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Maine ja uran alku

• Maine:

• realismin oppi-isä, ulkopoli-
tiikan peruskiven asettaja, 
sotapolitiikan oppositiomies, 
torjui NL:n sekaantumisen

• monien rintamanvaihdosten 
mies, ikuinen besserwisser, 
hankala ja koleerinen luonne

• vaipunut osin sivuosaan 
Kekkoseen ja Mannerheimin 
verrattuna



• Kekkoseen verrattuna monien 
nostalgia: suoraselkäisyys ja suora 
linja, sortovuosien realismista 
syksyn 1939 realismiin ja Paasikiven 
linjaan – osasi sanoa, missä on raja

• Nostalgisoi myös itse itsensä 
(päiväkirja, muistelmat ym.) –
rekonstruoi suoran linjan

• Mutta entä suhde eduskuntaan ja 
demokratiaan?



Maailmankuva muodostuu

• syntyi 27.11.1870 Koskella, 
varhaislapsuus Tampereella

• kauppias Hellsten

• samaa sukupolvea kuin Ståhlberg, 
Mannerheim ja Kallio, nuorempi 
kuin Svinhufvud, selvästi vanhempi 
kuin Ryti

• juristi; yo 1890, FK 1892, LKT 1897, 
tohtori 1901; ei silti akateemiselle 
uralle

• puolisot Anna (o.s. Forsman, k. 
1931) ja Alli (o.s. Hildén, v. 1934)



• talonpoikaissäädyn sihteeri 1904–
05, yritti porvarissäädyn 
edustajaksi

• ajoi valtiollisen ja kunnallisen 
äänioikeuden laajentamista jo 
ennen suurlakkoa

• jäsenenä yksikamarista eduskuntaa 
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 
pohjalta laatineessa komiteassa 
1905–06

• eduskuntaan vuonna 1907, sen 
jälkeen useita; parlamentaarinen 
ura ulottui kuitenkin vain v. 1913 
valtiopäivien loppuun

• konservatiivi, reformisti, radikaali –
ja ulkopuolinen



• 1900-luvun alussa ajattelun tietyt 
perusteet jo varsin pysyviä

• nuoruudessa ja alkavassa keski-
iässä maailmankuvaan kuuluivat 
säädyt, poliittiset herraseurat ja 
keisari

• Snellmanilta ja Yrjö-Koskiselta 
perityssä maailmassa kansalli-
suusaate suurempi arvo kuin 
kansanvalta

• fennomania vaikutusvaltaisempaan 
asemaan koulutuksen ja virka-
asemien kautta; tässä selkeästi 
konservatiivisia piirteitä



• Toisaalta reformisti

• fennomania alun perin rahvaan 
liike, ruotsinkielisiä ”herroja” 
vastaan

• pettymys keisariin v. 1899 
jälkeen

• suurlakkokokemus –
suurlakkosukupolvi

• demokratian läpimurto ja loikka 
yhdellä kertaa säätyedustuksesta 
yleiseen ja yhtäläiseen ääni-
oikeuteen, Suomalainen puolue 
vanhaan reformistiseen 
perinteeseensä, suuret 
odotukset



• Paasikivi puolueessa Danielson-
Kalmarin ympärille ryhmittyneessä, 
valtaosin ikätoverien sisäpiirissä; 
modernisointi kansanvaltaiseen ja 
sosiaaliseen suuntaan

• Ingman, Nevanlinna, Rantakari

• Paasikivellä aitiopaikka, jäsenyys 
uutta valtiopäiväjärjestystä 
laativassa komiteassa

• Yksikamarisuus: oleellisinta koota 
kansa ”lujaksi kokonaisuudeksi”; ei 
onnistuisi, jos toiset istuisivat ylä-
ja toiset alahuoneessa; kasvukivut 
mahdollisia, mutta voitettavissa

• avainkokemus, kansan voiman 
näyttön, ”aika radikaali”



• Valittiin Turun pohjoisesta 
vaalipiiristä yleisehdokkaana

• Ingman, Setälä, Gylling, Tanner...

• naisten äänioikeus ja vaali-
kelpoisuus: naiset äänestäisivät 
osoittaen ”ehkä suurempaa 
malttia kuin miehet”

• Naisten äänioikeuden nähden 
astuimme kansojen etunenään. 
Euroopassa ei vielä mikään 
kansa ollut myöntänyt naisille 
valtiollista äänioikeutta. Naisten 
äänioikeudesta ja vaalikelpoisuu-
desta on ollut vain hyviä 
kokemuksia.



• seurasi kuitenkin konservatiivin 
turhautuma; luokkapuolueet 
etenivät, sisäinen hajanaisuus oli 
entistäkin suurempi

• maailmansotien välillä vasemmis-
tolla ja Maalaisliitolla 70 % kansan-
edustajista, Paasikiven presidentti-
kaudella kolme neljäsosaa 

• jo v. 1913 avoin skeptisyys: olivatko 
olot sittenkään olleet vielä kypsät 
näin demokraattiseen suuntaan ja 
eduskuntalaitokseen? Tarjosivatko 
yhteiskuntataloudelliset ja 
erittäinkin maaseudun olot sekä 
kansansivistys pohjan, jota yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus edellyttää.



• Valtiokonttorin saama moite

• Tämä epäluottamuslause, jonka 
eduskunta, annettuaan asian 
monta vuotta äänettömyydellä 
mennä menojaan, nyt vihdoin 
päätti, oli myös sikäli omituinen, 
että se koski ensi sijassa kassa-
virastoa, valtiokonttoria. Se ei ollut 
osoitettu hallitukselle, niinkuin 
tavallinen järjestys vaati. Etusijassa 
se tietysti oli tarkoitettu ja kohdis-
tui minuun. Monenlaisessa olen 
joutunut olemaan mukana. --- Lain 
kannalta asia oli minulle selvä. 
Mutta poliittisena mielenilmaisuna, 
jollainen eduskunnan päätös oli, se 
koski minuun.



• Keskustelun kuluessa minä sanoin näinä päivinä mieleeni tulleen vanhan Yrjö-
Koskisen lauseen eräässä hänen julkaisemassaan kirjoituksessa v. 1902: ”Totta on, 
että Suomen kansan edellinen historia ei oikeastaan viittaa suuriin valtiollisiin 
taipumuksiin.”

• Svento: --- kun Suomessa poliittiset johtomiehet ovat menneet alas siitä, mitä ne 
olivat entisinä aikoina (Mechelin, Wrede, Danielson ym.), niin se voi viedä meidän 
arvoamme alas venäläisten silmissä. Minä sanoin, että siihen ei voi mitään, että 
meillä nyt ei ole politiikan johdossa sellaisia voimia kuin entisinä aikoina.

• Aikaisemmin --- yliopisto oli kansallisen ja isänmaallisen liikkeen keskus. ---. Vielä 
Aleksander II:n aikana yliopiston miehet tärkeitä poliitikkoja.

• Ikävä on muuten, että eduskunta on nykyään kokoonpanoltaan heikko. 1910–13 
oli eduskunnassa ruotsalaisessa ryhmässä mm. L. Mechelin, R.A. Wrede, Aug. 
Nybergh, professori J.V. Runeberg, Emil Schybergson, veljekset Rosenqvist ym. Jos 
olisi sellaisia miehiä nytkin, niin voisi niiden kanssa neuvotella. Silloin oli myös 
vanhasuomalainen puolue aivan toisenlainen kuin nykyinen kokoomus. Ja 
ulkopuolella eduskuntaa oli hyviä miehiä: Ståhlberg, Edv. Hjelt ynnä monet muut. 
– Onko meidän kansamme mennyt alaspäin, mikä koskee henkisiä voimia?



• Muistelmissa armollisempi; ajankohta nosti esiin tarpeen korostaa kansan 
kokoamista ja sitä, kuinka eduskunnan tuli palvella tätä tarkoitusta: Pienellä 
kansalla, jolla ei ole mitään suuria kansainvälisiä tehtäviä, vaan jonka valtiollinen 
toiminta kohdistuu yksinomaan työhön sisäisellä kulttuuri- ja taloudellisella alalla, 
jonka keskuudessa varallisuus on pieni ja muihin maihin verrattuna suhteellisen 
tasainen, jossa vihdoin säätykierto on erinomaisen vilkas – tällaisessa maassa 
luullakseni muu valtiollinen toiminta kuin se, jolla on kansan enemmistön 
kannatus, on paljon vähemmän paikallaan kuin joissakuissa muissa maissa.



• ei koskaan idealistinen demokraatti

• nuoruudessa kansallisuusaate, keski-ikäisenä pettymys demokratian 
hedelmiin ja luokkaitsekkyyteen, vanhempana ajattelun ehdoton ylivaltias 
oli ulkopoliittinen linja

• toisaalta realistinen demokraatti, ja eduskunnalla aina ohittamaton rooli 
niin kansanvallan edustajana kuin itsenäisyyden selkänojana

• koskaan ei voi sivuuttaa voimatekijänä

• vastareaktio veisi asiat vielä huonompaan suuntaan



• keväällä 1918 torjui Ingmanin ja Danielson-Kalmarin kanssa keväällä 1918 
esitetyt suunnitelmat toisesta kamarista ja intressiryhmien edustajista

• sellainen toimenpide vain lisäisi sosialidemokraattien kannatusta ja saisi 
kapinan näyttämään oikeutetulta kansanvallan puolustukselta

• ei mukana senaatin esityksissä – joihin lopulta otettiin parlamentarismikin



• v. 1930 Paasikivi ja Ingman varoitta-
massa jyrkästä linjasta: ajaisi 
keskustan vasemmiston syliin

• Kokoomuksen puheenjohtajana 
vuosina 1934–36 siivosi puolueesta 
IKL-ainekset käyttäen edelleen yhtenä 
argumenttina tätä logiikkaa

• suurlakkosukupolven edustajalle 
”kansa” aina loppujen lopuksi, 
erehtyessäänkin, oli voima, jota ei 
voitu uhmata menestyksellisesti



• kaikkine vikoineenkin eduskunta oli 
myös se viimeinen ja varmin 
puolustuslinnake ja selkänoja – niin 
keisarin kuin Neuvostoliiton aikana

• venäläistynyt senaatti, sotilas-
miljoonat, yhdenvertaisuuslaki, 
valtakunnanlainsäädäntö…

• jatkosodan jälkeen sotasyylli-
syyskysymys, YYA; eduskunnan 
vastahakoisuus hankalaa, mutta 
joskus neuvotteluvalttina kätevää –
oli jo vaikuttanut NL:n aiempaan 
suhtautumiseen ”saatte kyllä kaikki 
äänet ja meidän äänemme 
mukana”



• Suhteellinen vaalijärjestelmä kohtaa, niinkuin se meilläkin on johtanut, useiden 
puolueiden syntymiseen, mikä on omiaan tuomaan vaikeuksia valtion asioiden 
hoitamiseen ja varsinkin hallituksen muodostamiseen ja sen toimintaan sekä 
lisäämään epävakaisuutta valtion ja yhteiskunnan elämässä. Meidän 
oloissamme on nähdäkseni kuitenkin pääasia, että eduskunnassa ”kaikki ovat 
mukana”. Eduskunta voi silloin vakavissa tilanteissa, ei vain muodollisesti 
valtiopäiväjärjestyksen säännösten perusteella, vaan myös tosiasiallisesti puhua 
koko kansan puolesta. Eduskuntaa vastaan esiintyminen ja sen syrjäyttäminen 
tietää nousemista koko Suomen kansaa vastaan. Kansaneduskunta voi siten olla 
se tukipylväs, se selkäranka, mikä sen meidän valtiojärjestyksemme mukaan 
tulee olla. On odotettava kansanedustajain pitävän muistissaan, että 
eduskunta, jonka he muodostavat, on Suomen valtakunnan määräävin elin, 
jonka velvollisuutena on ennen kaikkea puolustaa ja varjella Suomen kansan 
vapautta ja valtakunnan oikeutta ja itsenäisyyttä. Tämä tehtävä on eduskunnan 
asetettava kaiken muun edelle. Siitä, miten eduskunta tämän perustehtävänsä 
suorittaa, riippuu kansamme ja maamme tulevaisuus.



”Harkittaessa käytettävä sitä pientä järkeä, minkä 
Jumala on ihmiselle antanut”

• Paasikiven ajattelussa pysyviä piirteitä, 
linja ei niin suora kuin halusi muistaa –
mutta kelläpä olisi?

• suomettarelaisuuden maailmankuva: 
pysyvät arvot, joustava toimintatapa, 
mukavin vaihtoehto ei ole koskaan 
olemassa, mutta Venäjä on aina, ja 
samoin Suomen kansa, vikoineenkin

• ei koskaan sankarillista itsemurhaa 
periaatteen puhtauden vuoksi

• ei koskaan kansaa, ”selkärankaa”, 
vastaan

• itse elämä löytää muodot


