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Tässä tutkielmassa perehdytään 1920-luvun, tarkemmin vuosien 1926 – 27, poliittiseen historiaan. 
Tutkimuskohteena ovat Suomen puoluekentän neljä porvaripuoluetta Kansallinen edistyspuolue, 
Kansallinen kokoomuspuolue, Maalaisliitto ja Ruotsalainen kansanpuolue. Työssä tarkastellaan 
näiden puolueiden välisiä suhteita Väinö Tannerin sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen 
aikana 1926 – 1927. Aikarajaus käsittää myös Tannerin hallituksen edeltäjän Kyösti Kallion II 
hallituksen kaatumisen marraskuussa 1926 ja Tannerin hallituksen seuraajan J. E. Sunilan 
hallituksen muodostumisen joulukuussa 1927. Tutkimusaiheen tausta on 1920-luvun poliittisessa 
historiassa, jonka muodostaa mosaiikkimainen porvaripuolueiden välisten suhteiden verkosto. 
Vuosikymmenen alkua hallitsi maalaisliiton ja edistyspuolueen välinen keskustayhteistyö, joka 
kariutui maalaisliiton katsantokantojen oikeistolaistumiseen. Tätä keskustayhteistyötä seurasi 
maalaisliiton ja kokoomuksen oikeistokeskustayhteistyön aika, joka päättyi Tannerin hallituksen 
muodostamiseen. Katsantokantoja ja mielipideilmastoa värittävät myös 1920-luvun puolivälissä 
nousussa ollut aitosuomalaisuus ja puolueiden sisäiset ristiriidat. 
 
Tämän työn tavoitteena on perehtyä ja pureutua pintaa syvemmälle porvaripuolueiden välisten 
suhteiden mosaiikkiin ja sitä kautta selvittää, mitä olivat ne vaikuttimet, joiden kautta ja avulla 
poliittisia päätöksiä tehtiin. Päästäkseen käsiksi näihin vaikuttimiin täytyy ensiksi vastata 
kysymykseen siitä, millaisen tilanteen Tannerin hallituksen muodostuminen loi porvaripuolueiden 
välille. Edellä mainitun melko konkreettisenkin kysymyksen myötä tutkimusongelma tiivistyy 
kysymyksiin siitä, miten puolueet identifioivat itsensä ja toisaalta millaisina ne näkivät toisensa. 
Miten näissä mielikuvissa ilmenivät puolueiden ideologiat, mentaliteetit, toiseus, viholliskuvat ja 
stereotypiat. Viimeisenä kysymyksenä nousee esiin se, kuinka paljon tehdyt ratkaisut perustuivat 
mentaliteetteihin tai ideologioihin ja kuinka paljon niihin realiteetteihin, joiden keskellä päätöksiä 
tehtiin. 
 
Tutkimuksen aineiston muodostavat puolueiden ja yksittäisten poliitikkojen arkistomateriaalit, 
sanomalehtiaineisto, valtiopäiväasiakirjat sekä tutkimuskirjallisuus. Mikään edellä mainituista 
aineistoryhmistä ei yksinään muodosta tärkeintä lähdepohjaa, vaan kaikki osa-alueet ovat yhtä 
merkittävässä roolissa tutkimusongelman ratkaisussa. Arkistomateriaali koostuu eri puolue-elinten, 
erityisesti puolueiden eduskuntaryhmien, pöytäkirjoista. Niiden avulla on pyritty valottamaan 
tunnelmia ja mielipideilmastoa puolueiden sisällä. Yksittäisten poliitikkojen arkistoista saatu 
materiaali on osaltaan merkittävästi valottanut poliitikkojen henkilökohtaisia, toisille poliitikoille 
kerrottuja mielipiteitä ja katsantokantoja. Sanomalehtiaineisto ja valtiopäiväasiakirjat ovat toimineet 
täydentävinä ja myös uusia näkökantoja avaavina lähderyhminä. Tutkimuskirjallisuutta koskien 
1920-lukua on vähän, joskin viittauksia vuosikymmenen tapahtumiin riittää useimmissa sotien 
välistä historiaa käsittelevissä teoksissa.  
 
Työn metodologisena lähestymistapana toimii ajatus ihmisen ajatusmaailman, käsityksien ja 
uskomuksien heijastumisesta yksilön toiminnassa. Ihmisten ajatusmaailma ja sosiaalinen todellisuus 



on olemassa vain heidän itsensä sille antamien merkitysten, aatteiden ja käsitysten välityksellä. 
Puolueiden toimintatapojen ja ideologioiden voidaan siis olettaa heijastavan puolueen jäsenten 
henkilökohtaista mentaliteettia, arvomaailmaa. Työssä lähdetään siitä oletuksesta, että ihmisen 
toiminnan jälkiä tutkimalla on mahdollista sanoa jotain myös toiminnan taustalla vaikuttaneista 
mentaliteeteista ja ideologioista. Tätä kautta voitaneen myös pyrkiä ymmärtämään ja selittämään 
puolueiden välisiä suhteita ja syy-yhteyksiä niiden muodostumiseen. Metodologisen 
lähestymistavan pohjana on pääasiassa toiminut Markku Hyrkkäsen teos Aatehistorian mieli. 
 
Työn merkittävimpänä lopputuloksena on porvaripuolueiden ideologioissa tapahtunut 
uudelleenajattelu, murros ja sen vaikutukset puolueiden välisiin suhteisiin. Ennen Tannerin 
hallitusta porvaripuolueet olivat kyenneet aina muodostamaan hallituspulan ratkaisuksi uuden 
porvarihallituksen. Tannerin hallituksen muodostumisen kuitenkin mahdollisti porvaripuolueiden 
sisällä tapahtumassa ollut mentaliteettien murros. Maalaisliitossa, Edistyspuolueessa ja RKP:ssä 
vuoden 1927 eduskuntavaaleihin mennessä tapahtui ideologioiden selvä suuntaus kohti 
vasemmistomyönteisempää politiikkaa. Vain Kokoomus pitäytyi perinteisessä, jyrkän anti-
sosialistisessa asenteessaan.  
 
Maalaisliitossa ja RKP:ssä vasemmistolaistumiskehitys johti myös luokkapuoluesuuntauksen 
voimistumiseen. Puolueet kävivät eduskuntavaalitaisteluun hyvin luokkakeskeisillä ohjelmilla ja 
menestyivät hyvin. Edistyspuolueen uusi vasemmistoporvarillisuus pitäytyi edelleen vahvasti 
yleispuoluelinjalla, mikä ei vedonnut äänestäjiin, vaan puolue menetti merkittävästi 
vaikutusvaltaansa puoluekartalla. Kokoomus kävi perinteisin suomalaisen konservatismin ja 
yleispuolueen teemoin vaalitaistelun ja kärsi tappion. Porvarikenttä jakautui siis kahdella tavalla 
kahtia: vasemmistomyönteiset maalaisliitto, edistyspuolue ja RKP vastaan oikeistolainen kokoomus 
ja toisaalta luokkaetuja ajaneet maalaisliitto ja RKP vastaan yleispuolueet edistyspuolue ja 
kokoomus. Tannerin hallitusta seurasi maalaisliiton vaalivoiton rohkaisemana J. E. Sunilan 
maalaisliittolainen vähemmistöhallitus. Sunilan hallituksesta ei edes neuvoteltu, vaan Maalaisliitto 
lähti lähes yksimielisesti toteuttamaan uuden ideologisen suuntauksensa mukaista politiikkaa. 
 
Tässä työssä käytetty metodologinen lähestymistapa on melko uusi sovellettuna poliittisen historian 
aiheisiin, joten vastaavanlaisia avauksia on tehty varsin vähän. Tästä näkökulmasta katsottuna työn 
tutkimustulokset tarjoavat omalla tavallaan uutta tietoa ja näkökulmia poliittisen historian 
tutkimukseen. Hyvinkin perinteisistä poliittisen historian lähteistä on pyritty puristamaan uutta 
tietoa ja uusia katsantokantoja. 
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1 Johdanto  

1.1 Sisäpoliittisia suuntaviivoja 1920-luvulla 

1920-luvun sisäpolitiikan lähtökohtia olivat vuoden 1918 sota ja valtiomuototaistelu. Nämä 

tapahtumat loivat alkuasetelman, jonka puitteissa sisäpolitiikka itsenäisessä Suomessa alkoi 

muotoutua. Vuoden 1918 tapahtumat synnyttivät rajalinjan erityisesti porvareiden ja 

vasemmistopuolueiden välille. Porvaripuolueiden kesken erimielisyyksiä aiheutti 

valtiomuototaistelu. Tässä yhteydessä liberaaleja, tasavaltalaisia arvoja korostivat Edistyspuolue ja 

Maalaisliitto, kun taas konservatiivisten ja monarkististen arvojen puolesta taistelivat Kokoomus ja 

Ruotsalainen kansanpuolue. Nämä asetelmat ja kumppanuussuhteet muuttuivat vuosikymmenen 

kuluessa melko radikaalisti poliittisten realiteettien vaihtuessa. 

Valtiomuototaistelun ja vuoden 1918 sodan aiheuttamat jännitteet näkyivät puolueiden välisessä 

kanssakäymisessä ja hallitusten muodostamisessa. SDP kieltäytyi vuosikymmenen puoleenväliin 

asti kategorisesti hallitusvastuusta kapitalistisessa yhteiskunnassa. RKP piti suomalaisia porvareita, 

erityisesti Edistyspuoluetta ja Maalaisliittoa, liian suomalaisnationalistisina. Maalaisliitto vieroksui 

Kokoomusta liian oikeistolaisena ja vanhoillisena. Kokoomus sen sijaan piti Maalaisliittoa 

sivistymättömänä luokkapuolueena. Kokoomuksen ja Edistyspuolueen välejä hiersi erilainen 

suhtautuminen vasemmistoon: Kokoomuksen konservatiivisen ajatusmallin mukaan koko 

vasemmisto oli kumouksellista, Edistyspuolueen liberaalissa maailmakuvassa vain kommunistit 

edustivat kumouksellista sosialismia. Tämä suhteiden mosaiikki johti siihen, että 1920-luvun 

alkupuolella sisäpoliittisena suuntauksena vallitsi keskustayhteistyö Edistyspuolueen ja 

Maalaisliiton kesken.1  

Keskustayhteistyön kulta-aika osoittautui kuitenkin varsin lyhyeksi, sillä vuonna 1924 vaalien 

jälkeen muodostettu Lauri Ingmanin kaikkien porvaripuolueiden koalitiohallitus katkaisi 

Maalaisliiton ja Edistyspuolueen yhteisen taipaleen. Suuntaus Maalaisliitossa oli alkanut käydä 

kohti Kokoomusta. Edistyspuolue miellettiin nyt liian kaupunkilaiseksi. Myös Edistyksen 

liberaalimpi suhtautuminen kommunisteihin ajoi Maalaisliittoa kohti oikeistolaisempaa politiikkaa 

ja Kokoomusta. Kokoomuksen vuoden 1922 puoluekokouksessa omaksuma oikeistolaisempi ja 

konservatiivisempi aate vetosi nyt myös Maalaisliiton piirissä. Vaikka puolueiden välillä oli 

                                                 
1 Vares 1991; 43-44; Rommi 1974, 13; Jansson 1982, 65. 
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erimielisyyksiä muun muassa asutuslaeista ja virkamieskysymyksestä, nousi vahvaksi yhteiseksi 

nimittäjäksi kommunismin vastustaminen.2  

Ingmanin porvarikoalitiossa johtavaksi voimaksi muotoutuivat konservatiiviset arvot ja 

asiantuntemus. Puolueagitaatio ja luokkapolitiikka saivat väistyä. Sisäpolitiikassa oli siirrytty 

Kokoomuksen ja Maalaisliiton oikeistoyhteistyön aikaan. Maalaisliiton johdossa oli aatteellisen 

yleispuolueen nimeen vannonut Kyösti Kallio. Samanaikaisesti oikeistoyhteistyön kukoistuksen 

kanssa nousi poliittiseen päiväjärjestykseen suomenkielinen nationalismi, aitosuomalaisuus. 

Aitosuomalaisuus ei automaattisesti korreloinut oikeistolaisuuden kanssa, sillä suuntauksen vahvin 

kannatus löytyi Maalaisliitosta eikä suinkaan oikeistolaisimmaksi mielletystä Kokoomuksesta. 

Maalaisliitossa aitosuomalaisuus kytkettiin yhteen kansanvaltaisuuden kanssa, mistä seurasi RKP:n 

leimaaminen sekä kansalliseksi että sosiaalis-yhteiskunnalliseksi viholliseksi, mikä saattoi tietysti 

olla totta maaseudun todellisuudessa.3 

Kokoomuksen ja Edistyspuolueen suhtautumista aitosuomalaisuuteen tasoitti poliitikkojen läheinen 

suhde ruotsinkieliseen sivistyneistöön ja talouselämään. Kokoomuksen ja RKP:n välejä lämmitti 

myös yhteinen monarkismin perintö. Jos yleinen suuntaus kulki kohti oikeistolaistumista, oli RKP:n 

piirissä suuntaus liukumassa vastakkaiseen suuntaan kohti vasemmistoa. Puolueen tiukentunut 

suhtautuminen nousevaan aitosuomalaisuuteen ajoi sen tekemään yhteistyötä kielikysymykseen 

neutraalimmin suhtautuvan SDP:n kanssa. Virallinen suunnanmuutos puolueessa tapahtui vuoden 

1924 eduskuntavaaleissa, joiden jälkeen 2/3-osaa puolueen edustajista painotti kielikysymyksen 

merkitystä ohi kommunismin vastustamisen. Puolueen oikeistosiiven oppositio painotti kuitenkin 

kaiken aikaa porvariyhteistyön merkitystä. Ingmanin hallituksen jälkeen RKP:n politiikaksi 

muodostui eristäytyminen ja puolustautuminen kaikin keinoin kielellistä sortoa vastaan.4  

Oikeistosuuntauksen kulta-aika oli yhtä lyhyt kuin keskustayhteistyön. Kokoomuksen ja 

Maalaisliiton tiet erkanivat Kallion II hallituksen aikana vuosina 1925-26. Maalaisliitto koki 

yhteistyön toimivan vain Kokoomuksen ehdoilla. Maalaisliiton sisällä oli myös vahvistunut 

kahtiajako Kyösti Kallion ja J. E. Sunilan kannattajiin. Kallio pyrki säilyttämään porvariyhteistyön 

ja puolueen yleispuolueluonteen. Sunila taas halusi ohjata puoluetta lähemmäs vasemmistoa ja 

selvempää luokkapuoluesuuntausta. Oman osansa kiistaan toivat myös presidentti Relanderin ja 

Kallion huonot välit. Relander tuki ennemmin Sunilaa, mikä omalta osaltaan vaikutti negatiivisesti 

                                                 
2 Vares 1991, 44-45; Rommi 1974, 12. 
3 Vares 1991, 48-55; Mylly 1989, 210-216, 220-221; Hokkanen 1986, 448-450. 
4 Nordström 1946, 46-56; Vares 1991, 56-60. 
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myös Kallion ja Sunilan väleihin. Lopulta tämä porvariston eripuraisuus johti Tannerin 

sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen syntyyn joulukuussa 1926.5 

1.2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimuskysymys 

Tämän työn tarkoituksena on perehtyä ja pureutua pintaa syvemmälle edellä kuvattuun 

porvaripuolueiden välisten suhteiden mosaiikkiin ja siten selvittää, mitä olivat ne vaikuttimet, 

joiden kautta ja avulla poliittisia päätöksiä tehtiin. Päästäkseen käsiksi näihin vaikuttimiin täytyy 

ensiksi vastata kysymykseen siitä, millaisen tilanteen Tannerin hallituksen muodostuminen loi 

porvaripuolueiden välille. Edellä mainitun melko konkreettisenkin kysymyksen myötä 

tutkimusongelma tiivistyy kysymyksiin siitä, miten puolueet identifioivat itsensä ja toisaalta 

millaisina ne näkivät toisensa. Miten näissä mielikuvissa ilmenivät puolueiden ideologiat, 

mentaliteetit, toiseus, viholliskuvat ja stereotypiat. Viimeisenä kysymyksenä nousee esiin se, kuinka 

paljon tehdyt ratkaisut perustuivat mentaliteetteihin tai ideologioihin ja kuinka paljon niihin 

realiteetteihin, joiden keskellä päätöksiä tehtiin. 

Tutkittavat puolueet ovat Kansallinen edistyspuolue, Kansallinen kokoomuspuolue, Maalaisliitto ja 

Ruotsalainen kansanpuolue. Aikarajaus alkaa Kallio II hallituksen kaatumisesta marraskuusta 1926 

ja jatkuu aina J. E. Sunilan hallituksen nimittämiseen joulukuuhun 1927. Tannerin hallituksen aika 

edustaa sitä poikkeusta porvarihallitusten jatkumossa 1920- ja 1930-luvuilla, joka vahvistaa 

säännön. Tämän vuoksi Tannerin hallituksen ajan tutkiminen kokonaisuutena on perusteltua ja 

hedelmällistä ja antaa erityisen hyvän mahdollisuuden päästä tutkimukselle asetettuihin 

tavoitteisiin.   

1920-luvun poliittinen historia on tutkimuksellisesti jäänyt paljolti taka-alalle, koska 

vuosikymmentä rajaavat molemmin puolin enemmän huomiota saaneet tapahtumat: vuodet 1917 ja 

1918 sekä toisaalta 1930-luvun alun äärioikeistolaisuus. Itse olen kuitenkin kiinnostunut 1920-

luvusta juuri näiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi. Takana on itsenäistyminen, vuoden 1918 

sota ja valtiomuototaistelu, jotka kaikki eri tavalla jakoivat poliittista kenttää. Toisaalta edessä on 

1930-luku, Lapuan liike ja äärioikeistolaisuus. 1920-luku onkin mielenkiintoinen suvantovaihe, 

joka tasoittaa menneitä erimielisyyksiä ja toisaalta nostattaa joukon uusia. Porvaristo usein 

käsitetään ja esitetään aatteiltaan ja eduiltaan yhtenäiseksi ryhmäksi. Tästä syystä se usein esitetään 

                                                 
5 Vares 1991, 60-64; Jansson 1982, 66. 
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yhtenä toimijana, haluan opinnäytteessäni osoittaa, että tämä käsitys on liian yksioikoinen ja 

yleistävä. Olisi riskialtista ottaa annettuna ajatus homogeenisesta porvaristosta. 

Metodologinen lähestymistapa 

”Historiatieteen sisäisessä kentässä aatehistorioitsija kohdistaa huomionsa 
inhimillisen toiminnan ajatuksellisiin ulottuvuuksiin: käsittämiseen, 
kokemiseen, näkemiseen ja ymmärtämiseen.”6 

En ole aktiivisesti pyrkinyt lokeroimaan työtäni sen lähestymistavan tai aihealueen perusteella 

mihinkään tiettyyn historiantutkimuksen suuntaukseen ja kuitenkin edellä esitetty määritelmä sopii 

täydellisesti niihin tavoitteisiin, joita itse olen työlleni asettanut. Pyrin selvittämään ja 

ymmärtämään sitä, miten politiikan toimijat ovat käsittäneet, kokeneet, nähneet ja ymmärtäneet 

poliittisen todellisuuden 1920-luvulla.  Hyrkkäsen kirjassaan esittelemä aatehistoriallinen 

lähestymistapa on monelta osin  yhtenevä sen ajatusmallin kanssa, jonka pohjalta olen työtäni 

tehnyt. Jos siis haluaa esittää jonkin määritelmän siitä, mihin historiantutkimuksen suuntaukseen 

työni kuuluu, määrittelisin sen itse poliittis-aatehistorialliseksi. Metodisen viitekehyksen 

hahmottelemisessa on auttanut myös Niko Kanniston pro gradu –työ Valtapeliä ja 

vasemmistolaisuutta. Huplilaisuus Suomen Sosialidemokraattisessa puolueessa 1925 – 1930. 

Kannisto on pyrkinyt tulkitsemaan toimijoiden motiiveja ja tavoitteita eletyn menneisyyden ja 

odotetun tulevaisuuden asettamista lähtökohdista. 

Jotta olisi mahdollista tavoittaa ne käsitykset ja se ymmärrys, joka toimijoita on ohjannut, on 

tutkittava ensisijaisesti heidän toimintaansa. Toiminnan jälkien tutkiminen on mahdollista, mutta 

samalla toiminnan selittäminen ja ymmärtäminen on erittäin vaikeaa, sillä toimintaa ohjanneesta 

ajattelusta on hyvin vähän todistusaineistoa jäljellä. Mahdollisuudeksi jää toiminnan 

rekonstruoiminen. Toiminta ei Hyrkkäsen mukaan kuitenkaan koskaan ole niin läpinäkyvää, että 

siitä voitaisiin suoraan nähdä sitä johtaneet ajatukset. Ajatusmaailmaa onkin selvitettävä 

todistusaineiston tulkinnan perusteella. Ajattelun ja toiminnan välisen yhteyden osoittaminen on 

päättelyä, tulkintaa, mutta sellaisena välttämätöntä.7  

Ihmisten ajatusmaailma, sosiaalinen todellisuus on olemassa vain heidän itsensä sille antamien 

merkitysten, aatteiden ja käsitysten, välityksellä. Olisi liian yksinkertaistavaa olettaa, että heidän 

aatteensa ja käsityksensä olisivat erillisiä heidän toiminnastaan, sen syitä tai seurauksia. Hyrkkänen 

esittääkin, että hedelmällisintä on tutkia, miten tietyt käsitykset ja uskomukset johtivat toimintaan 
                                                 
6 Hyrkkänen 2002, 13. 
7 Hyrkkänen 2002, 27. 
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tietyissä tilanteissa tai millä tavalla aikalaiset käyttivät käsityksiään.8 Tämä ajatus on toiminut 

lähtökohtana työssäni. Jotta voisi ymmärtää ja selittää ihmisten käsityksiä ja aatteita, on 

tiedostettava, että niiden taustalla vaikuttavat niin tiedostamattomat mentaliteetit kuin tiedostetut 

ideologiat, stereotypiat, viholliskuvat, toiseuden kokemus ja erityisesti tilanne ja konteksti.   

Pohdittaessa mentaliteetin käsitettä tämän työn viitekehyksessä, on perusteltua käsittää poliittiset 

puolueet yhteisöiksi, joiden jäsenet jakavat samanlaisen ajatus- ja arvomaailman ja ovat omaksuneet 

puolueen tavoitteet näiden arvojen edistämiseksi. Yhteistä ajatus- ja arvomaailmaa voidaan nimittää 

myös mentaliteetiksi, mikä onkin kirjallisuudessa määritelty yhteisölle tiettynä aikana ominaiseksi 

ajattelun ja tuntemisen sisältöjen ja tapojen kokonaisuudeksi. Mentaliteetti on kollektiivinen, 

yhdistävä tekijä, jota yhteisö tai yksilö kuitenkaan ei tiedosta. Mentaliteetin käsite asettaa 

tietoisuuden ja ajattelun suhteen uuteen valoon: historiaa ei voikaan enää katsoa vain yksilöllisen 

ajattelun tietoisena konstruktiona. Mentaliteetit ovat riippuvaisia sosiaalisista ryhmistä, esimerkiksi 

puolueesta, sukupuolesta, ammatista, koulutuksesta ja niin edelleen. Se, mikä ryhmä tai piirre 

milloinkin muodostaa yhtenäisen mentaliteetin, on jokaisen tutkimuksen tekijän ratkaistava itse. 

Tässä työssä yksilöitä yhdistävän mentaalisen ryhmän muodostaa poliittinen puolue. Tutkimalla 

rajattua kohdetta, neljää puoluetta, ei ole mahdollista tehdä pitkälle meneviä yleistyksiä kokonaisen 

aikakauden mentaliteetista. Kuitenkin myös rajatun ongelman käsitteleminen ja siihen vastaaminen 

antaa mahdollisuuden sanoa jotain mentaliteeteista tai kulttuurista yleisemmin.9 

Yhteinen mentaliteetti ja sen ajamiseksi hyväksytyt keinot tiivistetään yleensä käsitteeseen 

ideologia. Ideologia määrittelee ryhmälle perusedut ja antaa toiminnalle tavoitteen. Ideologia onkin 

enemmän yhteiskunnallinen kuin psykologinen käsite. Mentaliteeteista voi – ja monesti varmasti 

kasvaa – tietoisuuden ja systemaattisuuden lisääntyessä ideologia, joka ilmentää niitä 

mentaliteetteja, joista se on muodostunut. Mentaliteetit ja ideologiat johtavat ihmisiä tietynlaiseen 

käyttäytymiseen ja levittävät tietynlaista todellisuuskuvaa. Mentaliteetin, ja varmasi myös 

ideologian, olemassaolon sanotaan parhaiten näyttäytyvän konflikteissa ja vastakohtaisuuksissa.10 

Mentaliteettien ja ideologian voidaan siis katsoa ilmentävän niitä vaikuttimia, joiden ohjaamina tai 

joiden avulla poliitikot päätöksiään tekevät. Tannerin hallituksen aika tarjoaakin erinomaisen 

konfliktin näiden vaikuttimien tarkastelemiseen.  

                                                 
8 Hyrkkänen 2002, 55. 
9 Hyrkkänen 2002, 76, 87; Kjellberg 1995, 10-13; Knuuttila 1992 120; Korhonen 2001; 42-44, 48-49; Mikkeli 1984, 
129. 
10 Hyrkkänen 2002, 81; Kjellberg 1995, 11, 14, 22-23; Manninen 1989, 71; Mikkeli 1984, 132. 
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Niin mentaliteetti kuin ideologia voivat olla tutkimuksessa sekä kohde että väline. Siis tutkimalla  

ideologiaa tai mentaliteettia voi ymmärtää ihmisten toimintaa ja toisaalta taas ihmisten toimintaa 

tutkimalla paljastuu heidän ideologiansa tai mentaliteettinsa. Tässä työssä aion tukeutua 

nimenomaan jälkimmäiseen eli välineelliseen tapaan käsittää ja käyttää mentaliteetin ja ideologian 

käsitteitä. Tämä käsitteiden kaksipuolisuus voidaan ilmaista toisellakin tapaa: toisaalta nämä 

käsitteet ovat menneisyydessä olevia rakenteita, konteksteja, toisaalta tutkijan luomia jäljennöksiä, 

tulkintoja menneestä.11   

”Maailma jakaantuu meihin ja heihin, hyviin ja pahoihin, ystäviin ja 
vihollisiin. Maailman jakaminen meihin ja heihin, hyviin ja pahoihin, 
kuuluu edelleen olennaisena osana poliittiseen propagandaan.”12 

Sitaatti Paloheimon ja Wibergin nykypäivän politiikkaa käsittelevästä teoksesta kuvaa hyvin 

politiikan teon todellisuutta myös lähes sata vuotta sitten. Ihmisen tapa luokitella maailma 

lokeroihin, jotta se on helpompi käsittää, ei ole muuttunut mihinkään vuosien kuluessa. Tämä 

lokerointi ja luokittelu meihin ja heihin on pääsylippu mentaalisiin ja ideologisiin arvoihin, joiden 

valossa tai varjossa politiikkaa tehtiin.  

Politiikan teon välineenä käytettiin myös paljon mielikuvia, stereotypioita ja viholliskuvia, joiden 

avulla yritettiin muokata ja luoda yhteistä identiteettiä puolueen jäsenille. Identiteetti mielletään 

yleensä henkilökohtaisena minäkuvana, mutta voidaan ajatella myös, että puolueen jäsenten 

identiteetit muodostavat yhteisen puolueen identiteetin, kuvan puolueesta suhteessa muihin 

puolueisiin.  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian piirissä hyvin suosittu toiseuden -käsite soveltuu 

myös tämän työn työkaluksi. Toiseus on toisten sosiaalista poissulkemista yhteiskunnasta tai 

yhteisöstä. Erottelu meihin ja heihin, me vastaan muut –asenne, oli hyvin hallitsevaa myös 1920-

luvun politiikassa. 

1.3 Puolueista ja käsitteistä 

Tutkimuksen kohteena ovat, kuten todettua,  porvaripuolueet. Päästäkseen puolueiden ja 

ideologioiden määrittelyssä eteenpäin, on tarpeellista määritellä kuka tai mikä on porvari. 

Tietosanakirjassa porvari määritellään sosialismia vastustavaksi. Tämä yksinkertaistava määritelmä 

on tämän työn kannalta riittävä, sillä poliittisen kentän saattoi 1920-luvulla jakaa kahtia sosialismia 

kannattaviin eli vasemmistopuolueisiin ja sosialismia vastustaviin eli porvaripuolueisiin. 

Luonnollisesti porvari- ja sosialistipuolueiden välillä oli myös muita erottavia tekijöitä. Myös 
                                                 
11 Hyrkkänen 2002, 104-105; Korhonen 200148-51. 
12 Paloheimo 1997, 251. 
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porvarileirin sisällä oli hyvinkin suuria eroja muun muassa sen suhteen, kuinka jyrkästi sosialismin 

vaaroihin suhtauduttiin. Seuraavassa esitellään lyhyesti kaikki tutkimuskohteina olevat puolueet, 

edeten aakkosjärjestyksessä. Samalla perehdytään myös tutkimuksen kannalta olennaiseen 

käsitteistöön.13 

Kansallisen edistyspuolueen juuret olivat autonomian ajan perustuslaillisuutta ajaneessa 

Nuorsuomalaisessa puolueessa. Nuorsuomalainen puolue koostui nuorista, radikaaleista aineksista, 

jotka eivät hyväksyneet Suomalaisen puolueen, vanhasuomalaisten, Venäjän suhteen suosimaa 

myöntyvyyspolitiikkaa. Erityisesti sortovuosina ero puolueiden välillä näyttäytyi suurena. Muissa 

kysymyksissä nämä puolueet olivat hyvinkin lähellä toisiaan. Itsenäistymisen jälkeen Suomen 

puoluekenttään muodostui kaksi uutta puoluetta, kun Kansallinen edistyspuolue ja Kansallinen 

kokoomuspuolue perustettiin. Kansallinen edistyspuolue perustettiin 8.12.1918 ja sen riveihin 

siirtyi suurin osa nuorsuomalaisista ja pieni osa vanhasuomalaisista.14  

Edistyspuoluetta perustettaessa tavoitteena oli puolue,  joka saavuttaisi kannatusta sekä oikealta että 

erityisesti myös vasemmalta. Puolueen suhtautuminen vasemmistoon olikin hyvin liberaali ja 

periaatteena oli, että työväestölle oli annettava heille kuuluva osa omien intressiensä 

suojelemisessa. Puolueen ohjelman perustaksi muodostui sosiaaliliberalismi. Alun perin 

tärkeimpinä kysymyksinä olivat perustuslaillisuuden perintö ja tasavaltalaisen valtiomuodon 

saavuttaminen. Ensimmäiset kymmenen vuotta perustamisensa jälkeen puolue oli kooltaan 

keskisuuri maan puoluekentässä. Sillä oli noin parisenkymmentä edustajaa eduskunnassa aina 

vuoteen 1927 asti. Vuoden 1927 vaaleissa puolue kärsi tappion kutistuen kymmenen edustajan 

pienpuolueeksi, jollaisena se säilyi lakkauttamiseensa asti vuoteen 1951.15  

Keskeisimpänä käsitteenä Edistyspuolueen osalta esiin nousee liberalismi. Tietosanakirjan mukaan 

liberalismi on vapaamielinen, suvaitsevainen, säännöistä ja perinteistä vapaampi suhtautumistapa 

vastakohtana jäykemmälle, vanhoillisemmalle ja autoritaarisemmalle suhtautumiselle, 

konservatismille.16 Tässä määritelmässä kiteytyy tämän työn kannalta liberalismin olennaisin 

sisältö, erityisesti Edistyspuolueen suhteen – vapaamielinen ajattelutapa vastakohtana vanhoilliselle 

konservatismille.17 Näkökulma Edistyspuolueeseen ja puolueen suhde muihin puolueisiin kiteytyy 

voimakkaasti kolmen lähtökohdan ympärille: perustuslaillisuus, valtiomuototaistelu ja liberalismin 

                                                 
13 puolueiden organisaatioista ks. Outi Hölttä, Suomen puolueiden organisaatiot vuosina 1918-1939. 
14 Nieminen 2002, 81-90; Borg 1965, 36-40; yksityiskohtaisemmista tapahtumista puolueen perustamiseen liittyen ks. 
esim. Borg 1965, 124-129. 
15 Tarponen 1955, 40-49; Jussila 2000, 363. 
16 Tietosanakirja Factum. WSOY, Porvoo 2005. 
17 lisää liberalismista ja sen roolista Suomen historiassa ks. esim. Valta, vapaus, edistys ja kasvatus. toim. Vares 2002. 
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ideologia. Näiden kolmen asian kautta muodostuu Edistyspuolueen suhde muihin 

porvaripuolueisiin. 

Samaan aikaan Edistyspuolueen kanssa, itsenäistymisen murroksessa syntyi Kansallinen 

kokoomuspuolue. Puolueen juuret olivat Suomalaisessa puolueessa, joka autonomian aikana 

kannatti myöntyvyyssuuntausta toimintatapana suhteessa emämaahan Venäjään. Ajatuksena oli 

myöntyä tiettyyn pisteeseen asti niihin vaatimuksiin, joihin oli mahdollista myöntyä, jotta 

vältyttäisiin konflikteilta ja aseman huonontumiselta. Jos Edistyspuolue perustettiin lähes 

jatkumoksi Nuorsuomalaiselle ideologialle, perustettiin Kokoomuspuolue Suomalaisen puolueen 

pohjalle, mutta päällimmäiseksi periaatteeksi nousi vahvan valtiovallan luominen estämään vuoden 

1918 sotaan johtaneet sisäiset vaaratekijät. Pyrkimys vahvaan hallitusvaltaan ja monarkiaan olivat 

ne yhdistävät tekijät, jotka johtivat Kansallisen kokoomuspuolueen syntyyn 9.12.1918.18  

Uuden kokoomuspuolueen vanhasuomalainen enemmistö edusti varovaista, 

tarkoituksenmukaisuuteen perustuvaa pragmatismia vanhan myöntyvyyssuunnan hengessä. 

Enemmistö kannatti jatkuvuutta ja puolusti kristillis-eettisistä syistä sosiaalisia reformeja. 

Nuorsuomalaisista puolueeseen liittynyt vähemmistö oli sen sijaan ”kaikki tai ei mitään” –

hengessään suoran toiminnan kannalla. He halusivat ajaa suuria kansallisia uudistuksia, mutta eivät 

antaneet suurta painoarvoa sosiaalisille reformeille. Yhteistä kaikille oli kuitenkin lujan mutta 

rajoitetun valtion ja kansallisten arvojen puolustaminen. Virallisesti Kokoomus siirtyi ajamaan 

konservatiivista politiikkaa vuoden 1922 puoluekokouksesta lähtien, mutta jo perustamisvaiheen 

periaatteet monarkismin ja vahvan hallitusvallan toiveineen ilmensivät suomalaisen konservatismin 

arvoja. Sosiaalinen reformismi ja suuret uudistukset tippuivat pois konservatismin mukaantulon 

myötä, muuten ihanteet säilyivät samoina.19 

Nykymääritelmän mukaan konservatismi on yhteiskunnallisten olojen, tapojen ja aatteiden 

säilyttämistä tai varovaista uudistamista kannattava poliittinen suunta.20 Snellmanin ja Yrjö-

Koskisen perintönä kokoomuslaisen suomalaisen konservatismin21 erityispiirteeksi ja yleväksi 

tavoitteeksi muodostui konservatismin yleisistä valtiovaltaa vastustavista periaatteista huolimatta 

vahvan kansallisvaltion luominen. Kansan tahto oli perustuslakien yläpuolella. Kokoomuksen 

suomalainen konservatismi oli ennemminkin pragmaattista kuin teorioilla hienostelua. 

                                                 
18 tarkemmin Suomalaisen puolueen historiasta ks. Leino-Kaukiainen 1994 ;Borg 1965, 141; ks. myös Borg 1964, 88-
90. 
19 Suvanto 1994, 221-222; Rommi 1974, 12; Rantala 1960, 15-16. 
20 Tietosanakirja Factum. WSOY, Porvoo 2005. 
21 Suomalaisesta konservatismista lisää esim. Jyrki Smolander, Suomalainen oikeisto ja kansankoti.  
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Suomalaiseen konservatismiin kuului luja, mutta kokonaisuuden etua rajoittamaton valtiovalta ja 

liberalistinen talouspolitiikka. Koti, uskonto ja isänmaa olivat vahvasti mukana Kokoomuksen 

identiteetissä. 

Vaikka Kokoomus 1920-luvulla ajoi tietoisesti konservatiivista politiikkaa, oli konservatiivi 

käsitteen käyttö erittäin harvinaista. Puolueen piirissä viitattiin mieluummin oikeistoon tai 

oikeistolaisuuteen, mitä voidaankin 1920-luvun kontekstissa pitää, ja tässä työssä pidetään, 

synonyymina konservatismille.22 Tämä yhtäläisyysmerkkien käyttö ei kenties ole oikeisto-termin 

nykymerkityksessä korrektia, mutta tämän työn lopputulosten kannalta näiden käsitteiden tarkempi 

erottelu ei ole merkityksellistä. Vasta 1920-luvun jälkeinen kehitys on antanut aihetta näiden 

termien tarkemmalle määrittelylle. Myös Kokoomuksessa alettiin oikeisto-termin käyttöä vieroksua 

1930-luvulta, IKL:n lakkauttamisesta alkaen.23 

Koska Kokoomuksen aatemaailman nousi konservatismista, asetti se lähtökohtaisesti tietyt 

reunaehdot suhtautumiselle muihin puolueisiin. Konservatismin ajatus pysyvyydestä, hitaasta 

muutoksesta ja kumouksellisuuden vastustamisesta loivat edellytykset ja toisaalta rajoitukset 

yhteistyölle muiden puolueiden kanssa. Kokoomuksen ja sen poliitikkojen toimintaa tuleekin 

selittää ja ymmärtää näiden reunaehtojen puitteissa. 

Maalaisliitto syntyi äänioikeusuudistuksen synnyttämässä tilanteessa, jossa uusista 

äänestäjäjoukoista lähdettiin kilpailemaan kiivaasti. Sosialidemokraatit olivat määritelleet omassa 

ohjelmassaan intressiryhmikseen muun muassa työläiset ja maaseudun tilattoman väestön, mutta 

itsenäisiä pienviljelijöitä ei ollut otettu aktiivisesti huomioon. Kun sekä Nuorsuomalaiset että 

Suomalainen puolue olivat selvästi enemmän kaupunkilaisten ammatinharjoittajien kuin maaseudun 

talonpoikien puolueita, oli olemassa selvä tilaus maalaisväestön omalle puolueelle. Samanaikaisten 

pyrkimysten seurauksena maahan perustettiin vuonna 1906 kaksi maalaisväestön etuja ajavaa 

puoluetta: Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalainen maalaisliitto, keulamiehenään Santeri Alkio, ja 

Suomen maalaisväestön liitto.24 

Nämä kaksi puoluetta olivat kuitenkin tavoitteissaan niin lähellä toisiaan, että ne yhdistyivät 

yhdeksi puolueeksi Maalaisliitoksi 8.11. 1908. Uusi Maalaisliitto asettui ajamaan itsenäisten 

pienviljelijöiden ja talonpoikien etuja. Vuonna 1917 tärkeäksi ohjelmakysymykseksi entisten 

rinnalle nousi Suomen valtiollisen aseman ja hallitusmuodon järjestäminen tasavaltalaiselta 

                                                 
22 Rantala 1960, 55. 
23 Rantala 1960, 55. 
24 Borg 1965, 75-79. 
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pohjalta. Maalaisliitolla ei ollut ideologista esikuvaa eikä muutakaan ismiä, jonka pohjalta se olisi 

muodostunut. Tämä koettiin pidemmän päälle ongelmaksi. Vuonna 1921 Maalaisliitto uusi 

poliittisen ohjelmansa ja siihen kirjattiin tavoitteeksi vaatimus uuden, kapitalismista ja sosialismista 

selvästi erottuvan talousjärjestelmän luomisesta. Tavoitteeksi otettiin osuustoiminnan kehittäminen 

ja laajentaminen sekä yksityisille toimijoille kerääntyneen suurpääoman jakaminen palvelemaan 

yhteistä hyvää.25 Tämä tavoite tunnettiin vuonna 1927 nimellä ”Se kolmas”, viitaten järjestelmän 

rooliin kolmantena vaihtoehtona kapitalismin ja sosialismin lisäksi. 

Vaikka kaikissa tutkittavissa puolueissa oli 1920-luvulla sisäisiä ristiriitoja, olivat ne Maalaisliitossa 

tutkittavana ajankohtana suuremmassa roolissa kuin missään muussa puolueessa. Maalaisliittoa ja 

sen eduskuntaryhmää repi kahtia sekä henkilökohtainen että aatteellinen ristiriita puolueen kahden 

eturivin poliitikon Kyösti Kallion ja J. E. Sunilan välillä. Puolueen eduskuntaryhmä ja osittain myös 

puolueen kenttäväki oli jakautunut kalliolaisiin ja sunilalaisiin. Kallion ajama politiikka korosti 

Maalaisliiton yleispuolueroolia ja tavoitteita yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä. Sunila taas oli 

selväpiirteisemmin ajamassa tiukasti maalaisväestön etuja ja Maalaisliittoa luokkapuolueeksi. 26 

Tähän ristiriitaan palataan perusteellisemmin myöhemmin.  

Maalaisliitto hahmottuu siis niin sisäisten kiistojensa kuin ulkoisen identiteetin muodostuksensa 

kautta suhteessa muihin porvaripuolueisiin. Sisäiset kiistat saivat oman lisävärinsä Kallion 

oikeistomyönteisyyden ja Sunilan vasemmistosuuntautuneisuuden myötä. Maalaisliitolla ei ollut  

mitään selkeää ideologista ohjenuoraa, vaikka ”Se Kolmas” olikin yritelmä siihen suuntaan. 

Maalaisliiton roolia ja linjauksia poliittisella kentällä joutuukin arvioimaan enemmän sen kautta 

kenen kanssa yhteistyötä tehtiin.  

Ruotsalaisen kansanpuolueen edeltäjä, svekomaanien Ruotsalainen puolue, edusti 

kielipuoluetraditiota. Ruotsalainen kansanpuolue perustettiin edeltäjänsä hengessä ajamaan ja 

turvaamaan ruotsinkielisten etuja toukokuussa 1906. Vuonna 1917 puolueen ohjelmaa uudistettiin. 

Siitä poistettiin lähes kokonaan sosiaalinen ohjelma ja korostettiin ohjelman ruotsalais-kansallisia ja 

kieli-ideologisia piirteitä. RKP oli Kokoomustakin kiivaammin monarkismin kannalla taisteltaessa 

tulevasta valtiomuodosta. Voidaankin sanoa, että RKP oli 1920-luvun alkuvuosiin saakka Suomen 

konservatiivisin puolue. Tämä luonnehdinta ei suinkaan johdu pelkästään monarkismin tavoittelusta 

vaan puolue edusti politiikassaan yleisesti konservatismin aatetta.27 

                                                 
25 Borg 1965, 162. 
26 Mylly 1989, 210-216, 220-221; Hokkanen 1986, 448-450. 
27 Borg 1965, 65-67, 72; Suvanto 1994, 220. 
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Lähestyttäessä 1920-luvun puoliväliä konservatismin periaatteet saivat kuitenkin väistyä RKP:ssä 

aitosuomalaisuuden vallattua alaa politiikan päiväjärjestyksessä. Vuoden 1924 puoluekokouksessa 

saivat vielä perinteistä porvariyhteistyötä korostaneet poliitikot ja konservatiiviset arvot jalansijaa, 

mutta saman vuoden vaaleissa puolueen vastavalituista kansanedustajista 2/3-osaa kannatti  

yhteistyön tekemistä mieluummin vasemmiston kuin oikeiston kanssa, jotta kieli-ideologiset 

tavoitteet saataisiin taattua.28 RKP siirtyi siis jyrkimmästä konservatiivipuolueesta positiivisimmin 

vasemmistoon suhtautuneeksi porvaripuolueeksi. Puolueessa säilyi kuitenkin konservatiivisia 

arvoja ja porvariyhteistyötä korostanut oppositio. RKP:n politiikkaa täytyykin lähestyä 

kielikysymyksen, konservatiivisten arvojen ja yksilöliberalismin aiheuttamien ristiriitojen valossa. 

Suunnan muutoksen niin RKP:ssä kuin Maalaisliitossa aiheuttanut aitosuomalaisuus vaatii myös 

määrittelyä. Aitosuomalaisten tavoitteiden mukaan suomen kielestä tuli tehdä ainoa pääkieli ja 

ruotsinkieli piti alistaa paikallisen vähemmistökielen asemaan, sillä suomenruotsalaisen väestön 

asema oli yksi suurimpia esteitä aidon suomalaisen kulttuurin ja todella kansallisen valtion 

tulevaisuuden tiellä. Aitosuomalaisuuden periaatteita alkoivat ensimmäisenä ajaa muun muassa 

Helsingin Aitosuomalainen Kerho ja ylioppilaiden Akateeminen Karjala Seura eli AKS. Vähitellen 

aitosuomalaisuuden henki levittäytyi myös poliittisiin puolueisiin. Voimakkaimmin 

suomalaisuuden asiaa lähti ajamaan Maalaisliitto. Edistyspuolue ja Kokoomus suhtautuivat 

maltillisesti aitosuomalaisten vaatimuksiin. RKP:n suhtautuminen on jyrkän kielteinen ja SDP:ssä 

kielikysymykseen suhtauduttiin Väinö Tannerin sanoin kuudennen luokan kysymyksenä eli sille ei 

annettu suurta painoarvoa. Aitosuomalainen liike ei varsinaisesti koskaan saavuttanut mitään suuria 

voittoja, mutta esimerkiksi Maalaisliitto saavutti suuren vaalivoiton aitosuomalaisin tunnuksin 

vuonna 1927.29 

Kuten edellä on käynyt ilmi, käytän puolueiden nimiä ajan hengen mukaisesti isolla kirjoitettuina. 

1920-luvulla puolueet kirjoittivat nimensä isolla, ja koska tässä työssä puolueet ovat keskeisiä 

toimijoita, katson isojen alkukirjainten käytön olevan perusteltua. Käsitteistä myös suomalainen 

porvaristo kuuluu samaan sarjaan. Aikalaiset käyttivät ilmaisua suomalainen porvaristo kuvaamaan 

suomenkielisiä porvaripuolueita eli Edistyspuoluetta, Kokoomusta ja Maalaisliittoa. Puhuttaessa 

ruotsalaisista tarkoitettiin, tietysti asiayhteydestä riippuen, yleensä RKP:n kansanedustajia ja 

kannattajia. Olen käyttänyt tätä luokittelutapaa ja kirjoitusasua myös tässä työssä. Tarkoitukseni ei 

siis ole vihjata, että ruotsinkielisiä ei olisi laskettu suomalaisiksi.  

                                                 
28 Nordström 1946, 46-56; Jernström 1984; Borg 1965, 187. 
29 Uino 1989, 192-200. 
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1.4 Lähteet ja työn rakenne 

1920-luvun poliittista historiaa sivuavia teoksia on Suomessa kirjoitettu kiitettävän paljon, mutta 

vuosikymmentä on aatehistoriallisesti tutkittu varsin niukasti. Aihealuetta sivuavia teoksia ovat 

muun muassa Lauri Ingmanista ja Kyösti Kalliosta kirjoitetut henkilöhistoriat, jotka ovat auttaneet 

tämän työn tekemisessä suuresti. Myös Maalaisliitosta, Kokoomuksesta, RKP:stä ja SDP:stä 

kirjoitetut puoluehistoriat ovat omalta osaltaan olleet korvaamattomia tapahtumahistoriallisen 

viitekehyksen luojina. Ainoastaan Edistyspuolueen puoluehistoria uupuu. Apuna Edistyspuolueen 

osalta on toiminut Tyko Tarposen lisensiaatintyö Kansallinen Edistyspuolue, sen kannatuksen 

väheneminen ja puolueen loppu. Työ on tosin valmistunut jo vuonna 1955 ja sen tutkimusote on 

hyvin tapahtumahistoriaan keskittyvä, mutta Edistyspuolueen vähäisten säilyneiden materiaalien 

tukena työ on ollut arvokas.  

Työn lähtökohtien ja lähestymistavan kannalta merkittävin teos on ollut Vesa Vareksen Itsenäisyys 

ja poliittisen mentaliteetin muutos. Johdannon osalta olen turvautunut pääasiassa Vareksen kirjan 

tarjoamaan kuvaan 1920-luvun poliittisesta historiasta. Vareksen kirjassaan käyttämä 

lähestymistapa ja tutkimusote on hyvin pitkälti saman suuntainen tämän työn kanssa. Teos oli 

merkittävä tiennäyttäjä tätä tutkimusta suunniteltaessa. Työn metodologisen viitekehyksen on 

viitoittanut Markku Hyrkkäsen teos Aatehistorian mieli. Sen tarjoamilla työkaluilla on ollut astetta 

helpompaa tarttua lähdemateriaaliin ja uskoa, että lopputulos vastaa sitä, mitä on lähdetty 

hakemaan. Aatehistorian mieli on avannut ajattelussani uusi uria, joiden kautta olen toivottavasti 

päässyt parempaan lopputulokseen.  Kaiken kaikkiaan käyttämäni kirjallisuus koostuu pääasiassa 

taustoittavasta kirjallisuudesta, joka jollain tavalla ja tasolla on tarjonnut relevanttia tietoa 

tutkimuskohteesta.  

”Tutkimuksen kohteena on siis tieto, jonka teksti sisältää, mutta jota sen 
kirjoittaja ei ole tullut tietoisesti tematisoineeksi. Kaikki toiminta sanoo 
jotain taustalla olevasta mentaliteetista, jonka pystymme tavoittamaan 
ainoastaan tulkitsemalla tämän toiminnan jälkiä eli ”historiallisia 
lähteitä”.”30 

Aatehistoriallisen tutkimuksen kysymyksiin vastaavat samat lähteet kuin muunkin 

historiantutkimuksen kysymyksiin. Tärkeintä on mitä ja miten niiltä kysytään.  

Primäärilähteeni koostuvat arkistolähteistä, sanomalehdistä ja valtiopäiväasiakirjoista. 

Arkistolähteistä suurimman osan muodostavat puolueiden eduskuntaryhmien pöytäkirjat, 

                                                 
30 Hyrkkänen 2002, 88. 
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puoluekokouspöytäkirjat sekä muut puoluehallinnon asiakirjat, jotka ovat tarjonneet 

mielenkiintoista lähdemateriaalia. Eduskuntaryhmien pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti 

keskustelupöytäkirjoja ja niiden anti on erityisesti RKP:n osalta ollut runsasta. Valitettavaa on, että 

Edistyspuolueen arkistoon Kansallisarkistossa on päätynyt ja säilynyt vain murto-osa kaikesta 

puolueen materiaalista. Tästä johtuen Edistyspuolueen osalta olen joutunut tyytymään siihen 

vähään, mitä on ollut saatavilla, eikä esimerkiksi eduskuntaryhmän pöytäkirjoja ole juurikaan ollut 

käytettävissäni.  

Toisen merkittävän ja erittäin hyvää materiaalia tarjonneen arkistolähderyhmän muodostaa 1920-

luvun eturivin poliitikkojen välinen kirjeenvaihto ja henkilökohtaiset muistiinpanot. 

Edistyspuolueen osalta arvokasta lisäinformaatiota tarjosi Oskari Mantereen arkisto. 

Merkittävimmän lisän toi kuitenkin Hjalmar J. Procopén käymä kirjeenvaihto muun muassa Lauri 

Ingmanin ja Kyösti Kallion kanssa. Tämäkään aineistoryhmä ei ole millään muotoa täydellinen 

johtuen siitä, että toimijat itse eivät ole pitäneet arkistoa, se on tuhoutunut tai sitä ei ole lahjoitettu 

arkistolaitokselle. Tällainen arkistoton poliitikko on muun muassa J. E. Sunila.  

Yhden suuren ja erityisen merkittävän primäärilähderyhmän muodostaa poliittinen lehdistö. Olen 

valinnut jokaiselta puolueelta yhden päälehden ja katson sen riittävän, sillä tein kartoituksen, johon 

valitsin kolme päälehteä kaikilta puolueilta ja luin lehtiä kevään 1927 ajalta.31 Tämä kartoituksen 

tuloksena oli, ettei maakuntalehtien kirjoittelussa ollut mitään merkittävää linjaeroa suhteessa 

puolueiden päälehtiin. Kartoituksen perusteella katsoin viisaammaksi, jo työekonomisista syistä, 

ottaa käsittelyyn vain jokaisen puolueen pää-äänenkannattajan. Työni tarkoitushan ei ole vertailla 

puoluelehdistön sisäisiä erimielisyyksiä vaan puolueen yleistä linjaa suhteessa muihin puolueisiin. 

Työssä käytetyt lehdet ovat: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ilkka ja Uusi Suomi. 

Edistyspuolueen pää-äänenkannattajan Helsingin Sanomien levikki oli vuonna 1927 47 500 

kappaletta. RKP:n johtava puoluelehti oli Hufvudstadsbladet, jonka lähin levikkitieto on vuodelta 

1924, jolloin levikki oli 40 000. Levikkitiedon puuttuminen ei silti kyseenalaista 

Hufvudstadsbladetin asemaa puolueen pää-äänenkannattajana. Maalaisliiton suurin puoluelehti ja 

pää-äänenkannattaja oli Ilkka. Levikkinsä (9000) puolesta Ilkka ei kilpaile muiden porvarilehtien 

kanssa samassa sarjassa, mutta oli silti aikansa kiistaton Maalaisliiton päälehti ja 

kannanmuodostaja. Kokoomuksen lehdistä pää-äänenkannattajan status oli Uudella Suomella, jonka 

                                                 
31Lehdet olivat  Edistyspuolueelta Helsingin Sanomat, Turun Sanomat ja Kaleva, Kokoomukselta Uusi Suomi, Karjala 
ja Aamulehti, Maalaisliitolta Ilkka, Savon Sanomat ja Liitto , RKP:ltä Hufvudstadsbladet, Svenska Pressen ja 
Vasabladet 
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levikki oli 37 293.32 Lehdistöviitteiden osalta olen noudattanut seuraavaa politiikkaa: kaikki viitteet, 

joissa ei erikseen muuta mainita, ovat viittauksia pääkirjoituksiin. Kaikki kolumnit, pakinat tms. 

olen maininnut erikseen. 

Kolmannen primääriaineistoryhmän muodostavat valtiopäiväpöytäkirjojen puheenvuorot. Niihin 

viitatessani olen pyrkinyt ilmoittamaan sen kohdan, josta viittauksen asiasisältö löytyy, sillä 

puheenvuorot saattavat ajoittain olla erittäin pitkiä, joten olisi kohtuutonta vaatia viittauksen 

tarkistajaa lukemaan koko puheenvuoro. Jos puhuja on käsitellyt samaa aihetta moneen kertaan 

puheensa aikana, olen viitannut koko puheenvuoroon. Pöytäkirjaviitteiden yhteyteen on tarvittaessa 

liitetty myös viite kyseiseen keskusteluun liittyviin asiakirjoihin tai liitteisiin, jotta asia 

kokonaisuutena kävisi ilmi.  

Yhtenä primäärilähteenä, tietyin varauksin, olen käyttänyt myös presidentti Relanderin toimitettua 

päiväkirjaa. Päiväkirjamateriaalin käyttö vaatii aina tiukkaa lähdekritiikkiä, kuten muutkin historian 

lähteet. Merkittävät, ja itseään sellaisena pitävät, poliitikot tapaavat kirjoittaa päiväkirjojaan ikään 

kuin kunnialuetteloina omasta toiminnastaan muistoksi jälkipolville. Hyvin vahvasti tässä hengessä 

on kirjoitettu myös Relanderin päiväkirja. Toisaalta merkinnät ovat erittäinkin tarkkoja, kirjoittihan 

hän ne heti vieraiden lähdettyä. Toisaalta ne on kirjoitettu huomattavassa määrin silmällä pitäen 

tulevia lukijoita. Kuitenkin Relanderin päiväkirjamerkinnöistä on löydettävissä hedelmällistä tietoa 

erityisesti Maalaisliiton sisäisistä erimielisyyksistä. 

Ensimmäisessä käsittelyluvussa vastaan esittämääni kysymykseen siitä, millaisen tilanteen Kallion 

hallituksen kaatuminen ja Tannerin hallituksen muodostuminen loivat porvaripuolueiden välille. 

Toisessa käsittelyluvussa pureudutaan porvaripuolueiden välisten suhteiden mosaiikkiin ja 

perehdytään siihen, millaisen kuvan puolueet halusivat vaalitaistelussa itsestään antaa ja mitä tämä 

identifiointi kertoo puolueesta itsestään. 

Kolmannessa käsittelyluvussa pääpaino on kesän 1927 eduskuntavaaleissa. Luvussa keskitytään 

siihen, miten puolueet reagoivat toistensa vaalipropagandaan, me vastaan muut –hengessä ja siihen 

millaisen tilanteen vaalituloksen selviäminen loi puolueiden sisälle ja välille. Viimeisessä 

käsittelyluvussa pureudutaan porvaripuolueiden välisiin suhteisiin Tannerin hallituksen kaatumisen 

ja Sunilan maalaisliittolaisen vähemmistöhallituksen muodostumisen luomassa valossa.  

                                                 
32 Salokangas 1987, 259, 261-263, 277, 312; Tommila 1988a, 133, 147, 175; Tommila 1988b, 207. 



 15

2 Porvariyhteistyön vaikeudesta syksyllä 1926 

2.1 RKP:n kieli-ideologiaa käytännössä 

Ingmanin koalitiohallituksesta vuonna 1924 alkanut oikeistokeskustayhteistyö tuli tiensä päähän, 

kun Maalaisliiton ja Kokoomuksen yhteistoiminta päättyi Kallion toisen hallituksen kaatumiseen 

23.11.1926.33 Hallitus kaatui välikysymykseen armeijan asehankinnoista. Välikysymyksen takana 

oli RKP. Seurasi hallituspula, jonka ratkaiseminen osoittautui huomattavasti monimutkaisemmaksi 

kuin oli odotettu. Hallituksen kaatuminen nostatti esiin kysymykset siitä kuka hallituksen 

oikeastaan kaatoi ja mihin kysymykseen se todellisuudessa kaatui. Vielä tuolloin käytössä ollut 

salainen äänestystapa jätti arvoitukseksi, mistä kaikkialta vastustavat äänet olivat tulleet. Heti 

hallituksen kaaduttua alkoi lehdistössä ja eduskuntaryhmissä myös runsas spekulointi siitä, mikä oli 

ollut hallituksen kaatamisen perimmäisenä syynä. Hallituspuolueissa ei uskottu, että varsinaisena 

syynä hallituksen kaatumiseen olisi ollut ilmoitettu välikysymys armeijan asehankinnoista.34 

Heti hallituksen saatua epäluottamuslauseen lähdettiin tapahtuneelle etsimään selitystä. 

Kokoomuksessa syyllisenä nähtiin RKP. Sen katsottiin tehneen välikysymyksen ja äänestäneen 

hallitusta vastaan kielikysymyksen vuoksi. Uudessa Suomessa todettiin, että RKP oli tehnyt 

ratkaisunsa äänestää vastaan jo ennen välikysymyskeskustelua ja että tästä ei voinut vetää kuin sen 

johtopäätöksen ”että muut seikat kuin välikysymys olivat vaikuttaneet puolueen kantaan”.35 

Kokoomuksessa RKP:n toiminta nähtiin parlamentaarisesti epärehellisenä ja se tuomittiin. Uusi 

Suomi kirjoittikin, että ”suomenkielisten pitää pistää muistiin, miten ruotsinkieliset pitävät 

etuoikeutenaan järjestää Suomen hallituksen sen mukaan, miten sen ”me vaadimme” –huutoa 

totellaan”.36  

Myös sitä, että RKP oli liittoutunut sosialidemokraattien kanssa, pidettiin paheksuttavana. Uudessa 

Suomessa huomautettiin, että välikysymys oli vain tekosyy saada sosialidemokraatit mukaan 

hallituksen kaatamiseen ja että RKP oli ”vajonnut alas kostonhimossaan”37, kun se oli valmis 

tekemään yhteistyötä SDP:n kanssa. Sitä, että SDP oli ollut kaatamassa hallitusta, ei kommentoitu. 

Tämä saattoi johtua siitä, että SDP:n asemaan hallitusten kaatajana oli totuttu eikä puolueen 

osallisuutta vasemmistovastaisessa Kokoomuksessa pidetty ihmeenä. Sen sijaan porvarillisen 

RKP:n osallistuminen porvarihallituksen kaatamiseen oli kokoomuslaisten mielestä häpeällistä. 

                                                 
33 Jääskeläinen 1977 b,416. 
34 Uino 1994, 528; Mylly 1989, 239; Vares 1996, 329. 
35 Uusi Suomi (US) 25.11. Ruotsinmielisten välikysymys; ks. myös Uino, 528. 
36 US 25.11. Ruotsinmielisten välikysymys; ks. myös US 4.12. kolumni Viikon varrelta. 
37 US 27.11. kolumni Viikon varrelta. 
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Maalaisliitto lähti tilannearviossaan liikkeelle samoista lähtökohdista kuin Kokoomus. ”Eräs 

kysymys, joka on nykyisen hallituksen kaatamiseen saanut ruotsalaiset niin innokkaiksi on ollut 

hallituksen selväpiirteinen toiminta kielilain sovittamiseksi”38, kerrottiin Ilkassa. Vaikuttimiksi 

RKP:n toimintaan esitettiin muun muassa kenraali Sihvon päiväkäskyä, jossa ruotsinkielisiä 

upseereita kiellettiin käyttämästä äidinkieltään suomenkielisten joukko-osastojen edessä, asemien 

nimien suomalaistamista, suomenkielisten nimittämistä jäänmurtajien päälliköiksi ja niin edelleen.39 

Ärtymys Ruotsalaista kansanpuoluetta kohtaan oli Ilkassa niin paljon voimakkaampaa kuin Uudessa 

Suomessa, että siihen palattiin vielä joulukuun lopulla, kun hallituksen kaatumisesta oli kulunut jo 

kuukausi. Maalaisliittolaisten intohimoisempi suhtautuminen RKP:n menettelyyn selittynee 

puolueen aitosuomalaisemmalla asenteella: kun kieliasia kiihdytti mieliä muutenkin, sai tällainen  

selvästi Maalaisliittoa vastaan kohdistettu teko sapen kiehumaan monilta puolueen kannattajilta.  

Kokoomus ja Maalaisliitto olivat samaa mieltä myös Edistyspuolueen osuudesta Kallion hallituksen 

kaatumisessa. Molemmissa puolueissa, Maalaisliitossa kärkevämmin, katsottiin, että myös 

Edistyspuolue oli ollut myötävaikuttamassa hallituksen kaatumiseen. ”Edistyksen taholla on halu 

hallituksen kaatamiseen ollut suuri”40 ,kirjoitettiin Uudessa Suomessa. Maalaisliiton ja Ilkan taholla 

rajankäyntiä Edistyspuolueeseen nähden korosti se, että äänestettäessä hallituksen luottamuksesta 

oli noin 10 ääntä tullut SDP:n, RKP:n ja kommunistien ulkopuolelta ja syytökset siitä, kuka nämä 

äänet oli antanut, lentelivät Ilkan ja Helsingin sanomien välillä. Ilkassa ja Maalaisliiton 

eduskuntaryhmässä uskottiin, että äänet olivat tulleet Edistyspuolueesta. Eduskuntaryhmän 

kokouksessa kerättiin jopa nimilista, jossa vakuutettiin kaikkien maalaisliittolaisten äänestäneen 

hallituksensa puolesta. Ilkassa kerrottiin, kuinka Ruotsalaisen kansanpuolueen edustaja Schaumanin 

tiedettiin pyytäneen Edistyspuolueelta 10 ääntä hallitusta vastaan ja kuinka Ilkalle oli 

Edistyspuolueen merkittävältä taholta kerrottu, että 10 edistyspuoluelaista äänesti vastaan.41 Tästä 

Maalaisliiton hurjasta puolustautumisesta huolimatta ne noin 10 ääntä olivat tulleet puolueen 

oppositiosiiveltä, vaikka tätä tosiasiaa ei vielä tuossa vaiheessa tiedetty.42   

Varsinaisesti taistelu siitä kuka äänet antoi oli turha, sillä hallitus olisi kaatunut SDP:n, RKP:n ja 

kommunistien äänillä joka tapauksessa. Tämä sanasota kertoo kuitenkin siitä asenteesta, jolla 

                                                 
38 Ilkka 26.11. Hallituspula. 
39Ilkka 27.11.1926 Edistyspuolueen edesottamukset; ks. myös Ilkka 25.11. 1926 Hallituspula;  Ilkka 4.12. 
Hallituskokoomus-suunnitelmat; Ilkka 10.12.1926 Mikä on Riihimäki-välikysymyksen tulos?; Ilkka 14.12.1926 
Hallitusten vaihtuessa; Ilkka 17.12.1926 kolumni Eduskunnan käytäviltä. 
40 US 25.11.1926 Kaatajat ja rakentajat; ks. US 28.11.1926 Ruotsinmieliset ja sosialistit hallituspulaa ratkaisemassa. 
41 2.12.1926 Maalaisliiton eduskuntaryhmän ja valmistusvaliokunnan pöytäkirjat, kansio Maalaisliiton eduskuntaryhmä, 
pöytäkirjoja.  Keskustan ja maaseudun arkisto (KMA), Helsinki.; Ilkka 24.11.1926 Hallitus saanut 
epäluottamuslauseen; Ilkka 27.11. Edistyspuolueen edesottamukset ja Eduskuntakirje  
42 Vares 1996, 329; Paavolainen 1984, 79; Jääskeläinen 1977a, 416. 
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Kokoomus ja Maalaisliitto suhtautuivat Edistyspuolueeseen: ne olivat katkeria porvarilliselle 

Edistykselle siitä, että se oli kieltäytynyt hallitusyhteistyöstä Kallion hallitusta muodostettaessa ja 

että se nyt puolusti parlamentaarisesti arveluttavasti toiminutta Ruotsalaista kansanpuoluetta ja 

sosialidemokraatteja. Edistyspuolueen halukkuus erottautua oikeistoporvareista oli alkanut jo 

aiemmin 1920-luvulla ja näyttäytyi myös Kallion hallituksen kaaduttua. Tämä Edistyksen 

liukuminen pois Kokoomuksen ja Maalaisliiton vaikutuspiiristä hiersi puolueiden välejä.  

Kun Maalaisliiton ja Kokoomuksen tahoilta hallituksen kaatanut välikysymys oli leimattu 

nimelliseksi ja näennäiseksi, ja nähty, että todellisuudessa motiivina oli kielikysymys, näki 

Edistyspuolue ja Helsingin Sanomat asian aivan toiselta kantilta. Heti hallituksen kaatumisen 

jälkeen Helsingin Sanomissa toistuvasti huomautettiin, että välikysymykset olivat täysin tarpeellisia 

ja paikallaan osoittamaan hallituksen epäpätevyys ja epärehellisyys. Myös Kokoomuksen ja 

Maalaisliiton syytökset Edistyspuolueen osallisuudesta hallituksen kaatamiseen torjuttiin 

asiattomina ja huomautettiin, miten merkittävää oli, että osa hallituspuolueista äänesti omaa 

hallitustaan vastaan. Viimeisin esitettiin tavallaan esimerkkinä siitä, miten huono hallitus oli ollut, 

kun omatkin sitä vastaan äänestivät.43 Mielenkiintoista on se, miten Helsingin Sanomissa koettiin 

välttämättömäksi perustella välikysymysten paikkansapitävyyttä, kun toisaalla kiistettiin, että 

oltaisiin oltu missään tekemisissä niiden kanssa. Edistyspuolue oli äänestänyt tässä kysymyksessä 

Kokoomuksen ja Maalaisliiton enemmistön kanssa, mutta puolueen pyrkimys erottautumiseen 

näkyy selvästi Helsingin Sanomien kirjoittelusta. 

RKP:n kanta välikysymyksiin ja keskusteluun hallituksen kaatajista oli melko yksiselitteinen: 

välikysymykset olivat aiheellisia ja ilman taka-ajatuksia tehtyjä. Hufvudstadsbladetissa yritettiinkin 

kääntää asia päälaelleen ja esitettiin, että Maalaisliitto todellisuudessa kaatoi hallituksen, koska 

”aiturit” olivat sen riveistä. Kysymykseen siitä, oliko välikysymyksen tekijöillä taka-ajatuksia 

Hufvudstadsbladet toteaa, että äänestyksen lopputulos eli epäluottamuslause oli osoittanut, että 

kysymykset olivat aiheellisia.44 Lopputulos oli hallituksen kaatuminen kielikysymykseen. Tämä 

seikka ei selitä kuitenkaan kaikkea, vaan vain RKP:n kiivaan suhtautumisen tapaukseen. Päätelmää 

tukee myös Ruotsalaisen kansanpuolueen historia, jossa todetaan todellisena vaikuttimena 

hallituksen kaatamiseen olleen juuri kenraali Sihvon päiväkäsky ja voimistunut aitosuomalaisuus.45 

RKP:n voi katsoa olleen niin sanottu primus motor, joka järjesti hallituksen kaatumisen, mutta 

                                                 
43 5.12.1926 Edistyspuolueen ylimääräinen puoluekokous pöytäkirjat, mf PR53, Kansallisarkisto (KA), Helsinki; 
Helsingin sanomat (HS) 24.11.1926 Hallitus ja eduskunta vastakkain; ks. myös HS 25.11.1926 Hallituspula, HS 
4.12.1926 kolumni Kirje Helsingistä, HS 11.12.1926 kolumni Kirje Helsingistä. 
44 Hufvudstadsbladet (Hbl) 25.11.1926 Regerings fall; Hbl 26.11.1926 Efterdyningar. 
45 Jernström 1984, 325. 
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taustalla vaikuttivat myös presidentti Relanderin missio yhteiskunnan eheyttämisestä ja SDP:n 

halukkuus siirtyä ministerisosialismin tielle. 

Kallion hallitus kaatui – uusi porvarihallitus osoittautui mahdottomaksi 

Kallion toisen hallituksen epävarma asema oli ollut tiedossa Kokoomuksessa ja Maalaisliitossa jo 

pitkin syksyä 1926. Vaikka Edistys oli niin sanotussa lojaalissa oppositiossa eli tuki hallitusta, oli 

opposition mahdollista kaataa hallitus, jos vasemmisto ja RKP liittyisivät yhteen.46 Toisaalta 

Maalaisliiton ja Kokoomuksen välit olivat kiristyneet ja Maalaisliittoon oli muodostunut 

Kokoomusta vastustava oppositio.47 Kokoomuksessa tähän epävarmuuteen oli reagoitu, kun Lauri 

Ingman oli ehdottanut neuvotteluja Edistyspuolueen kanssa hallituspohjan laajentamisesta jo 

lokakuussa, jotta hallitus saataisiin pysymään kasassa.48 Kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan 

hallitusvastuussa, jos hallituksen pohjaa olisi laajennettu. Kun Kallion hallitus kuitenkin kaatui, ei 

Kokoomuksessakaan enää oltu valmiita uuteen porvarihallitukseen. Kokoomuksessa katsottiin, että 

oli edettävä parlamentaarista tietä eli hallituksen kaatajien oli johdettava uuden hallituksen 

muodostamista. Varsinaista hallitusväsymystä ei ollut havaittavissa vaan puolue pitäytyi 

parlamentarismin säännöissä.49 Uuteen porvarihallitukseen ei ollut halua, sillä puolueessa katsottiin, 

että vetovastuu oli nyt muiden harteilla. 

Toinen entisen hallituksen puolue Maalaisliitto poti hallitusväsymystä oltuaan osallisena kaikissa 

parlamentaarisesti muodostetuissa hallituksissa 1920-luvulla. Toisaalta puolueen jakautuminen 

kahtia J. E. Sunilan kannattajiin, jotka vastustivat yhteistyötä Kokoomuksen kanssa ja Kallion 

johtamiin oikeistokeskustayhteistyön kannattajiin, teki uuden porvarihallituksen muodostamisen 

mahdottomaksi.50  Katkeruus ja turhautuminen hallituksen kaatumisesta näkyi myös Ilkassa. 

Porvaripuolueista erityisesti Edistyspuoluetta kritisoitiin. Puolueen katsottiin olevan epäluotettava 

ja yrittävän vain hyötyä tilanteesta kaikin keinoin. Osittain katkeruus juonsi  Kallion hallituksen 

muodostamisen ajoilta, jolloin Edistyspuolue oli kieltäytynyt hallitusyhteistyöstä ja tätä pidettiin 

edelleen Maalaisliitossa häpeällisenä. Myös presidentti Relander toteaa päiväkirjassaan, että 

                                                 
46 Jääskeläinen 1977a, 412. 
47 Hokkanen 1986, 469. 
48 Uino, 528. 
49 Relander 1967, 342, 344-345; 24.11.1926 Kansallisen Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja, 
Eduskuntaryhmä Ca 1 pöytäkirjat 1918-1930, Porvarillisen työn arkisto (PTA), Helsinki. 
50 Vares 1991, 64-65; Pietiäinen 1994, 156-157. 
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Maalaisliiton osallistuminen uuteen hallituksen ei hänen saamansa käsityksen mukaan ole 

mahdollista.51 

Edistyspuolue vetäytyi hallituksen muodostamisvastuusta vetoamalla siihen, ettei ollut ollut 

kaatamassa hallitusta. Oli totta, ettei Edistys ollut äänestänyt epäluottamusta Kallion hallitukselle, 

mutta tässä vaiheessa muut puolueet ja esimerkiksi  presidentti Relander eivät sitä tienneet. 

Relander piti hyvin loukkaavana sitä, että Edistys kieltäytyi vastuusta. Presidentti kysyi 

Edistyspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Juho Vennolalta, mitä mieltä puolueessa oltiin 

uuden hallituksen suhteen. Relander kirjoittaa Vennolan vastanneen, että koska Edistys ei ollut 

hallitusta kaatamassa, ei sillä myöskään ollut kiinnostusta keskustella uuden hallituksen 

muodostamisesta. Vennola ilmoitti, ettei Edistyspuolueella myöskään ollut mitään halua keskustella 

siitä, millainen uudesta hallituksesta tulee.52 Tässä kohden täytyy muistaa, että Relanderin 

päiväkirjamerkinnät ovat toisen käden lähteitä eivätkä välttämättä ole täysin edustavia, ja kuten 

myöhemmin ilmeneekin, olisi Edistyspuolueella kuitenkin ollut halua ottaa osaa uuden hallituksen 

muodostamiseen. 

Ruotsalainen kansanpuolue oli kaikkien muiden puolueiden ja presidentin mukaan vastuussa 

hallituksen kaatamisesta ja näin ollen myös uuden hallituksen muodostamisesta. Presidentti 

Relander kutsuikin hallituksen kaaduttua ensimmäisten joukossa puheilleen RKP:n 

eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ragnar Furuhjelmin, jolle hän esitti näkemyksensä siitä, että RKP 

oli päävastuussa muodostettaessa uutta hallitusta. Furuhjelm totesi tähän omasta puolestaan, että 

toivoi uuden hallituksen nauttivan eduskunnan enemmistön luottamusta. Samalle kannalle oli 

päädytty myös RKP:n eduskuntaryhmässä. Sellaista hallitusta ei Relander eikä Furuhjelm 

todellisuudessa pitänyt mahdollisena. Toisella kerralla asiasta keskusteltaessa oli Furuhjelm 

edelleen sitä mieltä, että porvarillinen koalitiohallitus olisi toivottava. Furuhjelm ja RKP 

kieltäytyivät hallitusvastuusta, vaikka se parlamentarismin sääntöjen mukaan olisi heille kuulunut. 

Jääskeläisen mukaan Furuhjelm perusteli päätöstä sillä, että sääntöjä ei ollut ennenkään noudatettu. 

Relander ei kuitenkaan uskonut porvarillisen koalition mahdollisuuteen, sillä RKP oli Kallion 

hallitusta muodostettaessa kieltäytynyt ja nyt kielikysymys oli entistä kuumempi aihe. Lopulta 

myös Furuhjelm totesi, että kukaan porvaripuolueista ei lähti RKP:n muodostamaan hallitukseen.53 

                                                 
51 Ilkka 25.11.1926 Hallituspula, Ilkka 27.11.1926 Edistyspuolueen edesottamukset; Relander 1967, 344. 
52 Relander 1967, 345-347; Jääskeläinen  1973, 71. 
53 Relander 1967, 342, 346; 25.11.1926 Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän kokouspöytäkirja, Svenska 
riksdagsgruppen protokoll rulle nr 1, Svenska centralarkivet (SCA), Helsinki. 
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Hallituspulan ratkaisu porvarikoalitiolla osoittautui mahdottomaksi. Kokoomus pitäytyi 

perinteisenä laillisuuden kannattajana parlamentarismin säännöissä, Maalaisliitto oli kyllästynyt 

hallitusvastuuseen ja puolue oli sisäisesti hajalla. Edistyspuolue kieltäytyi vedoten siihen, ettei se 

ollut vastuussa hallituksen kaatamisesta ja RKP oli paitsiossa kielikysymyksen vuoksi. Ainoaksi 

mahdollisuudeksi jäi antaa sosialidemokraattien yrittää muodostaa hallitus. Tähän 

sosialidemokraatit olivat valmiita, ja tämä oli myös presidentti Relanderin toiveiden mukaista. 

2.2 Tannerin tavoitteena kansanvallan kolmiliitto 

Porvaristo vetäytyi –” punamulta” sai odottaa 

Saatuaan tehtävänsä presidentti Relanderilta Tanner pyrki muodostamaan koalitiohallituksen 

SDP:n, Edistyspuolueen, Maalaisliiton ja Ruotsalaisen vasemmiston kesken.54 Tämä SDP:n 

kannalta lähes ideaalinen tavoite, kansanvallan kolmiliitto lisättynä RKP:n vasemmistolla, oli 

tapahtuneen huomioon ottaen mahdoton yhtälö. Välikysymyskeskustelun ja lopputuloksen pohjalta 

olisi voinut olettaa, että RKP olisi ollut kiinnostunut hallituskumppanuudesta, mutta näin ei ollut. 

Eduskuntaryhmässä käytiin kiivaita ja pitkiä keskusteluja, joista oli havaittavissa tilanteen 

epämukavuus ja hankaluus ryhmälle. 

RKP:n keskusteluista nousivat esiin muutamat teemat. Ensinnäkin ryhmässä katsottiin, että oltiin 

vastuussa hallituksen kaatumisesta, ja osa ryhmästä olikin halukas vaikuttamaan seuranneen 

hallituspulan ratkaisuun. Toisaalta ongelmaksi muodostui sopivan kumppanin puuttuminen. Ja 

kuten todettua porvarihallitus ei tullut kysymykseen ja sosialidemokraattien kanssa ei voitu edes 

kuvitella hallituksen muodostamista, lukuun ottamatta muutamia ruotsalaisen vasemmiston 

edustajia, sillä puolueiden väliset näkemyserot olivat kuitenkin liian suuria.55 Uhkakuvana nähtiin, 

ei niinkään sosialidemokraattinen hallitus, vaan suomenkielinen porvarillinen hallitus. Tämän 

vuoksi ryhmässä kartettiin liian jyrkkiä kannanottoja sosialidemokraattien suhteen. Jos Tannerin 

yritys epäonnistuisi, jäljelle jäisi lähes ainoana vaihtoehtona kammottu aitosuomalainen 

porvarihallitus. Eräänä argumenttina hallitukseen osallistumisen puolesta esitettiin se, että ilman 

ruotsinkielisiä hallitus voisi tehdä kielikysymyksen suhteen mitä vaan, mutta jos heitä olisi mukana, 

se ei kehtaisi. Hallituskysymys jakoi ryhmää kahtia: niihin, jotka olivat valmiita vaikuttamaan 

                                                 
54 Jääskeläinen 1977b, 421; Rkp oli organisatorisesti erittäin löyhä puolue, enemmänkin samoin ajattelevien 
yhteenliittymä. Tämä mahdollisti erilaisten fraktioiden, kuten Svenska Vänsternin eli Ruotsalaisen vasemmiston 
syntymisen. Tähän ryhmään kuului vaihtelevasti noin 1-3 puolueen kansanedustajaa. Ryhmä toimi kuitenkin tässä 
asiassa puolueen yleisen linjan mukaisesti. Hölttä 1982, 77-78. 
55 Relander 1967, 342-343. 
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kriisin positiiviseen ratkaisuun eli mahdollisesti menemään hallitukseen SDP:n kanssa,  ja niihin, 

joille yhteistyö SDP:n kanssa oli  kuitenkin aitosuomalaisuutta suurempi paha.56  

Lopulta ryhmä päätyi kompromissiin, jolla voitiin hyvin kattaa kaikki mahdolliset eteen tulevat 

vaihtoehdot. Päätettiin, että ryhmä ilmoitti olevansa halukas vaikuttamaan hallituspulan ratkaisuun 

parlamentaariselta eli eduskunnan luottamusta nauttivalta pohjalta, mutta säilyttäen oikeuden 

määritellä kantansa kuhunkin tilanteeseen erikseen. Tällä sanamuodolla tarkoitettiin sitä, ettei 

oikeastaan suljettu mitään vaihtoehtoa pois, muttei myöskään suostuttu mihinkään jo ehdotettuun. 

Tähän määrittelyynsä ryhmä lisäsi vielä sen, että se ei voi luvata tukeaan puhtaasti 

sosialidemokraattiselle hallitukselle, mutta se ei myöskään asetu etukäteen oppositioon, vaan aikoo 

suhtautua hallitukseen kysymys ja tapaus kerrallaan. Tällä taktisesti erittäin onnistuneella 

väistöliikkeellä puolue selviytyi tavallaan voittajana hallituskriisistä. Se oli ensin liittoutunut SDP:n 

kanssa hallituksen kaatamiseksi, mutta nyt se kuitenkin kieltäytyi hallitusyhteistyöstä eli epäsuorasti 

vastuunotosta. Vaikka puolue ei luvannutkaan a priori tukeaan hallitukselle, oli asia käytännössä 

kuitenkin selvä, sillä yksi Tannerin hallitusohjelman kohdista oli ollut oikaista kielelliseen 

vähemmistöön kohdistuneet vääryydet, ja tämä näkökohta saavutti kannatusta puolueessa, mikä 

todetaan myös RKP:n historiassa.57 

Hufvudstadsbladet noudatti puolueen linjaa. Lehdessä korostettiin SDP:n rohkeuden merkitystä 

Suomen eheytymiselle ja suunnalle kohti eurooppalaista kehitystä nyt, kun sosialidemokraatit olivat 

astuneet kohti hallitusvastuuta. Lehti tervehtikin SDP:n valmiutta ilolla ja piti tätä suuntaa 

merkityksellisenä Suomen tulevaisuuden kannalta. Kirjoituksissa torjuttiin kaikki suomalaisten 

porvarien epäilyt suomenruotsalaisiin kohdistuneiden vääryyksien todenperäisyydestä, joista 

Tannerkin oli maininnut.  Lehdessä todettiinkin, että ”…jos aitosuomalaisten huoli hallituksen 

suomalaisten unohtamisesta tarkoittaa ruotsinkielisten oikeuksien loukkaamista ja uusia rajoituksia, 

toivoo Hufvudstadsbladet, että hallitus unohtaa suomenkieliset”.58 Kun Ruotsalainen kansanpuolue, 

joka parlamentaaristen sääntöjen mukaan olisi ollut vastuussa hallituksen muodostamisesta, ei 

ottanut edes osaa hallitukseen vaan taitavasti vältti vastuunsa, aiheutti se ärsytystä erityisesti 

Kokoomuksen ja Maalaisliiton piireissä. 

                                                 
5624.11.1926 ja 25.11.1926 RKP eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA. 
57 25.11, 7.12. ja 16.12.1926 Rkp:n eduskuntaryhmän kokouspöytäkirja, SCA; Jernström1984, 325; Jääskeläinen 1977b, 
422. 
58 Hbl 14.12.1926 Vaktombyte; Kirjoittajan vapaa suomennos; Hbl 27.11.1926 Regeringsbildandet; Hbl  9.12.1926 
Koalitionen är skrinlagd och protföljerna bjudna åt hr Tanners eget parti ja Det första försöket; Hbl 12.12.1926 Den nya 
regering; Hbl 14.12.1926 Vaktombyte. 
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Tannerin kaavailemista hallituskumppaneista Maalaisliitto oli tärkein, sillä se oli paitsi suurin 

porvaripuolue eduskunnassa, myös kokenein hallitustyöskentelyn osalta niistä puolueista, joita 

mukaan oli pyydetty. Maalaisliitto vastasi Tannerin pettymykseksi kieltävästi. Puolueessa ei 

kielletty SDP:n hallituskelpoisuutta, mutta ei myöskään katsottu voitavan mennä sen kanssa samaan 

hallitukseen. Ilkassa todettiin useasti ja hyvin selvästi se, että Maalaisliiton vastuulla ei nyt ollut 

uuden hallituksen muodostaminen. Vastuu oli välikysymyksen tekijöillä eli RKP:llä ja 

vasemmistolla.  Ilkassa ei suinkaan pois suljettu sitä, että jossain olosuhteissa sosialidemokraattien 

kanssa olisi mahdollista muodostaa hallitus. Useaan otteeseen korostettiin myös sitä, että 

Maalaisliitto ei aikonut asettua jyrkkään oppositioon suhteessa muodostuvaan 

sosialidemokraattiseen hallitukseen.59  

Maalaisliiton eduskuntaryhmä keskusteli asiasta muutamaan otteeseen ja päätyi RKP:n kanssa 

saman suuntaiseen vastaukseen. Ryhmä perusteli kieltäytymistään, sillä ettei se ollut tässä 

tilanteessa velvollinen osallistumaan hallitukseen, mutta että se ei myöskään aio asettua etukäteen 

vastustavalle kannalle, vaan aikoo suhtautua puhtaasti sosialidemokraattiseen hallitukseen 

tapauskohtaisesti. Ilkka ja eduskuntaryhmä olivat siis samoilla linjoilla: ei jyrkkää kieltäytymistä 

muttei myöskään lupausta lojaalista oppositiosta. Juhani Mylly toteaakin Maalaisliiton historiassa, 

että vallitseva henki hallituspulan aikana Maalaisliitossa oli, että antaa muiden yrittää välillä.60 

Sunilan otteen vahvistuminen puolueessa vaikutti varmasti myös eduskuntaryhmän julkilausumaan, 

sillä Sunilan politiikan tavoitteena oli puolueen lähentäminen vasemmistoon. Vaikka aika ei ollut 

vielä kypsä hallitusyhteistyölle, oli silti Sunilan tarkoituksen mukaista suhtautua avoimesti Tannerin 

hallitukseen. 

Edistyspuolue oli kolmas ryhmä, johon Tanner otti kannatuksen toivossa yhteyttä. Myöskään sen 

piiristä sitä ei luvattu. Edistyspuolue asetti osallistumisensa ehdoksi Maalaisliiton osallistumisen, 

joten heti Maalaisliiton kieltäydyttyä perääntyi myös Edistys. Kuten edellä on mainittu Relander 

kirjoittaa päiväkirjassaan, että myös Edistyspuolueen eduskuntaryhmässä oli vedottu siihen, että 

puolueella ei ole parlamentaarista velvollisuutta osallistua hallituksenmuodostamiseen. Niinpä 

puoluekokouksessa ja Helsingin Sanomissa korostettiin RKP:n ja SDP:n vastuuta hallituksen 

muodostamisesta. Mutta ilmeisesti Edistyspuolueessa olisi ollut kiinnostusta hallitukseen menoon, 

sillä Helsingin Sanomat suhtautui penseästi Maalaisliiton kieltäytymiseen hallitusvastuusta. 

Lehdessä tiedostettiin, ettei Maalaisliitolla ollut parlamentaarista vastuuta hallituksen 
                                                 
59 Ilkka 24.11. 1926 Hallitus kaatunut; Ilkka 25.11.1926 Hallituspula; Ilkka 30.11.1926 Hallituspulan selvittäminen; 
Ilkka 4.12.1926 Hallituskokoomus-suunnitelmat; Mylly 1989, 239. 
60 4.12. ja 7.12. 1926 Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirjat sekä 8.12.1926 ryhmävaltuuskunnan pöytäkirja, KMA; 
Mylly 1989, 239; Jääskeläinen 1977b, 422. 
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muodostamiseen, muttei oikein voitu ymmärtää näin kylmäkiskoista asennetta. Olihan Maalaisliitto 

suurin porvaripuolue eikä näin ollen voinut välttyä ottamasta kantaa asioihin.61 

Helsingin Sanomat suhtautui myönteisesti sosialidemokraattien rohkeuteen ottaa hallitusvastuu 

kannettavakseen eikä myöskään eduskuntaryhmän keskuudessa täysin tyrmätty ajatusta yhteistyöstä 

SDP:n kanssa. Tyko Tarponen kirjoittaakin, että toimintansa alusta alkaen Edistyspuolue oli valmis 

toimimaan SDP:n kanssa yhteistyössä.62 Tässä yhteydessä yhteistyö ei kuitenkaan saanut 

puolueessa kannatusta, koska monet katsoivat, että jos Edistyspuolue menisi yksin ainoana 

porvaripuolueena SDP:n kanssa hallitukseen, olisi se liian heikko edustamaan koko porvarillista 

rintamaa. Toisaalta varmasti myös pelättiin leimautumista yksin vuoden 1918 saavutusten 

petturiksi. 

 Puoluekokouksessa kannatettiin Oskari Mantereen esittämää ehdotusta, jonka mukaan 

sosialidemokraattiseen hallitukseen olisi suhtauduttava myönteisesti, sillä oikeiston johtama 

politiikka ei ollut johtanut maata parhaalla mahdollisella tavalla  

”eikä sitä kulkien voida toteuttaa niitä valtiollisia ihanteita ennen kaikkea 
kansakunnan eheytymistä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
pohjalta”.63  

Myös Edistyspuolue aikoi suhtautua hallitukseen tapauskohtaisesti.64 Puolueen selvä irtautuminen 

suomenkielisestä porvaririntamasta ja vaalitaistelussa suuressa roolissa oleva 

vasemmistoporvarillisuus olivat nähtävissä myös tässä kannanotossa. Puolue ja Helsingin Sanomat 

suhtautuivat ilmeisen myönteisesti ja halukkaasti hallitusvastuuseen, mutta tällä kertaa puuttui 

kuitenkin uskallus.  

Kokoomus jäi kommunistien kanssa ainoana puolueena hallitustunnustelujen ulkopuolelle. Tämä ei 

kuitenkaan tullut yllätyksenä vaan kuten Vareskin toteaa: ”hallitusyhteistyö SDP:n kanssa oli 

Kokoomukselle molemminpuolisen vihamielisyyden vuoksi täysi mahdottomuus”65. Uudessa 

Suomessa asia ilmaistiin hyvinkin tiukkaan sävyyn: ”Se, että sosialisti kiertää kokoomuspuolueen 

seinän vieret vähän kauempaa on aivan kuin pitääkin”66. Samassa artikkelissa kirjoittaja katsoi 

                                                 
615.12.1926 Kansallisen Edistyspuolueen ylimääräinen puoluekokous, KA.; HS 25.11.1926 Hallituspula; HS 
26.11.1926 Pulan selvittäminen; HS 9.12.1926 Hallituspulan selvittely; HS 14.12.1926 Sosialidemokraattinen hallitus; 
Relander 1967, 354. 
62 5.12.1926 Edistyspuolueen ylimääräinen puoluekokous, KA; Kulha 1989, 136; Tarponen 1955, 256. 
63 5.12.1926 Edistyspuolueen ylimääräinen puoluekokous, KA. 
64 Jääskeläinen 1977b, 422. 
65 Vares 1996, 330. 
66 US 7.12.1926 Tähän asti tuloksetonta. 
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hyväksi asiaksi sen, että hallituskumppanuutta ei ole tarjottu Kokoomukselle, sillä se osoitti ”että 

me olemme kaikkein kauimpana sosialistien houkutusten ulottuvilta”. Tämä on erittäin jyrkkä 

kannanotto, mutta kuvaa sitä ilmapiiriä, joka Kokoomuksen sisällä ja Uuden Suomen palstoilla 

vallitsi suhteessa SDP:hen.67  

Myös eduskuntaryhmän pöytäkirjassa todettiin tiukkaan sävyyn, että hallituspulan aiheuttajat olivat 

vastuussa uuden hallituksen muodostamisesta, mutta ehdoksi laitettiin, että ”Kokoomus ei voi sallia 

sellaista hallitusta, joka ei seiso nykyisen yhteiskuntajärjestyksen pohjalla, joka sisään taikka 

ulospäin heikontaa valtakunnan turvallisuutta”68 Tästä tuleekin erittäin hyvin ilmi, miten Kokoomus 

osittain edelleen uskoi vallankumouksellisen sosialidemokratian uhkaavan Suomen 

yhteiskuntajärjestystä ja kuinka sosialidemokraattien pelättiin ajavan hallituksessa läpi vain omia 

ohjelmakohtiaan.69 Vaikka Maalaisliitto oli jo muokannut suhtautumistaan liberaalimpaan suuntaan, 

pitäytyi Kokoomus edelleen syvällä kansalaissodan aikaisissa juoksuhaudoissaan suhteessaan 

sosialidemokraatteihin.  

Ruotsalaista kansanpuoluetta oli ruodittu Uudessa Suomessa jo  kielikysymyksen ja hallituksen 

kaatumisen yhteydessä käydyissä keskusteluissa, mutta sai se silti osansa tässäkin yhteydessä. 

Lehdessä irvailtiin sitä sortoa, jonka kohteeksi RKP:n ja SDP:n piireissä uskottiin 

suomenruotsalaisten joutuneen. Puheet sorrosta kuitattiin RKP:n ärtymyksenä siitä, että se oli 

menettänyt etuoikeutetun asemansa yhteiskunnassa. Myös Edistyspuolue sai osakseen kritiikkiä. 

Lehdessä kirjoitettiin pilkalliseen sävyyn, että ”Edistysmielisillä olisi nyt sosialidemokraattien 

kelkkaan istumalla ollut tilaisuus näyttää sitä kehuttua vapaamielisyyttään.”.70 Kokoomus suhtautui 

katkerasti näihin porvarillisiin ”pettureihin”, jotka olivat kääntäneet kelkkansa kohti vasemmistoa. 

Mennyt ja tuleva asettivat esteitä 

Maalaisliitossa ja Kokoomuksessa, lähinnä niiden lehdissä, esiintyi hallituksen kaatumisen jälkeen 

muutaman teeman ympärille keskittynyttä  keskustelua, joka Ilkassa selvemmin kuin Uudessa 

Suomessa ilmeni eräänlaisena marttyyriasenteena mennyttä hallitusta kohtaan ja toisaalta  

viittauksina menneeseen, pääasiassa vuosiin 1917-1918. Nämä asenteet vaikuttivat puolueiden 

asennoitumiseen suhteessa sosialidemokraatteihin ja toisaalta muihin porvaripuolueisiin. Taustalla 

                                                 
67 Vesikansa 1997, 303. 
68 24.11.1926 Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja, PTA. 
69 Uino 1994, 528-529; Relander 1967, 357. 
70 US 11.12.1926 kolumni Viikon varrelta. 
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suhteessa uuden hallituksen muodostamiseen vaikuttivat myös seuraavana vuonna 1927 tulossa 

olleet eduskuntavaalit.  

Menneet tapahtumat ja etupäässä tulevat vaalit asettivat esteitä erityisesti Maalaisliiton ja myös 

Kokoomuksen hallitukseen osallistumiselle ja kannanotoille suhteessa siihen. Kokoomuksen kanta 

hallituksen suhteen oli, kuten todettua, erittäin jyrkkä. Uudessa Suomessa viitataan suoraan vuoteen 

1917 ja siihen miten sosialidemokraattien hallitusvastuu silloin johti epäsuorasti kansalaissotaan. 

Myös Relander kertoo päiväkirjassaan kuinka Kokoomuksessa oltiin huolissaan rauhan säilymisestä 

yhteiskunnassa. Tämä tosin on jälleen toisen käden lähde, mikä on huomioitava arvioitaessa sen 

paikkansapitävyyttä. Ilkassa oli enemmän viittauksia itsenäistymiseen ja kansalaissotaan kuin 

Uudessa Suomessa. Lehdessä otetaan hieman uhrautuva asenne ja toivotaan, että sosialidemokraatit 

olisivat vahingostaan viisastuneet. Tämän kirjoittelun ja asenteen oli pannut merkille myös Tanner, 

mikä käy ilmi hänen muistelmistaan.71 Vaikka lehdissä kirjoitetaan hieman hätääntyneeseen sävyyn, 

ei ilmassa kuitenkaan ollut mitään vallankumouspaniikkia tai suuren kansallisen hätätilan uhkaa. 

Tutkimuskirjallisuudessa tilanne onkin nähty vain yksittäisinä ilmauksina ja ehkä jonkinasteisena 

pelotteluna.72 Kirjoittelun voi käsittää myös eräänlaisena vaalityönä, jolla haluttiin kertoa 

äänestäjille ja myös vastustajille, että menneitä ei suinkaan oltu vielä unohdettu, vaikka SDP olikin 

”päästetty” hallitukseen. 

Jääskeläinen ja Jutikkala nostavat kirjoissaan esiin vaaliteeman. Molemmat näkevät, että 

nimenomaan Maalaisliiton kieltäytyminen johtui ensisijaisesti tulevista vaaleista. Maalaisliitolle ei 

ollut edullista mennä vasemmistokoalitioon mukaan ennen vaaleja, sillä se voisi vaikuttaa 

negatiivisesti oikeistolaistuneeseen äänestäjäkuntaan, vaikka puolueen sisällä Sunilan 

vasemmistoon myönteisesti suuntautunut linja olikin vahvistunut. Ilkassa tyydyttiin korostamaan 

toistuvasti, että Maalaisliitolla ei ollut parlamentaarista vastuuta mennä hallitukseen. Toisaalta 

kaatuneen Kallion hallituksen saavutuksia pyrittiin ylistämään tyylillä, joka muistuttaa 

vaalipropagandaan. Kirjoituksissa omaksutaan marttyyrin asenne: enää ei olla niinkään vihaisia 

hallituksen kaatumisen vuoksi vaan korkeintaan hieman pettyneitä tapahtuneeseen. Myös Uudessa 

                                                 
71US 12.12.1926 Sosialistit maan hallitukseen; Relander 1967, 357-358;  Ilkka 2.12.1926 Uuden hallituskokoomuksen 
hahmottuessa; 17.12.1926 kolumni Eduskunnan käytäviltä;  19.12.1926 Poliittisen käännekohdan kynnyksellä; 
30.12.1926 Vuoden iltahetkenä; Tanner 1966, 80. 
72 Vares 1996, 330; Uino 1994, 530; Mylly 1989, 239. 
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Suomessa pyrittiin tuomaan esiin kaatuneen hallituksen erinomaisuus ja merkittävyys Suomen 

poliittiselle elämälle.73 

2.3 Kokoomus ei hellitä – aggressiivisen oppositiopolitiikan alkutahdit  

Kokoomus aloitti epälojaalin oppositiopolitiikkansa näyttävästi. Heti Tannerin hallituksen 

nimittämisen 13.12.1926 jälkeen Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa käytiin vilkas 

keskustelu mahdollisesta välikysymyksen tekemisestä. Ehdotuksen teki Antti Tulenheimo, vuoden 

1925 kokoomuslais-maalaisliittolaisen hallituksen pääministeri.  Lähes poikkeuksetta kaikki 

kannattivat välikysymyksen tekemistä, mutta ajankohdasta ja motiiveista oli erimielisyyttä. Toiset 

olisivat halunneet lykätä välikysymyksen tekemistä alkuvuoteen 1927. Lopulta kokous kuitenkin 

päätyi valmistelemaan välikysymyksen tekemistä, sillä monet pelkäsivät sitä, mitä hallitus saattaisi 

tehdä, jos se saisi rauhassa hallita. Välikysymys jätettiin eduskunnalle 14.12.1926. Se koski 

hallituksen ohjelmaa ja sen toteuttamista. Vielä 15.12. ryhmässä keskusteltiin välikysymyksestä ja 

päädyttiin äänestykseen. Siinä Tulenheimon kanta voitti täpärästi 13-12. 74 

Jääskeläinen kirjoittaa, että Kokoomus lähti välikysymyskeskusteluun uskoen muiden 

porvariryhmien tukeen ja sitä kautta hallituksen kaatumiseen. Tähän ei voi kuitenkaan yhtyä, sillä 

lähes tasan päättynyt äänestys kertoi siitä, että ryhmä lähti varsin hajanaisena 

välikysymyskäsittelyyn. Uino katsoo, että painostus ja lupaukset siitä, että Maalaisliitto ja Edistys 

ovat mukana, saivat niukan enemmistön äänestämään välikysymyksen puolesta. Hänkään ei 

kuitenkaan näe, että puolue olisi ollut mitenkään varma voitostaan. Samaan tulokseen on päätynyt 

myös Vares.75 Kokoomus lähti tavallaan kokeilemaan kepillä jäätä. Sen kannalta oli oikeastaan 

sama voittiko se vai ei. Tärkeintä oli, että saatiin selville se, miten kannatus uudelle hallitukselle 

jakautui ja missä tilassa porvaririntama oli. Samalla tehtiin vielä kerran selväksi se, että Kokoomus 

ei suhtaudu myötämielisesti uuteen hallitukseen. 

Välikysymyskeskustelu käytiin 17.12. 1926 vilkkaana ja puheenvuoroja käytettiin runsaasti.. 

Schauman ilmoitti heti keskustelun alussa Ruotsalaisen kansanpuolueen puolesta, että puolue tulee 

äänestämään yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymisen puolesta. Tämän se oli päättänyt 

ryhmäkokouksessaan 16.12. Puolue pitäytyi linjassaan, sillä se oli luvannut aikaisemmin suhtautua 

uuteen hallitukseen tapauskohtaisesti eikä nähnyt tällä hetkellä tarvetta muuttaa käsitystään. 
                                                 
73 Jääskeläinen 1977b, 422; Jutikkala 1964, 50; Ilkka 26.11. 1926 Hallituksen kaatuminen,  Ilkka 30.11.1926 
Hallituspulan selvittäminen, Ilkka  9.12.1926 Maalaisliitto ja sosialidemokraattien hallitussuunnitelmat, Ilkka 
19.12.1926 Poliittisen käännekohdan kynnyksellä; US 15.12.1926 Eronneen hallituksen toimikausi.  
74 13.12. ja 15.12.1926 Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirjat, PTA. 
75 Jääskeläinen 1977b, 425; Uino 1994, 531; Vares 1996, 331. 
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Taustalla vaikutti voimakkaana Tannerin lupaus korjata niitä vääryyksiä, joita suomenruotsalaiseen 

vähemmistöön kohdistui. Tämä lupaus sai puolueen äänestämään hallituksen puolesta. Nyt 

saivatkin porvarit, Kokoomus etunenässä, varmistuksen siitä, että Kallion hallitus oli kaatunut 

kielikysymykseen. RKP piti aitosuomalaisuutta suurempana uhkana kuin sosialidemokratiaa ja 

vasemmistoa.76 

Edistyspuolue oli ilmoittanut Helsingin Sanomissa suhtautuvansa syntyneeseen 

sosialidemokraattiseen hallitukseen ”ennakkoluulottomasti ja asiallisesti arvostellen sen 

toimintaa”77. Tämän kannan mukaisesti se välikysymyskeskustelussa esiintyikin. Puolueen 

edustajat ottivat hyvin positiivisen kannan uuteen hallitukseen. Monet lausuivat tyytyväisyytensä 

sen johdosta, että SDP on ottanut hallitusvastuun kannettavakseen. Tämä osoitti vuosien 1917-1918 

haavojen jossain määrin umpeutuneen. Välikysymystä sinällään pidettiin hyvänä, koska se herätti 

keskustelua, mutta Kokoomuksen puhujat saivat osakseen kritiikkiä. Heidän asennoitumistaan 

pidettiin asiattomana ja välikysymyksen aihetta huonosti mietittynä. Edistys äänesti hallitukselle 

luottamusta.78 Heti Kallion hallituksen kaatumisen jälkeen Edistyspuolue alkoi arvostella 

Maalaisliittoa ja Kokoomusta ja näin irtautui siitä porvaririntamasta, jonka mukana se oli vielä 

kuukautta aikaisemmin äänestänyt Kallion hallitukselle luottamusta.  

Maalaisliitolle välikysymys tuotti ongelmallisen tilanteen. Se oli luvannut suhtautua hallitukseen 

tapauskohtaisesti, ja vaikka nyt ei ollut tapahtunut mitään, mikä olisi antanut aiheen muuttaa 

suhtautumista, halusi osa edustajista äänestää kuitenkin hallitusta vastaan. Osa oli tiukasti sillä 

kannalla, että jo annetusta vastauksesta ei voida enää perääntyä, joten on äänestettävä puolesta. Osa 

pelkäsi, että jos nyt hallitus kaatuu, joutuu Maalaisliitto muodostamaan uutta hallitusta ja siihen ei 

eduskuntaryhmässä ollut halukkuutta. Ne, jotka halusivat äänestää hallituksen puolesta, vetosivat 

siihen, että Kokoomus oli osoittanut välikysymyksen Maalaisliitolle saadakseen selville, miten 

puolue ajattelee. Olisiko Maalaisliitto edelleen Kokoomuksen kanssa samoilla linjoilla. Tämä taka-

ajatus aiheutti ärtymystä. Toinen seikka, mikä ärsytti oli se, että Kokoomus oli 

välikysymyskeskustelua edeltävänä päivänä äänestänyt sosialidemokraattien kanssa yhdessä 

virkamiesten palkkoihin suuren korotuksen. Maalaisliitossa tämä nähtiin epärehellisyytenä, jonka 

vuoksi osa päätti äänestää hallituksen puolesta. Mielipiteiden hajonta ryhmässä oli niin suuri, että 

                                                 
76 Valtiopäivät (VP) 1926 pöytäkirja II, 2026; 16.12.1926 Rkp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA; Jernström 1984, 
325-326. 
77 HS 14.12.1926 Sosialidemokraattinen hallitus. 
78 VP 1926 pkt II, 2033-2037, 2071-2073, 2077-2078; ks. Myös 22.12.1926 Ryti Procopélle, Procopén arkisto mf KAY 
6534 KA. 
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päätettiin, että jokainen saa äänestää mielensä mukaan. Niukka enemmistö Maalaisliitosta äänesti 

lopulta epäluottamuksen puolesta.79 

Välikysymyskeskustelussa hajaannus näkyi selvästi. Osa Maalaisliiton edustajista puolsi uutta 

hallitusta ja perusteli kantaansa muun muassa sillä, että SDP:n hallitus osoittaa yhteiskunnan 

eheytymistä ja kiitettävää edesvastuullisuutta. Toisaalta toisista puoltopuheenvuoroista näki, että 

taustalla vaikutti enemmän katkeruus Kokoomusta kohtaan virkamiesten palkkausasiassa kuin 

vilpitön usko SDP:n hallituksen onnistumismahdollisuuksiin. Ne, jotka äänestivät epäluottamusta, 

vetosivat muun muassa vuoden 1918 tapahtumiin. Kaikkein merkittävimpänä seikkana tämän työn 

kannalta esiin nousee se, että toiset maalaisliittolaiset puhujat halusivat puheenvuoroissaan tehdä 

selväksi, etteivät varsinaisesti kuulu mihinkään leiriin. ”Maalaisliitto, joka tänä iltana on koettanut 

mahdollisimman selvästi sanoutua irti niin oikeistosta kuin vasemmistosta…”80, sanoo edustaja 

Juutilainen ja kiteyttää sen, mitä muutama muukin oli puheessaan tuonut julki.81  Maalaisliitto oli 

jakautunut kahtia, Kallion ja Sunilan linjoihin. Kallion puoli äänesti epäluottamusta ja Sunilan puoli 

luottamusta. Sunila oli jo pitkään ollut johtamassa Kokoomuksen vastaista oppositiota puolueessa ja 

nyt kahtiajako näiden puolien kesken oli syvä.82 Tämä irtisanoutuminen sekä oikeistosta että 

vasemmistosta oli Maalaisliitossa virinneen ideologisen pohdinnan mukaista. Uusi agraari-ideologia 

sijoittui sosialismin ja kapitalismin välimaastoon nostaen talonpojan yhteiskunnan keskipisteeseen 

ohi työläisen ja porvarin. 

Keskustelun aloittanut edustaja Tulenheimo niin kuin muutkin kokoomuslaiset peräsivät 

hallitukselta selkeämpää poliittista linjaa. Tulenheimo syytti Tanneria siitä, että tämä olisi tehnyt 

ohjelmansa tarkoituksella sellaiseksi, että se ei voi saada kannatusta. Näin SDP olisi voinut sanoa 

yrittäneensä ja sitä ei olisi voitu syyttää epäparlamentaarisuudesta. Keskustelun edetessä 

Tulenheimolle ja muille kokoomuslaisille kävi valitettavan selväksi, että hallitus tulisi saamaan 

luottamuslauseen. Tulenheimo totesikin viimeisessä puheenvuorossaan, että ”(hallituksen) asema 

selvinnyt ja siitä olemme tyytyväisiä.”83. Äänestyksessä Kokoomukseen yhtyi yli puolet 

maalaisliittolaisista, mutta lähes koko Edistyspuolue ja koko RKP äänestivät hallituksen 

luottamuksen puolesta.84 Kokoomus lähti välikysymyskeskusteluun aikomuksenaan saada selville 

ne voimasuhteet, jotka eduskunnassa vallitsivat ja tämä tavoite täyttyi. Tilanne ei kuitenkaan 

                                                 
79 16.12. ja 17.12.1926 Ml eduskuntaryhmän pöytäkirjat, KMA.; Mylly 1989, 239. 
80 VP 1926 ptk II, 2080-2081. 
81 VP 1926 ptk II, 2028-2029, 2056-2060, 2068-2071, 2080-2081. 
82 Relander 1967, 370-371; Vares 1991, 64-65; Pietiäinen 1994, 156-157. 
83 VP 1926 ptk II, 2081-2082. 
84 VP 1926 ptk II, 2016-2024, 2055-56, 2081-2082; Jutikkala 1964, 50-51. 
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vakuuttanut kokoomuslaisia, mikä käy ilmi Kokoomuksen kansanedustaja J. O. Ikolan joulukuisesta 

kirjeestä Paavo Virkkuselle.  

”Minusta todellakin on asiat menossa huonolle tolalle, jos valta siirtyy 
valistuneelta ja edesvastuuntuntoiselta oikeistolta keskustan 
taktiikkaratsastajille ja epäkypsään massaan nojaavalle vasemmistolle.”85   

Se, että Maalaisliitto oli puoliksi livennyt porvaririntamasta, Edistyspuolue melkein 

kokonaisuudessaan ja RKP täysin, kävi kaikille erittäin selväksi. Eduskunta oli siirtynyt 

vasemmistokeskustalaiseen suuntaukseen vuosia kestäneen oikeistokeskustayhteistyön jälkeen.  

2.4 Porvaristo hajanaisena vaalivuoteen 

Keskustelu Kallion hallituksen kaatumiseen johtaneista syistä ja Tannerin hallituksen 

soveltuvuudesta valtion johtoon jatkuivat vielä vuodenvaihteen jälkeen. Keskustelussa kävi ilmi 

tämän työn aineistolle, ja kenties koko aikakaudelle, tyypillinen kahtiajako lehdistön kirjoittelun ja 

eduskuntatyön suhteen. Lehdistössä ollaan kovin halukkaita esittämään stereotyyppisiä 

luonnehdintoja muista puolueista ja siten identifioimaan omaa puoluetta. Kirjoituksista voisi 

helposti kuvitella, että puolueet olisivat hyvin eri linjoilla mielipiteissään ja kannanotoissaan myös 

eduskunnassa. Tämä onkin kahtiajaon toinen puoli: eduskunnassa  porvaripuolueet ovat kuitenkin 

samalla puolella niissäkin kysymyksissä, jotka lehdistössä aiheuttivat kiivastakin keskustelua. 

Esimerkiksi kirjoitukset Kallion ja Tannerin hallituksiin liittyen maalaavat kuvan hyvin riitaisasta 

porvaristosta, mutta eduskunnassa suomalaiset porvaripuolueet kuitenkin tiivistävät rivinsä ja 

äänestävät yhteiseksi kokemansa asian puolesta. 

Rajankäyntiä lehdistössä  

Uudessa Suomessa jatkettiin välien selvittelyä muiden porvaripuolueiden ja uuden hallituksen 

kanssa vielä pitkälle vuoden 1927 puolelle. RKP:n omalletunnolle laskettiin vastuu 

hallitusvaihdoksen aiheesta ja ajankohdasta, sillä voimasuhteet eduskunnassa olivat sellaiset, että 

RKP:n ryhmä saattoi määritellä sen, oliko maalla sosialidemokraattinen vai porvarillinen hallitus. 

Kallion hallituksen kaataneen välikysymyksen aihetta pidettiin erityisesti häpeällisenä, peräti 

loukkaavana, sillä viittaukset siihen, että hallitus, jossa Kokoomus oli osallisena, olisi tietoisesti 

heikentänyt maan puolustusvoimia, olivat ennen kuulumattomia. Maanpuolustushan kuului 

elimellisenä osana Kokoomuksen konservatiiviseen ideologiaan. Myös tapauksen ulkopoliittiset 

                                                 
85 20.12.1926 J. O. Ikola Virkkuselle. Coll 263.17,  Paavo Virkkusen arkisto, HYK. 
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vaikutukset koettiin turmiollisina. Erityisesti ruotsalaisissa lehdissä tapaukseen oli kiinnitetty 

huomiota, mikä oli skandinaavisesti suuntautuneille kokoomuslaisille häpeällistä.86 RKP vastasi sitä 

kohtaan esitettyyn kritiikkiin kielipolitiikkansa mukaisesti. Pääkirjoituksessa Hufvudstadsbladet 

kielsi, että mitään erityisiä ruotsinkielisiä koskevia etuoikeuksia olisi olemassa niin kuin oli useasti 

väitetty. Lehdessä korostettiin, että haluttiin vain pitää kiinni perustuslain takaamista oikeuksista ja 

niiden toteutumisesta.87 Tässä tarkoituksessa SDP:n kansainvälisesti suuntautunut ideologia palveli 

RKP:n tarkoitusta parhaiten. 

Puolueiden sisäinen yhtenäisyys nousi myös kiistan aiheeksi, sillä kuten yllä on todettu, niin 

Kokoomuksessa kuin Maalaisliitossakin eduskuntaryhmän sisällä oltiin erimielisiä – 

Kokoomuksessa äänestys Tannerin hallitukselle tehtävästä välikysymyksestä jakoi ryhmän kahtia ja 

Maalaisliitossa ryhmän sisältä 10 edustajaa äänestivät omaa hallitustaan vastaan välikysymys 

käsittelyssä. Kokoomuksen sisällä ristiriitoja aiheuttivat niin linja- kuin henkilökysymyksetkin ja 

Maalaisliitossa oltiin samassa tilanteessa. Puolueen sisällä taistelua käytiin Kallion ja Sunilan 

välillä puolueen jakauduttua lähestulkoon kahtia.88 

Uudessa Suomessa koetettiin pelastaa mitä pelastettavissa oli. Puolueen yhtenäisyyttä pyrittiin 

vakuuttamaan korostamalla muiden puolueiden hajanaisuutta ja todistelemalla kuinka perättömiä 

väitteet oman puolueen hajanaisuudesta olivat. Edistyspuolueen ja Maalaisliiton eduskuntaryhmät 

leimattiin hajanaisiksi ja huonosti koossa pysyviksi. Jälkimmäisen osalta lyömäaseena käytettiin 

Kallion hallituksen kaatanutta välikysymystä. Edistyspuolueen hajanaisuuden oletettiin olevan 

lukijoille ennestään tunnettu tosiasia ja asiantila. Kokoomuspuolueen osalta väitteet hajanaisuudesta 

leimattiin tuulesta temmatuiksi ja niiden väitettiin tulleen täytenä yllätyksenä. ”Kokoomuspuolue 

puolueena on harvinaisen yksituumainen.”, kirjoitettiin Uudessa Suomessa.89 

Helsingin Sanomissa vastattiin hajanaisuusväitteisiin ja hyökättiin Uutta Suomea ja Kokoomusta 

vastaan innokkaasti. Pakinassa ”Tuleeko Kokoomuspuolueesta Hajoomuspuolue?” tyrmättiin kaikki 

väitteet Edistyspuolueen hajoamisesta ja sen sijaan kerrottiin, että Kokoomus oli hajoamistilassa, 

sillä monet sen merkittävistä nimistä eivät aikoneet asettua ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa. 

Tätä pidettiin varmana merkkinä hajoamisesta, mitä ei pidetty ihmeenä, sillä  niin ”erilaisista 

aineksista on tuo Nooan arkki kokoon nikkaroitu”.90 Seuraavassa pakinassa kerrottiin, että 

                                                 
86 US 4.1.1927 Ruotsinkieliset ja me; Polvinen 1992, 118. 
87 Hbl 4.1.1927 De s.k. svenska privilegierna. 
88 Vesikansa 1997, 302; Mylly 1989, 210-216, 220-221; Hokkanen 1986, 448-450. 
89 US 4.1.1927 Ruotsinkieliset ja me, 8.1.1927 Viikon varrelta. 
90 HS 19.1.1927 Tuleeko Kokoomuspuolueesta Hajoomuspuolue? 



 31

Kokoomuksen piirissä edellinen kirjoitus oli aiheuttanut suurta huolta ja hätäännystä ja kehotettiin 

Kokoomuksessa varautumaan tiukkaan vaalitaisteluun, sillä Edistyspuolue ei ollut vielä paljastanut 

kaikkia korttejaan.91 

Kokoomuskritiikin lisäksi Helsingin Sanomat pyrki kirjoituksissaan tukemaan mahdollisuuksien 

rajoissa Tannerin hallitusta, mikä oli varmasti omiaan nostattamaan kokoomuspiirien karvoja vielä 

enemmän pystyyn. Helsingin Sanomien ja SDP:n hyvillä väleillä oli kuitenkin pitkät perinteet, mikä 

käy ilmi Kulhan teoksesta. Olisi siis väärin olettaa, että vain lyhyen aikavälin tapahtumat olisivat 

vaikuttaneet Helsingin Sanomien mielipiteenmuodostukseen suhteessa Tannerin hallitukseen. 

Kulhan mukaan lehdessä SDP:n hallitukseen meno nähtiin myönteisenä kehityksenä ja siksi siihen 

suhtauduttiin asiallisesti arvostellen. Tämä tosin oli myös Edistyspuolueen virallinen kanta, joten 

lehden linja ei ollut mitenkään poikkeuksellinen ja vastasi myös puolueen linjaa.92 

Helsingin Sanomissa Tannerin hallitusta tervehdittiin edelleen tammikuussa ilolla. Sen toimintaa 

pidettiin tervehtymisen merkkinä, sillä sisällissodasta oli vasta 9 vuotta. Lehdessä ei ymmärretty, 

miten Kokoomuksen taholla edelleen jaksettiin kantaa kaunaa menneistä. Se, mistä närkästyttiin, oli 

Uuden Suomen väite, että sisällissodan aikana vain Kokoomuksen ja Maalaisliiton piireissä oltaisiin 

oltu puolustamassa yhteiskuntarauhaa ja oikeusjärjestystä. Tällaista historian manipulointia pidettiin 

loukkaavana ja muistutettiin, että jos historiassa mennään hieman kauemmas käy ilmi, ketkä 

taistelivat sorron aikana oikeuden puolesta ja ketkä seisoivat sortajan apureina.93  Näin vedottiin 

vanhaan Kokoomusta ja Edistyspuoluetta jo ennen niiden virallista perustamista erottaneeseen 

seikkaan eli myöntyvyyspolitiikkaan ja perustuslaillisuuteen, joiden jakolinjojen mukaan 

puolueiden edeltäjät Suomalainen Puolue ja Nuorsuomalainen Puolue olivat ryhmittyneet. Tämä 

kiista lisättynä valtiomuototaistelun aikaisilla erimielisyyksillä nousi ajoittain esiin Kokoomuksen 

ja Edistyspuolueen välien selvittelyissä. 

Kokoomuksen vastustaminen oli ajanut Maalaisliiton antamaan jonkinasteisen tukensa Tannerin 

hallitukselle ja nyt vaalien lähestyessä tehty ratkaisu alkoi näyttää sellaiselta, että sitä oli tarpeen 

oikein todenteolla perustella, jotta valitsijakuntaan ei välittyisi vääränlainen kuva porvarillisia 

arvoja vaalivasta Maalaisliitosta. Pahimmalta valitsijoiden silmiin uskottiin näyttäneen 

Kokoomuksen Tannerin hallitukselle tekemä välikysymys, jota Maalaisliitto ei ollut 

kokonaisuudessaan kannattanut. Nyt kiirehdittiinkin perustelemaan, että välikysymyksen 

tavoitteena olikin ollut vain taktikointi ja vaalivaltin saavuttaminen Maalaisliitosta. Kokoomuksen 
                                                 
91 HS 22.1.1927 Keinot voivat olla hyviä 
92 Kulha 1989, 136-141. 
93 HS 8.1.1927 kolumni Kirje Helsingistä; ks. myös 11.2.1927 Kokoomuksen huolia. 
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eduskuntaryhmässä oli pääkirjoituksen mukaan tiedetty, ettei Maalaisliitto lähtisi niin aikaisessa 

vaiheessa kaatamaan hallitusta ja olikin laskettu sen varaan, että hallitus ei kaadu. Nyt 

Kokoomuksen piirissä voitiin käyttää Maalaisliiton ”uutta vasemmistolaisuutta” vaaliaseena 

taisteltaessa äänestäjistä. Kokoomuksen vilpillisyyden nyt paljastuttua lehdessä korostettiin, että 

Maalaisliitto ei kannata sosialidemokratiaa eikä sen ajamaa valtiollista politiikkaa. Koettiin 

kuitenkin, että nyt oli SDP:n aika osoittaa, mihin se hallituspuolueena pystyi.94 

Maalaisliiton ja Kokoomuksen välillä käytiin stereotypioiden taisto, jossa Maalaisliitto syytti 

Kokoomusta rahamaailman, suurkapitalismin ja virkamiesten etujen ajajaksi, joka ei halua ajaa 

kansan etua ja edistystä, jos se on ristiriidassa puolueen ajamien luokkaetujen kanssa.  

”… kiinnitimme huomiota kokoomuspuolueen uusiin suuntamerkkeihin, s.o. 
jatkuvaan pyrkimykseen vapautua ajamasta mitään kansan etuja tarkoittavia 
edistyskysymyksiä, mikäli ne ovat kosketuksessa erinäisten luokkaetujen 
kanssa.”95 

Kokoomus leimattiin myös monarkistipuolueeksi, joka oli yrittänyt diktaattorin elkein tehdä vasta 

itsenäistyneestä Suomesta Saksan alamaisen. 

”Olemme tottuneet pelkäämään kaikenlaista diktatuuria, niin myöskin 
parlamentaarista, jonka avulla monarkistit aikoivat vuonna 1918 tehdä juuri 
sivistyneestä Suomen tasavallasta saksalaisen vasallivaltion.”96 

Toisaalta Kokoomus leimasi Maalaisliiton sosialidemokraattien kanssa veljeileväksi, kyvyttömäksi 

puolueeksi, joka ei osaa ilman Kokoomuksen apua hoitaa maan asioita vaan oli aina hallitukseenkin 

vaatinut Kokoomusta avuksi. 

”Jos siis maalaisliitto arvelee voivansa hoitaa osuutensa maan asiain 
hoidossa ilman kokoomuspuoluetta, niin kernaasti meidän puolestamme.”97 

Maalaisliiton Tannerin hallitukselle antama tuki leimattiin lähes maanpetturuudeksi, jonka hinta voi 

olla kallis.98 Edellä kuvatun kaltaiset sitaatit antavat hyvän kuvan siitä, millaisia olivat ne 

stereotypiat, joiden pohjalta puolueet toisiinsa suhtautuivat. Yksittäisten poliitikkojen suhteen nämä 

mielikuvat eivät varmasti pidä paikkaansa, vaan he suhtautuivat toisiinsa luultavimmin 

henkilökohtaisten kokemusten pohjalta. Kaiken kaikkiaan stereotypiat ilmentävät kuitenkin niitä 

                                                 
94 Ilkka 18.1.1927 U.S. ”Ilkan ohjelmaa” arvostelemassa; 2.2. 1927 Kokoomuksen alkuhyökkäysten torjumiseksi. 
95 Ilkka 18.1.1927 U. S. ”Ilkan ohjelmaa” arvostelemassa.  
96 Ilkka 18.1.1927 U. S. ”Ilkan ohjelmaa” arvostelemassa. 
97 US 12.1.1927 ”Ilkan” ohjelma. 
98 US 12.1.1927 ”Ilkan” ohjelma; Ilkka 18.1.1927 U.S. ”Ilkan” ohjelmaa arvostelemassa, 2.2.1927 Kokoomuksen 
alkuhyökkäysten torjumiseksi. 
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perustavanlaatuisia mielikuvia ja mentaliteetteja, joiden pohjalle puolueen omakuva ja mielikuvat 

muista puolueista rakentuivat. Nämä värikkäät stereotypiat kuitenkin unohtuivat, kun tuli aika 

puolustaa yhteistä asiaa ja käsitellä loppuun Kallion hallituksen kaatanut välikysymys, sen perusteet 

ja tarkoitusperät. 

Hallitusvaihdoksen viimeinen näytös  

Kallion hallituksen kaatanut välikysymys Riihimäen ampumatarviketehtaan epäselvyyksistä 

lähetettiin ensimmäisessä käsittelyssä marraskuussa 1926 perustuslakivaliokuntaan. 

Valiokunnanmietintö saapui helmikuun 4. päivä eduskunnan käsiteltäväksi. Tiedossa oli 

kiihkeäsanainen väittely edellisen hallituksen jäsenten ja hallituksen kaatajien välillä. 

Perustuslakivaliokunnan mietintöön oli jätetty porvarillisten jäsenten vastalause99, johon 

Maalaisliitto ja Kokoomus perustivat kantansa. Maalaisliitto oli päättänyt ryhmän ja 

ryhmävaltuuskunnan kokouksissa 3.2.1927 kannattaa omien miesten tekemää vastalausetta.100 

Myös Kokoomuksessa oli epäilemättä tehty sama päätös, joskaan siitä ei ole asiakirjamerkintää, 

mutta se käy eduskunnassa käydystä keskustelusta hyvin ilmi. 

Keskustelun aikana muodostui eduskunnassa kaksi selkeää kantaa: Kokoomuksen, Maalaisliiton ja 

Edistyspuolueen ryhmä, joka peräänkuulutti mietintöön tehdyn vastalauseen hyväksymistä. 

Vastalause päättyi lauseeseen ”Kuultuaan annetun selityksen eduskunta, pitäen selitystä 

tyydyttävänä, siirtyy päiväjärjestykseen.”.101 Tämä lause tarkoitti tavallaan luottamuslausetta 

Kallion hallitukselle. Välikysymysmenettelyssähän päiväjärjestykseen siirtyminen tarkoittaa 

luottamusta ja nyt, vaikka Kallion hallitus oli jo ollutta ja mennyttä, tällaisen sanamuodon 

hyväksyminen antaisi synninpäästön menneelle hallitukselle ja tosiasiassa todistaisi sen 

syyttömyyden. 

Toisen puolen asiassa muodostivat RKP ja SDP. RKP oli vahvistanut kantansa 

ryhmäkokouksessaan 3.2., jolloin Estlander esitti käsityksensä, joka muodostui ryhmän kannaksi 

asiassa. Hän katsoi, että kysymystä tulisi käsitellä eduskunnassa täysin tieteellisesti. Hän uskoi 

myös, että vastustajat aikoisivat penkoa asiaa uudelleen jolloin olisi ehkä viisainta antaa asian olla, 

jos ei haluttu välttämättä pitää kiinni otetusta kannasta. Mitään poliittista merkitystä asialla ei enää 

ollut.102 Estlander oli tilanne arviossaan oikeassa. Eihän asialla sinänsä ollut mitään merkitystä – 

                                                 
99 VP 1926, Asiakirjat IV. Perustuslakivaliokunnan mietintö nro 9 vastalause 1. 
100 3.2.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän ja ryhmävaltuuskunnan kokouspöytäkirjat, KMA. 
101 VP 1926 ptk II 2150-2151 Peltonen 
102 3.2.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA. 
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Kallion hallitus oli kaatunut ja kielipoliittisesti RKP:n kannalta parempi oli saatu tilalle. Kokoomus 

ja Maalaisliitto olivat kuitenkin edelleen sotajalalla, sillä ne eivät voineet unohtaa sitä, että 

välikysymys oli tehty vain hallituksenkaatamistarkoituksessa. RKP:n kannalta olisi ollut 

mieluisampaa, jos muut olisivat unohtaneet välikysymyksen todellisen tarkoituksen, sillä 

välikysymyksen tekemistä hallituksen kaatamistarkoituksessa pidettiin 1920-luvulla moraalisesti 

arveluttavana, vaikka näin toimittiin usein. 

Porvarit eivät RKP:n toiveista huolimatta unohtaneet välikysymyksen todellista tarkoitusta, vaan 

nimenomaan korostivat sitä koko keskustelun ajan. Yksi toisensa jälkeen Maalaisliiton ja 

Kokoomuksen edustajat kertoivat perustuslakivaliokunnan mietinnön todistavan missä 

tarkoituksessa välikysymys oli tehty. Mietinnön sisältö lyhykäisyydessään oli se, että asialla ei ollut 

enää merkitystä, kun hallitus kerran oli jo kaatunut.103 Laillisuutta ja parlamentarismin sääntöjä 

korostavalle Kokoomukselle tämä oli jo liikaa. Kokoomuksen Peltonen pitikin puheen 

välikysymysmenettelyn todellisista tarkoituksista, joihin silkka hallituksen kaataminen ei kuulunut. 

Marraskuussa käytetty ja nyt ehdotettu menettely oli vastoin parlamentarismin henkeä ja tavoitteita. 

Kaiken lisäksi syytökset Kallion hallituksen puolustusministeriä Hjellmannia vastaan olivat 

perusteettomia. Saman päivän Uusi Suomi otti myös voimakkaasti kantaa välikysymyksen 

käsittelyyn todeten, että ”Eduskunta, joka ei vaivaudu selvittämään … mikä on oikeus ja totuus 

tämän luontoisessa asiassa, kaivaa parlamentarismin hautaa.”104 

Omassa puheenvuorossaan RKP:n Estlander pitäytyi valitsemallaan tiellä ja käsitteli asiaa pitkästi 

ja täysin tieteellisesti. Hän kertasi välikysymysmenettelyn laillisen pohjan ja siihen muodostuneet 

käytännöt. Tämän kertauksen jälkeen Estlander esitti perustelunsa sille, miksi 

perustuslakivaliokunnan mietintö tulisi kosmeettisin muutoksin hyväksyä. Kallion hallitus oli jo de 

facto saanut epäluottamuslauseen ja eronnut. Nyt mietinnön vastalauseessa ehdotettu sanamuoto 

hyväksyttynä antaisi Kallion hallitukselle luottamuslauseen. Tämä olisi täysin parlamentarismin 

periaatteiden vastaista. Tällainen menettely asettaisi eduskunnan uskottavuuden koetukselle, jos se 

näin lähtisi pyörtämään edellisiä päätöksiään. Muun muassa edustaja von Born yhtyi odotetusti 

Estlanderin näkemyksiin ja totesi keskustelun olevan tarpeeton ja tarkoitukseton.105 

                                                 
103 VP 1926, Asiakirjat IV. Perustuslakivaliokunnan mietintö nro 9. 
104 VP 1926 ptk II 2150-2151 Peltonen, ks. myös US 4.2.1297 Eduskunnan siirtyminen päiväjärjestykseen; 2154-2155 
Kallio; 2157-2162 Kares; 2164-2167 Manner; 2167-2168 Pennanen; Ingman  2170; US 4.2.1927 Eduskunnan 
siirtyminen päiväjärjestykseen; ks. myös HS 5.2.1927 Sotilashankintoja koskevan välikysymyksen jälkinäytös. 
Pääkirjoituksessa uskottiin edelleen välikysymyksen aiheellisuuteen, mikä kertoo Helsingin Sanomien Edistyspuolueen 
virallista kantaa myönteisemmästä suhtautumisesta SDP:hen.  
105 VP 1926 ptk II, 2151-2154 Estlander; 2168 von Born. 
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Porvarillisen mielipiteen ja yhteistyön kannalta merkittävimmän lausunnon antoi Kokoomuksen K. 

R. Kares, joka oli sitä mieltä, että  

”Erääseen yhteen kokoamiseen välikysymys ja se, mitä siitä on aiheutunut, 
mielestäni selvästi viittaa ja velvoittaa. Se vaatii kaikkia suomalaisia 
porvarillisia ryhmiä niin hoitamaan sekä keskinäiset välinsä että myöskin 
maan asiat, että sellainen kiusanteko, mitä esillä oleva välikysymys 
merkitsee, että se kerta kaikkiaan saadaan estetyksi.”106 

Kares hahmotteli tulevien vaalien muodostelmaa. Suomalaisten porvarien olisi saatava vaalivoitto 

voidakseen kääntää poliittisen suuntauksen takaisin turvalliseen porvariyhteistyöhön ja syöstäkseen 

SDP:n ja kommunistit pois vallankahvasta. Samalla selätettäisiin RKP:n mahdollisuudet ajaa 

kielipolitiikkaansa. Keskustelun päätyttyä äänestyksessä suomalaisporvarillinen kanta jäi 

alakynteen ja hävisi hallitusta tukevalle koalitiolle. Kokoomus ja Maalaisliitto eivät siis saaneet 

virallisesti puhdistettua Kallion hallituksen jälkimainetta hyvästä yrityksestä huolimatta. 

Kallion hallituksen kaatuminen ja Tannerin hallituksen nousu sekoittivat porvaripakan melko 

totaalisesti. Vaalitaisteluun lähdettiin hyvin sekalaisissa tunnelmissa. Oikeistoyhteistyö oli 

kariutunut ja tilalle ei ollut syntynytkään porvarikoalitiota vaan sosialidemokraattinen 

vähemmistöhallitus. Rajalinjat oikeisto – vasemmisto –akselilla olivat menneet sekaisin RKP:n 

siirryttyä nyt selkeästi ja julkisesti tukemaan vasemmistohallitusta. Pitkään jatkunut ja turvalliseksi 

koettu porvarillinen yhteistoiminta oli loppunut.107 

Porvaripuolueiden toiminta ja sen analysointi Kallion hallituksen kaaduttua ja Tannerin hallituksen 

alkumetreillä antoi mahdollisuuden ymmärtää puolueiden sisäistä ja välistä logiikkaa ja siten  

selittää toimijoiden ratkaisuja ja niihin vaikuttimia. Porvariston eripuraisuus, sosialidemokraattien 

halukkuus osallistua hallitustyöskentelyyn ja osaltaan presidentti Relanderin ”missio” yhteiskunnan 

eheyttämisestä johtivat siihen, että Tannerin sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus nimitettiin 

joulukuussa 1926. Jansson korostaa myös sitä, että presidentti Relander oli myös edeltäjäänsä 

myöntyväisempi hyväksymään hyvinkin kapealla pohjalla toimivia hallituksia. Toisaalta myös 

parlamentaarinen kenttä oli hajanaisempi kuin koskaan.108 Porvarihallitus ei ollut mahdollinen 

kielikysymyksen, Maalaisliiton hallitusväsymyksen ja porvariston yleisen erimielisyyden vuoksi. 

Toisaalta sosialidemokraattinen osallistuminen hallitukseen oli ollut lähellä jo vuosikymmenen 

                                                 
106 VP 1926 ptk II, 2161-2162 Kares. 
107 Jansson  1993, 99. 
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alussa solmittaessa Tarton rauhaa, joten Tannerin hallitusta ei voitane pitää minään erityisenä 

kansallisen eheytymisen merkkinä.  

Tannerin hallituksen muodostuminen asetti porvaripuolueet kuitenkin aivan uudenlaisen haasteen 

eteen. Edessä olivat eduskuntavaalit ja vasemmistohallituksen pystyssä pysyminen näytti ainakin 

lähitulevaisuudessa melko varmalta. Puolueiden olikin lähdettävä ennen kokemattomassa 

tilanteessa taistelemaan äänistä. Toisaalta  puolueiden täytyi pitää silmällä hallitusta ja ylläpitää 

yhteiskuntarauhaa ja porvarillista maailmankuvaa, mikä edellytti yhteistyötä puolueiden kesken ja 

toisaalta puolueiden tuli identifioitua ja erottua taistellakseen äänestäjien suosiosta. Perinteisesti 

porvaristo oli lähtenyt hallitus – oppositio –asetelmasta vaaleihin. Nyt kaikki porvaripuolueet olivat 

oppositiossa ja hajanaisempina kuin kenties koskaan ennen.  

3 Päivänpolitiikkaa ja ideologian ihanteita  

3.1 Taktikointia ja todellisuutta kevätistuntokaudella 

Porvariyhteistyön ollessa käymistilassa keväällä 1927 näyttäytyivät erityisesti Kokoomuksen ja 

Maalaisliiton tavoitteiden eroavaisuudet ja linjaerot selkeästi jo ennen varsinaisen vaalitaistelun 

alkamista. Maalaisliitto oli vahvasti jakautumassa kahtia Kyösti Kallion ja J.E. Sunilan kannattajiin. 

Puolueen linjaristiriitoja hämmensi myös presidentti Relander, joka löysi useasti yhteisen sävelen 

vanhan puolueideologian kyseenalaistavan Sunilan kanssa. Kokoomuksessa Maalaisliiton 

liukuminen kohti sunilalaista luokkapuoluesuuntausta koettiin uhkaavaksi, sillä toteutuessaan 

Sunilan teoriat johtaisivat Maalaisliiton yhteistyöhön ennemmin SDP:n kuin Kokoomuksen kanssa, 

mikä vaikeuttaisi hallitusyhteistyötä ja Kokoomuksen vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuudessa.  

Maalaisliitto, Kokoomus ja vastakkaiset tavoitteet 

Jakautuminen kalliolaisiin ja sunilalaisiin oli alkanut Maalaisliiton eduskuntaryhmässä jo 1920-

luvun alussa ja laajeni vuosikymmenen aikana koskemaan lähes koko puoluetta. Kahtiajako 

vaikeutti niin eduskunta- kuin hallitustyöskentelyä. Vaikka Maalaisliiton jakautumista käsiteltäessä 

ei voidakaan puhua selkeästi oikeistosta tai vasemmistosta puolueen sisällä, oli havaittavissa tietty 

ero Kallion ja Sunilan tavoitteiden ja politiikan välillä akselilla oikeisto-vasemmisto. Sunilalaiset 

näkivät Maalaisliiton tehtävänä pääasiallisesti maatalouden ja viljelijäväestön etujen ajamisen 

maatalousjärjestöjen kanssa. Sunilan ryhmäkunta oli luokkapuoluesuuntauksen kannattaja. 

Kalliolaiset taas uskoivat, ettei puolue ollut eikä sen tullut olla vain maatalouden etujärjestö, vaan 

myös yhteiskunnallinen uudistusliike. Kantavina teemoina puolueella tuli olla suomalaisuustaistelu, 
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kieltolaki, maanpuolustus ja kansansivistys. Yleensäkin tuli keskittyä maatalouden ja maaseudun 

ylittäviin valtiollisiin kysymyksiin. Sunila oli siis selväpiirteinen agraaripoliitikko ja toiminnan 

mies, toisin kuin Kallio, joka oli enemmänkin yleispoliitikko, vanhan demokraattisen 

talonpoikaisagrarismin edustaja.109 Kallion ideologia ja näkemys Maalaisliiton luonteesta puolueena 

olivat lähempänä Kokoomuksen ja Edistyspuolueen ideologioita ja mentaliteettia kuin 

luokkasuuntautunutta vasemmistolaisuutta. Samalla, kun Kallion ja Maalaisliiton suuntautuminen 

oikealle ja Edistyspuolueen vasemmistolaistuminen olivat ajaneet puolueita erilleen 

vuosikymmenen puoliväliin tultaessa, oli Kokoomuksen ja Maalaisliiton yhteistyö syventynyt.  

Kallion ja Sunilan vastakkainasettelua lisäsivät asiakiistojen lisäksi myös vuonna 1925 presidentiksi 

nousseen Lauri Kr. Relanderin ja Kallion huonot suhteet sekä Maalaisliiton ”Grand Old Manin” 

Santeri Alkion mielipiteet ja näkemykset puolueen tulevaisuudesta. Kallion ja Relanderin välit 

viilenivät jo vuosikymmenen alussa, mutta pahemmin ne tulehtuivat vasta Relanderin tultua 

valituksi presidentiksi. Hän oli presidenttinä hyvin aktiivinen ja toimi laajasti valtaoikeuksiensa 

puitteissa vaikuttaen, toisten mielestä sekaantuen, päivänpolitiikkaan. Relander pyrki ennen kaikkea 

eheyttämään kansaa. Tähän kuului kielivastakohtaisuuksien lieventäminen, mikä oli vastoin Kallion 

hyvin aitosuomalaista näkemystä. Kari Hokkanen toteaakin, että kumpikaan miehistä ei luottanut 

toiseensa. Kallion mielestä Relander oli häilähtelevä juonittelija, Relanderin mielestä Kallio oli 

”kettumainen”. Tilannetta pahensi se, että Relander pääsääntöisesti liittoutui Sunilan kanssa 

kiistakysymyksissä. 110 

Tannerin hallituksen aikana Kallion ja Sunilan välinen kilpailu johtajanpaikasta kiihtyi ja 

sunilalaisuus alkoi voittaa alaa. Tämän kehityksen huippuna voidaan nähdä Sunilan hallituksen 

muodostuminen syksyllä 1927. Mentaalisesti Maalaisliitossa oli koettu ongelmana varsinaisen, 

selkeästi maalaisliittolaisen ohjelman, ideologian puute. Nyt sunilalaisen ajattelutavan nostaessa 

kannatusta ideoitiin vaaleja silmällä pitäen Maalaisliiton ”ideologinen ohjenuora” – Se kolmas. 

Tällä tarkoitettiin porvarillisen ajatustavan ja sosialidemokratian väliin sijoittuvaa kolmatta  

ideologiaa. Mielenkiintoista ohjelmassa oli juuri se, miten siinä koettiin tarpeelliseksi irrottautua 

porvari-käsitteestä ja ajatusmaailmasta. Ohjelmassa todettiin, että porvarillinen kansantalous tulisi 

kaatumaan lähitulevaisuudessa ellei otettaisi käyttöön talouselämän säännöstelyä. Siinä 

kolmannessa puhuttiin uudenaikaisesta talonpoikaistaloudesta, jossa kaikki perustui 

                                                 
109 Mylly 1989, 210-216, 220-221; Hokkanen 1986, 448-450; Vuosikymmenen alussa Kallio oli suhtautunut 
vastentahtoisesti oikeistoyhteistyöhön kun taas Sunila oli ollut sen vankka kannattaja. Vuosikymmenen puoliväliin 
tultaessa osat kuitenkin vaihtuivat. Kallion suhtautumiseen vaikutti erityisesti Ingmanin hallituksen aika vuosina 1924-
25. Tällöin alkoi oikeistoyhteistyö, joka kesti Kallion toisen hallituksen kaatumiseen joulukuuhun 1926 asti. 
110 Hokkanen 1986, 425-428, 448-449.  
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ennakkolaskelmiin. Porvarillista kansantaloutta kritisoitiin sen vapaasta kilpailusta johtuvista 

laskemattomista sattumista.111  Sen kolmannen puitteissa tehtiin siis selvä pesäero porvarillisen 

kansantalouden vapaata kilpailua ja markkinataloutta suosivaan ideologiaan ja korostettiin 

säännöstelyä, kotimaista tuotantoa ja maanviljelyksen roolia valtion hyvinvoinnin takaajana. Sunila 

ajoi voimakkaasti ja  tiukasti maanviljelijöiden etuja yleispuolueteemat sivuuttaen. Tästä syystä 

voidaankin sanoa, että ohjelmassa näkyi voimakkaasti sunilalaiseksi luonnehdittu niin sanottu 

”tunkiohorisontti”, jonka yli eivät yleispoliittiset tavoitteet nousseet.  

Kokoomuksessa oli jo hetken aikaa tehty huomioita Maalaisliiton jakaantumisesta ja Sunilan 

vahvistuvasta otteesta. Kallion hallituksen aikana Maalaisliiton voimahahmot olivat useasti käyneet 

taistelua milloin mistäkin asiasta. Hallituksen kaaduttua omiensa avustuksella Maalaisliiton 

hajaannus näyttäytyi entistäkin selvempänä. Viimeinen yritys saada Maalaisliitto Kokoomuksen 

kanssa samoille urille oli välikysymys Tannerin hallitukselle heti nimityksen jälkeen. Tähän 

yritykseen Maalaisliitto ei kuitenkaan vastannut ja välikysymyksen tavoite jäi saavuttamatta. Oli 

aika luoda taktiikka, jonka avulla Maalaisliiton liukuminen kauemmas vasemmalle saataisiin 

estettyä. 

Helmikuun 1927 alussa järjestettiin kokous, johon osallistuivat Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja 

joukko muita puolueaktiiveja. Muistiinpanot tämän kokouksen tunnelmista löytyivät Ingmanin 

arkistosta. Keskeisenä lopputuloksena tästä kokouksesta oli, että Maalaisliiton porvarillista, 

kalliolaista suuntaa oli vahvistettava ja samalla pyrittävä eristämään puolueen vasemmisto, lähinnä 

sunilalaiset sekä Maalaisliitosta että muista puolueista.112 Vain tällä tavoin Kokoomus voisi 

varmistaa oikeistoyhteistyön jatkumisen tulevaisuudessa, sillä Kokoomuksen pragmaattiset 

konservatiivit ymmärsivät, että puolueen ainoat vaikutusmahdollisuudet olivat yhteistyössä 

suomalaisten porvarillisten puolueiden kanssa. Yksin kukaan ei ollut riittävän vahva – paitsi 

Maalaisliitto, joka oli siksi kaikkien muiden kannalta pakollinen yhteistyökumppani. Kaikkien 

stereotypioiden, mentaliteettien ja mielikuvien ohi ajoi reaalipolitiikka.  

Muistiinpanoissa ruodittiin perinpohjin Kallion hallituksen aikaa, sen kaatumista ja tulevaisuuden 

näkymiä oikeistoyhteistyölle. Uskottiin, että Maalaisliiton jonkinasteiseen irrottautumiseen 

Kokoomuksesta vaikutti lähinnä puolueessa olevan sunilalaisen vasemmistosuunnan voitolle pääsy 

ja siten toivo houkutella pienviljelijöitä SDP:n piiristä Maalaisliittoon. Yhtenä syynä nähtiin myös 

                                                 
111 Ilkka 18.1.1927 Uusi Suomi ”Ilkan ohjelmaa” arvostelemassa I; 19.1.1927 Uusi Suomi ”Ilkan ohjelmaa” 
arvostelemassa II; US  14.1.1927 ”Ilkan” ohjelma. ”Se kolmas”. 
1122.2.1927 puhe tai esitelmä neuvottelukokouksesta, Lauri Ingmanin kokoelma VA Y 2374  KA; ks. myös Vares 1996, 
334. 
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hallitsemishalun kasvaminen hallitsemisen itsensä vuoksi.  Varsinaisia hallitusyhteistyöstä johtuvia 

syitä tähän irtautumiseen ei nähty olevan. Maalaisliitto oli saanut hyviä tuloksia oikeistoyhteistyöstä 

eikä katsottu, että Maalaisliitto olisi ollut liian ”kovan tohvelin alla”.113 Maalaisliiton liukuminen 

vasemmistosuunnan hallintaan nähtiin siis ainoana järkevänä syynä muutokseen. 

Kokoomuksen tehtävä tässä tilanteessa nähtiin tärkeänä. Olisi estettävä mielipiteen siirtymistä 

vasemmalle, sillä sillä voisi olla kohtalokkaita seurauksia maan puoluelaitokselle ja erityisesti 

talouselämälle. Sen kolmannen toteuttaminen piti estää, sillä epäiltiin ettei edes Alkio tiedä mitä se 

piti sisällään. Luotiin taktiikka tämän kaiken saavuttamiseksi. Piti eristää Sunilan suuntausta 

Maalaisliitosta ja muista puolueista. Pyrkiä siis mahdollisuuksien mukaan yhteistoimintaan 

suomalaisten porvaripuolueiden kesken vakaalla pohjalla, ”ikään kuin Sunilan ohjelmaa ei 

olisikaan.” Eduskunnassa ei tulisi hyökätä Maalaisliiton kimppuun, sillä vaarana nähtiin, että puolue 

käpertyisi Sunilan ympärille. Toisaalta sanomalehdistölle annettiin vapaammat kädet, kritiikin tulisi 

kuitenkin olla arvokasta. Julkista moraalia tulisi ylläpitää, sillä se oli saanut kovan kolauksen 

Maalaisliiton ”kuperkeikan” ansiosta.114 Puheessaan helmikuun lopulla 1927 Ingman totesi, että 

yhteistyö suomalaisten porvarien kanssa oli mahdollista.  Hän puolusteli myös Kokoomuksen ja 

Maalaisliiton yhteistyötä ja selitti, että sitä oli tehty hyvässä hengessä, toisin kuin Maalaisliiton 

lehdet antoivat ymmärtää.115 

Vaikka päivänpolitiikka keväällä 1927 saattoi ulospäin näyttää siltä, ettei porvaripuolueiden kesken 

ollut saavutettavissa minkäänlaista yhteistä säveltä, osoitti Kokoomus ainakin tahtoa 

yhteistoimintaan. Oliko se reaalipolitiikkaa vai omaneduntavoittelua, on vaikea sanoa. 

Todennäköisesti se oli molempia, sillä Kokoomuksessa ymmärrettiin, ettei yksin ollut mahdollista 

toimia, joten oli puolueen  ja maan edun mukaista, että porvaristo saataisiin jälleen toimimaan 

yhdessä sosialidemokraatteja vastaan. Tämän pyrkimyksen totesi myös Kokoomuksen Paavo 

Virkkunen muistelmissaan, joissa hän selitti syyksi sen, että porvaripuolueissa, ainakin 

Kokoomuksessa, ymmärrettiin, ettei yksikään puolue tulisi lähitulevaisuudessa (siis 1920-luvun 

jälkimmäisellä puoliskolla) saavuttamaan sitä asemaa, että se voisi enemmistöpuolueena johtaa 

maata yksin. Suomalaisten porvarien kokoomus ja työskentely sen hyväksi oli ainoa vaihtoehto.116 

Aika tietysti kultaa muistot, mutta edellä sanotun mielessä pitäen voi sanoa, ettei Virkkunen kovin 

paljon asioita kaunistellut muistelmiaan kirjoittaessaan, ainakaan tämän asian osalta. 

                                                 
113 2.2.1927 puhe tai esitelmä neuvottelukokouksessa. Laurin Ingmanin kokoelma. VA Y 2374, KA. 
114 2.2.1927 puhe tai esitelmä neuvottelukokouksessa. Laurin Ingmanin kokoelma. VA Y 2374, KA. 
115 20.2.1927 puhe Seinäjoella. Lauri Ingmanin kokoelma, VA Y 2374, KA. 
116 Virkkunen 1954, 107. 
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Tämän tutkimuksen teemoja ja kysymyksiä mietittäessä näyttäytyy Kokoomuksen ja Maalaisliiton 

välinen rajankäynti erityisen mielenkiintoisena. Maalaisliiton kahtiajakoa on tutkittu paljon siltä 

osin kuin se vaikutti Maalaisliiton toimintaan ja sen sisäisiin jännitteisiin. Kahtiajaon merkitys 

muiden puolueiden toimintaan on jäänyt vähemmälle huomiolle. Onkin mielenkiintoista nähdä 

kuinka vakavasti ja paljon Kokoomuksessa pohdittiin Maalaisliiton jakautumisen seurauksia sekä 

itselle että koko maalle. On mielenkiintoista, ettei tämä ole ennen kiinnostanut tutkimuskohteena. 

On luonnollista olettaa, että 1920-luvun merkittävimmän porvarillisen puolueen kahtiajako vaikutti 

myös muiden puolueiden toimintaan ja taktiikoihin. Tältä kannalta katsoen onkin kiinnostavaa, ettei 

Kokoomus lähtenyt ruokkimaan kahtiajakoa ja sitä kautta pyrkinyt hyötymään ja lisäämään omaa 

kannatustaan. Puolueessa kuitenkin nähtiin, että Maalaisliiton kokoisen puolueen hajoaminen olisi 

aiheuttanut sellaisen tyhjiön, että Kokoomuksen olisi ollut mahdotonta sitä paikata. Niinpä 

lähdettiin tukemaan sitä osapuolta, joka oli lähempänä omia tarkoitusperiä ja ideologiaa ja pyrittiin 

säilyttämään status quo. 

RKP:n vaikeat kysymykset ja oppositiohengen nousu 

Kevätkausi osoittautui monessa suhteessa vaikeaksi Tannerin hallitukselle. Suomalaiset porvarit 

asettuivat tasaisesti vastarintaan ja yrittivät horjuttaa hallituksen asemaa. Kaikkein vaikeimmiksi 

kevään kiistakysymykset osoittautuivat RKP:lle. Tannerin hallituksen ja erityisesti sisäministeri 

Itkosen menettelytavat asettivat RKP:n hankalaan välikäteen ja puolueessa jouduttiin harkitsemaan 

erityisen tarkkaan kuinka pitkälle hallitusta oltiin valmiita tukemaan.  

Ensimmäinen RKP:lle hankala kysymys nousi esille maaliskuussa 1927. Sisäministeri Itkonen oli 

pidättänyt Helsingin poliisimestarin Honkasen virastaan, vaikka tällainen toimenpide ei 

suoranaisesti ministerin toimivaltaan kuulunutkaan.  Poliisimestari Honkanen teki tapauksesta 

kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka esitti tapauksen viemistä valtakunnanoikeuteen.117 

Tätä ei koskaan tapahtunut, sillä tapaus raukesi eduskuntakäsittelyssä. Kokoomus, Maalaisliitto ja 

Edistyspuolue päätyivät samansuuntaisiin ratkaisuihin tapauksen suhteen. Välikysymystä asiasta ei 

tehty, mutta eduskunnassa Itkonen äänestettiin eroamaan toisen esille nousseen tapauksen 

yhteydessä.118 Mielenkiintoista oli, että Itkosen tapauksen yhteydessä nousi esille ajatus yhteisestä 

                                                 
117 VP 1926, asiakirjat IV, Eduskunnanoikeusasiamiehen kirjelmä 21.3.1927; samassa yhteydessä kaikki tapaukseen 
liittyvät asiakirjat. 
118 Jääskeläinen 1973, 73-74; 8.3., 21.3., 31.3. 1927 Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirjat, PTA.; 10.3.1927 
Maalaisliiton ryhmävaltuuskunta ja eduskuntaryhmä pöytäkirjat, KMA.; 10.3.1927 Edistyspuolueen eduskuntaryhmä 
pöytäkirja, MF PR  63, KA.; Itkosen erosta äänestettiin käsiteltäessä Petsamon vartioaluksen asiaa, jossa Itkonen oli 
ylittänyt toimivaltuutensa ilman eduskunnan suostumusta. Tapaus käsiteltiin eduskunnassa ennen Honkasen – Itkosen –
juttua ks. VP 1926 ptk II, 3203-3226. 
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porvarillisesta neuvottelukokouksesta, johon pöytäkirjojen mukaan olivat lupautuneet osallistumaan 

kaikki suomalaisen porvaripuolueet. Lähteistä jää epäselväksi, pidettiinkö tällaista kokousta 

koskaan. Ilmeisesti ei, sillä tapahtumien kulku – ts. oikeusasiamiehen puuttuminen asiaan – poisti 

tarpeen tehdä välikysymys.  

Jos suomalaiset porvarit olivat jokseenkin yhtä mieltä Itkosen sopimattomuudesta ministeriksi ja 

toisaalta siitä, että tällä tavoin voitiin hieman horjuttaa Tannerin hallituksen uskottavuutta vaalien 

alla, niin RKP:lle kysymys ei ollut niin itsestään selvä. Eduskuntaryhmässä torjuttiin ensitöikseen 

ajatus porvarillisesta neuvottelukokouksesta, sillä ei haluttu osallistua juonitteluun hallitusta 

vastaan. Soraääniä kuitenkin esiintyi suuresta yksimielisyydestä huolimatta.  Ernst Estlander oli 

samaa mieltä ryhmän kanssa siitä, että yhteistyötä suomalaisten porvarien kanssa ei tule tehdä, 

mutta toisaalta hän kannatti välikysymyksen tekemistä ja epäluottamusta hallitukselle. Perusteinaan 

hän esitti, että hallituksen esiintyminen oli ollut epäystävällistä RKP:n ryhmää kohtaan. John 

Österholm oli täysin eri linjalla Estlanderin kanssa ja piti välikysymyksen tekemistä täysin 

vastakkaisena ryhmän tavoitteille. Hän katsoi, että ryhmä vaarantaisi liikaa osallistumalla 

hallituksen kaatamiseen. Toisekseen olisi ajattelematonta myötävaikuttaa hallituspulaan. Ryhmän 

päätös oli diplomaattinen: päätettiin eduskuntakyselyn tekemisestä hallitukselle.119  

Österholmin puheenvuoro kiteytti ryhmän tunnot suhteessa Tannerin hallitukseen ja toisaalta 

muihin porvareihin. Hän näki hallituksen vastustamisen täysin vastakkaisena ryhmän ajamalle 

politiikalle ja uskoi edelleen, että sosialidemokraattinen hallitus oli ruotsinkieliselle vähemmistölle 

pienempi paha kuin aitosuomalaistunut porvaristo. Suuresta yksimielisyydestä huolimatta ryhmän 

sisäinen oppositio oli edelleen hengissä ja sen kärjessä olivat Ernst Estlander ja Axel Palmgren.  

Myös presidentti Relander havaitsi ruotsalaisten ristiriitaisen suhtautumisen hallituksen asemaan. 

Hän kirjoitti 14.3. tavanneensa RKP:n Rafael Collianderin, joka oli sanonut, että ”jos tämä kaikki 

olisi tapahtunut normaalioloissa, olisi hallitus sen johdosta varmasti kaatunut, olen varma siitä”. 

Relander ei ollut kysynyt, mitä normaalioloissa tarkoitti, mutta epäili aitosuomalaisen liikkeen 

vaikuttaneen RKP:n kannanmuodostukseen, sillä puolueen voimakas legalismiperinne olisi muuten 

jo lähestulkoon vaatinut puuttumaan asiaan. 120  

Eduskuntakäsittelyssä hallitus asettui Itkosen taakse tässä asiassa ja sai SDP:n, RKP:n ja 

kommunistien tuella luottamuslauseen. Itkonen oli jo saanut epäluottamuslauseen samana päivänä 

toisessa asiassa suomalaisten porvareiden ja muutaman RKP:n edustajan äänestettyä häntä vastaan, 
                                                 
11910.3. 1927 RKP eduskuntaryhmä pöytäkirja, SCA. 
120 Relander 1967, 412-413. 



 42

joten hallituksen asetuttua poliisimestarinasiassa Itkosen taakse ei RKP:llä ollut enää haluja 

äänestää Itkosta valtakunnanoikeuteen.121 Tämä tapaus jälleen osoitti  RKP:n  vaa’ankieliaseman 

eduskunnassa. Niin vasemmisto kuin oikeisto olivat riippuvaisia RKP:n äänistä saavuttaakseen 

enemmistön. Tämä asema oli epäilemättä edullinen RKP:lle, mutta aiheutti myös vaikeita 

ideologisia ristiriitoja puolueen sisällä, sillä useasti puolueen oikeistolainen ideologia oli 

ristiriidassa hetken realiteettien kanssa. Niinpä puolue monesti päätyi siilipuolustukseen - 

äänestämään mielestään pienempää pahaa eli vasemmiston kanssa aitosuomalaisuutta vastaan. 

RKP:n kiihkeä suhtautuminen omiin oikeuksiinsa ja halu nähdä näihin oikeuksiin kohdistuvaa 

sortoa ilmenivät myös muissa eduskunnan keskusteluissa. Maalaisliiton Niukkanen tekemä aloite 

kielilain 20 § selittämisestä nostatti kiihkeän keskustelun eduskunnassa. Aloitteessa oli kysymys 

kielilain lieventämisestä ja uudelleen tulkitsemisesta niin, että esimerkiksi liikennemerkeissä ja 

rautatieasemien opastekylteissä ei tarvitsisi täysin suomenkielisillä paikkakunnilla olla 

ruotsinkielisiä vastineita. Aloitteen allekirjoittaneissa oli myös Edistyspuolueen ja Kokoomuksen 

edustajia. Suomalaisporvarilliselta puolelta vaadittiin tarpeettoman ruotsinkielen käytön 

vähentämistä ja sitä, että ruotsinkieliset lopettaisivat luonnottoman kaksikielisyyden vaatimisen ja 

hyväksyisivät sen, että kuljettiin kohti käytännöllistä yksikielisyyttä.122 Jos kielikysymys kiihdytti 

mieliä ruotsinkielisten keskuudessa, teki se sitä myös suomenkielisellä puolella. Molemmat pitivät 

näkökantaansa perusteltuna – RKP:llä oli tosin hallussaan kilpailuetu. 

RKP perusteli kantaansa liikenneturvallisuudella. Myös suomenkielisillä paikkakunnilla tuli olla 

liikennemerkit ja –opasteet ruotsiksi, jotta ruotsinkieliset voivat liikkua turvallisesti. RKP:n 

Schauman painotti jälleen kerran, että ruotsinkielen asema tulee säilymään, sillä sen merkitys 

kulttuurielämälle oli suuri. Tässä tapauksessa olikin kysymys taas ruotsinkielen perustuslaillisesta 

oikeudesta toisen virallisena kielenä ja tätä oikeutta RKP eduskunnassa puolusti.123 Edistyspuolueen 

Vennola yritti jälleen esiintyä sovittelevalla kannalla molempiin suuntiin nähden. Hän tunnusti 

kysymyksen käytännölliset seikat, mutta totesi sen samalla olevan myös suuresti tunne- ja 

oikeudenmukaisuuskysymys. Ei tahdottu suinkaan poistaa ruotsinkielisiä maasta eikä millään 

tavoin koskea heidän oikeuksiinsa.124 Loppuen lopuksi Niukkasen lakialoite meni läpi tiukoin 

numeroin 95-94. Tueksi olivat liittyneet kaikki suomalaiset porvarit. 

                                                 
121 VP 1926, ptk II 3226-3249, liitteet XI, 427. 
122 VP 1926, ptk II 2290 Niukkanen, 2293-2295 Setälä. 
123 VP 1926, ptk II 2287-2289 von Born, 2289-2290 Estlander, 2296-2297 Schauman 
124 VP 1926, ptk III, 3105. 
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RKP joutui puun ja kuoren väliin jälleen huhtikuun lopussa, kun eduskunnan keskusteltavaksi tuli 

valtiopäivien päättäminen. Vuoden 1926 valtiopäivät olivat venyneet jo verrattain pitkiksi ja 

eduskunnassa esiintyi halukkuutta lopettaa istuntokausi ja valmistautua vaaleihin. Puhemies 

Virkkunen ja kokoomuksen Ingman ehdottivat istuntokauden keskeyttämistä 25.4. ja uudelleen 

kokoontumista viimeistään 20.6. Tätä perusteltiin epävakaalla sisä- ja ulkopoliittisella tilanteella.  

Puhemiesneuvostossa oli jo useaan otteeseen kevään aikana keskusteltu siitä, kuinka istuntokausi 

saataisiin päätettyä hyvissä ajoin. Töitä tuntui olevan liiankin kanssa. Kokoomuksen ja 

Maalaisliiton edustajat olivat innokkaimpina ajamassa istuntokauden pitkittämistä. Tulenheimo ja 

Manner korostivat tilanteen olevan niin tulenarka – monilla teollisuuden aloilla oli lakonuhkia – että 

eduskunnan ei olisi viisasta väistyä. RKP:n Björk ilmoitti, että ryhmän mukaan valtiopäivät olisi 

ensitilassa päätettävä. Sen sijaan Palmgren ilmoitti olevansa eri mieltä ryhmän kanssa ja 

kannattavansa istuntokauden pitkittämistä.  Edistyksen Vennola esiintyi tapansa mukaan 

sovittelevalla kannalla. Hänen mukaansa edistysryhmässä asiaa oli pohdittu yleisemmältä kannalta 

ja tultu siihen lopputulokseen, että eduskunnalla täytyi olla mahdollisuus erityistilanteissa jäädä 

valvomaan maan etuja. Hän katsoi, että nämä erityiskriteerit täyttyivät nyt ja tätä periaatetta 

voitaisiin nyt ensi kerran toteuttaa.125  

Muut porvarit olivat jälleen yksimielisiä, mutta RKP:lle myös tämä kysymys oli hankala. Puolue oli 

perinteisesti ollut lähellä työantajapuolta ja monet sen jäsenistä olivat teollisuusmiehiä, joten 

lakkojen uhka aiheutti kiihtymystä niin ryhmässä kuin sen ulkopuolella. Ryhmä oli kahden tulen 

välissä: toisaalta tulisi valvoa kannattaja- ja rahoittajakunnan etua ja toisaalta valvoa 

ruotsalaiskansallisia etuja ja tukea Tannerin hallitusta. Nämä kaksi tavoitetta olivat melko lailla 

toisensa poissulkevia. Kaiken lisäksi eduskunnassa ryhmä kanta tulisi olemaan ratkaiseva. 

Teollisuuden puolelta heidän tietoonsa oli saatettu huoli lakoista ja toivomus siitä, että eduskunta 

jatkaisi istuntokauttaan. Ryhmä oli kuitenkin taipuvainen uskomaan, että puhemiehen esittämät 

perustelut olivat vain yritys horjuttaa hallituksen asemaa ja saada RKP:n ryhmä osoittamaan 

epäluottamusta hallitukselle. Pelättiin, että jos eduskunta toimisi hallituksen toiveita vastaan, se 

asettaisi huonon ennakkotapauksen, johon voitaisiin vedota myöhemmin. Suurimman huolenaiheen 

ilmaisi von Born sanoessaan, että ”tällälailla annetaan puhemiehelle ja hänen puolueelleen liian 

                                                 
125 Jääskeläinen 1973, 74; Uino 1994, 551; 4.4. ja 7.4.1927 Kokoomuksen eduskuntaryhmä pöytäkirja, PTA; 7.4.1927 
Maalaisliiton eduskuntaryhmä pöytäkirja, KMA; 15.2., 25.2., 11.3., 8.4., 20.4., ja 22.4.1927 Puhemiehistön ja 
puhemiesneuvoston pöytäkirjat vuoden 1926 valtiopäiviltä, Eduskunnan arkisto (EA). 
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suuria oikeuksia”.126 Äänestyksessä puhemiehen ehdotus päätettiin hylätä 18 äänellä Estlanderia ja 

Palmgrenia vastaan. Ryhmän oppositio127 oli jälleen kirjauttanut kantansa pöytäkirjaan.  

Eduskuntakäsittelystä 20.4.1927 muodostui edellä mainittujen rajalinjojen mukainen taistelu. 

Suomalaiset porvarit ilmoittivat toinen toisensa jälkeen kannakseen sen, että sisä- ja ulkopoliittinen 

tilanne vaati eduskunnan läsnäoloa. Kokoomus ja Maalaisliitto eivät yrittäneet peitellä tavoitettaan 

horjuttaa hallitusta, vaikka sitä ei suoraan sanottukaan. Edistyspuolueen kannan ilmaisi Vennola, 

joka jälleen puheensa lopuksi muistutti, että ryhmä ei ollut valinnut kantaansa vastustaakseen 

hallitusta vaan täysin asialliselta pohjalta. Eduskunnan läsnäolosta voisi jopa olla hyötyä 

hallitukselle, jos tilanne kävisi tukalaksi.128 Suomalainen porvaristo yritti siis kaikkensa, jotta 

istuntokausi saataisiin pitkitettyä ja kenties sitä kautta horjutettua hallituksen asemaa juuri vaalien 

alla. Jälleen tässä kysymyksessä puolueet löysivät yhteisen nimittäjän, jonka alle kaikki saattoivat 

asettua.  

RKP lähti ryhmäpäätöksen mukaisesti liikkeelle. Hornborg ja Furuhjelm vastustivat istuntokauden 

pitkittämistä ja pitivät syitä tekaistuina. Eriävän mielipiteensä jo ryhmäkokouksessa ilmaissut 

Palmgren kirjautti sen myös täysistuntopöytäkirjaan. Hän ilmoitti äänestävänsä puhemiehistön 

ehdotuksen puolesta.129  Keskustelun päätyttyä äänestettiin. Äänestyksen voitti Ingmanin ehdotus, 

jonka mukaan istuntokausi keskeytettäisiin 25.4.. Puhemiehistölle jätettäisiin oikeus kutsua 

eduskunta koolle jos tarvetta ilmenisi, jos ei, niin uudelleen kokoonnuttaisiin 20.6. Äänestyksessä 

ehdotuksen puolesta äänestivät Kokoomus, Maalaisliitto, Edistys ja RKP:n muutama edustaja eli 

kokolailla sama kaarti, joka oli äänestänyt sisäministeri Itkosen eroamaan. RKP:n oppositio ratkaisi 

siis taas äänestyksen lopputuloksen.130  

Vaikka puhemiehistö ei katsonut tarpeelliseksi kutsua eduskuntaa koolle ennen kesäkuun 20. 

päivää,  ei porvaripuolueissa silti oltu valmiita antamaan periksi SDP:n ja RKP:n vaatimuksiin 

valtiopäivien päättämisestä. Kokoomus, Maalaisliitto ja muutama Edistyspuolueen kansanedustaja 

tekivät hallitukselle vielä välikysymyksen ulkomaalaisten kommunistien harjoittamasta 

kiihotuksesta maassa. Välikysymyksen oli allekirjoittanut 77 kansanedustajaa suomalaisista 

porvaripuolueista. Tämän jälkeen SDP:n ja RKP:n edustajat tekivät odotetusti ehdotuksen 

                                                 
126 20.4.1927 RKP:n eduskuntaryhmä pöytäkirja, SCA. 
127 Opposition kehityksestä lisää seuraavassa luvussa. 
128 VP 1926, ptk III, Pennanen 3351-3355; Niukkanen 3356-3357; Vennola 3365-3366.  
129 VP 1926, ptk III, Hornborg 3355-3356; Furuhjelm 3354-3355; Palmgren 3357. 
130 VP 1926, ptk III, 3371. 
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valtiopäivien päättämisestä. 131 Tämän ehdotuksen tiimoilta käydyssä keskustelussa kävi ilmi 

selvästi myös aiemmin päivällä tehdyn välikysymyksen todellinen tarkoitus. 

Välikysymysasiaa pohdittiin istuntojen välissä myös puhemiesneuvostossa. Kaiken kaikkiaan 

välikysymyksen allekirjoittaneet olivat sitä mieltä, että eduskunnan olisi odotettava hallituksen 

vastausta asiaan, vaikka vastaus tulisikin vasta seuraavalla viikolla, mikä merkitsisi valtiopäivien 

jatkamista edelleen. RKP:n ja SDP:n edustajat pitäytyivät kannassaan, että valtiopäivät oli 

päätettävä 21.6. 1927. Sillä, että jäädään odottamaan hallituksen vastausta toimettomina, annetaan 

eduskunnasta epäpätevä ja huono vaikutelma. Se, että vastausta ei odoteta, ei huononna kenenkään 

tilannetta. Vastauksen odottamisen kannalla olleet perustelivat kantaansa sillä, että on väärin 

hallitusta kohtaan, että sille ei anneta mahdollisuutta vastata. Lopulta puhemiesneuvostossa 

päädyttiin kannattamaan vastauksen odottamista ja valtiopäivien jatkamista äänin 9 – 5. Äänet 

jakautuivat melko lailla puoluelinjojen mukaisesti, vain maalaisliittolainen Hahl poikkesi 

porvariston linjasta ja äänesti ehdotusta vastaan.132  

Välikysymyskeskustelun tuntua oli valtiopäivien päättämisestä käydyssä keskustelussa. Kokoomus 

kannatti puhemiesneuvoston ehdotusta olla päättämättä valtiopäivät. Puheenvuoron käyttivät muun 

muassa Hiidenheimo, Ingman ja Tulenheimo. Kaikki puolustivat kiihkeästi hallituksen oikeutta 

saada vastata sille esitettyyn kysymykseen. 133 Onkin mielenkiintoista, miten innokkaasti 

kokoomusedustajat puolustivat sosialidemokraattisen hallituksen oikeuksia. Rivien välistä 

saattoikin lukea edustajien tavoitteen päästä hiillostamaan hallitusta välikysymyksen tiimoilta 

ennemmin kuin pelkän pyrkimyksen pitää huolta hallituksen oikeuksista sen omia kannattajia 

vastaan. Välikysymyksen tarkoituksena voikin katsoa olleen vaalivaltin tavoittelu, eikä niinkään 

vastauksen saaminen välikysymykseen. Samasta päätelmästä kirjoittavat myös Uino ja 

Jääskeläinen. 134 

Edistyspuolue ja Maalaisliitto liittyivät Kokoomuksen aloittamalle linjalle ja vaativat hallitukselle 

oikeutta saada vastata esitettyyn kysymykseen. Nämä vaatimukset ja tiukkaankin sävyyn esitetyt 

puheenvuorot eivät saavuttaneet suurta vastakaikua valtiopäivien päättämisen kannattajien puolella. 

Jälleen kerran RKP oli ratkaisijan asemassa. Suomalainen porvaristo oli valtiopäivien jatkamisen 

kannalla ja tuekseen se olisi tarvinnut RKP:n edustajia. RKP pitäytyi kuitenkin jo 

puhemiesneuvostossa ilmaisemallaan kannalla ja äänesti SDP:n ja kommunistien kanssa vuoden 

                                                 
131 VP 1926, ptk III, 3453-3456. 
132 20.6.1927 puhemiesneuvoston ptk, EA. 
133 VP 1926, ptk III, 3456-3457. 
134 ks. Jääskeläinen 1973, 74-75; Uino 1994, 551-552. 
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1926 valtiopäivät päättyneiksi. RKP:n kannanmuodostukseen oli varmasti osansa välikysymyksen 

luonteella. Vallankumouskiihotus oli sellainen aihe, johon liittyen puolueen edustajien olisi 

varmasti ollut vaikea äänestää luottamusta hallitukselle. Tämän nostivat keskustelun aikana esiin 

muun muassa Kokoomuksen Ingman ja Kares sekä maalaisliittolainen Vehkaoja.135  

Puolueiden lehdet pitäytyivät eduskuntakeskustelun linjoilla ja kommentoivat niiden mukaisesti 

tehtyä päätöstä. Hufvudstadsbladet oli tyytyväinen ratkaisuun ja siihen, että eduskunnan kallista 

aikaa ei enää tuhlattu. Uudessa Suomessa taas katkeruutta ei peitelty vaan tilittäydyttiin seuraavaan 

tapaan: 

”Hallituskolminaisuus, sosialidemokraattien, kommunistien ja ruotsalaisten yhtymä, tuskin 
milloinkaan on esiintynyt niin alastomana ja samalla niin avuttomana kuin eilisessä istunnossa. Kaikki 
asialliset ja järkisyyt saivat väistyä sen halun edessä, että hallitus oli hinnalla millä hyvänsä suojeltava 
ja pelastettava.” 

Myös Ilkassa oltiin sydämistytty ”hallituskolminaisuuden” menettelyyn ja kysyttiin, oliko 

hallituksella jotain salattavaa, kun sen täytyi noin innokkaasti vastustaa välikysymyksen 

käsittelyä.136 Helsingin Sanomissa ei kommentoitu tapausta lainkaan, mikä ei sinänsä ole yllätys. 

Sekä se, että edistysryhmä ei ollut kokonaisuudessaan allekirjoittanut välikysymystä, että puolueen 

vasemmistokeskustalaisuuteen vetoava vaalikampanja yhdessä antoivat aiheen olla hiljaa viimeisen 

istunnon tapahtumista. Edistyksen pyrkimys pitäytyä jollain tasolla irrallaan muun porvariston ja 

vasemmiston taistelutantereelta näyttäytyi myös tässä yhteydessä. Vaikka eduskunnan 

puheenvuoroissa muun muassa Vennola usein tuki muiden suomalaisten porvarien pyrkimyksiä,  ei 

Edistystä silti voida lukea täysin kuuluvaksi suomalaisten porvareiden leiriin vasemmistoa ja 

RKP:tä vastaan. 

Politiikan suhdanteet asettivat toimijat usein sellaiseen tilanteeseen, jossa politiikan päiväjärjestys 

vaati ideologian vastaisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisessa ideologian ja 

päivänpolitiikan realiteettien ristiaallokossa toimivat erityisesti RKP:n edustajat, mutta myös 

Kokoomuksen ja Ingmanin pohdinta taktiikoista Maalaisliiton vasemmistokehityksen estämiseksi 

on osoitus tarpeesta huolehtia omien vaikutusmahdollisuuksien olemassaolosta myös 

tulevaisuudessa. Puolueet siis kokivat, että pelkkä puolueen aate ja ideologia eivät riittäneet 

eloonjäämiseen. Puolueiden lähtökohtaiset asetelmat suhteessa politiikan realiteetteihin perustuivat 

puolueiden ideologiaan ja mentaliteetteihin, sillä toiminta on aina toimijoiden taustalla vaikuttavien 

                                                 
135 VP 1926, ptk III, äänestys 3467; Ingman 3464; Vehkaoja ja Kares 3466-3467. 
136 HBL 21.6.1927 Det var en välbetänkt åtgård att riksdagen beslöt sammankomma; US 21.6.1927 Eduskunnan eilinen 
loppuistunto; Ilkka 25.6.1927 Ruotsalaiset paroonit, rahamiehet ja professorit takaamassa kommunistien sotatoiminnan 
oikeutta. 
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aatteiden ja käsitysten ilmentymä. Poliittiset realiteetit vaikuttivat voimakkaasti siihen millaiseen 

lopputulokseen toiminta päätyi. Ideologian ja aatteiden värittämät lähtöasetelmat päätyivät 

henkilökohtaisten ja taktisten näkökohtien vaikutuksesta usein realiteettien, ei ideologian, 

sääntelemään lopputulokseen. 

3.2 Jotain vanhaa, jotain uutta – ideologian määrittelyjä vaalitaistelun tarpeisiin 

Päivänpolitiikan menettelytapoja johtavat usein ennemmin politiikan realiteetit kuin ideologian tai 

aatteen palo. Poliittisen toiminnan lähtökohtana on kuitenkin aina jokin mentaliteetti, aate tai 

ideologia, jota sovelletaan hetken tarpeisiin. Yleensä mentaliteettien tai ideologian tutkimiseksi 

onkin tarkasteltava yksilön tai yhteisön toimintaa ja sen avulla selvitettävä toimintaan johtaneita 

käsityksiä, merkityksiä ja aatteita. Demokraattisissa yhteiskunnissa vaalit tarjoavat kuitenkin 

erinomaisen mahdollisuuden tarkastella poliittisten toimijoiden omakuvaa ja mielikuvia toisista 

toimijoista. Puolueiden vaaliohjelmat ja vaalitaistelu toisiaan vastaan avaavatkin tilaisuuden selittää 

ja tutkia puolueiden itseymmärrystä. Vaaliohjelmissa puolueet määrittelevät oman toimintansa 

perustan eli ne mentaliteetit ja ideologian, joiden pohjalle puolueen identiteetti rakentuu. 

Vaaliohjelmat ja iskulauseet mahdollistavat siis puolueiden ajatusmaailman tarkastelemisen 

sellaisena kuin puolueiden toimijat sen itse näkevät ja kokevat. 

Edistyspuolueen  uusi vasemmistoporvarillisuus 

Vuoden 1927 vaaleihin valmistauduttaessa Edistyspuolueessa omaksuttiin uusi ideologinen 

suuntaus, jonka avulla pyrittiin parantamaan puolueen menestysmahdollisuuksia keskustan ja 

vasemmiston parissa. Uuden suuntauksen toivottiin myös selvittävän puolueen sisäisiä 

erimielisyyksiä. Edistyspuolueessa toimi keväällä 1927 useita sellaisia henkilöitä, jotka 

eduskuntavaaleissa liittyivät Maalaisliiton listoille.137 Puolueelle olikin elintärkeää saada oma 

pesänsä selvitettyä ja yhtenäiseksi, jos se mieli säilyä puoluekartalla vielä tulevaisuudessa. Uuden 

suuntauksen käsitteenä oli porvarillinen vasemmistolaisuus eli vanhan keskustasuuntauksen 

voimistaminen ja yhteistyö vasemmiston suuntaan. Porvarillisen vasemmistolaisuuden 

keskeisimpinä teemoina olivat kansallinen eheys, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja 

kokonaisuuden etu luokkaedun sijaan. Vaaliohjelmassaan Edistyspuolue ei kuitenkaan unohtanut 

myöskään ajankohdan perusteemoja aitosuomalaisuutta, raittiuskysymystä, maanpuolustusta ja 

kansansivistystä. 

                                                 
137 3.4.1927 Edistyspuolueen puoluehallituksen kokous, mf PR 56, KA. 
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Yhtenä keskeisenä tekijänä porvarillisen vasemmistolaisuuden ohjelmalle oli myös se 

parlamentaarinen ja poliittinen pattitilanne, johon maassa oli ajauduttu SDP:n, RKP:n ja 

kommunistien ”epäpyhän hallituskolminaisuuden” myötä. Hallituksen tällaisessa kokoonpanossa 

nähtiin ajavan vain työläisten ja ruotsinkielisten luokkaetuja ja katsottiin, ettei tällainen voi pitkässä 

juoksussa jatkua tuottamatta maalle vahinkoa. Porvarillinen vasemmistolaisuus ja sen kansallista 

eheyttä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta korostava ote nähtiin vastauksena pitkään 

jatkuneelle luokkapuoluesuuntaukselle. Kun kaikkien muiden puolueiden koettiin ajavan jonkin 

tietyn luokan etua, julistautui Edistyspuolue kansallisen kokonaisedun ajajaksi.138  Valtiollisten 

olojen kehitys saavutettaisiin, ei oikeiston konservatiivisella politiikalla eikä vasemmiston 

radikalismilla, vaan vasemmistoporvarillisella uudistuspolitiikalla. 

Kokonaisetu ja kansallinen yhtenäisyys nähtiin myös taloudellisen hyvinvoinnin edellytyksenä. 

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus takaisi kansanvaltaisen talouspolitiikan kanssa kansan 

kokonaisuuden taloudellisen hyvinvoinnin. Vain eheä kansa voisi saavuttaa niin aineellisen kuin 

henkisen hyvinvoinnin korkean tason. Puolueen vaalijulistuksessa korostettiin, että  

”yksipuolisten luokka- ja etupyyteiden edelle on pantava kokonaisuuden 
etu. Kansanvalta on saatava lujaksi. Maan taloutta vahvistamalla on luotava 
edellytykset henkiselle ja sivistykselliselle nousulle.”  

Kokonaisedun ja kansallisen yhtenäisyyden katsottiin siis toimivan kahteen suuntaan – toisaalta ne 

loivat hyvinvointia ja toisaalta niiden avulla voitiin luoda hyvinvointia. Yhtä kaikki, tavoitteena oli 

kaikkien kansanosien yhtenäisyys, kokonaisetu, hyvinvointi ja kansanvalta.139   

Jos edellä esitetyt ohjelmakohdat olivat ylevää ideologista korkealentoa, esitti Edistyspuolue 

vaaliohjelmassaan myös kouriintuntuvampiakin piirteitä. Puolue yritti tietoisesti haalia äänestäjiä 

läheisimmiksi tuntemiltaan Maalaisliitolta ja SDP:ltä korostamalla pienviljelijämyönteistä 

asennoitumistaan. Puoluekokouksessa pidettiin pitkä alustus aiheesta ja myös puolueen vaalijulistus 

ja vaaliohjelma kiinnittivät huomiota tähän kysymykseen. Puheessaan toukokuussa Oskari Mantere 

luonnehti Maalaisliiton suurviljelijöiden luokkapuolueeksi ja toisaalta SDP:n teollisuustyöläisten 

etujärjestöksi, joten pienviljelijöiden tueksi näytti jäävän vain Edistyspuolue. Puoluekokouksessa 

pienviljelijöistä sanottiin seuraavaa: 
                                                 
138 24.4.1927 Kansallisen Edistyspuolueen puoluekokouspöytäkirjat, mf PR 53, KA; 29.5.1927 Puhe Lahdessa, Oskari 
Mantereen arkisto kotelo 7, KA; HS 15.2.1927 Edistysmieliset kansalaiset kiinteässä rintamassa vaalivalmistuksiin. 
Puoluehallituksen keskusvaliokunnan julistus, 19.5.1927 Kansallisen Edistyspuolueen vaalijulistus, 1.5.1927 
Puoluekokouksemme vaikutus. 
139 HS 19.5.1927 Kansallisen Edistyspuolueen vaalijulistus ja pk Vaalijulistuksemme, 24.4.1927 Puoluekokouksemme, 
13.6.1927 Itsenäisyytemme edellytykset. Professori A. K. Cajanderin puhe Kansallisen Edistyspuolueen 
vaalikokouksessa Vanhalla ylioppilastalolla. 
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”Toimiessaan pääelinkeinomme, maatalouden sekä maalaisolojen 
kehittämiseksi kohdistaa puolue erikoisesti huomionsa pienviljelijäväestön 
taloudellisen aseman vaurastuttamiseen ja henkisen tason kohottamiseen, 
siten lujittaakseen yhteiskuntamme rakennetta.” 

Edistyspuolueesta pyrittiin luomaan pienviljelijöiden aatteellinen koti ja osoittamaan, että toiset, 

Maalaisliitto ja SDP, olivat tavoitteiltaan ja pyrkimyksiltään vastakkaisia pienviljelijöiden 

eduille.140 

1920-luvun kiistakysymykset vaaliohjelmissa ja politiikassa olivat kielikysymys eli suhtautuminen 

aitosuomalaisuuteen ja raittiuskysymys eli suhtautuminen kieltolakiin. Ne sisältyivät myös 

Edistyspuolueen vuoden 1927 vaalikampanjaan. Aitosuomalaisuuden suhteen Edistyspuolue oli 

hyväksynyt vuoden 1926 virallisessa puoluekokouksessa melko radikaalin kansallisuusohjelman, 

joka muistutti paljolti Maalaisliiton linjaa. Ohjelmassa vaadittiin, että valtion olisi tuettava 

kieliryhmiä suhteessa niiden osuuteen väestöstä. Myös Helsingin yliopiston suomalaistamista oli 

vaadittu. Puolueen hallitus ei kuitenkaan ollut niin aitosuomalaisella linjalla kuin vuoden 1926 

puoluekokous, joten kieli- ja kansallisuuskysymystä ei tuotu vuoden 1927 puoluekokoukseen edes 

käsiteltäväksi. Uino korostaakin, että puolueen hallitus oli selvästi kenttää maltillisempi tässä 

kysymyksessä. Hämäläisen mukaan tämä ratkaisu ennakoikin puolueen tulevaa maltillista 

kansallisuuspolitiikkaa.141 Raittiusasiassa Edistys oli melko liberaalilla kannalla. Kieltolakia 

kannatettiin ja vaadittiin toimenpiteitä sen toimeenpanemiseksi, mutta jos lailla ei kyettäisi täysin 

raitistuttamaan kansaa, olisi kenties toimeenpantava kansanäänestys.142 Edistys oli ainoa puolue, 

joka nosti esiin kansanäänestyksen mahdollisuuden. Kenties se luotti kansaan enemmän kuin muut 

tai näki kansanäänestyksessä helpon tavan saada laki poistettua. 

Vaaliohjelmissa korostettiin edellisvuoden puoluekokouksessa omaksuttua kantaa valtion varojen 

oikeudenmukaisesta jakamisesta eri kieliryhmien kesken. Voimassa olevia lakeja tulisi soveltaa 

siten, ettei mitään suomenkielisten oikeuksia jäisi käyttämättä. RKP:n ajama politiikka nähtiin 

syynä sille, että aitosuomalaisuus oli jälleen noussut pinnalle poliittisessa keskustelussa. 

Huomautettiin kuitenkin, ettei Edistyspuolueen taholta ollut aikomusta ajaa ruotsinkielisen 

vähemmistön oikeuksien poistamista, vaan sitä, että kielilakia tulkittaisiin oikeudenmukaisesti 

                                                 
140 24.4.1927 Kansallisen Edistyspuolueen puoluekokouspöytäkirjat, mf PR 53, KA; HS 15.2.1927 Edistysmieliset 
kansalaiset kiinteässä rintamassa vaalivalmistuksiin. Puoluehallituksen keskusvaliokunnan julistus, 19.5.1927 
Kansallisen Edistyspuolueen vaalijulistus. 
141 Uino 1989, 199,205; Hämäläinen 1968, 142-143. 
142 HS 19.5.1927 Kansallisen edistyspuolueen vaalijulistus! 
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kieliryhmien koon mukaan.143 Helsingin Sanomat suhtautui maltillisemmin aitosuomalaisuuteen ja 

tunnusti,  että osa liikkeen vaatimuksista oli perusteltuja, mutta osa oli täysin mahdottomia ja 

harkitsemattomia.144 Helsingin Sanomat lieneekin ollut lähempänä puoluehallitusta ja 

aktiivipoliitikkoja kuin varsinaista kenttäväen radikaalimpaa suomalaisuuskantaa. 

Kaiken, mitä edellä on esitetty, tuli Edistyspuolueen mukaan johtaa kahteen perusehtoon, joiden 

varassa yhteiskunnan kehitys tapahtuisi, eli järjestykseen ja edistykseen. Porvarillisen 

vasemmistolaisuuden teemat tähtäsivät ensiksi järjestykseen, joka ylläpiti yhteiskuntarakennetta ja 

jonka kautta edistys oli mahdollista. Molemmat olivat yhteiskunnalle tarpeellisia ja molempien 

saavuttaminen vaati asettumista oikeistolaisen vanhoillisuuden ja vasemmistolaisen radikalismin 

väliin korostamaan edistyksen ja kansallisen järjestyksen arvoa. Katsottiin, että puolueella, joka 

näin tekee, oli oma luonteensa, vaikka se ei kaikille aina selkeästi ollut nähtävissä. 145 Edistyspuolue 

pyrki siis edelleen selkeästi identifioitumaan yleispuolueena, jonka tavoitteet olivat kaikille 

kansalaisille yhteiskuntaluokkaan katsomatta yhteisiä. Yleispuolueteema, kokonaisuuden etu ohi 

luokkaedun, leimasikin Edistyspuolueen vaaliohjelmaa. Edistyspuolueessa puolueen tehtävä 

ymmärrettiin siis edelleen olevan porvarillinen, liberaali yleispuolue, jonka politiikkaan oli kaikkien 

luokkaetuun katsomatta mahdollista samaistua.  

RKP ja aitosuomalaisuuden viholliskuvat 

” Sille ajalle, joka on kulunut edellisestä puoluekokouksestamme, on 
luonteenomaista aitosuomalaisten voimien vahvistuminen. Yhä kovempina 
kuuluvat suomalaiset taisteluhuudot, yhä mahtavampana kulkee 
suomalaisnationalistinen karavaani eteenpäin.”146 

Edellisessä siteerauksessa tiivistyy RKP:n vaalitaistelun lähtökohta. Aitosuomalaisuuden 

voittokulun vastustaminen oli puolueen tärkein tavoite ja lähtökohta vuoden 1927 vaaleihin. 

Puolueen vaalijulistuksessa korostettiinkin, että nämä vaalit saattoivat olla tärkeimmät puolueen 

historiassa, sillä aitosuomalaisuuden uhka oli nyt suurempi kuin koskaan.147 Kielikysymys oli jo 

pitkin 1920-lukua kuulunut RKP:n tärkeimpiin ohjelmakohtiin ja puolue olikin jakautunut 

kielikysymyksen tiimoilta. RKP omaksui viimeistään vuoden 1924 aikana poliittisen suuntauksen, 

jonka päämääränä oli puolustaa ruotsinkielisten perustuslaillisia oikeuksia maassa, vaikka se 
                                                 
143 HS 15.2.1927 Edistysmieliset kansalaiset kiinteässä rintamassa vaalivalmistuksiin. Puoluehallituksen 
keskusvaliokunnan julistus, 19.5.1927 Kansallisen Edistyspuolueen vaalijulistus. 
144 HS 23.1.1927 Aitosuomalaisten ohjelma. 
145 HS 12.6.1927 Puolueemme luonteesta. 
146 26.3.1927 Eric von Rettigin avajaispuhe RKP:n puoluekokouksessa. Partidagshandlingar 1927-1928, SCA. 
Kirjoittajan suomennos. 
147 Hbl 24.5.1927 Till Finlands svenskar. 
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tarkoittaisi yhteistyötä SDP:n kanssa. Tämän poliittisen suuntauksen valossa puolue myös tarkasteli 

lähtökohtiaan vaaleihin. 

Vaaleihin tuli käydä ruotsalaisuusliikkeen nimissä. Olisi taattava, että tulevaisuudessa 

ruotsinkieliset kansalaiset saivat edelleen nauttia niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka heille 

oli perustuslaissa suotu. Haluttiin vain takeet siitä, että ruotsinkielisten oikeuksia ei suomenkielisten 

taholta tultaisi polkemaan perustuslain vastaisesti. Ei oltu siis ajamassa mitään erityisiä erikoisetuja. 

Ruotsalaisuusliike nähtiin seurauksena aitosuomalaisista vaatimuksista. Ei hyväksytty sitä 

käsityskantaa, että ruotsalaisuusliike, separatismi, olisi nostattanut aitosuomalaisuuden, sillä tämän 

hyväksyminen olisi oikeuttanut aitosuomalaisen liikkeen. Ruotsinkieliset eivät olleet mikään 

rannikkoja asuttava yhdentekevä vähemmistö vaan toinen Suomen virallisista kansallisuuksista ja 

he puhuivat toista virallista kieltä.148  

” Olemme toinen niistä käsistä, joilla maamme tekee työtä. Olemme toinen 
niistä siivistä, jotka kannattelevat sitä ja vievät sitä eteenpäin ja ylöspäin.”149 

RKP:n taktiikka aitosuomalaisuuden vastustamisessa oli jo vuodesta 1924 lähtien ollut yhteistyö 

vasemmiston kanssa, mikä oli nyt Tannerin hallituksen myötä saanut aivan uudenlaisen 

merkityksen. Tämä uusi suuntautuminen vaati vaalien alla perustelemista. Puoluekokouksen 

puheenvuorossaan Furuhjelm kuvaili hallitusta suurelta osin yhteiskuntaa säilyttäväksi ja pyysi 

kuuntelijoita huomioimaan hallituksen myönteisen suhtautumisen ruotsinkieliseen kansaan. Von 

Born korosti myös, että SDP oli valmis paljon pidemmälle huomioimaan RKP:n vaatimukset kuin 

suomalaiset porvarilliset puolueet. Ei ollut siis aihetta työntää SDP:tä pois tai itse pitäytyä etäällä. 

Kokouksessa päädyttiin myös siihen lopputulokseen, että olisi parempi äänestää SDP:n ehdokasta 

kuin aitosuomalaista, jos oman puolueen ehdokasta ei ollut tarjolla.150 Tämä seikka herätti suurta 

kummeksuntaa ja ärtymystä muissa porvaripuolueissa ja niiden lehdistössä.  

Vaikka puolueessa suhtauduttiin myönteisesti ja tukien Tannerin hallitukseen, pidettiin tärkeänä 

tehdä selväksi, ettei puolue kuitenkaan ollut siirtynyt uuteen vasemmistosuuntaukseen 

politiikassaan. Furuhjelm korosti, että yhtä vähän, kun vuosia sitten puolueen oppositio oli saanut 

politiikan kurssia muutettua, yhtä vähän oli nyt siirrytty mihinkään suuntaan. Ei ollut olemassa 

mitään RKP:n ja SDP:n koalitiota. Tosin muut porvaripuolueet olivat karkottaneet RKP:n kauas 

                                                 
148 Hbl 10.3.1927 Äktfinskheten inför rikssvenskt forum, 29.6.1927 Vårt parti – vår nationalitet, 1.7.1927 Välj i dag, 
2.7.1927 Sista Chansen; 26.3.1927 Erich von Bornin puhe RKP:n puoluekokouksessa. Partidagshandlingar 1927-1928, 
SCA. 
149 26.3.1927 Erich von Bornin puhe RKP:n puoluekokouksessa., SCA. 
150 26.3.1927 RKP:n  puoluekokouspöytäkirjat, SCA. 
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omasta yhteydestään ja nyt puolue tunsikin saavansa enemmän sympatiaa tavoitteilleen 

kansainvälisesti suuntautuneelta SDP:ltä.  Puolueen toimintakertomuksessakin korostetaan, että 

aitosuomalaisuus oli johtanut puolueen yhteistoimintaan kansallisesti vapaamielisempien ja 

maltillisempien sosialidemokraattien kanssa. Huomautettiin vielä, että RKP:n myönteinen 

suhtautuminen hallitukseen oli porvarillisella puolella tulkittu täydelliseksi suunnanmuutokseksi, 

mikä ei suinkaan pitänyt paikkaansa.151  

On totta, että suuntaus RKP:ssä ei ollut muuttunut Tannerin hallituksen aikana, sillä se oli 

tapahtunut jo vuosia aiemmin. Jo Kallion I hallituksen aikana 1922-1924 oli eduskunnan oppositio 

muodostunut useasti RKP:stä ja SDP:stä. Kokoomuksen ja Maalaisliiton saavutettua yhteisen 

sävelen nousi RKP vaa’ankieliasemaan eduskunnan päätöksenteossa. Samanaikaisesti tämän uuden 

ratkaisijan roolin kanssa repesi RKP sisäisesti kahtia. Puolueeseen muodostui oppositio, joka 

ideologisista ja taloudellisista syistä vieroksui yhteistyötä vasemmiston kanssa. He painottivat 

yhteistyötä suomalaisten porvarien kanssa ohi ruotsalaiskansallisten etujen. Vuoden 1924 

puoluekokouksen jälkeen näytti, että oppositio olisi saavuttanut otteluvoiton kielipolitiikasta 

puolueen sisällä. Kuitenkin jo saman vuoden eduskuntavaaleissa 2/3 –osaa valituista RKP:n 

edustajista piti tärkeämpänä ruotsalaiskansallisten etujen ajamista kuin porvariyhteistyötä. 

Opposition aika oli ohi.152  Vuoden 1927 vaaleihin lähdettiin siis sen virran mukana, joka 

puolueessa oli vaikuttanut jo monta vuotta. Perinteiset konservatiiviset arvot ja porvarillinen 

maailmankatsomus olivat kärsineet inflaation RKP:n politiikassa. Ruotsinkielisen kansanosan 

luokkaetu ja sen puolustaminen kynsin hampain olivat saavuttaneet määräävän aseman puolueessa. 

Oltiin luovuttu tiukasta anti-sosialistisesta maailmankuvasta ja siirrytty reaalipolitiikkaan, jonka 

virrassa luokkaedun ajaminen edellytti yhteistyötä vasemmiston kanssa porvaristoa vastaan.  

Perinteisin tunnuksin – sosialismin vaarat ja niiden vastustaminen Kokoomuksen vaaliaseina 

Kokoomuksen lähtökohdat vaaleihin eivät olleet ihanteelliset. Kevään puoluekokouksessa oli 

käynyt ilmi puolueen sisällä vallitseva kuilu aitosuomalaisen nuoremman polven ja maltillisemman 

vanhemman polven välillä. Oli käynyt selväksi, että puolue ei voinut lähteä vaalitaisteluun 

aitosuomalaisuuden eikä myöskään raittiusasian nimissä, sillä niiden suhteen puolueessa vallitsi 

                                                 
151 26.3.1927 Puoluekokouspöytäkirjat;  Kertomus puolueen toiminnasta 16.5.1926 – 26.3.1927, SCA; Hbl 25.3.1927 
Partidagen. 
152 Nordström 1946, 46-56; oppositioon kuuluivat muun muassa Estlander, Procopé, Palmgren. 
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hajaannus. Puoluejohto pyrkikin ohjailemaan kampanjaa siten, että pääteemaksi nousivat erityisesti 

sosialismin vaarat ja niiden vastustaminen suomalaiskonservatiivisessa hengessä.153  

Puoluekokouksessa sosialismin vaaroista alusti Ingman. Hän muistutti, että Tannerin hallituksen 

aikana oli kommunistien toiminta maassa helpottunut ja että hallitus toistuvasti oli pyrkinyt 

heikentämään maanpuolustusta lykkäämällä tärkeitä lakialoitteita yli vaalien. Maanpuolustus 

liittyikin tärkeänä osana puolueen vaaliohjelmaan. Sillä oli merkittävä osa vaalijulistuksessa, jossa 

eriteltiin hyvin yksityiskohtaisesti miten puolustuslaitosta oli kehitettävä. Myös Ingman korosti 

puheessaan, että Suomen olemassaolon tae oli toimiva maanpuolustus. Hän näki, että kansalaisten 

suurin tehtävä oli itsenäisyyden turvaaminen. Tätä itsenäisyyttä uhkasi nyt Tannerin hallitus ja sen 

politiikka.154  

”… lähestyvissä vaaleissa ratkaistaan valtakunnan hallinnan ja johdon 
yleinen suunta, todennäköisesti tuleviksi vuosiksi … (tavoite on) että 
eduskuntaan saataisiin suomenkielisen, yhteiskuntaa säilyttävän 
kansanaineksen edustus …”155 

Edellä olevassa sitaatissa kiteytyy se tavoite, joka Kokoomuksen piirissä nousi päällimmäiseksi 

vaaleja ajatellen - hallitusvallan palauttaminen porvarillisille voimille. Tarkemmin sanottuna 

suomenkielisille porvareille, sillä yhteistyö RKP:n kanssa oli täysin mahdotonta vallinneessa 

tilanteessa. Uskottiin myös siihen, että tämä tavoite olisi kaikille suomenkielisille porvareille 

yhteinen ja siten saavutettaisiin vaalivoitto. Uudessa Suomessa edustajaehdokkaille järjestetystä 

kyselystä käy ilmi, että Kokoomuksen eturivin poliitikot, mm. Paavo Virkkunen, ja J. O. Ikola,  

olivat erityisesti sisäistäneet tämän puolueen tavoitteen. Tärkeimpinä vaaleissa ratkaistavina 

kysymyksinä pidettiin juuri puolustuslaitoksen asemaa ja suomalaiskansallisen suunnan viemistä 

voittoon.156   

”(Kokoomukseen) on kuuluttava isänmaallisen kansalaisen, joka yläpuolelle 
kaiken yksityisedun ja luokkapyyteiden tahtoo asettaa koko isänmaan 
yhteisen edun ja sen kaikkien kansalaisten ja kansanluokkien yhteisen 
menestyksen.”157 

                                                 
153 Uino 1994, 543,547; 10.4.1927 Kokoomuksen puoluekokouspöytäkirjat, Cbb 1 Valtuuskunnan pöytäkirjat. 1918-
1934, PTA. 
154 10.4.1927 Ingmanin puhe puoluekokouksessa, Kokoomuksen puoluekokouspöytäkirjat, Cbb 1 Valtuuskunnan 
pöytäkirjat. 1918-1934, PTA.; US 19.5.1927 Kansallisen Kokoomuspuolueen vaalijulistus. 
155 US 1.6.1927 Vaalitoiminnan alkaessa. 
156 US 14.5.1927 Ohjelmista ontoimmat, 1.6.1927 Vaalitoiminnan alkaessa, 19.6., 22.6., 23.6., 26.6. 1927 Mitä 
vaaleissa ratkaistaan. Vastauksia Uuden Suomen kyselyyn. 
157 US 12.4.1927 pakina Puoluekokous. 
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Myös näissä vaaleissa Kokoomus halusi esiintyä perinteiden ja ideologian mukaisesti koko kansan 

yleistä etua ajavana isänmaallisena yleispuolueena, joka ei sortunut luokka-ajatteluun.  

Kokoomuksen edustajat kannattivat yhteiskuntaa tukevaa ja säilyttävää ideologiaa, joka takaisi 

yhteiskuntarauhan ja –järjestyksen säilymisen. Puolue ajoi kokoavaa ja yhdistävää politiikkaa 

isänmaallisessa suomalaiskansallisessa hengessä. Konservatismin ajatusten mukaisesti puolueessa 

korostettiin myös isien perintöä ja sen luovuttamista rikkaampana ja runsaampana eteenpäin, minkä 

vuoksi pitäisi kansalaisten kokoontua Kokoomuksen taakse vaaleissa.158 

Vaikka Kokoomus yritti luoda kuvan yhtenäisestä koko kansan yhteistä etua ajavasta puolueesta, oli 

se vaikeaa puolueen sisäisen jakautumisen vuoksi. Luodut mielikuvat eivät vastanneet todellista 

tilannetta puolueesta, jonka puoluekokouksessa oli hädin tuskin saavutettu yhteinen lauselma kieli- 

ja kansallisuuskysymyksessä ja raittiusasiassa.  

Erityisesti aitosuomalaisuus aiheutti ongelmia puolueessa. Puolueen vanhempi kaarti, jyrkimmällä 

kannalla Ingman, vastusti aitosuomalaisuuden ohjelman pisimmälle meneviä piirteitä. Puolueessa 

oli kuitenkin ymmärretty jo aikaisemmin, että täysin aitosuomalaisuudesta ei voitu pidättäytyä, 

ainakin taktisessa mielessä sen väriä oli tunnustettava. Kokoomuksen professorimiehet olivat 

skandinaavisesti suuntautuneita eivätkä halunneet irrottautua siitä kulttuurisesta perinnöstä, jota 

ruotsinkieli edusti. Taktiikaksi valittiin aitosuomalaisuuden johtaminen hallittavaan uomaan. 

Maalaisliiton voimakas rummutus aitosuomalaisuuden asialla sai myös Kokoomuksen 

aitosuomalaisen puolen heräämään ja vaatimaan puolueelta voimakkaampaa tukea suomalaisuuden 

asialle vuoden 1927 puoluekokouksessa.159  

Puoluekokouksessa kieli- ja kansallisuuskysymyksestä alusti Setälä. Hän keskittyi panettelemaan 

RKP:n kaunaista kielipolitiikkaa ja puolustelemaan tasa-arvoista kielilainsäädäntöä. Setälä 

peräänkuulutti kansallishenkeä, jonka avulla voitaisiin valistaa kansaa kielirintaman puolin ja toisin. 

Hän ei esittänyt mitään radikaalia uutta kieliohjelmaa hyväksyttäväksi puoluekokoukselle, mikä 

tiesi voimakasta vastalauseiden ryöppyä. Aitosuomalainen puoli puoluekokousväestä nousi 

vaatimaan pitkäliemenevää suomalaisuuden ohjelmaa. Uhkaava kahtiajako vältettiin asetetussa 

valiokunnassa, jossa maltilliset saivat jyrättyä läpi puoluevaltuuskunnan ehdotuksen hieman 

muunnettuna. Kieli- ja kansallisuusohjelma jäi erittäin maltilliseksi eikä siinä esitetty esimerkiksi 

                                                 
158 US 29.4.1927 Ilkka arvostelee ohjelmaamme, 19.5.1927 Vaalijulistuksemme ja Kansallisen Kokoomuspuolueen 
vaalijulistus, 1.7.1927 Jokainen isänmaan ystävä vaaliin!; ks. myös 10.4.1927 Ingmanin ja Setälän puheet 
puoluekokouksessa, PTA. 
 
159 Uino 1994 539-546; Hämäläinen 1968 127-130. 
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mitään uusia lakialoitteita. Kaiken kaikkiaan tyydyttiin toivomaan elähdyttävää kansallishenkeä 

yhdistämään riitelevät osapuolet.160 

Toinen puoluetta jakanut ohjelmakohta oli raittiusasia. Puolueessa oli sekä kieltolain kannattajia 

että vastustajia, joten mitään puoleen tai toiseen kääntyvää päätöslauselmaa ei ollut luvassa. 

Kannattajista ja vastustajista koottu valiokunta sai pohdinnan jälkeen aikaan päätöslauselman, jossa 

raitistumista piti edistää mahdollisimman tehokkaasti, ja jos kieltolain tilalle esitettäisiin jotain 

korvaavaa järjestelmää, tultaisiin sitä harkitsemaan tapauskohtaisesti. Kokoomuksessa kieltolakia 

punnittiin osittain myös talouselämän kannalta. Valtiontalouden näkökulmasta kieltolaki esti 

suurten verotulojen keräämisen, joten sille oltiin valmiita hakemaan myös vaihtoehtoja.161 

Kaiken kaikkiaan Kokoomus pyrki luomaan mielikuvan yhteiskuntaa säilyttävästä ja tukevasta 

puolueesta, joka taisteli maan itsenäisyyttä uhkaavaa sosialidemokratiaa vastaan. Nämä teemat 

olivat olleet kantavina kohtina puolueen ohjelmassa lähes koko sen olemassaolon ajan lukuun 

ottamatta puolueen ensimmäisiä vuosia. Puoluejohdon tavoite oli suunnata keskustelu pois 

hajaannusta aiheuttavista kieli- ja kansallisuus sekä raittiusasioista. Kokoomuksen periaatteisiin 

kuului yhtenäinen julkisuuskuva, jota jakautuminen päivänpoliittisissa asioissa horjutti. Uino 

toteaakin, että puolueessa oli totuttu siihen, että puoluejohdon esitykset hyväksyttiin sellaisinaan. 

Kannattajien tuli luottaa edustajiinsa ja heidän asiantuntemukseensa mukisematta.162  Kun 

kannattajakunta nyt osoitti mieltään, oli puoluejohdon suunnattava julkinen keskustelu muihin 

aiheisiin parhaansa mukaan. 

Kokoomuksen vaaliohjelma ja identiteetti oli suomalaisen konservatismin aatteen mukainen kansan 

ja kansallisvaltion kokonaisetua korostava. Se oli ohjelma, jossa yhteiskuntarauhan ja järjestyksen 

vihollisina nähtiin sosialidemokraatit, kommunistit ja nyt heitä tukeva RKP. Kokoomus pitäytyi 

politiikassaan edelleen kokonaisuuden etua ajavana yleispuolueen, jonka päällimmäisenä tehtävänä 

oli  luokkapuoluesuuntauksen vastustaminen ja saattaminen sille kuuluvaan vähemmistöasemaan. 

Puolueessa ei oltu huomattu myös porvarillisen kansanosan mielipideilmaston siirtymistä 

voimakkaasti kohti luokkaetujen kannattamista ohi yleisen edun. 

                                                 
160 10.4.1927 Kokoomuksen puoluekokouspöytäkirjat, PTA; ks. myös US 10.4.1927 Ajatuksia aitosuomalaisuudesta, 
19.5.1927 Kansallisen Kokoomuspuolueen vaalijulistus. 
161 10.4.1927 Kokoomuksen puoluekokouspöytäkirjat, PTA; Uino 1994 549; ks. myös US 10.4.1927 Puoluekokous. 
162 Uino 1994, 547. 
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Maalaisliitto aitosuomalaisuuden aallonharjalla  

”Maalaisliiton sisäpoliittista linjaa luonnehtivat 1920-luvulla ennen muuta maltillistuva 

keskustaporvarillisuus, taisteleva suomalaisuus, perinteinen antibyrokraattisuus ja vahvistuva 

tuottajahenkisyys”, kirjoittaa Mylly Maalaisliiton historiassa.163 Maalaisliitto siirtyi alkuvuosien 

pienviljelijäradikalismista kohti tuottaja-agrarismia. Puolue muuttui pienviljelijäliikkeestä 

valtakunnalliseksi suurpuolueeksi. Se siirtyi puoluekentässä piirun verran oikealle, mutta säilyi silti 

pääasiallisesti keskustaporvarillisena. Puolueen sisäpoliittisessa suuntauksessa tapahtunut muutos ei 

selity vain Kallion mukana tulleella oikeistolaistumisella, vaan osansa on muun muassa Sunilan 

nousun tuomalla tuottaja-agrarismilla. Etuvastakohdat, näkemyserot ja Edistyspuolueen 

kutistuminen veivät pohjan keskustayhteistyöltä. Suopeampi suhtautuminen sosialidemokratian 

rooliin itsenäistyneessä Suomessa taas kiristi välejä Kokoomuksen suuntaan.164  

Edellä mainitut luonnehdinnat näkyvät myös Maalaisliiton vuoden 1927 vaalikampanjoinnissa. 

Kantavimmiksi teemoiksi nousivat aitosuomalaisuus ja raittiuskysymys, mutta myös 

keskustaporvarillisuutta ilmentävä myönteisempi suhtautuminen sosialidemokratiaan165, 

kansanvaltaisuuden korostaminen ja kommunismin vastustaminen olivat osana vaalikampanjaa. 

1920-luvun kontekstissa oikeistolaistuminen ja suopea suhtautuminen sosialidemokratiaan eivät 

olleet toisiaan poissulkevia piirteitä. Nykynäkökulmasta ja nykyisen oikeisto-käsitteen valossa 

saattaa kuitenkin näyttää siltä. Maalaisliitto oli eräänlaisessa välitilassa oikeistolaistumiskehityksen 

laantumisen ja uuden ideologisen ohjelman omaksumisen välillä. Puolueen kannanotot olivat 

ajoittain ristiriitaisia, mutta kaiken kaikkiaan vielä tässä vaiheessa kommunistien ja 

sosialidemokraattien niputtaminen yhteen oli yleisempää kuin liberaalimpi edistyspuoluelainen, 

hyväksyvä suhtautuminen sosialidemokraatteihin.  

Maalaisliiton suhde aitosuomalaiseen liikkeeseen oli toista maata kuin minkään muun puolueen. 

Puolue julkaisi lehdissä jo helmikuussa Maalaisliiton suomalaisuusohjelman, jossa puolueen 

tavoitteet määriteltiin muun muassa seuraavasti: 

”Maalaisliitto tahtoo tasavallastamme kehittää suomalaisen kansanvaltaisen 
kansallisvaltion. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on suomalaisuus 
saatettava nopeasti voittoon ja valta-asemaan kaikilla aloilla.”166 

                                                 
163 Mylly 1989, 234.  
164 Mylly 1989, 234-235. 
165 Näkyy lähinnä siinä, että SDP:tä ei parjata ja sitä jopa kehutaan hallitustyöskentelyn osalta ks. esim. Kallion puhe 
puoluekokouksessa 24.4.1927. Ainoastaan kommunismin torjumisen yhteydessä SDP:n toimia moititaan, muuten ei. 
166 Ilkka 24.2.1927 Maalaisliiton suomalaisuusohjelma. 
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Edellisen sitaatin viitoittamassa hengessä määriteltiin tavoitteet myös koululaitoksen, talouselämän, 

maanpuolustuksen, virkamiehistön, ulkomaanedustuksen ja kielilainsäädännön aloilla. Ohjelma 

meni pitkälle vaatimuksissaan ja edusti puolueen vuoden 1926 puoluekokouksen asettamaa 

päämäärää suomalaisesta kansallisvaltiosta. Maalaisliitto oli ensimmäisenä puolueena hyödyntänyt 

politiikassaan aitosuomalaisuuden nousua. Vuodesta 1924 suomalaisuuden asia oli kuulunut 

oleellisena osana puolueen ohjelmaan.167  

Luonnollisesti kieli- ja kansallisuuskysymys sai runsaasti tilaa myös puoluekokouksessa, jossa 

aihetta sivusi muun muassa Kallio puheessaan poliittisesta tilanteesta. Hän paheksui suuresti 

ruotsinkielisten epäisänmaallista asennetta ja toimintatapoja kielikysymyksen tiimoilta. Hän korosti 

myös, että isänmaan onni ja menestys vaati kansalaisia ”kasvamaan isänmaan täysimittaisiksi 

suojelijoiksi”.168 Myös keskustelujen henki oli ollut hyvin isänmaallinen ja niissä oli korostettu 

suomalaisuuden saattamista voittoon ja Maalaisliiton roolia tässä taistelussa. Suomalaisuuden asian 

rooli Maalaisliiton vaalikampanjassa oli kiistaton.169 

”Sillä vain sellaisella kansalla, joka on uskollinen omalle kansallisuudelleen 
ja omalle äidinkielelleen, on oikeus elää.”170 

Toinen kantava teema Maalaisliiton vaalikampanjassa oli raittiusasia eli suhtautuminen kieltolakiin. 

Myös tässä asiassa puolue esiintyi hyvin ehdottomana. Puolue kannatti kieltolain tinkimätöntä 

toteuttamista. Ei kannatettu kansanäänestystä niin kuin Edistyspuolueessa tai vaihtoehtoista 

järjestelmää kuten Kokoomuksessa vaan raittiutta edistettäisiin parhaiten olemassa olevan kieltolain 

avulla. Oli kokoonnuttava vaaliuurnille ryyppyvapauden puoltajia vastustamaan. Kansanraittiuden 

parhaana takeena nähtiin olevan kieltolakiin vakavasti suhtautuva maalaisliittolainen kansanmies.171 

Jos aitosuomalaisuus ja raittiusasia muodostivat keskeisimmät Maalaisliiton teemat, kiinnitettiin 

huomiota myös kansanvaltaisuuden korostamiseen, pienviljelijän asemaan, kommunismin 

vastustamiseen ja toisaalta puolueen tarpeellisuuden perustelemiseen. Kansanvaltaisuus oli yksi 

Maalaisliiton ideologian perusteista ja sitä pidettiin erottavana tekijänä suhteessa esimerkiksi 

Kokoomukseen. Maalaisliitto taisteli pienen ihmisen puolesta suurkapitalismia vastaan. 

Vaalijulistuksessaan puolue lupasi pitää kansavallan ja pienviljelijän puolta. Tähän tehtävään ei 

                                                 
167 Ilkka 24.2.1927 Maalaisliiton suomalaisuusohjelma; Hämäläinen 1968, 134-138; Uino 1989 198-199. 
168 22.-24.4.1927 Maalaisliiton puoluekokous, puoluekokouspöytäkirjat KMA.   
169 ks. esim. Ilkka 20.1.1927 ja 23.6.1927 Missä merkeissä vaaleihin?; 28.6.1927 Maalaisliiton lipun alle!  
170 Ilkka 27.4.1927 Puoluekokouksemme jälkeen. 
171 Ilkka 27.4.1927 Puoluekokouksemme jälkeen,  28.6.1927 Suomen onnea valvomaan. Vaalikehotus Jaakko Ilkan 
hengessä, 30.6.1927 Raittius ja kieltolaki; Ilkassa kiinnitettiin runsaasti huomiota raittiusasiaan ja siihen liittyviä 
kirjoituksia julkaistiin paljon mm. 15.6.1927, 16.6.1927 21.6.1927 
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nähty olevan parempaa puoluetta tai vaihtoehtoa maassa. Maalaisliitto oli herättänyt nukkuvan 

talonpojan ja suojellut häntä muiden puolueiden saalistusta vastaan. Tämän vuoksi puolueella 

nähtiin edelleen olevan tärkeä tehtävä talonpoikaisen luokan etujen ajajana. Kommunismin ja 

taantumuksen vastustaminen nähtiin myös puolueen olennaisena työtehtävänä. Taistelemalla 

taantumusta vastaan taisteltaisiin kumousta vastaan ja taistelemalla kumousta vastaan taisteltaisiin 

taantumusta vastaan.172 

”Maalaisliitto ajaa kansan syvien kerrosten, maaseudun uudistuksen asiaa, 
kansavaltaisessa suomalaisessa hengessä.”173  

Maalaisliitto erottautui muista puolueista nousemalla suomalaisuuden asian takuumieheksi 

epäisänmaallisia ruotsinkielisiä, hajaantunutta Kokoomusta ja olemassaolon taistelua käyvää 

Edistystä vastaan. Puolueessa luotettiin kansan syvien rivien kansallistunteeseen. Sen kolmannen, 

uuden maaseutuväestön suurta merkitystä ja roolia maan hyvinvoinnin edistämisessä korostaneen 

puolueohjelman, puitteissa  pyrittiin korostamaan Maalaisliiton luokkapuolueluonnetta. Kun 

Kokoomus ja Edistys taistelivat uskotellakseen vastustajille olevansa yleispuolueita ja 

kannattavansa koko kansan etua, tunnusti Maalaisliitto suoraan olevansa luokkapuolue, ja ylpeä 

siitä. Se ajoi suomalaiskansallisten talonpoikien etua. Ei enempää, eikä vähempää. Maalaisliitto oli 

yhdistänyt politiikassaan aitosuomalaisen politiikan ja kansanvallan. Mikään muu puolue ei 

täyttänyt näitä kriteereitä, jotka Maalaisliitossa oli suomalaisuudelle ja kansanvaltaisuudelle 

asetettu. 

4 Kokonaisuuden vai luokan nimeen? – kesän 1927 eduskuntavaalit 

4.1 Hyvät, pahat ja rumat – vaalitaistelun toinen puoli 

Vaalitaistelu antaa toisaalta mahdollisuuden tarkastella puolueiden itseymmärrystä ja identiteettiä ja 

toisaalta mahdollisuuden tutkia niiden omaa ideologista vastakkainasetteluaan suhteessa toisiin 

puolueisiin. Tässä tarkastelussa ilmenee millä suunnalla kukin puolue kokee suurimman haastajansa 

ja vastustajansa sijaitsevan. Vaalitaisteluun olennaisena osana kuuluva toisten puolueiden 

ideologioiden, aatteiden ja mentaliteettien tarkastelu mahdollistaa puolueiden välisten suhteiden 

ymmärtämisen ja selittämisen. Vaalitaistelun toinen puoli valottaa myös puolueiden välillä 

vallinneita stereotypioita ja viholliskuvia. 

                                                 
172 Ilkka 31.5. Maalaisliiton vaalijulistus, 7.6.1927 Mikä on maalaisliiton vaaliohjelma?, 23.6.1927 Mistä näissä 
vaaleissa on kysymys?, 25.6.1927 Kommunistien rikollinen kiihotustyö lopetettava, 30.6.1927 Mikä puolue meillä on 
kaikkein tehokkaimmin vastustanut kommunismia? 
173 Ilkka 31.5.1927 Maalaisliiton vaalijulistus. 
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Taktiikkaratsastajat Maalaisliitto ja RKP – Suomalaisen konservatismin vastustajat 

Kokoomus lähti vaalikampanjaansa tavoitteenaan luoda SDP:n hallituksesta ja kommunismin 

uhasta niin puolueen sisällä kuin muiden suomalaisten porvarien kesken yhdistävä teema, jonka 

ympärille kaikkien olisi ilman muuta mahdollista kerääntyä.174 Puolueen omassa keskuudessa tämä 

ei ollut järin hyvin toiminut, vaan puoluekokouksessa ilmeni hyvinkin ristiriitaisia tuntoja.  

Uuden Suomen pääkirjoituksissa yritettiin luoda siltaa suomalaisten porvarien välille. Tunnustettiin, 

että kaikissa asioissa puolueet eivät suinkaan voineet olla samaa mieltä, mikä oli täysin 

ymmärrettävää. Niin syvälle näiden erimielisyyksien ei kuitenkaan uskottu menevän, että se olisi 

estänyt yhteistyön niin merkittävän asian kuin kommunistimyönteisen sosialidemokraattisen 

hallituksen kaatamisen suhteen. Nyt siihen nimittäin oli tilaisuus, joka olisi ehdottomasti käytettävä. 

Suomalaisten porvarillisten puolueiden olisi koottava voimansa ja kokoonnuttava yhteisen asian 

taakse saattamaan päätökseen SDP:n hallituskausi ennen kuin se tuottaisi enempää vahinkoa maalle. 
175  

Suurin toivo yhteistyöstä ladattiin Maalaisliittoon. Jouduttiin kuitenkin karvaasti toteamaan, että 

Maalaisliitto oli päättänyt lähteä taisteluun yksin.  

”Jos suomalaisilla yhteiskuntaa säilyttävillä puolueilla lähestyvässä 
vaalitaistelussa ei ole muuta tärkeämpää tekemistä, kuin saattaa toisiaan 
epäilyksenalaisiksi suomenkielisen kansan edessä … niin totta tosiaan nämä 
puolueet välillisesti tulevat myötävaikuttamaan siihen, että sitä, 
suomalaiselta kannalta katsoen, poliittista alennustilaa … tulee 
epämääräisen ajan jatkumaan.”176 

Ilkassa oli arvosteltu voimakkaasti Kokoomuksen vaaliohjelmaa, mikä sai Uudessa Suomessa 

tuomion epäisänmaallisena käytöksenä. Tällaisella hetkellä ei ollut soveliasta nostattaa kiistoja 

puolueiden välille. Oikeampaa olisi tässä tilanteessa antaa kaikkien ajaa omaa ohjelmaansa ja yhtyä 

niissä kysymyksissä, missä se olisi mahdollista. Ilkan harjoittama sodanlietsonta oli tarpeetonta ja 

vahingollista. Kokoomuksen oli tarkoitus harrastaa kokoavaa ja yhdistävää politiikkaa ja toimia 

yhdessä samalla tavoin ajattelevien kesken.177   

Vaalitaistelun lomassa olivat ilmeisesti ylevät lauseet rehdistä kilpailusta ja yhdistävästä politiikasta 

päässeet unohtumaan, sillä kesäkuun alussa vaalikampanjoinnin ollessa kiivaimmillaan Uudessa 

                                                 
174 Vares 1996, 334-335. 
175 US 14.5.1927 Ohjelmista ontoimmat, 1.6.1927 Vaalitoiminnan alkaessa; myös US 2.4.1927 Viikon varrelta. 
176 US 29.4.1927 Ilkka arvostelee vaaliohjelmaamme. 
177 US 29.4.1927 Ilkka arvostelee vaaliohjelmaamme. 
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Suomessa ruodittiin Maalaisliiton vaalijulistusta vähemmän mairittelevaan sävyyn. Vaalijulistusta 

pidettiin värittömänä ja takapajuisena. Maalaisliitto yritti jälleen ratsastaa vanhoilla viholliskuvilla 

ja stereotypioilla – monarkismilla ja Kokoomuksen luonnehtimisella vanhoilliseksi virka- ja 

rahamiesten etujärjestöksi. Näiden vanhojen teemojen ei uskottu kiinnostavan valitsijoita 

kummassakaan puolueessa. Tunnustusta Maalaisliitto sai vain oikeanlaisesta, kielteisestä 

suhtautumisestaan vallitsevaan hallitussuuntaan.178 Kenties se, että Kokoomuksen hyväntahtoiseen 

kutsuun yhteisrintamasta hallitusta vastaan ei saatu vastakaikua, sai puolueen luopumaan 

yhteistyöhaaveista ja ryhtymään kipakkaan vastarintaan. Kokoomusjohtoa varmasti harmitti 

Maalaisliiton nuiva suhtautuminen ajatukseen yhteistyön tekemisestä vaalivoiton hyväksi. 

Jos Maalaisliitto sai osakseen piikikästä arvostelua, ei siltä välttynyt myöskään RKP, jonka 

poliittinen täyskäännös sapetti edelleen kokoomuspiireissä. Yksi kiukustuneimpia oli Ingman. Hän 

tilitti toukokuussa tuntojaan kirjeessä Procopélle.179 Ingman peräänkuulutti linnarauhan 

aikaansaamista suomalaisten ja ruotsalaisten porvarien kesken. Porvari-sanan hän oli alleviivannut, 

mistä päätellen RKP:n piirissä oli Ingmanin mielestä sellaisiakin, joita ei enää porvareiksi voinut 

kutsua. Tämän linnarauhan aikaansaamiseksi olisi kuitenkin RKP:n sisällä politiikan suunta ja 

johtajat arvioitava uudelleen. Lopuksi Ingman totesi, että osa ruotsalaisista – lähinnä kai 

talouselämän piirissä – arvioi  tilannetta jo hyvin eri tavalla kuin poliitikot.180   Suomalaiset porvarit 

ja RKP:n oppositio olivat varmasti lähempänä toisiaan kuin saattaisi kuvitella, mutta sen hetkisessä 

poliittisessa tilanteessa opposition oli mahdotonta johtaa RKP:tä takaisin porvarileiriin. Niin 

voimakas kielinationalismi puolueessa vallitsi.  

Vaikka tahtoa linnarauhaan olisi Kokoomuksesta varmasti löytynyt, ei sitä Uudessa Suomessa 

ennen vaaleja näkynyt. RKP:n politiikka leimattiin lyhyt- ja kapeakatseiseksi, eikä sen horisonttiin 

katsottu mahtuvan mitään yleiskansallisia tavoitteita. Puoluetta ei pitänyt kasassa muu kuin 

puoluejohdon kaikkialla näkemä ruotsinkielisen vähemmistön sorto ja heidän oikeuksiensa 

tallaaminen. RKP vain nostatti aitosuomalaisen liikkeen itsetuntoa kuvaillessaan, kuinka 

suomalaisuuden henki oli vallannut kaikki muut porvaripuolueet ja oli uhka ruotsinkielisen 

kansanosan olemassa ololle. Uudelta Suomelta ei herunut sympatiaa RKP:n avunhuudoille. RKP ei 

enää ollut yhteiskuntaa säilyttävä puolue, sillä se pyrki lyhytnäköisten tavoitteiden huumassa 

yhteistyöhön arkkivihollisen eli sosialistin kanssa.181 RKP oli pettänyt Kokoomuksen ja 

                                                 
178 US 3.6.1927 Maalaisliiton vaalijulistus. 
179 Procopé kuului RKP:n oppositioon ja oli hyvin samoilla linjoilla Ingmanin kanssa, mikä käy ilmi heidän 
kirjeenvaihdostaan. 
180 19.5.1927 Ingman Procopélle. KAY 6533, Procopén arkisto KA. 
181 US 29.3.1927 Ruotsalaiset puoluepäivät, 2.4.1927 Viikon varrelta, 5.6.1927 Ruotsalaisen puolueen vaalijulistus. 



 61

konservatismin arvot. Kokoomuksen suhtautumista väritti varmasti myös sen sisällä vallinnut 

ristiriitaisuus aitosuomalaisuuden kannattajien ja vastustajien välillä. Aitosuomalaiset vaativat 

kovempia kannanottoja.  

Edistyspuolue ei saanut juuri osakseen huomiota Kokoomuksen vaalitaistelussa. Eräässä 

pääkirjoituksessa kuitenkin puututtiin Edistyksen vaalikampanjaan ja siihen kuinka sen piirissä 

edelleen yritettiin kovasti houkutella Maalaisliittoa takaisin keskustayhteistyön aikaan. Uusi Suomi 

arvioi Edistyksen havittelevan keskustan ja vasemmiston yhteistä hallitusta ja siksi kutsuvan 

Maalaisliittoa niin haikeasti takaisin ystäväkseen. Lopuksi tuomittiin Edistyksen tapa istua kolmella 

tuolilla yhtä aikaa – haaveilla keskustan renessanssista ja samalla varata itselleen mahdollisuus 

yhteistyöhön sekä oikealle että vasemmalle, jos tarve vaatii. Tämän politiikan uskottiin johtavan 

huonoihin lopputuloksiin.182   

Kokoomuksessa oltiin valittu kommunismin vastustaminen vaalikampanjan lähtökohdaksi, mikä 

näkyi selvästi. Uudessa Suomessa ei spekuloitu muiden puolueiden näkemyksillä 

aitosuomalaisuuteen tai kieltolakiin, vaan pitäydyttiin valitussa teemassa. Kampanjointi noudatti 

puolueen luomaa strategiaa ja ilmensi Kokoomuksen tuntoja suhteessa puoluekenttään: 

Maalaisliitto alkoi livetä Sunilan myötä pois vaikutuspiiristä, RKP:n opposition kanssa intressit 

olivat yhteiset, mutta kielipolitiikka vei puolueessa voiton perusporvarillisista arvoista ja 

Edistyspuolue haikaillessaan keskustavasemmistoyhteistyötä oli kaukana Kokoomuksen mielestä 

ajankohdan merkittävimmistä kysymyksistä. Kokoomuksessa ei hyväksytty luokkapuolueille 

tyypillistä yhden asian agitaatiota, johon muut porvaripuolueet olivat sen mielestä langenneet. 

Suomalaisen konservatismin hengessä porvareiden olisi tullut yhdistää rivinsä kumouksellisuutta 

vastaan. Tämä tavoite oli sekä ideologinen että pragmaattinen. SDP:n valtakausi haluttiin katkaista 

ennen kuin olisi liian myöhäistä. 

Perityn kulttuurin viholliset – suomalaisten porvarien kuva RKP:n vaalitaistelussa 

RKP:n vaalikampanjointi painottui odotetusti aitosuomalaisuuden ympärille. Vaikka jo 

puoluekokouksessa ja vaaliohjelmassa oli sanottu lähestulkoon kaikki mitä aitosuomalaisuudesta ja 

sen uhasta voi sanoa, jatkoi Hufvudstadsbladet samalla linjalla. Ruotsalaisuusliikkeen nousu oli 

vain luonnollinen reaktio aitosuomalaisille vaatimuksille. Ruotsinkielisten paikannimien ja kylttien 

suomentaminen oli pahemmanlaatuinen loukkaus kielellistä vähemmistöä kohtaan. Tällaiseen 

vähemmistöoikeuksien polkemiseen oli pakko reagoida, vaikka mieluiten ruotsinkielinen 

                                                 
182 US 17.6.1927 Eikö edistyspuolue olekaan porvarillinen puolue? 
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vähemmistö eläisi rauhassa ja turvassa yhteisessä isänmaassa. Jos joskus menneisyydessä 

Mechelinin ja Wreden aikoihin oli ollut mahdollista yhdessä tuumin muiden porvarien kanssa 

rakentaa yhteiskuntaa, ei sellainen yhteistyö nyt tullut kuuloonkaan. Jos sellaisen perään 

porvarileirissä haikailtiin, niin vastauksena oli, että aitosuomalaisuus oli kitkenyt kaikki 

mahdollisuudet siihen.183 Vaikuttaa myös siltä, että puolueen kieli-ideologian mukaisesta 

politiikasta pyrittiin tekemään oikeutettua äänestäjien silmissä tekemällä niin sanotusti kärpäsestä 

härkänen. Todellisuudessa perustuslaki takasi ruotsinkielisille melko vakaat oltavat eikä 

eduskunnassa olisi ollut mahdollista saada kokoon sen muuttamiseen tarvittavaa enemmistöä, 

vaikka aitosuomalaiset huumassaan olisivat sitä halunneetkin muuttaa. 

Julistettiin, että aitosuomalaisuus oli vallannut kaikki suomalaiset porvaripuolueet, jotka nyt 

kilpailivat siitä, kuka edustaa puhtainta suomalaisuuden asiaa. Ennen aitosuomalaisuus oli ollut vain 

muutamien fanaatikkojen harrastus, nyt siitä oli tullut politiikanteon väline, joka uhkasi 

kulttuuriarvoja. Hufvudstadsbladetin mukaan koko kulttuurin kenttä pyrittiin nyt suomalaisella 

puolella uhraamaan aitosuomalaisuuden tarkoituksiin ja tämä tulisi johtamaan tuhoon. 

Aitosuomalaisuus pyrki tallaamaan isänmaan vuosisataisen kulttuurin vain kielipoliittisten 

näkökohtien tähden. Ruotsinkielinen vähemmistö oli valmis kannustamaan suomenkielisiä 

taistelussaan korkeamman sivistyksen puolesta, jos se ei tarkoittaisi ruotsinkielisen sivistyksen 

alasajoa. Vallinneessa tilanteessa ruotsinkieliset tulisivat taistelemaan tärkeinä pitämiensä arvojen 

puolesta hinnalla millä hyvänsä.184 

Myös toisenlaisia äänenpainoja oli kuultavissa. RKP:n oppositioon kuulunut, Puolan -lähettiläs 

Procopé harmitteli vaalien alla Suomen sisäpoliittista tilannetta kirjeessään Ingmanille. Procopé ei 

pitänyt tilannetta kovinkaan ihanteellisena. Hän ei uskonut, että vaalien jälkeen olisi 

aikaansaatavissa mitään pysyvää hallituskokonaisuutta. Pikemminkin hän arveli, että nyt valittavan 

eduskunnan aika tulisi jäämään lyhyeksi ja että vasta seuraavat vaalit toisivat jonkin pysyvämmän 

ratkaisun.185 Hän viittasi vuoden 1924 vaaleihin, joiden jälkeen oli muodostettu Ingmanin johtama 

enemmistöhallitus, jossa kaikki porvarit olivat olleet osallisina. Ingmanin ja Procopén välisestä 

kirjeenvaihdosta on havaittavissa, että RKP:n sisällä ja läheisyydessä oli myös porvariyhteistyön 

kannattajia, mutta senhetkisessä tilanteessa heidän ei ollut mahdollista vaikuttaa puolueen ajamaan 

politiikkaan. Oli liian paljon niitä, jotka kokivat aitosuomalaisuuden suuremmaksi uhaksi kuin 

eristäytymisen porvaristosta. 

                                                 
183 Hbl 31.3.1927 Finsk press om den svenska oron, 11.6.1927 Finsk legendbildning.   
184 Hbl 15.6.1927 Det var icke meningen! 
185 14.5.1927 Procopé Ingmanille, Ingmanin kokoelma VA Y 2374, KA. 
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Vaikka Kokoomus oli omaksunut hyvin löyhän aitosuomalaisuus kannan, herätti se silti 

paheksuntaa RKP:n piirissä. Kokoomus ja RKP olivat ennen aitosuomalaisenliikkeen nousua olleet 

hyvinkin lähellä toisiaan yhteisten intressipiirien ja yhteisen, konservatiivisen 

maailmankatsomuksen myötä. Nyt, kun vanha liittolainenkin kääntyi kuuntelemaan 

aitosuomalaisuuden kutsuhuutoa, aiheutti se väistämättä kritiikkiä RKP:n piiristä. 

Hufvudstadsbladetissa ihmeteltiinkin sitä, että Kokoomus oli noussut aitosuomalaisuuden 

vankkureille. Nyt Kokoomuksen piiristä vaadittiin jo yhteistä rintamaa ruotsinkielisiä vastaan ja 

julistettiin, ettei mitään vihaa tai loukkauksia vähemmistöä vastaan ollut tapahtunut. 

Kokoomukselta oltiin odotettu hieman ymmärtäväisempää asennetta, mutta kun sitä ei ollut luvassa, 

totesi lehti, että Kokoomus oli valmis uhraamaan erittäin paljon aitosuomalaisuuden alttarille.186 

Aitosuomalaisuus tarjosi RKP:lle toisaalta uhkakuvia toisaalta mahdollisuuksia. 

Suomalaisuusliikkeen varjolla oli mahdollista ajaa kielipoliittisesti hyödyllisiä asioita SDP:n avulla.  

Herrainvallan kannattajat ja aitosuomalaisen liikkeen petturit – Maalaisliiton vaaliviholliset 

Maalaisliitto suuntasi vaalitaistelunsa terävimmän kärjen Kokoomuksen suuntaan. Aitosuomalaisen 

hengen valtaamassa Maalaisliitossa Kokoomuksen, taannoisen hallituskumppanin, omaksuma löyhä 

kieli- ja  kansallisuusohjelma herätti tuohtumusta. Ilkassa julkaistiin vannoutuneen aitosuomalaisen 

V. A. Heiskasen kirjoitus ”Miksi suomalainen ei voi kuulua kansalliseen kokoomuspuolueeseen?”. 

Kirjoittaja kertoi äänestäneensä ennen tottumuksesta Kokoomusta, mutta oli nyt havahtunut 

puolueen petolliseen politiikkaan. Kokoomuksen puoluejohto ei ollut suomalaiskansallisesti 

ajattelevaa eikä puolueessa suvaittu toisin ajattelevia. Puolueessa vallitsi yläluokkahenki ja sen 

johto ei luottanut Suomen kansan kehittymismahdollisuuksiin snellmanilaisessa hengessä. 

Maalaisliitto sen sijaan edusti niin teoriassa kuin käytännössä täysin aitosuomalaista 

maailmankuvaa.187  

Kokoomuksen aitosuomalaisuuskantaan puututtiin useaan otteeseen Ilkan pääkirjoituksissa 

myöhemminkin. Kokoomuksen ongelmaksi nähtiin sen perinteisesti edustama ”yksi mieli, kaksi 

kieltä” –periaate. Tämän periaatteen pohjana nähtiin olleen pyrkimys luoda yhteys monarkistisen, 

taloudellisen ja suomalaisen ja ruotsalaisen sivistyneistön kesken. Katsottiin että, tarkoituksena oli 

luoda luokkaraja rahvaaseen.  

”Suomalaisuuden asiassa on kokoomus kokonaan kaksikielisyyden 
kannalla. Sen vaikuttaa läheinen suhde ruotsalaisiin, lukuisain 

                                                 
186 Hbl 12.4.1927 Samlingspartiets valparoller. 
187 Ilkka 21.6.1927 Miksi suomalainen ei voi kuulua kansalliseen kokoomuspuolueeseen? 
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kokoomusjohtajain kotikielen ruotsalaisuus sekä luokkaero johtajaluokan ja 
talonpoikaisluokan välillä.”188 

Aitosuomalaisuuden uskottiin uhkaavan tätä perinnettä. Vaatimus yhdestä kielestä ja mielestä ei 

sopinut Kokoomuksen vanhoilliseen politiikkaan.189 

Kokoomus leimattiinkin vanhoillisuuden ja suurkapitalismin linnakkeeksi ja turvaksi maan 

poliittisessa kentässä. Vanhasuomalaisen perinteen ja yhteistyön RKP:n kanssa katsottiin estävän 

uusien ajatustapojen yleistymistä puolueessa.190 

”… kokoomuspuolue on vanhan suomalaisen puolueen kantovesasta 
noussut vanhoillisuuden kellastuttama luokkapuolue…”191 

Täysin väärässä eivät Ilkka ja Maalaisliitto näissä kaavailuissaan olleet. Kokoomuksessa oli aina 

pidetty läheisesti yhteyttä ruotsinkieliseen talouselämään ja sivistyneistöön. 1920-luvun 

puoleenväliin asti RKP ja Kokoomus olivat tehneet kiinteästi yhteistyötä taloudellisten ja 

ideologisten, konservatiivisten arvojen yhdistäessä. Kokoomuksessa tosin ei olisi ikipäivänä 

suostuttu tunnustamaan vihjauksia luokkarajojen pystytyksestä.  

Edistyspuoluetta ruodittiin yhtä innokkaasti kuin Kokoomusta. Jos Kokoomus luokiteltiin 

suurkapitaalin ja vanhoillisuuden etujen ajajaksi, nähtiin Edistyspuolue virkavallan ja kaupunkeihin 

keskittyvän kulttuurin ylivallan puolestapuhujaksi. Tähän kuvioon Maalaisliiton ja maaseudun 

nähtiin liittyvän vain palvelijan asemassa. Tuottamassa hyvinvointia kaupunkeihin.  

”Edistyspuolueen politiikka tarkoittaa tällaisen luokitellun herravallan 
säilyttämistä ja edistämistä.”192 

Edistyspuolueen johto ei Ilkan mukaan ollut tehtäviensä tasalla eikä puolueen sisällä ollut mitään 

yhtenäisyyttä. Puolue oli hajanainen ja erillään, vaikka se oli kutistunut jo lähes olemattomiin. Se 

oli hajoamistilassa ja silti edelleen kiisteli menettelytavoista ja päämääristään.193 Yhdistävästä 

tasavaltalaisuudesta ei ollut enää jälkeäkään, kun Maalaisliitto ”Sen kolmannen” puitteissa hyökkäsi 

entisen hallituskumppaninsa kimppuun. 

                                                 
188 Ilkka 18.2.1927 Vaaliliitto kysymys. 
189 Ilkka 18.2.1927 Vaaliliitto kysymys, 10.6.1927 Kokoomuspuolueen aitosuomalaisuus, 11.6.1927 
Kokoomuspuolueen aitosuomalaisuus. 
190 27.4.1927 pakina Oikealta ja vasemmalta, 22.6.1927 Mistä on näissä vaaleissa kysymys?, 30.6.1927 Mikä puolue 
meillä on kaikkein tehokkaimmin vastustanut kommunismia? 
191 27.4.1927 pakina Oikealta ja vasemmalta. 
192 Ilkka 4.5.1927 Edistysmieliset ja sosialidemokraatit todellisina taantumuksen ritareina. 
193 Ilkka 4.5.1927 Edistysmieliset ja sosialidemokraatit todellisina taantumuksen ritareina, 22.6.1927 Mistä on näissä 
vaaleissa kysymys?, 30.6.1927 Mikä puolue meillä on kaikkein tehokkaimmin vastustanut kommunismia? 
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Kuten arvata saattaa, Maalaisliiton suhtautuminen RKP:hen ei ollut mitenkään ruusuinen. Ilkan 

mukaan RKP oli luopunut isänmaallisuudesta ja hyväksynyt politiikkansa uudeksi ohjenuoraksi 

kommunistikokoomuksen, jonka myötä ruotsalaisuus hyötyi. RKP kuvailtiin seuraavin sanoin: 

”Tämä vanhain kulttuuriarvojen, sukuetuoikeuksien, suomalaisen 
kansalliskulttuurin ylenkatsomisen, kaikenlaisen kapitalismin itsekkäimpien 
etujen vaalimisen haltioitunut suosija, kaiken yhteiskunnallisen uudistuksen 
– mikäli sen pitäisi suuntautua kansanvaltaan – vastustamisen johtava, ylpeä 
puolue…”194 

Ilkassa julistettiin, että RKP oli vihdoin paljastanut todellisen luonteensa. Se oli pakotettu 

luopumaan valheellisen isänmaallisuuden tunnuksista ja paljastamaan oikean päämääränsä eli 

ruotsalaisuuden viemisen lopulliseen voittoon. Ja tälle voiton tavoittelemiselle puolue oli valmis 

uhraamaan maan itsenäisyyden tukiessaan kommunistien pyrkimyksiä.195 Katkeruus RKP:tä 

kohtaan oli huipussaan ja Maalaisliitossa suhtauduttiin yhtä suvaitsemattomasti ruotsinkielisten 

vaatimuksiin kuin RKP:ssä aitosuomalaisuuteen. Jo pelkkä kielikysymys olisi riittänyt kärjistämään 

näiden puolueiden välit äärimmilleen, mutta RKP:n yhteistyö SDP:n ja kommunistien kanssa vei 

kiistan vielä astetta pidemmälle. Maalaisliiton poliittinen eliitti saattoi olla valmis pidemmälle 

menevään yhteistyöhön vasemmiston kanssa. Olisi silti melko uhkarohkeata olettaa, että puolueen 

äänestäjäkunta olisi vielä ollut samoilla linjoilla. 

Jos Maalaisliitto suhtautui taistelunhaluisesti kaikkiin kilpaileviin puolueisiin, ei puolueen 

sisälläkään tilanne ollut järin rauhaisa. Kallion ja Sunilan kiistat värittivät myös vaalitaistelua. 

Ehdokkaita asetettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, oliko ehdokas kalliolainen vai 

sunilalainen. Vaaleihin mentiin Kallion laatimalla yleispoliittisia tavoitteita korostavalla ohjelmalla. 

Sunilalaiset, tiukasti maatalouspoliittiset pyyteet eivät näkyneet vaaliohjelmassa. Relanderille ja 

Alkiolle tulvi vaalien alla valituksia sopimattomista menettelytavoista ehdokasasettelussa. Kalliota 

syytettiin omien ehdokkaittensa ajamisesta listoille muiden, lähinnä sunilalaisten ehdokkaiden, 

kustannuksella. Kallio kiisti tämän ja viittauksen siitä, että kiista hänen ja Sunilan välillä olisi 

henkilökohtainen. Kallio taisteli vain alkuperäisen maalaisliittolaisen aatteen puolesta uutta 

suuntausta vastaan.196  Jos vaalit olivat merkittävä virstanpylväs porvari- ja työväenaatteen välisessä 

taistelussa, olivat ne sitä myös Maalaisliiton sisällä. Vaaleissa tulisi ratkeamaan kumpi suunta, 

kalliolainen vai sunilalainen, nousisi voitolle puolueessa.  

                                                 
194 Ilkka 21.6.1927 Mistä on näissä vaaleissa kysymys? 
195 Ilkka 7.4.1927 Mikä on ruotsalaisten tarkoittama ”lopullinen voitto” ja miten siihen pyritään?, 25.6.1927 
Ruotsalaiset paronit, rahamiehet ja professorit takaamassa kommunistien sotatoiminnan oikeutta. 
196 Hokkanen 1986, 482-485. 
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Liberalismin lähettiläät vastaan luokkaedut ja konservatiivinen arvomaailma 

Edistyspuolueen vaalitaistelussa Maalaisliitto sai vastustajana näkyvimmän paikan. Katkeruus 

keskustayhteistyön kariutumisesta edellisten eduskuntavaalien jälkeen vuonna 1924 oli edelleen 

pinnassa taisteltaessa äänestäjistä vuonna 1927. Maalaisliitto oli ajautunut Edistyspuolueen silmissä 

liiaksi oikealle ja eristäytynyt ja ratsasti nyt luokkapuoluetunnuksin ”sen kolmannen” puitteissa. 

Helsingin Sanomien mukaan yhteiskunnallinen uudistustyö oli ollut seisahduksissa vuodesta 1924 

asti ja Tannerin hallituksen myötä olisi ollut mahdollisuus sen jatkamiseen, mutta Maalaisliitto ei 

ollut halunnut luopua Kokoomuksen seurasta. Maalaisliitossa oli unohdettu yleiset yhteiskunnalliset 

kysymykset ja siirrytty ajamaan luokkaetuja. Edistyspuolue ei millään tavoin ollut vaikuttanut 

keskustayhteistyön loppumiseen, vaan syy oli yksin Maalaisliiton. Vaaleissa olisi kansanvaltaisten 

porvareiden voimistuttava Edistyspuolueen ympärille, sillä Maalaisliitto oli liukunut oikealle eikä 

Kokoomus koskaan ollut ollutkaan kansanvaltainen.197  

Helsingin Sanomat otti kantaa myös Maalaisliiton luonnehdintoihin Edistyspuolueesta 

”helsinkiläisherrojen” puolueena. Tällaista leimaamista pidettiin vaan iskulauseilla ratsastamisena, 

jossa ei ollut sisältöä. Sen sijaan esitettiin, että Maalaisliitossa oltiin aina oltu innokkaasti 

toivottamassa tervetulleiksi sekä helsinkiläiset että muutkin kaupunkilaisherrat. Tällaiset herrat ovat 

aina nousseet Maalaisliitossa nopeasti korkeille paikoille. Jos luottamustehtävissä ruvettaisiin 

käyttämään vain sivistymättömiä maalaisia, osoittautuisi se nopeasti maalle tuhoisaksi.  

”Sellainen puolue, joka ei ymmärrä ja tunnista sivistyneistön merkitystä, jää 
aina henkisesti vajaamittaiseksi ja aikaansaannoksiltaan pieneksi. Vaikkapa 
sillä olisikin hetkellistä vaalimenestystä.”198 

Jos Maalaisliitto leimasi Edistyspuolueen herraskansan puolueeksi, leimattiin Maalaisliitto 

valheellisesti ääniä kalastelevaksi sivistymättömäksi luokkapuolueeksi, joka väitti ajavansa 

kaikkien maalaisten etuja, vaikka sen tiedettiin olevan mahdotonta. Viljelijöitä oli niin monessa 

varallisuusluokassa, että oli lähes toivotonta koota näiden kaikkien toiveita yhden puolueen 

asialistalle.199 Luokkapuolueeksi leimaaminen oli lähes kirosana porvariston keskuudessa 1920-

luvulla, ainakin Edistyspuolueen ja Kokoomuksen korvissa. Maalaisliitto käytti kuitenkin hyväksi 

vasemmistoa hyvin vaaleissa eteenpäin vienyttä luokkaetujen ajamista. Massat ymmärsivät 

paremmin luokan kuin kokonaisuuden etua. 

                                                 
197 HS 10.4.1927  pakina ”Myö oomma kokkoomuksen kanss´!”, 29.4.1927 Poliittisen aseman tarkastelua, 10.6.1927 
”Se kolmas”, 17.6.1927 Keskustan rikkominen, 18.6.1927 Väljemmille vesille. 
198 HS 8.5.1927 Helsinkiläisherroilla pelotteleminen 
199 HS 13.2.1927 Iskulauseitten politiikka, 8.5.1927 Helsinkiläisherroilla pelotteleminen 
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Kokoomuksen osalta kritiikki kohdistettiin juuri niihin asioihin, mitä Kokoomuksessa oli pyritty 

välttämään – aitosuomalaisuuteen ja kieltolakiin. Helsingin Sanomissa ei arvostettu Kokoomuksen 

vapaamielistä katsantokantaa, jonka mukaan jokainen puolueen ehdokas sai itse päättää kantansa 

näihin kysymyksiin. Tällainen vapaamielisyys ei vakuuttanut, sillä yleensä Kokoomus oli tunnettu 

puoluekurista ja ulospäin yhtenäisistä mielipiteistä. Kokoomuksen raittiusohjelmaa pidettiin 

periaatteiltaan kunnioitettavana, mutta todellista ratkaisumallia se ei tarjonnut. Mitä taas tuli 

aitosuomalaisuuskantaan, oli sekin hieman hurskasteleva ottaen huomioon Kokoomuksen pitkät 

perinteet yhteistyöstä RKP:n kanssa. Kokoomuksen kieli- ja kansallisuusohjelmaa pidettiinkin 

takinkääntämisenä.200 Vanhoillinen Kokoomus ei edistyspuoluelaisten mielestä tarjonnut vastauksia 

uudistuksia, liberaalimpaa lähestymistapaa vaativaan ajankohtaan. 

” ’Olosuhteiden mukaan’ on jo sortoajasta saakka ollut tämän 
’kehityskykyisyydestään’ kuuluisaksi tulleen puolueen menettelytavan ylin 
ohje.” 201  

RKP:n tiukasti kielipoliittisia näkökohtia korostava vaalitaistelu ja yhteistyö vasemmiston kanssa 

sai myös Helsingin Sanomissa kitkerän vastaanoton. Todellinen ja vilpitön RKP:n ja SDP:n 

lähentyminen olisi otettu ilolla vastaan, mutta tästä ei viime aikojen politiikassa ollut ollut kyse. 

RKP ajoi omia kapea-alaisia kielellisiä etujaan vasemmiston avulla. Uskomattomana pidettiin sitä, 

ettei RKP:n keskuudessa edes viitsitty puolustella tätä siirtymistä oikeistosta vasemmistoon millään 

yleispoliittisilla syillä, vaan tunnustettiin puoluetaktillisten näkökohtien olevan politiikan taustalla. 

Mitään sellaista ruotsinkielisten sortoa, mikä oikeuttaisi tällaiseen takinkääntöön, ei tunnustettu 

tapahtuneen. Uskottiin, että RKP joutuisi maksamaan tästä uudesta suuntauksestaan vielä korkean 

hinnan.202 

Liberalismin sivistysnäkökohtia ja uudistusmielistä politiikkaa korostaneessa Edistyspuolueessa 

vanhoillinen Kokoomus, sivistymätön Maalaisliitto ja luokkanäkökohtia ohi yleispuolueteemojen 

ajanut RKP nähtiin kansanvallan ja kokonaisuuden edun ja edistyksen vihollisina. 

                                                 
200 HS 13.4.1927 Kokoomuksen raittiusohjelma, 29.5.1927 Kuukausi vaaleihin, 19.6.1927 Kokoomus ja 
aitosuomalaisuus 
201 HS 19.6.1927 Kokoomus ja aitosuomalaisuus 
202 HS 16.3.1927 Ruotsinmielisten uusi suunta, 29.3.1927 Ruotsinmielisten katsantokantoja, 1.4.1927 Yksi ainoa 
näkökohta, 3.5.1927 Ruotsinmielisten uusi suunnanotto.  
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4.2 Kansa on puhunut – luokkapyyteet ohittivat kokonaisuuden edun 

Vaalien suurimmaksi voittajaksi nousi aitosuomalaisella luokkaratsulla läpi maan karauttanut 

Maalaisliitto. Se sai 8 lisäpaikkaa lähinnä Edistyspuolueen ja Kokoomuksen kustannuksella. Toinen 

vaalien ehdoton menestyjä oli RKP. Se sai vain yhden lisäpaikan, mutta säilyttämällä 

kannatuksensa ja jopa hieman lisäämällä sitä se sai varmistuksen siitä, että kannattajat olivat 

tyytyväisiä puolueen harjoittamaan politiikkaan. Vaalien häviäjiin kuuluivat Kokoomus ja 

erityisesti Edistyspuolue. Kokoomus menetti 4 paikkaa, mutta todellisen romahduksen koki Edistys 

7 paikan tappiollaan. Uusi suuntaus puolueessa ei ollut tavoittanut äänestäjiä toivotulla tavalla. SDP 

säilytti paikkansa ennallaan ja kommunistinen SSTP lisäsi kannatustaan kahdella paikalla.  

Vaikka porvaripuolueet säilyttivät selkeän enemmistön eduskunnassa, vaalien tulos tarkoitti porvari 

– työläinen –asetelman liikahtamista hieman työläisten hyväksi luvuin 120 – 80, kun edellisessä 

eduskunnassa luvut olivat olleet 122 – 78. Ennen vaaleja olivat suomalaiset porvarit rummuttaneet 

vaalien tarkoituksen olevan suomalaisen porvarienemmistön saavuttamisen eduskunnassa. Tämä 

tavoite jäi haaveeksi, sillä ”hallituskolminaisuus” nostatti kannatustaan kolmen edustajan verran 

lukujen ollessa 104 hallitukselle 96 oppositiolle. Puolueiden paikkamäärät olivat uudessa 

eduskunnassa seuraavat: 

 1927 1924
RKP 24 23
Kokoomus 34 38
Edistyspuolue 10 17
Maalaisliitto 52 44
SDP 60 60
SSTP 20 18
lähde: SVT XXIX Vaalitilastoja. 

Kielikysymyksellä menestykseen – puolin ja toisin 

Maalaisliiton vaalimenestys oli erinomainen. Se saavutti 8 lisäpaikkaa eikä kokenut tappiota 

missään muussa vaalipiirissä kuin Viipurin itäisessä. Kallion kirjoittama vaaliohjelma osoittautui 

onnistuneeksi tai ainakaan se ei laskenut äänestysintoa, kuten oli joillain maalaisliittolaisilla tahoilla 

arveltu ennen vaaleja. Maalaisliitolla oli nyt sen historian suurin eduskuntaryhmä.203 Maalaisliiton 

sisäisten riitojen kannalta näytti siltä, että ne voisivat laantua, kun Sunila ei pyrkinyt tälle kaudelle 

eduskuntaan, vaan jättäytyi taka-alalle.  

                                                 
203 Hokkanen 1986, 485-487. 
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Maalaisliiton vaalimenestyksen johtaneita syitä pohdittiin myös Ilkassa. Sen näkemys oli, että 

Maalaisliiton siihenastinen toiminta hallituksissa oli vakuuttanut äänestäjät puolueen kyvystä johtaa 

ja hoitaa maan asioita. Uskottiin, että muiden puolueiden Maalaisliittoon kohdistama arvostelu 

ennen vaaleja sai äänestäjät vain huomaamaan, että muut puolueet yrittivät arvostelulla peittää 

alleen Maalaisliiton hyvät tavoitteet ja saavutukset. Suurta painoarvoa annettiin myös Maalaisliiton 

suoralle suhtautumiselle kieltolakiin ja erityisesti aitosuomalaisuuden asiaan. Tämän isänmaallisen 

kannan nähtiin johtaneen äänestäjiä Maalaisliiton ehdokkaiden luo.  Maalaisliiton suora 

tunnustautuminen maalaisväestön luokkapuolueeksi koettiin myös menestystä tuoneeksi tekijäksi. 

Maalaisliitto oli luokkapuolue, joka pyrki saattamaan talonpojat ja maalaisväestön niille kuuluvaan 

tasa-arvoiseen asemaan maan muiden väestönosien kanssa, mutta puolue ei pyrkinyt mihinkään 

vallankumoukseen tai luokkaetuoikeuksiin.204  

Ilkan mukaan Maalaisliiton vaalimenestys oli todiste siitä, että maalaisväestö oli poliittisesti 

valveutunutta ja yhä suuremmassa määrin valistunutta. Maalaisliiton menestys ei suinkaan ollut 

maalaisväestön poliittisen kypsymättömyyden ilmaus, päinvastoin. Maalaisliitto ei koskaan tulisi 

olemaan ammattipuolue vaan sen piirissä olisi aina tilaa valveutuneille politiikasta kiinnostuneille 

maalaisliittolaisen maailmankatsomuksen omaaville henkilöille. Totta kai myös kirjasivistystä ja 

henkisen työn tekijöitä kaivattiin, mutta se ei ollut edellytys. Ennen kaikkea puolueen vaalimenestys 

oli tunnustus puolueen ajamalle politiikalle ja sen linjalle.205 

Myös vaalien häviäjiin kuuluneet puolueet otettiin Ilkassa käsittelyyn. Edistyspuolueen 

katastrofaalinen vaalitappio leimattiin johtuvaksi puolueen linjattomasta politiikasta. Edistys oli 

alun perin lyöttäytynyt Maalaisliiton kelkkaan tasavaltalaisuuden nimissä, mutta ei sen jälkeen ollut 

kyennyt tarttumaan mihinkään muuhun poliittiseen kysymykseen niin, että se olisi määritellyt 

puolueen linjaa. Puolueesta olikin muodostunut ”poliittinen apulainen”, joka antoi lisävoimia, kun 

niitä joku sattui tarvitsemaan. Nyt puolueesta oli kuitenkin muodostunut niin arka, ettei se 

uskaltanut enää ottaa osaa mihinkään hallitukseen. Puolueessa haikailtiin vasemmistoyhteistyön 

perään, mutta tilaisuuden tullessa siitäkin oli peräännytty. Edistyspuolue oli jäänyt ja jättäytynyt 

väliinputoajaksi ja se nähtiin nyt vaalituloksesta.206 

Myöskään Kokoomuksen tai sen paremmin RKP:n vaalimenestys ei saanut mairittelevia arvosteluja 

Ilkalta. Kokoomuksen ongelmaksi nähtiin puolueen joutuminen suurkapitalismin hengen 

                                                 
204 Ilkka 13.7.1927 Porvarillisten puolueiden vaalitulos, 15.7.1927 Loppusana vaalien johdosta, 10.8.1927 Vieläkin 
maalaisliiton äskeisen vaalimenestyksen syistä. 
205 Ilkka 10.8.1927 Vieläkin maalaisliiton äskeisen vaalimenestyksen syistä. 
206 Ilkka 13.7.1927 Porvarillisten puolueiden vaalitulos. 
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ohjailtavaksi niin, että se yrittää keskuudestaan kukistaa kansanvaltaan pyrkiviä. Suurkapitalismi 

johtaisi ennen pitkää kansanvallan tuhoon ja rahanvallan nousuun. Kokoomus oli hurskastellut 

isänmaallisuudellaan ja kristillisillä arvoillaan, mutta ne olivat olleet kaukana ”viinavapauden 

puoltajien” mielistä. Tämän olivat onneksi äänestäjät huomanneet. RKP ei saanut osakseen sen 

parempaa tilinpäätöstä. Puolueen vaalimenestystä sinällään ei voinut moittia. Puolueen tavoitteet 

leimattiin kuitenkin luokkaylivallan tavoittelemiseksi ja sille ennustettiin huonoa tulevaisuutta. 

RKP:n vaaleissa saavuttama yksi lisäpaikka nähtiin kestämättömällä politiikalla saavutetuksi ja 

uskottiin, että tällainen politiikka johtaa koko puolueen hajoamiseen.207 

Yhtä kaikki aitosuomalaisuuteen vahvasti nojannut vaalikampanja vei Maalaisliiton erinomaiseen 

lopputulokseen vaaleissa. Jälkeenpäin Ilkassa annettiin enemmän arvoa Maalaisliiton ajamalle 

politiikalle kuin aitosuomalaisuudelle vaalimenestyksen tuojana. Kuitenkin Maalaisliiton voimakas 

aitosuomalainen kampanja oli tuonut puolueelle äänestäjiä ja johtanut vaalivoittoon. Kaiken 

kaikkiaan aitosuomalaiselle liikkeelle vaalit olivat kuitenkin pettymys Kokoomuksen ja 

Edistyspuolueen tappioiden myötä. Aitosuomalaisuus ei ollut kuitenkaan vallannut niin totaalisesti 

kaikkia suomalaisporvarillisia puolueita kuin RKP oli ennen vaaleja yrittänyt uskotella. 

Hufvudstadsbladetissa RKP:n vaalimenestystä tervehdittiin ilolla ja huokaistiin helpotuksesta. 

Vaalien kokonaistulosta pidettiin hyvänä. Suomalaiset porvarit eivät olleet saavuttaneet enemmistöä 

eduskuntaan, minkä katsottiin olevan hyväksi maan kehitykselle. Vaalien tulos takaisi sen, että 

maan vuosisatainen kehityksen suunta jatkuisi eikä sitä yhtäkkiä repäistäisi uusille urille. Toivottiin, 

että nyt ruotsinkieliset saisivat rauhassa jatkaa työtään isänmaan parhaaksi. Vain sitä he olivat aina 

halunneet. Vaalikampanjan aikana oltiin ilolla huomattu vasemmistopuolueiden halukkuus ottaa 

huomioon ruotsinkielisen vähemmistön oikeutetut vaatimukset. Tämän yhteistyön toivottiin 

jatkuvan.208  

Vaalien jälkeen myös Procopé pohti Suomen poliittista tulevaisuutta kirjeessään Ingmanille. Hän 

spekuloi mahdollisuudella, että Maalaisliitto ja SDP muodostaisivat enemmistöhallituksen, sillä 

hänen mielestään vaalienjälkeisen hallituksen suunta tulisi riippumaan Maalaisliitosta. 

Enemmistöhallitusta hän ei kuitenkaan pitänyt hyvänä vaihtoehtona, vaan pelkäsi, että jos sellainen 

muodostettaisiin tulisi siitä liian vasemmistolainen. Procopén laskelmissa kahden joukon yhtyessä 

samankaltaiset muuttujat lähentyisivät ja niiden vaikutus tulisi olemaan lukumäärää suurempi. Eli 

Maalaisliitossa tulisi vasemmistosuuntaus voimistumaan, mikä ei olisi tulevien hallituskaavailuiden 

                                                 
207 Ilkka 13.7.1927 Porvarillisten puolueiden vaalitulos. 
208 Hbl 10.7.1927 Inför valresultatet.  
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kannalta hyvä asia. Mitä ruotsinkielisiin ja RKP:hen tuli, oli hän sitä mieltä, että kentällä alettiin jo 

kyseenalaistaa puolueen ajama politiikka ja se, kuinka kauan se voisi jatkua. Eduskuntaryhmän 

tunnoista hän ei kuitenkaan osannut sanoa mitään. Siitä, kuinka suuri osa kenttäväestä alkoi olla 

”järkevämmällä kannalla”, hän ei myöskään ollut varma. 209  

Vaalituloksesta ja RKP:n roolista tulevassa eduskunnassa oltiin puolueen sisällä siis kahta mieltä. 

Osa oli tyytyväisiä hallituskolminaisuuden voittoon vaaleissa ja toivoi hallituksen jatkavan. Osa 

taas olisi mieluummin nähnyt RKP:n vasemmistoyhteistyön päättyvän.  

Jos vaalitulos sinällään oli ruotsalaisuuden asian kannalta positiivinen, pidettiin Maalaisliiton 

vaalivoittoa kuitenkin takaiskuna. Vaalivoitto oli tapahtunut Edistyspuolueen ja Kokoomuksen 

kustannuksella. Erityisesti Maalaisliiton Kokoomukselta viemät paikat koettiin menetyksenä jopa 

kansanedustuslaitokselle, sillä Kokoomuksen edustajia pidettiin kyvykkäämpinä nyt ja 

tulevaisuudessa kuin Maalaisliiton edustajia. Kokoomus edusti kykyä ja sivistystä, kun taas 

Maalaisliiton edustajien ajateltiin auttavan maata paremmin muussa työssä kuin eduskuntatyössä. 

Maalaisliiton vaalivoitto ei ollut voitto terveelle suomalaiselle porvarillisuudelle. Kansanedustajilta 

vaadittiin taitoa, kokemusta ja rohkeutta ottaa kantaa ja näitä ominaisuuksia ei ainakaan 

Hufvudstadsbladetin mukaan löytynyt maalaisliittolaisista edustajista.210 Konservatiivinen perusvire 

ilmeni Hufvudstadsbladetin palstoilla, vaikka puolue hetkellisesti seikkailikin keskustan 

vasemmalla puolella. 

Terveen järjen kritiikki –                                                                                                               
Kokoomuksen ja Edistyspuolueen itsetutkiskelua vaalitappion jälkeen 

Kokoomus oli 1920-luvulla elänyt noususuhdannetta, joka nyt vuoden 1927 vaaleissa katkesi 

selvään tappioon. Tällaista romahdusta ei oltu osattu odottaa. Luokkapuoluetunnukset ja 

kielikiihkoilu puolin ja toisin olivat olleet kansan mieleen. Tämä oli kokoomuslaiselta kannalta 

katsottuna hyvin tuomittavaa. Myös RKP:n äänestäjäkunnan myönteinen suhtautuminen puolueensa 

politiikkaan hämmästytti. Oli odotettu tuomitsevampaa tulosta. Ajan henki suosi luokkapuolueita ja 

kielipolitiikkaa eikä yleiskansallisin tunnuksin vaaleihin käyneitä Kokoomusta ja 

Edistyspuoluetta.211   

Ingman kirjoitti vaalien jälkitunnelmissa Procopélle ja huolestuneena korosti, ettei vasemmistoa nyt 

saisi päästää liian vapaasti toimimaan. Yhteistyön mahdollisuudet Maalaisliiton kanssa näyttivät 
                                                 
209 21.7.1927 Procopé Ingmanille. V AY 2354 Lauri Ingmanin arkisto, KA.  
210 Hbl 10.7.1927 Inför valresultatet, 13.7.1927 Den nya riksdagen.  
211 Uino 1994, 554-555; Vares 1996, 336. 
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Ingmanin mielestä nyt erittäin heikoilta, sillä Maalaisliiton oli vallannut aitosuomalaisuuden henki 

niin totaalisesti, ettei porvariyhteistyö todennäköisesti ollut nyt mahdollista.  

”Siinä tapauksessa ei auta muu kuin sivustakatsojana antaa asiain kypsyä 
jonkun aikaa ja odottaa eikö routa aja porsasta kotiin nyt niin kuin 
ennenkin.”212  

Ingman ilmasi myös närkästyksensä Maalaisliiton aggressiivisesta vaalikampanjasta, jota käytiin 

pääasiassa Kokoomusta vastaan. Kokoomus oli pitäytynyt hillityllä linjalla menneen 

hallitusyhteistyön vuoksi, mutta Maalaisliitto ei ollut ollut niin hienotunteinen ja oli nyt vienyt 

jonkin verran ääniä Kokoomukselta. Suurimman osan menetetystä äänistä Ingman uskoi olleen 

ruotsalaisia, jotka nyt kielikiihkossaan äänestivät mieluummin vaikka kommunisteja. Jos vaalit 

muuten olivat menneet huonosti, oli Ingman kuitenkin tyytyväinen siihen, että Kallion ex-hallitus 

oli nostanut paikkalukuansa 82:sta 86:teen ja saanut näin luottamuslauseen äänestäjiltä.213  

Myös Uudessa Suomessa vaalitappion syyksi nähtiin muiden puolueiden epälojaali vaalitaistelu 

Kokoomusta vastaan, erityisesti aitosuomalaisuuden ja kieltolain puitteissa, sekä äänestäjien yleinen 

taipumus suosia luokkapuolueita. Maalaisliiton vaalimenestys leimattiin katteettomilla lupauksilla 

saavutetuksi, sillä muun muassa ne kielilainsäädännön muutokset, joita Maalaisliitto oli 

äänestäjilleen luvannut, eivät olleet toteutettavissa. Maalaisliiton uusien edustajien pätevyydestä 

Uusi Suomi ei myöskään ollut täysin vakuuttunut. Varsinkin kun näiden uusien voimien esiinmarssi 

tapahtui kokeneempien poliitikkojen kustannuksella. 214 Vaalien suuntaus olikin 

konservatiivipoliitikkojen kannalta pöyristyttävä. Kielikiihko ja sosialismi olivat saavuttaneet 

kannatusta ohi terveen järjen ja yleisen edun. 

Edistyspuolueen vaalitappiota ei Uudessa Suomessa pidetty suurena yllätyksenä. Samanlainen 

kehitys liberaalipuolueiden suosionlaskussa oli nähtävissä lehden mukaan muualla maailmassa. 

Puolueen epäselvän linjan porvarillisen ja sosialistisen maailmankatsomuksen välimaastossa nähtiin 

myös vaikuttaneen huonoon äänisaaliiseen. RKP menestystä pidettiin uhrauksiin nähden vähäisenä. 

Lyöttäytyminen yhteistyöhön SDP:n kanssa oli tuonut vain yhden paikan lisää ja voisi 

tulevaisuudessa kääntyä tappioksi.215  

Vaalitappio on aina hälytyssignaali puolueelle ja se pakottaa pohtimaan siihen johtaneita syitä ja 

miettimään, miten seurauksista selvitään. Kokoomuksessa vaalien jälkipuinti käytiin syyskuussa 
                                                 
212 14.7.1927 Ingman Procopélle. KAY 6533 Hjalmar Procopén arkisto, KA. 
213 14.7.1927 Ingman Procopélle. KAY 6533 Hjalmar Procopén arkisto, KA. 
214 US 12.7.1927 Vaalien tulos I, 13.7.1927 Vaalien tulos II. 
215 US 12.7.1927 Vaalien tulos I 
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1927 sisäpiirin kesken. Puolueen puheenjohtaja Haataja esitti katselmuksen niistä teemoista, joita 

oli noussut piirijärjestöjen vaalikertomuksista. Huonon menestyksen selittäjiä olivat pätevien 

ehdokkaitten puute, lehtien puutteellinen kilpailukyky, paikallisosastojen lamaannus, 

aitosuomalaisuus, maatalouskysymyksen ongelmat ja puolueen sisäiset erimielisyydet. Joitain 

vaalipiirejä oli haitannut myös rahoituksen puute, sillä talouselämän piirit olivat rahoittaneet omia 

kokoomuslaisia ehdokkaitaan ja tähän vedoten evänneet tukensa muilta. Myös eräs kaupan ja 

teollisuuden vaalitoimikunnan rahankerjuukirje oli putkahtanut julkisuuteen, mistä Edistys ja 

Maalaisliitto olivat saaneet palstantäytettä todistaessaan väitteitään Kokoomuksen luonteesta 

suurkapitalismin luokkapuolueena. Uino päätyy myös siihen johtopäätökseen, että oli tehty sama 

virhe kuin kerran aikaisemminkin eli käännetty rintama sosialisteja vastaan ja samalla avattu selusta 

muille porvareille. Nämä olivat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen eikä Kokoomus ollut kyennyt 

puolustautumaan.216  

Yhtenä merkittävänä tekijänä vaalitappioon toimi puolueen sisäinen jakolinja aitosuomalaisuuden ja 

maltillisemman lähestymistavan kannattajiin. Puolueen omaksuma maltillinen kieli- ja 

kansallisuusohjelma oli karkottanut äänestäjiä Maalaisliiton puoleen. Puolue oli jakautunut myös 

toisella tavalla – talouselämän vaikuttajiin ja muihin puolueen kannattajiin, pääasiassa 

maaseutuväestöön. Kokoomus oltiin yhä useammissa piireissä mielletty talouselämän 

luokkapuolueeksi, mikä oli johtanut maalaisäänestäjiä Maalaisliiton piiriin. Vastaisuudessa olisikin 

taisteltava yleisisänmaallisten tunnusten nimissä ja pyrittävä pois luokkapuolueleiman alta.217  

Kokoomukselle olikin käynyt juuri niin, kuten puoluejohdossa oli pelätty: kieli- ja 

kansallisuuskysymys oli aiheuttanut äänestäjien siirtymistä Maalaisliiton suojiin. Luotu taktiikka 

aiheen välttelystä ei ollut toiminut, siksi hyvin olivat kilpailevat puolueet pitäneet asiaa esillä 

Kokoomuksen tahdosta riippumatta. Puolueen sisäinen hajaannus kieli- ja raittiuskysymyksissä oli 

ajanut oman puolueen ehdokkaat kilpailemaan toisiaan vastaan. Kovista yrityksistään ja 

yleispuolueteemoistaan huolimatta puolueen ei ollut onnistunut karistaa ”rahamiespuolueen” leimaa 

otsaltaan. Oltiin oltu varomattomia ja saatu puukosta selkään, erityisesti entiseltä 

hallituskumppanilta.  

Edistyspuolue koki raskaimman tappion vaaleissa. Se menetti kaikkiaan seitsemän edustajanpaikkaa 

17:sta. Sen eduskuntaryhmän kutistui vain 10 edustajan kokoiseksi. Helsingin Sanomissa 

tunnustettiin vaalitappio ja todettiin, etteivät vaalit olleet sujuneet hyvin vapaamieliseltä keskustalta 

                                                 
216 Uino 1994, 555-556. 
217 Uino 1994, 557-559 
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eli Edistykseltä. Osaltaan tappio laitettiin vaalilain syyksi, sillä se suosi suuria puolueita pienten 

kustannuksella. Helsingin Sanomissa tehtiin sama johtopäätös kuin Kokoomuksen piirissä eli että 

yleinen mielipide oli suosinut tällä kertaa luokkapuolueita. Edistyspuolueen kaltainen aatteellinen 

puolue sai kärsiä luokkapuoluehurmoksesta. Kärsitty vaalitappio käännettiin kuitenkin puolueen 

aatteelliseksi voitoksi, sillä vaalikampanja ja uudet periaatteet olivat yhdistäneet puolueen ja 

erimielisyyttä aiheuttaneet kannattajat olivat siirtyneet muihin puolueisiin. Tällainen vahvistunut 

aatteellinen puolue tulisi epäilemättä tulevaisuudessa olemaan tarpeellinen myös Suomessa, 

uskottiin Helsingin Sanomissa.218 Lehti suhtautui siis hyvin pessimistisesti kansan vallanneeseen 

luokkapuoluehurmokseen eikä uskonut sen pidemmän päälle tuovan mitään positiivista. 

Edistyspuolueen eduskuntaryhmä oli ennen vaaleja kärsinyt suurista ristiriidoista. 

Kiistakysymykseksi oli noussut puolueen vapaakauppaa korostanut talouspolitiikka. 

Edistyspuolueeseen kuului paljon kaupunkilaisia, mutta merkittävä osa kannattajista tuli 

maaseudulta. Vapaakauppa ja siihen liittyneet kannanotot tullisuojan alentamisesta miellyttivät 

puolueen kuluttajapuolta edustaneita kannattajia, mutta maanviljelijäväestöä muun muassa 

viljatullien alennuksia koskeneet tavoitteet kauhistuttivat. Tämä kiista oli levinnyt eduskuntaryhmän 

ulkopuolelle ja karkottanut kannattajia Maalaisliiton leiriin. Myös Edistyspuolueen Maalaisliittoa 

löyhempi kieltolakikanta oli aikaansaanut vaaliuurnilla liikettä kohti Maalaisliittoa.219 

Uuden eduskunnan kokoonpanosta kirjoittaessaan Helsingin Sanomat kiinnitti huomiota samaan 

seikkaan kuin Hufvudstadsbladet. Maalaisliitto oli kasvattanut edustajanpaikkojensa määrää, mutta 

edustajien laadullinen taso oli heikentynyt. Monet edelliskausien kokeneista poliitikoista eivät olleet 

enää asettuneet ehdolle vaan tilalle oli tullut uusia kokemattomia edustajia. Lehti toteaa, että 

Maalaisliiton ryhmässä oli jo ennestään niukalti korkeammin koulutettuja edustajia, joten nyt usean 

kokeneen poisjäänti ei ainakaan nostanut puolueen kykyä lainsäädäntötyöhön.  

” Kun (maalaisliiton) ryhmä jo ennestään on ollut köyhä opillisesti 
sivistyneistä henkilöistä – mm. ei ryhmässä ole ollut eikä ole nytkään 
ainuttakaan lainoppinutta – on se lainsäädäntötyön kannalta ilmeisesti 
heikko.”220 

” … koska vakavaan eduskuntatyöhön tarvittavia edellytyksiä on 
varsinaisilla maanviljelijöillä useimmiten siksi rajoitetusti, että 

                                                 
218 HS 10.7.1927 Vaalien tulokset selvenevät, 12.7.1927 Edistyspuolueen vaalitappio; ks. myös Kulha 1989, 142-144. 
219 Tarponen 1955, 47-48,200-201. 
220 HS 16.7.1927 Uuden eduskunnan kokoonpano. 
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lainsäädäntöön tarvitaan välttämättä mukaan myöskin runsaasti opillista 
sivistystä ja eri alojen asiantuntemusta omaavia henkilöitä.”221 

Porvarillisen sivistysvaatimuksen näkökulmasta Maalaisliiton kasvu muiden porvaripuolueiden 

kustannuksella oli siis omiaan heikentämään eduskunnan työkykyä. Toisin kuin Maalaisliiton 

ryhmän, Edistyspuolueen pienen, mutta erittäin pätevän, ryhmän uskottiin osoittautuvan määräänsä 

tärkeämmäksi eduskuntatyössä. 222 

Vaalitappio johti myös Edistyspuolueessa pohdintoihin tulevaisuudesta. Heti vaalituloksen selvittyä 

puolueen johtohahmoihin kuulunut W. A. Lavonius luotasi vaalien merkitystä tulevalle politiikalle 

kirjeessään puoluehallituksen keskusvaliokunnalle. Parhaana ratkaisuna hän näki entisen keskustan 

eli Maalaisliiton ja Edistyspuolueen yhteistyön henkiin herättämisen, mutta realistina ei pitänyt tätä 

järin todennäköisenä vaihtoehtona. Syyksi hän uskoi Maalaisliiton oikeistolaistumisen ja 

muuttumisen entistä selvemmin luokkapuolueeksi. Lavonius uskoi myös, että Maalaisliiton 

saavuttama vaalivoitto oli yhdistänyt puoluetta eikä mitään kahtiajakoa ollut odotettavissa.  

Maalaisliiton kanssa olisi mahdotonta edistää sellaisia uudistuksia tai sellaista talouspolitiikkaa, 

mitä Edistyspuolue ajoi.223  

Edistyspuolueessa laskelmoitiin keskustayhteistyön olevan mahdotonta Maalaisliiton 

oikeistolaistumisen vuoksi ja samaan aikaan Kokoomuksessa oltiin huolestuneita Maalaisliiton 

vasemmistomyönteisyyden noususta. Molemmat puolueet siis uskoivat yhteistyömahdollisuuksien 

Maalaisliiton kanssa heikentyneen, mutta täysin vastakkaisista syistä. Edistyspuolue ja Kokoomus 

huomasivat Maalaisliiton eristäytymisen, mikä todennäköisesti johtui puolueen keskuudessa 

yleistyneestä käsityskannasta, jonka mukaan Maalaisliiton tulisi pyrkiä yksin hallitusvastuuseen.224 

Vaalivoiton tuoma uusi itsevarmuus oli varmasti omiaan lisäämään Maalaisliiton uskoa omiin 

kykyihinsä ja näin ollen tekemään yhä rohkeampia avauksia yksin omilla jaloillaan seisten. 

Kun Maalaisliitto oli poissa laskuista, jäi Lavoniuksen kaavailuissa jäljelle vain yhteistyö SDP:n ja 

RKP:n kanssa.  Lavonius oli jo ennen vaaleja nostanut esiin tämän vaihtoehdon.225 Vaalitulos 

varmasti vakuutti hänet entisestään siitä, että tällainen koalitio olisi tavoiteltava. Kokoomus ei ollut 

laskelmissa mukana sen vuoksi, että SDP nähtiin Maalaisliiton ohella toivottavimpana 

yhteistyökumppanina ja Kokoomuksen ja SDP:n saaminen saman pöydän ääreen näytti jopa 

                                                 
221 HS 27.7.1927 Mistä on kysymys. 
222 HS 16.7.1927 Uuden eduskunnan kokoonpano, 27.7.1927 Mistä on kysymys. 
223 3.8.1927 Edistyspuolueen puoluehallituksen keskusvaliokunnan kokous. Käsittelyssä 13.7.1927 päivätty W. A. 
Lavoniuksen kirje valiokunnalle. MF PR 63, KA. 
224 Jansson 1982,  67.  
225 HS 18.6.1927 Väljemmille vesille. 
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epätodennäköisemmältä kuin keskustayhteistyön palautuminen. Tosin suurtakaan todellista tahtoa 

yhteistyöhön Kokoomuksen kanssa ei liene esiintynyt, muutamia oikeistolaisemmin suuntautuneita 

puoluelaisia lukuun ottamatta.226 Edistyspuolueen ja RKP:n yhteistyön esteenä oli vain 

kielikysymys ja tähän seikkaan Lavonius kohdisti huomionsa. Kieliristiriitojen häivyttäminen 

puolueiden väliltä oli ensiarvoisen tärkeää, sillä hän uskoi, että myös Kokoomus oli aikeissa pyrkiä 

parantamaan välejään suhteessa RKP:hen. Jos Kokoomus onnistuisi tavoitteissaan menettämättä 

Maalaisliiton kannatusta, turvaisi tämä koalitio vanhoillisen hallitussuunnan pitkäksi aikaa. Rintama 

punaisia vastaan syvenisi.227  

Edistyspuolue oli kärsinyt tappion Maalaisliitolle, jonka hyväksi monet entiset puolueen kannattajat 

olivat äänensä antaneet. Ennen vaaleja puoluetta repineet ristiriidat oli nyt selvitetty, sillä niiden 

aiheuttajat olivat siirtyneet Maalaisliiton piiriin. Puolue oli eheytynyt ja nyt oli aika luoda taktiikkaa 

uutta eduskuntaa ajatellen. Edistyspuolueen vaaliohjelman ja Mantereen keväällä pitämät puheet 

huomioon ottaen puolueessa oltiin varmasti samoilla linjoilla Lavoniuksen kanssa mietittäessä 

toimintatapoja ja linjoja alkavia valtiopäiviä ajatellen. Vahvistunut Maalaisliitto ei varmasti ollut 

valmis myönnytyksiin, joita olisi suhteessa Edistyspuolueen ajamaan politiikkaan tarvittu, jotta 

vanha keskustayhteistyö olisi jälleen saatu nousemaan. Edistyspuolueen kutistunut eduskuntaryhmä 

ei suoranaisesti ollut kovinkaan kova neuvotteluvaltti, joten katseet suunnattiin jo lähtökohtaisesti 

toisaalle. Poliittisen tilanteen huomioonottaen kaavailut RKP:n suhteen eivät välttämättä olleet 

täysin toteutumiskelvottomia, olihan Edistyspuolue pitänyt melko matalaa profiilia 

aitosuomalaisuuden suhteen vaaleissa. Kuitenkin, jos muistetaan Ingmanin ja Procopén välinen 

kirjeenvaihto, alkoivat yhteistyö mahdollisuudet myös sillä rintamalla vanhojen 

yhteistyökumppaneiden kesken näyttää valoisammilta. Toisaalta ei RKP:ssä ainakaan ulospäin 

näkynyt suurta tyytymättömyyttä suhteessa SDP:hen ja sen hallituksen politiikkaan 

5 Yhteistyöstä eristäytymiseen – hallitusneuvottelut syksyllä 1927 

Jos vaalit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden ideologioiden ja mentaliteettien tarkasteluun, 

tarjoavat sellaisia myös erilaiset kriisiajat. Hallituksen vaihdoksen 1920-luvulla olivat melko 

tavallisia, mutta niihin liittyi aina tietty jännite. Uusi hallitus johti aina maan poliittista ilmastoa 

johonkin tiettyyn suuntaan eikä koskaan voitu olla varmoja mihin suuntaan rintama milloinkin 

                                                 
226 Tarponen 1955, 264. 
227 3.8.1927 Edistyspuolueen puoluehallituksen keskusvaliokunnan kokous. Käsittelyssä 13.7.1927 päivätty W. A. 
Lavoniuksen kirje valiokunnalle. MF PR 63, KA. ks. myös HS 20.7.1927 Hallitusvalta ja kokoomuspuolue. 
Pääkirjoituksessa korostetaan SDP:n integroimista suomalaiskansalliseen ryhmittymään.  
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kääntyisi. Mentaliteettien ja ideologian sanotaankin parhaiten ilmenevät konflikteissa ja 

vastakohtaisuuksissa. Hallituspulan voidaankin aina katsoa olevan konflikti, sillä siihen sisältyy 

aina vastakohtaisuuksia, joiden vuoksi jokin tietty hallitus kaadetaan. Toisaalta vastakohtaisuuksia 

ilmenee myös silloin kun uutta hallitusta muodostetaan, sillä harvoin kaikki halukkaat löytävät 

yhteistä säveltä.  

5.1 Eripuraa ja sovinnonelkeitä porvarileirissä  

Uusi eduskunta – vanhat kujeet 

Vastavalitun eduskunnan kokoontuminen syyskuussa 1927 aloitti uuden kauden myös 

porvaripuolueiden välisissä suhteissa. Uudet kansanedustajat ja uusi vallanjako tulisivat 

vaikuttamaan myös politiikan suuntaan. Ensimmäisessä täysistunnossa liikkeelle lähdettiin 

kuitenkin hyvin perinteisistä asetelmista. Puhemiehen vaalissa käytiin jälleen henkien taisto RKP:n 

ja Maalaisliiton välillä. Puolueiden välinen kielipoliittinen riita heijastui vaaliin, jossa RKP 

perinteidensä mukaan vastusti viimeiseen asti Kallion valintaa, koska tämä ei osannut ruotsia. 

Hallitukselle tuleva syksy budjettikeskusteluineen ei luvannut hyvää. Se hävisi heti istuntokauden 

alettua joukon sille epäedullisia lakiesityksiä, jotka tosin olivat Kallion hallituksen tekemiä. Ei siis 

ollut  ihme, että spekuloinnit hallituksen kaatumisesta alkoivat heti valtiopäivien käynnistyttyä. 

Kallion asettuminen ehdokkaaksi puhemiehen paikalle ei ollut itsestään selvää, vaikka hän oli 

aiemmin kunnostautunut tehtävässä. Kallio toimi Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä 

kansanedustajan toimensa ohella ja aikoi jättäytyä pois puhemiehen vaalista johtamaan uusiutunutta 

eduskuntaryhmää. Ryhmän järjestäytymisistunnossa Kallio sai kuitenkin niin huomattavaa 

kannatusta omiensa piiristä, ettei voinut kieltäytyä puhemiesehdokkuudesta. Eduskuntaryhmän 

sunilalaiset hävisivät järjestäytymisäänestyksissä, mikä varmasti  rohkaisi ja edesauttoi hänen 

ehdolle asettumistaan. Tannerin hallituksen uskottiin tulevan tiensä päähän syksyn aikana ja Kallio 

laskelmoikin olevansa paremmassa asemassa tulevien hallituskaavailuiden kannalta ollessaan 

puhemiehenä.228 

RKP:n eduskuntaryhmässä pohdittiin puhemieskysymystä paljolti taktilliselta kannalta. Tiedettiin, 

että SDP ehdottaisi Itkosta, Kokoomus Virkkusta ja Maalaisliitto Kalliota. Virkkunen sai edellisen 

eduskunnan puhemiehenä kannatusta, sillä hänen katsottiin täyttävän tekniset vaatimukset, jotka 

RKP:n tapauksessa tarkoittivat lähinnä ruotsinkielentaitoa. Toisaalta katsottiin, että olisi 

                                                 
228 2.9.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja, KMA; Hokkanen 1986, 486-487. 
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kannatettava omaa ehdokasta, sillä toisten mielestä Virkkunen ja Kallio olivat ihan yhtä huonoja 

vaihtoehtoja. Myös SDP:n Itkonen sai kannatusta. Ryhmä päätyi kaikesta huolimatta asettamaan 

oman ehdokkaansa Ragnar Furuhjelmin. Päätöksen tärkein sisältö oli kuitenkin oli se, että Kalliota 

oli vastustettava hinnalla millä hyvänsä. Ryhmä päätti äänestyksissä taktikoida aina Kalliota vastaan 

huolimatta siitä, ketä päämäärän saavuttamiseksi tarvitsisi kannattaa.229 Tästä taktikoinnista 

huolimatta Kallio valittiin eduskunnan puhemieheksi ja RKP:n kielipoliittinen kannanotto jäi vain 

pöytäkirjamerkinnäksi. Positiiviseksi seikaksi suomalaisten porvarien silmissä nousi RKP:n 

pitäytyminen omassa ehdokkaassaan viimeiseen asti. RKP ei siis turvautunut tutuksi tulleeseen 

SDP-korttiin, mitä pidettiin puolueen politiikan tervehtymisen merkkinä.  

Hallituksen kannalta syksy alkoi tappioiden merkeissä. Eduskunnassa hyväksyttiin useita Kallion 

hallituksen aikaisia Tannerin hallituksen vastustamia lakeja, jotka oli pantu lepäämään yli vaalien. 

Näihin tappioihin hallitus suhtautui kuitenkin tyynesti, sillä ne olivat edellisen hallituksen säätämiä 

eikä niiden hyväksymistä voitu laskea tämän hetkisen hallituksen tappioiden tiliin. Erityisesti 

Kokoomus yritti käyttää tilannetta hyväkseen ja horjuttaa jälleen kerran hallituksen asemaa. Yksi 

hyväksytyistä laeista oli laki suojeluskuntien vakinaistamisesta. Samanaikaisesti, kun eduskunta 

hyväksyi suojeluskuntalain, hallitus poisti budjetista suojeluskuntien määrärahat. Tähän ristiriitaan 

koetti Kokoomus iskeä lisää kiilaa, mutta hallitus väisti iskut ja selviytyi tilanteesta. 

Kokoomuksessa kuitenkin tiedettiin, ettei hallituksen asema ollut niin vahva kuin se koetti esittää, 

sillä hallitusta vastaan oli noussut oppositiohenkeä SDP:n sisällä. Tämä repeämä saattaisi koitua 

hallitukselle kohtalokkaaksi.230 

Porvaripuolueiden lehdet aloittivat hallituskriisillä spekuloinnin jo elokuussa. 

Hufvudstadsbladetissa uumoiltiin, että hallitus vaihtuisi Maalaisliiton vaalivoiton seurauksena. 

Lehdessä leikiteltiin jopa ajatuksella SDP:n ja Maalaisliiton yhteisestä hallituksesta, mutta lopulta 

kuitenkin päädyttiin siihen, että aika ei kenties vielä ollut kypsä. Lopulta kaavailuissa päädyttiin 

kuitenkin siihen, että istuva hallitus tulisi jatkamaan, sillä tarjolla ei ollut mitään parempaa tai 

toimivampaa vaihtoehtoa.231 Myös Helsingin Sanomissa nähtiin hallituspulan merkkejä ilmassa. 

Lehdessä oli tehty sama arvio kuin Kokoomuksessa: hallituspuolueen sisällä oli nousemassa niin 

vahva oppositio, että se ennen pitkää tulisi johtamaan hallituksen kaatumiseen.232 Hallitusten 

kaatumisesta budjettineuvotteluissa oli tullut lähestulkoon perinne Suomen valtiollisessa elämässä. 

                                                 
229 2.9.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA. 
230 Uino 1994, 559-561. 
231 Hbl 9.8.1927 Inför uppbrottet?, 11.8.1927 Regeringsfrågans lösning. 
232 HS 2.9.1927 Uuden eduskunnan kokoontuessa, 6.9.1927 Kaatuuko hallitus kaatamatta?; ks. myös US 2.9.1927 
Uuden eduskunnan kokoontuessa.  
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Tannerin hallituksen ei siis uskottu selviävän sen paremmin syksyn koitoksista. Tällä kertaa 

taakkana olivat myös kesällä käydyt eduskuntavaalit, jotka eivät olleet merkittävästi parantaneet 

hallituspuolueen asemaa eduskunnassa eivätkä äänestäjät näin ollen olleet antaneet kuin niukan 

luottamuslauseen hallituksen politiikalle. 

Hallituksen aseman ollessa heikoissa kantimissa hallituspuolueen sisällä päätti Kokoomus vielä 

omalta osaltaan edistää hallitustuolien horjuntaa. Kokoomuksen Ingman teki välikysymyksen 

hallituksen Pyhäjärven kunnalle myöntämistä hätäaputöistä. Pyhäjärven tapaukseen liittyi 

teollisuuden lakko ja lakkolaisten työskenteleminen valtion järjestämällä hätäaputyömaalla. Tämä 

tulkittiin suomalaisten porvarien taholta valtion puolueellisena sekaantumisena työtaisteluun. 

Kokoomuksessa uskottiin, että tämä olisi vihdoinkin sellainen kysymys ja virhe, jota edes RKP ei 

voisi katsoa läpi sormien. Kyseessä oli hallituksen laiton menettely ja toisaalta teollisuuden 

intressit, joita suuresti loukkasi hallituksen asettuminen toisen työtaisteluosapuolen taakse, mikä 

näin ollen vaikeutti neuvotteluja lakkolaisten kanssa.233 Hallitus oli mennyt yksinkertaisesti liian 

pitkälle omiensa puolustamisessa ja käyttänyt vieläpä laillisesti ja moraalisesti hyvin arveluttavia 

keinoja. Kokoomuksen oikeustajulle ja arvomaailmalle tämä oli liikaa. Jos omien arvojen ja 

maailmankuvan puolustaminen johtaisi hallituksen kaatumiseen, olisi se toivottava ratkaisu. 

Jälkeenpäin on tietysti mahdotonta sanoa,  kumpi näistä tavoitteista oli painavampi. 

Myös Maalaisliitto yhtyi Kokoomuksen välikysymykseen ja päätti ryhmäkokouksessaan kannattaa 

asian lähettämistä valiokuntaan eli epäluottamusta hallitukselle.234 Jälleen kerran suurimmat 

vaikeudet koettiin RKP:n ryhmäkokouksessa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Furuhjelm oli 

tiukimmalla linjalla. Hän oli keskustellut kysymykseen vastaavan ministeri Vuolijoen kanssa ja 

vastaus oli tyydyttävä. Hän näkikin, että välikysymys oli tehty vain aikeissa kaataa hallitus ja 

hyökätä ruotsalaisia vastaan. Koskaan ennen ei ollut nähty tällaista vastenmielisyyttä ruotsalaisia 

kohtaan. Jos RKP nyt äänestää epäluottamusta hallitukselle, nousevat valtaan nämä vihamieliset 

voimat.235 Furuhjelm oli yksi RKP:n eduskuntaryhmän kärkkäimpiä aitosuomalaisuuden vastustajia 

ja vasemmistoyhteistyön kannattajia.  

Suurin osa eduskuntaryhmästä oli tyytyväinen Vuolijoen perusteluihin eikä nähnyt aihetta 

epäluottamuslauseelle. Toisinajattelijoitakin löytyi. Palmgren ja Molin olivat sitä mieltä, että 

ministeri Vuolijoen oli täytynyt tietää mihin tarkoitukseen rahat menivät ja sen seikan valossa olisi 

vaikeaa äänestää luottamusta. Palmgren nosti esille elinkeinoelämän etunäkökohdat, joita Vuolijoen 
                                                 
233 Vares 1996, 336-337; US 8.10.1927 Puolustelematon puolusteluyritys, 28.10.1927 Pyhäjärven hätäaputyöt. 
234 10.11.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja, KMA. 
235 10.11.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA. 
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menettely oli laiminlyönyt. Tämän vuoksi hän ei voinut luvata ääntään hallituksen puolesta. Molin 

pidätti myös itsellään oikeuden tehdä päätöksensä vasta välikysymyskeskustelun jälkeen. 

Viralliseksi päätökseksi tuli äänestää luottamusta hallitukselle, lukuun ottamatta Palmgrenia ja 

Molinia.236 Palmgren edusti sitä ajatusmaailmaa, jonka varaan Kokoomuksessa oli välikysymyksen 

onnistuminen laskettu. RKP:n opposition osuus koko eduskuntaryhmästä oli kuitenkin niin 

häviävän pieni, ettei siitä ollut hyötyä. Kokoomuksessa oli laskettu, että Palmgrenin ja Molinin 

kanssa samoin ajattelevia olisi ollut enemmän, mutta toisin kävi. Tannerin hallituksen pystyssä 

pitäminen oli edelleen RKP:lle tärkeämpää kuin puolueen ja porvarillisuuden perinteiset arvot.  

Välikysymyskeskustelun alussa Vuolijoki esitti kantansa, jonka mukaan hätäaputyöt oli myönnetty 

vilpittömässä hengessä ilman, että oli tietoisesti avustettu työtaisteluun osallistuvia työntekijöitä. 

Vuolijoen jälkeen pääministeri Tanner ilmoitti paheksuvansa välikysymyskäytännön tällaista väärin 

käyttöä, sillä hän näki, että kysymys oli tehty vain tarkoituksena kaataa hallitus.237 Ensimmäisen 

puheenvuoron ministerien jälkeen käytti välikysymyksen tekijä Ingman. Hän perusteli pitkästi 

kantaansa ja totesi, että hallituksen menettely oli ristiriidassa tähän asti hyväksyttyjen periaatteiden 

kanssa, joiden mukaan hallituksen tulisi pitäytyä puolueettomana työtaistelutilanteissa. Hän korosti, 

että  

”yhteiskuntarauhaa harrastavan kansalaisen ehdoton velvollisuus on asettua 
jo ensi askeleella vastustamaan toimintaa, jolla on sellaiset seuraukset kuin 
hallituksen tällaisella sekaantumisella työriitaan on.”238 

Keskustelun edetessä kävi ilmi, että Maalaisliitto ja RKP äänestäisivät ryhmäkokoustensa päätösten 

mukaisesti. RKP pitäytyi päätöksessään äänestää luottamusta hallitukselle ja Maalaisliitto 

epäluottamusta. Vennola ilmoitti Edistyspuolueen kannan: puolueessa tunnustettiin asian 

kiistanalaisuus, mutta keskustelun katsottiin riittävän asian selvittämiseksi, joten puolue tulisi 

äänestämään luottamusta. RKP:n ja Edistyspuolueen esitettyä mielipiteensä tuli selväksi se 

vääjäämätön tosiasia, että hallitus tulisi selviämään tästäkin välikysymyksestä voittajana. Se 

tapahtui selvin lukemin 114-79.239 

Myös presidentti Relander arvioi tilannetta päiväkirjassaan varsin vahingoniloiseen sävyyn. 

Presidentti oli alun perin suhtautunut Tannerin hallitukseen erittäin myötätuntoisesti ja 

positiivisesti, joten yritys kaataa hallitus ei saanut häneltä kovinkaan myötämielistä vastaanottoa. 
                                                 
236 10.11.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA; ks. myös Hbl 10.11.1927 I väntan på svaret.  
237 VP 1927, ptk I, Vuolijoki 747-750,  Tanner 750 
238 VP 1927, ptk I, 757. 
239 VP 1927, ptk I, RKP:n kannasta Furuhjelm 790-791, Maalaisliiton kannasta esim. Niukkanen 801-802, Vennola 
798-799; RKP:n kannasta ks. myös Hbl 12.11.1927 Avvärjd attack. 
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Presidentti oli jopa vahingoniloinen lopputuloksen selvittyä. Hän nautti Ingmanin tappiosta, sillä 

olivathan Kokoomus ja Ingman lähes etunenässä yrittäneet innokkaimmin hankkiutua eroon 

hallituksesta jo kolme kertaa ennen viimeisintä epäonnistumista. Myöskään Maalaisliiton ja 

erityisesti Niukkasen esiintymiset eivät saaneet kiitosta. Relander piti  Niukkasen esiintymistä 

välikysymyskeskustelussa heikkona ja arveli, että Niukkanen oli yrittänyt lähinnä henkilökohtaisia 

mielipiteitään esitelleellä puheellaan peitellä sitä tosiasiaa, että Maalaisliitto oli jälleen alistunut 

Kokoomuksen talutusnuoraan hallitusta kaatamaan.240  

Kaiken kaikkiaan Relander kuitenkin arvioi, että Tannerin hallituksen aika tulisi kasvattamaan 

Maalaisliittoa ja sen johtajia ymmärtämään suomen- ja ruotsinkielisten talonpoikien yhteistyön 

välttämättömyyden. Aitosuomalaisuus oli vahingollista ja sairaalloista. Vihalla ja kieliriidalla ei 

ratkaistaisi mitään. Suomalaisuuden asiaa tulisi ajaa paljon positiivisemmassa hengessä, jotta sen 

avulla jotain saavutettaisiin. Välikysymyskeskustelun kuluessa Relander oli tehnyt myös huomion 

RKP:n vaikeasta suhtautumisesta hallitukseen. Oli käynyt ilmi, että hallituksen tukeminen oli 

joillekin puolueen edustajille erityisen vaikeaa.241  

Porvariyhteistyön puolestapuhujat   

Procopén kirjeenvaihtoa porvaripoliitikkojen kanssa on käytetty tässä työssä jo aiemminkin, mutta 

erityisesti syksyllä 1927 välittyy selvästi hänen henkilökohtainen missionsa lähentää 

porvaripuolueita, mikä mahdollistaisi sisäpolitiikan siirtymisen Tannerin hallituksen jälkeen 

takaisin turvallisempaan porvariyhteistyöhön. Hänen kirjeistään välittyy kuva 

konservatiivipoliitikosta, joka häpeillen joutuu tunnustamaan oman puolueensa kielikiihkon 

värittämän hapuilun poliittisella areenalla. 

Vaikka RKP:n kielipoliittisesti latautunut eduskuntaryhmä vastusti Kalliota ja Maalaisliittoa lähes 

viimeiseen hengenvetoon, pitivät Kallio ja RKP:n oppositioon kuulunut Procopé silti yhteyttä. 

Procopé kirjoitti Kalliolle syyskuun lopussa ja onnitteli puhemiehen paikasta. Hän pahoitteli 

samalla RKP:n toimintaa ja sitä, ettei lähettilään asemassaan voinut julkisesti nuhdella omaa 

puoluettaan. Hän kuitenkin paljasti kirjoittaneensa muutamille henkilöille ruotsalaisella taholla ja 

tuoneensa julki ajatuksensa puolueen toiminnasta valtiopäivillä. Procopé oli hyvin pettynyt siihen 

                                                 
240 Relander 1967, 453-454. 
241 Relander 1967, 454. 
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politiikkaan, joka oli vallannut alaa RKP:n sisällä ja pahoitteli sitä suuntaa, johon sisäpolitiikka 

kotimaassa oli mennyt.242 

 Kallio vastasi lokakuun alussa Procopélle ja kertoi istuntokauden alun tapahtumista. Puhemiehen 

vaalia hän kommentoi positiiviseen sävyyn ja huomautti, että yleisesti ottaen oltiin tyytyväisiä siitä, 

että RKP oli äänestänyt omaa ehdokastaan viimeiseen asti eikä SDP:n Itkosta. Toisaalta tämä lähes 

suunnanmuutokseksi tulkittu tapaus vesittyi, kun RKP kapinoi valiokuntavaaleissa ja äänesti 

mieluummin kommunisteja kuin suomalaisia porvareita. Tämän todettuaan Kallio siirtyi pohtimaan 

horisontissa siintävää hallituspulaa. Sen hän uskoi olevan vaikea selvittää ja totesi toivovansa, ettei 

itse joudu siihen tehtävään.243 Viimeinen kommentti taisi olla Kallion puolelta vain retorinen 

toteamus, niin suurella pettymyksellä hän Sunilan hallituskaavailuja myöhemmin kommentoi. 

Kallion ja Procopén välinen kirjeenvaihto antaa kuitenkin viitteitä siitä, että Maalaisliiton 

oikeistolaisempi reuna ja RKP:n kieliasioissa maltillinen oppositio olivat lähempänä toisiaan kuin 

päivänpolitiikka antoi ymmärtää. Toiseus ja viholliskuvat eivät ulottuneet eturivin politiikkojen 

henkilökohtaisiin suhteisiin. 

Procopé kirjoitti tunnoistaan paljon myös Kokoomuksen Ingmanille. RKP:n kapinointi 

valiokuntavaaleissa sai Procopén raivoihinsa. Hän totesi, että puolueen eduskuntapolitiikka oli 

käsittämätöntä ja että heidän Kallioon kohdistunut kieliprotestinsa joutui naurunalaiseksi, kun 

eduskuntaryhmä äänesti SDP:n Myllymäen puolustusvaliokunnan johtoon, mikä paikka oli 

perinteisesti kuulunut luotettaville porvareille. Procopé ilmaisikin pettymyksensä toteamalla, että 

eduskuntaryhmän menettely oli pahempi kuin rikos, se oli täysi tyhmyys. Kaikesta huolimatta hän 

kuitenkin toivoi, että kaikki mahdollisuudet yhteistyöhön porvareiden kesken eivät olisi menneet.244 

Perusajatuksena Procopélla oli aina, että Tannerin hallituskokeilun jälkeen palattaisiin jälleen 

tuttuun porvariyhteistyöhön ja hän kantoikin useasti huolta siitä, että RKP:n veljeily vasemmiston 

kanssa tekisi tyhjiksi kaikki tulevat hallitusneuvottelut suomalaisten porvarien ja RKP:n välillä. 

Myöhemmin Procopé kiinnitti huomiota myös Ingmanin Pyhäjärven hätäaputöistä tekemään 

välikysymykseen ja osoitti suurta ymmärrystä Ingmanin politiikkaa kohtaan. Hän arvioi, että 

Ingman tahtoi hiillostaa hallitusta, kunnes tilanne oli kypsä. Tällä välikysymyksellä Procopé uskoi 

Ingmanin saavan suomalaiset porvarit puhaltamaan yhteen hiileen. Hän jätti laskelmissaan 

ruotsalaiset tämän yhteistyön ulkopuolelle luultavasti tietäessään, ettei puolueen eduskuntaryhmässä 

vielä oltu valmiita luopumaan hallituksesta. Procopé arvaili myös Tannerin haluja jatkaa 
                                                 
242 25.9.1927 Procopé Kalliolle. Mf 5586, Kallion arkisto, KA. 
243 3.10.1927 Kallio Procopélle. KAY 6533  Procopén arkisto, KA.  
244 18.9.1927 Procopé Ingmanille , VAY 2354, Ingmanin arkisto, KA. 
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hallitusvastuussa ja uskoi, että hallituksen kaatuminen oli kiinni vain sopivan ulospääsyn 

löytymisestä.245 Procopé kirjeistä on luettavissa, että hän piti tietonsa Suomen sisäpolitiikasta hyvin 

ajan tasalla ja oli tietoinen RKP:n ja yleisemmin ruotsinkielisten tunnelmista. Hänen kirjeensä 

olivatkin varmasti merkittävä apu useille porvaripoliitikoille heidän arvioidessaan RKP:ssä 

vallinneita suuntauksia.  

Välikysymyskeskustelun jälkeen Procopé välitti jälleen tunnelmiaan ja tietojaan Ingmanille. Hän ei 

pitänyt ihmeenä RKP:n kannanottoa asiassa, mutta hämmästeli Edistyspuolueen siirtymistä 

hallituksen taakse tällaisessa kysymyksessä. RKP:n osalta Procopé tiesi kertoa, ettei puolueella ollut 

takanaan ruotsinkielisen yhteisön tukea politiikalleen ja tämä oli käymässä ilmeisesti yhä 

selvemmin julki. Procopé oli saanut kuulla, että valmisteilla olisi ollut seuraavaksi hallitukseksi 

porvarillinen koalitio, mutta että RKP olisi vastahankainen eikä Maalaisliittokaan ollut innokkaasti 

tulossa samaan yhteistyöhön RKP:n kanssa. Hän uskoi kuitenkin, että olisi elintärkeää saavuttaa 

jokin yhteisymmärrys, sillä vaarana oli, että jos tilanne jatkuu ennallaan voisi se olla vaaraksi jopa 

koko maalle.246 Procopé oli kirjeissään jo pitkin vuotta väläytellyt ruotsinkielisen yhteisön 

tyytymättömyyttä puolueensa politiikkaan, mutta mitään virallista osoitusta siitä ei oltu nähty. 

RKP:n politiikka oli säilynyt ennallaan. Tämä ei silti millään tavoin poissulje sitä mahdollisuutta, 

ettei tällaista tyytymättömyyttä olisi ollut ilmassa. Toisaalta voidaan myös ajatella, että Procopélla 

porvariyhteistyön kannattajana oli omat motiivinsa vakuutella Ingmanille RKP:n syvien rivien 

halukkuutta perinteisempään poliittiseen linjaan. 

Myös Kalliolle Procopé päivitteli RKP:n politiikkaa ja kirjoitti jälleen marraskuussa, ettei uskonut 

eduskuntaryhmällä olevan takanaan yksimielistä kannatusta kentällä. Ruotsinkielisten taholla oli 

vallalla hyvinkin erilaisia mielipiteitä. Hallituksen kaatumisen Procopé uskoi olevan lähellä, sillä 

budjettineuvottelut tulisivat olemaan vaikeat. Hän ei tunnustautunut hallitustenkaatajaksi, kaikkea 

muuta, mutta sivustakatsojana näytti siltä, ettei Tannerin hallituksen elinaika ollut enää kovin pitkä. 

Seuraavan hallituksen kokoonpanona Procopé toivoi näkevänsä porvarillisen koalition, muttei 

pitänyt sitä kovin todennäköisenä. Kallion hän uskoi kuitenkin olevan mukana – niin kuin Kallio 

varmasti itsekin tässä vaiheessa.247  

Vaikka Procopén kirjeenvaihtoa suomalaisten porvaripoliitikkojen kanssa on ollut käytettävissä 

pitkin vuotta 1927, on sitä määrällisesti eniten syksyllä. Ennustukset Tannerin hallituksen 

kaatumisesta saivat epäilemättä Procopén  tarttumaan kynään entistä useammin. Tulevan 
                                                 
245 18.10.1927 Procopé Ingmanille, VAY 2353, Ingmanin arkisto, KA. 
246 18.11.1927 Procopé Ingmanille, VAY 2353, Ingmanin arkisto, KA. 
247 19.11.1927 Procopé Kalliolle KAY 5586, Kallion arkisto, KA. 
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hallituksen kokoonpano kiinnosti siis myös ruotsalaisella puolella, vaikka julkisessa keskustelussa 

RKP ei ilmaissutkaan mielenkiintoaan hallitustyöskentelyä kohtaan. Procopé yritti varmasti omalta 

osaltaan tehdä tiedusteluja ja tasoittaa tietä yleisporvarilliselle hallitukselle, mikä oli tavoiteltavin 

vaihtoehto hallituskoalitioista. Toisaalta voi kuvitella hänen myös valmistelleen tietään 

ulkoministeriksi. Tukea Procopén näkemyksille RKP:n kentän mielialoista antaa myös Ingmanin 

kirje hänelle. Siinä Ingman kirjoitti, että ruotsalaisella puolella oli havaittavissa suuntaus, joka olisi 

valmis luopumaan Tannerin hallituksesta, jos heille luvattaisiin linnarauha kielikysymyksessä. Tätä 

vaatimusta Ingman ei pitänyt mahdottomana, sillä hän katsoi, ettei aitosuomalaisilla ollut mitään 

realistisia mahdollisuuksia edes ahdistella ruotsinkielisiä.248 Kielikysymyksen pudottaminen taka-

alalle poliittisessa päiväjärjestyksessä oli siis Ingmanin mielestä täysin kokeilemisen arvoinen 

vaihtoehto, mikä ei tule yllätyksenä ottaen huomioon Ingmanin torjuvan asenteen 

aitosuomalaisuutta kohtaan. 

5.2 ”Itsemurhabudjetti” yhdistää porvariston kautta linjan 

Pääpiirteissään Tannerin hallituksen talousarvioesitys oli hyvin odotetunlainen. Siinä sosiaalimenot 

kasvattivat valtion menoja samalla, kun tulliverotusta laskettiin roimasti eli valtion tulot laskivat. 

Tätä epäsuhtaa oli tarkoitus korjata muun muassa nostamalla varallisuusvero kaksinkertaiseksi ja 

jättämällä budjetista pois muun muassa suojeluskuntien määrärahat. Budjetti oli 

sosialidemokraattisen maailmankatsomuksen mukainen ja sellaista osattiin varmasti odottaa. 

Toteuttamiskelpoinen se ei kuitenkaan porvareiden mielestä ollut. Siinä kajottiin kahteen 

porvariston sydämenasiaan: isänmaan turvallisuuteen ja verotuksen korottamiseen. Nämä kohdat 

sotivat porvarillista ajatusmaailmaa vastaan. Puolueet suhtautuivat budjettiesitykseen toiset 

kiihkeämmin, toiset hieman maltillisemmin. Kokoomus ja Maalaisliitto olivat kiihkeimmät 

vastustajat ja Edistyspuolue ja RKP olivat hieman maltillisemmalla kannalla. Maalaisliitossa mieliä 

kuohutti ymmärrettävästi myös viljan tuontitullien laskeminen, mikä vaikuttaisi suoraan 

maatalouden kannattavuuteen. Yhtä kaikki porvaristo lähes yksimielisesti vastusti budjettiesitystä. 

”Hävittäisikö valtio olemassaolonsa turvan?”, otsikoi Ilkka suojeluskuntamäärärahojen 

lakkauttamista. Uudessa Suomessa määrärahojen poistaminen budjetista koettiin kaikkia 

kansalaispiirejä, niiden etuja ja tahtoa loukkaavaksi teoksi. Kansan syvien rivien tahtoa ei sopinut 

ohittaa, katsoi Uusi Suomi. Kokoomuslaisen tahdon mukaisesti suojeluskunnat olivat isänmaata 

pystyssä pitävä voima. Helsingin Sanomissa uskottiin, ettei määrärahojen lakkautus menisi läpi 

                                                 
248 20.11.1927 Ingman Procopélle, KAY 6533, Procopén arkisto, KA. 
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eduskunnassa, sillä suojeluskunnat kuuluivat oleellisena osana maan puolustuslaitokseen. 

Hufvudstadsbladetissa ei suoraan kommentoitu määrärahoja, mutta todettiin, että viimeinenkin 

ajatus siitä, että Tannerin hallitusta seuraisi SDP:n ja Maalaisliiton hallitus, oli nyt kuopattu. 

Lehdessä ymmärrettiin siis asian merkitys suomalaisten porvarien keskuudessa.249   

Uuden Suomen ja Ilkan lähestymistavat olivat avoimen vihamieliset toisin kuin Helsingin 

Sanomien ja Hufvudstadsbladetin. Jälkimmäisissä budjettia arvosteltiin sen omassa kontekstissa eli 

haluttiin ymmärtää paremmin Tanneria ja hänen hallituksensa lähtökohtia budjetin laadintaan. 

Hufvudstadsbladetissa esitystä pidettiin yhtenä merkittävimmistä itsenäisen Suomen historiassa. 

Sitä arvosteltiin vedenjakajana, ensimmäisenä sosialidemokraattisena budjettina maassa. Sen 

merkittävyyttä ei kuitenkaan arvioitu sen paremmin positiivisessa kuin negatiivisessakaan valossa 

eikä ilmaistu tukea tällaiselle talouspolitiikalle. Helsingin Sanomissa todettiin, ettei kyseessä ollut 

mikään kumouksellinen  budjetti, jos huomioon ei oteta suojeluskuntamäärärahoihin kajoamista. 

Esitys ei millään tavoin järisyttänyt porvarillisen yhteiskunnan perustuksia. Lehti katsoi, että 

esitykseen oli vain sisällytetty liian monta edistyksellistä kohtaa, jotka jo yksinäänkin olisivat 

vaikeita ajaa läpi. Esitys sisälsi liikaa liiallisia harppausyrityksiä. Oli toivottu, että hallitus olisi 

edennyt hieman pienemmin askelin, jotta jonkin asteista edistystä oli ollut saavutettavissa.250 Koko 

Tannerin hallituksen ajan siihen myönteisimmin suhtautuneet Edistys ja RKP ottivat jälleen 

porvareista myönteisimmän kannan suhteessa budjettiesitykseen.  

Porvareiden vastarinta-asenne ei rajoittunut vain lehdistön kirjoitteluun, vaan budjetin siirryttyä 

lähetekeskustelusta valtiovarainvaliokuntaan, ja edelleen suureen valiokuntaan, tekivät valiokunnan 

porvarijäsenet siihen suuria muutoksia. Ruistullien poistamista ei hyväksytty, 

suojeluskuntamäärärahat palautettiin ja puolustusmenoja lisättiin. Hallitus suostuikin tinkimään 

monista vaatimuksistaan, mutta ruistullien suhteen se pitäytyi ehdottomana. Hallitukselle oli käynyt 

selväksi, ettei se voisi selviytyä voittajana budjettikeskusteluista, joten se valitsi itselleen 

sopivimman aiheen, mihin oli kunniakasta kannattajakunnan edessä kaatua. Viljatullien 

poistaminen olisi olennaisella tavalla laskenut viljanhintaa markkinoilla ja täten helpottanut 

työläisten ruokakustannuksia.251  

                                                 
249 Ilkka 31.8.1927 Hävittäisikö valtio olemassaolonsa turvan?; US 14.8.1927 Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1928 ja 
16.8.1927 Mielenosoitusbudjetti; HS 16.8.1927 Sos.dem. hallituksen talousarvioesitys; Hbl 14.8.1927 Märkligt 
budgetförslag ja 23.11.1927 Budget och regeringskris. 
250 Hbl 14.8.1927 Märkligt budgetförslag; HS 16.8.1927 Sos.dem. hallituksen talousarvioesitys 
251 Uino 1994, 562-563; Mylly 1989, 240; Soikkanen 1975, 457-458. 
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Suomalaisten porvarien asennoituminen ruistullikysymykseen, josta muotoutui luottamuskysymys, 

oli selvä. Puolueet vastustivat tullien alentamista sekä aatteellisista että taktillisista syistä. Jokainen 

puolue pyrki pohjaamaan kannatustaan maaseudun äänestäjiin, Maalaisliitto luonnollisesti 

etunenässä, joten ruistullien alentaminen ei tullut kysymykseen. Toisaalta kaikki laskelmoivat 

tilaisuuden tulleen hallituksen kaatumiselle. Porvaripuolueista ainoastaan RKP:lle tämä kysymys oli 

ongelmallinen. Ruistullien vastustaminen tarkoittaisi automaattisesti uutta hallituspulaa ja sen 

todennäköinen ratkaisu tulisi olemaan porvarihallitus, jossa aitosuomalaisuus olisi läsnä. Nyt 

kulminoituikin RKP:tä koko Tannerin hallituksen ajan leimannut ristiriita omien etujen ja 

porvarillisen maailmankatsomuksen kesken. Kumpi oli pahempi: sosialidemokraattinen 

talouspolitiikka, joka soti puolueen perusarvoja vastaan, vai todennäköinen aitosuomalainen 

hallitus. Puolue oli lopullisen linjanvedon edessä. 

Keskusteltaessa tulli- ja verokysymyksistä kävi RKP:n eduskuntaryhmässä selväksi, että kantoja oli 

sekä puolesta että vastaan. Toiset olivat valmiita tukemaan hallitusta, toiset taas katsoivat, että raja 

hallituksen tukemiselle oli tullut vastaan. Yksi asia tuli kuitenkin selväksi: ryhmä oli niin hajallaan, 

ettei ollut mahdollista tehdä mitään koko ryhmää koskevaa päätöstä. Colliander totesikin, että 

edustajat toimivat kukin siten, kuin parhaaksi katsovat. Yhteistoimintaan ei enää ollut 

mahdollisuuksia.252  

Kun tilanne eduskuntaryhmässä oli epävarma, kutsuttiin ryhmän kokoukseen 1.12.1927 

keskushallinnon edustajia tukemaan ryhmän päätöksentekoa ja antamaan oman panoksensa ja 

mielipiteensä keskusteluun. Ryhmässä jouduttiin nyt enemmän kuin koskaan ennen sen tosiasian 

eteen, että RKP:llä oli ratkaiseva asema eduskunnassa päätettäessä hallituksen kohtalosta. Ryhmän 

saamien tietojen mukaan hallitus oli pääasiassa halukas jatkamaan, mikä ei suinkaan helpottanut 

ryhmän päätöksentekoa. Jos Tanner olisi halunnut luopua pääministerin salkusta, olisi tehtävä ollut 

helpompi. Furuhjelm joutui puheenvuorossaan ryhmälle ja keskushallinnolle toteamaan, että 

hallitus oli kiitettävästi valvonut ruotsinkielisten etuja, mikä asetti ryhmän tavallaan 

kiitollisuudenvelkaan. Toisaalta käsillä olevat kysymykset koskettivat puolueen kannattajakunnan 

taloudellisia etuja niin elimellisesti, että niitä oli vaikea sivuuttaa.253 

Keskushallinnon edustajat olivat yhtä eripuraisia kuin eduskuntaryhmä. Toiset olivat myönnytysten 

ja hallituksen pystyssä pysymisen kannalla. Toiset uskoivat, että vallinneen poliittisen suuntauksen 

                                                 
252 24.11.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja,  SCA. 
253 1.12.1927 RKP:n eduskuntaryhmä pöytäkirja, SCA. 
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jatkaminen tulisi entisestään huonontamaan puolueen suhteita muihin porvareihin.254 

Keskushallinnon mielipiteistä ei ollut apua tilanteen selkiyttämisessä. Elinkeinoelämän edut 

painoivat monien mielestä enemmän kuin kielellisen syrjinnän uhka. Toiset taas kokivat, että 

aitosuomalainen hallitus tulisi viemään ojasta allikkoon, siksi pitäytyminen Tannerissa oli 

toivottavaa. Pelko porvariyhteistyön liukumisesta pois ulottuvista lopullisesti painoi myös 

vaakakupissa hallituksen kaatamisen puolesta. Yhtenä syynä siihen, että hallituksen kaatamiseen 

olisi uskallettu lähteä, oli luultavasti Kokoomuksen eduskuntaryhmän255 ja Ingmanin väläyttelemä 

linnarauha RKP:n kanssa. Jos kielikysymys saataisiin taka-alalle, voisivat RKP ja Kokoomus 

yhdessä taistella aitosuomalaisuutta vastaan ja onnistumismahdollisuudet olisivat paremmat. Tämä 

tulisi kuitenkin mahdolliseksi vain, jos RKP hylkäisi Tannerin hallituksen. 

Ruistulliasia tuli eduskunnan käsittelyyn 8.12.1927. Heti keskustelun alussa pääministeri Tanner 

ilmoitti, että jos eduskunta hyväksyy valiokunnan esittämät muutokset, tulee hallitus vetämään siitä 

asian vaatimat johtopäätökset. Tämä siis tarkoitti, että hallitus tulisi eroamaan, jos eduskunta 

hylkäisi sen budjettiesityksen.  Keskustelun kuluessa RKP yritti viivyttää asian käsittelyä ja siirtää 

sen käsiteltäväksi vasta, kunnes varallisuusverosta oli päätetty. Tämä taktiikka oli sovittu aiemmin 

eduskuntaryhmän kokouksessa.256 Se ei kuitenkaan tuottanut tulosta, vaan tulliasian käsittelyä 

päätettiin jatkaa. Käsittelyssä kävin juuri niin kuin suomalaiset porvarit olivat toivoneet ja 

hallituksen esitys hävisi seuraavana päivänä 9.12.1927 äänestyksessä äänin 113-77. RKP:n kanta oli 

ollut viimeiseen asti epävarma ja sen eduskuntaryhmä oli käynyt neuvotteluita hallituksen kanssa. 

Lopulta ryhmässä oli tiukan äänestyksen jälkeen päädytty äänin 13 vastaan 11 vastustamaan 

hallituksen esitystä alentaa ruistullia.  257  

Tannerin hallitus jätti eroanomuksensa presidentille 9.12.. Hallituksen ero oli kuitenkin ollut vain 

ajan kysymys jo marraskuun lopulta alkaen. Soikkanen kirjoittaakin, että puolueneuvosto oli 

velvoittanut hallituksen pitämään kiinni budjettiehdotuksestaan, jotta se johtaisi hallituksen eroon. 

SDP:ssä oltiin saatu tarpeeksi hallituskokeilusta siltä erää.258 Hallituksensa seuraajasta Tanner oli 

sitä mieltä, että porvarikoalitio voisi tehdä tyhjäksi kaiken sen kehityksen, mitä hänen hallituksensa 

aikana oli tapahtunut. Hallitus oli rauhoittanut oloja työläisten keskuudessa ja yleisporvarillinen 

                                                 
254 1.12.1927 RKP:n eduskuntaryhmä pöytäkirja, SCA; Jernström 1994, 327-328. 
255 Linnarauhasta kieliasiassa puhuttiin Kokoomuksen eduskuntaryhmässä 10.11.1927. Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
pöytäkirjat, PTA. 
256 1.12.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA. 
257 VP 1927, ptk I, koko keskustelu 1219-1264; 2.12.1927 RKP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja, SCA. 
258 Soikkanen 1975, 457-458. 
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hallitus saattaisi taas kärjistää tilannetta. Maalaisliiton hallitus tuettuna ammattiministereillä olisi 

kenties sellainen koalitio, joka pitäisi tilanteen vakaana, oli Tannerin mielipide.259 

Porvarilehdistössä hallituksen kaatuminen otettiin vastaan rauhallisin mielin, toisin kuin 

edellisvuonna Kallion hallituksen kaaduttua. Nyt saataisiin maalle taas porvarihallitus. Minkälainen, 

siitä ei ollut tietoa. Suomalaisten porvaripuolueiden lehdissä todettiin, että viimeinkin oli RKP:lle 

tullut raja vastaan. Ruistullien lasku olisi ollut myös ruotsinkielisille maanviljelijöille tuhoisaa, 

joten heitä edustanut puolue ei enää voinut mennä mukaan SDP:n kelkkaan. Kaikkea kunniaa 

Tannerin hallituksen kaatumisesta ei kuitenkaan annettu RKP:lle, vaan todettiin myös se, että 

hallituspuolueen omissa joukoissa oli ilmennyt hallitusväsymystä, joka ilmeisesti oli käynyt niin 

voimakkaaksi, ettei Tannerilla ollut muuta vaihtoehtoa, kuin astua sivuun. Hufvudstadsbladetissa 

syynä kaatumiseen nähtiin SDP:n eduskuntaryhmän ulkopuolisten toimijoiden eli puoluehallinnon 

halu hallitustaipaleen päättymiseen. Todettiin kyllä, että vaikka hallitusta ei olisi omiensa taholta 

painostettu, olisi se todennäköisesti nyt kuitenkin kaatunut.260  

Tannerin hallituksen kaatuminen ei tullut porvaripuolueille yllätyksenä. Kannujen valantaa 

seuraavasta hallituksesta oli käyty pitkin syksyä. Loka-marraskuussa oli ilmoilla ollut vaihtoehto 

kaikkien porvareiden yhteishallituksesta, mutta siihen ei ollut löytynyt riittävää innostusta edes 

silloin. Tiedettiin, että Maalaisliitto vaalivoittajana ja eduskunnan suurimpana porvaripuolueena 

tulisi ottamaan päävastuun hallituksen muodostamisesta. RKP:llä ei ollut halua samaan hallitukseen 

suomalaisten porvarien kanssa. Kokoomus oli mielellään lähtenyt Maalaisliiton kanssa jatkamaan 

yhteistyötä ja toisaalta Edistyspuolue olisi halunnut nostaa keskustayhteistyön uudelleen 

pääsuuntaukseksi maan politiikassa. Paljon riippuikin siitä, kenet Relander nostaisi hallituksen 

muodostajaksi – Kallion vai Sunilan. Jälleen kerran tämä Maalaisliittoa koko vuosikymmenen 

riivannut kahtiajako nousi poliittiseen päiväjärjestykseen. Sunilan suuntauksen uskottiin 

heikentyneen hänen jäätyään pois eduskunnasta. Toisaalta hänen erinomaiset suhteensa tasavallan 

presidenttiin nostivat hänet todennäköisimmäksi Tannerin seuraajaehdokkaista. 261 

                                                 
259 Relander 1967, 471. 
260 HS 10.12.1927 Hallitus kaatunut; Ilkka 10.12.1927 Hallitus kaatunut; US 10.12.1927 Hallitus eronnut ja Viikon 
varrelta; Hbl 10.12.1927 Regeringen går. 
261 Vares 1996, 338-339; Uino 1994, 563; Kulha 1989, 144-146; Hokkanen 1986, 489; Mylly 1989, 240; 19.11.1927 
Procopé Kalliolle, KAY 5586 Kallio arkisto, KA; ks. myös Ilkka 10.11.1927 Vapaaherra R. A. W:n 
hallitussuunnitelman johdosta. 
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5.3 Maalaisliiton uusi uljas suunta – J. E. Sunilan vähemmistöhallitus 

Tannerin hallituksen seuraajan muodostaminen oli jälleen osoitus presidentti Relanderin 

voimakkaasta tahdosta vaikuttaa hallitusten muotoon ja kokoonpanoon. Heti hallituksen kaaduttua 

tulivat kaikkien porvaripuolueiden edustajat presidentin puheille yksi kerrallaan. Ensimmäisenä tuli 

Kallio, joka kannatti suomalaisten porvareiden hallitusta ja jos se ei ollut mahdollinen niin sitten 

Maalaisliiton hallitus muutamalla ammattiministerillä vahvistettuna. Kallion jälkeen tuli 

Maalaisliiton Niukkanen. Presidentin merkintöjen mukaan tämä tuli ajamaan omaa asiaansa ja 

itseänsä hallitukseen. Niukkanen oli erityisesti painottanut, että Kokoomusta ei saanut ottaa mukaan 

ja että Sunilasta ei saanut tehdä pääministeriä. Seuraava kävijä oli Furuhjelm, jolle Relander 

vakuutti yrittävänsä hoitaa tilanteen niin, ettei kieliriita ainakaan enempää kärjisty.262 

Myös Kokoomuksen ja Edistyspuolueen edustajat vierailivat presidentin luona. Edistyspuolueen 

Vennola piti sopivimpana vaihtoehtona entisen keskustakokoomuksen muodostamista. Tämä ei 

tullut yllätyksenä ottaen huomioon Edistyspuolueen jo vaalitaistelun aikana osoittama kiinnostus 

entiseen keskustayhteistyöhön. Kokoomuksesta presidentin puheille tuli Virkkunen, joka ilmoitti 

puolueensa olevan erittäin avoin kaikille vaihtoehdoille. Viimeisenä oli presidentti kutsunut paikalle 

Sunilan. Vaikkei Relander vielä antanut hallituksenmuodostajan tehtävää Sunilalle, kävivät he 

yhdessä läpi mahdollista hallituskokoonpanoa, jossa oli vielä mukana muutamana nimi myös 

Kokoomuksesta. Todellisuudessa Sunila ja Relander olivat jo joulukuun 1. päivänä keskustelleet 

uudesta hallituksesta, joten tässä vaiheessa Sunilan nouseminen pääministeriksi oli vain ajan 

kysymys.263 

Jos Sunilan nousu pääministeriksi ja maalaisliittolaisen vähemmistöhallituksen muodostaminen oli 

julkinen salaisuus, ei se ainakaan heti näkynyt porvarilehdistössä. Helsingin Sanomissa pohdittiin 

uutta hallituspohjaa ja katsottiin, ettei sitä ainakaan pitänyt rakentaa kieliriidan ympärille. 

Päinvastoin. Uuden hallituksen tuli voimakkaasti vastustaa pelottavasti kasvavaa rikollisuutta ja 

taistella kumouksellisia kommunisteja vastaan. Yleisen kehityksen kannalta ei ollut järkevää 

määrätä hallituksen kokoonpanoa kielellisten ristiriitalinjojen mukaan. Hallituksen politiikan tulisi 

olla laillisuutta tehostavaa ja uudistusystävällistä. Pelkkä suomalaisten porvarien hallitus ei olisi 

hyvä eikä kestävä ratkaisu, niin erilaisia käsityskantoja puolueet edustivat.264 Rivien välistä saattaa 

lukea Edistyspuolueen tavoitteen ohjata politiikkaa vasemmistoporvarillisille urille häivyttäen 

kielellisiä ristiriitoja. Tähän kokoonpanoon olisivat kuuluneet kenties Edistyspuolue, Maalaisliitto 
                                                 
262 Relander 1967, 471-472. 
263 Relander 1967, 467, 472-473. 
264 HS 13.12.1927 Minkälainen hallitussuunta nyt? 
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ja SDP sekä muutama RKP:n edustaja. Kokoomus liian vanhoillisena uudistusten vastustajana ja 

kommunistit yhteiskuntajärjestystä uhkaavina olisi jätetty koalition ulkopuolelle.  

Uudessa Suomessa katsottiin, että Maalaisliitolla oli suurimpana oppositiopuolueena 

parlamentaarinen vastuu uuden hallituksen muodostamisesta. Kokoomuksen asema 

hallitusneuvotteluihin nähden koettiin onnekkaana, sillä vältyttiin aloitteen tekijän roolilta. Samalla 

kuitenkin todettiin, ettei tämä suinkaan tarkoittanut sitä, että Kokoomus pakoilisi vastuuta. Saman 

päivän Uuden Suomen etusivulla arveltiin pääministerin tulevan Maalaisliitosta, jossa ehdokkaita 

tuntui olevan kolme: Kallio, Sunila tai Oulun läänin maaherra E. Y. Pehkonen.265 Kaikki nimet 

nousivat esiin presidentin päiväkirjassa pääministeriä pohdittaessa, mutta jo tässä vaiheessa ehdokas 

ja kokoonpano olivat kulissien takana selvillä. 

Ilkassa Kokoomuksen passiivista asennetta pidettiin vastuunpakoiluna. Kaikki porvaripuolueet 

olivat olleet yhdessä kaatamassa Tannerin hallitusta, mutta nyt esitettiin, että parlamentaarinen 

vastuu kuuluikin vain Maalaisliitolle.  Kokoomuksellahan pitäisi olla suurin vastuu olihan puolue 

innokkaimmin yrittänyt kaataa hallitusta, kokonaista neljä kertaa. Ratkaisuna hallituspulaan nähtiin 

kuitenkin kaikkien suomalaisten porvaripuolueiden kokoomushallitus, jonka ohjelmassa otettaisiin 

jyrkästi kantaa aitosuomalaisten arvojen puolesta. Tällaiselle ohjelmalle ei tosin uskottu ainakaan 

Kokoomukselta saatavan kannatusta.266 Ilkassa ylläpidettiin retoriikkaa kokoomushallituksesta ja 

yhteisestä rintamasta, vaikka vaalien jälkeen pitkin syksyä olikin jo luotu pohjaa Maalaisliiton 

nousulle yksin hallitukseen.  

Kun selväksi oli käynyt, että vastuu hallituspulan ratkaisemisesta lankesi Maalaisliitolle, pohdittiin 

eri vaihtoehtoja eduskuntaryhmän kokouksessa ja myöhemmin ryhmän ja keskushallinnon 

yhteisessä kokouksessa. Päätös oli hyvin yksiselitteinen. Maalaisliitto muodostaisi hallituksen, joka 

ajaisi radikaalia ohjelman, ”Sen kolmannen”, mukaista uudistuspolitiikkaa riippumatta siitä 

kannattavatko toiset porvaripuolueet tätä ohjelmaa vai eivät. Mieluisin vaihtoehto oli 

maalaisliittolainen vähemmistöhallitus täydennettynä tarpeellisilla ammattiministereillä. Ohjelmaa 

tuli kuitenkin tarjota kaikille muille paitsi kommunisteille, jos muut haluisivat lähteä tätä ohjelmaa 

sinällään toteuttamaan.267 Lähtökohdaksi ajettiin siis sunilalainen luokkalähtöinen maatalouden 

keskeistä roolia yhteiskunnan hyvinvoinnille korostava linja, jonka tiedettiin olevan 

kannattajakunnalle mieleinen, mutta muille porvaripuolueille vastenmielinen. Tällä linjanvedolla 

                                                 
265 US 11.12.1927 Hallituspula ja etusivulla otsikolla Maalaisliittoko uuden hallituksen muodostaa? 
266 Ilkka 12.12.1927 Minkälainen hallituskokoomus? 
267 11.12.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksen pöytäkirja ja 12.12.1927 Eduskuntaryhmän ja 
keskushallinnon yhteisen kokouksen pöytäkirja, KMA. 
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tehtiin myös selväksi se, että ainakaan Kallio ei tulisi tämän hallituksen pääministeriksi. 

Maalaisliitto teki uhmakkaana vaalivoiton nosteessa selvän pesäeron muihin porvareihin ja halusi 

näyttää, että puolue oli kasvanut politiikan koulussa aikuiseksi ja kykeni hoitamaan maan asioita 

ilman muiden apua ja ohjausta. Tämä linjaus oli pettymys Kokoomukselle ja Edistyspuolueelle. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, oli presidentti Relander päättänyt uudesta pääministeristä jo kauan 

ennen virallisia neuvotteluita. Nyt, kun Maalaisliitto oli virallisesti suostunut hallituksen 

muodostajaksi, nimitti Relander Sunilan tehtävään, vastalauseista huolimatta. Presidentin 

vastaanotolla oli käynyt kuhina, kun yksi jos toinen, niin maalaisliittolainen kuin muukin porvari, 

oli käynyt vakuuttelemassa hänelle, ettei Sunilasta ollut hallituksen johtoon. Näistä yrityksistä 

huolimatta presidentti luotti Sunilaan, joka oli syksyn mittaa kaikessa hiljaisuudessa raivannut 

tietään pääministeriksi.268 Eduskuntavaalien jälkeen oli näyttänyt siltä, että sunilalaiset olivat 

jääneet alakynteen johtajansa poistuttua eduskunnasta. Toisin kuitenkin kävi. Sunila oli pitänyt 

suhteensa presidenttiin yllä, mikä koitui nyt Kallion tappioksi. 

Presidentin nimitettyä Sunilan virallisesti hallituksenmuodostajaksi tarjosi tämä puolueen päätöksen 

mukaisesti hallitusohjelmaansa muille puolueille. Kokoomus olisi ollut ilmeisen halukas lähtemään 

hallitukseen, mutta kun sille esiteltiin hallitusohjelma, into laantui. Eduskuntaryhmän kokouksessa, 

jossa oli läsnä myös puoluevaltuuskunnan jäseniä, todettiin, ettei ohjelmaa sellaisenaan voitu 

hyväksyä. Osa oli neuvottelujen kannalla, osa oli jo heti sitä mieltä, ettei hallitukseen voitaisi nyt 

lähteä. Sunila oli ilmoittanut vilpittömänä tarkoituksenaan olevan, että myös Kokoomus lähtisi 

mukaan hallitukseen. Tämä osoittautui retoriikaksi, sillä mitään muutoksia hallitusohjelmaan ei 

ollut tehtävissä. Kokoomuksen aatteita ja periaatteita vastaan sotivat erityisesti hallitusohjelman 

kohdat Lex Kalliosta, kalliista vanhuusvakuutuksesta ja erityisesti asevelvollisuusajan 

lyhentämisestä. 269 Koti, uskonto ja isänmaa –tunnuksin varustautunut Kokoomus ei voinut 

kuvitellakaan edistävänsä maan puolustuslaitoksen heikentämistä. Kallion ryhmäkunta oli 

suhtautunut aina ymmärtäväisesti Kokoomuksen vaatimuksiin tässä asiassa, mutta nyt Sunilan 

noustua ohjaksiin ei ymmärtämystä enää löytynyt. Niinpä jäi yhteistyökin siihen.  

Kokoomuksen olisi lähdettävä ajamaan Maalaisliiton politiikkaa tai sitten pysyttävä oppositiossa. 

Nämä olivat vaihtoehdot. Ei liene vaikeaa arvata kumman vaihtoehdon Kokoomus valitsi. Sen 

kolmannen puitteissa ei ollut mahdollista lähteä hallitukseen. Oikeistoyhteistyötä ajanut Kallio ja 

hänen fraktionsa oli nyt pelattu ulos hajoita ja hallitse –taktiikalla ja johtoon oli noussut 
                                                 
268 Relander 1967, 428-429, 436-437, 473-474, 476-477,478-479; Mylly 1989, 217-218.; Hokkanen 1986, 488-490.   
269 14.12.1927 Kokoomuksen eduskuntaryhmä pöytäkirja,  PTA; US 14.12.1927 Hallituskysymys; Vares 1996, 338-
339; Uino 1994, 563-564. 
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mieluummin vasemmalle kallistuva Sunila. Oli käynyt niin kuin Ingman oli pelännyt. Nyt ainoaksi 

tehtäväksi jäikin mahdollisuuksien mukaan vahvistaa Maalaisliiton oikeistosiipeä. Olihan Sunilan 

hallitus kuitenkin pieni paha verrattuna edeltäjäänsä. Tämä tarkoitti kuitenkin vuodesta 1924 

jatkuneen oikeistoyhteistyön kariutumista ja siirtymistä Tannerin aloittamaan yksipuoluehallitusten 

aikaan. 

Edistyspuolue suhtautui kaikkein suopeimmin Maalaisliiton hallitusohjelmaan ja  oli 

todennäköisimmin menossa hallitukseen. Maalaisliiton päättäessä hallitusohjelmasta oli noussut 

esiin jopa mahdollisuus ottaa mukaan Edistyspuoluelaisia, jotta Helsingin Sanomat olisivat 

suhtautuneet suopeammin hallituksen toimintaan. Neuvotteluja ei kuitenkaan käyty, kuten ei 

Kokoomuksenkaan kanssa, mikä johti siihen, että Edistyspuolue jättäytyi pois hallituksesta. Muista 

kohdista olisi päästy yhteisymmärrykseen, mutta hanke kariutui asevelvollisuusajan lyhentämiseen. 

Edistyspuolueen puoluehallitus antoi eduskuntaryhmälle kuitenkin synninpäästön tapahtuneesta ja 

hyväksyi sen menettelyn. Olisi kuitenkin valvottava, että hallitus toteuttaa ohjelmaansa siinä 

edistysmielisessä hengessä, jossa se oli ryhmälle esitetty. 270 Edistyspuolue joutui siis karvaasti 

kokemaan, että keskustayhteistyön etsikkoaika oli lopullisesti ohi. Maalaisliiton voimakas halu 

mennä yksin hallitukseen ei ottanut kuuleviin korviinsa Edistyspuolueen neuvotteluhalukkuutta. 

Vaikka yhteistä aatteellista pohjaa puolueiden välillä olikin, tahtoi Maalaisliitto nyt kokeilla omia 

siipiään ja ajaa omaa politiikkaansa niin, ettei kenelläkään muulla ollut mahdollisuutta ohjata sitä 

mihinkään suuntaan. Enää ei voitaisi ilkkua sillä, että Maalaisliitto oli aina jonkun muun puolueen 

talutusnuorassa tukemassa heidän politiikkaansa. 

Hallitusohjelmaa tarjottiin päätöksen mukaisesti myös RKP:lle. Maalaisliitossa tosin ei varmasti 

uskottu, että siltä suunnalta lähdettäisiin tukemaan sen ota tai jätä –periaatteella annettua ohjelmaa. 

RKP:n keskuudesta tosin oli jo ennen Tannerin hallituksen kaatumista käyty yhden miehen 

keskusteluja porvaristoon päin, mikä sai eduskuntaryhmän sisällä tulikivenkatkuisen vastaanoton. 

von Frenckell oli tunnustellut muiden puolueiden tuntoja samanaikaisesti, kun eduskuntaryhmän 

”vasemmistoaktiivit” olivat vielä neuvotelleet Tannerin kanssa ruistulleista. Näillä neuvotteluilla ei 

kuitenkaan hallituskuvioiden kannalta ollut mitään merkitystä. Sunilan ehdotuksen suhteen ryhmän 

kanta oli selvä: hallitukseen ei voitaisi mennä. Ryhmän kannatus tulisi riippumaan kustakin 

kysymyksestä erikseen. Ryhmä tulisi laittamaan suurta painoarvoa kysymyksille, jotka koskivat 

                                                 
270 Kulha 1989, 146; 18.12.1927 Edistyspuolueen puoluehallitus pöytäkirja, MF PR 63, KA; HS 20.12.1927 
Hallitusneuvottelujen kulku; 11.12.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän ptk. ja 12.12.1927 Eduskuntaryhmän ja 
keskushallinnon yhteinen kokous pöytäkirja,  KMA; ks. myös 16.12.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän kokous 
pöytäkirja,  KMA. 
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ruotsinkielistä kansanosaa. Päätöksen takana oli 21 edustajaa, vain 2 kirjautti eriävän 

mielipiteensä.271  

RKP:n myönteiseen suhtautumiseen ja siihen, että hallitusohjelmasta puuttuivat aitosuomalaiset 

äänenpainot kokonaan, vaikutti varmasti se, että hallituksen ulkoministeriksi presidentti Relander 

halusi Hjalmar J. Procopén. Tämäkin oli todennäköisesti yksi osa Relanderin missiota ristiriitojen 

vähentämiseksi, sillä 1920-luvun kontekstissa tuntuu melko yllättävältä, että täysin 

maalaisliittolaiseen hallitukseen tuli RKP:n edustaja, joskin ammattiministeriksi ilman puolueen 

mandaattia. Procopé oli kuitenkin valmis palaamaan Suomen politiikkaan Puolan lähettilään 

paikalta heti, kun Relander häntä pyysi. Maalaisliiton ryhmässä Procopén osallistumista ei nielty 

karvoineen päivineen, vaan muutamat korostivat, että olisivat halunneet suomalaisen miehen 

ulkoministeriksi. Sunila oli kuitenkin vakuuttunut Procopén ammattitaidosta ja myönteisestä 

asennoitumisestaan suhteessa Maalaisliittoon.272 Sunilan arvio Procopésta osui varmasti oikeaan. 

Sellaisen käsityksen sai myös muun muassa Procopén ja Kallion välisestä kirjeenvaihdosta. 

Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa Sunilan ota tai jätä –taktiikka tuomittiin 

hedelmättömänä retoriikkana, jolla varmistettiin Maalaisliiton hallitukselle kunniakas tie 

”yksinvaltaan”. Ohjelmaa tarjottiin parlamentarismin sääntöjen mukaan muille puolueille, mutta se 

oli jo lähtökohtaisesti laadittu niin, että tiedettiin, ettei kukaan sen pohjalta voi osallistua 

hallitustyöskentelyyn.  Ihmetystä herätti myös se, että Kallio oli jätetty pois hallituksesta. Helsingin 

Sanomissa katsottiin hallituksen kokoonpanon olevan perin yksipuolinen ja monelta kohdalta 

heikko johtuen siitä, ettei Maalaisliitolla ole asettaa päteviä henkilöitä salkkuja hoitamaan. Tässä 

valossa kokeneen Kallion poisjäänti mietitytti entistä enemmän.273 

Presidentti nimitti J. E. Sunilan maalaisliittolaisen vähemmistöhallituksen virkaansa 17.12.1927. 

Hallitusneuvotteluista jäi suomalaisten porvarien keskuudessa niin sanotusti paha maku suuhun. 

Kokoomuksen ajattelutavalle tällainen menettely oli ennen kuulumatonta. Tällainen 

sanelupolitiikka soti Kokoomuksen laillisuutta ja menettelytapojen pyhyyttä korostavaa 

mentaliteettia vastaan. Sen piirissä oli epäilemättä laskettu sen varaan, että Tannerin hallitusta 

edeltänyt oikeistoyhteistyö herätettäisiin jälleen henkiin, vaikkakin Maalaisliiton johdolla. Olihan 

Kokoomus ennenkin ollut hallituksessa, jonka pääministeri oli maalaisliittolainen. 

Edistyspuolueelle hallituspaikkojen menetys oli myös raskas. Huonosti menneet vaalit ja nyt ilman 

                                                 
271 14.12.1927 RKP:n eduskuntaryhmän  pöytäkirja, SCA; Jernström 1984, 329. 
272 Lemberg 1994, 138-140; 16.12.1927 Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja, KMA. 
273 HS 18.12.1927 Maalaisliittolainen hallitus; US 16.12.1927 Hedelmätöntä menettelyä ja 18.12.1927 Maalaisliiton 
hallitus. 
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neuvotteluita muodostunut hallitus. Puolueen usko entiseen hallituskumppaniin alkoi olla 

koetuksella. 

Hufvudstadsbladetissa kirjoitettiin ironiseen sävyyn siitä, kuinka Sunilan hallituksen 

muodostaminen viikossa täytyi olla ennätys Suomen poliittisessa historiassa. Hallituksen 

kokoonpano ja suuntaus olivat olleet tiedossa jo pidemmän aikaa, joten nopea hallitusohjelman 

muodostaminen ei kuitenkaan ollut ihme. Hallitukseen tultaisiin jälleen suhtautumaan asia 

kerrallaan, joten tilanne jatkuisi entisellään.274 Hallituksenvaihdos ei ollutkaan niin katastrofaalinen 

RKP:n kannalta, kuin oli odotettu. Hallitus oli maalaisliittolainen, mutta kielikiistoihin kielteisesti 

suhtautuva presidentti oli saanut ajettua sille kielikysymyksen suhteen neutraalin ohjelman. Tämä 

oli omiaan rauhoittamaan tilannetta RKP:n leirissä. Aitosuomalaista hallitusta oli pelätty ja 

odotettu, mutta Sunilan ministeristön ohjelma olikin kaukana kammotuista teemoista. Lehdessä ei 

koettu tarvetta kauhukuvien maalailemiselle, joten RKP lähti uuteen hallituskauteen levollisemmin 

mielin kuin  mitä he itsekään olisivat osanneet odottaa. 

Muissa lehdissä ja porvaripuolueissa tunnustettiin avoimesti ne syyt, joiden nähtiin johtaneen 

Sunilan hallituksen syntyyn. Ilkassa sen sijaan nähtiin tilanne hieman toisessa valossa. Hallituksen 

muodostumisen nähtiin olevan ”vaalisattumien ja poliittisten konjunktuurien aiheuttama”. 

Maalaisliitossa oltiin vilpittömästi haluttu kolmen suomalaisen porvaripuolueen hallitusta, mutta 

Kokoomus ja Edistyspuolue olivat asettaneet sellaisia reunaehtoja, joiden toteuttaminen ei 

maalaisliittolaisen ohjelman mukaan ollut mahdollista. Maalaisliitolle ei siis jäänyt muuta 

vaihtoehtoa, kuin muodostaa hallitus yksin. Tehtävään lähdettiin rohkeasti, sillä olihan puolueen 

asema valtiollisessa elämässä kehittynyt sellaiseksi, että se oli ollut lähes kaikissa hallituksissa 

itsenäistymisestä asti. Nyt oli sitten tilaisuus näyttää, mihin se yksin pystyi. Tosin siihen ryhdyttiin 

pakon edessä, kun muut olivat perääntyneet.275 Maalaisliitolla ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin 

esittää tällainen marttyyrikuvaelma hallituksen muodostumisesta, sillä todelliset tapahtumat eivät 

olleet painokelpoisia. Olisi ollut jonkinasteinen poliittinen itsemurha tunnustaa, että lähtökohtaisesti 

ei ollut haluttu muita hallitukseen ja että se oli lähes muodostettu jo ennen edellisen kaatumista. 

                                                 
274 Hbl 18.12.1927 Den första agrarministären.  
275 Ilkka 15.12.1927 Pari kohtaa hallituksen ohjelmasuunnitelmassa, 17.12. Hallitusten muodostamisen helpottamiseksi, 
20.12. Maalaisliittolaisen hallituksen mahdollisuudet. 
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6 Loppuluku 

Tämän työn tehtävänä oli pureutua porvaripuolueiden välisten suhteiden mosaiikkiin ja siihen, 

miten puolueet identifioivat itsensä ja miten ne näkivät toisensa. Tarkoituksena oli selvittää myös 

sitä kuinka paljon tehdyt ratkaisut perustuivat ideologiaan ja kuinka paljon päivän politiikan 

realiteetteihin. Näihin kysymyksiin on mahdotonta esittää tutkimustulosta yhdellä lauseella. 

Kokonaisuutena voi kuitenkin todeta, että porvaripuolueiden välisiin suhteisiin vaikuttivat 

merkittävästi yksittäisten puolueiden sisällä käydyt keskustelut ja taistelut ideologisista linjauksista. 

Puolueiden toiminnassa nämä linjaukset ja ristiriidat heijastuivat sekä ideologioiden välisinä 

vastakohtaisuuksina että taktikointina päivän politiikan teossa.  

Kallion hallituksen kaatumiseen päättyi itsenäisyyden aikaa siihen asti leimannut porvariyhteistyön 

jakso. Edistyspuolueen ja Maalaisliiton keskustayhteistyö oli tullut tiensä päähän jo vuonna 1924 ja 

nyt päättyi myös Maalaisliiton ja Kokoomuksen oikeistosuuntauksen merkeissä tehty 

hallitusyhteistyö. Kallion hallituksen kaatumisen luoma tilanne oli epätavallinen. Hallituspulat oli 

siihen asti ratkaistu aina uudella porvarillisen maailmankatsomuksen ja ideologian omaavalla 

hallituksella. Nyt yksikään porvaripuolueista ei ollut halukas hallitusvastuuseen. Myös presidentti 

Relanderin yhteiskunnan eheyttämismissio edellytti SDP:n tarttumista hallitusohjaksiin.  

Toinen merkittävä seikka Kallion hallituksen kaatumisessa oli RKP:n kieli-ideologian 

aktualisoituminen, muuttuminen lihaksi ja vereksi. Tähän asti RKP oli ajanut kielipolitiikkaansa 

porvarihallitusten puitteissa kylläkin SDP:n tuella, mutta nyt mentiin astetta pidemmälle. RKP 

myötävaikutti aktiivisesti hallituspulan syntyyn, vieläpä tekaistuin perustein. Vaikka tämä oli 

vastoin puolueen konservatiivista ideologiaa, painoivat vaakakupissa enemmän kielinationalistiset 

etunäkökohdat. Puolueen oppositio oli todellakin ajettu oppositioon. Vaikka RKP ei lähtenytkään 

mukaan Tannerin hallitukseen, oli puolueen asenne selkeän myönteinen hallitusta kohtaan. SDP:n 

kansainvälinen, antinationalistinen politiikka palveli nyt RKP:n kieli-ideologisia tavoitteita. Tällä 

tavoin puolue pelasi tietoisesti itsensä paitsioon – tai katsoi aitosuomalaisten jo ajaneen puolueen 

paitsioon – suhteessa toisiin porvaripuolueisiin. 

Suomalaisten porvareiden osalta tilanne ei ollut yhtä yksiselitteinen. Edistyspuolueen piirissä 

muotoutunut uusi ideologinen katsantokanta, vasemmistoporvarillisuus, suhtautui hyvinkin 

positiivisessa hengessä Tannerin hallitukseen, ja puolueen piiristä olisi löytynytkin kiinnostusta 

hallitusyhteistyöhön. Maalaisliiton kieltäydyttyä yhteistyötarjouksesta ei Edistyspuolueesta 

kuitenkaan löytynyt uskallusta lähteä yksin edustamaan porvarillista maailmankatsomusta 
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sosialidemokraattien johtamaan hallitukseen. Pelko vuoden 1918 valkoisen Suomen pettämisestä 

toisten porvaripuolueiden silmissä oli liian suuri. SDP:n hallitustaipaleen ei uskottu kestävän 

pitkälle tulevaisuuteen, vaan todennäköisesti kohta tulisi jälleen porvarihallitusten aika. Jos olisi 

lähdetty mukaan Tannerin hallitukseen, olisi heitetty hyvästit mahdollisuuksille nousta 

porvarihallituksiin tulevaisuudessa.  

Maalaisliitossa ei ollut todellista halua lähteä taas uuteen hallitukseen. Puolueessa podettiin 

hallitusväsymystä ja tulossa olivat eduskuntavaalit. Olisi ollut vaalitaktinen itsemurha lähteä 

Tannerin hallitukseen. Puolueessa oli viime vuodet vallinnut oikeistoporvarillinen virtaus, joka 

tosin nyt oli uuden talouspoliittisen ideologian, ”sen kolmannen”, myötä väistymässä. 

Oikeistoporvarillisen virran mukana oli omaksuttu jyrkempi asenne sosialidemokratiaan. Vaikka 

tämä virtaus oli nyt kääntymässä, suhtautui puolueen kenttäväki edelleen hyvin epäilevästi SDP:n 

politiikkaan.  

Kokoomuksen osalta tilanne oli hyvin yksiselitteinen – konservatiivisen ideologian mukaan 

sosialidemokratia edusti kumouksellista sosialismia, joten vaihtoehtoja ei ollut. Puolue omaksui 

hyvin aggressiivisen asenteen suhteessa Tannerin hallitukseen. Puolueen tekemät neljä 

välikysymystä todistivat sen oppositiopolitiikan suunnan. Todellisuudessa Kokoomuksen 

suurimmaksi huolenaiheeksi ohi Tannerin hallituksen nousi Maalaisliitossa nousussa ollut 

sunilalainen, vasemmistomyönteinen poliittinen suuntaus. Tämä suunta veti Maalaisliittoa poispäin 

Kokoomuksesta ja kohti vasemmistoa. 

Tannerin hallituksen muodostuminen oli nostanut ilmoille kysymyksiä, jotka pakottivat 

porvaripuolueet uudelleen arvionteihin. RKP:n kielinationalismi oli ottanut tulta alleen, mutta 

samalla nostattanut kiivaita keskusteluja puolueen eri suuntausten välillä. Edistyspuolueessa uusi 

hallitus antoi aihetta ideologisiin pohdintoihin maan poliittisen ilmaston muutoksesta ja puolueen 

roolista siinä. Maalaisliitossa Tannerin hallitus oli nostattanut saman suuntaisen liikkeen kohti 

politiikan muutosta. Kokoomuksessa taas muiden porvaripuolueiden ideologiset pohdinnat 

uhkasivat puolueen asemaa poliittisella kentällä. Jos kaikki muut suuntautuisivat vasemmalle, jäisi 

konservatiivinen Kokoomus yksin oikealle, sillä saman suuntaista vasemmistokehitystä ei ollut 

Kokoomuksen piirissä odotettavissa.  

Yhtenä tutkimusongelmana oli ideologian ja päivänpolitiikan välinen ristiriita. Miten paljon 

politiikkaa todellisuudessa tehtiin ideologian oppien mukaan ja miten paljon niiden realiteettien 

rajoissa, jotka päivänpoliittinen tilanne puolueille asetti? Tannerin hallituksen luoma tilanne –
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Kokoomuksen pyrkimykset Maalaisliiton suhteen ja RKP:n kielipolitiikka – asetti  ideologian ja 

todellisuuden vastakkain.  

Maalaisliiton sisäiset ongelmat kulminoituivat henkilökohtaisiin ja ideologisiin ristiriitaisuuksiin. 

Taistelua käytiin Kallion oikeistolaisen, yleispuoluesuuntauksen ja Sunilan vasemmistolaisemman, 

luokkapuoluesuuntauksen kesken. Kalliolainen yleistä etua ja puolueen yhteiskunnallisen uudistajan 

roolia ajanut ideologia joutui ahdinkoon sunilalaisen agraariluokkapuolueen ja Tannerin hallituksen 

tuoman vasemmistosuuntauksen myötä. Sunilalaisen luokkapuoluesuuntauksen hienoinen yliote 

puolueessa nostatti selkäkarvat pystyyn Kokoomuksen piirissä. Maalaisliiton liukumista 

vasemmalle pyrittiin estämään vahvistamalla Kallion ja puolueen oikeiston asemaa 

mahdollisuuksien mukaan. Politiikan teossa tarvittiin siis muutakin kuin ideologista korkealentoa. 

Oli taktikoitava, jotta omat mahdollisuudet tulevaisuuden suhteen pidettiin avoimina. Olisi 

vältettävä paitsioon joutumista. Vaikka poliittiset suhdanteet vaihtelivat nopeasti, oli silti 

valmistauduttava muullakin tavoin kuin luottamalla siihen, että kansa tuntee puolueen ajaman 

ideologian omakseen ja sitä kautta auttaa puolueen hyvään tulokseen vaaleissa. 

RKP:n taholla Tannerin hallituksen kannattaminen soti toistuvasti ideologisia päämääriä ja arvoja 

vastaan. Oli tuettava sellaisia pyrkimyksiä ja tekoja, jotka selkeästi olivat puolueen ideologian ja 

mentaliteettien vastaisia. RKP:n kieli-ideologia ohitti useasti vuonna 1927 puolueen 

kannattajakunnan taloudelliset ja ideologiset edut. Puolue liittoutui vasemmiston kanssa porvaristoa 

vastaan saavuttaakseen kielipoliittisia voittoja ja ehkäistäkseen aitosuomalaisuuden voimistuvaa 

vaikutusta päivänpolitiikassa. Puolueen enemmistön piirissä aitosuomalaisuus nähtiin toistuvasti 

suurempana pahana kuin vasemmistolaista politiikkaa ajava Tannerin hallitus. Yhteistyön 

tekeminen porvariston kanssa koettiin mahdottomaksi juuri aitosuomalaisuuden vuoksi. 

Kielikysymys ajoi ohi kaikkien muiden niin taloudellisten, sivistyksellisten kuin konservatiivisten 

arvojen. RKP:tä tarkastellessa täytyy kuitenkin pitää mielessä, että puolueen oppositio suhtautui 

kaiken aikaa avoimesti yhteistyöhön suomalaisen porvariston suuntaan. Opposition äänivalta vain 

oli häviävän pieni. 

Vaikka taktikointi oli olennainen osa politiikan todellisuutta, oli ideologia kuitenkin se perusta, jolle 

puolueiden olemassa olo rakentui. Puolueiden välisissä suhteissa olennaisena osana oli näkemys 

omasta puolueesta, sen ideologiasta ja olemassaolon perusteista. Toisen puolen identiteetistä loi 

puolueen omakuvan peilaaminen toisiin puolueisiin. Tarkoituksena oli toisten puolueiden 

tavoitteiden vertaaminen omiin tavoitteisiin ja omien tavoitteiden perusteleminen suhteessa toisten 

puolueiden omakuvaan. 
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Vuoden 1927 vaalitaistelussa erityisesti Maalaisliiton ja Edistyspuolueen ideologiat olivat 

murroksessa. Edistyspuolueen omaksuma uusi vasemmistoporvarillisuus näki vihollisina ja 

edistyksen estäjinä vanhoillisen Kokoomuksen, sivistymättömän Maalaisliiton ja 

luokkapuoluenäkökohtia ajaneen RKP:n. Edistyspuolueen uuden ideologian päälähtökohtia olivat 

kansallinen eheys, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja kokonaisuuden etu luokkaedun sijaan. 

Näiden yleispuoluetunnusten saavuttamiseen tarvittiin järjestystä ja edistystä. Oli pyrittävä 

tasoittamaan kansallisia kiistakysymyksiä, kuten kielikysymystä ja porvariston suhtautumista 

sosialidemokratiaan. Uusi poliittinen yhteistyö tulisi löytymään Edistyspuolueen, Maalaisliiton ja 

SDP:n yhteistyöstä eli punamultahallituksesta, joka toteutui käytännössä vasta 10 vuotta 

myöhemmin.  

Edistyspuolueessa kaavailtu punamultayhteistyö ei ollut täysin poissuljettu vaihtoehto myöskään 

Maalaisliiton kaavailuissa. Puolueessa oli 1920-luvun aikana työstetty uutta puolueohjelmaa, jonka 

puitteissa siirryttiin yhteiskunnallisesta yleispuolueesta talonpoikaisen luokkapuolueen suuntaan. 

Sen kolmannen puitteissa myöskään yhteistyötä SDP:n kanssa ei nähty täysin poissuljettuna 

vaihtoehtona. Pääsääntöisesti Maalaisliitto identifioitui vaalikampanjassaan sen kolmannen ja 

aitosuomalaisuuden kautta. Talonpoika nostettiin suomalaisuuden ja kansanvaltaisuuden 

symboliksi. Vain kannattamalla Maalaisliittoa saattaisi olla todella aito suomalainen.  

Kun suuntaus Maalaisliitossa ja Edistyspuolueessa oli kulkemassa kohti puoluekentän vasenta 

laitaa, ei Kokoomuksella ollut juuri toiveita saavuttaa tavoittelemaansa yhteisrintamaa vasemmistoa 

vastaan vaaleissa. Kokoomuksen suomalaiskonservatiivinen ideologia vannoi sosialismin vaarojen 

ja niiden vastustamisen nimiin. Kun tätä ei muissa puolueissa tunnustettu, tuomittiin ne 

luokkapuolueiksi ja suomalaisen konservatismin ja yhteiskunnan kokonaisedun vihollisiksi. RKP:n 

ruotsalais-kansallinen kieli-ideologia oli puolueen identifioitumisen perusta. Puolue nähtiin 

ruotsinkielisten oikeutettujen etujen puolustajana ja aitosuomalaisen liikkeen etenemisen estäjänä ja 

hidastajana. Konservatiivisia perusarvoja ei RKP:n identiteetistä ja ideologiasta ollut vaalien alla 

löydettävissä. Aitosuomalaisuuden pelko oli syrjäyttänyt yleisporvarilliset talous- ja 

sivistysnäkökohdat.  

Eduskuntavaalit muokkasivat porvariston osalta poliittista kenttää melko radikaalisti. Maalaisliitto 

saavutti suuren kahdeksan paikan vaalivoiton, kun taas Kokoomus menetti neljä paikkaa ja 

Edistyspuolue kokonaista seitsemän paikkaa. RKP säilytti asemansa ja saavutti yhden lisäpaikan. 

Saavutettu vaalivoitto kohotti Maalaisliiton itsetuntoa ja syksyn mittaan puolueessa keräsi 

kannatusta ajatus kokonaan maalaisliittolaisesta hallituksesta. Kaavailuja yhteisporvarillisesta 
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hallituksesta oli myös tehty syksyn aikana. Halua tällaiseen hallitukseen olisi ollut, mutta 

kielikysymys esti lopulta erityisesti Maalaisliiton ja RKP:n astumisen samaan hallitukseen. 

Kokoomuksen ja RKP:n  välillä oli jopa keskustelua linnarauhasta kielikysymyksessä. 

Tannerin hallitus kaatui joulukuussa budjetin käsittelyn yhteydessä. Spekulaatiot seuraavan 

hallituksen kokoonpanosta olivat moninaisia. Merkittävintä oli, että hallitushalua löytyi nyt kaikista 

porvaripuolueista. Kun vuotta aiemmin ei kukaan ollut ollut innokas, näytti nyt siltä, että kaikki 

halusivat mukaan. Maalaisliitossa vaalivoiton nostattama itsetunto ja hallitusinto oli niin suurta, 

ettei sen piiriin mahtunut muita puolueita. Hallituksenmuodostajaksi valittu Sunila esitteli 

ohjelmansa kaikille puolueille, paitsi kommunisteille, mutta se esitettiin ota tai jätä –paperina. 

Hallitusohjelma oli ”sen kolmannen” mukainen eikä siitä ollut mahdollista neuvotella. Maalaisliitto 

oli noussut kykypuolueiden varjosta yksin hallitusvastuuseen eikä se nyt aikonut jakaa paikkaansa 

auringossa kenenkään kanssa. 

Tämän tutkimuksen lopputuloksena ei voida esittää mitään yhtenäistä kehityskaarta, joka kattaisi 

kaikki porvaripuolueet ja niiden toiminnan. Mutta kuten jo johdannossa totesin, voidaan myös 

rajattua kohdetta tutkimalla sanoa jotain mentaliteeteista yleisemmin. Yleistyksenä voidaankin pitää 

puolueiden ideologioissa tapahtuneita suunnan muutoksia, Kokoomusta lukuun ottamatta. 

Edistyspuolueen, Maalaisliiton ja RKP:n suhtautuminen vasemmistoon oli muuttunut 

myönteisempään suuntaan. Kehitys oli tapahtunut puolueissa erilaisista syistä, mutta suunta oli 

sama. Tällaisen lyhyen ajanjakson käsittäneen tutkimuksen myötä on mahdotonta tehdä pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä, mutta uskallan kuitenkin väittää, että porvarillisessa mentaliteetissa oli 

tapahtumassa vuoden 1927 kuluessa murros kohti myönteisempää suhtautumista vasemmistoon. 

Johtuen siitä, että suunnan muutoksen syyt puolueiden välillä olivat erilaisia, ei yhteistä 

porvarihallitusta ollut mahdollista muodostaa.  

Tämän suunnanmuutos tarkoitti myös ajattelutapojen ja politiikan lähtökohtien muutosta. Kaikki 

puolueet olivat alun perin pyrkineet identifioitumaan yleispuolueiksi. Nyt tämä kehitys oli ohi. 

Maalaisliitto ja RKP muokkasivat maailmankuvaansa jyrkästi vastaamaan edustamansa luokan 

etunäkökohtia ja oletettuja tavoitteita. Sen sijaan Kokoomus ja Edistyspuolue pitäytyivät 

yleispuoluelinjalla, mikä osoittautui vuoden 1927 kontekstissa huonoksi vaihtoehdoksi. Asenteissa 

ja maailmankuvissa vuoden 1927 aikana tapahtunut hienoinen murros tuli kuitenkin taittumaan 

1930-luvun alkuun mennessä ja ottamaan hyvinkin jyrkän kurssin takaisin kohti oikeistoa – ja sen 

jälkeen jälleen kohti vasemmistoa. 
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