutkimusperinne, lähteet ja metodi

Suomalaisten  sosiaalidemokraattien  ja  kommunistien  ristiriitoja  on  tutkittu  paljon.  Vuoden  1944

välirauhan jälkeisten vuosien politiikasta nimenomaan työväenliikkeen sisäistä kehitystä painottaen

ovat  omat  näkemyksensä  esittäneet  esimerkiksi  Seppo  Hentilä,  Lauri  Haataja,  Hermann  Beyer

Thoma,  Osmo  Jussila  ja  viimeksi  Mikko  Majander.  Lisäksi  Hannu  Soikkanen  on  tehnyt

perusteellista  tutkimusta  SDP:n  toiminnasta  ja  Kimmo  Rentola  vastaavasti  SKP:n  vaiheista.

Mittavaksi  kasvanut  tutkimusperinne  onkin  saanut  Mikko  Majanderin  kiinnittämään  erityistä

huomiota vuonna 2004 valmistuneen väitöskirjansa ”oikeuttamiseen”. Majander toteaa, että hän ei

voi  ”haastaa  vallitsevaa  tutkimustilannetta  uusilla  lähdekokonaisuuksilla”.25  Legitimaation  omalle

20  Hentilä 1984, 150.
21  Hentilä 1986, 119, 121, 131; H. Soikkanen 1991, 281.
22 Ks. esim. BeyerThoma 1990, 165.
23 Rentola 1994a, 496–497.
24 Ks. esim. BeyerThoma 1990, 306–308; Majander 2004, 83; Polvinen 1999, 555; Rentola 1997, 53–54.
25 Majander 2004, 13.
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työlleen Majander löytääkin uusista näkökulmista ja tulkinnoista.

Majanderin  tutkimus on  huolellisesti  tehty.    Ennen kaikkea  hän  vie  kontekstoinnin  aivan  uudelle

tasolle.  Siinä  missä  aikaisempi  tutkimus  liikkui  pitkälti  akselilla  SDP  –  SKP  –  Liittoutuneiden

(Neuvostoliiton)  Valvontakomissio  –  Moskova  –  Suomen  poliittinen  ylätaso,  Majander  laajentaa

perspektiiviä.  Painopisteinä  ovat  varsinkin  SDP:n  vuorovaikutus  Skandinavian  ja  Britannian

työväenpuolueiden  kanssa  sekä  SKP:n  ongelmallinen  suhde  lännen  työväenpuolueisiin  ja  länteen

yleisesti.

Syksyllä 1944 enemmistöläissosiaalidemokraatit ja kommunistit pitivät yleisesti toisiaan poliittisina

vastustajina,  mutta  eivät  välttämättä päävastustajina  ja  vihollisina.  Molemmilla  puolilla  oli

menneisyydestä  kummunneita  kaunoja  ja  epäluuloja,  mutta  asetelmat  olivat  vielä  sekavat.26

Seuraavien parin vuoden aikana ne selkiintyivät.

Keväällä  1947  ei  kenellekään  enää  ollut  epäselvää,  missä  kohtaa  poliittista  kenttää  levein  kuilu

sijaitsi.  Kansandemokraatit  olivat  yhdellä  puolella  ja  enemmistösiiven  hallitsema  SDP  porvarien

kanssa  toisella.27  Kuitenkin  työväenpuolueiden  sisäpoliittisissa  ohjelmissa  oli  paljon  samaa.

Näkemykset siitä, miten työväestön yhteiskunnallista ja sosiaalista asemaa tulisi lähitulevaisuudessa

parantaa,  eivät  poikenneet  merkittävästi  toisistaan.  Siksi  on  luontevaa  olettaa,  että

vastakkainasettelua olivat omalta osaltaan syventäneet poikkeavat näkemykset Suomen valtiosta ja

suomalaisesta työväenliikkeestä osana laajempaa kokonaisuutta, ulkomaailmaa.

Tämä tutkimus ei kartoita mitään valkoisia läikkiä. Sen sijaan pyrin liittämään yhteen ilmiöitä, joita

mielestäni  on  aikaisemmin  usein  tarkasteltu  keinotekoisesti  erillään.  Nähdäkseni  Majanderin

tutkimus  ei  ansiokkuudestaan  huolimatta  kokonaan  täytä  sitä  kontekstointityhjiötä,  jota

keskittyminen  Suomen  sisäisiin  tapahtumiin  on  suomalaisten  työväenpuolueiden  tutkimukseen

aiheuttanut.  Vaikka  moniin  lehdissä  esiin  tuleviin  teemoihin  on  viitattu  aikaisemmassa

tutkimuksessa,  niin  niiden  tarkasteleminen  uudella  tavalla  kokonaisuutena  on  mielestäni

hedelmällistä.

Sanomalehtiä lukiessa käy nopeasti selväksi, kuinka laajalti toimitukset löysivät Suomen ja sisä ja

ulkopolitiikan  tapahtumille  ja  ilmiöille  analogioita  ulkomailta.  Lehtien  sisäpoliittiset  kannanotot

jäävät osaksi ymmärtämättä, jos kansainvälinen konteksti ei ole riittävästi mukana. Hyvä esimerkki

tästä on vuoden 1945 alusta vuoden 1946 helmikuuhun jatkunut sotasyyllisyyskeskustelu. Suomen

Sosialidemokraatti  ja Vapaa Sana olivat kiihkeässä  sanasodassa eivätkä ne kyenneet  tai  halunneet

26 Hentilä 1984, 153–155; Hentilä 1986, 118; Jussila 1990, 122.
27 Haataja 1988, 168; Hentilä 1986, 128.
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ollenkaan  huomioida  vastapuolen  näkemyksiä.  Väittely  näyttäytyy  uudessa  valossa,  kun  taustalla

nähdään  lehtien  laajempi  maailmankuva,  jossa  ulkomailta  löydetyt  vertailukohdat  olivat  yhtenä

rakennusaineena.

Ulkosuhteet  ja  ulkovallat  liittyvät  muutenkin  toisiinsa:  asenteet  ulkovaltoihin  vaikuttavat  siihen,

millainen  oman  maan  ulkopolitiikka  katsotaan  tarkoituksenmukaiseksi.  Henkilön  asenteita  oman

maan  ulkopolitiikkaan  voidaan  tuskin  ymmärtää,  jos  ei  tunneta  hänen  asenteitaan  ulkovaltoihin,

joihin  suhteita  hoidetaan.  Kansainvälinen  kontekstointi  on  marxilaisen  työväenliikkeen

tutkimuksessa  muutenkin  luontevaa  ja  tarpeellista,  sillä  sosiaalidemokratia  ja  siitä  lohjennut

kommunismi rakentuivat alusta alkaen voimakkaasti internationalismin aatteelle.

Poliittisten  liikkeiden  toiminnasta  jäävää  kirjallista  aineistoa  voidaan  karkeasti  jaotella  kolmeen

kategoriaan:  puolueelinten  pöytäkirjoihin  ja  vastaaviin  pääsääntöisesti  julkaisemattomiin

asiakirjoihin;  valistusaineistoon  kuten  pamfletteihin,  lentolehtisiin,  kirjasiin  ja  kirjoihin;  sekä

sanomalehdistöön.

Lehdistö  oli  joukkotiedotuksen  1940luvun  kehitysvaiheessa  puolueiden  tärkeä  linkki  laajoihin

kannattajajoukkoihin.  Puolueelinten  kautta  tapahtuva  valistustyö  jäi  vaikutukseltaan

suppeammaksi  –  vain  pieni  vähemmistö  kannattajista  oli  puolueaktiiveja.  Potentiaalisia  uusia

kannattajia  puolueelimet  eivät  tavoittaneet  lainkaan.28  Lisäksi  lehdistötutkimukselle  tyypillinen

aineiston laajuus helpottaa systemaattista analyysia ja pienentää vaaraa, että toimijoiden mahdolliset

yksittäiset  poikkeavat  kannanotot  aiheuttaisivat  tutkimuksessa  virhepäätelmiä.29  Toisin  sanoen

sanomalehtikirjoittelusta  on  usein  helpompi  löytää  suuria  linjoja  kuin  puolueelimissä  käydyistä

keskusteluista.  Jos  ollaan  enemmän  kiinnostuneita  aatteellisesta  itseymmärryksestä  kuin  arjen

ongelmista,  puoluelehdet  ovat  usein puolueelinten  pöytäkirjoja  hedelmällisempää  aineistoa. Toki

puolueelimissä  käydään  aatteellisia  keskusteluja,  mutta  kuitenkin  suuri  osa  ajasta  kuluu

pragmaattisiin päivänpoliittisiin kysymyksiin. Suomen työväenliikkeen molempien pääsuuntausten

lehdistä ei myöskään ole aikaisemmin tehty perusteellista vertailevaa tutkimusta, kun taas puolue

elinten pöytäkirjat on koluttu läpi moneen kertaan.

Puolueelinten pöytäkirjat yhtäältä ja sanomalehdet toisaalta ovat lähteinä sikäli hyvin erilaisia, että

edellisiin  on  julkiseksi  sopivan  ohella  tallennettu  ajoittain  hyvinkin  pienten  sisäpiirien

luottamuksellisia  ja avoimia keskusteluja, kun  taas  lehtien poliittisiin kannanottoihin  liittyvät aina

erottamattomana osana taktiset näkökohdat. Välttämätön lähdekriittinen huomio on se, että lehdistä

ei  useinkaan  voida  lukea,  miten  asiat  toimitusten  mielestä  todella  olivat,  vaan  miten  niiden  olisi

28 Ks. esim. SKDL:n toimintakertomus 1944–1945, 64.
29 Yksittäisten kannanottojen ja lehden linjan suhteesta ks. T. Soikkanen 1986, 94.
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pitänyt  olla  tai  miten  laajan  yleisön  haluttiin  ne  näkevän.  Timo  Vihavainen  on  mielenkiintoisesti

kuvannut,  kuinka  poliittinen  liike  voi  nähdä  totuuden  suhteellisena.  Venäjän  bolshevikeille  tosia

olivat sellaiset väitteet, jotka ajoivat sosialismin kehityksen asiaa. Totuuden vastaisia olivat sellaiset

käsitykset,  jotka  olivat  omiaan  vaikeuttamaan  tätä  kehitystä.30  Tällaista  määritelmää  on  helppo

pilkata anakronistisesti, mutta luultavasti samankaltaista ajattelutapaa ovat soveltaneet ja soveltavat

hyvin  monet  poliittiset  liikkeet.  Sitä  paitsi  valkoinen  valhe  on  yhteiskunnassa  varsin  hyväksytty.

Valkoiseksi valheen tekee se, että sen ajatellaan edistävän hyvää asiaa.

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  hahmottaa  lehtien  välittämää  maailmankuvaa,  joka  saattoi

poiketa  lehtien toimitusten  ja puolueelimien eijulkisista  tilannearvioista. Vaikka  toimittajat olivat

vahvasti  sidoksissa  puolueisiinsa,  ei  voida  kritiikittömästi  olettaa,  että  lehdet  olivat  puolueiden

ilmoitustauluja.  Tämän  takia  olen  varovainen  tehdessäni  lehtiartikkelien  perusteella  päätelmiä

puolueiden linjoista. Ellei toisin mainita, tutkimustulokset kertovat lehtien mielipiteistä. Lehtien ja

puolueiden  linjojen  yhtäläisyyksiä  ja  mahdollisia  eroja  arvioin  tapaus  kerrallaan  lähdekriittisin

perustein. Tutkimuksen  lähtökohtana on hypoteesi, että kirjoittelulla oli  jatkuvasti päivänpoliittiset

taustat  ja  tavoitteet.  Päätutkimusongelma  jo  mainittiin  edellä:  miten  tarkasteluun  valitut  lehdet

käyttivät ulkovaltoja ja Suomen ulkopolitiikkaa lukijoille välitetyn maailmankuvan rakennusaineina

ja sisäpoliittisena lyömäaseena?

Painettu valistusaineisto sopisi  luontevasti aineistoksi samaan tutkimukseen lehdistön kanssa. Sekä

sosiaalidemokraattinen että kansandemokraattinen liike herättelivät joukkoja säännöllisesti erilaisin

kirjasin  ja  pamfletein. Varsinkin  lentolehtisten painosmäärät olivat hyvin suuria31  ja ne  luultavasti

tavoittivat  potentiaalisia  leirin  vaihtajia  sanomalehtiä  paremmin.  Valistusaineiston  ja  lehdistön

funktiot  olivat  hyvin  samantyyppisiä.  Olen  kuitenkin  päättänyt  rajata  tämän  tutkielman  laajuutta

pitämällä sen lehdistötutkimuksena. Valistusaineistossa riittää tutkimista jollekin toiselle.

Jonkinlainen  valistusaineiston  ja  puolueelinten  pöytäkirjojen  välimuoto  on  painettu

puoluekokouksen  pöytäkirja  tai  alustuskokoelma.  Olen  lukenut  painetut  SDP:n  ja  SKP:n

puoluekokousmateriaalit  ja  SKDL:n  liittokokousten  aineiston  vuosilta  1945–46.  Viittaan  näihin

aineistoihin muutamassa kohdassa, jossa vertailu lehtikirjoituksiin on erityisen hedelmällinen.

*    *    *

Suomen Sosialidemokraatin ja Kansan Lehden sidonnaisuus SDP:seen ja toisaalta Vapaan Sanan ja

Työkansan Sanomien yhteys kansandemokraattiseen liikkeeseen oli vahva. Vapaan Sanan perustivat

30 Vihavainen 1998. Ks. esim. ss. 184–191. Totuuden kulttuurisidonnaisuudesta ks. myös Kalela 2000, 158–161.
31 Ks. esim. BeyerThoma 1990, 74; Leppänen 1994, 27.
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alun  perin  kuutoset  vuonna  1940  vasemmistososialististen  mielipiteiden  foorumiksi.  Kuitenkin  jo

samana vuonna valtiovalta teki  lehden  ilmestymisen mahdottomaksi.32 Jatkosodan alussa kuutoset

saivat  vankeustuomiot  valtiopetoksen  valmistelusta.  He  vapautuivat  välirauhansopimuksen

perusteella  syksyllä  1944.  Resurssien  puutteessa  SKDL:n  perustajajäsenten  kuutosten  ja

kommunistien  oli  luontevaa  alkaa  julkaista  yhteistä  lehteä.  Vapaata  Sanaa  ei  ollut  vuonna  1940

lakkautettu, vaan sen  ilmestyminen oli ainoastaan estetty. Niinpä sen henkiin herättäminen saattoi

tapahtua nopeasti ilman byrokraattisia kiemuroita.33

Vapaa Sana alkoi  ilmestyä marraskuun alussa 1944. Seuraavan vuoden loppuun asti sillä oli täysin

dominoiva  asema  laitimmaisen  vasemmiston  tiedonvälityksessä,  sillä  SKP:llä  ei  vielä  ollut  omaa

äänenkannattajaa, ja kansandemokraattinen paikallislehdistö oli vasta vähitellen organisoitumassa.34

Vapaalla  Sanalla  oli  vakituisina  toimittajina  useita  SKDL:n  kansanedustajia,  muiden  muassa

”kuutosia” ja kommunistien vahva nainen, SKP:n perustajan ja Terijoen hallituksen pääministeri O.

W.  Kuusisen  tytär  Hertta  Kuusinen.  Avustajina  oli  muita  johtavia  kommunisteja. SKP:n

johtohenkilöt  ja  järjestöt  hankkivat  vuoden  1945  aikana  enemmistön  Vapaan  Sanan  osakkeista.

Vähemmistö jäi lehden perustajien kuutosten haltuun.35

Vapaan  Sanan  päätoimittajana  oli  helmikuuhun  1945  saakka  Väinö  Meltti,  sitten  keväällä  1945

lyhyen  aikaa  Cay  Sundström,  ja  kesäkuusta  1945  lähtien  maisteri  Raoul  Palmgren.36  Sotaajan

kokemukset  olivat  ajaneet  Palmgrenin  akateemisten  vasemmistososialistien  piiristä  SKP:seen.

Palmgrenin  koulutus  ja  sivistystausta  oli  puolueessa  poikkeuksellinen,  mikä  näkyi  hänen

kirjoitustensa tasossa  ja  itsenäisessä ajattelussa. Vuodesta 1946 Palmgren oli aktiivinen SKDL:ssa

liittotoimikunnan ja sen työvaliokunnan jäsenenä.37 Vapaa Sana ilmestyi vuonna 1945 kuusi kertaa

viikossa, vuoden 1946 alusta lähtien päivittäin.

Vuoden 1945 lopulla perustettu Työkansan Sanomat oli SKP:n päääänenkannattaja. Se oli suoraan

puolueen  alaisuudessa  samalla  tavalla  kuin  paikallisjärjestöt.  Lehden  toimittajien  täytyi  olla

puolueen  jäseniä.38  Työkansan  Sanomien  päätoimittajana  toimi  lehden  perustamisesta  kesäkuun

loppuun  1946  SKP:n  valistusjaoston  puheenjohtaja  Aili  Mäkinen,  mikä  korosti  lehden  tehtävää

32 H. Soikkanen 1975, 191. .
33 Perko 1988, 119.
34 Kuparinen 1980, 85. Kuparisen selvityksen mukaan Vapaan Sanan  levikki oli vuonna 1945 merkittävästi  suurempi
kuin seitsemän muun kansandemokraattisen lehden yhteensä.
35 Vuosikertomus Kustannusosakeyhtiö Vapaan Sanan toiminnasta v. 1945, s. 9, kansio DA2, Kustannusosakeyhtiö
Vapaan Sanan arkisto, Kansan arkisto.
36 Ibidem, s. 4.
37 Mattila 1994, 33.
38 SKP:n päääänenkannattajalehden suunnittelevan  toimikunnan pöytäkirjat 1945, pöytäkirja 25.7.1945, kansio CA2,

Työkansan Sanomien arkisto, Kansan arkisto.



10

propagandan  ja  agitaation  välineenä.39  Heinäkuun  alussa  1946  päätoimittajaksi  tuli  ajoittain

äärivasemmistolaiseen40  ajatteluun  taipuvainen  lääkäri  Mauri  Ryömä.  TkS  ilmestyi  kuusi  kertaa

viikossa.

Kansandemokraattisella liikkeellä oli vuonna 1946 kaksitoista äänenkannattajaa. Näistä Vapaa Sana

ja  Työkansan  Sanomat  olivat  valtakunnallisia  lehtiä  ja  niiden  levikit  olivat  selvästi  suurimmat.

Lisäksi molemmilla oli päääänenkannattajan status. Piirilehtien ottaminen  mukaan tähän työhön ei

mielestäni ollut mielekästä. Niiden resurssit olivat heikot ja ne olivat osa keskitettyä liikettä eivätkä

siksi kannanmuodostuksessaan itsenäisiä.41

Sosiaalidemokraattien  puolella  tämän  tutkimuksen  kannalta  periaatteessa  kiinnostavia  ovat

enemmistöläissiiven  lehdet.  Enemmistöläissosiaalidemokraattien  linjoilla  olleesta  lehdistöstä

nousee  vuosia  1945–46  tarkasteltaessa  yksi  yli  muiden.  Vuonna  1918  perustetun  Suomen

Sosialidemokraatin  useimmat  toimittajat  olivat  puolueen  jäseniä.  Perinteisesti  heillä  oli  katsottu

olevan  sosiaalidemokraattista  liikettä  kohtaan  samanlaisia  velvoitteita  kuin  puolueen

kansanedustajilla  ja  luottamushenkilöillä.42  Puoluejohto  hallitsi  Suomen  Sosialidemokraatissa

toimitusneuvoston  kautta.43  Neuvosto  huolehti  siitä,  että  lehti  pysyi  ruodussa.  Keväällä  1945

puolueoppositioon  kuulunut  Eino  Kilpi  todettiin  liian  pehmeäksi  kommunisteja  kohtaan,  ja  sen

seurauksena  hänet  asetettiin  tiukkaan  tarkkailuun  ja  myöhemmin  syrjäytettiin.44  Kilven  jälkeen

päätoimittajaksi  tuli  enemmistöläinen  Atte  Pohjanmaa.  SSd:n  toimittajista  oli  puolueessa

merkittävässä  roolissa  Unto  Varjonen,  vuonna  1916  syntynyt  maisteri  ja  tannerilainen

asevelisosialisti.  Varjonen  oli  yksi  puolueen  johtavista  ulkopoliittisista  linjanvetäjistä.45  Vuosina

1945–1946 Suomen Sosialidemokraatti ilmestyi seitsemän kertaa viikossa ja sen levikki oli runsaat

20 000.46

SDP:n  lehdistössä  vallitsi  melko  selvä  työnjako:  ulkopolitiikan  ja  kansainvälisten  asioiden

kommentoiminen  jätettiin  usein  suosiolla  päääänenkannattajalle,  ja  maakuntalehdet  keskittyivät

enemmän  sisäpolitiikkaan.  Tämä  näkyy  esimerkiksi  Timo  Immosen  lehdistötutkimuksessa

39 Vierasperäisten sanojen sointi välittää ehkä paremmin, mistä toiminnassa oli kyse. SKP:n kansallisen suuntauksen
yhtenä ilmentymänä puolueelinten venäjästä lainatut nimet kuitenkin vaihdettiin suomalaisiksi vuonna 1945. Näin
Agitaatio ja propagandajaostosta tuli Valistusjaosto. Valistusjaoston pöytäkirjat, syyskuu 1945; SKP:n
Valistusjaoston kansiot; SKP:n arkisto; KA.

40 Kommunistien tuonaikaisessa kielenkäytössä termi äärivasemmistolaisuus viittasi liian hätäiseen vallankumouksen
odottamiseen ja kaavailemiseen.

41 Piirilehdistä ks. Kuparinen 1980, 44–56.
42 Perko 1971, 41.
43  Suomen lehdistön historia 7, 62.
44  Halminen sine anno; Salminen 1979, 45; H. Soikkanen 1991, 54.
45 Valkonen 1977, 98. Varjonen oli puoluesihteerinä loppusyksystä 1944 kesäkuuhun 1946, jolloin hän luopui

muodollisesta asemastaan. Hän kuitenkin toimi puolueessa edelleen vähintään yhtä aktiivisesti kuin aikaisemminkin.
46 Mattila 1994, 26.
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sotasyyllisyyskysymyksestä.  Immonen  analysoi  sekä  Suomen  Sosialidemokraatin  että  Kansan

Lehden  linjauksia,  mutta  ei  juurikaan  saa  jälkimmäisen  kannanotoista  aineksia päätelmiinsä.47

Olen  kuitenkin  halunnut  tähän  tutkimukseen  mukaan  kaksi  kansandemokraattista  ja  kaksi

enemmistöläissosiaalidemokraattista lehteä.

Kansan Lehti alkoi  ilmestyä vuonna 1898. Lehteä kustansi Tampereen Työväen Sanomalehti Oy.

Kansan Lehden päätoimittaja oli sodan  jälkeisinä vuosina  Jalmari Leino. Levikki oli 1940luvulla

kymmenen tuhannen pinnassa. Näin se jäi Tampereen alueella Aamulehden varjoon.48 Kansan Lehti

oli kuitenkin perinteikäs sosiaalidemokraattisen puolueen äänenkannattaja.

Olen  ottanut  Kansan  Lehdeltä  ja Työkansan Sanomilta  tarkasteluun  ainoastaan  vuosikerran  1946.

Kuten  sanottu  Työkansan  Sanomat  aloitti  ilmestymisensä  vasta  vuoden  1945  viimeisinä  päivinä.

Kansan  Lehden  vuosikerran  1945  anti  jää  tämän  työn  kannalta  laihaksi,  koska  KL  ei  paljoakaan

osallistunut  sotasyyllisyyskeskusteluun.  Suomen  Sosialidemokraatilta  ja  Vapaalta  Sanalta  olen

käynyt läpi vuosikerrat 1945–1946.

Analysoitavan aineiston rajaamisessa on lehdistötutkimuksessa havaittavissa eri koulukuntia. Jotkut

tutkijat käyvät lehdet läpi hyvinkin perusteellisesti, uutisaineistoa myöten. Toiset tyytyvät tekemään

päätelmänsä  pääkirjoituksiin  nojautuen.  Tätä  perustellaan  sillä,  että  pääkirjoitus  edustaa  lehden

mielipidettä. Lehdet  yleensä ottavat pääkirjoituksista vastuun eri  tavalla kuin  muista artikkeleista.

Pääkirjoitukset  edustavat  lehteä  instituutiona,  eivät  yksittäisten  toimittajien  kantoja.49  Tässä

tutkimuksessa  on  valittu  Pertti  Hémanuksen  hahmottelema  eräänlainen  keskitie:  primäärisen

aineiston  muodostavat toimitusten  omat  kantaa  ottavat  artikkelit.50  Näitä  ovat  pääkirjoitukset,

yleensä  pääkirjoitussivulla  ilmestyneet  jälkikirjoitukset51,  väliartikkelit  ja  poliittiset  pakinat  sekä

muut  omien  toimittajien  artikkelit.  Toimitusten  omana  henkilökuntana  pidän  täysipäiväisiä

toimittajia  sekä  vakituisia  avustajia  ja  kirjeenvaihtajia.  Lisäksi  olen  ottanut  tarkasteluun  mukaan

joitakin puolueissa merkittävissä asemissa olleiden vierailevien kirjoittajien artikkeleja.

Pakinoiden  ottaminen  mukaan  tarkasteluun  on  perusteltua  siksi,  että  niille  tyypillinen  tyylilaji  oli

selvästi  tärkeä  osa  toimituksen  retorista  työkalupakkia.  Lukijat  odottivat  pakinoilta  tietynlaista

räväkkyyttä  ja  suorasukaisuutta.  Kun  pakinoitsijat  sohaisivat  arkoja  asioita,  he  saattoivat

47 Ks. Immonen 1974. Immonen vertailee Uuden Suomen, Aamulehden, Suomen Sosialidemokraatin ja Kansan Lehden
kannanottoja sotasyyllisyyskysymyksessä.

48 Aisla sine anno.
49 Hémanus 1975, 36–37.
50 Jaosta kantaaottavat ja kantaaottamattomat kirjoitukset ks. Hémanus 1975, 33–35.
51 Lehdissä ilmestyi ajoittain ns. jälkikirjoituksia. Ne ladottiin pääkirjoituksen viereen tai perään. Ne olivat

pääkirjoitusta lyhyempiä, yleensä otsikoimattomia, ilmaisivat selvästikin lehden linjaa pääkirjoituksen lailla.
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puolustautua sillä, että hiirenharmaa pakina ei olisi pakina lainkaan. Suosittujen pakinanurkkausten

huomioarvo  oli  epäilemättä  usein  aivan  verrannollinen  pääkirjoituksiin.  Nämä  pakinagenren

erityispiirteet eivät jääneet hyödyntämättä tutkituissa lehdissä.

Työkansan  Sanomien  ja  tutkimukseen  valittujen  sosiaalidemokraattisten  lehtien  systemaattinen

läpikäyminen  jättää sellaisen vaikutelman, että pakinat  ja niihin verrattavissa olevat kantaa ottavat

kirjoitukset  ilmeisesti  pienin  varauksin  edustivat  lehtien  linjoja.  Lehtien  kustantajilla  ja

päätoimittajilla  olisi  ollut  keinot  vesittää  lehden  linjan  vastainen  pakinointi,52  mutta  tällaista

”sensuuria”  lienee  sovellettu  ainoastaan  vierailevien  kirjoittajien  teksteihin.  Kussakin  mainitussa

lehdessä  kaikki  vakituiset  toimittajat  ajattelivat  yhteiskunnallisista  asioista  hyvin  samalla  tavalla.

Vaikutelmaksi  jää,  että  pakinoitsijat  olivat  päätoimittajien  luottomiehiä  ja  naisia.  Päätoimittajat

myös kirjoittivat itse pakinoita.

Myös  Vapaan  Sanan  kantaa  ottavista  kirjoituksista  hahmottuva  linja  osoittautuu  hyvin

johdonmukaiseksi  tarkastellulla  jaksolla,  mitä  voidaan  pitää  tutkimustuloksena.  BeyerThoma  ja

Nevakivi  ovat  osoittaneet,  että  SKP:n  johdolla  ja  SKDL:ssä  merkittävissä  asemissa  olleilla

vasemmistososialisteilla  oli  selvästi  toisistaan  erottuvat  poliittiset  agendat.53  Vapaassa  Sanassa

molemmat ryhmät olivat edustettuina, eikä kummallakaan ollut tarkasteltavalla jaksolla dominoivaa

asemaa. Miksi Vapaan Sanan linja kuitenkin oli hyvin ehjä, on yksi tutkimusongelma.

Uutisaineiston olen  jättänyt pois  tarkastelusta ennen kaikkea sen  takia,  että  säilyneet  lähteet eivät

kerro,  missä  määrin  uutiset  oli  tarkoitettu  luettavaksi  osana  lehden  poliittista  linjaa  ja  miltä  osin

lehteen yksinkertaisesti ladottiin sitä aineistoa, jota uutistoimistoilta kulloinkin saatiin. Esimerkiksi

lehtien  käytössä  oli  vuolas  virta  uutisia  neuvostoliittolaisilta  tietotoimistoilta.  Suomen

Sosialidemokraatti käytti venäläisiä uutisia  jopa enemmän kuin kansandemokraattiset  lehdet. Ehkä

tässä  kohtaa  ilmeni  halu  lieventää  naapurin  ennakkoluuloja  suomalaisia  sosialidemokraatteja

kohtaan,  ehkä  ei.  Mielestäni  on  turvallisempaa  tehdä  päätelmät  toimituksen  omien  artikkelien

pohjalta.

Ulkopolitiikka  ja  ulkovallat  ovat  laveita  teemoja,  joiden  käsittelyyn  lehdet  käyttivät  palstatilaa

runsaasti. Kuitenkin  tämä  tekstimassa  rajautuu sopivasti, kun otetaan systemaattiseen  tarkasteluun

ainoastaan  sellaiset  kirjoitukset,  joilla  on  selvä  funktio  lehtien  välisessä  keskustelussa. Tällaisissa

kirjoituksissa  toimitukset  avaavat  keskustelun  tai  jatkavat  keskustelua  muiden  lehtien  kanssa.

52 Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatti rajoitti voimakkaasti puolueopposition mahdollisuuksia kirjoittaa lehteen
lehden enemmistöläisen linjan vastaisesti. Oppositio esitti vihaisia vastalauseita. Pitkän linjan sosiaalidemokraatti
SylviKyllikki Kilven päätös erota SDP:stä syksyllä 1946 johtui osittain tästä ”sensuurista”.  (H. Soikkanen 1991,
157.)

53 BeyerThoma 1990, 41, 48, 66, 127; Nevakivi 1995, 90–91, 95–97, 119, 238, 245–247.
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Esimerkiksi Vapaan Sanan yksittäinen kirjoitus Australian vaaleista ei tätä kriteeriä täytä.54

Suomen  Sosialidemokraatin  toimituksen  papereita  säilytetään  Työväen  arkistossa  Kustannusyhtiö

Kansanvallan  kansioissa.55  Lehden  ulkopoliittisia  kantoja  valaisevaa  asiakirjaaineistoa  ei  ole

säilynyt  eikä  juuri  mitään  muutakaan.  Sama  koskee  Vapaan  Sanan  ja  Työkansan  Sanomien

kokoelmia Kansan arkistossa. Säilyneet paperit käsittelevät toimitusten juoksevia käytännön asioita.

*    *    *

Tämän  tutkielman  –  samoin  kuin  kaiken  historiantutkimuksen  –  arvioimisessa  on  olennainen

kysymys:  missä  määrin  tulokset  ovat  luotettavia  ja  tosia?  Postmodernistien  mukaan  kieli  ei  voi

koskaan  olla  neutraali  tiedon  välittämisen  väline.  Kieli  määrittää  ennalta  ilmaisun  alueet,  joilla

kielen käyttäjä voi  liikkua. Sikäli  jonkin sosiaalisen todellisuuden objektiivinen välittäminen on jo

teknisestikin  mahdotonta.  Hayden  White  käyttää  tällaista  päätelmärakennetta  perustelemaan

väitteensä, että sillä hetkellä kun tutkija siirtyy  lähteiden kokoamisesta tekemään niistä päätelmiä,

historiankirjoitus  lakkaa kuvaamasta mitään ulkoista todellisuutta. Siksi Ranken ”wie es eigentlich

gewesen”  tavoite  on  aivan  liian  kunnianhimoinen,  ja  historioitsijoiden  tuotoksia  tulee  arvioida

kaunokirjallisuutena.56  Samoilla  linjoilla  on  Natalie  Davis.  Hän  huomauttaa,  että  menneisyyttä

rekonstruoidessaan  tutkija  käyttää  koko  ajan  mielikuvitustaan,  ja  siten  historiankirjoitus  on

eräänlaista fiktiota ja siis lähellä kaunokirjallisuutta.57

Postmodernistien koulukunnan ulkopuolella näkemykset ovat vähemmän jyrkkiä. Richard J. Evans

katsoo,  että  historioitsijan  tulee  etsiä  totuutta.  Lopulta  tämä  kuitenkin  aina  joutuu  tyytymään

tulostensa  todennäköisyyteen.58  Georg  Iggers  ei  usko  absoluuttiseen  historian  totuuteen,  mutta

luottaa  kuitenkin  perustellun  metodin  ja  rehellisyyden  auttavan  pätevän  tiedon  tuottamisessa

todellisesta menneisyydestä.59

Millä  edellytyksillä  tutkimustulokset  sitten  voivat  olla  tosia  tällaisessa  lehdistötutkimuksessa?

Jätetään  hetkeksi  korkealentoinen  filosofointi  ja  keskitytään  tutkimuskohde  –  tutkija  –  lukija  –

tutkimuskohde  kolmiyhteyteen.  Voidaan  ajatella,  että  tutkijan  haasteet  kasvavat  sitä  mukaa,  kun

hänen  tulkintansa  etääntyvät  lähteistä.  Olen  hahmottanut  haasteita  hierarkkisesti  (helpommasta

54  Rajaan  tarkastelusta  pois  myös  lehtien  kirjoittelun  suurvaltojen  välisistä  suhteista.  Tämä  teema  menisi  liiaksi
päällekkäin  Jouni  Suistolan  väitöskirjan  kanssa.  Suistola,  Jouni. Kylmä  sota  paleltaa.  Kylmän  sodan  alku  Suomen
johtavassa sanomalehdistössä. PohjoisSuomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 1994.
55 Paperit löytyvät Työväen arkistosta kansioista Signum 07, Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan arkisto.
56 Referoitu Iggersin teoksessa (Iggers 1997, 9, 100, 118–120).
57 Referoitu Iggersin teoksessa (Iggers 1997, 119).
58 Evans 2005, 34.
59 Iggers 1997, 15, 144.
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vaikeampaan) seuraavasti:

Alimmalla  tasolla  ovat  suorat  lainaukset.  Kun  tutkija  ei  tulkitse  ollenkaan,  ei  ole  riskiä  väärästä

tulkinnasta. Vastuu voidaan siirtää lukijalle – tutkija ”sammuttaa itsensä”. Toisaalta kaikkea ei voida

siteerata,  ja  se  mitä  siteerataan,  on  valinta.  On  mahdollista  siteerata  aineistoa

epätarkoituksenmukaisesti niin, että lukijalle muodostuu vääristynyt kuva.

Seuraavalla  portaalla  on  referointi,  joka  on  jo  tulkintaa.  Tiivistettäessä  lähdettä  omin  sanoin  on

arvioitava,  mikä  lähteen olennainen sanoma on.  Huonossa  referaatissa  yhteys  lähteen  sanoman  ja

referoinnin seurauksena syntyneen tulkinnan välillä katkeaa. Näin ollen referointi on jo oikeastaan

varsin haastava tapa kirjoittaa tutkimusta.

Sodan jälkeiset olosuhteet vaativat sanomalehtiä ilmaisemaan mielipiteitään aroista asioista ”rivien

välissä”.60 Jos tutkimuksessa ei mennä rivien väliin, tulokset jäävät pinnallisiksi ja luultavasti myös

harhaanjohtaviksi.  Lukijan  on  mahdollista  kontrolloida  rivien  välistä  lukemisen  seurauksena

tehtyjen  päätelmien  oikeudenmukaisuutta,  jos  artikkelia  on  siteerattu  tai  referoitu  korrektisti

päätelmien  yhteydessä.  Lukija  voi  tällöin  arvioida,  ovatko  tutkijan  rivien  välistä  löytämät

merkitykset uskottavia.

Hahmotellussa  hierarkiassa  ylimmällä  tasolla  ovat  tulkinnat,  joiden  oikeudenmukaisuutta  lukijan

näyttäisi olevan  mahdotonta kontrolloida, koska ne eivät kumpua  tietystä  yksilöidystä  siteeratusta

tai  referoidusta  lähteestä. Tutkija  saattaa esimerkiksi  väittää,  että  toimijan  todellinen  mielipide oli

erilainen  kuin  se  kanta,  joka  säilyneestä  lähteestä  voidaan  lukea.  Perusteluna  voi  olla  jokin  muu

lähde,  joka  valottaa toimijan  ajatusmaailmaa,  mutta ei  suoraan kerro hänen suhtautumistaan  juuri

siihen tilanteeseen, jota tutkija käsittelee.

Kuitenkin  Jorma  Kalelan  mukaan  kaikkia  tulkintoja  voidaan  arvioida  siltä  pohjalta,  ovatko  ne

mahdollisia. Se, että tulkinnat ovat mahdollisia, riittää historiantutkijan tavoitteeksi.61 Ihmistieteen

tulkinnat eivät voi olla  samalla  tavalla  objektiivisesti  tosia  kuin  luonnontieteiden  havainnot,  jotka

ovat todennettavissa laboratoriossa tai matematiikan avulla. Menneisyyden ihmisen ajatusmaailmaa

on  luvallista  rekonstruoida  tietyissä  rajoissa,  joita  määrittelevät  tutkittavan  ajan  yhteiskunnallinen

tilanne,  toimijoiden  asema  yhteiskunnassa,  heidän  elämänkokemuksensa,  sekä  siihen  asti

kumuloitunut  kokemus  ja  tietämys  sitä  edeltäneistä  yhteiskunnista. Tulkinnan  tulee olla  tosi  siinä

mielessä,  että  se  tekee  oikeutta  tutkimuskohteelle,  jolla  ei  ole  ollut  käytössään  kristallipalloa  tai

yliluonnollisia  ennustajan  lahjoja.  Natalie  Davisille  historian  totuus  tarkoittaa  sitä,  että  tutkija

60 Ks. sensuurista ja itsesensuurista johdannon s. 16.
61 Kalela 2000, 83–86.
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kunnioittaa  ”menneisyyden  ääniä”,  siis  tutkittavat  ihmiset  ikään  kuin  asettavat  tietyt  rajat,  joissa

tutkijan tulee pysyä.62

Tulkinnat,  jotka  eivät  täytä  tätä  kriteeriä,  ovat  anakronismeja.  Anakronismin  välttäminen  on

historiantutkimuksessa  aina vaativa  tehtävä. 1940luvun  työväenliike on  nykysuomalaiselle  vieras

kulttuuri,  ja sen oikeudenmukainen tarkasteleminen haasteellista.63 Pidän anakronismin välttämistä

yhtenä  työn  merkittävistä  metodologisista  haasteista.  Sen  sijaan  objektiivisuuden  tavoite  on

historiantutkimuksessa  harhaa  alusta  alkaen.  Kysymyksenasettelu  ja  se,  mihin  tutkija  kiinnittää

huomiota,  kumpuaa  nykyyhteiskunnasta.  Seppo  Hentilä  ja  Jorma  Kalela  ovat  todenneet,  että

historioitsija  ei  voi  tutkimuksen  tekemisen  ajaksi  eristää  itseään  oman  yhteiskuntansa

ulkopuolelle.64 Tällöin tunnustetaan, Hentilän ilmaisua käyttäen, että ”kaikki menneisyyttä koskevat

käsitykset  ovat  itse  asiassa  oman  ajan  historiaa  ja  poliittista  historiaa”.65  Tutkielma  on

subjektiivinen tulkinta toimijoiden maailmankuvasta ja motiiveista. Tavoitteenani on tehdä valitusta

aineistosta tulkintoja aineiston tuottaneita toimijoita kunnioittaen.

Tutkimuksessa  käyttämäni  metodi  on  perinteinen  kuvaileva,  historiallis–kvalitatiivinen.  Luotan

siihen,  että  historiantutkimuksen  selvien  perusperiaatteiden  noudattaminen  tuottaa  parhaan

lopputuloksen. Työ on historiantutkimusta,  jossa  lähteinä ovat sanomalehdet – ei valtiotiedettä tai

lehdistötutkimusta.

Aikarajauksen alku – 2.1.1945 – perustuu siihen, että Vapaa Sana  löysi kaoottisten ensimmäisten

viikkojen jälkeen rutiininsa  ja alkoi  ilmestyä säännöllisesti suurin piirtein vuodenvaihteessa 1944–

45.  Suomen  Sosiaalidemokraatti  oli  ilmestynyt  häiriöittä  koko  sodan  ajan.  Rajauksen  loppu

perustuu  molempien  puolueiden  yhteen  käännekohtaan.  Vuoden  1947  alkupuolella  SDP  näytti

”taistelevan  sosialidemokratian”  ja  ”jo  riittää”  kampanjoillaan  koko  kansalle,  että  puolue  oli

julistanut  kommunisteille  avoimen  sodan.66  Samoin  Pertti  Mattilan  lehdistötutkimuksen  tulokset

osoittavat,  että  Suomen  Sosialidemokraatin  sisäpoliittinen  kirjoittelu  muuttui  selvästi  aiempaa

aggressiivisemmaksi keväällä 1947.67 Tässä tutkimuksessa selvitän aiherajaukseni puitteissa, millä

tavalla  ja kuinka päättäväisesti enemmistöläissosiaalidemokraattiset  lehdet  taistelivat kynän avulla

jo ennen vuotta 1947.

62 Davisia referoitu Iggersin teoksessa (Iggers 1997, 119).
63 Vieraan kulttuurin tutkimisen haasteista ks. Kalela 2000, 98–105.
64 Kalela 2001, 20–24; Hentilä 2001, 29.
65 Hentilä 2001, 29.
66 Kampanjoista ks. esim. Lehtinen 2002, 119–120; Leppänen 1994, 255–262.
67 Mattila 1994, 42–57. Otsikon perusteella Pertti Mattilan vuonna 1994 hyväksytty tiedotusopin gradu ”Nk. taisteleva
sosialidemokratia  ja  vasemmiston  päälehdet  1946–1948”  näyttäisi  olevan  lähellä  käsillä  olevan  tutkimuksen
kysymyksenasettelua. Mattilan gradu on kuitenkin tiedotusoppia, eikä siinä ole juurikaan tulkintoja poliittisen historian
näkökulmasta.
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Vastaavasti kansandemokraattisten lehtien kirjoittelun tutkiminen on antoisampaa vuosien 1945–46

osalta kuin sen jälkeiseltä ajalta, sillä vuoteen 1946 saakka kansainvälinen kommunismi vielä haki

linjaansa,  ja  Vapaan  Sanan  ja  Työkansan  Sanomien  toimittajilla  oli  sen  takia  enemmän

liikkumavaraa  kuin  vuosikymmenen  lopulla,  jolloin  oikeaoppinen  kommunistinen  maailmankuva

oli  taas  mustavalkoisempi,  eikä  Kreml  enää  sietänyt  poikkeamia  samalla  tavalla  kuin

”isänmaallisten blokkien” kaudella.68 Vuonna 1945 ja jossain määrin vielä vuoden 1946 lopullakin

kylmän sodan asetelmat olivat yhä selkiintymättömät.

Yksi  tutkimuksessa  huomioon  otettava  lehtien  kirjoitteluun  vaikuttanut  tekijä  on  sensuuri.

Sensuurista huolehti jatkosodan aikana Valtion Tiedoituslaitos (VTL). Vuoden 1945 alussa laitoksen

nimi muuttui Valtion Tiedoituskeskukseksi (VTK). Kun välittömin sotilaallinen vaara oli väistynyt,

sensuuriorganisaatiota  kevennettiin  ja  sensuuria  vähitellen  löysennettiin.  Suomen  asema  oli

kuitenkin  välirauhan  aikana  epävarma  ja  vakiintumaton,  joten  sensuurilaitosta  ei  kokonaan

lakkautettu ennen kuin lopullisen rauhansopimuksen astuttua voimaan syksyllä 1947.69

Tämän tutkimuksen kannalta olennaisin kohta VTK:n antamissa pysyvissä ohjeissa (vaatimuksissa)

kuului seuraavasti:

”[Kiellettyjä ovat sellaiset kirjoitukset] joissa puututaan halveksivassa sävyssä vieraan maan
sisäisiin  asioihin  tai  valtiollisiin  pyrkimyksiin  tai  tarkoituksellisesti  esitetään  niistä
liioittelevia tai väritettyjä tietoja.”70

J. K. Paasikivi, pääministeri ja keväästä 1946 alkaen tasavallan presidentti, oli kansleri Bismarckin

kanssa  samoilla  linjoilla  siinä,  että  maa  ja  kansa  joutuvat  maksamaan  ne  ikkunat,  jotka  lehdistö

kevytmielisesti  kivittää  rikki.  Paasikivi  piti  yhteyttä  suoraan  päätoimittajiin.  Hän  vaati  lehdiltä

itsesensuuria,  vapaaehtoista  varovaisuutta käsiteltäessä  tulenarkoja asioita.71 Näin  lehdet  joutuivat

sietämään  sekä  virallista  että  epämuodollista  ohjailua.  Sensuurilaitoksen  resurssit  olivat  niukat,

joten  yksittäisiä  sopimattomia  kirjoituksia  pääsi  läpi  helposti.72  Kuitenkin  jos  tietystä  aiheesta

ilmestyi  tietyssä  lehdessä  useita  samansävyisiä  pääkirjoituksia  ja  pakinoita,  voidaan  tulkita,  että

käsittelytapa oli  sensuurin  ja myös korkeimman  poliittisen vallan  hyväksyttävissä. Tutkimuksessa

poimin tarkempaan käsittelyyn  joitakin mielenkiintoisia teemoja,  jotka sensuuri mielestäni hieman

yllättäen päästi seulastaan  läpi.   Se, millaista tekstiä  sensuuri salli, on yksi tutkimustulos. Samoin

lehtiä  luettaessa  hahmottuu  käsitys  lehtien  itsesensuurista,  erityisesti  stereotyyppisistä  tavoista

ilmaista arkoja asioita kiertoilmauksin. Kiinnitän huomiota ilmausten muotoiluihin.

68 Ks. Majander 2004, 30, 157–158.
69 Perko 1988, 47–51.
70 Salminen 1979, 58.
71 Salminen 1979, 73–77.
72 Salminen 1979, 58.
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Hémanus  mainitsee  sensuurin  ja  itsesensuurin  lisäksi  kaksi  muuta  ilmiötä,  jotka  rajoittavat

toimittajien  ilmaisun  vapautta:  lehtimiesetiikka  ja  toimituksen  sidosryhmien  painostus  tai  ohjailu.

Voimakkain  sidos  vallitsee  toimituksen  ja  kustantajan  välillä.  Kustantaja  voi  taloudellisella

vallallaan  lopettaa  epämieluisan  kirjoittelun.73  Valitettavasti  tässä  työssä  tarkasteltavien  lehtien

kustantajien antamista ohjeista ei ole säilynyt lähteitä.

Tutkielman  disposition  suunnitteleminen  on  tuottanut  ongelmia.  Sisällysluettelo  saattaa  antaa

sellaisen  vaikutelman,  että  dispositio  on  kaavamaisesti  toteutettu.  Ongelmana  on  se,  että  yhtä

teemaa  voidaan  yleensä  käsitellä  vain  yhdessä  luvussa.  Tämän  takia  olen  joutunut  irrottamaan

joitakin aiheita niiden yhdestä luontevasta yhteydestä, koska toinen paikka on kuitenkin mielestäni

vielä parempi. Tutkimusaiheen valinnan  legitimiteetti perustuu siihen, että kaikki  liittyy kaikkeen.

Sotasyyllisyyskeskustelu,  lehtien  kirjoittelu  läntisten  työväenpuolueiden  suhteista  ja  toisaalta

ulkomaiden olosuhteista yleisesti, sekä näkemykset Suomen sodanjälkeisestä ulkopolitiikasta kaikki

tukevat tavalla tai toisella kaikkien mainittujen teemojen ymmärtämistä.

Dispositio  on  aina  tutkimustulos,  mutta  tässä  tapauksessa  asiaa  on  syytä  erityisesti  korostaa.

Tutkielma on  muotoutunut niin,  että alussa oli päätutkimusongelma,  joukko hypoteeseja  ja päätös

käydä aineisto läpi valitulla  tavalla systemaattisesti. Sisällysluettelosta näkyy, mitkä aiheet valitun

aiherajauksen  sisällä  nousivat  lehdissä  esiin  ja  missä  laajuudessa.  Nämä  teemat  eivät  ehkä  yllätä

1940luvun  poliittiseen  historiaan  perehtynyttä  lukijaa.  Silti  on  tuskin  kohtuullista  väittää,  että

teemat  ja  tulokset  olisivat  ennalta  määrätyt  ja  selvät.  Näen  työn  arvon  vivahteissa  ja  synteesissä,

jotka ovat aidosti uusia.

Tarkastelutapa on joissakin luvuissa systemaattinen, toisissa kronologinen. Mielestäni tämä ratkaisu

on  teemojen  erilaisten  luonteiden  takia  välttämätön.  Esimerkiksi  sotasyyllisyyskeskustelun

jäsentelyyn  kronologinen  lähestymistapa  ei  toisi  paljoakaan  lisäarvoa,  koska  juridisen  prosessin

eteneminen  on  tämän  työn  kannalta  toissijainen  asia.  Toisaalta  systemaattisesta  jäsennyksestä

luopuminen aiheuttaisi  tässä kohtaa  työlle  vahinkoa. Sen sijaan  lehtien kirjoittelu  eurooppalaisten

työväenpuolueiden suhteista on välttämätöntä sitoa kulloiseenkin ajankohtaan varsin tarkasti,  jotta

huomataan  suuret  linjat  vuoden  1945  keväästä  vuoden  1946  syksyyn,  siis  miten  lehdet  reagoivat

kylmän sodan enteisiin.

73 Hémanus 1983, 167–168.
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2.  Sotasyyllisyyskysymys henkilöityy Tanneriin

Syyskuun 1944  välirauhansopimus velvoitti Suomen  tuomitsemaan  sotarikollisensa. Vuoden 1945

aikana Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) valvontakomission venäläisen päällikön Andrei Zhdanovin

painostus  ja  sisäpoliittinen  kehitys  johtivat  siihen,  että  syytteeseen  joutui  kahdeksan  poliitikkoa.

Heidät  tuomittiin  vuoden  1946  helmikuussa  eripituisiin  vapausrangaistuksiin.  Jukka  Tarkka  on

tehnyt sotasyyllisyyskysymyksestä väitöskirjan. Hän on siinä kiinnostunut ennen kaikkea juridisen

prosessin  taustoista  ja  vaiheista.  Hän  esittelee  tapahtumasarjan  kansainvälistä  taustaa,  mutta

tällöinkin  hän  kiinnittää  huomionsa  siihen,  millaisia  ennakkotapauksia  ja  malleja  Suomen

prosessille voidaan nähdä ulkomailla. Sanomalehtikeskustelun hän rajaa tutkimuksestaan kokonaan

pois.74 Vuonna 2005 ilmestyi Lasse Lehtisen ja Hannu Rautkallion hieman tendenssimäinen tulkinta

sotasyyllisyysprosessista.75 He eivät juurikaan käytä lehdistönä lähteenä.

Kansan Lehden kannanotot  sotasyyllisyyskysymykseen olivat varovaisia,76  ja Työkansan Sanomat

alkoi  ilmestyä  vasta  sotasyyllisyysprosessin  loppuvaiheessa.  Näin  lehdistökeskustelua  käytiin

enimmäkseen  Vapaan  Sanan  ja  Suomen  Sosialidemokraatin  välillä.  Vapaan  Sanan

vasemmistososialisti  ja  kommunistitoimittajilla  oli  yhtä  lailla  sekä  mielihalu  ja  taktiset  syyt

ryöpyttää  Väinö  Tanneria,  joskin  motiivit  olivat  erilaiset.  Vasemmistososialistit  halusivat

suomalaisen  sosiaalidemokratian  johtoon  tannerilaisten  tilalle.77  Kommunistien  intressissä  oli

hajottaa sosiaalidemokraattinen liike.78

2.1.  Vapaa Sana: 1920 ja 1930luvun Suomi imperialistinen valtio

Sekä  Suomen  Sosialidemokraatti  että  Vapaa  Sana  näkivät  Suomen  sodanaikaisen  ulkopolitiikan

juuria  itsenäisyyden  alkuvuosissa  asti.  Suomen  Sosialidemokraatti  vaati,  että

sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä  olisi  otettava  tarkasteluun  koko  itsenäisyyden  aikainen

politiikka.79  Laitimmaisella  vasemmistolla  oli  vielä  paljon  enemmän  hampaankolossa  1920  ja

1930luvun tapahtumista, mutta Vapaan Sanan kirjoittelua rajoitti  sama päivänpoliittinen kysymys

joka  päinvastoin  stimuloi  Suomen  Sosialidemokraatin  toimittajakuntaa:

sotasyyllisyysoikeudenkäynti.  Laitimmaisen  vasemmiston  intressissä  oli  saada

välirauhansopimuksen  13.  artiklan  täyttäminen  sujumaan  siten,  että  prosessi  ei  puuroutuisi

74 Tarkka 1977.
75 Lehtinen & Rautkallio 2005.
76 Immonen 1974.
77 Nevakivi 1995, 91, 95–96, 116.
78 Nevakivi 1995, 90–91, 97, 119, 246; Majander 2004, 87–88, 199.
79 SSd pk. 24.8.1945, 31.8.1945.
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vuosikausiksi.80  SKP:n  politbyroo  totesi  kevätkesällä  1945,  että  vastuuseen  sodasta  oli  aluksi

saatava ”pääsyylliset”, eli ei satoja tai tuhansia.81

Niinpä Vapaa Sana tarkasteli Suomen sotia edeltänyttä ulkopolitiikkaa varsin yleisellä tasolla. Lehti

jätti  syytökset  yleensä  tarkemmin  yksilöimättä,  sikäli  kuin  ne  eivät  koskeneet  niitä,  jotka  piti

tuomittaman Säätytalon oikeudenkäynnissä. Vapaa Sana  ja Työkansan Sanomat katsoivat, että Itä

Karjalan  valloitus oli  ollut  Suomen  ulkopolitiikan  tavoitteena  vuodesta  1918  alkaen.  Rosvoretket

itärajan taakse alkoivat heti Tarton rauhan solmimisen jälkeen.82 Lenin ja Stalin olivat lahjoittaneet

Suomelle  itsenäisyyden,  mutta  kuitenkin  suomalainen  taantumus  tannerilaisten  tuella  alkoi

puolueettomuuden kulissin takana tutkia mahdollisuuksia  liittyä ”sopivaan Neuvostoliittoa vastaan

muodostuvaan  blokkiin”.83  ”Taantumus  etsi  aina  tukea  kaikkein  taantumuksellisimmalta

suurvallalta”.  Kun Euroopan keisarikunnat olivat  romahtaneet,  kumppaniksi  löytyi uusi  fasistinen

Saksa.84 Se, että  tämä  johtaisi vähitellen Suomen  joutumiseen alusmaan asemaan  ja  itsenäisyyden

häviämiseen,  ei  taantumuksellisia  haitannut.  Tätä  taustaa  vasten  kommunistien  syyttäminen

maanpetoksellisesta  toiminnasta oli Vapaan Sanan mielestä  tosiasioiden kääntämistä päälaelleen.85

Tämä teema –  isänmaaton porvarillis–tannerilainen ulkopolitiikka – esiintyi vuoden 1946  loppuun

mennessä Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien sivuilla kymmeniä kertoja.

Vapaan  Sanan  mielestä  Neuvostoliiton  huoli  luoteisrajansa  turvallisuudesta  oli  Suomen

vihamielisen  blokkipolitiikan  ja  natsiSaksan  voimistumisen  takia  täysin oikeutettu. ”Tannerilaiset

ja  taantumusporvaristo”  kuitenkin  torjuivat  ”sokeassa  kansalliskiihkossaan”  Neuvostoliiton

ehdotukset  yhteisestä  turvallisuusjärjestelmästä  ja  sen  sijaan  jäivät  odottelemaan  sopivaa

konjunktuuria  imperialististen  tavoitteittensa  toteuttamiseksi.  Heillä  oli  mahdollisuus  valita

demokratian ja vapauden leiri yhteiskuntajärjestelmien kamppailussa, mutta he valitsivat tietoisesti

fasismin,  ja  alkoivat  hiljaisesti  myötävaikuttaa  Saksan  hyökkäysvalmisteluihin.86  Tämän

huomattuaan  Neuvostoliitto  arvioi  rajansiirrot  Kannaksella  välttämättömiksi  turvallisuudelleen.

Vapaa Sana korosti sitä, että Neuvostoliitto tarjoutui korvaamaan Kannaksen alueet korkojen kera.87

Vapaan  Sanan  mukaan  erityisesti  tannerilaiset  olivat  vastuussa  ”kansan  mentaliteetin

syvämuokkauksesta vihamieliseksi Neuvostoliitolle”.88 Kun Vapaa Sana tässä pääkirjoituksessa etsi

80 Tarkka 1977, 257.
81 Haataja 1988, 119.
82 VS pk. 25.7.1945, TkS pk. 22.2.1946.
83 VS pk. 22.2.1945, pk. 27.1.1946; TkS 29.8.1946 artikkeli ”Suomen sotapolitiikka ja SKP”.
84  VS  pk.  22.2.1945.  Tämä  näkemys  tulee  esiin  myös  SKP:n  vuonna  1939  laatimasta  selvityksestä  Kominternin
johtajien  käyttöön:  Cajanderin  hallituksella  oli  ulko  ja  sotilaspolitiikassa  ”pitkälle  menevä  kapitulaatiolinja  Saksan
fasismin vaatimusten edessä” (Rentola 1994a, 123).
85 VS pk. 22.2.1945.
86  VS  ”Tavallinen  ihminen”  (Hertta  Kuusinen)  7.2.1945,  VS  ”Utelias”  (KaisuMirjami  Rydberg)  22.5.1945,  VS  pk.
22.6.1945, VS ”Utelias” 15.8.1945, VS pk. 14.12.1945.
87 VS pk. 31.7.1945.
88 VS pk. 30.1.1945.
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syyllisiä  Suomessa  ennen  sotia  rehottaneeseen  ryssävihaan,  se  mainitsi  tannerilaiset,  mutta  ei

”taantumusporvaristoa”.  Vapaa  Sana  arvosteli  näitä  kahta  ryhmää  usein  yhdessä,  mutta  jos

jompikumpi jäi pois, se oli yleensä porvaristo.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin  jälkeen  Työkansan  Sanomat  totesi,  että  tuomituksi  ei  tullut

ainoastaan  vuosien  1941–44  sotapolitiikka,  vaan  valkoisen  Suomen  ulkopolitiikka  vuoden  1918

luokkasodasta  alkaen.  Käytännöllisistä  syistä  tuomittiin  vain  johtajia,  mutta  tosiasiassa  tuomio

kosketti koko “taantumusleiriä”. TkS:n mukaan sotapolitiikka kumpusi yhteiskunnasta, jossa vallitsi

terrori  imperialismin  vastaista  työväkeä  kohtaan.  TkS  totesi,  että  Suomessa  vuonna  1946

syntymässä  ollut  uuden  tyyppinen  demokratia  oli  sellainen,  jonka  vallitessa  Suomi  ei  olisi  1930

luvulla  ajautunut  sotapolitiikan  tielle.89  Nämä  kaikki  tulkinnat  olivat  myös  tarkoituksenmukaisia

kevään  1946  sisäpoliittisessa  tilanteessa.  SKDL  pyrki  parhaillaan  varmistamaan  itselleen  hyviä

asemia uuteen hallitukseen.

Tarkastelemallani  jaksolla  Suomen  Sosialidemokraatti  ei  lopultakaan  käsitellyt  kovin  paljoa

Suomen  sotia  edeltäneen  ajan  ulkopolitiikkaa.  Lehti  totesi  vain,  että  välirauhansopimuksen  13.

artiklan  perusteella  nostettaviin  syytteisiin  johtavan  ajankohdan  rajoittaminen  vuoteen  1940  tai

1941 oli ”kysymyksen pinnallista pöyhimistä”. Tällöin ”porvarilliset sapelinkalistelijat, jotka estivät

reaalipohjaisen  Venäjänpolitiikan  harjoittamisen,  pääsivät  kuin  koirat  veräjästä”.90  Kansan  Lehti

katsoi, että oikeistolaiset hallitukset olivat 1920 ja 1930luvulla ”turmelleet Suomen ulkopoliittiset

suhteet  perin  pohjin”.  Vuonna  1937  aloittanut  punamultahallitus  yritti  parantaa  Suomen  suhteita

varsinkin  Neuvostoliittoon,  mutta  aikaa  oli  liian  vähän  ennen  maailmanpoliittisen  tilanteen

kärjistymistä.  Sosiaalidemokraattinen  puolue  oli  kannattanut  suhteiden  parantamista  1920luvulta

lähtien.91

Pakinoitsija  ”MusteMaalari”  (Ano  Airisto)  totesi,  että  SDP  ja  sosiaalidemokraattinen  lehdistö

olivat  toistuvasti  tuoneet  esiin  fasismin  muodostaman  uhkan  maailmanrauhalle.  Vastenmielisyys

fasismia  kohtaan  oli  näkynyt  paitsi  sanoissa  myös  teoissa:  sosiaalidemokraatit  kamppailivat

määrätietoisesti  lapualaisia  kotifasisteja  vastaan,  samaan  aikaan  kun  kommunistit  –  pakinoitsija

”Pilatuksen”  (Atte  Pohjanmaa)  pilkallisin  sanoin  –  ”olivat  tapansa  mukaan  taktikoineet  itsensä

taistelukyvyttömiksi”.92

Suomen Sosialidemokraatti näyttää saaneen ideoita enemmistöläisten puheista SDP:n marraskuussa

89 TkS 22.2.1946, TkS pk. 10.4.1946; TkS 16.5.1946 Yrjö Leinon artikkeli ”Hallituksen valtuuskunnan Moskovan
matka”.

90 SSd pk. 24.8.1945, pk. 31.8.1945, pk. 9.9.1945.
91 KL pk. 16.1.1946, pk. 24.1.1946.
92 SSd ”MusteMaalari” 6.7.1945, 3.10.1946; SSd ”Pilatus” 20.2.1945.
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1944  järjestetyssä puoluekokouksessa. Muiden  muassa  Martta SalmelaJärvinen, Arvo Paasivuori,

O.  Reinikainen  ja  Väinö  Tanner  arvioivat  tuolloin,  että  Suomen  ulkopolitiikassa  oli  tehty  ennen

sotaa  virheitä,  mutta  vastuussa  olivat  porvarit.  SDP  oli  tähdentänyt  hyvien  idänsuhteiden

merkitystä.93

2.2.  Talvisota ei arka aihe kansandemokraattisille lehdille

Suomen  Sosialidemokraatin  ”MusteMaalari”  kieltäytyi  näkemästä  suurta  periaatteellista  eroa

Suomen  kahdessa  sodassa.  Jos  jälkimmäinen  oli  syntiä,  miksi  ei  ensimmäinenkin?  Tämä  oli

sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin  liittyvä  taktinen  veto.  Oikeudenkäynnissä  keskityttiin  ainoastaan

jatkosotaan.  ”MusteMaalari”  puolusti  puolueen  vahvan  miehen  Väinö  Tannerin  toimintaa.  Hän

huomautti, että ”talvisodan alussa muodostettu uusi hallitus,  jossa Tanner oli ulkoministerinä, heti

ensimmäisessä istunnossaan päätti Ruotsin hallituksen välityksellä kääntyä Neuvostoliiton puoleen

ehdottaen neuvottelujen jatkamista.”94 Kommentti kuitenkin menetti teräänsä, koska sensuurin takia

Neuvostoliittoa  ei  ollut  mahdollista  arvostella  haluttomuudesta  aloittaa  rauhanneuvottelut.

Neuvostoliitolla oli joulukuussa 1939 suhteet Kuusisen hallituksen kanssa, ei Rytin.

”MusteMaalari” korosti kontrastia Tannerin rauhanpolitiikan ja OttoWille Kuusisen sotapolitiikan

välillä. Jälkimmäinen perusti hallituksen ”vihollisarmeijan pistimien varaan”.95

Väinö Tanner Otto Wille Kuusinen

Suomen  Sosialidemokraatti  sivalsi,  että  ”kommunisteille  talvisota  oli  arka  kohta”.96  ”Muste

Maalari”  myös  ihmetteli,  miksi  Englanti  ja  Ranska  tarjosivat  Suomelle  apua,  jos  tuonaikainen

Suomi oli sellainen fasistinen valtio, joksi laitimmainen vasemmisto sen leimasi.97 Tämä argumentti

ei kuitenkaan  saanut Vapaata Sanaa  hämilleen,  sillä VS:n  mielestä Englanti  ja Ranska eivät vielä

93 SDP:n puoluekokous 1944, 60–61, 118–121. .
94 SSd ”MusteMaalari” 23.8.1945.
95 SSd ”MusteMaalari” 23.8.1945.
96 SSd pk. 9.9.1945, ”MusteMaalari” 5.7.1945, 23.8.1945.
97 SSd ”MusteMaalari” 9.11.1945.
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talvella  1939–40  olleet  tosiasiassa  demokraattisia  maita.  Tätä  taustaa  vasten  tulee  tulkita

pakinoitsija ”Happaman” kommentti, että Suomi oli talvisodassa ”väärällä puolella”, eikä siinä ollut

mitään selittelemistä.98 Vapaan Sanan mielestä Suomella ei syksyllä 1939 voinut olla mitään muuta

legitiimiä  kansainvälistä  viitekehystä  kuin  idän  suuri  neuvostodemokratia.  Kun  Suomi  taisteli

Neuvostoliittoa vastaan, se oli imperialistien asialla.

Vapaasanalaisille talvisota ei muutenkaan ollut mikään ”arka kohta”. VS:n mukaan Suomen hallitus

provosoi Neuvostoliittoa kesällä ja syksyllä 1939 monella tavalla. Kaiken huippu oli se, että Saksan

armeijan  yleisesikunnan päällikkö Halder kutsuttiin  tarkastamaan Kannaksen  varustuksia. Lopulta

Suomen  hallitus  aiheutti  joustamattomuudellaan  sodan.99  Työkansan  Sanomat  lainasi  Molotovin

kommenttia,  jossa  tämä  totesi,  että  Neuvostoliitolle  oli  välttämätöntä  turvata  Leningrad  ja

Muurmannin rata. Moskovan rauha täytti nämä tarpeet.100

TkS:n  näkemys  Neuvostoliiton  legitiimeistä  turvallisuusintresseistä  on  johdonmukainen  lehden

vuosista  1918–1941  antaman  kuvan  kanssa.  Valkoisen  Suomen  ulkopolitiikka  oli  TkS:n  mukaan

1930luvulla  imperialistista  alueellisen  laajentumisen  suunnittelua.  Tämän  todisti  se,  että  Suomi

hyökkäsi saksalaisten joukkojen kanssa Neuvostoliittoon vuonna 1941. Neuvostoliitto tarvitsi tietyn

suojavyöhykkeen  sitä  päivää  varten,  jolloin  Suomen  hallituksen  imperialistinen  perusasenne

muuttuisi käytännön  toiminnaksi. Perusolettama,  että Suomi oli 1930luvulla  imperialistinen  maa,

oli  välttämätön.  Muutenhan  Neuvostoliitto  olisi  syyllistynyt  imperialistiseen  alueiden

kaappaamiseen  Moskovan  rauhassa  maaliskuussa  1940.  Sen  sijaan  suojavyöhykkeen  luominen

imperialismia  vastaan  oli  itsepuolustusta.  Tässä  yhteydessä  kansandemokraattiset  lehdet  eivät

maininneet  Mainilan  laukauksia.  Lehdet  eivät  puuttuneet  siihen,  kumpi  ampui  ensin.

Ennaltaehkäisevän sodan aloittaminen ei ollut Neuvostoliitolta  sellainen synti,  jota VS:n  ja TkS:n

olisi  tarvinnut  selitellä  tai  puolustella,  koska  asetelma  demokraattinen  Neuvostoliitto  vastaan

imperialistinen Suomi oli niin selvä.

Vapaan  Sanan  ”Hapan”  totesi,  että  Neuvostoliiton  Suomenpolitiikka  syyskuusta  1944  alkaen  oli

osoituksena  siitä,  että  naapuri  ei  talvisodassa  tai  missään  muussakaan  vaiheessa  ollut  uhannut

Suomen  itsenäisyyttä.  Syksyllä  1944  Neuvostoliitto  olisi  voinut  miehittää  Suomen  paljon

vaivattomammin  kuin  vuonna  1940  tai  1941,  mutta  se  ei  tätä  halunnut  tehdä.  Neuvostoliitto  ei

harrastanut imperialistista politiikkaa 1944 eikä 1940.101

98 VS ”Hapan” 14.3.1946. Ks. myös TkS pk. 12.3.1946.
99 VS  ”R.P.”  (Raoul  Palmgren)  28.12.1945, VS  ”Huuhkaja”  (Hella Wuolijoki)  24.2.1945, VS  K.  H. Wiikin artikkeli
6.1.1946;  TkS  22.6.1946  Kauko  Heikkilän  artikkeli  ”Mustin  luku  valkoisen  Suomen  historiassa”;  TkS  29.8.1946
artikkeli ”Suomen sotapolitiikka ja SKP”.
100 TkS pk. 12.3.1946.
101 VS pk. 22.1.1945, pk. 26.5.1945, pk. 22.6.1945, pk. 14.12.1945.
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Siis Suomen armeijan  hyökkäys  ItäKarjalaan syksyllä 1941  todisti  sen, että valkoinen Suomi oli

vuodesta  1918  ollut  ekspansionistinen.  Vastaavasti  Neuvostoliiton  päätös  jättää  Suomi

miehittämättä  syksyllä  1944  oli  osoituksena  siitä,  että  se  oli  aina  halunnut  kunnioittaa  Suomen

itsenäisyyttä.

Varsinaisen  sotasyyllisyyskeskustelun  laannuttua  Vapaa  Sana  vielä  syksyllä  1946  kommentoi

talvisotaa.  Inspiraation  se  sai  O.  W.  Kuusisen  65vuotispäivästä.  Raoul  Palmgren  totesi,  että

Terijoen  hallituksen  muodostamisessa  Kuusinen  teki  ainoastaan  sen  virheen,  että  hän  ”arvioi  ...

väärin  sovinnontarjouksensa  vastaanoton  sotakiihkon  sokaisemassa  Suomessa”.  Palmgren  totesi,

että  Kuusisen  hallituksen  realistinen  suhtautuminen  Neuvostoliittoon  muistutti  läheisesti  sodan

jälkeisen  kolmen  suuren  hallituksen  ainoaksi  mahdolliseksi  toteamaa  ulkopoliittista  linjaa.102

Ehkäpä Palmgren toivoi vielä jonakin päivänä näkevänsä Kuusisen Suomen pääministerinä.

Neuvostoliiton  syksyn  1939  politiikalla  oli  vasemmistolaisessa  työväenliikkeessä  kauaskantoiset

vaikutukset  muun  muassa  siten,  että  suhtautuminen  tuohon  politiikkaan  toimi  eräänlaisena

mittarina,  jolla  viisi  vuotta  myöhemmin  erotettiin  jyvät  akanoista.  SKP:n  johtopaikoille  oli  asiaa

ainoastaan  niillä,  jotka  olivat  vuodesta  1939  alkaen  johdonmukaisesti  ilmaisseet  hyväksyntänsä

Neuvostoliiton  politiikalle.  Talvisodan  aikana  suomalaiseen  nationalismiin  hurahtaneet  eivät

myöhemmin päässeet etenemään SKP:ssa.103

Käsitys,  että  talvisota  olisi  ollut  vältettävissä,  oli  myös  yhtenä  taustavaikuttimena  Suomen  ja

Neuvostoliiton  Rauhan  ja Ystävyyden Seuran  (SNS  I)  nopeassa  laajentumisessa kansanliikkeeksi.

Keväällä  ja  vielä  kevätkesällä  1940  mielialat  kehittyivät  suomalaisen  vasemmistolaisen  työväen

keskuudessa spontaanisti, ilman ulkoa tulevaa ohjailua.104 ”Talvisodan henki” haihtui nopeasti, kun

koettiin,  että  hallituksen  toisenlaisella  politiikalla  talven  koettelemukset  olisi  voitu  välttää  tai

ainakin lievittää niitä. Uhrit olivat suhteettoman suuret ja sodan lopputulos huono. Raoul Palmgren

oli  yksi  niistä,  jotka  suostuivat  palvelemaan  rintamalla  talvisodassa,  mutta  keväällä  totesivat,  että

toista  kertaa  ei  lähdetä.105  Kansandemokraattisen  lehdistön  talvisotatulkinnat  vuosina  1945–1946

noudattivat  linjaa,  joka  oli  muodostunut  laitimmaisessa  vasemmistossa  jo  vuonna  1940  ja

vahvistunut jatkosodan aikana.

102 VS ”R.P.” 4.10.1946.
103 Haataja 1988, 30. .
104 Ks. esim. Rentola 1994a, 218–219; Upton 1970, 147. Neuvostoliiton lähetystö lähti kesällä tukemaan liikettä, mutta

vasta sen jälkeen, kun se oli päässyt liikkeelle omillaan.
105 Tunnelmista ks. Rentola 1994a, 211–213. Palmgrenista Kalemaa 1984, 113–117, 121, 127.
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2.3.  Vapaa Sana: Tanner vei Suomen sotaan 1941

Vapaa  Sana  kirjoitti  Suomen  vuosien  1940–41  ulkopolitiikasta  tarkastelujakson  alusta

sotasyyllisyystuomioiden julkistamiseen saakka paljon ja hyvin aggressiiviseen sävyyn. Vapaa Sana

katsoi ”sotasyyllisyysklikin” ilmoittaneen maan innolla sillanpääasemaksi  imperialistiselle sodalle,

ja  olleen  valmis  uhraamaan  kymmenien  tuhansien  suomalaisten  sotilaiden  hengen  taistelussa

natsihirmuvallan puolesta.106 Tällaista menettelyä voitiin pitää suorastaan maanpetoksellisena, sillä

Saksan  voittaessa  sodan  Suomi  olisi  alistettu  samanlaiseen  asemaan  kuin  miehitetyt  alueet  ja

luultavasti liitetty Saksaan.107

Vapaa  Sana  kirjoitti  suomalaisesta  ”quislingiläisyydestä”108.  Lehden  mielestä  Suomi  oli  vuonna

1940  samalla  tavalla  valinnan  edessä  kuin  Tanska  ja  Norja:  Kaikissa  kolmessa  maissa  laajat

kansanjoukot tunsivat sympatiaa Neuvostoliittoa ja muita demokraattisia maita kohtaan ja inhosivat

natsiSaksaa.  Pieni  ”quislingien”  joukko  kuitenkin  hautoi  maanpetosta.109  Tanskassa  ja  Norjassa

quislingit  notkeaselkäisyydestään  huolimatta  joutuivat  tyytymään  alusmaiden  hallitsijoiden

alhaisempaan  statukseen.  Sen  sijaan  Suomen  quislingit  pitivät  maan  pinnallisesti  katsottuna

itsenäisenä  ja  pääsivät  mukaan ”Uuden  Euroopan”  saaliinjaolle.  Kuten  ”Jussi”  totesi,  tämä koitui

kuitenkin ainoastaan onnettomuudeksi: ”Jos Saksa olisi miehittänyt Suomen, olisimme menettäneet

ehkä muutaman tuhatta miestä ja säilyttäneet asemamme yhdistyneiden kansakuntien joukossa.”110

Työkansan  Sanomien  pakinoitsija  ”Pentti  Pouttu”  (oikealta  nimeltään  Pentti  Lahti)  oli  samoilla

linjoilla.  Hän  vielä  huomautti,  että  siinä  tapauksessa  Suomen  ei  tarvitsisi  maksaa  myöskään

sotakorvauksia.111  Koska  Norjan  ja  Suomen  asema  oli  ollut  niin  samanlainen,  myös

sotasyyllisyyskysymys  olisi  pitänyt  hoitaa  yhdenmukaisesti:  ”Tanskassa  ja  Norjassa  tapahtuvalla

vihollisen  apurien  tuomitsemisella  ei  ole  mitään  periaatteellista  eroa  Suomen  tilanteeseen.”112

Ottamalla  esiin  Norjan  kuolemantuomiot  ja  massavangitsemiset  Vapaa  Sana  pyrki  selvästi

osoittamaan,  että  Suomen  kansandemokraattien  vaatimukset  sotasyyllisten  tuomitsemisesta

kuritushuoneeseen  olivat  kohtuullisia.  Toisaalta  Norjan  tie  antoi  ajattelemisen  aihetta  muutenkin

kuin  taktisista  lähtökohdista.  Myös  SDP:ssä  käytiin  keskustelua  siitä,  olisiko  Suomen  osa  ollut

helpompi,  jos olisi  lähdetty vastustamaan Saksan pyrkimyksiä sijoittaa Suomeen  joukkoja vuonna

106   VS pk. 3.1.1945, ”Huuhkaja” 15.1.1945, pk. 2.2.1945, pk. 5.3.1945, pk. 22.6.1945, pk. 21.7.1945, pk. 15.9.1945,
pk. 2.2.1946.
107  VS pk. 8.1.1946; pk. 12.1.1946. TkS 11.2.1946 O. W. Kuusisen artikkeli ”Mitä suomalaisten apulaisten oikeusjuttu
on tuonut julkisuuteen”.
108  Vidkun Quisling (1887–1945) oli Norjan saksalaismielisen nukkehallituksen pääministeri 1941–1945. Quislingistä
tuli sodan aikana useissa kielissä yleisnimi maansa pettäneelle yhteistoimintamiehelle.
109  VS pk. 9.4.1945.
110  VS ”Jussi” 9.1.1946.
111  VS ”Jussi” 9.1.1946; TkS 14.6.1946 ”Pieniä kommentaareja”.
112  VS pk. 6.7.1945.
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1940.113

Suomen  Sosialidemokraatti  piti  Norjan  ”quislingien”  ja  Suomen  johtomiesten  rinnastamista

vääristelynä.  Vaikka  Neuvostoliiton  vastaisen  sodan  syttyminen  olikin  onnettomuus,  tosiasia

kuitenkin  1941–44  oli,  että  vihollinen  oli  Neuvostoliitto  eikä  Saksa.  Siksi  korrektien  välien

ylläpitäminen Saksan kanssa ei voinut olla maanpetoksellista toimintaa.114

Vapaa  Sana  ja  Työkansan  Sanomat  torjuivat  kategorisesti  ”taantumuspiirien”  yritykset  selittää

vuosien  1940  ja  1941  tapahtumat  omalta  kannaltaan  parhain  päin:  puolueettomuuspolitiikka  oli

ollut  pelkkää  teeskentelyä. Uuden  sodan  valmistelu  alkoi  pian  Moskovan  rauhan  jälkeen.115

Saksalaisten  joukkojen  tulo  Suomeen  syksyllä  1940  kertoi  siitä,  että  hyökkäyksen  valmistelu  oli

aloitettu  yksissä  tuumin.  VS:n  mielestä  sotasyylliset  tekivät  valtiopetoksen  päästäessään  vieraan

vallan joukkoja maahan.116

Tutkimuksen  aikarajauksen  ensimmäisinä  kuukausina,  talvella  ja  keväällä  1945,  Suomen

Sosialidemokraatin  päätoimittajana  oli  vielä  tuolloin  puolueoppositioon  kuulunut,  myöhemmin

SKDL:oon  siirtynyt,  Eino  Kilpi.  Tällöin  lehti  varoi  ottamasta  painavammin  kantaa  suomalais–

saksalaiseen  kanssasotijuuteen  johtaneeseen  kehitykseen.  Alustavana  arvionaan  Suomen

Sosialidemokraatti  kuitenkin  totesi  Suomen  ”joutuneen  sodassa  väärälle  puolelle  olosuhteiden

pakosta”117, mikä  vastaa  Väinö  Tannerin  vuoden  1944  puoluekokouksessa  puolustamaa

näkemystä.118  Lehti  kuitenkin  suositteli  arveluttavaan  valoon  joutuneita  sotavuosien

avainvaikuttajia  siirtymään  syrjään  politiikasta  ainakin  siihen  asti  kunnes  selvitykset  heidän

toiminnastaan  valmistuisivat.119 Vaikka  kannanotto oli  muotoiltu  maltillisesti,  lehden  tannerilaiset

taustavoimat  ja toimittajat  tuskin pitivät siitä. Helmikuun 26. päivän pääkirjoitus on myös selvästi

Eino Kilven kynästä. Siinä arvioidaan, että ”maamme porvarit ajoivat miehet sotaan sokean kiihkon

vallassa”.120 Näin kärkevää sotasyyllisyyteen viittaavaa luonnehdintaa ei kenestäkään suomalaisesta

yksilöstä tai mistään ryhmästä Suomen Sosialidemokraatissa enää tämän jälkeen ollut.

Siinä  missä  Vapaa  Sana  piti  sotasyyllisyysasiaa  jatkuvasti  esillä,  Suomen  Sosialidemokraatti

pysytteli  vielä  kesällä  1945  odottavalla  kannalla.  Syksyllä  oikeudenkäynnin  päästyä  käyntiin

113 SDP:n puoluekokous 1944, 51, 55–57, 60, 65.
114  SSd pk. 20.12.1945.
115  VS ”R.P.” 28.12.1945; TkS Kauko Heikkilän artikkeli 22.6.1946. Vapaa Sana (pk. 4.7.1945) huomautti varmuuden
vuoksi  siitäkin,  että  vaikka  joku  erillissotateesin  hyväksyisikin,  se  ei  helpottaisi  sotasyyllisten  asemaa.  Jos  ulkoista
painostusta ei ollut ollut, vastuu valloitussotaan lähtemisestä oli vielä raskaampi.
116 VS ”Sasu Punanen” 9.5.1945; VS pk. 28.7.1945, pk. 5.11.1945.
117 SSd pk. 16.3.1945.
118 SDP:n puoluekokous 1944, 118–121, 223–232.
119 SSd pk. 4.3.1945.
120 SSd pk. 26.2.1945.
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”MusteMaalari”  ihmetteli  syytettävien  henkilöiden  valintaa.  Ensinnäkään  syytteeseen  ei  asetettu

ketään  ”todellista  natsia”,  joita  olisi  löytynyt  IKL:stä.121  Toiseksi  armeijan  yleisesikunnan  rooli

eräänlaisena ”toisena hallituksena” ulkosuhteissa sivuutettiin.122

Suomen  Sosialidemokraatin  ”MusteMaalarille”  sotilasjohdon  roolin  painottaminen

sotasyyllisyysasiassa  oli  selvästi  osa  syytteeseen  joutuneen  Väinö  Tannerin  puolesta  käytyä

kamppailua.  Toinen  elementti  oli  kevään  ja  kesän  1941  hallituksen  vastuun  korostaminen.123

Suomen  Sosialidemokraatin  ja  Vapaan  Sanan  täysin  vastakkaiset  arviot  sosiaalidemokraattisen

puolueen  roolista  Saksan  kanssasotijuuteen  johtaneessa  kehityksessä  henkilöityivät  nimenomaan

Tanneriin.124

Vapaalle Sanalle Tanneria vastaan hyökkääminen oli ehkä mieluisaa, mutta myös velvollisuus. Kun

Tanner  oli  SDP:n  puoluekokouksessa  syksyllä  1944  pitänyt  uhmakkaasti  Suomen  sotavuosien

politiikkaa  puolustaneen  puheen,  Liittoutuneiden  (Neuvostoliiton)  valvontakomission  päällikkö

Andrei  Zhdanov  määräsi  SKP:n  ”tuhoamaan”  hänet,  ”jättämättä  kiveä  kiven  päälle”.125

Vastapuolella  monen  SDP:n  enemmistöläisen  mielialat  kiteytti  nuoriin  aseveljiin  kuulunut  Unto

Varjonen, joka arvioi, että jos sosiaalidemokraatit alkaisivat näytellä katumusta ja pyydellä anteeksi,

olisi epäselvää, missä kohtaa perääntyminen saataisiin pysähtymään.126

”MusteMaalari” esitti koko joukon argumentteja sen kannan puolesta, että Tannerilla ja puolueella

ei ollut osaa eikä arpaa vuosien 1940 ja 1941 saksalaissuuntauksessa. Tanner oli ”MusteMaalarin”

mukaan natseille epämieluinen henkilö, mistä osoituksena oli muun muassa se, että saksalaiset eivät

myöntäneet  hänelle  lupaa  matkustaa Tanskan  osuustoimintakongressiin  toukokuussa  1941.  Natsit

tiesivät,  että  Tanner  oli  vannoutunut  antifasisti,  ja  sen  tiesivät  myös  vainotut  saksalaiset

sosiaalidemokraatit, jotka luottivat häneen niin, että jopa antoivat hänelle säilytettäväksi maan alle

vetäytyneen puolueen varoja.127

Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoituksessa  helmikuussa 1945  muistutettiin,  että Tanner ei ollut

sodan  syttyessä  ministerinä,  hänhän  oli  eronnut  tehtävästään  edellisenä  vuonna.  Hallituksen

ulkopuolella  hän  huolehti  siitä,  että  sosiaalidemokraattinen  eduskuntaryhmä  kesäkuussa  1941

121  SSd  ”MusteMaalari”  8.11.1945.  Tämä  näkökohta  tuli  esiin  myös  puolueelimissä  käydyissä  keskusteluissa  (H.
Soikkanen 1991, 84).
122  SSd ”MusteMaalari” 13.12.1945; myös SSd pk. 17.11.1945. Sama teema: KL pk. 30.1.1946.
123  Ks. esim. SSd ”MusteMaalari” 13.1.1946.
124 Timo  Immonen  on  laskenut,  kuinka  usein  kunkin  kahdeksan  sotasyyllisyysoikeudessa  vastanneen  poliitikon nimi
esiintyi Suomen Sosialidemokraatin kantaa ottavissa artikkeleissa 1.1.1945 – 28.2.1946. Tulos: Tanner 327 kertaa, muut
seitsemän yhteensä 22 kertaa. (Immonen 1974, liite 2.)
125 Rentola 1994a, 506.
126 Valkonen 1977, 50.
127 SSd ”MusteMaalari” 5.7.1945, 16.11.1945, 18.12.1945, 12.1.1946.
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kahteen otteeseen kehotti hallitusta pitämään Suomen suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella.128

Suomen  Sosialidemokraatin  kannat  eivät  saaneet  ymmärrystä  Vapaalta  Sanalta.  VS  totesi  kerta

toisensa  jälkeen,  että  riippumatta  muodollisesta  asemastaan  poliittisessa  elämässä Tanner  oli  yksi

suurimmista  sotasyyllisistä.  Ilman  häntä  työläisiä  ei  ikinä  olisi  saatu  hyökkäyssotaan  sosialistista

demokratiaa  vastaan.129  Tanner  vei  Suomen  työväenluokan  mukaan  sotaan,  jonka  tarkoitus  oli

hävittää  naapurimaasta  sosialistinen  yhteiskuntajärjestelmä.  Tämä  oli  sosialistisen  puolueen

johtajalle ainutlaatuisen vakava rikos.130

Vapaan  Sanan  pakinoitsijoiden  mukaan  Tanner  varoitti  sodasta  vain  muodon  vuoksi  ja  ovelasti

selustansa  varmistaakseen  –  todellisuudessa  hän  tunsi  ja  hyväksyi  saksalaisten  kanssa  tehdyt

järjestelyt  ja  vaikutti kohtalokkaisiin  ratkaisuihin  kulisseista.131  ”Tavallisen  ihmisen”  mielestä oli

myös  mahdoton  ajatus,  että  ilman  Tannerin  vaikutusta  kaikki  SDP:n  ministerit  ja  koko  sen  85

henkinen  eduskuntaryhmä  olisivat  antaneet  hyväksyntänsä  hallituksen  sotapolitiikalle.132  Ilman

Tannerin räätälöimää kansanvallan verhoa sotapolitiikka olisi  jäänyt pienehköjen taantumuspiirien

yritykseksi, joka olisi kuivunut kokoon ennen kuin suurempaa vahinkoa olisi saatu aikaan.133 Sodan

sytyttyä  Tanner  heitti  naamionsa  pois,  asettui  varauksetta  tukemaan  hyökkäyssotaa  ja  lähti

hallitukseen toteuttamaan sotapolitiikkaa.134

Vapaa  Sana  myös  käytti  vuotta  1941  työväenpuolueiden  lähemmän  yhteistoiminnan  yhtenä

perusteena:  ”Yhtenäinen  työväenliike,  jossa  sen  perusjoukkojen  käsitykset  olisivat  olleet

vallitsevina,  ei  olisi  koskaan  eksynyt  sotapoluille  Neuvostoliittoa  vastaan.”135  Työväenliikkeen

yhtenäisyyden  tärkeys  fasismin  vastaisessa  taistelussa  oli  Vapaan  Sanan  artikkeleissa  toistuva

teema. Vapaa Sana katsoi, että maissa, joissa sosiaalidemokraatit olivat ennen sotaa tai sodan aikana

kieltäytyneet  yhteistyöstä  kommunistien  kanssa,  fasismi  oli  päässyt  tekemään  tuhotöitään

laajemmassa mittakaavassa kuin siellä, missä yhtenäisyyteen oli päästy.

128 SSd pk. 13.2.1945. Ks. myös KL pk 16.1.1946.
129 VS ”Huuhkaja” 3.1.1945 ja 24.2.1945, VS pk. 11.1.1945, pk. 27.2.1945.
130 TkS P. Leskisen artikkeli ”Sos.dem. kansanedustaja neuvostovastaista vihaa lietsomassa” 10.8.1946.
131 VS ”Huuhkaja” 24.2.1945; VS ”Sasu Punanen” 9.5.1945.
132 VS ”Tavallinen ihminen” 5.3.1945; vrt. TkS pk. 22.6.1946. Valvontakomission päällikkö Andrei Zhdanov oli samaa
mieltä  (Apunen  1981,  195;  Nevakivi  1995,  162).  Hertta  Kuusinen  esitti  tämän  näkökohdan  myös  eduskunnassa
4.7.1945 (Lehtinen & Rautkallio 2005, 104).
133 VS ”Huuhkaja” 3.1.1945, 24.2.1945. Sama teema TkS pk. 25.1.1946 ja TkS pk. 24.8.1946.
134 VS ”Sasu Punanen” 20.3.1945.
135 VS pk. 1.11.1945.
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2.4.  Suomen Sosialidemokraatti tulee puolustaneeksi porvareita

Vapaalla Sanalla ja Suomen Sosialidemokraatilla oli hyvin erilaiset näkemykset työväenpuolueiden

toiminnasta sodanaikaisessa Suomessa.

Vapaa  Sana  katsoi,  että  sosiaalidemokraatit  olivat  edistäneet  natsiSaksan  lakien  ja  käytäntöjen

soveltamista  myös  Suomessa.136  Suomalaiset  sosiaalidemokraatit  hyödyttivät  suuresti  Hitlerin

propagandaa,  joka esitteli heidät mallikelpoisena vastakohtana sokeasti dogmistaan kiinni pitäville

fasismin  vastaisille  marxisteille.137  Osoituksena  Tannerin  neuvostovihamielisyydestä  Vapaa  Sana

lainasi hänen syksyn 1941 puhettaan, jossa hän katsoi, että bolshevismi piti kukistaa, koska muuten

tämä  ”puoliaasialainen  oppi  hävittää  Euroopan  sivistyksen”.  Vapaa  Sana  lisäsi,  että  vastaavia

puheita  pitivät  myös  muut  tannerilaiset  kuten  Jorma  Tuominen  ja  Väinö  Hakkila.138  Suomen

Sosialidemokraatin  ”MusteMaalari”  vastasi  Vapaan  Sanan  syytökseen  Tannerin

sotasyyllisyysoikeudessa käyttämällä argumentilla – sodan aikana vastuunalaiset henkilöt pyrkivät

kaikissa  maissa  lujittamaan  taistelutahtoa. Sitten hän  lainasi Churchillin neuvostovastaista puhetta

saksalais–neuvostoliittolaisen yhteisymmärryksen ajalta.139

Suomen Sosialidemokraatin mukaan suomalaisen yhteiskunnan ”voimakas demokraattinen perinne”

jatkui katkeamattomana myös sodan aikana.140 Kansanvaltaisen järjestelmän turvaamisessa fasismin

painetta  vastaan  SDP:n  rooli  oli  keskeinen.  Tämä  oli  johdonmukaista  jatkoa  1930luvun

lapualaisuuden vastaiselle toiminnalle.141 ”MusteMaalari” lainasi otteita ”Kansallissosialistista” ja

muista  suomalaisten  natsien  julkaisuista  todisteeksi  siitä,  että  nämä  pitivät  SDP:tä  suurimpana

esteenä  omien  sisä  ja  ulkopoliittisten  tavoitteidensa  toteutumiselle. Sosiaalidemokraattista

puoluetta  haukuttiin  pelkäksi  ”kansainvälisen  juutalaisuuden  palkkaamaksi  kätyriliikkeeksi,  joka

pyrki viemään kansan tuhoon vastustamalla Hitleriä ja uutta Eurooppaa”.142 Kotinatsit kuuntelivat

isäntänsä  ääntä,  Hitler  oli  sosiaalidemokratian  vihollinen.  Ryhtyessään  pystyttämään  ”uutta

Eurooppaa”  hän  raivasi  ensimmäisenä  tieltään  Saksan  SPD:n.143  Suomen  Sosialidemokraatin

mielestä  oli  myös  selvää,  saksalaiset  eivät  mielellään  katselleet  sosiaalidemokraattisen  puolueen

toimintaa Suomessa: ”Saksalaiset antoivat ymmärtää, että SDP oli lakkautettava tai sen ohjelma tai

136 VS ”Huuhkaja” 24.2.1945.
137 VS ”Joiku” 12.1.1945; VS pk. 27.1.1945; VS ”Tavallinen ihminen” 9.6.1945; VS ”Rauhanmies” 10.12.1945.
138 VS jälkikirjoitus 3.3.1945. (Lehdissä ilmestyi ajoittain ns. jälkikirjoituksia. Ne ladottiin pääkirjoituksen viereen tai
perään. Ne olivat pääkirjoitusta lyhyempiä, yleensä otsikoimattomia, ilmaisivat selvästikin lehden linjaa pääkirjoituksen
lailla.)
139 SSd ”MusteMaalari” 14.11.1945. Tannerin puheenvuorosta ks. Lehtinen & Rautkallio 2005, 225.
140  SSd  pk.  1.5.1945.  Tätä  käsitystä  kuvasi  myöhemmin  –  vuonna  1949  –  se,  että  SDP:n  50vuotishistoriikin
sotavuosista kertova luku sai otsikokseen ”Kansanvallan vakiinnuttaminen”.
141 SSd ”Pilatus” 14.1.1945; ”MusteMaalari” 6.7.1945.
142 SSd ”MusteMaalari” 17.1.1945, 31.1.1945, 17.3.1945.
143 SSd ”MusteMaalari” 13.3.1945, SSd jälkikirjoitus 8.3.1945.
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nimi olisi muutettava.”144

Huomionarvoista Suomen Sosialidemokraatin mukaan oli myös se, että Tanner varoitti sotatoimista,

jotka  olisivat  voineet  rinnastaa  Suomen  valloitussotaa  käyvään  Saksaan.145  Se,  että  hallitus  ei

selvästi  sanoutunut  irti  suurSuomihaaveista,  ei  ollut  pienenä  vähemmistönä  olleen

sosiaalidemokraattisen ministeriryhmän syytä.146 ”MusteMaalari” totesi, että hän ei tuntenut yhtään

sosiaalidemokraattia,  joka  olisi  hyväksynyt  vanhojen  rajojen  ylittämisen,  ja  puolueen  ministerit

kyseenalaistivat  sotatoimen  julkisuudessakin.147  Mutta SDP:llä  ei  ollut  ratkaisevaa  vaikutusvaltaa

missään valtion elimissä, vaan valta oli porvaristolla.148

Kesäkuun  1944  Ribbentropsopimusta  käsitellessään  Suomen  Sosialidemokraatti  luultavasti  tunsi

suurinta  houkutusta  sanoutua  selväsanaisesti  irti  porvarienemmistöisen  hallituksen  politiikasta.

Nykyään Risto Rytiä muistellaan valtiomiehenä, mutta sodan jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä

merkittävä  joukko suomalaisia piti  Ribbentropsopimusta pahimman  luokan kansallisena häpeänä.

Sopimuksen  seurauksena  SDP  oli  menettää  psykologisesti  elintärkeän  viimeisen  kontaktinsa

länsimaailmaan,  Ruotsin  veljespuolueeseen.149  Lisäksi  muun  muassa  Suomen  ja  Yhdysvaltain

diplomaattisuhteet katkesivat.

Sosiaalidemokraattinen  eduskuntaryhmä  –  kuten  kaikki  muutkin  puolueelimet  –  juhannuksena

1944  vastusti  Suomen  ja  Saksan  kanssasotijuuden  syventämistä  sotilasliitoksi.  Kun  tasavallan

presidentti Ryti hallituksen porvariministerien tuella  ja sotilasjohdon kehotuksesta kuitenkin päätti

tehdä sopimuksen, SDP ei halunnut aiheuttaa sisäpoliittista kriisiä, vaan jäi hallitukseen.150

”MusteMaalaria”  sapetti  se,  että  laitimmainen  vasemmisto  käytti  Ribbentropsopimusta  SDP:n

vastaisessa  hyökkäyksessä  sillä  perusteella,  että  SDP:n  ministerit  jäivät  hallitukseen.  ”Muste

Maalari”  katsoi  porvarien  toimineen  asiassa  virheellisesti,  mutta  toisaalta  hän  kuitenkin  esitteli

ilman  kriittisiä  kommentteja  pääministerinä  olleen  Edwin  Linkomiehen  kannan,  jonka  mukaan

sopimus  oli  pakko  tehdä.151  Näin  hän  hiljaisesti  ilmaisi  ymmärtävänsä  näkökohtia,  jotka  saivat

porvariministerit  hyväksymään  Rytin  menettelyn.  Pääkirjoituksessa  marraskuussa  1945  Suomen

Sosialidemokraatti  mainitsi  samaten  ilman  kommentteja,  että  ”Ribbentropsopimus  syntyi,  kun

144 SSd jälkikirjoitus 20.12.1945.
145 SSd ”MusteMaalari” 11.11.1945, SSd pk. 13.1.1946.
146 SSd pk. 30.1.1945.
147 SSd ”MusteMaalari” 17.11.1945.
148 SSd ”MusteMaalari” 18.11.1945.
149 Majander 2004, 226.
150 Voionmaa 1971, 356–358.
151 SSd ”MusteMaalari” 13.1., 30.1., 6.7., 7.7.1945.
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sotilasjohto  halusi  hinnalla  millä  hyvänsä  pelastaa  äärimmäisen  tukalan  sotilaallisen  tilanteen”.152

Ehkä  merkittävimmässä  menneiden  vuosien  ulkopolitiikkaa  koskeneessa  kannanotossa  SSd:n

pääkirjoitustoimittaja totesi, että Suomi säilytti sodassa koko ajan ”pikkuvaltioaseman” ja että tästä

oli  syytä  olla  ylpeä.153  Kansan  Lehti  sanoi  saman  asian  toisin  sanoin:  “Suurvaltaintressien

ristiaallokkoon joutuneet pienet maat, mm. meidän maamme, olivat  jotakuinkin samassa asemassa

kuin  lastu aalloilla  meren pauhatessa vaahtopäisenä”.154 Sosiaalidemokraattiset  lehdet arvostelivat

porvarijohtoisen  Suomen  ulkopolitiikkaa,  mutta  asenne  oli  enemmän  kriittinen  kuin  tuomitseva.

Ulkoisilla tekijöillä oli sittenkin suurempi merkitys kuin porvarijohtoisten hallitusten ratkaisuilla.

Näitä  kannanottoja  voidaan  tulkita  siten,  että  Suomen  saattoi  SSd:n  ja  KL:n  mielestä  rinnastaa

sodan  ulkopuolella  pysytelleisiin  puolueettomiin  maihin.  Vain  geopoliittinen  asema  oli  erilainen.

Suomi  ei  lehden  mukaan  vajonnut  imperialistiseksi  vallaksi,  koska  suomalainen  fasismi  jäi

merkitykseltään  vähäiseksi  ilmiöksi.  ”MusteMaalari”  totesi,  että  Suomi  oli  demokratia  vuonna

1940,  eikä  se  siitä  miksikään  muuttunut  myöskään  jatkosodan  aikana.    Tällainen  ajattelu  toistui

puolueen  vuonna  1949  julkaistussa  historiikissa.  Sotavuosia  käsittelevän  artikkelin  otsikko  on

”Kansanvallan vakiinnuttaminen”.155

”MusteMaalari”  muistutti,  että  rauhanoppositio  tai  mikään  muukaan  ryhmittymä  ei  tosipaikan

tullen vuoden 1944 keväällä ja kesällä uskaltanut kannattaa Neuvostoliiton vaatimien rauhanehtojen

hyväksymistä.  Siksi  kommunistien  myötäjuoksijoiksi  heittäytyneiden  yritys  puhdistautua

menneisyydestään  SDP:n  puoluejohtoa  arvostelemalla  oli  moraalitonta.156    Pääkirjoituksessa

12.1.1946  Suomen  Sosialidemokraatti  summasi,  että  nyt  syytteeseen  joutuneiden  olisi  oma

nahkansa pelastaakseen  nähtävästi pitänyt  tehdä  rauha ”ensimmäiseksi  saatavissa olevilla ehdoilla

…   sotilaalliseen,  sisäpoliittiseen  ja  kansainväliseen  tilanteeseen  katsomatta”.157  Jälkeenpäin  oli

helppo arvostella hallituksen toimintaa, kun ei tarvinnut itse kantaa vastuuta.

3.  Työväenpuolueet yhtenäisyyttä kohti LänsiEuroopassa?

Tutkimusperinteessä  on  katsottu,  että  Suomen  työväenliikkeen  sisäisessä  kamppailussa  aloite  oli

laitimmaisella  vasemmistolla  syksystä  1944  pitkälle  vuoteen  1946  saakka  ja  että

enemmistöläissosiaalidemokraatit olivat alakynnessä. SDP:n enemmistösiiven ahdingon on katsottu

152 SSd pk. 17.11.1945.
153 SSd pk. 5.7.1945.
154 KL pk. 16.1.1946.
155 Mäkinen 1949.
156 SSd ”MusteMaalari” 2.2.1945, 19.9.1945.
157 SSd pk. 12.1.1946.
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kuvastuneen muun muassa sen syrjäyttämisessä Paasikiven ja Pekkalan hallituksista, vaalitappioista

sekä Väinö Tannerin joutumisessa syytteeseen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä.158

Lehdistökeskustelussa Vapaan Sanan  ja Työkansan Sanomien  yliote Suomen Sosialidemokraatista

tulee  parhaiten  esiin  sotasyyllisyyskysymyksessä:  Vapaa  Sana  määräsi  keskustelun  päälinjat  ja

hyökkäsi  yhä  uudelleen.  Suomen  Sosialidemokraatti  joutui  puolustuskannalle.  Kuitenkin  kuva

kansandemokraattisten  lehtien  yliotteesta muuttuu, kun sotasyyllisyyskeskustelun  tärkein väittelyn

pintakuohujen  alta  paljastuva  teema  –  kysymys  ”oikeistososiaalidemokratian”  olemassaolon

oikeudesta sodanjälkeisessä Suomessa – liitetään kansainväliseen kontekstiin.

Kansandemokraattisten  lehtien  mielestä  ”oikeistososiaalidemokraattien”  keulakuvan  Väinö

Tannerin syyttämisen ja tuomitsemisen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä piti olla osoituksena siitä,

että  tällä  ryhmittymällä  ei  voinut  olla  sananvaltaa  sodanjälkeisen  demokratisoituvan  Suomen

suuntaa  määritettäessä.  Kuitenkin  jotta  sotasyyllisyyspolemiikin  asetelmat  voitaisiin  kunnolla

ymmärtää,  on  tarkasteltava,  mitä  lehdet  samaan  aikaan  kirjoittivat  muiden  maiden

sosiaalidemokratiasta  ja  nimenomaan  sosiaalidemokratian  asemasta  suhteessa  kommunistiseen

liikkeeseen.  Monessa  LänsiEuroopan  maassa  oli  puolueita,  jotka  täyttivät

”oikeistososiaalidemokratian”  tunnusmerkistöä  Vapaan  Sanan  ja  Työkansan  Sanomien  kriteerien

mukaan.  Kansandemokraattisten  lehtien  mukaan  oikeistolaisuuden  saastuttamat

sosiaalidemokraattiset puolueet  saattoivat pestä kasvonsa avautumalla yhteistyöhön kommunistien

kanssa alhaalta – siis paikallisjärjestöjen tasolta – ylös asti. Yhteistyöstä kieltäytyminen tarkoittaisi

sosiaalidemokraattisille puolueille kriisiä ja kuihtumista.

Kuitenkin  vuoden  1945  kesästä  alkaen kehitys  ei  LänsiEuroopassa  suinkaan  lähtenyt  kulkemaan

”oikeistososiaalidemokratian”  kuihtumista  kohti.  Näin  näytti  pikemminkin  käyvän

kommunistipuolueille. Keskustelussa  LänsiEuroopan  työväenliikkeestä  Suomen

Sosialidemokraatilla  oli  aloite.  Sotasyyllisyysväittelyssä  Vapaa  Sana  provosoi  ja  Suomen

Sosialidemokraatti  provosoitui,  mutta  LänsiEuroopan  työväenliikkeestä  väiteltäessä  asetelma

kääntyi  toisin päin. Vaikka ne eivät sitä suoraan sanoneetkaan, Vapaa Sana  ja Työkansan Sanomat

selvästi  tulkitsivat  muiden  maiden  kommunisteihin  kohdistuneen  naljailun  hyökkäykseksi  myös

itseään  ja  suomalaisia  kommunisteja  vastaan.  Seuraavissa  luvuissa  tarkastelen  tätä  väittelyä

kronologisesti vuoden 1945 keväästä vuoden 1946 loppuun.

158 Ks.  sim. BeyerThoma 1990, 88.
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3.1.  Vapaan Sanan yhtenäisyystoiveet kokevat kolauksen

Vapaa Sana pyrki Kominternin vuonna 1941 hahmotteleman linjauksen mukaisesti omalta osaltaan

muokkaamaan  mielipiteitä  suotuisiksi kansanrintamapolitiikalle. Lehti etsi  mielellään esimerkkejä

ulkomailta. Pohjaa työväenpuolueiden yhteistyölle oli luotu sodan aikana vastarintaliikkeissä, joissa

yhteinen taistelu oli auttanut voittamaan vanhoja epäluuloja. Cay Sundström otti tammikuussa 1945

esimerkiksi  edistyksellisestä,  oikeistolaiset  tendenssit  hylänneestä  sosiaalidemokratiasta  Ranskan

sosialistipuolueen,  joka  –  toisin  kuin  Suomen  sosiaalidemokraattinen  puolue  –  oli  tehnyt  selvän

pesäeron kollaboraattorien kanssa ja valmistautui yhdessä kommunistien ja muiden demokraattisten

ainesten kanssa laajaan sosialisoimiskampanjaan.159

Kesäkuussa  1945  Vapaa  Sana  saattoi  todeta  tyytyväisenä,  että  työväenpuolueet  olivat  kaikkialla

Euroopassa  lähentyneet  toisiaan.160  Sama  positiivinen  ja  optimistinen  asenne  oli  päällimmäisenä

vielä  heinäkuussa  ja  elokuun  alussa,  kun  Vapaan  Sanan  toimittajat  kommentoivat  Britannian

parlamenttivaalien tulosta. Lehti katsoi, että Labour Partyssa oli tapahtunut merkittävää myönteistä

kehitystä:  radikaalimpi  yhteistyöhaluisempi  vasemmistosiipi  oli  vahvistanut  asemiaan  puolueen

oikeistoaineksiin  nähden.161  Tämän  seurauksena  myös  Labourin  asenne  Neuvostoliittoon  oli

muuttunut entistä ystävällisemmäksi.162

Kommunistit  saivat  parlamenttiin  ainoastaan  kaksi  paikkaa,  mutta  tämä  johtui  KaisuMirjami

Rydbergin  mielestä  ennen  kaikkea  enemmistövaalitavasta.  Kommunistit  halusivat  olla  mukana

varmistamassa  työväen  edustajille  enemmistön  parlamenttiin,  ja  tällä  kertaa  se  onnistui  parhaiten

tukemalla  Labourin ehdokkaiden kampanjoita. Rydberg katsoi, että vaalin tulos oli edistyksellisten

voimien voitto chamberlainilaisesta konservatismista.163

Kuitenkin  elokuusta  1945  alkaen  kommunistien  yhtenäisyystoiveet  alkoivat  saada  useissa  maissa

kolhuja. Ruotsissa kommunistit eivät toiveistaan huolimatta päässeet mukaan sosiaalidemokraattien

johtamaan  hallitukseen.  Kieltäytyessään  laajentamasta  hallituspohjaa  sosiaalidemokraatit  jättivät

Vapaan  Sanan  mielestä  ottamatta  huomioon  suuren  kansanosan  toiveet.  Vapaan  Sanan  mielestä

sosiaalidemokraattien  yksinvalta  Ruotsissa  oli  arveluttavaa  nimenomaan  ulkopoliittisista  syistä:

siinä  missä  Englannin  työväenpuolue  oli  esiintynyt  ryhdikkään  fasisminvastaisesti,  Ruotsin

sosiaalidemokraatit  olivat  ulkoministeri  Güntherin  johdolla  lepytelleet  Hitleriä.  Siksi  Vapaa  Sana

159 VS ”C.S.” (Cay Sundström) 19.1.1945.
160 VS pk. 20.6.1945.
161 VS pk. 27.7.1945.
162 VS KaisuMirjami Rydberg 4.8.1945.
163 VS KaisuMirjami Rydberg 4.8.1945.
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viittasi Ruotsin puolueettomuuteen lainausmerkkejä käyttäen.164

Elokuun lopulla sosiaalidemokraattien ja kommunistien yhteistyö koki takaiskuja myös Norjassa ja

Tanskassa.  Ensimmäisenä  tapahtumia  kiirehti  selostamaan  Suomen  Sosialidemokraatti.  ”Muste

Maalari”  kertoi,  kuinka  Tanskan  sosiaalidemokraattien  puheenjohtaja  HedtoftHansen  oli

kyllästynyt  kommunistien  ”kaksinaamaisuuteen”.  HedtoftHansenin  mukaan kommunistit  esittivät

yhteistyöhaluisten  demokraattien  rooleja,  mutta  pyrkivät  samaan  aikaan  hajottamaan

sosiaalidemokraattista puoluetta.165 Pääkirjoituksessaan neljä päivää myöhemmin SSd antoi aplodit

veljespuolueen  jämäkälle  toiminnalle. Tanskan sosiaalidemokraateilla oli  selvä käsitys  siitä, ketkä

pyrkivät demokraattiseen sosialismiin  ja ketkä  eivät. Kommunistien  solutus  ja  hajotustoiminta  ei

ollut onnistunut  jakamaan puoluetta. SSd totesi,  että  suomalaisilla  sosiaalidemokraateilla oli  tässä

suhteessa paljon opittavaa.166

Raoul  Palmgrenin  artikkelit  Vapaassa  Sanassa  muutamaa  päivää  myöhemmin  olivat  vastineita

muiden  muassa  Suomen  Sosialidemokraatille  –  hän  viittasi  ”taantumus  ja  sos.dem.  lehdistön

riemuun” työväenpuolueiden neuvotteluiden katkeamisesta Skandinaviassa.167

Tanskassa  ensimmäinen  askel  kohti  yhteisrintamaa  –  yhteisten  ehdokaslistojen  asettaminen

parlamenttivaaleja  varten  –  oli  Palmgrenin  mielestä  kompastunut  sosiaalidemokraattien

kohtuuttomiin  vaatimuksiin.  Näiden  mielestä  listojen  laadinnan  pohjana  olisi  pitänyt  olla  sotaa

edeltäneet voimasuhteet. Tämä oli Palmgrenin  mielestä epäoikeudenmukaista, koska kommunistit

olivat  toimineet  aktiivisesti  ja  uhrautuvaisesti  sodanaikaisessa  vastarintaliikkeessä,  kun  taas

sosiaalidemokraattinen  puolue  oli  asettunut  saksalaisen  miehitysvallan  käytettäväksi.  Tämä  ei

voinut  olla  näkymättä  puolueiden  kannatuksissa.  Palmgrenin  mielestä  sosiaalidemokraattien

esittämät  listat  olisivat  haitanneet  kansan  tahdon  toteutumista  vaaleissa.  Lisäksi  Palmgren  katsoi

sosiaalidemokraattien  ehdottaman  mallin  puolueorganisaatioiden  yhdistämiseksi  merkitsevän

kommunistien  järjestöjen  sulauttamista  sosiaalidemokraattien  organisaatioon,  minkä  tarkoitus  oli

nöyryyttää  kommunisteja.  Tanskan  sosiaalidemokraattien  menettely  osoitti  Raoul  Palmgrenin

mielestä  sen,  että  nämä  eivät  olleet  oppineet  mitään  menneiden  vuosien  kovista  kokemuksista.

1930luvulla ainoastaan kommunistit olivat ymmärtäneet, että ”fasismia vastaan täytyi koota laajin

mahdollinen  demokraattinen  rintama”.  Sodan  aikana  sosiaalidemokraatit  asettuivat  saksalaisen

miehitysvallan käytettäviksi.168 Tilanne ei näyttänyt muuttuneen.169

164 VS pk. 1.8.1945.
165 SSd ”MusteMaalari” 22.8.1945.
166 SSd pk. 26.8.1945.
167 VS Raoul Palmgren 28.8.1945.
168 VS Raoul Palmgren 28.8.1945.
169 VS Raoul Palmgren 28.8.1945, 29.8.1945.
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Elokuun  lopulla  Vapaa  Sana  veti  yhteen  varsin  pessimistisessä  sävyssä  Tanskan  ja  Norjan

tapahtumat ja niiden seuraukset Euroopan työväenliikkeen kannalta. Kuvaavaa lehden tilannearvion

muutokselle  on  se,  että  se  katsoi  Suomen  voivan  nyt  ”näyttää  yhtenäisyysasiassa  mallia”.170  Kun

tannerilaiset olivat edelleen tarrautuneet  lujasti SDP:n  johtoasemiin, Vapaan Sanan kommentti kai

kertoo enemmän yhtenäisyystoiveiden yleisestä hiipumisesta Euroopassa kuin kansandemokraattien

kannalta positiivisesta kehityksestä kotimaassa.

Raoul  Palmgren  kehitteli  samaa  teemaa,  joka  oli  tullut  esiin,  kun  hän  arvioi,  että

sosiaalidemokraattiset  kaaderit olivat onnistuneet estämään kansan  tahdon  toteutumisen  vaaleissa.

Kansa kyllä tunnusti kommunistien ansiot vastarintaliikkeessä ja halusi kansanvaltaisten puolueiden

yhteistyötä,  mutta  ratkaisevassa  asemassa  oli  sosiaalidemokraattinen  puoluejohto,  joka  oli

kiinnostunut  lähinnä  omasta  asemastaan.  Maissa,  joissa  punaarmeija  oli  jäänyt  saksalaisten

karkottamisen  jälkeen  valvomaan  järjestystä,  sosiaalidemokraattisten  puolueiden  johtomiehillä  ei

ollut  rohkeutta  jarruttaa  demokraattista  kehitystä,  ja  työväenliike  oli  yhtenäistymässä. Tanskan

tapahtumat olivat Palmgrenille esimerkki siitä, mitä oli tapahtumassa anglosaksien vaikutuspiirissä.

Taustalla hän näki Britannian työväenpuolueen toiminnan. Päästyään maansa johtavaksi puolueeksi

sillä  olisi  ollut  aivan  uudenlaista  auktoriteettia  esiintyä  läntisen  Euroopan  työväenliikkeen

yhtenäisyyden  esitaistelijana.  Kuitenkin  Labour  näytti  lähinnä  suojelevan  taantumusta  ja

suurkapitalisteja.171 Raoul Palmgren näyttää pettyneen raskaasti Labourhallituksen toimintaan sen

ensimmäisenä kuukautena.

Tanskan  puoluekokouksessa  vieraillut  Unto  Varjonen  vahvisti  elokuun  lopussa  Suomen

Sosialidemokraatin  aikaisemmin  esittämät  arviot  Tanskan  kommunistien  lähiajan  tavoitteesta.

Tämän  hän  katsoi  olevan  saman  kuin  kotikommunisteilla:  sosiaalidemokraattisen  puolueen

hajottaminen ”demokraattisen  liiton” avulla. Varjonen totesi, että kommunistit pelasivat kaikkialla

Euroopassa samaa ”kaksoispeliä”: hajottaminen yhtenäisyystunnusten takana. 172

Varjosen  Tanskaa  ja  Norjaa  käsittelevillä  kirjoituksilla  oli  syksyllä  1945  todella  akuutti

sisäpoliittinen  tausta.  Hän  oli  noihin  aikoihin  huolestunut  sosiaalidemokraattien  ja  kommunistien

suhteista  kunta,  työpaikka  ja  erityisesti  työväenyhdistysten  tasolla.  Varjosen  silmissä

kommunistien  yhteistyöpyrkimykset  kentällä  olivat  solutusta,  hajotusta  ja  pyrkimystä  kaapata

sosiaalidemokraattisten yhdistysten omaisuus  ja  toimitilat. Hän ei  niinkään ollut huolestunut  siitä,

jos puolue menetti jonkin verran jäseniä. Jäsenkadon mittasuhteet eivät toistaiseksi olleet hälyttävät.

170 VS pk. 31.8.1945.
171 VS Raoul Palmgren 29.8.1945.
172 SSd Unto Varjonen 29.8.1945 ja 30.8.1945.
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Vakavampaa  oli,  jos  menetettiin  vuosikymmenet  kerätty  omaisuus.  Tämä  antaisi  kommunisteille

aivan  uudenlaiset  resurssit,  joiden  avulla  heillä  olisi  mahdollisuus  kiihdyttää  hajotustoimintansa.

Varjonen  arvioi,  että  työväenyhdistyksissä  esiintyi  hyväuskoisuutta,  joka  helpotti  kommunistien

myyräntyötä. Ylempien puolueelimien tärkeänä tehtävänä hän näki kriittisen ajattelun levittämisen

kentälle.173 Varjonen teki oman osuutensa osittain puolueen päääänenkannattajan avulla.

Hieman  myöhemmin  Suomen  Sosialidemokraatti  kiinnitti  vielä  huomiota  Norjassa  ja  Tanskassa

esille  nousseeseen  eroon  sosiaalidemokraattien  ehdottaman  yhtenäispuolueen  ja  kommunistien

taktiikkaan kuuluneen  yhteisrintaman  välillä. Teema on sama,  johon Raoul Palmgren  viittasi, kun

hän  arvosteli  Tanskan  sosiaalidemokraatteja  pyrkimyksestä  nöyryyttää  kommunisteja.  SSd  totesi,

että  Norjassa  sosiaalidemokraatit  olivat  ehdottaneet  puolueorganisaatioiden  yhdistämistä.

Kommunistit  kuitenkin  huomasivat,  että  yhdistyneissä  organisaatioissa  sosialidemokraattien  ja

kommunistien  vaikutusmahdollisuudet  olisivat  suoraan  verrannollisia  jäsenmääriin.  Koska

kommunisteja  oli  paljon  vähemmän  kuin  sosiaalidemokraatteja,  tämä  olisi  ollut  kommunisteille

epäedullinen  ratkaisu.  Sen  sijaan  he  pyrkivät  erilaisilla  konsteilla  saamaan  itselleen  suhteettoman

paljon vaikutusvaltaa.174 Myöhemmin SSd totesi vielä, että kommunisteille yhteistyön onnistumisen

mitta oli nimenomaan se, miten paljon se antoi heille mahdollisuuksia kasvattaa omaa valtaansa.175

”MusteMaalari”  lainasi  Englannin  työväenpuolueen  Harold  Laskia,  jonka  mukaan

sosiaalidemokraattisten  ja  kommunististen  puolueiden  yhdistyminen  kommunistien  ehdoilla  olisi

askel diktatuuria kohti.176

Lokakuussa  väittely Tanskan  ja Norjan  työväenliikkeestä  käytiin  sillä  erää  loppuun.  Molemmissa

maissa oli  järjestetty parlamenttivaalit. Norjan vaalitulosta SSd piti voittona sosiaalidemokratialle,

mutta Tanskan tulosta se piti heikohkona. Vapaa Sana ei kommentoinut Tanskan tulosta, mutta esitti

oman tulkintansa Norjan vaaleista.

Tanskan  osalta  Suomen  Sosialidemokraatti  totesi,  että  sosiaalidemokraattien  kannatusta  painoi

alaspäin  se,  että  nämä  olivat  kantaneet  vastuuta  vaikeina  aikoina.  Lisäksi  kamppailu  yhtä  aikaa

oikeistoa  ja  äärivasemmistoa  vastaan  oli  vienyt  voimia.177  Norjan  tulosta  selvittäessään  ”Muste

Maalarilla”  oli  vaikeuksia  peittää  vahingoniloaan  kommunisteja  kohtaan.  Norjassa,  samoin  kuin

Tanskassa, työväenpuolueet eivät olleet päässeet yksimielisyyteen ehdokkaiden asettelusta yhteisille

listoille.  Norjassa  sosiaalidemokraattien  tarjous,  jota  norjalaiset  kommunistit  sekä  suomalainen

173 SDP:n puoluekokous 1946, 44–45, 112, 128. (Varjosen puheet ja puoluetoimikunnan toimintakertomus vuodesta
1945).

174 SSd pk. 9.9.1945.
175 SSd pk. 3.10.1945.
176 SSd ”MusteMaalari” 14.9.1945.
177 SSd jälkikirjoitus 19.10.1945.
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Raoul  Palmgren  pitivät  loukkaavana,  olisi  tuonut  heille  kymmenen  paikkaa  parlamenttiin.

Kuitenkaan kommunistit eivät erillisiltä listoiltaan päässeet edes tähän.178

Tällaiseen  ilkkumiseen  Raoul  Palmgrenin  täytyi  tietysti  vastata.  Hän  totesi,  että  Norjan

työväenpuolue  oli  ankarassa  kommunistien  vastaisessa  vaalikampanjassaan  suorastaan  koetellut

laillisuuden rajoja. Vaalien alla se oli yrittänyt estää kommunistilehtien ilmestymisen. Äänestäjiä oli

painostettu  ja  kommunistijohtajia  mustamaalattu.  Palmgren  totesi,  että  kommunistien

puolueorganisaatio  ei  ollut  pystynyt  vastaamaan  kokeneemman  kilpailijan  häikäilemättömään

kampanjaan.179

Marraskuun  lopussa  Vapaa  Sana  kiirehti  torjumaan  mahdolliset  väärät  tulkinnat  uudesta

kommunistien  vaalitappiosta  –  tällä  kertaa  Itävallassa.  Vapaa  Sana  totesi,  että  Itävallassa

työväenliikkeen  valtavirtaa  voitiin  pitää  joillakin  kriteereillä  oikeistososiaalidemokraattisena.

Itävaltalaiset  oikeistososiaalidemokraatit  olivat  kuitenkin  olleet  sekä  sisä  että  ulkopolitiikassaan

erilaisilla  linjoilla  kuin  heidän aatetoverinsa useimmissa  muissa  maissa. Heidän  yhteiskunnallinen

ohjelmansa  perustui  selväpiirteisen  marxilaisen  analyysin  pohjalle,  ja  –  ennen  kaikkea  –  heidän

asennoitumisensa  toisaalta  fasismiin  ja  toisaalta  neuvostososialismiin  kesti  kriittisen  tarkastelun.

Itävallan  oikeistososiaalidemokraatit  olivat  natsien  sortamia  ja  Neuvostoliiton  ystäviä.180  Vertailu

tannerilaiseen sosiaalidemokratiaan ei ole kirjoituksessa suuresti verhottu.

Tammikuussa Vapaa Sana kertasi, että loppukesällä ja alkusyksyllä sosiaalidemokraattiset puolueet

olivat  useissa  maissa  hylänneet  kommunistien  tarjoukset  yhteistyöstä.  Tämä  oli  johtanut  paitsi

kuluttavaan  sanasotaan  työväenpuolueiden  välillä,  myös  sosiaalidemokratian  kriisiin.

Sosiaalidemokraattinen  kenttäväki  ei  monissa  maissa  voinut  hyväksyä  johdon  jyrkkää  linjaa.

Sosiaalidemokraattiset  joukot  ymmärsivät  paremmin  kuin  johtajansa,  että  monopolikapitalismia

vastaan tarvittiin kaikkia kansanvaltaisia voimia.181

3.2.  Suomen Sosialidemokraatti saa valtin Tanskan vaalituloksista

Tammikuun  lopussa 1946 ”MusteMaalari” saattoi  todeta, että Englannin kommunistien pyrkimys

yhdistyä  työväenpuolueeseen  oli  epäonnistunut.  Syynä  hän  piti  epäjohdonmukaista  politiikkaa,

jonka vaihtelut eivät  johtuneet oman kansan eduista, vaan ulkopuolisista tekijöistä.182 Kominternia

178 SSd ”MusteMaalari” 11.10.1945.
179 VS pk. 15.10.1945.
180 VS pk. 29.11.1945.
181 VS pk. 15.1.1946.
182 SSd ”MusteMaalari” 27.1.1946.
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ja Neuvostoliiton Kommunistista Puoluetta ”MusteMaalari” ei voinut pakinassaan nimeltä mainita,

mutta niitä hän tarkoitti.

Maaliskuun  1946  Tanskan  kunnallisvaalien  jälkeen  Suomen  Sosialidemokraatin  ja  Vapaan  Sanan

mielenkiinto  Pohjoismaiden  politiikkaan  laimeni  sillä  erää.  Viimeisen  sanan  pääsi  keväällä

sanomaan Suomen Sosialidemokraatti.   Lehti saattoi  todeta, että Tanskan kommunistien ääniosuus

oli laskenut romahdusmaisesti verrattuna syksyn parlamenttivaaleihin.183

Maaliskuun  puolivälissä  1946  –  vajaata  kuukautta  sotasyyllisyysoikeudenkäynnin  päättymisen

jälkeen – Suomen Sosialidemokraatissa ilmestyi “MusteMaalarin” pakina, jota on syytä tarkastella

erityisen huolellisesti. Kuten sanottu sosiaalidemokraattinen Tanskan työväenpuolue kärsi syksyllä

1945  kirvelevän  vaalitappion,  mutta  onnistui  puolta  vuotta  myöhemmin  hankkimaan  menetetyt

äänet takaisin korkojen kera. “MusteMaalari” piti Tanskan kehitystä ennakkotapauksena, jolla hän

uskoi  tietyin  varauksin  olevan  ennustearvoa  myös  Suomen  osalta.  Pakinoitsija  totesi,  että  sodan

loppumisen  jälkeiset olosuhteet olivat hyvin edulliset kommunisteille,  ja  näiden etenemisen miltei

kaikissa  Euroopan  maissa  saattoi  kuka  tahansa  aikaansa  seuraava  helposti  ennustaa.  “Muste

Maalari”  totesi,  että  kommunistisen  liikkeen  väliaikainen  vahvistuminen  suhteessa

sosiaalidemokratiaan  riippui  vain  vähäisessä  määrin  siitä,  millä  tavalla  sosiaalidemokraatit  olivat

kussakin  maassa  osallistuneet  politiikkaan  sodan  aikana.  Suomen  sisäpolitiikassa  olisi  “Muste

Maalarin”  mukaan  tapahtunut heilahdus vasemmalle, vaikka  sosiaalidemokraattinen puolue  ja  sen

edustajat hallituksessa olisivat tehneet vuosina 1940–44 erilaisia ratkaisuja. Vanhoilla tekemisillä ja

tekemättä jättämisillä jossittelu oli hänen mielestään syytä lopettaa.184

Tanskan  kehityksen  perusteella  “MusteMaalari”  ennusti,  että  lähitulevaisuudessa  myös  Suomen

työväenliikkeessä  tulisi  tapahtumaan  vastaavantyyppinen  korjausliike  maltillisempaan  suuntaan,

joskin  ehkä  vaimeampi.  Se,  että  kommunismi  tulisi  jatkuvasti  olemaan  Suomessa  varteenotettava

poliittinen  voima,  johtui  “MusteMaalarin”  mielestä  tekijöistä,  joilla  ei  ollut  mitään  tekemistä

sosiaalidemokraattisen puolueen politiikan kanssa – nimittäin vuoden 1918 tapahtumista ja Suomen

maantieteellisestä sijainnista, joka oli ratkaisevasti erilainen kuin Tanskan.185

Nähdäkseni  “MusteMaalarin”  pakinan  kärki  kohdistui  tällä  kertaa  enemmän  oman  puolueen

oppositiota  kuin  kommunisteja  vastaan.  Kommunistit  toimivat  juuri  niin  kuin  “MusteMaalari”

saattoi  heidän  odottaakin  menettelevän:  Heidän  intressissään  oli  osoittaa  SDP:n  historiasta

mahdollisimman  raskas  synti  –  taistelu  fasismin  puolella  –  ja  sitten  todeta  seuraus,  puolueen

183 SSd pk. 3.4.1946.
184 SSd ”MusteMaalari” 15.3.1946.
185 SSd ”MusteMaalari” 15.3.1946.
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kannatuksen  aleneminen.  Taktisista  syistä  kommunistit  eivät  tietenkään  voineet  sanoa,  että

sosiaalidemokraatit olivat tilapäisessä aallonpohjassa. ”MusteMaalarin” mielestä SDP:n opposition

toiminta  oli  taktisesti  epäkypsää:  lähtemällä  keskustelemaan  sodanaikaisesta  politiikasta

kommunistien  haluamista  lähtökohdista  pelattiin  valtit  kommunistien  käsiin.186  Tässä  kohtaa

“MusteMaalari” oli samaa mieltä kuin Unto Varjonen,  joka oli  todennut, että SDP ei milloinkaan

voisi  voittaa  kilpailua  sotasynnittömyydestä.  Mitä  enemmän  sodasta  kommunistien  kanssa

keskusteltaisiin, sitä suurempi olisi vahinko sosiaalidemokraattiselle puolueelle.187 “MusteMaalari”

kutsui  opposition  enemmistöä  vastaan  kohdistamaa  kritiikkiä  “me  olemme  olleet  alusta  lähtien

viisaita  ja oikeassa”  linjaksi.188  “MusteMaalari”  toivoi Tanskan  kokemusten  avaavan  opposition

silmät.

Kansan  Lehti  tarttui  SDP:n  puoluekokouksen  jälkimainingeissa  kesäkuussa  1946  samaan  asiaan.

KL:n mielestä puolueopposition ylenmääräinen kritiikki puolueen noudattamaa ulkopoliittista linjaa

kohtaan aiheutti suurta vahinkoa. Se vaikeutti suhteiden rakentamista Neuvostoliittoon. KL totesi,

että  suomalaiset  sosiaalidemokraatit  olivat  johdonmukaisesti  kannattaneet  Neuvostoliitossa

tapahtunutta sosialismin rakennustyötä. Puolue ei ollut milloinkaan toivonut vastavallankumouksen

voittoa.189

Muutamaa  päivää  myöhemmin  Kansan  Lehti  käsitteli  kommunistien  vaalitappiota  Tanskassa

hieman  erilaisesta  näkökulmasta.  KL  korosti  sodanaikaisen  vastarintaliikkeen  vaikutusta

“käsitteiden sekoittajana”. Sodan aikana, kun normaali yhteiskunnan rakentamistyö oli keskeytynyt,

muodostui eräänlainen  näköharha –  sosiaalidemokraatit  ja kommunistit kuvittelivat,  että heillä oli

kenties paljonkin yhteistä. Olojen normalisoituessa suuri joukko kommunistien hämäämiä työläisiä

kuitenkin  huomasi  taas  perustavanlaatuisen  eron  sosiaalidemokraattien  ja  kommunistien

yhteiskuntanäkemysten välillä.  Demokraattisen sosialismin tien ja diktatuuripyrkimysten kesken ei

minkäänlainen  synteesi  näiden  välillä  ollut  mahdollinen.190  Heinäkuussa  Kansan  Lehti  syytti

kommunistien  “hajotustaktiikkaa”  siitä,  että  Tanskassa  porvarillinen  Venstrepuolue  oli  päässyt

yksin muodostamaan hallituksen.191

Työkansan Sanomat kommentoi Tanskan vaalituloksia toukokuun alussa. TkS:n mukaan Tanskassa

oli  vielä  vuoden  1945  oikeudenkäyntienkin  jälkeen  julkisissa  tehtävissä  paljon sotarikollisia.

Käsitteellä sotarikollinen TkS viittasi niihin, jotka olivat olleet vuonna 1940 mukana luovuttamassa

186 SSd ”MusteMaalari” 9.1.1946.
187 SDP:n puoluekokous 1946, 38–41.
188 SSd ”MusteMaalari” 9.1.1946.
189 KL pk. 21.6.1946.
190 KL pk. 17.3.1946. Aivan samat teemat tulivat esiin myös  SSd:n artikkelissa ”Tanska: äskeisten vaalien tulos”,

19.3.1946.
191 KL pk. 20.7.1946.



39

maan  ilman vastarintaa  ja  sen  jälkeen suhtautuneet myöntyväisesti miehittäjään. Tästä paistaa  läpi

myös  analogia  Suomen  tilanteeseen.  TkS  katsoi,  että  tanskalaiset  maanpetturit  olisi  pitänyt

puhdistaa pois  julkisesta  elämästä  samalla  tavalla kuin  ItäEuroopan  maissa oli  tehty. Lehti  syytti

tanskalaisia  oikeistososiaalidemokraatteja  siitä,  että  he  olivat  kieltäytyneet  liittymästä

kommunistien  kanssa  fasismin  jäänteiden  vastaiseen  taisteluun.  Siksi  valtaan  oli  päässyt  hallitus,

joka  suojeli  fasisteja.192  Kaiken  kaikkiaan  Työkansan  Sanomien  kieli  oli  varsin  voimakasta  –

sellaista, jota se oli aikaisemmin käyttänyt Saksasta ja sen satelliiteista puhuessaan. Vapaa Sana oli

edellisenä  syksynä  arvostellut  Skandinavian  sosiaalidemokraatteja,  mutta  kuitenkin  jättänyt

terävimmät ilmaisut pois. Työkansan Sanomat ei keväällä 1946 hyssytellyt.

3.3.  Saksan työväenliike: samat uutiset, päinvastaiset tulkinnat

Vuoden  1946  alussa  työväenpuolueiden  suhteet  Euroopassa  tulivat  sikäli  uuteen  vaiheeseen,  että

Saksasta alkoi kuulua uutisia yhdistymistendensseistä itävyöhykkeellä ja toisaalta yhä suuremmista

ristiriidoista länsivyöhykkeillä. Keväällä ja taas syksyllä Suomen Sosialidemokraatti ja Vapaa Sana

kävivät väittelyn Saksan työväenliikkeen ympärillä. Kansan Lehti ja Työkansan Sanomat puuttuivat

väittelyyn vähemmän.

Keskustelun  aloitti  tammikuussa  Vapaa  Sana.  Lehti  lainasi  itävyöhykkeen  sosiaalidemokraatti  ja

kommunistijohtajia,  jotka  katsoivat,  että  yhtenäinen  työväenliike  olisi  voinut  estää  Hitlerin

valtaannousun. Tässä vaiheessa lehti ei vielä ojentanut Saksan sosiaalidemokraatteja menneisyyden

synneistä,  vaan  keskittyi  nykyhetkeen.  Lehti  totesi,  että  katastrofin  toistuminen  oli  varmimmin

vältettävissä  työväenliikkeen  tiiviillä  yhteistoiminnalla,  mutta  että  länsivyöhykkeiden

sosiaalidemokraattijohtajien  asenne  ei  ollut  lupaava.  “Hapan”  kutsui  heidän  politiikkaansa

“tasapainotaiteiluksi  taantumuksen  ja  edistyksen  välillä”.  Vapaa  Sana  viittasi  tuttuun  tapaansa

ristiriitaan  sosiaalidemokraattisen  johdon  ja  joukkojen  välillä.  Joukkojen  se  totesi  vaativan

yhteistyötä sekä idässä että lännessä.193

Suomen Sosialidemokraatti ei suoraan reagoinut Vapaan Sanan keskustelunavaukseen, mutta viittasi

tammikuun 23. päivän pääkirjoituksessaan Hessenissä amerikkalaisella vyöhykkeellä järjestettyihin

kunnallisvaaleihin. Äänestysprosentti oli korkea,  ja kansan tahto tuli siis  ilmi. Sosiaalidemokraatit

saivat melkein puolet äänistä, kun taas kommunistit jäivät viiteen prosenttiin.194

192 TkS 8.5.1946 artikkeli “Tanskan demokratia taistelee taantumusta vastaan”.
193 VS pk. 15.1.1946, VS ”Hapan” 17.1.1946.
194 SSd pk. 23.1.1946.
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Vapaalle  Sanalle  oli  taas  heitetty  haaste.  Vapaa  Sana  vastasi  muutamaa  päivää  myöhemmin.

Pääkirjoituksessaan  lehti  totesi,  että  Suomen  Sosialidemokraatin  mainitsemasta  vaalituloksesta  ei

voinut  tehdä  johtopäätöksiä  laajemmista mielialoista Saksassa. Ensinnäkin Hessen oli  tietysti vain

pieni  osa  Saksaa.  Toiseksi  natsien  propagandan  terävin  kärki  oli  vuosikaudet  yhtä  mittaa

suuntautunut nimenomaan kommunisteja vastaan, eivätkä ennakkoluulot hävinneet hetkessä.195

Myöhemmin keväällä Vapaa Sana kertasi  ja kehitteli  samoja  teemoja.  Kirjoitusten sävy kuitenkin

yhä  terävöityi.  Maaliskuun  alussa  “Hapan”  jo  totesi,  että  Saksan  sosiaalidemokraattien  politiikka

Weimarin  tasavallassa  oli  merkittävästi  edistänyt  Hitlerin  valtapyrkimyksiä.  “Hapan”  katsoi,  että

sosiaalidemokraatit  olivat  tehneet  kohtalokkaan  erehdyksen  asettaessaan  koalitiot  porvarillisten

puolueiden  kanssa  etusijalle  verrattuna  yhteistyöhön  toisen  työväenpuolueen  kanssa.  Tämän

perusratkaisun  jälkeen  sosiaalidemokraatit  ajautuivat  yhteistyöhön  yhä  taantumuksellisempien

ainesten  kanssa.  Seurannut  yleinen  suuntaus  kohti  taantumusta  mahdollisti  Hitlerin  pääsemisen

hallitukseen  ja  sitten  asemaan,  jossa  siirtyminen  diktatuuriin  oli  mahdollinen.196  Siis  Saksassa

sosiaalidemokraatit  valitsivat  yhteistyökumppaneiksi  kommunistien  sijasta  taantumuspuolueita  ja

tuloksena  oli  natsidiktatuuri.  Suomessa  sosiaalidemokraatit  tekivät  myös  yhteistyötä

taantumuspiirien  kanssa,  ja  seurauksena  oli  liitto  natsiSaksan  kanssa.  Analogia  on  selvä  ja

johtopäätökset  samoin:  missä  fasismin  tuhotyöt  haluttiin  estää,  siellä  kommunistien  oli  oltava

hallituksessa sosiaalidemokraattien kanssa. Suomessa oltiin juuri samoihin aikoihin muodostamassa

uutta hallitusta.

Huhtikuussa  itävyöhykkeen  työväenpuolueet  yhdistyivät.  Suomen  Sosialidemokraatti  tulkitsi

tapahtumien  kulkua  siten,  että  itävyöhykkeen  sosiaalidemokraateista  yhdistymisen  hyväksyi  vain

puolueen  vasen  siipi  –  muu  osa  puolueesta  ei  suinkaan  ollut  ratkaisusta  yksimielinen,  vaikka

sellaisia uutisia olivat jotkin uutistoimistot julkaisseet. Lehden mukaan kommunisteilla oli uudessa

puolueessa  määräävä  asema,  eikä  tällainen  malli  länsivyöhykkeiden  erilaisissa  olosuhteissa  tullut

kysymykseen.  SSd  esitteli  länsiSPD:n  Erich  Ollenhauerin  näkemyksen,  jonka  mukaan

sosiaalidemokraattien  ja kommunistien skisma oli  lopullinen. Suomen Sosialidemokraatti vakuutti

olevansa luottavainen siitä, että itävyöhykkeen Sosialistinen Yhtenäisyyspuolue SED oli välivaihe:

“tulevaisuuden  demokraattisessa  Saksassa  on  jälleen  yhtenäinen,  riippumaton  ja  itsenäinen

sosialidemokraattinen puolue”.197

Työkansan  Sanomat  huomautti,  että  yhdistymisestä  päättäneessä  kokouksessa  oli  myös  230

edustajaa  länsivyöhykkeiltä.  Lehti  katsoi,  että  länsivyöhykkeiltä  olisi  tullut  paljon  enemmän

195 VS pk. 28.1.1946.
196 VS ”Hapan” 9.3.1946.
197 SSd pk. 27.4.1946.
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edustajia,  ellei  länsiSPD:n  oikeistososiaalidemokraattinen  johto  olisi  voimakkaasti  painostanut

kenttäväkeä luopumaan matkasuunnitelmista. Puoluejohdossa oli sellaisia noskelaisia, jotka samoin

kuin  Suomessakin  auttoivat  fasisteja.198  Berliiniin  matkustaneista  länsisosiaalidemokraateista

äänesti TkS:n mukaan suurin osa yhtenäisyyden puolesta.199

Väittely  Saksan  kehityksen  suunnasta  päättyi  kevään  osalta  toukokuun  lopulla.  Vapaan  Sanan

“Hapan”  tölväisi  Saksan  sosiaalidemokraattien  1930luvun  alun  johtajia,  joiden  hän  katsoi

toimineen  selkärangattomasti  Hitlerin  painostuksen  edessä,  varsinkin  keväällä  1933.200  Tosiasia

olikin, että sosiaalidemokraatit olivat edustettuina Saksan valtiopäivillä vielä muutaman kuukauden

ajan sen jälkeen, kun kommunistinen puolue oli jo murskattu.201

“MusteMaalari”  vastasi  seuraavana  päivänä.  Hän  syytti  Saksan  kommunisteja

sosiaalidemokraattien  harjoittaman  äärioikeiston  etenemistä  patoavan  politiikan  sabotoimisesta:

“elleivät  saksalaiset kommunistit olisi  suunnanneet  toimintaansa pääasiassa  sosiaalidemokraattista

liikettä vastaan tämän hajottamiseksi, niin ehkä Saksan sosialidemokratia olisi ollut riittävän vahva

voidakseen  estää  natsien  valtaantulon”.202  Suomen  Sosialidemokraatti  ei  kuitenkaan  syyttänyt

Saksan  kommunisteja  samalla  tavalla  kuin  Vapaa  Sana  Saksan  sosiaalidemokraatteja.  SSd:n

mielestä  suurin  syy  Hitlerin  valtaanpääsyyn  oli  ensimmäisen  maailmansodan  voittajavaltojen

haluttomuus tukea Saksan vuonna 1919 syntynyttä demokratiaa.203

Seuraava  erä  Saksan  poliittisen  kehityksen  ympärillä  käytiin  syys–lokakuussa.  Sekä  lännen  että

idän  miehitysvyöhykkeillä  järjestettiin  syksyn  mittaan  kunnallisvaaleja.  Idässä  SED  menestyi

hyvin. Esimerkiksi Saksissa syyskuun alussa se sai yli puolet äänistä. Vapaa Sana totesi, että SED:n

menestys  oli  tukevalla  pohjalla,  sillä  kansa  oli  vedetty  lamaannuksesta  takaisin  aktiiviseen

yhteiskuntaelämään.  Lehti  ennusti,  että  SED:n  demokratiaa  ja  Saksan  yhtenäisyyttä  korostava

ohjelma  vetoaisi  jatkossa  entistä  voimakkaammin  myös  länsivyöhykkeiden  suuriin  joukkoihin.204

Työkansan  Sanomien  mielestä  oli  vaikea  uskoa,  että  länsivyöhykkeillä  sosiaalidemokraatit  kauan

sietäisivät  johtoa,  joka  yritti  edelleen  suojella  kapitalistista  yhteiskuntajärjestelmää.205  “Muste

Maalari”  sitä  vastoin  totesi  tyytyväisenä,  että  kaikkialla  länsivaltojen  vyöhykkeillä

sosiaalidemokraatit saivat noin kuusi kertaa enemmän ääniä kuin kommunistit.206

198 TkS artikkeli “Saksan yhtenäisyyspuolue” 29.4.1946, TkS ”Pentti Pouttu” 25.4.1946.
199 TkS nimimerkki ”N.L.:n” artikkeli ”Työväenliikkeen yhtenäisyyskysymys. Saksan  työväenliikkeen kokemuksia.”

13.7.1946.
200 VS ”Hapan” 25.5.1946.
201 Lindemann 1983, 298–300.
202 SSd ”MusteMaalari” 25.6.1946.
203 SSd pk. 3.8.1946.
204 VS pk. 8.9.1946.
205 TkS artikkeli 11.10.1946.
206 SSd ”MusteMaalari 18.10.1946, 23.10.1946.
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Lokakuussa  vaalit  pidettiin  myös  Berliinissä.  Berliinin  poliittinen  asetelma  oli  sikäli

poikkeuksellinen, että missään muualla miehitetyssä Saksassa SPD ja SED eivät olleet edustettuina

samassa  vaalipiirissä.  Idässä  neuvostoviranomaiset  olivat  lakkauttaneet  SPD:n  tarpeettomana  heti

sen  jälkeen  kun  kaikki  sen  jäsenet  olivat  “vapaaehtoisesti”  liittyneet  SED:een.  Lännessä  ei  ollut

mitään  yhtenäisyyspuoluetta.  Berliinissä,  kuten  sanottu,  neljän  miehittäjävallan  vyöhykkeet

muodostivat  yhden  vaalipiirin. Tällöin  itävyöhykkeen  asukkailla oli  mahdollisuus  valita Berliinin

yhteiseltä listalta SPD:n ehdokkaita, vaikka SPD ei enää toiminut ItäBerliinissä.207

Suomen  Sosialidemokraatin  “MusteMaalari”  piti  tällaista  asetelmaa  sikäli  äärimmäisen

mielenkiintoisena,  että  äänestäjät  saivat  ensimmäistä  kertaa  valita  vapaissa  vaaleissa  perinteisen

sosiaalidemokraattisen  puolueen,  kommunistien  toivomusten  mukaisen  yhdistyneen

työväenpuolueen  ja  porvarillisten  puolueiden  välillä.  Vaalitulosta  “MusteMaalari”  piti  itsenäisen

sosiaalidemokratian  loistavana  voittona.  Edellisissä  vapaissa  Berliinin  kunnallisvaaleissa

loppuvuodesta 1932 kommunistit olivat saaneet enemmän ääniä kuin sosiaalidemokraattinen SPD.

Nyt  SPD  sai  ääniä  kolminkertaisen  määrän  Sosialistiseen  yhtenäisyyspuolueeseen  SED:hen

verrattuna. SPD jopa onnistui  lisäämään kannatustaan absoluuttisesti, vaikka Berliinin väkiluku oli

laskenut miljoonalla. “MusteMaalari” totesi, että  työväenpuolueiden kokonaismenestys oli SPD:n

ansiosta  hyvä,  mutta  ilman  itsenäistä  sosiaalidemokraattista  puoluetta  se  olisi  epäilemättä  ollut

katastrofaalisen  huono. Yhtenäispuolueen  vaikutusvalta  ei  vapaissa olosuhteissa  voinut  olla  sama

kuin  sen  osien  summa,  sillä  kommunistien  lisäksi  sitä  olisivat  valmiit  äänestämään

sosiaalidemokraateista ainoastaan  vasen  laita. Suuri  joukko sosiaalidemokraatteja  jäisi  poliittisesti

kodittomiksi, mikä ei voinut hyödyttää ketään muuta kuin porvaristoa.208

Pääkirjoituksessaan Suomen Sosialidemokraatti lainasi SPD:n johtajaa Kurt Schumacheria, joka oli

katsonut Berliinin tuloksen osoittavan, mitä  tulisi  tapahtumaan, ellei Saksassa olisi vyöhykerajoja.

Omana  mielipiteenään  Suomen  Sosiaalidemokraatti  julisti,  että  “kommunistien  kontrolloima  ja

kulissien  takana  johtama”  Sosialistinen  Yhtenäisyyspuolue  SED  oli  “konjunktuurihengessä

perustettu  ja  keinotekoisesti  ylläpidetty”.209  Kansan  Lehden  “Turkka”  piti  SED:tä

kommunistipuolueen seuraajana. SED:n mahdollisuuksia saada laajaa kannatusta hän piti vähäisinä,

koska saksalaiset olivat “saaneet tarpeekseen äkkiotteista ja hullutuksista”.210

Vielä avoimemman haasteen kommunisteille heitti “MusteMaalari”, joka totesi, että kommunistien

207 Carr 1991, 368–370.
208 SSd ”MusteMaalari” 18.10.1946, 23.10.1946.
209 SSd pk. 22.10.1946.
210 KL “Turkka” 23.10.1946.
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ehdoilla muodostettu SED oli hävinnyt vaalit siitä huolimatta [kurs. minun], että Saksaa olivat 12

vuoden ajan hallinneet natsit. “MusteMaalari” uskoi, että poliittisen kentän äärimmäisillä  laidoilla

oli  “nimellisestä  vastakkaisuudestaan  huolimatta  ...  henkiseltä  kokoonpanoltaan  samanlaista

ainesta”.  Pakinoitsijan  mielestä  siirtymä  natsismista  kommunismiin  saattoi  monelle  olla  hyvinkin

kivuton.211  “MusteMaalarin”  kannanotto  on  varsin  provokatiivinen,  etenkin  kun  Vapaa  Sana  oli

perustellut  kommunistien  heikkoa  menestystä  länsivyöhykkeen  vaaleissa  nimenomaan

natsipuolueen kommunisteja kohtaan lietsomalla vihalla, joka ei haihtunut hetkessä.

Vapaa  Sana  vastasi  tutulla  kaavalla:  puolustus  ja  vastahyökkäys.  “Hapan”  katsoi,  että  Berliinin

vaalitulos  ei  kertonut  Saksan  poliittisesta  tilanteesta  muuta  kuin  sen,  että  länsivallat  kontrolloivat

suurempaa  aluetta  ja  suurempaa  väestöä  kuin  Neuvostoliitto.  “Hapan”  ei  kuitenkaan  eritellyt

tarkemmin,  millä  tavoin  hän  katsoi  läntisten  miehittäjien  vaikeuttavan  kommunistien  toimintaa

omilla  vyöhykkeillään.  SPD:n  kommunismin  vastaisten  tunnusten  alla  käymän  vaalitaistelun

“Hapan”  rinnasti  suorasukaisesti  Göbbelsin  propagandaan.  “Hapan”  kysyi,  aikoiko  SPD  liittyä

porvarien  kanssa  sosialismin  vastaiseksi  blokiksi.212  Vastavedoksi  Suomen  Sosialidemokraatin

vahingonilolle  “Hapan”  muistutti  taas  Saksan  sosiaalidemokraattien  vanhoista  synneistä.  Hänen

mukaansa  he  harrastivat  yhteistoimintaa  Hitlerin  kanssa  keväällä  1933  vielä  siinä  vaiheessa,  kun

kommunistit oli jo murskattu.213

Työkansan Sanomat kommentoi marraskuun lopulla kommunistien vaalituloksia länsivyöhykkeillä.

Syksyn  mittaan  käydyissä  vaaleissa  Schumacherin  SPD  sai  keskimäärin  noin  35  %  äänistä  ja

kommunistit  6  %.  Nimimerkki  “Järjestysmies”  perusteli  kommunistien  heikkoa  menestystä  sillä,

että  länsivyöhykkeillä  taloudelliset  resurssit,  sanomalehdet  ja  kokoustilat  olivat  porvarien  ja

sosiaalidemokraattien  hallussa.  Lisäksi  läntiset  miehitysvallat  olivat  asettuneet  kommunistien

vastustajien  puolelle.  “Järjestysmies”  kiinnitti  huomiota  siihen,  että  työväenpuolueiden  ääniosuus

oli lännessä yhteensä vain 41 % kun itävyöhykkeellä SED:llä oli enemmistö lähes kaikissa kunnissa

ja  kaikilla  hallinnollisilla  alueilla.  Tämä  oli  “Järjestysmiehen”  mielestä  esimerkki  siitä,  että

yhdistyneen  puolueen  avulla  työväestö  saisi  enemmän  vaikutusvaltaa.  Tämän  kirjoittaja  uskoi

pätevän  myös  muissa  maissa,  esimerkiksi Suomessa.214  On  mielenkiintoista  seurata,  kuinka

sosiaalidemokraattiset ja kansandemokraattiset lehdet tekivät Saksasta saadusta uutisaineistosta 180

astetta toisistaan poikkeavia johtopäätöksiä.

Tutkimuksen  aikarajauksen  lopulla  lehdet  väittelivät  edelleen  työväenliikkeen  suunnasta  ja

211 SSd ”MusteMaalari” 18.10.1946.
212 VS ”Hapan” 24.10.1946.
213 VS ”Hapan” 29.10.1946.
214 TkS 23.11.46 “Järjestysmiehen” artikkeli “Tappion taktiikka ja voiton linja”.
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yhteistyön  edellytyksistä.  Uusia  näkökulmia  ei  syksyllä  1946  enää  tullut  esiin.  Kun

sosiaalidemokraattinen  puolue  jossakin  maassa  menestyi  odotuksia  heikommin,  Vapaa  Sana  ja

Työkansan  Sanomat  selittivät,  että  äänestäjät  esittivät  vastalauseensa  sosiaalidemokraattien

harjoittamalle  porvarien  liehittelylle  ja  heidän  yhteistyöhaluttomuudelleen  kommunistien

suuntaan.215 VS antoi sosiaalidemokraateille ystävällisen neuvon: oman asemanne takia hakeutukaa

yhteistyöhön.216  Suomen  Sosialidemokraatti  oli  täysin  päinvastaisella  kannalla.  Kun  Ranskan

sosialistipuolue  menetti  asemiaan  parlamenttivaaleissa,  SSd  arvioi,  että  puolue  oli  jatkanut  sodan

aikana  totuttua  yhteistyötä liian  kauan.  Kun  irtiotto  tapahtui  vasta  juuri  vaalien  alla,  puolueen

omaleimainen profiili ei ehtinyt äänestäjien silmissä selkiintyä.217

*    *    *

Vapaan  Sanan  kirjoittelussa  LänsiEuroopan  työväenpuolueiden  suhteista  1945–46  ei  näy

vivahteita, vaan kantaa ottavat kirjoitukset ovat kuin yhdestä puusta veistettyjä. Työväenpuolueiden

yhteistyön  tiivistyminen  nähtiin  yksiselitteisesti  positiivisena  ja  höllentyminen  negatiivisena

riippumatta yhteistyön spesifistä muodosta eri maissa.

Kuten  todettu,  Suomen  Sosialidemokraatti  näki  jo  huhtikuussa  1946  Saksan  itävyöhykkeen

sosiaalidemokraattien  joutuneen  kommunistien  talutusnuoraan  yhtenäisyyspuolueen  kulissien

takana.  Suomen  Sosialidemokraatin  viesti  Saksan  tapahtumien  pohjalta  oli,  että

vasemmistososialistien  kuvitelmat  tasavertaisesta,  yhteisissä  organisaatioissa  tapahtuvasta

yhteistyöstä kommunistien kanssa olivat itsepetosta tai sinisilmäisyyttä.

Tällaiseen  näkemykseen  olisi  odottanut  vastinetta  Vapaan  Sanan  vasemmistososialisteilta,  ennen

kaikkea  Yrjö  Räisäseltä  (”Sasu  Punanen”),  joka  oli  jo  liittynyt  Suomen  Sosialistiseen

Yhtenäisyyspuolueeseen.  Joukko  vasemmistososialisteja  perusti  tällaisen  puolueen  SKDL:n

jäsenpuolueeksi  maaliskuussa  1946  –  siis  juuri  ennen  SED:n  syntyä.  Puolueella  oli  marxistinen,

mutta  aateperusteeltaan  sosiaalidemokraattien  ohjelma,  ei  kommunistinen.  Puolueeseen  haluttiin

sopivan  tilanteen  kypsyessä  mukaan  SDP:n  eitannerilainen  kannattajakunta  sekä  mahdollisesti

myös SKP.218

SKP suhtautui SYPiin kalseasti, sillä puolueen muoto ja entisten sosiaalidemokraattien johtava rooli

siinä  ei  kommunisteja  miellyttänyt.219  Sikäli  on  ymmärrettävää,  että  Vapaan  Sanan  ja Työkansan

215 TkS pk. 13.11.1946.
216 Ks. esim. VS pk. 18.11.1946.
217 SSd pk. 13.11.1946.
218 BeyerThoma 1990, 66; Nevakivi 1995, 91, 95, 116.
219 Nevakivi 1995, 246–247.



45

Sanomien kommunistitoimittajat eivät halunneet  rinnastaa SYPiä suureen  joukkopuolue SED:hen.

Sen  sijaan  Yrjö  Räisäseltä  olisi  voinut  odottaa  vastinetta  Suomen  Sosialidemokraatin  antamalle

negatiiviselle  kuvalle  saksalaisesta  yhtenäisyyspuolueesta.  SKDL:n  vasemmistososialistisilla

johtohenkilöillä  –  SYPiläisillä  sen  paremmin  kuin  SYPin  ulkopuolelle  jääneillä  –  ei  tosiaankaan

ollut  tavoitteena  kerätä  joukkoja  kommunistien  alaisuuteen.  He  halusivat  olla  yhtenäistyvän

työväenliikkeen johdossa vähintään tasavertaisia SKP:n johtoportaan kanssa.220 Lähteet eivät kerro,

vaikuttivatko Vapaan Sanan kommunistitoimittajien penseät asenteet  tässä kohtaa Räisäseen siten,

että artikkeli jäi kirjoittamatta.

Tähän  liittyy  kiinnostava  aihe  tulevalle  tutkimukselle.  Kuten  sanottu,  Suomen  Sosialidemokraatti

oli  jo  kevääseen  1946  mennessä  saanut  ulkomailta  yllin  kyllin  näyttöä  sosiaalidemokraattis–

kommunistisen organisatorisen yhteistyön vaaroista. Lehti oli varma, että tuollaista yhtenäisyyttä ei

Suomessa  kaivattu.  Hannu  H.  Soikkanen  on  osoittanut,  kuinka  vuoden  1947  kehitys  Euroopassa

syvensi tämän asenteen sosiaalidemokraattisessa puolueessa.221 Olisi mielenkiintoista nähdä, miten

kommunistipuolueiden  hegemonian  kasvaminen  itäisen  KeskiEuroopan  maiden  yhteisissä

puolueorganisaatioissa vaikutti SKDL:n vasemmistososialisteihin 1940luvun viimeisinä vuosina.

4.  Demokratioita idässä ja lännessä?

Suomen Sosialidemokraatti kirjoitti mielellään LänsiEuroopan sosiaalidemokraattisten puolueiden

vaalivoitoista  ja  niiden  vakaumuksesta  säilyttää  riippumattomuutensa  kommunisteista.  Puna

armeijan miehittämässä ItäEuroopassa kehitys kuitenkin kulki vuosina 1945–46 eri suuntaan kuin

lännessä.  Siellä  sosiaalidemokraattiset  puolueet  eivät  voineet  vetää  tiukkaa  rajaa  itsensä  ja

laitimmaisen  vasemmiston  väliin.  Kuten  aiemmin  on  todettu,  Vapaan  Sanan  päätoimittaja  Raoul

Palmgren  tulkitsi  tätä  seikkaa  siten,  että  näiden  puolueiden  oikeistososiaalidemokraattiset

johtomiehet  olisivat  toki  halunneet  torpedoida  työväenliikkeen  yhtenäisyyden,  mutta  eivät

uskaltaneet  tätä muuttuneissa olosuhteissa  tehdä. Näin  työväenliikkeen hajaannus,  merkittävä este

yhteiskunnan demokratisoitumisen tiellä, saatiin raivattua pois.222

Vapaan  Sanan  ja  Työkansan  Sanomien  asenne  Neuvostoliiton  poliittiseen  järjestelmään  ja  Itä

Euroopan kehitykseen on tarkastelujaksolla yllätyksetön. Sen sijaan Suomen Sosialidemokraatin ja

Kansan  Lehden  kannanotot  täydentävät  arvokkaalla  tavalla  sitä  kuvaa,  joka  hahmottuu

enemmistöläissosiaalidemokraattien  sotasyyllisyyskysymystä  ja  LänsiEuroopan  työväenliikettä

220 Nevakivi 1995, 91, 95, 116.
221 H. Soikkanen 1991, 282.
222 VS Raoul Palmgren 29.8.1945.



46

koskevasta kirjoittelusta.

4.1.  Yksimielinen näkemys:

Neuvostoliitto sosialistisen rakennustyön eturintamassa

Suomen  Sosialidemokraatissa  julkaistiin  paljon  neuvostoliittolaisilta  tietotoimistoilta  saatua  maan

oloja kuvailevaa aineistoa, mutta  ilman kommentteja. Julki  sanomaton asenne näyttää olevan, että

lukijat  miettikööt  tapauskohtaisesti  artikkelien  ja  uutisten  totuusarvoa.  Omassa  kantaa  ottavassa

artikkelissaan  lehti kuitenkin  käsitteli Neuvostoliiton poliittista  järjestelmää  laajemmin  ainoastaan

yhden  kerran  kahden  vuoden  tarkastelujakson  aikana.  Helmikuussa  1946  lehti  käsitteli

pääkirjoituksessaan  Neuvostoliiton  Korkeimman  neuvoston  vaaleja.  Suomen  Sosialidemokraatti

totesi,  että  vaalitulos –  100  miljoonaa  ääntä  kommunistien  ja  puolueettomien  listoille  ja  800  000

niitä vastaan – oli sikäli ymmärrettävä, että Neuvostoliitossa omaisuuteen perustuva luokkajako oli

hävinnyt.  SSd  totesi,  että  neuvostokansat  olivat  ilmeisen  tyytyväisiä  tällaiseen  poliittiseen

järjestelmään,  muuten  niiden  kestokyky  toisessa  maailmansodassa  olisi  tuskin  ollut  mahdollinen.

Lehden mielestä tämä ei kuitenkaan suinkaan merkinnyt sitä, että tällainen järjestelmä olisi sovelias

“kaikkialla muualla”.223 Tämä loppukommentti oli tietysti välttämätön, muutenhan muiden maiden

kommunistien toiminnan arvostelemiselta olisi pudonnut pohja pois.

“MusteMaalari”  naputteli  syyskuussa 1946 pakinaansa  sellaista,  mitä  lehden pääkirjoituspalstalla

ei  voitu  kuvitella  julkaistavan.  Hän  referoi  ruotsalaista  galluptutkimusta,  jossa  haastatelluista

ainoastaan 14 % piti Neuvostoliittoa demokratiana, kun Yhdysvaltojen ja Englannin kohdalla osuus

oli  melkein  90  %.224 “MusteMaalari”  ei  kuitenkaan  kommentoinut  sitä,  miksi  niin  harva

ruotsalainen  piti  Neuvostoliittoa  demokratiana.  Joka  tapauksessa  tällaisen  tekstin  lainaaminen

lehden omassa kantaa ottavassa artikkelissa oli provokatiivista.

Suomen  Sosialidemokraatti  kirjoitti  tutkimusjaksolla  varsin  paljon  kapitalistisen  ja  sosialistisen

talousjärjestelmän  eroista.  Suomen  Sosialidemokraatti  kertasi  moneen  kertaan,  että  imperialismi

syntyy kapitalistien raakaaineiden  ja uusien markkinoiden tarpeesta  ja että  imperialismi aiheuttaa

yhä tuhoisampia sotia.225 Lehti katsoi myös, että fasismi oli kapitalistiseen järjestelmään nojautuvan

konservatismin  äärimmilleen  turmeltunut  muoto.226  Samasta  teemasta  jopa  peritannerilainen

“MusteMaalari”  lainasi  pakinassaan  Stalinia,  joka  oli  tarkastellut  puheessaan  toisen

223 SSd pk. 9.2.1946. Kansan Lehti julkaisi saman kirjoituksen samana päivänä pääkirjoituksenaan.
224 SSd ”MusteMaalari” 12.9.1946.
225 SSd pk. 9.5.1945, 10.6.1945, 19.8.1945, ”Pilatus” 13.5.1945.
226 SSd pk. 16.6.1945, pk. 3.11.1945.
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maailmansodan syitä leniniläiseen analyysiin nojautuen.227

Työkansan Sanomat korosti sosialistisen  järjestelmän merkitystä rauhan säilymisen kannalta aivan

samalla tavalla kuin Suomen Sosialidemokraattikin. Suunnitelmataloudessa kaikki tuotanto tapahtui

jotakin  ennalta  määriteltyä  tarvetta  varten.  Kapitalistisessa  taloudessa  sen  sijaan  oli  yleistä

“liikatuotanto”.  Mikäli  jollekin  tuotteelle  ei  ollut  omassa  maassa  riittävästi  kysyntää,  suurpääoma

alkoi aggressiivisesti  etsiä  uusia  markkinaalueita. Kapitalististen  maiden  taistelu  raakaaineista  ja

markkinaalueista johti imperialistisiin sotiin.228

Vapaa  Sana  ja  Työkansan  Sanomat  odottivat  kapitalistisiin  maihin  taloudellisten  ristiriitojen

sävyttämää kautta sodan  luoman korkeasuhdanteen  jälkeen:  syntyisi ylituotantoa, mikä kasvattaisi

työttömyyttä.229 Halutessaan säilyttää sotaajan korkeat liikevoitot kapitalistit pyrkisivät alentamaan

palkkoja,  mikä  oli  jo  aiheuttanut  lakkoja.230  Vuoden  1946  lopulla  lehti  ryhtyi  ennustelemaan

kapitalistiseen maailmaan suoranaista kriisiä.231

Tutkitut  lehdet  suhtautuivat  samalla  tavalla  negatiivisesti  kapitalistiseen  talousjärjestelmään.

Etsiessään  näyttöä  sosialistisen  järjestelmän  paremmuudesta  kaikki  lehdet  katsoivat

Neuvostoliittoon.

Suomen Sosialidemokraatti  ja  Kansan Lehti arvioivat,  että  sosialistinen  järjestelmä oli avaintekijä

Neuvostoliiton  voitossa  toisessa  maailmansodassa.  Sotaa  edeltäneet  viisivuotissuunnitelmat  olivat

tavattoman  nopeasti  kasvattaneet  Neuvostoliiton  mahdollisuuksia  luoda  tarvittaessa  laaja

sotatarviketeollisuus.232  SSd  esitteli  läntisten  asiantuntijoiden  laskelmia,  joiden  mukaan

neuvostotalous kasvoi  jatkuvasti  niin nopeasti,  että  se  jonkin ajan kuluttua todennäköisesti  alkaisi

kilpailla  ensimmäisestä  sijasta  maailmassa.233  Lehden  mielestä  Suomella  oli  opittavaa

Neuvostoliitossa  tehdystä  teoreettisesta  sosialismin  tutkimuksesta  ja  käytännön  toteutuksessa

saaduista kokemuksista. SDP oli kahta päivää aikaisemmin tehnyt välikysymyksen suurteollisuuden

kansallistamisesta,234  joten  tuen  hakeminen  ulkomailta  oli  tässä  kohdassa  luontevaa.  Suomen  oli

SSd:n mielestä luontevaa kehittää suhteitaan Neuvostoliittoon kauppapolitiikan kautta, sillä kasvava

kauppa  omavaraisen  ja  suhdannevaihteluista  vapaan  Neuvostoliiton  kanssa  voisi  merkittävästi

227 SSd ”MusteMaalari” 13.2.1946.
228 TkS pk. 22.12.1946.
229 VS pk. 4.2.1946, pk. 1.5.1946, J. W. Kedon puhekäsikirjoitus, VS 24.3.1946.
230 VS artikkeli “Yhdysvaltain ja Englannin teollisuus sodan jälkeen” 28.3.1946.
231 VS pk. 28.12.1946 ja 30.12.1946.
232 SSd pk. 11.12.1945, KL “Turkka” 27.8.1946.
233 SSd pk. 8.7.1945.
234 Lehtinen 2002, 100.
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vakauttaa  Suomen  talouselämää.235  “MusteMaalari”  totesi,  että  kehitys  kulki  maailmassa

vääjäämättömästi sosialismia kohti.236

Samalla  tavalla  Vapaa  Sana  ja  Työkansan  Sanomat  pitivät  Neuvostoliiton  kehitystä  osoituksena

suunnitelmatalouden  pätevyydestä.  Kirjoittelun  sävy  oli  innostunut. Vapaa Sana  katsoi  viimeisten

viidentoista  vuoden  osoittaneen,  että  sosialistinen  talousjärjestelmä  oli  tehokkain  yhtä  lailla

rauhanaikaisessa  rakennustyössä  kuin  sodanaikaisessa  mobilisaatiossakin.237  Kapitalistiset

taloustieteilijät olivat leimanneet ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täysin utopistiseksi, mutta se

täytettiin neljässä vuodessa.238 Suunnitelmatalouden ansiosta Neuvostoliitto oli lyönyt kapitalistisen

Saksan, vaikka  tällä oli käytössään koko miehitetyn Euroopan  resurssit.239 Vapaa Sana uskoi,  että

sodan  jälkeen käynnistyneen  viisivuotissuunnitelman  aikana  neuvostotalous  nousisi  aivan  uudella

tavalla  esimerkiksi  koko  maailmalle.240  Työkansan  Sanomat  ennusti  Neuvostoliittoon  nopeaa  ja

tasaista  teollisuustuotannon  kasvua  ilman  lamakausia.  Koska  tuotantovälineet  olivat  kansan

hallussa,  tuotannon  kasvu  näkyi  rauhan  aikana  suoraan  reaalipalkkojen  ja  elintason  nousuna.241

Tällöin  Suomelle  koituisi  suurta  hyötyä  ulkomaankaupan  suuntautumisesta  Neuvostoliittoon.242

Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien argumentit olivat talouden alueella aivan samat kuin Suomen

Sosialidemokraatin ja Kansan Lehden.

Toisin  kuin  enemmistöläissosiaalidemokraattiset  lehdet  Vapaa  Sana  käytti  paljon  palstatilaa

Neuvostoliiton  poliittisen  järjestelmän  arvioimiseen.  “Tavallinen  ihminen”  (Hertta  Kuusinen)

korosti, että Neuvostoliittoa ei voitu pitää vähemmistödiktatuurina, sillä vallankumouksella  ja  sitä

seuranneella yksipuoluejärjestelmällä oli  takanaan 150 miljoonan teollisuus  ja maataloustyöläisen

tuki.  Kansa  johti  omaa  valtiotansa.  Kansan  tuesta  järjestelmälle  oli  Vapaan  Sanan  mukaan

osoituksena se, että Neuvostoliitossa ei esiintynyt nationalistista separatismia tai oppositioliikkeitä

eikä  sodan  aikana  “quislingeja”,  jotka  olisivat  olleet  valmiit  yhteistyöhön  saksalaisten  kanssa.

Vapaa  Sana  arvioi,  että  neuvostoyhteiskunta  oli  sodan  jälkeen  ehjempi  ja  vahvempi  kuin

milloinkaan  ennen.243  Tavattoman  laajan  yksimielisyyden  osoitti  Korkeimman  neuvoston  vaalin

tulos  helmikuussa  1946.244  Vapaa  Sana  vaati  Euroopan  sosiaalidemokraatteja  tunnustamaan,  että

bolshevikkivallankumous oli Venäjällä oikea tie sosialismiin.245

235 SSd pk. 7.10.1945.
236 SSd pk. 5.10.1945.
237 VS artikkeli 27.1.1945.
238 VS pk. 22.3.1946.
239 VS pk. 19.9.1945.
240 VS pk. 19.9.1945; TkS pk. 4.4.1946.
241 TkS pk. 4.4.1946, pk. 25.8.1946.
242 VS pk. 5.2.1945.
243 VS ”Tavallinen ihminen” 10.1.1945, VS pk. 10.2.1946, VS pk. 5.12.1946.
244 VS pk. 16.2.1946.
245 VS pk. 1.10.1946.
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Vapaan  Sanan  mielestä  neuvostodemokratialla  oli  luonnollinen  kiinnekohta  Suomen

sisäpolitiikkaan:  “Neuvostoliitto  voi  toimia  esimerkkinä  Suomen  kieroon  kasvaneen  demokratian

oikaisemisessa”.246  SKP  ei  kuitenkaan  julkisesti  kannattanut  puhtaaseen  neuvostojärjestelmään

siirtymistä,  joten  Vapaan  Sanan  oli  tarpeen  korostaa,  että  bolshevikkipuolueen  raivaama  tie

sosialismiin oli ainoa oikea nimenomaan Venäjän olosuhteissa.247

4.2.  ItäEurooppa demokratian vai diktatuurin tiellä?

Suomen Sosialidemokraatti suhtautui Neuvostoliiton poliittiseen järjestelmään hiljaisen korrektisti,

mutta  sen  kirjoittelussa  muusta  ItäEuroopasta  ja  Balkanista  näkyy  varsinkin  tarkastelujakson

lopulla rajanveto kommunismia vastaan – siitä huolimatta, että noiden maiden kansandemokratia ei

ollut tuolloin vielä lähelläkään radikalisoitumiskehityksen loppupistettä.

Suomen Sosialidemokraatin  ja Vapaan Sanan väittelylle  luotiin pohjaa keväällä 1945, kun sota oli

vielä kesken. Britannian, Neuvostoliiton  ja Yhdysvaltain  johtajat kokoontuivat  tammikuussa 1945

Jaltaan  Mustanmeren  rannalle  suunnittelemaan  Euroopan  sodanjälkeistä  järjestystä.  Kokouksen

kommunikeassa  Churchill,  Stalin  ja  Truman  ilmaisivat  yhteisymmärryksensä  siitä,  että

vapautettuihin  maihin  piti  vaaleilla  saada  kansan  tahtoa  vastaavat  hallitukset.  SSd:n  “Pilatus”

tulkitsi Jaltan sopimusta kahdessa artikkelissaan siten, että voittajavallat olivat Jaltalla vahvistaneet

vuonna  1941  tapahtuneen  Atlantin  julistuksen  periaatteet.  Tämä  taas  tarkoitti  sitä,  että

vähemmistödiktatuurilla ei ollut lainkaan sijaa vapautuvassa Euroopassa.248

Näin  päätoimittaja  Pohjanmaa  veti  pakinassaan  jyrkän  rajan  Neuvostoliiton  ja  sen  miehittämien

alueiden  välille  –  kommunistisen  yksipuoluejärjestelmän  rajan  piti  olla  Neuvostoliiton  länsiraja.

Lehti  ilmaisi,  että  se  aikoi  tarkkailla  kommunistien  toimintaa  miehitetyillä  alueilla  ja  esittää

kritiikkiä, mikäli diktatuuripyrkimyksiä nousisi esiin. Kommentoitavaa ei kuitenkaan vielä vuoden

1945 aikana liiemmin ollut.

Vapaa Sana sen sijaan käsitteli ItäEuroopan kehitystä useassa kantaa ottavassa artikkelissa keväällä

ja  kesällä  1945. Yleensä  kirjoitukset  sisälsivät  joko  suoran  tai  vain  niukasti  verhoillun  analogian

Suomen sisäpolitiikkaan. Suomalaisten tuli ottaa oppia erityisesti Puolan ja Romanian tapahtumista.

Molemmissa  maissa  eräät  taantumukselliset  ainekset  olivat  kieltäytyneet  hyväksymästä  maiden

uuden  aseman  luomia  realiteetteja.  Puolan  emigranttihallitus  halusi  Cay  Sundströmin  mielestä

246 VS pk. 21.3.1945.
247 VS pk. 7.11.1945.
248 SSd ”Pilatus” 20.2.1945, 10.3.1945, 4.4.1945.  SSd ”Yx” (Unto Varjonen) 4.4.1945.
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jatkaa sotaa edeltänyttä tuhoisaa neuvostovastaista politiikkaa,  joka  jättäisi maan  länsirajan  jälleen

avoimeksi  Saksan  hyökkäykselle.  Sundströmin  mielestä  emigranttien  vakuuttelut  Neuvostoliittoa

kohtaan  ystävällismielisestä  ulkopolitiikasta  eivät  olleet  uskottavia,  mikäli  sisäpolitiikassa  vallitsi

taantumus.249

Samalla  tavalla  kaikkien  maiden,  “joiden  asema  on  verrattavissa  Romaniaan”,  oli  Vapaan  Sanan

mukaan  syytä  seurata  Romanian  kriisiä  kevättalvella  1945.  Romanian  taantumushallitus  oli

palvellut  lähinnä  maan  fasististen  ainesten  tavoitteita  viivytellessään  yhteiskuntaelämän

puhdistamista  maanpettureista  ja  salliessaan  demokraattisten  uudistusten  vastaisen  provokaation

lehdistössä.  Viesti  oli  sama  kuin  Puolan  kohdalla:  uskottava  ulkopoliittinen  linjanmuutos  vaati

vastaavaa muutosta sisäpolitiikassa. Tämän takia Neuvostoliitto oli joutunut kehottamaan Romaniaa

tekemään  hallitusremontin.250  Tuskin  oli  sattuma,  että  tämä  Vapaan  Sanan  pääkirjoitus  ilmestyi

paria  viikkoa  ennen  Suomen  eduskuntavaaleja.  Myöhemmin,  kun  hallituskysymys  oli  Suomessa

ajankohtainen,  Vapaa  Sana  totesi  pääkirjoituksessaan  Romanian  kriisin  opettaneen,  että

“hallituksessa ei voi olla mukana entisyyden edustajia”.251

Kesäkuussa  Cay  Sundström  vielä  palasi  Romanian  kehitykseen.  Hänen  mielestään  yhteiskunnan

demokratisoituminen  oli  siellä  edennyt  paljon  nopeammin  kuin  Suomessa.  Fasistien  lehdet  oli

lakkautettu  ja  omaisuutta  takavarikoitu.  Sotasyyllisyyskysymys  oli  ratkaistu  rivakasti.252  Kaiken

kaikkiaan  ItäEuroopassa  oli  Vapaan  Sanan  mukaan  käynnissä  Jaltan  hengen  mukainen

demokratisoitumiskehitys.253

SKDL:n  vasemmistososialisteihin  kuuluneen  Cay  Sundströmin  ilmaisutapa  oli  varsin  terävä  ja

viesti radikaali – radikaalimpi kuin mitä  länsimaisilta sosialisteilta oli totuttu odottamaan. Sanoma

näytti  varmaankin  monen  silmissä  kommunistiselta.  Tällaiset  lehtikirjoitukset  epäilemättä  omalta

osaltaan  vahvistivat  monien  poliittisten  vastustajien  käsityksiä,  että  SKDL  oli  kommunistien

peitejärjestö.

Syksyllä  1945  Vapaa  Sana  jatkoi  kansandemokratian  kehityksen  tarkastelua.  Syyskuun

ensimmäisen päivän pääkirjoituksessa lehti tiivisti kansandemokratian olemuksen:

”Euroopan kansoille demokratia merkitsee suurten joukkojen aktiivista osallistumista maan
hallintaan, niissä demokratian ulkoinen kaava on korvattu kansanhallituksen elävällä
sisällöllä. Poliittinen demokratia  on  niissä  laajennettu yhteiskunnalliseksi  ja  taloudelliseksi

249 VS Cay Sundstöm 10.1.1945.
250 VS pk. 1.3.1946.
251 VS pk. 14.4.1945.
252 VS Cay Sundström 26.6.1945.
253 VS jälkikirjoitus 4.6.1945, 6.6.1945.
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demokratiaksi. Pienen fasistisen vähemmistön poissulkeminen merkitsee vain Krimin
konferenssin päätösten johdonmukaista toteuttamista.”254

Vapaan  Sanan  mielestä  kansandemokratian  läntiset  arvostelijat  takertuivat  “eräisiin  poliittisen

demokratian  ulkoisiin  muotoihin”.  Näin  esimerkiksi  amerikkalaiset  saattoivat  julistaa,  että  heidän

demokratiansa  oli  oikeaa  demokratiaa,  vaikka  työväenpuolueilla  ei  ollut  kongressissa  yhtään

edustajaa. Vapaa Sana  tulkitsi  äänioikeuden  ja  vaalikelpoisuuden  rajoituksia  ItäEuroopassa  siten,

että osallistumisoikeus oli  evätty ainoastaan  fasisteilta  ja sotapuolueilta. Sen sijaan demokraattiset

ainekset olivat laajasti edustettuina hallituksissa ja tukivat niitä lojaalisti.255

Marraskuussa  1945  Vapaan  Sanan  “Sasu  Punanen”  löysi  Unkarista  vertailukohdan  Suomen

sotasyyllisyyskysymykselle.  Unkarin  entinen  pääministeri  Bardosan  oli  hiljattain  tuomittu

kuolemaan  maanpetoksesta.  “Sasu”  antoi  ymmärtää,  että  Suomen  joutuminen  sotaan  kesäkuussa

1941 tapahtui jokseenkin samanlaisissa olosuhteissa kuin Unkarin. Saksa tosin painosti valtiojohtoa

lähtemään  mukaan  sotaseikkailuun,  mutta  toki  sillä  olisi  ollut  mahdollisuus  kieltäytyä

sekaantumasta  asiaan,  esimerkiksi  eroamalla  tehtävistään.  Unkarissa,  samoin  kuin  Suomessa,

hallitus  julisti  Neuvostoliitolle  sodan  parlamenttia  kuulematta,  vastoin  kansan  tahtoa  ja  vieraan

vallan etujen ajamiseksi. “Sasu” totesi, että molemmissa maissa oli myös sodanvastainen oppositio,

mutta  se  murskattiin  samalla  tavoin  valtiojohdon  aloitteesta.  “Sasu”  antoi  ymmärtää,  että  kesällä

1941 Suomessa opposition ytimen muodostivat nimenomaan “kuutoset”.256

Suomen  Sosialidemokraatti  kirjoitti  ItäEuroopasta,  samoin  kuin  ulkovalloista  yleensäkin,

vähemmän  kuin  Vapaa  Sana.  Syksyllä  1945  asenne  uusiin  kansandemokratioihin  oli  vielä

voittopuolisesti  varovaisen  positiivinen.  Lehti  piti  noihin  aikoihin  voimakkaasti  esillä

sosiaalidemokraattisen  puolueen  ajamaa  suurteollisuuden  kansallistamisaloitteita,  ja  ItäEuroopan

maat näyttivät antavan mallin dynaamisesta yhteiskunnallisesta uudistustyöstä.257 Sosiaalinen tasa

arvoistuminen  ja  taistelu  taloudellista  anarkiaa  vastaan  painoivat  vielä  SSd:n  vaakakupissa

enemmän kuin jotkin länsimaiselle demokratialle vieraat kehityskulut.

“MusteMaalari”  kuitenkin  otti  syyskuussa  1945  esimerkiksi  demokratian  kannalta  arveluttavasta

käytännöstä  sen,  että  Jugoslavian  hallituksen  arvostelemisesta  saattoi  saada  usean  vuoden

vankeustuomion. Hän myös totesi sen, että venäläisillä ja angloamerikkalaisilla oli erilainen käsitys

Balkanin  uusien  järjestelmien  demokraattisuudesta.258  Sama  ajatus  oli  myös  Suomen

Sosialidemokraatin  pääkirjoituksessa  elokuussa  1945:  ”Ulkoministeri  Byrnesin  mukaan  USA  on

solminut Suomen kanssa diplomaattiset suhteet siksi, että on järjestetty vapaat vaalit ja muodostettu

254 VS pk. 1.9.1945.
255 VS pk. 1.9.1945.
256 VS ”Sasu Punanen” 6.11.1945.
257 Ks. SSd pk. 29.10.1945, pk. 15.12.1945.
258 SSd ”MusteMaalari” 14.9.1945.
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kansan tahtoa edustava hallitus . . . Tässä suhteessa Suomi poikkeaa eräistä muista maista.”259

Syksyllä 1945 “MusteMaalari” alkoi vetää varovasti rajaa Suomen ja kansandemokratioiden välille

läntisiin  voittajavaltoihin  nojautuen.  Nämähän  olivat  tunnustaneet  Suomen  eduskuntavaalien

demokraattisiksi  ilman  pienintäkään  varausta,  mutta  sen  sijaan  kieltäytyivät  hyväksymästä

Romanian  ja  Bulgarian  vaalituloksia  osoituksiksi  kansan  tahdosta.260  Tämä  argumentti  oli

epäilemättä  Vapaalle  Sanalle  jonkin  verran  kiusallinen,  sillä  lehti  ei  vielä  syksyllä  1945  ollut

halukas aivan avoimesti arvostelemaan Yhdysvaltojen tai Britannian hallituksen diplomatiaa.

Suomen  Sosialidemokraatin  “MusteMaalarin”  mielestä  ei  kannattanut  panna  painoa  sille,

millaisiksi  “uusdemokraattiset”  hallitukset  näkivät  itse  itsensä,  sillä  pakinoitsijan  kokemuksen

mukaan  kaikkein  mustimmatkin  tyrannit  saattoivat  puhua  demokratiasta  ja  kansan  tahdosta  yhtä

paljon ja enemmänkin kuin oikeat kansanvaltaiset poliitikot.261 “MusteMaalarin” pakinan sävy on

kuitenkin  kaiken  kaikkiaan  vielä  varovainen.  Hän  tyytyy  enimmäkseen  referoimaan  ulkomaisia

auktoriteetteja.

Hannu  Soikkanen  arvioi  artikkelissaan  “Kansandemokratioiden  muodostumisen  vaikutus Suomen

sosiaalidemokraatteihin”,  että  ItäEuroopan  kommunistien  hegemoniapyrkimykset  ja

reformistisosialistien  kasvava  ahdinko  alkoivat  vaikuttaa  suomalaisten  sosiaalidemokraattien

maailmankuvaan suurin piirtein vuoden 1947 kevättalvesta alkaen.262 Kuitenkin “MusteMaalarin”

kanta  kansandemokratiaan  oli  selkiytynyt  merkittävästi  jo  maaliskuussa  1946.  “MusteMaalari”

määritteli pakinansa aluksi termin demokratia siten, että tämän järjestelmän tarkoituksena on taata

kansalaisille  tiettyjä  perusvapauksia.  Hän  totesi,  että  näiden  välttämättömien  vapauksien

kokoonpano ja laajuus oli ollut kiistakysymyksenä liittoutuneiden valtojen välillä, mutta kuitenkin

kaikkialla  maailmassa  Suomen  poliittinen  järjestelmä  oli  tunnustettu  demokraattiseksi.  Sitten  hän

esitteli suomalaisen demokratian takaamia oikeuksia ja vapauksia: yleinen ja yhtäläinen äänioikeus

sekä puhe, kokoontumis ja järjestymisvapaus, joihin sisältyi kaikkien oikeus perustaa puolueita ja

julkaista  omia  sanomalehtiä  ja  esittää  niissä  vapaasti  mielipiteitään.  “MusteMaalari”  totesi

pakinassaan,  että aivan  ilmeisesti Eurooppa ei ollut muodostumassa kauttaaltaan demokraattiseksi

näillä kriteereillä arvioiden.263

“MusteMaalarin”  pakinoista  heijastuvan  asenteen  kommunismiin  voisi  kiteyttää  seuraavasti:

Lähtökohtana  oli  pidettävä,  että  ihmiset  kaipasivat  sellaista  yksilönvapautta,  jota  länsimainen

259 SSd pk. 22.8.1945.
260 ”MusteMaalari” 14.9.1945.
261 ”MusteMaalari” 14.9.1945.
262 H. Soikkanen 1991, 282.
263 SSd ”MusteMaalari” 13.3.1946.
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demokratia  saattoi  heille  tarjota.  Kuitenkin  Neuvostoliitossa  kommunistinen  vallankumous  oli

voittanut  vastustajansa  omilla  voimillaan  ilman  ulkopuolista  apua.  Tästä  saattoi  tehdä  sellaisen

johtopäätöksen, että kommunisteilla oli vuonna 1917 ollut kansan tuki. Kommunistien tavoitteena

oli muuttaa Venäjä vauraammaksi ja voimakkaammaksi. Siksi venäläistä kommunismia voitiin pitää

isänmaallisena, oman kansan parasta tavoittelevana aatteena.

Venäjän  ulkopuolella  kommunistisen  aatteen  lähtökohdat  olivat  kuitenkin  erilaiset.  Muualla

Euroopassa kommunismi piti esikuvanaan Venäjän bolshevikkipuoluetta, mikä herätti kysymyksen

siitä,  kuinka  päättäväisesti  puolueet  ajoivat  omien  kansojensa  asiaa.264  Sikäli  kuin  jokin  kansa

arvioi, että kommunistien tavoitteet eivät vastanneet tämän kansan etua, sillä tuli olla täysi vapaus

valita toisenlainen yhteiskunnallinen  järjestelmä. “MusteMaalarista” alkoi kuitenkin vuonna 1946

näyttää yhä enemmän siltä, että tätä valinnanvapautta ei ItäEuroopan kansoilla enää ollut.265

Geoghegan ja Heywood kiinnittävät huomiota mielenkiintoiseen eroon Marxin ja Leninin ajattelun

välillä:  Marx  uskoi,  että  vallankumouksellinen  luokkatietoisuus  oli  sorretuilla  sisäänrakennettu

vaisto,  joka  sopivissa  olosuhteissa  pulpahtaisi  esiin  ilman  erityistä  katalysaattoria.  Lenin  oli  eri

mieltä.  Hän  katsoi,  että  työväenluokka  ei  ilman  apua  pystynyt  vastustamaan  porvarillisen

yhteiskunnan houkutuksia ja valheita paremmasta tulevaisuudesta. Siksi tarvittiin kaadereita, joiden

ymmärrys dialektisesta materialismista oli kirkas. Kaaderien – eli pienen vähemmistön – tuli saada

päättää  asioista,  jos  massat  eivät  ymmärtäneet  luokkataistelun  henkeä.266  Majander  sanoo  saman

asian hieman  toisesta  näkökulmasta:  siellä,  missä valtaanpääsy oli  mahdollista, kommunistit  eivät

periaatteessa  voineet  jättää  yhteiskunnan  kehitystä  täysin  vapaiden  vaalien  kautta  muotoutuvien

poliittisten  asetelmien  varaan.  Oli  nimittäin  olemassa  vaara,  että  joukot  eivät  ymmärtäisi

kommunistien  ohjelman  legitimoivia  historian  tieteellisiä,  objektiivisia  lakeja.267 Tällainen

ajatusmalli oli SSd:n pakinoitsija “MusteMaalarille” täysin vieras ja käsittämätön.

Työkansan Sanomat  löysi  vuonna 1946  ItäEuroopan  maista  monia kehityskulkuja,  joita se halusi

nähdä  lähitulevaisuudessa  myös Suomessa. Ensinnäkin  näissä  maissa  rajoitettiin  niiden oikeuksia,

jotka TkS:n  mukaan  halusivat  tuhota  uuden  demokratian. TkS  otti  esimerkiksi  Jugoslavian,  jossa

kolme  prosenttia  väestöstä  menetti  äänioikeutensa.  Tämä  oli  kansanvallan  itsesuojelua.

Äänioikeutensa  menettäneet  olivat  TkS:n  mukaan  fasisteja  ja  kansanvallan  vihollisia.  Kuitenkin

naiset  ja  ennen  sotaa  syrjityt  radikaalit  vasemmistolaiset  saivat  äänioikeuden.  TkS:n  mukaan

264 Tätä samaa kysymystä piti voimakkaasti esillä SDP:n puheenjohtaja Kurt Schumacher Saksassa. (Grebing 1964,
251.)

265 SSd ”MusteMaalari” 19.5.1946.
266 Geoghegan 1986, 136; Heywood 2003, 132.
267 Majander 2004, 29.
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äänioikeuden rajoittaminen toisaalla ja laajentaminen toisaalla vahvisti kansanvaltaa.268

Toinen  esimerkki  jämäkästä  toiminnasta  oli  Puolasta.  Siellä  valtion  turvallisuuselimet  hajottivat

lukuisia  “fasistisia”  järjestöjä.  TkS  totesi,  että  tämä  oli  “hyvä  esimerkki  meillekin”.269  Lontoosta

palannut  pakolaishallitus  oli  TkS:n  mukaan  varsin  suurelta  osin  fasistinen  ja  sen  johdossa  ja

kannattajissa  oli  terroristeja.270  Fasistien  tekeytyminen  demokraateiksi  oli  Aili  Mäkisen  mukaan

yleinen  ilmiö  Euroopassa.271  Suomessa  tätä  ryhmää  edusti  ennen  kaikkea  kokoomuspuolue.  TkS

katsoi,  että kokoomuspuolue  ja  sen  jäsenjärjestöt  sekä  lehdet olisi  lakkautettava.272 “Tarkkailijan”

kommentti  hyvä  esimerkki  meillekin”  viittasi  ilmeisesti  tähän.  Sitä  hän  ei  täsmentänyt,  olisiko

Suomessa  hänen  mielestään  käytettävä  yhtä  kovia  otteita  kuin  Puolassa.  Joka  tapauksessa

Työkansan  Sanomien  kielenkäyttö  poliittisia  vastustajia  kohtaan  oli  radikaalimpaa  kuin  Vapaan

Sanan. Syksyllä 1946 tähän saattoi vaikuttaa sekin, että lehden päätoimittajaksi oli tullut puolueen

radikaali enfant terrible Mauri Ryömä. Vaikka Vapaa Sana oli useimmissa asioissa samoilla linjoilla

TkS:n  kanssa,  VS:n  vasemmistososialistiset  juuret  kuitenkin  nähtävästi  vaikuttivat  kärkevyyksiä

pehmentävästi.

4.3.  Erimielisyyttä Skandinavian sosiaalidemokraattien ja kommunistien

sodanaikaisesta toiminnasta

Suomen  Sosialidemokraatin  mielestä  Norja,  Ruotsi  ja  Tanska  olivat  perinteisesti  esimerkillisen

kansanvaltaisia  maita,  joiden  kohtalot  eriytyivät  sodan  aikana  suurstrategisista  syistä.  Kaikissa

maissa  nimenomaan  sosiaalidemokraattinen  puolue  oli  tehnyt  suurimman  työn  kansanvallan  ja

rauhan säilyttämiseksi. ”MusteMaalarin” mielestä nämä huomiot pätivät Suomeen samalla tavalla

kuin muihin Pohjoismaihin.273

Ruotsissa  sosiaalidemokraattien  ponnistukset  olivat  mahdollistaneet  maan  varjeltumisen  sodalta.

SSd  totesi,  että  Ruotsin  pääministeri  Per  Albin  Hansson  “valtiomiestaidolla  ja  miehekkyydellä

onnistui  säilyttämään Ruotsin  sodan kurimuksen ulkopuolella, mutta  .  .  . myös samalla oli valmis

ojentamaan auttavan kätensä Pohjolan veljeskansoille niiden pahimmalla hädän hetkellä.”274

Vapaa Sana suhtautui Tanskaan  ja Norjaan vuonna 1945 myötätuntoisesti  ja positiivisesti – nehän

268 TkS Per Meurling 22.2.1946.
269 TkS “Tarkkailijan Kansainvälinen katsaus” 24.5.1946.
270 TkS ”Tarkkailijan Kansaninvälinen katsaus” 6.7.1946.
271 TkS 30.9.1946 Aili Mäkisen artikkeli ”Demokratian peruskysymykset”.
272 TkS pk. 3.8.1946, pk. 19.11.1946.
273 SSd ”MusteMaalari” 16.4.1946.
274 SSd pk. 7.10.1946.
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olivat  fasistisen  imperialismin  uhreja.  Suomen  pohjoismaisissa  kontakteissa  oli  kuitenkin  se

ongelma,  että  Pohjanlahden  takana  oli  ensimmäisenä  vastassa  Ruotsi,  joka  oli  Suomelle  monella

tavoin huono esimerkki.275 Vapaata Sanaa harmitti muun muassa Ruotsin kommunistien syrjäytynyt

asema  sekä  maan  vieraanvarainen  asenne  Baltiasta  paenneita  Saksan  armeijassa  palvelleita

“sotarikollisia” kohtaan.276

Ennen  kaikkea  kyse  oli  kuitenkin  Ruotsin  sodanaikaisesta  ulkopoliittisesta  linjasta.  Vapaa  Sana

puhui  “puolueettomuusilluusiosta”.277  “Utelias”  totesi,  että  puolueettomuuspolitiikka  perustui

vaaralliseen harhakuvitelmaan, että oli olemassa  jokin kolmas tie demokratian  ja  fasismin välissä.

Tosiasiassa  demokraattiset  kansat  tuomitsivat  puolueettomuuden  “pyrkimyksenä  hyötyä

demokratian ja fasismin välisestä kamppailusta mahdollisimman paljon”.278  Ruotsi oli syyllistynyt

tähän sodan aikana. Niin kauan kun Saksa  näytti olevan  sodassa  niskan päällä, Ruotsi oli  auliisti

varustanut Saksan sotakoneistoa.279 Tämä “joustava myöntyväisyys” oli rikastuttanut Ruotsia, mutta

sitä  ei  ollut  kiittäminen  Ruotsin  pysymisestä  sodan  ulkopuolella. Vapaa  Sana  esitteli  saksalaisilta

löydettyjä  hyökkäyssuunnitelmia,  joiden  toimeenpanon  esti  vain  ja  ainoastaan  Saksan  voimien

sitoutuminen itään taisteluun punaarmeijaa vastaan.280 Ruotsi oli siis selvinnyt moukan tuurilla, ja

tätä  taustaa  vasten  Vapaata  Sanaa  ärsytti  suuresti  se,  kun  suomalaisten  sotasyyllisten  suojelijat

hakivat  ja  myös  saivat moraalista  tukea  muka  ylhäisen puolueettomasta Ruotsista.281   “Tavallinen

ihminen” totesi, että Ruotsi oli tehnyt “paljon syntiä naapurimaidensa vapaustaistelua vastaan”.282

Kerran,  kun  Vapaa  Sana  oli  erityisen  ärsyyntynyt  Ruotsin  “taantumuslehtien”  kirjoittelusta,  se

totesi,  että  “Ruotsi  syksystä  1939  alkaen  yllytti  Suomea  sotaan  Neuvostoliittoa  vastaan  ja  näki

mielihyvin  sijoitettavan  kruunuja  tähän  edulliselta  näyttävään  liikeyritykseen”.283  Vapaa  Sana  ei

jättänyt  arvailujen  varaan,  ketkä  se  katsoi  alttiimmiksi  huonolle  ruotsalaiselle  esimerkille:

“Sosialidemokraattisen  puolueen  ei  pidä  kulkea  'länsimaisuuden  ja  skandinavismin',  so.  Ruotsin

oikeistososialidemokratian, vanavedessä”.284

Vapaa  Sana  kytki  yhteen  Suomen  suhteet  toisaalta  Neuvostoliittoon  ja  toisaalta  Pohjoismaihin  –

ennen  kaikkea  Ruotsiin.    Lehti  esitteli  nämä  kaksi  ulkopolitiikan  suuntaa  eräänlaisena

nollasummapelinä,  jossa  luottamuksellisten  suhteiden  rakentaminen  Neuvostoliittoon  edellytti

275 Ks. myös Majander 2004, 252–321. Majander on selvittänyt perusteellisesti suomalaisten kommunistien
suhtautumista Skandinavian maihin. Hän käyttää myös runsaasti sanomalehtiä lähteinä.

276 VS jälkikirjoitus 4.6.1945, VS jälkikirjoitus 1.12.1945, VS ”Tavallinen ihminen” 20.1.1946.
277 VS pk. 8.5.1945.
278 VS ”Utelias” 9.8.1945.
279 VS pk. 31.8.1945, VS ”Utelias 15.11.1945., VS ”Tavallinen ihminen” 20.1.1946.
280 VS pk. 20.8.1945.
281 Ks. mm. VS ”Utelias” 15.11.1945, VS pk. 16.11.1945, VS ”Tavallinen ihminen” 20.1.1946.
282 VS ”Tavallinen ihminen” 20.1.1946.
283 VS artikkeli ”Häpeämätön Sv. Dagbladet” 20.7.1946.
284 VS pk. 31.8.1945.
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pidättyvyyttä  pohjoismaisissa  kontakteissa.  Suomen  Sosialidemokraatti  taas  katsoi,  että Suomesta

piti tulla silta Neuvostoliiton ja Skandinavian välille.285

Vapaan  Sanan  vaatimus  Suomen  ulkopolitiikan  orientoimisesta  itään  päin  perustui  yhdeltä

merkittävältä  osaltaan  käsitykseen,  että  puolueettomuus  oli  osoittautunut  kestämättömäksi  ja

katoamaan tuomituksi ulkopoliittiseksi  linjaksi sodanjälkeisessä Euroopassa. Vuonna 1940 Ruotsin

ja  Suomen  kaavailema  “puolueettomuusblokki”  oli  suunnattu  Neuvostoliittoa  vastaan.  Tällaiset

pyrkimykset olivat sodan jälkeen samalla tavalla tuomitut epäonnistumaan kuin tuolloinkin.286

Suomen  Sosialidemokraatti  näki  voimakkaan  kontrastin  pohjoismaisten  sosiaalidemokraattien

johdonmukaisen  kansanvaltaisen  rauhanpolitiikan  ja  kommunistien  tuulenhaistelulinjan  välillä.

”MusteMaalari”  katsoi  pohjoismaisten  kommunistien  suhtautumisen  fasismiin

epäjohdonmukaiseksi.287  Ruotsin  kommunistien  johtaja  Sven  Linderoth  paheksui  syksyllä  1939

maan  sosiaalidemokraattista  lehdistöä  siitä,  että  se  piti  Englantia  ja  Ranskaa  demokratian

puolustajina.  Norjan  kommunistipuolueen  lehti Arbeider  kirjoitti  vuonna  1940  ”MusteMaalarin”

mielestä  ”hitleriläisemmin  kuin  saksalaiset  lehdet”  ja  onnitteli  saksalaisia  heidän  voitostaan

Ranskassa.288 Toinen  kommunistilehti Ny Dag  syytti Englantia  ja Ranskaa  siitä,  että  Norja  joutui

saksalaisten  miehittämäksi.289  Vuosina  1940  ja  1941,  samaan  aikaan  kun  sosiaalidemokraattinen

työväenpuolue  joutui  ahdistetuksi,  Norjan  kommunistit  ”harrastivat  teerenpeliä”  natsien  kanssa.

Tämän  takia  eikommunistit  suhtautuivat  heihin  sodan  jälkeen  epäluuloisesti.290  ”MusteMaalari”

totesi, että siinä missä pohjoismaiset sosiaalidemokraatit ovat olleet johdonmukaisesti kansanvallan

kannalla, kommunistit käänsivät takkiaan ensin 1939 ja sitten 1941.291 Pakinoitsija huomautti, että

kommunisteille  oli  yleisemminkin  tyypillistä  sättiä  vakaita  periaatteen  miehiä  ja  veljeillä

”heppuloijien” kanssa.292

Tällä  kirjoittelulla  ”MusteMaalari”  hyökkäsi  kiertotietä  suomalaisia  kommunisteja  vastaan.

Hänellähän  ei  ollut  kovin  paljoa  jutun  juurta  suomalaisten  kommunistien  sodanaikaisesta

toiminnasta. Kommunistilakien ja tasavallan suojelulain nojalla poliittiseen marginaaliin ahdistettu

laitimmainen  vasemmisto  ei  vaikuttanut  Suomen  sisä  tai  ulkopolitiikkaan  vuosina  1941–44

käytännöllisesti  katsoen  millään  tavalla.293  Pääkirjoituksessa  helmikuussa  1945  tosin  kysyttiin,

millaisia vastarintasankareita kommunistit luulivat itse olleensa, kun he katsoivat asiakseen syyttää

285 SSd pk. 9.3.1945.
286 VS pk. 30.7.1945.
287 SSd ”MusteMaalari” 28.6.1945.
288 SSd ”MusteMaalari” 22.8.1945.
289 SSd ”MusteMaalari” 28.6.1945.
290 SSd ”MusteMaalari” 8.3.1945, 19.5.1945, 26.5.1945.
291 SSd ”MusteMaalari” 6.7.1945, 23.9.1945.
292 SSd ”MusteMaalari” 13.7.1945.
293 Rentola 1994a, 10.
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niin kärkkäästi muita.294 Poliittisia vankejakin oli vain promillen murtoosa väestöstä,  joten miten

edistivät  asiaansa  tuolloin  ne  lukuisat  myöhemmin  vankkumattomiksi  aatteen  miehiksi

julistautuneet, ”MusteMaalari” ihmetteli.295

Vapaan  Sanan  mukaan  vastarinnan  vaisuus  johtui  siitä,  että  fasistinen  terrori  pääsi

tavoitteeseensa.296 Tärkeää oli kuitenkin se,  että  maanalaiset  sosialistit vihasivat Hitleriä  ja hänen

liittolaisiaan  ja toivoivat demokratian voittoa.297 Näin ”ainoana puolueena Suomessa SKP voi olla

ylpeä  johdonmukaisesta ulkopoliittisesta  linjasta”.298 Kevään 1945 eduskuntavaalien alla ”Hapan”

totesi, että ainoana puolueena SKDL:ssä ei ollut yhtään sotapolitiikkaa kannattanutta ehdokasta.299

Tästä  on  lyhyt  matka  siihen  johtopäätökseen,  että  minkä  tahansa  muun  puolueen  kuin  SKDL:n

äänestäminen oli vuoden 1945 tilanteessa arveluttavaa.

4.4.  Kylmän sodan enteet – suhtautuminen länsivaltoihin

Vapaan  Sanan  laaja,  monessa  artikkelissa  annettu  vastaus  ”MusteMaalarin”  länsimaisen

kommunismin  vastaiselle  kirjoittelulle  on  luontevaa  nähdä  selvityksenä  lehden  asennoitumisesta

läntiseen  parlamentaariseen  demokratiaan.  Vapaan  Sanan  mielestä  LänsiEuroopan  kommunistit

olivat  muuttaneet  asenteitaan  omiin  hallituksiinsa  valppaasti,  johdonmukaisesti  ja  ehdottoman

oikeudenmukaisesti  aina  sen  mukaan,  mikä  läntisen  parlamentaarisen  järjestelmän

demokraattisuuden  aste  kulloinkin  oli.  Vapaan  Sanan  mukaan  vuosi  1941  oli  suuri  käännekohta,

johon  läntiset  kommunistipuolueet  reagoivat  juuri  niin  kuin  todellisten  demokraattien  pitikin.

Seuraavassa  hahmottelen  Vapaan  Sanan  näkemykset  läntisen  parlamentaarisen  järjestelmän

kehityksestä 1920luvun lopulta vuoteen 1946.

Kiteytettynä  voisi  sanoa,  että  Vapaan  Sanan  mielestä  läntisissä  demokratioissa  vallitsi  jatkuva

kamppailu  kansanvaltaisten  tendenssien  ja  suurpääoman  välillä.  1930luvulla  suurpääoma  oli

niskan  päällä. Vapaan Sanan  mielestä  läntinen  suurpääoma oli  1920luvun  lopulta  lähtien  pitänyt

Hitleriä  omana  miehenään,  ja  häikäilemättömimmät  amerikkalaiset  ja  englantilaiset

“finanssioligarkit”  olivat  jopa  antaneet  avustuksia  Hitlerin  taistelukassaan.300  Suurkapitalistien  oli

Vapaan Sanan mielestä helppo löytää sama aaltopituus hitleriläisten kanssa, sillä lopulta ero näiden

välillä  oli  vain  siinä,  että  jälkimmäiset  pyrkivät  tyydyttämään  imperialistiset  tarpeensa  suoralla

294 SSd pk. 13.2.1945.
295 SSd ”MusteMaalari” 13.4.1945.
296 VS ”Hapan” 25.5.1946.
297 VS pk. 15.3.1945.
298 VS pk. 23.10.1945.
299 VS ”Hapan” 16.3.1945.
300 VS pk. 16.8.1945.
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toiminnalla –  siis  hyökkäyssodalla  –  kun  taas  edelliset  suosivat  epäsuoria  menetelmiä. Tavoitteet

olivat  molemmilla  samat,  raakaaineiden  ja  markkinaalueiden  valtaaminen.301    Vapaan  Sanaan

kirjoittaneen  K.  H.  Wiikin  mukaan  lännen  suurpääoma  katsoi  1930luvun  alussa  Hitlerin

vallankaappauksen omien etujensa mukaiseksi. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että fasistit olivat

valmiit murskaamaan työväenliikkeen hallitsemillaan alueilla turhia aikailematta. Tämä lopputulos

sopi suurpääomalle erinomaisen hyvin, eikä sen tarvinnut liata omia käsiään.302

Wiik  arvioi,  että  kun  suurpääoma  määräsi  läntisen  maailman  politiikassa,  Hitler  sai  rauhassa

valmistautua  sotaan.  Niin  kauan  kun  lännen  kapitalistit  uskoivat,  että  Hitlerin  tavoitteet

suuntautuivat  sosialismin  maata  Neuvostoliittoa  vastaan,  nämä  pitivät  hänen  hankkeitaan

itselleenkin  hyödyllisinä.  Vasta  jonkin  aikaa  sodan  alkamisen  jälkeen  suurpääoma  joutui

huomaamaan,  että  Hitler  ei  enää  tyytynytkään  rengin  asemaan,  vaan  alkoi  uhata  läntisten

kapitalistien  etuja  Euroopassa.303 Tällöin  suurpääoma  luovutti  poliittista  vaikutusvaltaa

demokraattisemmalle  suuntaukselle,  jonka  johdolla  länsi  sitten  muodosti  suuren  koalition

Neuvostoliiton  kanssa.  Näin  kesällä  1941  imperialistien  keskinäinen  sota  muuttui  demokratian

taisteluksi fasismia vastaan.304

Tämä  muutos  läntisen  maailman  parlamentaarisessa  politiikassa  selitti  Vapaan  Sanan  mielestä

täydellisesti  ja  tyhjentävästi  muiden  muassa  Tanskan  ja  Norjan  kommunistien  toiminnan.  Vapaa

Sana vastasi ”MusteMaalarin” pitkin vuotta 1945  jatkuneeseen piikittelyyn sellaisella tulkinnalla,

että  esimerkiksi  Norjan  kommunistien Arbeiderin  kirjoittelu  vuonna  1940  ei  johtunut  natsismin

myötäilystä,  vaan  vastenmielisyydestä  ”Münchenin  miehiä”  kohtaan.305  Britannian  ja  Ranskan

hallituksia ei vielä vuoden 1940 alussa voitu pitää aidosti demokraattisina. Niiden ulkopolitiikka oli

turmiollista:  “Chamberlain  ja  Dalladier  kävivät  näennäissotaa,  joka  yllytti  Hitleriä  hyökkäämään

Neuvostoliittoa vastaan. Tämä ei ollut demokratian taistelua  fasismia vastaan, vaan imperialistisen

blokin valtataistelua, jossa työväenluokalla ei pitänyt olla osaa eikä arpaa. Sodan luonteen muuttivat

Neuvostoliiton  ja  Yhdysvaltojen  mukaantulo,  hallituksen  vaihtuminen  Englannissa,  ja

partisaanitoiminnan  alkaminen  miehitetyissä  maissa.”306  Vuosia  1939–41  koskeva  osuus

kommentista  vastaa  tarkasti  Kominternin  syksyllä  1939  esittämiä  selityksiä  neuvostoliittolais

saksalaisen  yhteisymmärryksen  taustoista.307  Vuoden  1941  käänteen  jälkeen  myös  punta  ja

dollarimiljardöörit  alkoivat  Vapaan  Sanan  mukaan  esiintyä  “demokratian  esitaistelijoina”,  mutta

301 VS pk. 8.5.1946.
302 VS K. H. Wiikin artikkeli 21.1.1946.
303 VS K. H. Wiikin artikkeli 21.1.1946.
304 VS pk. 8.5.1946.
305 VS ”Hapan” 25.5.1946.
306 VS muut lehdet 28.1.1946.
307 Kominternin sihteeristön ohjeet alkaneen sodan johdosta 8.9.1939; Kominternin sihteeristön ehdotus poliittisesta

linjasta Skandinaviassa ja Suomessa 23.10.1939. Teoksessa ”Kallis toveri Stalin”, Helsinki 2002, s. 402–403.
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vakuuttelujen aitous oli alusta lähtien kyseenalainen.308

Vapaan  Sanan  näkemys  läntisten  demokratioiden  epädemokraattisesta  1930luvusta  oli  myös

pohjana  lehden  reaktiolle voittajavaltojen  suhteiden kiristymiseen  ja “suuren koalition” rakoiluun.

Jouni Suistolalta jää hänen kylmän sodan alkua tarkastelevassa lehdistötutkimuksessaan tämä tausta

huomaamatta.  Hänen  viittauksensa  Vapaan  Sanan  kapitalismille  antagonistiseen  perusasenteeseen

jäävät  irrallisiksi  tutkimuksen  suurpoliittisesta  pääteemasta.309  Esiteltyään  lehdistön  kannanottoja

suurpolitiikkaan  Suistola  toteaa,  että  Vapaa  Sana  suhtautui  pitkälle  vuoteen  1946  saakka

maailmansodan voittajavaltojen yhteistyöhön optimistisemmin ja myönteisemmin kuin johtavat ei

kommunistiset  sanomalehdet.310  Vapaan  Sanan  syvän  skeptinen  asenne  varsinkin  Yhdysvaltain

sisäpoliittiseen  kehitykseen  ja  tämän  implikaatiot  kansainväliseen  yhteistyöhön  eivät  tule

tutkimuksessa kunnolla esiin.

Vapaan Sanan  jossain määrin pidättyväinen  ja korrekti suhtautuminen  läntisiin suurvaltoihin koski

siis nimenomaan sodanaikaista hallitustasoa ja sitäkin vuodesta 1941 alkaen – lännen suurpääoman

Vapaa  Sana  otti  maalitaulukseen  jo  kesällä  1945.  Tuolloin  Vapaa  Sana  alkoi  nähdä  merkkejä

suurpääoman  pyrkimyksestä  palata  sotaa  edeltäneisiin  tapoihinsa  ja  asemiinsa.  Lehti  katsoi,  että

huhtikuussa  1945  kuolleen  presidentti  Rooseveltin  seuraaja  Truman  oli  edeltäjäänsä  heikompi  ja

pehmeämpi suurkapitalistien agendan torjumisessa.311 Sitä mukaa kun suurpääoma valtasi  takaisin

vanhoja  asemiaan,  Yhdysvallat  ja  Britannia  ryhtyivät  asenteessaan  Neuvostoliiton  vapauttamia

maita  kohtaan  asettamaan  omat  taloudelliset  intressinsä  demokratisoitumiskehityksen  edelle.312

Länsimaisen  demokratian  vapausretoriikan  onttous  paljastui  parhaiten  läntisten  suurvaltojen

asenteesta  siirtomaihin:  “imperialistit  tarkastelevat  Euroopassa  suurennuslasilla  uusien

demokratioiden  länsimaista  hovikelpoisuutta,  mutta  kohtelevat  siirtomaakansoja  kuin  alaikäisiä

lapsia”.313

Tiivistettynä Vapaan Sanan kannan voisi esittää siten, että joka hetkellä Yhdysvaltain ja Britannian

imperialistisuuden  aste  riippui  rooseveltiläisen  vapaamielisyyden  ja  suurpääoman  keskinäisistä

voimasuhteista.  Kylmä  sota  alkoi  Vapaan  Sanan  mielestä  silloin,  kun  rooseveltiläisyys  hävisi

kamppailun lopullisesti. Vielä tammikuussa 1946 Vapaa Sana piti mahdollisena, että välienselvittely

päättyisi  suurpääoman  tappioon,  jolloin  Amerikka  siirtyisi  vähitellen  “monopolikapitalismista”

308 VS K. H. Wiikin artikkeli 21.1.1946.
309 Ks. Suistola 1994, 43–44, 64.
310 Suistola 1994, 46–47, 51–52.
311 VS jälkikirjoitus 6.6.1945.
312 Ks. VS pk. 6.6.1945, pk. 9.8.1945, pk. 16.8.1945, VS ”R.P.” 25.6.1945.
313 VS pk. 15.12.1945.
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“valtiokapitalismin”  suuntaan.314  Puolta  vuotta  myöhemmin  tilannearvio  oli  jo  muuttunut.

Yhdysvaltain  170.  itsenäisyyspäivänä  heinäkuussa  1946  Vapaa  Sana  totesi,  että

“itsenäisyysjulistuksessa  manifestoitu  vapaus  [on]  kuihtunut”  ja  että  Amerikassa  ei  valta  ollut

kansalla,  vaan  “suurten  taloudellisten  eturyhmien  käsissä”.315  Syyskuussa  lehti  arvioi,  että

“Amerikassa  suurpääomaa  edustavat  taantumukselliset  ainekset  ovat  ehtineet  puhdistaa  poliittista

johtoa entisistä rooseveltiläisistä ”.316 Tällaisen kehityksen Vapaa Sana odotti kiihtyvän sen jälkeen,

kun  republikaanit  voittivat  liittovaltion  vaalit.  Vapaa  Sana  odotti,  että  suurpääoma  pyrkisi

riistämään työväeltä ne edut, jotka se oli 1930luvun uudistuskaudella saavuttanut.317

Leninin  mielestä  lännen  “demokratiat”  olivat  todellisuudessa  porvariston  ja  monopolipääoman

diktatuureja.318 Vuosina 1941–45 käydyn kommunismin eloonjäämiskamppailun aikana tämä teesi

sai painua väliaikaisesti unohduksiin, mutta kommunistien ideologisesta työkalupakista sitä ei toki

poistettu. Kylmän sodan alettua näkemys sai taas käyttöä Vapaassa Sanassa.

Työkansan Sanomissa  tämä näkyy suurin piirtein  samalla  tavalla. Vuoden 1946 alkupuolella  lehti

syytti  lännen  suurpääomaa  yrityksestä  vaikuttaa  hallituksiin  niin,  että  siirryttäisiin

“atomipommidiplomatiaan”.  Lehden  mukaan  länsimaailmassa  oli  meneillään  kamppailu

“imperialististen  seikkailijoiden”  ja  kansan  välillä.  Kansa  halusi  rauhaa,  seikkailijat  halusivat

markkinoita keinolla millä hyvänsä.319 Vuoden loppupuolella Työkansan Sanomat alkoi jo samastaa

pääoman ja hallitusten linjat.320

Analysoitu aineisto ei anna vastauksia siihen kysymykseen, kuinka vilpittömästi Vapaan Sanan  ja

Työkansan  Sanomien  toimittajat  uskoivat  edellä  kuvattuun  kominternilaiseen  historiantulkintaan.

Joka  tapauksessa  osaargumentit  muodostavat  erittäin  ehjän  ja  johdonmukaisen  kokonaisuuden.

Wiikin näkemys suurpääoman roolista oli marxilaisen teorian mukainen. Wiik oli pitkään ollut yksi

Suomen johtavista marxilaisista teoreetikoista.321

Toisaalta  kritiikin  suuntaaminen  nimenomaan  suurpääomaan  sopi  hyvin  monien

vasemmistososialistien maailmankuvaan. Useilla ”kuutosilla” ja monilla muilla SDP:stä lähteneillä

sosiaalidemokraateilla  ja vasemmistososialisteilla  oli kielitaitoa  ja kontakteja angloamerikkalaisiin

ihmisiin  ja  kansalaisjärjestöihin.  He  tunsivat  sympatiaa  liberaaleja  instituutioita  kohtaan.  Heidän

314 VS pk. 24.1.1946.
315 VS pk. 4.7.1946.
316 VS pk. 23.9.1946
317 VS 8.11.1946.
318 Majander 2004, 140.
319 TkS pk. 14.2.1946, pk. 12.4.1946
320 TkS 27.8.1946 artikkeli ”Miksi maailma saa yhä odottaa lopullista rauhaa?”
321 H. Soikkanen 1975, 583.
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silmissään  länsivaltojen  poliittiset  instituutiot  olivat  demokraattisia.322  Talouskysymyksissä  oltiin

kriittisiä.

Tarkastellut kansandemokraattisten lehtien linjaukset toimivat myös mainiona pohjana keskustelulle

Suomen  sodanjälkeisestä  ulkopolitiikasta.  Ensinnäkin  torjuttiin  Suomen  Sosialidemokraatin

väitteet,  että  kommunistien  ulkopoliittinen  linja  olisi  menettänyt  sotavuosina  uskottavuutensa.

Toiseksi hahmoteltiin jo argumentteja suurvaltojen kärjistyvän vastakkainasettelun varalle.

*    *    *

Sen,  että  enemmistöläissosiaalidemokraattiset  lehdet  leimasivat  kapitalistisen  talousjärjestelmän

tuhoisien sotien perimmäiseksi aiheuttajaksi, voisi kuvitella heijastuvan jollakin tavalla myös niiden

asenteisiin Yhdysvaltoja kohtaan. Kuitenkaan talousjärjestelmää ei arvosteltu  irrallaan poliittisesta

järjestelmästä,  joka enemmän tai vähemmän vaikutti siihen, millaisen muodon talous sai. Suomen

Sosialidemokraatilla  näkemys  Yhdysvalloista  yhtenä  länsimaisen  demokratian  vahvimpana

linnakkeena  pehmensi  kritiikkiä  maan  kapitalistista  talousjärjestelmää  kohtaan.  Vain  kerran

tarkastelujaksolla  SSd  julkaisi  negatiivissävyisen  oman  kantaa  ottavan  artikkelin  Yhdysvaltain

talousjärjestelmästä.  Pääkirjoituksessaan  lokakuussa  1945  se  totesi,  että  talouden

suunnittelemattomuus näkyi 1930luvun suuressa  lamassa. Suomen Sosialidemokraatti näki  laman

jälkeisen kehityksen siten, että Yhdysvaltain talous koheni sitä mukaa, kun talouden epäjärjestystä

rajoitettiin. Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan oli Rooseveltin New Deal.   Kuitenkin vasta sota

loi  valtiovallalle  edellytykset  ryhtyä  kontrolloimaan  talouselämää  suuremmassa  määrin.  Tulokset

näkyivät tehostuneena työnjakona ja kasvaneena tuotantona.323

Ilmari Korhonen on pro gradussaan tutkinut suomalaisten sanomalehtien kirjoittelua Yhdysvaltain

ulkopolitiikasta vuodesta 1946 vuoteen 1947. Talvella 1946–47 Suomi kävi Yhdysvaltojen kanssa

lainaneuvotteluja.  Suomen  valtiontalous  oli  sotakorvausten  puristuksessa  katastrofin  partaalla.

Luottoja  todella  tarvittiin.  Yhdysvallat  asetti  luottojen  ehdoksi  sen,  että  niillä  ei  edistettäisi

kansantalouden  sosialisoimista.  Periaatteessa  Yhdysvallat  vakuutti  kunnioittavansa  Suomen

itsemääräämisoikeutta,  mutta  antoi  kuitenkin  ymmärtää,  että  jos  sosialisointi  alkaa,  luottohana

käännetään kiinni. Kolmen suuren hallitus allekirjoitti luottosopimuksen tammikuussa 1947 ja siten

hiljaisesti hyväksyi vastapuolen ehdon. Korhosen mukaan Suomen Sosialidemokraatti ja Työkansan

Sanomat eivät kritisoineet tätä ratkaisua.324

322 Haataja 1988, 158; Helo 1965, 29, 56.
323 SSd pk. 7.10.1945.
324 Korhonen 2005, 18, 21, 85.
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Korhonen  ei  huomaa  tärkeää  eroa  Suomen  Sosialidemokraatin  ja  Työkansan  Sanomien  asemassa

tammikuussa  1947.  Viimeksi  mainittu  oli  päähallituspuolueen  äänenkannattaja.  Kommunistinen

puolue  koki  asemansa  vahvaksi,  oltiin  jo  vallassa.325  Tämä  oli  omiaan  muuttamaan  SKP:ta

konservatiiviseksi  poliittiseksi  voimaksi  siinä  mielessä,  että  edullisia  hallitusasemia  ei  haluttu

vaarantaa.326  Vuodenvaihteessa  1946–47  tyytymättömyys  hallituspolitiikan  tuloksiin  oli  SKP:ssa

kasvussa, mutta hallituksen hajoaminen nähtiin yhä enemmän uhkana kuin mahdollisuutena.327 Tätä

taustaa  vasten  on  ymmärrettävää,  että TkS  ei  arvostellut  hallitusta  luottokysymyksen  yhteydessä.

Kansandemokraattien ilmaisun vapautta rajoitti päivänpoliittinen vastuu ja tarve olla pelottelematta

liikaa hallituskumppani maalaisliittoa.

Sen  sijaan  Suomen  Sosialidemokraatti  ei  käytännössä  ollut  hallituksen  äänenkannattaja.  Kevään

1946 hallitusta muodostettaessa enemmistöläissosiaalidemokraatteja oli nöyryytetty perusteellisesti.

Puolueen  johtohenkilöt  saivat  lukea  lehdistä,  keitä  sosiaalidemokraatteja  Paasikivi  oli  suvainnut

ottaa  hallitukseen.  Puolueoppositio  sai  räikeän  yliedustuksen  ministeristöön.  Viimeistään  tuon

jälkeen enemmistöläiset olivat vähintäänkin puolittain oppositiossa,328 eikä heidän  lehdellään ollut

sikäli  suuria  pidäkkeitä  arvostella  hallitusta.  Tammikuussa  1947  SDP:n  puoluetoimikunta  pohti,

pitäisikö  hallitus  kaataa.329  Kuitenkin  SSd  piti  lainaratkaisun  yhteydessä  kiinni  pidättyvästä

linjastaan,  vaikka  porvarilehdet  haastoivat  sen  väittelyyn.  Muutamat  johtavat  porvarilehdet

kirjoittivat,  että  Yhdysvaltain  omaksuma  kanta  vahvisti  Suomen  yksityisomistukseen  perustuvaa

talousjärjestelmää.330

Työväenpuolueiden  lehdet  kirjoittivat  sosialismista  yleisellä  tasolla  ihannoivasti,  mutta  käytännön

talouspoliittinen  tilanne  oli  sekava.  Niin  kuin  Korhonen  toteaa,  suurin  pitkän  tähtäimen

muutoshaaste  talousjärjestelmälle  tuli  laitimmaiselta  vasemmistolta.  Kuitenkin  vielä  vuoden

vaihteessa  1946–47  sosiaalidemokraatit  puhuivat  ja  kirjoittivat  sosialismista  radikaalimmin  kuin

kommunistit.331  SDP  teki  myös  välikysymyksen  sosialisoimisesta.

Enemmistöläissosiaalidemokraateilla ei käytännössä ollut roolia hallituspolitiikassa,  joten joukkoja

voitiin kosiskella radikaaleilla talousaloitteilla.

Sisäpoliittinen tilanne huomioon ottaen Suomen Sosialidemokraatin omaksumasta suhtautumisesta

luottokysymykseen  tammikuussa  1947  voidaan  tehdä  aivan  eri  tavalla  päätelmiä  kuin  Työkansan

Sanomien  ratkaisusta.  SSd:n  linja  antaa  vaikutelman  siitä,  että  yhteenkuuluvaisuus  läntisten

325 Ks. esim. BeyerThoma 1190, 81; Jussila 1990, 17, 106, 255.
326 Jussila 1990, 108–109, 113.
327 BeyerThoma 1990, 175.
328 H. Soikkanen 1991, 97–104, 196.
329 H. Soikkanen 1991, 97–104.
330 Porvarilehdistä ks. Korhonen 2005, 21.
331 Ks. esim. H. Soikkanen 1991, 165.
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liberaalien  demokratioiden  kanssa  oli  lehdelle  tärkeämpi  kuin  sosialismi.  Toimittajien  todellista

ajatusmaailmaa valottavien lähteiden puuttuessa tämä kuitenkin jää arvailuksi.332 Puolueopposition

merkkihenkilö Väinö Voionmaa piti  tannerilaisten sosialisointipuheita alusta  alkaen katteettomana

propagandana.333

5.  Kiistelyä Suomen uudesta ulkopolitiikasta

5.1.  Onko ”tannerilaisilla” sosiaalidemokraateilla

oikeus osallistua ulkopolitiikkaan?

Suomen  Sosialidemokraatin  ulkopoliittisen  perusnäkemyksen  tiivisti  pakinoitsija  “Yx”  (Unto

Varjonen)  tammikuussa  1945  toteamukseen,  että  Suomi  kuului  suurstrategiassa  Neuvostoliiton

etupiiriin  samalla  tavalla  kuin  suuri  osa  Eurooppaa.  Mitään  erottelua  Suomen  ja  punaarmeijan

miehittämien  Saksan  entisten  satelliittien  välillä  hän  ei  pakinassaan  tehnyt.334  Suomen

Sosialidemokraatti korosti moneen kertaan, että välirauhansopimuksen tunnollinen täyttäminen oli

kaiken  ulkopolitiikan  lähtökohta.335  Suomi  ei  enää  voinut  olla  ”lännen  etuvartio  itää  vastaan”.336

“MusteMaalari”  oli  samoilla  linjoilla.  Hän  ehdotti,  että  venäläisten  epäilyjä  Suomen

ulkopoliittisesta  linjasta hälvennettäisiin armeijaa supistamalla. Suomi saattoi nojautua vain siihen,

että aseilla ei enää olisi käyttöä.337

Vapaa  Sana  sen  sijaan  katsoi,  että  suomalaiset  taantumuspiirit  hautoivat  edelleen

revanssipolitiikkaa,  jolle  nämä  uskoivat  konjunktuurin  muuttuessa  saavansa  länsivaltojen  tuen.338

VS:n  “Sasu  Punanen”  luki  sosiaalidemokraattien  tannerilaiset  tähän  ryhmään.339  Myöhemmin

Vapaa Sana löysi analogian Romaniasta, jossa kansandemokratian marginaalissa sinnitteli muutama

“historiallinen  puolue”,  jotka  kuvittelivat,  että  politiikkaa  voitiin  edelleen  tehdä  1920–30lukujen

malliin ja että uusi suunta sallisi oppositioasenteen demokratisoitumiskehitystä vastaan. Vapaa Sana

katsoi, että SDP ei ollut pyrkinyt vapautumaan “historiallisesta painolastistaan”.340

Työkansan Sanomien toimittaja Aili Mäkinen julkaisi vuonna 1946 kirjan ”Demokratian ystävät  ja

332 Välikysymyksestä H. Soikkanen 1991, 116.
333 Voionmaa 1971, 412: Väinö Voionmaan kirje Tapio Voionmaalle 3.8.1945.
334 SSd ”Yx” 4.1.1945.
335 SSd pk. 2.1.1945, jälkikirjoitus 10.6.1945.
336 SSd pk. 9.3.1945.
337 SSd ”MusteMaalari” 29.4.1945.
338 VS pk. 19.1.1945.
339 VS ”Sasu Punanen” 9.2.1945.
340 VS pk. 23.12.1946.
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viholliset”. Teoksessaan Mäkinen luetteli neljä kriteeriä,  joiden perusteella voitiin määritellä, kuka

oli oikea demokraatti ja kuka ei. Kriteerit olivat:

1) “suhtautuminen Saksaan ja yleensä fasismiin”

2) “suhtautuminen maamme aikaisempien vallanpitäjien sotapolitiikkaan”

3) “suhtautuminen maamme taantumusleiriin”

4) “kysymys Suomen ja Nln suhteista”

Vanhat  tannerilaiset  ja  nuoret  tannerilaiset  eli  varjoslaiset  eivät  Mäkisen  mukaan  olleet

demokraatteja  yhdelläkään  kriteerillä.  Ensinnäkin  he  olivat  avustaneet  natsiSaksaa.  SDP:n

johdossa  oli  miehiä,  jotka  olivat  olleet  innolla  mukana  tuhoamassa  Neuvostoliittoa  aivan

etulinjassakin.  Toiseksi  he  eivät  olleet  valmiita  tuomitsemaan  sotapolitiikkaa  eivätkä  katumaan

omaa  osaansa  siinä.  Kolmanneksi  he  suhtautuivat  taantumusleiriin  myönteisesti  ja  näkivät  sen

mielellään  vehkeilevän  Suomen  uutta  ulkopolitiikkaa  ja  demokraattista  sisäpolitiikkaa  vastaan.

Neljänneksi  heillä  oli  harteillaan  raskas  neuvostovastaisen  myrkynkylvön  painolasti.  Työkansan

Sanomat  totesi,  että  tannerilaiset  ja  varjoslaiset  olivat  kirjoitelleet  sodan  aikana  Neuvostoliitosta

äärimmäisen  vihamielisesti.  Jos  tällaiset  miehet  nyt  väittivät  haluavansa  korrekteja  suhteita

Neuvostoliiton kanssa, se ei ollut uskottavaa.341

Suomen  Sosialidemokraatti  leimasi  Vapaan  Sanan  kirjoittelun  vastuuttomaksi  propagandaksi  –

todellisuudessa  laitimmainen  vasemmisto tiesi yhtä hyvin kuin kaikki  muutkin sen,  että  fasistit  ja

revanssiajatuksien elättelijät olivat Suomessa  häviävän pieni  ryhmä.342 SSd uskoi,  että  sikäli kuin

sillä  oli  Suomen  poliittisesta  tilanteesta  oikeaa  tietoa,  myös  Neuvostoliitto  ymmärsi  tämän,  eikä

siksi  halunnut  puuttua  Suomen  sisäisiin  asioihin.343  Toisin  sanoen  sisä  ja  ulkopolitiikalla  ei

Suomen Sosialidemokraatin mielestä ollut suoraa yhteyttä. Kun Vapaa Sana väitti vastaan,344 SSd:n

tulkinta  oli,  että  kommunistit  pyrkivät  valhekampanjallaan  monopolisoimaan  ulkopolitiikan

itselleen.345

Huomion  arvoinen  on  SSd:n  luoma  kuva  kotikommunisteista  Neuvostoliiton  harhaanjohtajina.

Suomalaisten  kommunistien  ja  Neuvostoliiton  suhde  oli  tulenarka  aihe,  yleensä  liian  kuuma

käsiteltäväksi lehdistössä. Suomen Sosialidemokraatti näki tämän palvelija–herrasuhteena, mutta ei

voinut sitä avoimesti ilmaista. Myöskään Norjan ja Tanskan kommunisteja arvostellessaan Suomen

Sosialidemokraatti  ei  maininnut  suoraan  Neuvostoliittoa,  vaikka  kirjoitusten  sanoma  oli,  että

kommunistit ottivat käskynsä Kremlistä. Nyt lehti kuitenkin onnistui lyömään poliittisia vastustajia

341 TkS 19.6.1946 artikkeli ”Varjonen eilen ja tänään”; Mäkisen kirjasta ks. TkS pk. 24.9.1946.
342 SSd ”Pilatus” 10.3.1945.
343 SSd ”MusteMaalari” 23.1.1945, SSd pk. 7.6.1945.
344 VS pk. 5.3.1945.
345 SSd 14.4.1945.
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kotikommunisteja samalla kun se ulkopolitiikan mallioppilaan tavoin arvioi Neuvostoliiton motiivit

puhtoisiksi. Sanat oli asetettu taitavasti.

5.2.  “Rauhankriisi” ja keskustelu työväestön isänmaallisuudesta

SKP:n  valistussihteeri  Aili  Mäkinen  osoitti  vuoden  1945  puoluekokousta  varten  laatimassaan

selostuksessa ongelman, joka jäyti kommunistien kannatusta:

“Käsittäen  yksipuolisesti  ja  kaavamaisesti  proletaarisen  kansainvälisyyden  vaatimukset,
olemme  maamme  ja  kansamme  historiaan  ja  kansalliseen  kulttuuriin  suhtautuneet
välinpitämättömästi,  jopa  yliolkaisestikin.  Vaikka  kansallinen  nihilismimme  onkin  johtunut
oikeutetusta  pyrkimyksestä  asettua  porvarillista  kansallisuuskiihkoa  vastaan,  ja  suojella
joukkoja  sen  tartunnasta,  on  sen  vaikutus  ollut  kielteinen.  Se  on  osaltaan  helpottanut
kansallisuuskiihkon  tarttumista  suomalaiseen  talonpoikaistoon  ja  pikkuporvaristoon,  kun
nämä  ovat  vieroksuneet  kommunismia  ja  jääneet  kansallisuuskysymyksessä  porvarien  ja
fasistien harjoittamana yllytyksen varaan.”346

Mäkinen käytännössä myönsi, että suuri osa kansaa piti SKP:ta epäkansallisena vieraan maan erään

puolueen satelliittina. 1930luvun lopulla kaikki muu kansallinen ajattelu kuin isovenäläinen olikin

ollut  Neuvostoliitossa  hengenvaarallista,  ja  mainitun  katkelman  julkaiseminen  suomeksi

itäkarjalaisessa lehdessä 1937 tai 1938 olisi luultavasti riittänyt kuolemantuomion perusteeksi.347

Suomalainen  kansallisuus  pääsi  Neuvostoliitossa  pannasta  jossain  määrin  vuonna  1940,348  ja

selvemmin  vuonna  1941.  Tuolloin  Kremlissä  tehtiin  ero nationalismin  ja patriotismin  välillä.

Aikaisemmin  kansallinen  ajattelu  oli  tuomittu  nationalistiseksi,  eli  aggressiiviseksi  ja  työläisten

kansainvälisen  solidaarisuuden  vastaiseksi. Vuodesta 1941 alkaen Kreml  käytti positiivista  termiä

patriotismi, jossa isänmaanrakkaus yhdistyi kansainvälisyyteen.349

Aili  Mäkinen  kirjoitti  selostuksensa  vuonna  1945,  jolloin  SKP:llä  oli  velvollisuuskin  olla

patrioottinen  puolue.  Valvontakomission  johtaja  Zhdanov  oli  kehottanut  SKP:ta  hälventämään

kansan  enemmistön  ennakkoluuloja  kansallisuuskysymyksessä.350  Kuitenkin  jo  syyskesään  1946

mennessä suomalaisten kommunistien liikkumavara oli selvästi kaventunut. Kreml alkoi vähitellen

tiukentaa kuria omassa etupiirissään.

Elokuussa  1946  voittajavaltojen  edustajat  kokoontuivat  Pariisiin  päättämään  Saksan

346 Mäkinen, Aili. Puhe ”SKP:n valistustyö ja julkaisutoiminta”. SKP:n puoluekokous 1945.
347 Ks. Rentola 1994a, 47–64.
348 Rentola 1994a, 222.
349 Majander 2004, 155.
350 Nevakivi 1993, 201.
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kanssasotijoiden  lopullisista  rauhansopimuksista.  Kullekin  voitetulle  maalle  suotiin  mahdollisuus

esittää  ehdoista  oma  näkemyksensä.  Tasavallan  presidentti  Paasikivi  toivoi,  että  Suomen

rauhaehtoja  saataisiin  lievennettyä.  Ulkoministeri  Carl  Enckell  valmisteli  puheen,  jossa  Suomen

näkökohdat tuotiin esiin Paasikiven mielestä korrektisti ja Neuvostoliittoa provosoimatta.351

Neuvostoliiton  ulkoministeri  Molotov  ei  kuitenkaan  puheesta  pitänyt.  SKP:n  johto  tulkitsi

Neuvostoliitosta  tulleet viestit  siten, että  siellä Enckellin puhetta  pidettiin provokatiivisena  ja että

suomalaisten  kommunistien  velvollisuutena  oli  alkaa  kampanjoida  realistisemman  ulkopolitiikan

puolesta lehdistön sekä työpaikka ja torikokousten avulla.352

Kommunistien kannalta kiusallista oli kuitenkin  se, että SKDL:n edustajat  rauhanvaltuuskunnassa

eivät olleet  ymmärtäneet etukäteen sanoutua  irti  Enckellin puheesta,  ja Vapaa Sana ehti  Kuusisen

poissa ollessa julkaista pääkirjoituksen, jossa puhe arvioitiin aivan asialliseksi.353 Eikommunistien

lehdistö  sai  tästä  hapuilusta  ammuksia  kommunisteja  vastaan.  Muun  muassa  Suomen

Sosialidemokraatti  piti  laitimmaisen  vasemmiston  toimintaa  poliittisena  pelinä  sen  sijaan,  että  se

olisi  perustunut  rehelliseen  tilannearvioon.354 Kuitenkin  enemmistöläissosiaalidemokraattien

äänenkannattajista Kansan Lehti kirjoitti huomattavasti enemmän rauhankriisistä.

Kansan  Lehti  oli  vuoden  1946  alkupuolella  pohtinut  muutamaan  otteeseen  teemaa  työväestö  ja

isänmaallisuus.  Kansan  Lehteä  harmitti  valkoisen  Suomen  vapaussodan  myytti.  Tämän

historiantulkinnan mukaan punaiset halusivat vuonna 1918 lopettaa Suomen itsenäisyyden lyhyeen

ja siirtyä takaisin Venäjän vallan alle. KL painotti sosiaalidemokraattisen väestönosan halua päästä

irti  tsaarin  sortovallasta  1900luvun  alkuvuosina,  kun  porvaristossa  oli  iso  joukko

myöntyväisyysmiehiä.  Mielenkiintoisena  yksityiskohtana  Kansan  Lehti  otti  esiin  bolshevikkien

vuoden  1905  kokouksen  Tampereella.  Tuolloin  Tampereen  sosiaalidemokraattien  lähetystö  sai

Leninin lupaamaan, että Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomi saisi itsenäisyyden. Vuonna 1918

epäisänmaallisia  olivat  porvarit,  jotka  halusivat  Suomelle  erittäin  epäedullisella

kauppasopimuksella muuttaa Suomen tosiasiallisesti Saksan vasalliksi. Työväestö halusi itsenäisen

Suomen, jossa pahimmat sosiaaliset epäkohdat olisi poistettu.355

Kansan  Lehti  siis  painotti  isänmaallisuuden  tärkeyttä.  Kommunistit  se  leimasi  rauhankriisin

yhteydessä  epäisänmaallisiksi.  Kansan  Lehti  syytti  kommunisteja  suomalaisten  elinetujen

kavaltamisesta ja Suomen maineen mustaamisesta. KL esitti heinä–elokuun tapahtumat seuraavasti:

351 Paasikivi 1985, 660–663 (12.8., 16.8.1946).
352 Haataja 1988, 176.
353 VS pk. 16.8.1946.
354 SSd pk. 27.8.1946.
355 KL pk.  24.1.1946, KL pk. 27.1.1946, KL “Kissalan Aapeli 27.1.1946, KL pk. 6.12.1946.
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SKDLjohtoinen  hallitus  oli  tärkeimmässä  roolissa  mukana  valitsemassa  rauhanvaltuuskuntaa.

Tästä oli seurauksena se, että valtuuskunnassa oli monia skdl:läisiä, mutta ei yhtään kokoomuslaista

tai  SDP:n  enemmistöläistä.  Tämä  “taantumuksellisista”  ja  “heidän  lakeijoistaan”  puhdas

valtuuskunta  valmisteli  esiintymisensä  Pariisissa  yhteisymmärryksessä.  Enckellin  puhe  edusti

varmasti koko valtuuskuntaa. Kuitenkin pian puheen  jälkeen kommunistilehdet alkoivat puukottaa

valtuuskuntaa  selkään.  Sen  toiminta  leimattiin  “taantumuksellisten”  saastuttamaksi,  vaikka

valtuuskunnan  kokoonpano  oli  SKDL:n  toivomusten  mukainen.  Mitään  omaa  vastuuta  SKDL  ei

väittämistään virheistä ottanut.356

Kansan  Lehteä  ärsytti  kommunistien  ja  heidän  lehdistönsä  toiminnassa  kolme  asiaa.  Ensinnäkin

kommunistit  väittivät,  että  rauhanehdot  olivat  lievät  ja  oikeudenmukaiset.  KL:n  mielestä  ehdot

olivat  muihin  hävinneisiin  maihin  verrattuna  ankarammat  ja  lähestulkoon  mahdottomat  kantaa

neljämiljoonaiselle  kansalle.  KL:n  mielestä  valtiovallan  velvollisuus  oli  tehdä  kaikkensa  ehtojen

lieventämiseksi.  Vain  tällöin  Pariisin  konferenssista  voitaisiin  kertoa  jälkipolville  hyvällä

omallatunnolla.  Ennen  rauhankriisiä  KL  piti  valtuuskunnan  esiintymistä  suorastaan  liian

pidättyväisenä.  Lehti  pelkäsi,  ettei  tällaisella  menettelyllä  ajettu  Suomen  asiaa  tehokkaimmin.

Konferenssin jälkeen nimimerkki “Kissalan Aapeli” totesi, että valtuuskuntaa olisi ollut turha edes

lähettää, jos Pariisissa ei olisi mitään uskallettu sanoa.357

Toiseksi Kansan Lehteä harmitti kommunistien asenne rauhansopimuksen pykälään, jossa puhuttiin

kansalaisvapauksista ja oikeuksista. Kommunistien mielestä tämä artikla oli hyvin tärkeä tae siitä,

että Suomi ei  luisuisi  takaisin  fasismiin. Kansan Lehti sitä  vastoin oli ylpeä sosiaalidemokraattien

saavutuksista  suomalaisen  kansanvallan  rakentamisessa  alkaen  vuosien  1906–07

parlamenttiuudistuksesta  ja  äänioikeuden  laajentumisesta.  KL  loukkaantui  siitä,  että  kommunistit

vähättelivät  kansanvallan  kehittymistä  vuosisadan  alkuvuosista  1930luvun  lopulle.

Sosiaalidemokratia  työskenteli  kärsivällisesti  kansanvallan  hyväksi  muun  muassa  äärioikeistoa

vastaan.  Kommunistit  änkyröivät,  mutta  kuitenkin  nauttivat  tämän  työn  hedelmistä.  Lopulta

kommunistit kieltävät kaikki saavutukset.358

Kolmanneksi  Kansan Lehteä ärsytti kommunistien suhtautuminen  menetettyyn  Karjalaan. Vuonna

1944  perääntyessään  armeija  siirsi  vuoden  1939  rajojen  sisäpuolelta  omaisuutta  keskemmälle

Suomea.  Sodan  jälkeen  Neuvostoliitto  vaati  tätä  omaisuutta  luovutettavaksi.  KL  sanoi  rivien

välissä,  että  tämä  omaisuus  kuului  Suomelle,  ei  Neuvostoliitolle.  Rauhankriisin  yhteydessä

356 KL pk. 27.8.1946, pk. 29.8.1946, KL “Kissalan Aapeli” 23.8.1946.
357  KL  pk.  16.8.1946,  KL nimimerkki  “Teemu”  18.8.1946,  KL  pk.  21.8.1946,  KL  “Kissalan  Aapeli”  23.8.1946,  KL
“Turkka” 24.8.1946.
358 KL “Teemu” 18.8.1946. KL pk. 27.8.1946.
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kommunistit  syyttivät  eikommunistisia  piirejä  röyhkeydestä,  kun  nämä  toivoivat  lopulliseen

rauhansopimukseen  etuja  ja  alueita,  joita  Suomella  ei  ollut  edes  ennen  sotaa.  Kommunistit

tarkoittivat tällöin vuonna 1941 alkanutta sotaa. Kannaksen teollisuuskoneet kuuluivat ennen sotaa

–  siis  vuosina  1940–1941  –  Neuvostoliitolle.  Talvisodan  sivuuttaminen  ärsytti  Kansan  Lehteä

samalla tavalla kuin Paasikiveäkin.359

Kansandemokraattisten lehtien asema ei ollut rauhankriisin päivinä kadehdittava. Toisaalta Mäkisen

mainitsemia suureen väestönosaan piintyneitä kommunismin vastaisia asenteita oli yritettävä torjua

ja muuttaa. Selvää oli, että Suomessa ei epäkansallisella poliittisella liikkeellä ollut mahdollisuuksia

saada  lisää  kannattajia.  Toisaalta  SKP:n  johto  oli  Moskovassa  saanut  sellaisen  käsityksen,  että

jotkut  tahot  olivat  alkaneet  epäillä  SKP:ta  nationalismista.360  Isänmaattomuuden  ja  nationalismin

välissä oli yhä kapeampi rako, jossa kansandemokraatit saattoivat hengittää.

Vapaa  Sana  nojautui  menneisyyteen  1800lukua  myöten  SKDL:n  ajankohtaista  politiikkaa

puolustaessaan.  Lehti  veti  yhteen  Suomen  ulkopolitiikasta  aikaisemmin  –  erityisesti

sotasyyllisyyskeskustelun  aikana  –  esittämiään  argumentteja  ja  hahmotteli  eräänlaisen  synteesin

isänmaallisesta  kansandemokraattisesta  ulkopolitiikasta.  SKDL:n  äänekäs  irtisanoutuminen

Suomen  valtuuskunnan  menettelystä  aiheutti  lehdistössä  syytöksiä  epäisänmaallisuudesta,  oman

pesän  likaamisesta  ja  vieraan  vallan etujen  ajamisesta. Tämä  harmitti  ja  loukkasi  suuresti Vapaan

Sanan  toimitusta. Niinpä  lehti kertasi  taas kerran, ketkä olivat  todellisia  isänmaanystäviä  ja ketkä

eivät. Vapaan Sanan mukaan SKDL:n toiminta rauhankriisin yhteydessä oli realistista isänmaallista

politiikkaa.  Lehti  piirsi  sosialistisen  työväenliikkeen  vasemmalle  laidalle  pitkän  linjan  isänmaan

etujen puolustajina.

Vapaa  Sana  näki  kansandemokraattisen  liikkeen  yhtenä  esikuvana  Snellmanin.  Päätoimittaja

Palmgren olikin ollut kiinnostunut Snellmanin ajattelun soveltamisesta nykyaikaan jo 1930luvulta

lähtien.361 Palmgren totesi, että aikana, jolloin Suomessa ilmeni toiveita siirtyä lännen – kai lähinnä

Ruotsin – suojelukseen, Snellman vaati  lojaalisuutta Venäjää kohtaan  ja pysymistä erossa kaikista

sitä  vastaan  suuntautuvista  liittoumista.  Tiivis  yhteys  Venäjään  johti  talouden  ja  kulttuurin

ennennäkemättömään  nousuun.  Lehti  muisti  tietenkin  mainita,  että  tsaristinen  Venäjä  ei  tuolloin

vielä  ollut  kehittynyt  sellaiseksi  sortojärjestelmäksi  kuin  se  oli  puolta  vuosisataa  myöhemmin.362

Snellmania ei siis voitu syyttää kollaboraattoriksi.

359 KL pk. 21.8.1946, pk. 31.8.1946. Vrt. Paasikivi 1946, 654, 663 (2.8., 14.8.1946.).
360 Rentola 1994b, 203.
361 Rentola 1994a, 83.
362 VS pk. 31.10.1946.
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Vapaan  Sanan  mukaan  Venäjä  muuttui  1800luvun  loppupuolella  vähitellen  kansojen  vankilaksi.

Tällöin  sosialistinen  työväki  asettui  sortoa  vastustavan  kansallisen  liikkeen  kärkeen.  Suurlakossa

sillä oli avainrooli. Sen sijaan suuri osa porvareista liittoutui luokkaetujen vuoksi tsarismin kanssa.

Vielä elokuussa 1917 he saivat Venäjän senhetkisen imperialistisen hallituksen hajottamaan Suomen

kansan eduskunnan.363

On  mielenkiintoista  todeta,  että  Kansan  Lehti  ja  Vapaa  Sana  arvostelivat  suomalaisten  porvarien

vuotta 1918 edeltänyttä politiikkaa samankaltaisin argumentein. Kuitenkin argumenttien päämäärä

oli  erilainen.  Vapaa  Sana  katsoi,  että  sosialistinen  väestönosa  oli  ollut  isänmaallista toisin  kuin

porvaristo.  Kansan  Lehden  sanoma  oli  lähinnä,  että  sosialistinen  työväki  oli  ollut  isänmaallista

siinä  missä  porvaristokin.  Timo  Vihavainen  näkee  symbolisen  merkityksen  siinä,  että

sosiaalidemokraattinen  pitkän  linjan  puolueaktiivi  Martta  SalmelaJärvinen  valitsi

muistelmateoksensa  otsikoksi  ”Kaikissa  meissä  vikaa  on”.  Kirjan  yhtenä  punaisena  lankana  on

käsitys siitä, että täydellistä virheetöntä ihmistä ei voi mikään yhteiskunnallinen uudistustyö luoda.

Ajatusmalli oli erilainen kuin kommunisteilla,  jotka uskoivat uudenlaiseen neuvostoihmiseen. Kun

KL otti esille porvariston virheitä, henki oli sellainen, että kaikissa meissä vikaa on.364

Vapaan Sanan mukaan bolshevikit perustivat vuoden 1917  lokakuun vallankumouksessa Venäjälle

taas  sellaisen  järjestelmän,  jonka  kanssa  todelliset  snellmanilaiset  isänmaanystävät  halusivat  olla

yhteistyössä.  Sosialistinen  työväki  halusi  toteuttaa  Suomen  itsenäisyyden  yhteisymmärryksessä

Venäjän  vallankumoushallituksen  kanssa.365  Porvaristo  kuitenkin  löi  orastavan  suomalaisen

demokratian  maahan  keisarillisen  Saksan  tuella.366  Porvarillisen  Suomen  vihamielisyydestä

huolimatta Neuvostoliitto antoi kuitenkin Suomelle itsenäisyyden vuonna 1917, ei halunnut riistää

sitä vuonna 1940  ja  lopulta  vuonna 1944  vapautti Suomen Saksan  alusmaan  asemasta  ja  jätti  sen

miehittämättä.367

Vapaan  Sanan  mielestä  kansandemokraatteihin  rauhankriisin  aikana  kohdistetut  syytökset

epäisänmaallisuudesta  olivat  röyhkeydessään  vertaansa  vailla,  sillä  jos  kommunistit  ja

vasemmistososialistit  olisivat  johtaneet  maata  1930luvulla,  sodilta  ja  niiden  seurauksilta  olisi

vältytty.  Nyt,  kun  kansandemokraatit  vaativat  asiallista  suhtautumista  sodan  voittajaan,  tämä  oli

kehotus viimeinkin aloittaa sellainen Neuvostoliittoa kohtaan lojaali ulkopoliittinen linja, joka olisi

jo aikaisemmin säästänyt Suomen kansan kärsimyksiä.

363 VS pk. 23.10.1946.
364 Vihavainen 1998, 345–346.
365 VS pk. 31.10.1946.
366 VS pk. 23.10.1946.
367 VS pk. 19.9.1946, pk. 21.9.1946.
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Vuonna  1944  Suomen  oli  Vapaan  Sanan  mielestä  säästänyt  miehitykseltä  ennen  kaikkea  se,  että

Neuvostoliitto tiesi Suomen  työväenliikkeessä olevan sellaisia  ryhmittymiä,  joiden  lojaaliuteen se

saattoi  luottaa.368  Näin  porvarit  ja  sosiaalidemokraatit  saivat  kiittää  kansandemokraatteja  Suomen

itsenäisyyden  säilymisestä.  VS  vertasi  talven  1944–1945  tilannetta  rauhankriisiin  –  kummallakin

kerralla Neuvostoliitolla oli  syytä epäillä suomalaisten rauhatahdon vilpittömyyttä  ja kummallakin

kerralla  nimenomaan  vasemmistolaisen  työväenliikkeen  panos  ulkopoliittisessa  keskustelussa  oli

ratkaiseva siinä, että Neuvostoliiton usko rauhalliseen rinnakkaiseloon säilyi.369 Vapaa Sana niputti

yhteen  asekätkijät,  vielä  talvella  1944–45  natsiSaksaan  nojautuneen  “Forsström–Fabritiuksen

kapinaliigan”,  Neuvostoliiton  vastaisen  “kuiskuttelupropagandan”  levittäjät  ja  lukuisat  röyhkeät

sanomalehdet. Nämä kaikki olivat  ilmentymiä sellaisesta oppositiosta,  joka kaivoi  maata Suomen

itsenäisyyden alta.370 Vapaa Sana yritti avata kansalaisten silmiä ulkopoliittisille realiteeteille, mutta

tehdessään  yhteenvetoa  vuoden  1946  tapahtumista  joutui  tunnustamaan,  että  tämä  ei  vielä  ollut

onnistunut. Paitsi porvarillisissa myös sosiaalidemokraattisessa puolueessa massat edelleen antoivat

johtajille  valtakirjan  jatkaa  ulkopolitiikalla  “leikittelyä”.371  Pertti  Mattila  on  tutkimuksessaan

osoittanut,  että  tämä  Vapaan  Sanan  vuoden  1946  lopulla  orastanut  turhautuminen

sosiaalidemokraattiseen kenttäväkeen paheni seuraavana keväänä ja kesänä.372

Selvästi  kansandemokraattisille  lehdille  antoi  lukuisissa  sanasodissa  energiaa  voimakas  kokemus

siitä, että omat olivat olleet oikeassa vuonna 1941 yhdellä Suomen historian tärkeimmällä hetkellä.

Kun Suomi lähti hyökkäämään, aito vasemmistolainen työväki – erotuksena porvarien palvelijoista

–  ymmärsi,  että  oli  tapahtunut  kauhea  virhe.  Sota  hävittiin,  eli  kansandemokraattisen  liikkeen

edeltäjät  olivat  olleet  oikeassa.  Tämä  kasvatti  luottamusta  siihen,  että  omat  näkivät  myös

nykyisyydessä  ja  tulevaisuudessa,  mihin  historian  pyörä  oli  kääntymässä.  Sodan  lopputuloksen

aiheuttamaa  katkeruutta  pahensi  se,  että  lopputulos  olisi  kansandemokraattien  mielestä  pitänyt

nähdä  jo  1941.  Lisäksi  sodista  tapaavat  suhteellisesti  eniten  kärsiä  kaikkein  vähävaraisimmat

ihmiset.

Maailman kommunistisessa  liikkeessä Berliinin  valtaus huhtikuussa 1945  lujitti  vakaumusta siitä,

että  moninaiset  vaiheet  marraskuusta  1917  lähtien  olivat  menneet  ”käsikirjoituksen  mukaan”.

Tieteellinen  sosialismi  oli  luonteeltaan  dialektista  ja  siksi  yllättävät  käänteet  ja  katkokset  –  kuten

Molotov–Ribbentroppakti  –  olivat  ymmärrettäviä.  Vasta  vuosikymmenien  aikajänteellä  näkyvä

pitkä  trendi  osoitti  sosialismin  väistämättömän  edistymisen.  Dimitri  Volkogonov  on  kuvannut

Stalinin  mielialan  muutoksen  kesän  1941  epävarmuudesta  ja  epäilyksistä  sodan  jälkeiseen

368 VS jälkikirjoitus “Nyt menee jo liian pitkälle” 8.9.1946, VS pk. 23.10.1946.
369 VS pk. 7.10.1946.
370 VS pk. 19.9.1946, pk. 4.11.1946. Ks. myös TkS pk. 19.7.1946.
371 VS pk. 17.12.1946.
372 Mattila 1994, 79; Nevakivi 1995, 238.
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itsevarmuuteen.  Vuodesta  1945  kuolemaansa  saakka  Stalin  oli  vakuuttunut  siitä,  että  kaikki  oli

tapahtunut ja tapahtui niin kuin historian objektiiviset lait olivat määränneet.373

Mainittakoon vielä tämän työn aikarajauksen ulkopuolelta, että Vapaan Sanan päätoimittaja Raoul

Palmgren  joutui eroamaan SKP:sta  ja Vapaan Sanan palveluksesta vuonna 1952  lähinnä siksi, että

hän ajoi liian kansallista linjaa. Tuohon aikaan muu patrioottisuus kuin isovenäläinen patrioottisuus

oli  kansainvälisessä  kommunistisessa  liikkeessä  jälleen  pitkälti  tabu.  Palmgrenille  ratkaiseva

tapahtuma  oli  Neuvostoliiton  ja  Jugoslavian  välirikko  vuonna  1949.  Palmgren  oli  nähnyt  ja  näki

Titon  patrioottisena  kommunistina  ja  Jugoslavian  kommunistisen  puolueen  esikuvana  SKP:lle.

Kreml kuitenkin syksyllä 1948 tuomitsi Jugoslavian puolueen nationalistiseksi.374

5.3.  Työkansan Sanomat paljastaa uuden sodan valmistelijoita

Myös  Työkansan  Sanomat  kirjoitteli  rauhankriisin  yhteydessä  paljon  Suomen  ulkopolitiikasta.

Artikkelien  tulva  oli  tunnepitoinen  reaktio  porvari  ja  sosiaalidemokraattilehdistön  aloittamaan

kommunistien vastaiseen kampanjaan.

Työkansan Sanomien mielestä syytökset olivat hävyttömiä. Kommunistit vain yrittivät pelastaa sen

mikä  pelastettavissa  on.  TkS  katsoi,  että  Suomen  ja  Neuvostoliiton  suhteet  uhkasivat  heikentyä

vakavasti  rauhanvaltuuskunnan  provokatiivisen  esiintymisen  johdosta.  Vuosina  1941–44  niiden

äänet  oli  tukahdutettu,  jotka  yrittivät  pelastaa  Suomen  seikkailupolitiikan  tieltä.375  Nyt  valkoisen

Suomen  perillisten  asenne  kommunisteihin  oli  samanlainen.  Sodanlietsojat  olivat  taas  viemässä

Suomea  konfliktiin  Neuvostoliiton  kanssa  ja  leimasivat  rauhan  asialla  olevat  epäisänmaallisiksi.

TkS:n  mukaan  taantumuksen  hyökkäys  suomalaisia  kommunisteja  vastaan  oli  todellisuudessa

aggressiota  Neuvostoliittoa  kohtaan.  Taantumus  arvosteli  rauhanehtoja,  jotka  Neuvostoliitto  oli

määritellyt.  Taantumuksen  mielestä  Neuvostoliitolla  ei  siis  ollut  oikeutta  ehtoihinsa,  mikä  oli

provokaatiota. Työkansan Sanomat syytti tällä kertaa erityisesti SDP:n tannerilaisia.376

Pakinoitsija  ”Pentti  Pouttu”  oli  laskeskellut,  että  vuosien  1941–44  sota  maksoi  Suomelle  kaksi

miljoonaa markkaa  tunnissa. Lisäksi  sotapolitiikasta oli seurauksena sotakorvaukset.377 Työkansan

Sanomat  ihmetteli  taantumuksellisten suhteellisuudentajun puutetta. Lievennykset,  joita taantumus

ja  sen  sosiaalidemokraattiset  tukijat  kaipasivat,  olivat  merkitykseltään  vähäisiä.  Tällaisten

373 Volkogonov 1998, 116–117, 149–150, 166–168.
374 Kalemaa 1984, 199, 208, 219.
375 TkS pk. 10.7.1946
376 TkS nimimerkki ”mr.” 8.9.1946 ”Eikö Suomen Sosialidemokraatti hyväksy SKDL:n rauhanpolitiikkaa?”
377 TkS ”Pentti Pouttu” 26.4.1946.
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vaatimusten  takia  oltiin  taas  valmiit  tuhoamaan  maan  ulkopoliittinen  asema.  TkS:n  mielestä

välirauhansopimukseen  kirjatut  ehdot  olivat  lievät.  Kommunistien  ansiota  oli  se,  että  ne  olivat

edelleen  lieventyneet  muun  muassa  sotakorvausten  toimitusajan  pidentämisen  myötä.378

Taantumuspiirit  olivat  vaikuttaneet  päinvastaiseen  suuntaan  viivyttämällä  välirauhansopimuksen

täyttämistä.379  TkS  muistutti,  että  muut  Saksan  satelliitit  olivat  joutuneet  miehitetyiksi,  mikä  oli

kasvattanut  niiden  rasitusta  suuresti.  Neuvostoliitto  olisi  voinut  miehittää  Suomen,  mutta  ei  sitä

tehnyt. Näin Suomi selvisi verrattain helpolla.380

Aikaisemmin jo totesin, että kommunistit suhtautuivat vakavasti hallitusvastuuseen ja siinä mielessä

heistä  oli  tullut  suorastaan  säilyttävä  voima  yhteiskunnassa.  Kuitenkin  kommunistit  ja

kommunistiset  lehdet  arvostelivat  rauhankriisin  aikana  voimakkaasti  hallituksen

myötävaikutuksella koottua valtuuskuntaa ja myös hallitusta. Varsinaisen taantumuksen edustajia ei

valtuuskunnassa  ollut,  joten  heitä  ei  voitu  syyttää.  Rauhankysymyksen  ja  suomalais–

yhdysvaltalaisen  lainasopimuksen  välillä  oli  kuitenkin  se  ratkaiseva  ero,  että  ensimmäisessä

tapauksessa Neuvostoliitto otti kantaa,  jälkimmäisessä ei. Viime kädessä Neuvostoliiton mielipide

oli ratkaiseva.

Ne,  joita  TkS  nimitti  ”taantumuspiireiksi”,  pitivät  Suomelle  nöyryyttävänä  välirauhansopimuksen

kohtia,  joissa  Suomi  velvoitettiin  turvaamaan  kansalaisten  demokraattiset  vapaudet  ja  oikeudet.

Nehän  oli  turvattu  laeilla  heti  itsenäistymisen  jälkeen.  Työkansan  Sanomia  tällainen  puhe  ärsytti.

Lehti katsoi, että sotaa edeltänyt Suomi oli ”fasistinen diktatuuri”, jossa kansalaisilla ei ollut mitään

loukkaamattomia  oikeuksia.  Sodassa  koettu  tappio  merkitsi  suomalaisille  ”pelastusta  fasistisesta

orjuudesta”.381

Kommunistit  olivat  ilmeisen  vilpittömästi  sitä  mieltä,  että  vain  kansalaisvapauksien  kirjaaminen

lopulliseen rauhansopimukseen suojelisi heitä sorrolta.382 Zhdanov painotti asian tärkeyttä ollessaan

valvontakomission  johtajana.383  Kuitenkin  Ville  Pessille  ja  muille  kommunisteille  tämän

kysymyksen  esillä  pitäminen  oli  selvästi  myös  taktisesti  tärkeää.  SKP  mietti  koko  ajan  keinoja,

miten  päästäisiin  kiinni  valkosuomalaisen  yhteiskunnan  perusrakenteisiin,  jotka  olivat  selvinneet

sodasta vähäisin  vaurioin. Virkamiehistö oli  yksi  taantumuksen  linnake.384  Jos SKP olisi  sanonut,

että fasismi oli ollut Suomessa 1930luvulla heikko, niin ei olisi ollut loogista kampanjoida fasismin

378 TkS ”Tarkkailijan” Kansainvälinen katsaus 3.8.1946.
379 TkS ”Järjestömies” 5.12.1946.
380 TkS pk. 22.8.1946; TkS ”Päivän kysymyksiä. Neuvostoliitto ja Unkari” 4.8.1946.
381 TkS pk. 30.8.1946. Kansalaisvapauksista ks. esim. TkS Ville Pessin artikkeli ”Keskustelu rauhanehdoista”

22.8.1946.
382 Upton 1970, 197.
383 Nevakivi 1993, 202.
384 Jussila 1990, 134–151.
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jätteiden puhdistamisella. Kommunistien täytyi korostaa virkamiehistön fasistisuutta, koska pelkkä

taantumuksellisuus tuskin oli riittävä syy puhdistusoperaatiolle.

Työkansan Sanomat arvioi,  että  taantumuspiirien  toiminta  ei ollut vain  tyhmää  ja  ajattelematonta,

vaan salaliitto maan ulkopolitiikan palauttamiseksi vanhoille linjoille. TkS:n mukaan salaliitto uutta

demokraattista  suuntausta  vastaan  oli  alkanut  pian  välirauhan  solmimisen  jälkeen.  Salaliiton

paljastuneita  todisteita  olivat  asekätkentä,  Stella  polaris  hanke,  pommiattentaatit

kommunistilehtien  toimitaloihin  sekä  kontaktit  natsiSaksan  vakoiluelimiin  sodan  vielä  ollessa

käynnissä.385  Matti  Huhta  katsoi,  että  eräät  suomalaiset  taantumuspiirit  olivat  talvella  1944–45

suunnitelleet  fasistista  kaappausta.  Kaappauksen  jälkeen  pystytettyyn  hallitukseen  olisi  pyritty

saamaan  mukaan  Väinö  Tanner.  Huhta  ei  kuitenkaan  täsmentänyt  sitä,  oliko  Tanner  tietoinen

hankkeesta.386  Mikäli  Huhta  olisi  suoraan  väittänyt,  että  Tanner  oli  mukana  tuollaisessa

salahankkeessa, hän olisi epäilemättä joutunut perustelemaan arviotaan lähemmin oikeudessa.387

Syksyllä  1946  kommunistit  saivat  muutenkin  kuin  rauhankriisin  yhteydessä  vastaansa  yhä

yhtenäisemmän  kommunismin  vastaisen  rintaman.  Yksi  ilmentymä  tästä  oli  välikysymys

Valtiollisen  Poliisin  toiminnasta.  ”Punainen  Valpo”  oli  pitänyt  asekätkijöitä  tutkintavankeudessa

varsin  karuissa  oloissa  pitkiä  aikoja.  Välikysyjät  tiedustelivat  hallitukselta,  mitä  se  aikoi  tehdä

rikoksesta  epäiltyjen  oikeuksien  turvaamiseksi.  TkS  piti  välikysymystä  vastuuttomana,  koska

silloinen  hallituspohja  oli  ainoa  mahdollinen.  Lehti  arvioi,  että  välikyselijät  halusivat  kaataa

hallituksen  ja  muuttaa  sitten  Suomen  ulkopolitiikkaa  neuvostovastaiseksi.388  Yleisemminkin  TkS

sanoi  suorasukaisesti,  että  arvostelu  istuvaa  hallitusta  vastaan  oli  samalla  arvostelua  liittoutuneita

valtoja vastaan.389

Suomessa  oli  TkS:n  mukaan  vähän  avoimesti  neuvostovastaisia  ihmisiä  mutta  paljon

teeskentelijöitä,  jotka  halusivat  sisäpoliittisen  ohjelmansa  avulla  palauttaa  sortovallan  ja

aggressiivisen ulkopolitiikan sotaa edeltäneen ajan malliin. Lokakuun lopulla 1946 TkS totesi, että

tällainen  teeskentelijöiden  klikki  yhdisti  sosiaalidemokraattien  oikeistosiiven  ja  kokoomuksen.390

Lehti  katsoi,  että  Suomen  ja  Neuvostoliiton  suhteet  eivät  voineet  tulla  luottamuksellisiksi,  jos

”taantumuksellisia  voimia”  ei  poistettaisi  niiden  valtaamista  ”vaikutusvaltaisista  poliittista,

taloudellisista ja yhteiskunnallisista asemista”.391

385 TkS pk. 19.11.1946. TkS pk. 5.11.1946
386 Matti Huhdan puhekäsikirjoitus TkS 17.8.1946.
387 Keväällä 1947 Tanner haastoi Vapaan Sanan oikeuteen paljon kevyemmän luokan kunnianloukkauksen takia.

(Kalemaa 1984, 185.)
388 TkS pk. 6.11.1946.
389 TkS pk. 22.11.1946.
390 TkS Aili Mäkinen: ”Demokratian peruskysymykset” 30.9.1946; TkS Kauko Heikkilän artikkeli 20.10.1946.
391 TkS pk. 3.11.1946.
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Samoihin  aikoihin  Työkansan  Sanomat  alkoi  saada  tarpeekseen  kokoomuksen  ja

sosiaalidemokraattien  kiihdyttämästä  kommunistien  vastaisesta  kampanjasta.  TkS:n  mukaan

sisäpoliittiset pukarit olivat  samaan  aikaan ”eräänlaisessa  ideologisessa  sotatilassa Neuvostoliittoa

vastaan”. Kommunistisen  ideologian parjaajat eivät voineet olla Neuvostoliiton ystäviä. Siksi TkS

vaati, että kommunistien vastaisesta propagandasta oli tehtävä loppu.392

Mielenkiintoinen  huomio  on,  että  Valtion  Tiedoituskeskus  oli  sisäministeriön  alainen  laitos  ja

sisäministeri oli kommunisti Yrjö Leino. Leino ei kuitenkaan yrittänyt vaikuttaa VTK:n toimintaan

käytännössä  ollenkaan.393  Leino  joutui  vuoden  1946  keväästä  alkaen  venäläisten  toverien

epäsuosioon  yleisen  saamattomuutensa  takia.394  Epäilemättä Leinon  haluttomuus  tai  kyvyttömyys

saada  lehdistöä  kuriin  oli  yksi  raskauttava  tekijä  monien  muiden  joukossa.  Valvontakomissio

hermostui usein suomalaisten lehtien antikommunistisesta kirjoittelusta. Näitä terveisiä Paasikivi ja

VTK  välittivät  toimituksille.395  Vuosien  1944–1948  sensuuria  ja  itsesensuuria  tutkinut  Esko

Salminen  ei  kuitenkaan  mainitse  yhtään  tilannetta,  jossa  Valvontakomissio  olisi  todella  laittanut

koko  poliittisen  painoarvonsa  peliin  kommunismin  vastaisen  kirjoittelun  lopettaakseen.

Samanlaiseen tulokseen on päätynyt ulkoministeriön arkistoa läpikäynyt Jouni Suistola.396

Komission  potentiaalinen  valta  oli  rajaton,  koska  muiden  keinojen  loppuessa  jäljelle  jäi  aina

miehityksen  mahdollisuus.  Stalin  oli  kuitenkin  ohjeistanut  Zhdanovia  siten,  että  avoin  konflikti

suomalaisten  kanssa  piti  välttää  jos  suinkin  mahdollista.  Voimatoimiin  turvautuminen  olisi

tarkoittanut alun perin valitun poliittisen  linjan epäonnistumista, mikä olisi ollut henkilökohtainen

tappio  Zhdanoville.397  Valvontakomissio  tietysti  näki  Suomessa  epälukuisen  joukon  pahempia

epäkohtia  kuin  lehdistön  kirjoittelu.  Koska  niitäkin  yritettiin  oikaista  enemmän  keskustelemalla

kuin uhkailemalla, on ymmärrettävää, että tämä linja valittiin myös sensuurin kohdalla.

Kansan  Lehti  kirjoitti  vuonna  1946  myös  muutamaan  otteeseen  asekätkennästä  ja  saksalaisiin

nojautuneesta vastarintahankkeesta. KL piti kumpaakin tempausta naiivina. ”Poliittinen sokeus” oli

saanut  eräät  oikeisto  ja  upseeripiirit  ryhtymään  tekoihin,  jotka  olisivat  voineet  tuhota  Suomen

herkän  ulkopoliittisen  aseman.  Asekätkijät  ja  vastarintapuuhailijat  olivat  saattaneet  Suomen

vaaraan.  Tämä  oli  kuitenkin  pienen  tärähtäneen  piirin  toimintaa.  KL  ei  tehnyt  sellaista

johtopäätöstä,  että  Suomen  syyskuun  1944  jälkeen  omaksuma  ulkopolitiikka  olisi  ollut  jotenkin

392 TkS 8.12.1946.
393 Perko 1988, 48.
394 Nevakivi 1995, 132–133; Rentola 1994b, 199–203.
395 Salminen 1979, 68–70.
396 Suistola 1994, 33.
397 BeyerThoma 1990, 25; Jussila 1990, 47, 55, 80.
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vaarassa muuttua.398

6. Myönnytysten aika ohi,

vastakkainasettelu kärjistynyt

Vapaa Sana ja Työkansan Sanomat näkivät vahvan yhteyden vuoden 1918 kansanhallituksen tuhosta

kesäkuun 1944 Ribbentropsopimukseen. Kansandemokraattiset  lehdet katsoivat, että suomalainen

taantumus  oli  johdonmukaisesti  pyrkinyt  kiinnittämään  Suomen  taantumuksellisimpaan

suurvaltaan,  joka  vuodesta  1933  lähtien  oli  Saksa. Tavoitteena oli  Suomen  alueen  laajentaminen.

Tämän politiikan huipentuma oli sotaliitto natsiSaksan kanssa.

Tässä  työssä  tarkastellun  lehdistökeskustelun  kaksi  ydinkysymystä  ovat  ensinnäkin  Suomen

Sosialidemokraattisen  Puolueen  rooli  Suomen  sotien  aikaisessa  politiikassa  sekä  toiseksi  niin

kutsutun  tannerilaisen  sosiaalidemokratian  legitimiteetti  sodan  jälkeisissä  muuttuneissa

olosuhteissa.  Nämä  kaksi  kysymystä  liittyvät  läheisesti  toisiinsa.  Vapaan  Sanan  ja  Työkansan

Sanomien  mielestä  suomalainen  tannerilainen  sosiaalidemokratia  oli  eurooppalaisen

oikeistososiaalidemokratian  poikkeuksellisen  turmeltunut  variantti.  Suomen  Sosialidemokraatti  ja

Kansan  Lehti  taas  katsoivat,  että  SDP:n  enemmistölinja  oli  edustanut  johdonmukaisesti

kansanvaltaisen sosialismin ihanteita, eikä sillä ollut mitään kaduttavaa tai anteeksipyydettävää.

Tiivistettynä  Suomen  ja  Euroopan  lähihistoria  nivoutuivat  lehtien  kantaa  ottavissa  artikkeleissa

yhteen seuraavasti:

Vapaa  Sana  totesi,  että  useimmissa  Euroopan  maissa  oli  ”oikeistososiaalidemokraattisia”

ryhmittymiä  –  joissakin  vahvempia,  toisissa  heikompia.  Oikeistososiaalidemokraattien  yhteinen

nimittäjä oli haluttomuus tehdä yhteistyötä kommunistien kanssa. Maailmansotien välisenä aikana

oikeistososiaalidemokraatit  olivat  mieluummin  menneet  hallituksiin  taantumuksellisten  porvarien

kanssa.  Eräissä  maissa  oikeistososiaalidemokraatit  olivat  tuottamuksellisesti  olleet  mukana

edistämässä  siirtymistä  fasistiseen  järjestelmään.  Kun  kommunistit  oli  sosiaalidemokraattien

myötävaikutuksella  työnnetty  marginaaliin,  puolikas  työväenliikettä  ei  ollutkaan  riittävän  vahva

pysäyttämään  fasisteja. Myöskään sodan aikana Euroopan sosiaalidemokraatit eivät Vapaan Sanan

mielestä  suinkaan  edistäneet  demokratian  voittoa  sillä  tavalla  kuin  mihin  heillä  olisi  ollut

mahdollisuuksia.

398 KL pk. 30.1.1946, pk. 19.9.1946, KL “Turkka” 11.10.1946.
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Tätä  taustaa  vasten  ei  Vapaan  Sanan  mielestä  ollut  yllätys,  että  myös  Suomessa

oikeistososiaalidemokraatit  harjoittivat  virheellistä  politiikkaa.  Kuitenkin  tannerilaisten

turmeltuneisuus oli Vapaan Sanan mielestä vertaansa vailla. Euroopan maista ainoastaan Suomessa

sosiaalidemokraatit  lähtivät  aktiivisesti  hallitustasolla  tukemaan  fasistista  hyökkäyssotaa.  Vapaan

Sanan  mielestä  oikeistososiaalidemokraattien  johdolla  ei  muissa  maissa  ollut  sodan  aikana  niin

suurta vastuuta maansa kohtaloista kuin Suomessa. Liitto Saksan kanssa ei olisi ollut mahdollinen

ilman Väinö Tannerin  johtaman oikeistososiaalidemokratian tukea. Tanner olisi  yksin voinut estää

Suomea joutumasta sotiin.

Tannerin kohdalla  yhdistyivät kaikki  tekijät,  jotka terästivät vapaasanalaisten  taistelumielen: usko,

että  Suomen  kansan  kärsimykset  olivat  olleet  turhia,  katkeruus  menneistä  nöyryytyksistä  ja

vankilassa  vietetyistä  vuosista,  ajankohtainen  taktiikka  sisäpolitiikassa,  sekä  neuvostoliittolaisilta

tovereilta saadut neuvot.

Vapaa Sana teki Suomen onnetonta ulkopolitiikkaa ruotiessaan jatkuvasti painokkaasti eron SDP:n

kenttäväen  ja  oikeistososiaalidemokraattisen  johdon  välillä.  Puolueen  johdon  lehti  totesi  olleen

Hitlerille  mieliksi,  natsien  näkökulmasta  eräänlaisia  harmittomia  mallimarxilaisia.  Puolueen

peruskannattajakunnan  Vapaa  Sana  sen  sijaan  arvioi  samalla  tavalla  porvarillis–tannerilaisen

”sotasyyllisklikin” uhreiksi kuin muukin kansa. Tämä erottelu oli  tärkeä tehdä taktisistakin syistä.

Majander  näkee  tämän  taktiikan  yhdeksi  suureksi  linjaksi  kommunistisen  liikkeen  historiassa:

”kommunistit  yrittivät  vuosikymmenestä  toiseen  ”paljastaa”  (oikeisto)sosiaalidemokraattisen

johdon todelliset kasvot kapitalistien  lakeijana.”399 Vapaan Sanan viesti sosiaalidemokraateille oli,

että  muutaman  sotasyyllisten  poistaminen  riittäisi  osoitukseksi  siitä,  että  puolue  sanoutui  irti

aiemmasta maalle vahingollisesta politiikastaan.

Suomen  Sosialidemokraatti  puolusti  SDP:n  politiikkaa.  SDP:n  rooli  hallituspuolueena  vuosina

1939–1944  oli  sopusoinnussa  puolueen  pasifististen  periaatteiden  kanssa  sillä  edellytyksellä,  että

sodat  olivat  Suomen  kannalta  puolustussotia.  Useimmat  enemmistöläissosiaalidemokraatit  olivat

sitä  mieltä,  että  puolustussodan  tunnusmerkit  täyttyivät  kummassakin  tapauksessa.400  Näin  ollen

kansandemokraattisten  lehtien  syytökset  olisi  ollut  yksinkertaista  torjua  toteamalla,  että

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen kaksi kertaa ja että mitä suurempi rooli sosialistisella puolueella

on puolustustaistelussa, sitä suurempi kunnia. Suomessa oli kuitenkin vuosina 1945–1946 edelleen

voimassa jatkosodan alussa organisoitu ennakkosensuuri. Sensuuriorganisaatio määräsi, että lehdet

399 Majander 2004, 29.
400 BeyerThoma 1990, 74. Ks. myös enemmistöläisten puheenvuoroja puoluekokouksessa 1944 [SDP:n puoluekokous

1944].
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eivät  saaneet  kirjoittaa  loukkaavasti  maista,  joiden  kanssa  Suomi  oli  ystävällisissä  väleissä.

Neuvostoliittoa  kohtaan  täytyi  tietysti  olla  erityisen  hienotunteinen.  Lehdet  eivät  voineet  puida

avoimesti Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa.

Tannerilaisten  sosiaalidemokraattien  ja  kansandemokraattien  perusnäkemykset  olivat  jokseenkin

symmetrisesti vastakkaiset, koska kansandemokraatit korostivat Suomen roolia sodan provosoijana

ja sotaan syyllisenä (talvisota) ja hyökkääjänä (jatkosota). Kuitenkin ainoastaan kansandemokraatit

saattoivat  huoletta  kuuluttaa  vakaumustaan  ja  muotoilla  argumentit  sen  tueksi.

Enemmistöläissosiaalidemokraattien asema oli siksikin sotasyyllisyyskeskustelussa lähtökohtaisesti

vaikea.

Hankalista  asemista huolimatta tai ehkä niistä  sisuuntuneena Suomen Sosialidemokraatin  toimitus

kuitenkin  piti  tärkeänä  tehtävänään  Väinö  Tanneriin  kohdistuneen  syytösten  tulvan  patoamisen.

Monet  enemmistöläissosiaalidemokraatit  katsoivat,  että  sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä  ei  ollut

kyse ainoastaan Tannerista, vaan koko puolueen tulevaisuudesta.

Suomen  Sosialidemokraatti  totesi,  että  Tanner  ei  pitänyt  saksalaisista  natseista  eivätkä  nämä

hänestä. Lehti muistutti, että Tanner edusti jatkosodan aikana hallituksessa eduskunnan sosialistista

vähemmistöä. Suurin osa ministerinsalkuista oli porvareilla. Näin Tannerin maltilliset näkemykset

eivät päässeet ratkaisevaan osaan hallituksen politiikassa.

Koska  se  ei  voinut  ilmaista  avoimesti  näkemyksiään  Suomen  ulkopolitiikasta,  Suomen

Sosiaalidemokraatille  oli  luontevaa  etsiä  ahdinkoon  joutuneelle  tannerilaiselle

enemmistöläissosiaalidemokratialle uskon vahvistusta ulkomailta.

Lehti  totesi,  että  sota  oli  kaikkialla  Euroopassa  aiheuttanut  jonkinasteista  hämmennystä  ja

sekaannusta  sosiaalidemokraattien  kannattajakunnassa.  Näin  SDP  ei  ollut  ongelminensa  yksin.

Lehti huomioi kunkin maan erityisolosuhteet, mutta kuitenkin näki paljon enemmän yhdistäviä kuin

erottavia tekijöitä. SSd alkoi vuoden 1945 syksystä alkaen havaita merkkejä laajasta vastareaktiosta

sodan aikana  ja  välittömästi  sodan  jälkeen  tapahtuneelle  kommunistien etenemiselle. Lehti arvioi,

että  kommunistien  naamioiden  takana  harjoittama  solutus  ja  hajotustoiminta  ei  tuottanut  tulosta.

Kävi ilmeiseksi, että vapaissa oloissa sosiaalidemokraatit eivät missään halunneet organisatoriseen

yhteyteen kommunistien kanssa.

Suomen  Sosialidemokraatin  ja  Kansan  Lehden  mielestä  kahden  työväenpuolueen  malli  olikin

yhdistymistä  parempi  sekä  sosiaalidemokraattiselle  aatteelle  että  koko  työväenluokalle.

Sosiaalidemokraattisten  lehtien  mukaan  kommunistit  tavoittelivat  kussakin  maassa  sellaista
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yhteistoiminnan  organisaatiota,  joka  lisäsi  eniten  heidän  omaa  valtaansa.  Suomessa  ja

Skandinaviassa  tällainen  kommunistien  ihanneorganisaatio  oli  ”demokraattinen  liitto”,  Saksassa

yhtenäisyyspuolue. Valtapoliittiset tavoitteensa kommunistit verhosivat kukkaiskieleen.

Kansandemokraattiset  lehdet  tekivät  parhaansa  tällaisten  näkemysten  torjumisessa.  Kiinteä

työväenpuolueiden  yhteistyö  oli  yksi  tärkeimmistä  teemoista  kommunististen  puolueiden

ajankohtaisissa strategioissa kaikkialla Euroopassa.401

Enemmistöläissosiaalidemokraattisille  ja kansandemokraattisille  lehdille oli  yhteistä  se,  että omaa

mallia Euroopan työväenpuolueiden suhteiden  järjestämiseksi pidettiin koko työväenluokan etujen

mukaisena.  Vastapuolella  nähtiin  moraalisesti  arveluttavia  tavoitteita.  Kansandemokraattisissa

lehdissä syytökset kohdistuivat johtajiin, kun taas enemmistöläissosiaalidemokraattiset lehdet eivät

välittäneet tehdä eroa erilaisten äärivasemmistolaisten välillä. Taustalla oli se, että tannerilaiset eivät

halunneet  laajentaa  puolueen  kannatuspohjaa  vasemmalle.  Mitään  sympatiapisteitä  ei  tarvinnut

kerätä sieltä suunnalta.

Suomen  Sosialidemokraatti  julkaisi  Neuvostoliiton  ulkopuolisista  kommunisteista  tuskin  yhtään

sävyltään  myönteistä  kannanottoa.  SSd ei  tyytynyt  vain  torjumaan eurooppalaisten kommunistien

yhteistyötoiveita, vaan lehti siirtyi puolustuksesta hyökkäykseen. Suomen Sosialidemokraatti väitti,

että  Neuvostoliiton  ulkopuolella  ei  ollut  isänmaallisia  kommunisteja.  Kommunistit  pyrkivät

kansojensa etujen vastaiseen diktatuuriin.

Tietystä  varovaisuudesta  kertoo  Suomen  Sosialidemokraatin  toimituksen  sisäinen  työnjako:

pääkirjoituksissa ei näkynyt sellaisia heittoja, joita Ano Airiston pakinoissa oli. Pakinoitsija ”Muste

Maalari”  rinnasti  täysin  suorasanaisesti  kommunistien  ja  natsien  ideologian  ja  toimintatavat.

”MusteMaalari” hyökkäsi erityisen rajusti Norjan ja Tanskan kommunistipuolueita vastaan. Tällöin

hän  antoi  ymmärtää,  että  suomalaisten  kommunistien  kasvot  Kominternin  vuosien  1939  ja  1941

lehmänkäännösten yhteydessä pelasti nimenomaan se, että näillä ei ollut maan alta mahdollisuutta

ilmaista  kantojaan.  Tanskassa  ja  Norjassa  kommunistit  olivat  vuosina  1939–41  saaneet  julkaista

lehtiään, ja olleet kirjoituksissaan valmiit ymmärtämään Saksan politiikkaa varsin pitkälle. ”Muste

Maalari”  arvioi,  että  tämä  ”teerenpeli”  oli  pysyvästi  vahingoittanut  kommunistien  sisä  ja

ulkopoliittista uskottavuutta.

Atte Pohjanmaa, Unto Varjonen  ja Ano Airisto ajattelivat politiikasta siinä määrin samalla  tavalla,

että ensiksi mainitut eivät varmastikaan panneet pahakseen nimimerkki ”MusteMaalarin” räväkkää

401 Ks. esim. Haataja 1988, 160–164.
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tyyliä.  Varjosen  kirjoittamissa  valistuskirjasissa  oli  paljon  monia  samoja  teemoja  kuin  ”Muste

Maalarin” pakinoissa.402

Näyttää ehkä  yllättävältä, että  juuri  sodan Neuvostoliitolle  hävinneessä  maassa  sensuuri salli  näin

rajua kommunismin vastaista kirjoittelua. Sensuurin linja on kuitenkin selitettävissä. Neuvostoliiton

ulkopuolella kommunistit olivat vain yksi poliittinen voima muiden joukossa. Siksi kommunististen

puolueiden  arvostelu  ei  ollut  kritiikkiä  maan  sisäisiä  oloja  kohtaan.  Sen  sijaan  Neuvostoliittoa

valtiona,  neuvostoyhteiskuntaa  ja  kommunistista  puoluetta  ei  voitu  erottaa  toisistaan.

Neuvostoliiton  identiteetti  ja  maailmanhistoriallinen  tehtävä  rakentui  kommunistisen  ideologian

ympärille. Sensuuri suojeli bolshevikkeja, mutta ei kommunistista ideologiaa yleisellä tasolla. Näin

sosiaalidemokraattiset  lehdet  saattoivat  käyttää  ulkomaisia  esimerkkejä  kotikommunistien

vastaisessa kirjoittelussaan.

“MusteMaalari” samoin kuin Vapaa Sana  ja Työkansan Sanomat  ja koko Suomen kansa  tiesivät,

että Euroopan kommunistien poliittiset kannanotot vuoteen 1943 olivat  johdettavissa Kominternin

linjauksista.  Kominternista  ei  lehdissä  tosin  suoraan  puhuttu  ilmeisesti  siksi,  että  se  oli  ollut  niin

lähellä  Kremliä  ja  siten  sensuurin  määrittelemä  naapurin  sisäinen  asia.  “MusteMaalarille”

Kominternin  rooli  pahensi  sitä  huonoa  vaikutelmaa,  jonka  Euroopan  kommunistien  toiminta

vuosina  1939–41  oli  tehnyt.    Kansandemokraattiset  lehdet  suhtautuivat  edesmenneeseen

Kominterniin kunnioituksella, ja toistivat jokseenkin sanasta sanaan Kominternin antamat selitykset

kommunistien liitolle natsien kanssa.

Eurooppalaisia  kommunisteja  vastaan  kohdistetut  herjat  saivat  jokseenkin  aina  vastineen

jommassakummassa  kansandemokraattisessa  lehdessä.  Suomen  Sosialidemokraatin  toimitukselle

tällainen  asetelma oli  selvästi  tervetullutta  vaihtelua: vaihteeksi  naapurikin  joutui  vastaanottavalle

puolelle  ja  selittelemään  aatetoveriensa  edesottamuksia.  Varsinkin  Työkansan  Sanomat  näytti

ajoittain hermostuvan pahasti. TkS toivoi, että sensuuri olisi tulkinnut hyökkäykset kaikkien maiden

kommunisteja vastaan provokaatioiksi Neuvostoliittoa kohtaan.

Tutkitut  sosialidemokraattiset  lehdet  vaikenivat  Neuvostoliiton  poliittisesta  järjestelmästä  lukuun

ottamatta yhtä kertaa, kun SSd yritti kohteliaasti keksiä siitä jotain hyvää sanottavaa. Tällöinkin se

antoi ymmärtää, että neuvostojärjestelmä ei ollut sopiva muissa maissa.

Politiikka  ja  talous olivat  kuitenkin  tässä  tapauksessa  kaksi  eri  asiaa.  Suomen  Sosialidemokraatti

tunnusti  kommunistien  ansiot  Neuvostoliitossa  tapahtuneessa  sosialismin  rakennustyössä.

402 Valistuskirjasista ks. BeyerThoma 1990, 74.
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Neuvostoliitto  oli  1920luvun  lopulta  lähtien  kasvattanut  teollisuustuotantoaan  nopeammin  kuin

mikään  muu  maa  koskaan.  Oli  yllin  kyllin  näyttöä  sosialismin  kyvystä  luoda  vaurautta.

Neuvostoliitto oli sosiaalidemokraattisille lehdille esimerkki siitä, että sosialistisessa talousmallissa

oli enemmän potentiaalia kuin kapitalistisessa.

Suomen  Sosialidemokraatin  talouspoliittinen  linja  oli  sosialistinen,  ja  näyttääkin  siltä,  että

toimittajat eivät olleet oikeistososiaalidemokraatteja taloudellisessa mielessä. Epäselväksi jää, missä

määrin sosialistinen linja oli sydämen asia ja missä määrin taktisten näkökohtien sanelema. Sodan

jälkeen  ilmapiiri  oli  sellainen,  että  joukot  halusivat  kuulla  sosialismista,  ja  työväenlehden  oli

luontevaa myötäillä ajan uudistushenkeä.

Tutkittujen  enemmistöläissosiaalidemokraattisten  ja  kansandemokraattisten  lehtien  yhtenevät

näkemykset  Neuvostoliitosta  sosialistisen  kansantalouden  esikuvana  eivät  lievittäneet  keskinäistä

vihamielisyyttä.  Vapaa  Sana  ja  varsinkin  Työkansan  Sanomat  kiinnittivät  paljon  huomiota

ristiriitaan  tannerilaisten  sosiaalidemokraattien  puoluepoliittisen  vihamielisyyden  ja  näennäisen

neuvostoystävyyden välillä. Tätä ne tulkitsivat siten, että sovittelevatkin kannanotot oli tehty petos

mielessä.

*    *    *

Menneisyyden  tekojen  ja  tekemättä  jättämisten  ruotimisen  kautta  haettiin  asetelmia  tulevaisuutta

varten. Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien mielestä tannerilaisella oikeistososiaalidemokratialla

oli  yhtä  vähän  oikeutta  olla  mukana  hoitamassa  Suomen  kansan  asioita  kuin  revansistisella

taantumuksella. Kansandemokraattisten lehtien mielestä tannerilaisten ja taantumusporvarien 1930

luvulla  ja sotien aikana  johtama Suomi ei ollut demokratia. Laajentumiseen tähtäävä politiikka oli

määritelmän  mukaan  fasistista  politiikkaa. Tukea  näkemykselleen Vapaa  Sana  etsi  Neuvostoliiton

vapauttamasta  ItäEuroopasta. Kansandemokratioissa ei  “historiallisten puolueiden” kansan etujen

vastaiselle  toiminnalle  ollut  tilaa.  Näiden  puolueiden  asema  oli  käymässä  siinä  määrin  tukalaksi,

että rinnastus SDP:seen on hätkähdyttävä.

Kaikkien  tutkittujen  lehtien  perusnäkemys  valkoisen  Suomen  ulkopolitiikasta  oli  sama.

Oikeistohallitukset olivat hoitaneet sitä typerästi. Neuvostovastainen kiihotus vallitsi oikeistolaisten

hallitusten  suostumuksella.  Näin  kaikki  lehdet  olivat  sitä  mieltä,  että  myös  suomalaisella

osapuolella  oli  oma  vastuunsa  konfliktista  Neuvostoliiton  kanssa.  Kansandemokraattisten  lehtien

mielestä kaikki syy oli Suomen.
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Lähtökohdat  suhtautumisessa  oikeistoon  olivat  siis  jossain  määrin  samanlaiset,  mutta

johtopäätökset olivat erilaiset. Tämä yksittäinen esimerkki kuvaa hyvin radikaalin  ja  reformistisen

poliittisen ajattelun erilaisuutta.

Vapaan Sanan  ja Työkansan  Sanomien  toimittajat  näkivät  suomalaisen  oikeiston  politiikan  täysin

fasistisena.  Imperialistisesta  seikkailusta  piti  olla  seurauksena  sotasyyllisyystuomioita,  erottamisia

virkapaikoilta  sekä  lehtien  ja  poliittisten  järjestöjen  lakkauttamisia.  Vapaan  Sanan  ja  Työkansan

Sanomien  välillä  oli  kuitenkin  sävyero.  Radikaalimpi  kommunistilehti  kirjoitti  ronskimmin

suomalaisesta  fasismista  ja  vaati  rajumpia  keinoja  sen  taltuttamiseksi.  Työkansan  Sanomat  näki

Suomessa  laajaa  maanpetoksellista  toimintaa,  joka  uhkasi  orastavaa  demokratiaa.  TkS  vaati

kokoomuspuolueen lakkauttamista, Vapaa Sana ei.

Enemmistöläissosiaalidemokraattisten lehtien näkemys oli se, että poliittinen tyhmyys on tyhmyyttä

ja rikokset ovat erikseen. Oikeistohallitusten aikana 1920 ja 1930luvulla suhteita Neuvostoliittoon

ei  sosiaalidemokraattien  kehotuksista  huolimatta  yritetty  parantaa.  Sitten  olikin  jo  myöhäistä  –

suurpolitiikka  jätti  vuodesta  1939  lähtien  Suomelle  vain  vähän  liikkumavaraa.  Ehkä

merkittävimmässä  menneiden  vuosien  ulkopolitiikkaa  koskeneessa  kannanotossa  SSd:n

pääkirjoitustoimittaja totesi, että Suomi säilytti  sodassa ”pikkuvaltioaseman”  ja että  tästä oli  syytä

olla ylpeä.

Sosiaalidemokraattiset lehdet korostivat  länsimaiden tunnustusta Suomen kansanvallalle. Varsinkin

Kansan  Lehti  oli  loukkaantunut  ja  ärtynyt,  kun  laitimmainen  vasemmisto  sen  mielestä  mustasi

ulkomaalaisten suomalaisesta demokratiasta saamaa kuvaa. Kansandemokraattien taipumus leimata

vitivalkoisen  Suomen  lisäksi  myös  vuosien  1937–39  punamultaSuomi  vähintäänkin

puolifasistiseksi  valtioksi  epäilemättä  osaltaan  teki  vaikeammaksi  liennytyksen  SDP:n

enemmistölinjan  ja  kansandemokraattien  välillä.    Tannerilaisten  silmissä  kansandemokraattien

karkeansävyiset  kannanotot  luultavasti  näyttivät  lähinnä  poliittiselta  taktikoinnilta.  Tuskin

pysähdyttiin pohtimaan sitä, josko vankiloissa viruneet vasemmistososialistit ja kommunistit aidosti

katsoivat, että Suomi ei ollut vuoteen 1944 saakka oikeusvaltio kaikille kansalaisille.

Korostaessaan Suomen tasavallan demokraattista perinnettä Suomen Sosialidemokraatti  ja Kansan

Lehti etsivät perusteita kannalleen, jonka mukaan kaikilla puolueilla jo lakkautettua IKL:ää lukuun

ottamatta  oli  olemassaolon  oikeus.  Enemmistöläissosiaalidemokraattiset  lehdet  uskoivat,  että

porvarit  olivat  ottaneet  vanhan  ulkopolitiikan  seurauksista  opikseen.  Lehtien  arvio  oli,  että  aivan

marginaalisia  ryhmittymiä  lukuun  ottamatta  kaikki  suomalaiset  kannattivat  rauhallista

rinnakkaineloa Neuvostoliiton kanssa. SSd uskoi, että Neuvostoliitto luottaisi koko Suomen kansan
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rauhantahtoon,  mikäli  se  saisi  oikean  kuvan  Suomen  sisäpolitiikasta.  Siksi  suomalaisten  täytyi

huolehtia  siitä,  että  Neuvostoliitto  sai  Suomesta  totuudenmukaista  tietoa.  Suomen

Sosialidemokraatti  kuitenkin  katsoi,  että  laitimmainen  vasemmisto  likasi  omaa  pesää  ja  teki

kaikkensa  herättääkseen  naapurissa  epäluuloja  Suomea  kohtaan.  Menetellessään  näin  SKDL  oli

SSd:n  mielestä  uhka  Suomen  ulkopoliittiselle  asemalle.  Kansandemokraattien  toiminta  oli  siis

epäisänmaallista.

Vapaa  Sana  ja  Työkansan  Sanomat  tekivät  yhteenvetoa  työväenliikkeen  vasemman  laidan

saavutuksista  ja  tulevaisuuden  tehtävistä  tutkimusjakson  lopulla  nk.  rauhankriisin  jälkeen. Tällöin

tuli  jälleen  kerran  esiin  kansandemokraattisten  lehtien  vakava  suhtautuminen  käsitteeseen

isänmaallisuus. Suomen porvarit olivat vuodesta 1918 lähtien halunneet pitää kommunistit syrjässä

yhteiskunnallisesta  elämästä  vetoamalla  siihen,  että  he  syyllistyivät  valtiopetokseen  nojatessaan

politiikassaan voimakkaasti vieraan vallan tukeen. Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien mielestä

taantumuspiirit  ja  oikeistososiaalidemokraatit  olivat  syyllistyneet  juuri  tähän  rikokseen,  josta  he

kommunisteja syyttivät. Kommunistien ajama ulkopolitiikka oli aina ollut isänmaallista, koska sen

tavoitteena  oli  ollut  säästää  Suomen  kansan  kärsimyksiä  estämällä  Suomen  liukuminen  sotaan

imperialismin  tai  fasismin  puolella  demokraattisia  maita  vastaan.  Varsinkin  Työkansan  Sanomat

näki  “taantumusrintaman”  ja  sitä  tukeneiden  oikeistososiaalidemokraattien  toiminnassa  monia

merkkejä siitä, että ne haikailivat takaisin 1930luvun fasistista “demokratiaa”.

Laitimmaisen  vasemmiston  isänmaallisuuden  korostaminen  sopii  neuvostoliittolaisten  toverien

vuonna  1941  kommunistiselle  liikkeelle  asettamaan  tavoitteeseen:  kansallisten,  jossain  määrin

omaleimaisten,  kommunististen  puolueiden  tuli  olla  mukana  kansallisissa,  patrioottisissakin,

fasismin vastaisissa rintamissa. Toisaalta riippumatta kansainvälisistä virtauksista oli kyseenalaista,

voisiko  isänmaaton,  pelkästään  internationalistinen  puolue  vedota  Suomessa  laajempaan

äänestäjäkuntaan  kuin  kommunistien  kovaan  ytimeen.  Isänmaallisuus  oli  siis  taktisesti  tärkeä

teema.

Syksyn 1946 ”rauhankriisin” aikana Vapaa Sana liitti Suomen itsenäisyyden aikaisen ulkopolitiikan

laajempaan  kehykseen,  missä  yhteydessä  lehden  tavoitteena  oli  osoittaa  vasemmistolaisen

työväenliikkeen perinne Suomen kansan itsenäisyyden ja hyvinvoinnin parhaana suojelijana. Tässä

yhteydessä esitetty ajatus O. W. Kuusisen hallituksesta vuoden 1945 ministeristön henkisenä isänä

oli  provokatiivinen  ja  symboloi  kansandemokraattisten  ja  enemmistöläissosiaalidemokraattisten

lehtien peruuttamatonta näkemyseroa Suomen lähihistoriasta.

Yleisemminkin  tulkinnat  talvisodasta  olivat  teema,  joka  loi  kuilua  lehtien  välille.
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Kansandemokraattisten  lehtien  mielestä  Moskovan  rauhan  ehdot  olivat  oikeutetut.  Lehdet  toivat

esiin  talvisotatulkintansa  itsevarmasti.  Ei  synny  sellaista  vaikutelmaa,  että  ne  olisivat  selitelleet

kiusallista  asiaa  parhain  päin.  Rentola  on  arvioinut,  että  talvisota  sinetöi  kommunismin  paikan

suomalaisessa  yhteiskunnassa.403  Tarkastellun  lehtikirjoittelun  perusteella  on  helppo  kannattaa

Rentolan näkemystä.

*   *   *

Loppujen  lopuksi  sosiaalidemokraattien  ja  kommunistien  vaikeus  ymmärtää  toisiaan  kiteytyi

erimielisyyteen kahdessa suuressa periaatteellisessa kysymyksessä: ensinnäkin mikä oli “kansa”, ja

toiseksi millaisessa  suhteessa kansan tahto  ja kansan etu olivat  toisiinsa. Vaikka  sekä  suomalaiset

sosiaalidemokraatit että kommunistit puhuivat sodan jälkeen demokratiasta, he tarkoittivat eri asiaa,

eikä yhteisymmärrys ollut mahdollinen.

Sosiaalidemokraatit edustivat  länsimaista  liberaalia demokratiakäsitystä. Sen mukaan kansan tahto

kävi  ilmi vaaleissa,  joissa kansalaiset valitsivat edustajansa yleisellä  ja  yhtäläisellä äänioikeudella.

Se, jos kansa valitsi sosialistien kannalta epämiellyttäviä ehdokkaita, ei voinut olla syy enemmistön

tahdon sivuuttamiselle.

Kommunistien Leniniltä perityt käsitykset erosivat edellä kuvatuissa ratkaisevalla  tavalla. Leninin

mielestä  liberaali  demokratia  oli  kansanvaltaa  muodoltaan,  mutta  ei  sisällöltään.  Liberaaleissa

demokratioissa sellaisten yksilöiden ja ryhmien oli mahdollista saada vaikutusvaltaa, jotka käyttivät

sitä  työväenluokan  kurjistamiseen.  Pyrkimys  karsia  taantumukselliseksi  leimattujen  ryhmien

kansalaisoikeuksia  ei  tuottanut  kommunisteille  ItäEuroopassa  mitään  tunnontuskia.  Samoin

Suomessa laitimmainen vasemmisto halusi rajata oikeiston puhevaltaa.

Toiseksi kansan – josta siis “taantumukselliset” ryhmät oli rajattu pois – tahto ja objektiiviset edut

eivät  useinkaan  käyneet  yksiin.  Lenin  ei  uskonut  työväenluokan  kykyyn  omaehtoisesti  löytää

tietoisuus  yhteiskuntaluokista  ja  luokkataistelusta.  Niinpä  massoilla  oli  taipumus  jättää

joukkovoimansa hyödyntämättä ja äänestää vaaleissa “väärin”. Näin kapitalistisen riistojärjestelmän

perusta jäi jatkuvasti koskemattomaksi. Siis liberaali demokratia jähmetti yhteiskunnallisen epätasa

arvon.  Leninin  mielestä  luokattomaan  yhteiskuntaan  johtava  prosessi  tarvitsi  katalysaattorikseen

tieteellisen sosialismin periaatteet syvällisesti ymmärtäneen kaaderipuolueen, joka ajaisi työväestön

etuja silloinkin, kun tämä ei niitä itse näkisi.

403 Rentola 1994a, 177–178 , 194, 197, 207–208.
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Suuren antifasistisen  liittoutuman synnyttyä vuonna 1941 Euroopan kommunistipuolueet  laittoivat

leniniläisen politiikkakäsityksen pakastimeen. Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden yhteistyö vaati

myönnytyksiä puolin  ja toisin. Sodan aikana tehdyissä sopimuksissa  ja annetuissa  julkilausumissa

Stalin  sitoutui  siihen,  ettei  miehitetyille  alueille  perustettaisi  proletariaatin  diktatuureja.  Näin

kommunistipuolueet  siirtyivät  “kansandemokratian”  kannalle  siitä  huolimatta,  että  Lenin  ei  ollut

demokraatti.  Hyvänä  harjoituksena  tälle  uudelleenorientoitumiselle  oli  ollut  1930luvun

kansanrintamakausi,  jolloin  Euroopan  kommunistit  olivat  totutelleet  näkemään  parlamentin

muunakin kuin agitaation näyttämönä.

Lehdistökeskustelussa  demokratian  luonteesta  enemmistöläissosiaalidemokraattisilla  lehdillä  oli

etulyöntiasema,  sillä  niiden  suhtautuminen  demokratiaan  ei  ollut  muuttunut  neljännesvuosisataan.

Keskusteltaessa  eri  Euroopan  maiden  vaalituloksista  Vapaan  Sanan  kommunistitoimittajat  olivat

alakynnessä, sillä he joutuivat jatkuvasti pitämään leniniläisen vakaumuksensa piilossa. Tosin vielä

kesällä  1945  heidän  suhtautumisensa  liberaaliin  demokratiaan  vaikutti  varsin  ongelmattomalta,

mikä  johtui  luultavasti  siitä,  että  he odottivat  kommunisteille  vaalivoittoja  kaikkialla Euroopassa.

Kommunistitoimittajat  uskoivat,  että  sodan  mullistukset  olivat  avanneet  suurten  massojen  silmät.

Näin leniniläinen skeptismi demokratiaa kohtaan ei ollut tarpeen.

Kuitenkin  syksystä  1945  alkaen  kommunistit  kokivat  monissa  maissa  takaiskuja.  Tällöin  Vapaan

Sanan  kommunistitoimittajat  joutuivat  puolustuskannalle  –  selittelemään,  miksi  ihmiset  olivat

kussakin tapauksessa äänestäneet niin kuin äänestivät. Jos he olisivat voineet puhua asioista niiden

oikeilla  nimillä,  tällaista  tapauskohtaista  reagointia ei olisi  tarvittu. He olisivat voineet todeta, että

marxilais–leninistisen tieteellisen sosialismin mukaan kommunistien vaalitappiot johtuivat ihmisten

ymmärtämättömyydestä  ja  että  punaarmeijan  miehittämillä  alueilla  vaalien  ei  tarvinnut  olla  este

kansan edun toteutumiselle, mistä tulevat sukupolvet olisivat kiitollisia.

Mutta  kuten  sanottu,  kommunistitoimittajat  joutuivat  pitämään  kynttilänsä  vakan  alla.  He  eivät

voineet torjua Suomen Sosialidemokraatin hyökkäyksiä vetoamalla historian objektiivisiin lakeihin,

vaikka nämä lait olivat kommunistien puolella. He joutuivat ottelemaan toinen käsi selän takana.

Yllä  on  ollut  puhe  kommunistitoimittajista.  Vapaan  Sanan  sosialistitoimittajien

demokratiakäsitykset  oletettavasti  poikkesivat  jossain  määrin  kommunistisista.  Tarkastellun

kirjoittelun  perusteella  tätä  ei  voida  kuitenkaan  todentaa.  Vapaasta  Sanasta  hahmottuu  yksi  linja,

josta on vaikea löytää nyansseja.

*    *    *
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Enemmistöläissosiaalidemokraattisten  ja  kansandemokraattisten  lehtien  välistä  keskustelua  kuvaa

hyvin  se  tosiasia,  että  tutkimukseni  piiriin  rajaamastani  aineistosta  en  löytänyt  yhtään  artikkelia,

jossa  jompikumpi  lehti olisi avoimesti myöntänyt oman puolueen tai eurooppalaisten aatetoverien

tehneen poliittisia virhearviointeja.  Läpikäymissäni  noin  1700  lehdessä

enemmistöläissosiaalidemokraattiset  ja kansandemokraattiset  toimittajat esittävät  satoja  yksilöityjä

syytöksiä  toista  aatesuuntaa  vastaan.  Kun  vastustajan  kannanotoissa  haistettiin  epäloogisuutta,

tällaiseen  tartuttiin  hyvin  nopeasti.  Poliittisten  vastustajien  hyökkäykset  eivät  kuitenkaan

sekoittaneet  toimitusten  konsepteja.  Milloinkaan  reaktio  ei  ollut  myönnytys,  edes  lievä  sellainen.

Minkäänlaista haparoivaakaan yhteisen maaperän etsimistä ei ole nähtävissä.

Lehdistötutkimuksen aakkosiin kuuluu oivallus, että lehtien esittämillä näkemyksillä ei tarvitse olla

mitään  yhteyttä  sen  kanssa,  mitä  lehtien  toimitukset  pitävät  totuutena.  Kuitenkin  Suomen

Sosialidemokraattia ja Vapaata Sanaa lukiessa vaikutelmaksi  jää, että toimitukset todella katselivat

maailmaa  niin  täysin  eri  tavalla,  että  vastapuolen  näkemyksien  ymmärtäminen  oli  mahdotonta.

Ajankohtainen  taktiikka  toki  paistaa  läpi  monista  kirjoituksista,  mutta  kaikkien  tutkittujen  lehtien

suuret  linjat  olivat  eheitä  ja  johdonmukaisia.  Muiden  lehtien  tapaan  myös Vapaan  Sanan  linja oli

ristiriidaton, vaikka toimituksessa oli sekä kommunisteja että vasemmistososialisteja.

Vapaan Sanan linjasta voidaan tehdä erilaisia päätelmiä. Yksi voi ajatella, että toimittajien erilaisista

aatteellisista  taustoista  huolimatta  heidän  näkemyksensä  ulkovalloista  ja  ulkopolitiikasta  olivat

aidosti  hyvin  samankaltaiset.  Toinen  olettaa,  että  ennen  kaikkea  samansuuntaiset  sisäpoliittiset

tavoitteet  –  esimerkiksi  pyrkimys  eristää  SDP:n  tannerilainen  johto  –  vaikuttivat  kannanottoja

yhdenmukaistavasti.  Kolmannen  mielestä  Vapaan  Sanan  monoliittinen  linja  ja  toisaalta  Vapaan

Sanan  ja  Työkansan  Sanomien  linjojen  samankaltaisuus  on  todiste  siitä,  että  molemmat  olivat

tosiasiassa kommunistilehtiä.

Tällaisia tulkintoja tekivät jo aikalaiset. Tannerilaisten johtama SDP ei tunnustanut SKDL:n asemaa

itsenäiseksi,  vaan  vaati  SKP:ta  ottamaan  poliittisen  vastuun  SKDL:stä.404

Enemmistöläissosiaalidemokraattiset lehdet pitivät SKDL:oa SKP:n esiliinana, SKDL:n sosialisteja

kommunistien  myötäjuoksijoina  tai  palvelijoina  ja  Vapaata  Sanaa  kommunistilehtenä.  Suomen

Sosialidemokraatti  ei  kantaa  ottavissa  artikkeleissaan  käyttänyt  termiä  kansandemokraatit,  vaan

kutsui jatkuvasti kaikkia skdl:läisiä kommunisteiksi.

SKDL:ää  perustettaessa  julkilausuttu  tavoite  oli  koota  demokraattisia,  antifasistisia  ryhmittymiä

404 H. Soikkanen 1991, 189.
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yhteiseen  rintamaan.  Siksi  SKDL:n  ja  SKP:n  samaistaminen  oli  kansandemokraattien  mielestä

vääristelyä. SKDL:n perustajien näkökulmasta Vapaan Sanan linjaa voitaisiin ehkä tulkita siten, että

vuosina 1945–46 demokraattisissa piireissä vallitsi aito, laaja yksimielisyys Suomen lähihistoriasta

ja  tulevaisuuden  haasteista  sekä  työväenliikkeen  roolista  uudenlaisen  demokraattisen  Suomen

rakentamisesta.  Vapaan  Sanan  yksimielisyys  ei  ollut  kommunistista  yksimielisyyttä,  vaan  se

heijasteli laajojen demokraattisten piirien näkemyksiä. Näin linja sopi nimenomaan Suomen Kansan

Demokraattisen liiton päääänenkannattajalle.

Jos  lehtien  vastakkainasettelua  pohditaan  filosofisen  totuusproblematiikan  kautta,  voidaan  tulkita,

että  sosiaalista  todellisuutta  oli  vaikeaa  hahmottaa  vastapuolen  silmin.  Esimerkiksi  se,  että

Ribbentrop  ja Molotov allekirjoittivat vuorotellen asiakirjan 23.8.1939, oli  konkreettinen  tosiasia,

josta  oli  kiistämätöntä  todistusaineistoa.  Mutta  sosiaalisesta  todellisuudesta  hyvin  pieni  osa  on

tällaista,  joka  voidaan  havainnoida  samalla  tavalla  objektiivisesti  kuin  luonnontieteen  ilmiö.  Heti

kun  irtaannutaan  konkreettisista  tapahtumista  ajatusten,  motiivien  ja  aatteiden  tasolle,  sosiaalinen

todellisuus  lakkaa  olemasta  objektiivisesti  todennettavissa.  Ei  ollut  mitään  objektiivista  totuutta

natsien ja kommunistien suhteesta 1939–1941. Sekä sosiaalidemokraateille ja kommunisteille omat

mielipiteet  näyttäytyivät  epäilemättä  objektiivisesti  tosina,  mutta  vastapuolta  ei  ollut  mahdollista

saada hyväksymään tätä, vängättiin kuinka paljon tahansa.405

Epäilemättä  useimmat  uskolliset  puoluelehtien  lukijat  pitivät  oman  lehden  näkemyksiä

perusteltuina.  Omien  joukkojen  uskon  vahvistajana  puoluelehtien  propagandatehtävä  saattoi  siis

hyvinkin  toteutua.  Sen  sijaan  loikkarien  värvääminen omiin  riveihin  tuskin  onnistui  kovin  hyvin.

Satunnaiselle lukijalle lehtien suurten linjojen johdonmukaisuus todennäköisesti peittyi yksittäisten

argumenttien  kärkevyyksien  ja  provokaation  taakse.  Lehtien  yksittäiset  argumentit  olivat

ymmärrettäviä  ja  johdonmukaisia,  jos  lukija  oli  sisäistänyt  laajemman  ajatusmaailman.  Toisaalta

ajatusmaailma  rakentuu  pienistä  palasista,  ja  luultavasti  poliittinen  vastustaja  hylki  niitä.  Tälle

käsitykselle  antavat  tukea  Vapaan  Sanan  levikkinumerot.  VS  oli  journalistisesti  korkeatasoinen

lehti,  minkä kilpailijatkin  tunnustivat.  Kuitenkin  levikin  perusteella  voidaan  päätellä,  että  lehti  ei

tavoittanut  lainkaan  lukijoita  laitimmaisen  vasemmiston  ulkopuolelta  tai  jos  joitakin  tavoitti,  niin

nämä  häipyivät  vuoden  1946  loppuun  mennessä. Vapaan Sanan  levikki  oli  vuonna 1947  enää 27

000.406

Nähtävästi Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien toimituksia harmitti Suomen Sosialidemokraatin

405 Tässä kappaleessa ei ole tahattomasti sekoitettu johdannon historianfilosofista todellisuuspohdintaa ja tutkielman
toimijoiden kokemuksia sosiaalisesta todellisuudesta. Historiantutkimuksen totuus ja toimijoiden kokema
sosiaalinen todellisuus ovat tietysti kaksi eri asiaa.

406 Kuparinen 1980, 85.
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haluttomuus  itsekritiikkiin  enemmän  kuin  oli  asian  laita  toisin  päin.  Vuoden  1946  loppuun

mennessä VS:n ja TkS:n turhautuminen alkoi käydä ilmeiseksi. Vuoden 1945 alussa Vapaa Sana oli

todennut  Tannerin  tuomitsemisen  ja  hänen  luottomiestensä  syrjäyttämisen  olevan  keino  päästä

työväenliikkeen  yhteistyöhön  ilman  menneisyyden  painolastia.  Yhtään  myönnytystä  tässä  tai

missään  muussakaan  asiassa  ei  SDP:n  päääänenkannattajalta  kuulunut.  Tutkimusjakson  lopussa

vajaat kaksi vuotta sotasyyllisyyskeskustelun alkamisen jälkeen Tannerin perilliset istuivat sitkeästi

SDP:n  johdossa.  Tällöin  ärtymys  voitti  taktiikan,  ja  Vapaa  Sana  syytti  sosiaalidemokraattista

kenttäväkeä lammasmaisesta johtajiensa palvelemisesta.
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