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johtavia huomautuksia.

Syksyllä v. 1923 kääntyi Ruotsin kommunistinen puolue lakit. t1'i N. Söderqvistin ja tekijän. puoleen pyytäen
Turun hovioikeudessa avustamaan elokuussa vangittuja
Suomen työväenpuolueen jäseniä. Meidän aikanune ruotsalainen lakimies saa ylioppilasvereensä istutetuksi sen
käsityksen, että todellinen Justitia pitää aina kaksiteräi·
sellii miekallaan järkähtämättömän varmasti marmoriA
hyveensä erossa irstaasta, häikäilemättömästä politiikasta.
,
Kun kuitenkin Suomen hallitus kielsi ruotsalaisilta asianajajilta sekä eräiltä muilta Ruotsin kansalaisilta. jotka
kuuntelijoina ja sanomalehtikirjeenvaihtajina halusivat
8t!urata oikeudenkäyntiä, maahantulolnvan, sai, mitä Suomeen tulee, pienen esimerkin teorian ja käytännön väli·
aeetä eroituksesta tässä. kohtaa. Tässä yhteydessä tulin
minä antaneeksi sen eräillä tahoilla paljon moititun Jausunnon, että, jos Suomen hallitus passikysymyksessä pitää
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kantailsa, siis tahtoo kieltää syytetyiltä heidäll anomansa
oikeusavun ja oikeudenkäynniltä julkisuuden, niin ei suu·
ren kommunistijutun suhteen voinut olla puhetta " länsi·
maisista oikeudenkäyntitavoista ".
Suomen hallitus tosin perääntyi passikysymyksessä,
ainakin siihen määrin, että se kansainvälisen käytännön
ja ruotsalaisen tavan mukaisesti myönsi asianajajille
maahanmatkustusluvan. Mutta alunperäinen kielto oli
kuitenkin tunnusmerkillinen nykyisen hallitustavan taI'·
koituksille - ja suomalaisten oikeudenkäyttömetoodien
lähemmän tutkimisen jälkeen luulen täytyvä.n säilyttää
vaikutelma, että ne tällä. hetkellä tuskin ovat kovinkaan
länsimaiset, jos nimittäin länsimaisella tässä. yhteydessä
tarkoitetaan Euroopan ylpeilemää oikeuskulttuurln ja
humaanisuuden yhteyttä.
Jälempänä seuraava selostus muutamista suomalaisista
oikeusjutuista, joista saa todeta, kuinka oikeudenkäyttö
voi "mukautua tilaisuuteen", ei kuitenkaan ole syntynyt
perustelemaan satunnaista arvostelevaa sanaa.
Tekijästä on tuntunut kuin - jos pidetään kiinni siitä
käsityksestä, että juriidisen oikeuden puolueettomalla
soveltamisella on keskeinen merkitys yhteiskunnan perus·
tuslaille - Ruotsille ei olisi aivan merkityksetöntä, miten
Suomessa käsitellään lakeja ja siihen liittyviä moraalisia
arvoja. Yleisesti käsitetään, ettei Suomen poliittinen
orientoituminen ole meille yhdentekevää, mutta juuri
tältä näkökannalta meille myöskin ajanpitkään saa suuren
merkityksen se, minkälainen on se yhteiskwmallinen jäI'.
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jestys, joka on antava leiman uudelle "vapaalle" Suomelle. Poliittiset yhtymäthän eivät ole luodut yksinomaan
aineellisten etujen yhtäläisyyden tai ' vastakohtaisuuden
pohjalle, myöskin sellaiset tekijät kuin kansojen sivistyksellisen ja aatteellisen yhteenkuuluvaisuuden tunne ja
keskeinen: ymmärtämys liittyvät ratkaisevina hetkinä yhdistämään tai eroittamaan; sen vuoksi ei Ruotsissa voida
olla välittämättä "Suomen sisäisistä asioista". Me saatoimme kerran kokonaan valvoa järjestystä Suomessa, sittemmin seurasimme voimattomina rappeuttavaa · tsaarivenäläistä hallitusvaltaa; nyt olemme uuden suomalaisen
järjestyksen muodostumisen edessä, . itsenäis-suomalaisen
yhteiskunnan, mikä niin kuin aina juuri oikeudenkäytössä
kuvastaa luonteensa mitä väärentämättömimmm. Eihän
ole mahdotonta, että ruotsinmaalainen opinioni voisi harjoittaa määrättyä painostusta oikeudenkehityksen muodostumiseen Suomessa.
On siis olemassa erityisiä ruotsalaisia .syitä. valppaasti
seurata mitä ,oikeudenkehityksen ala'la Suomessa tapahtuu. Mutta sitäpaitsi on vielä, maailman kasvavan moraalisen ja sivistykse1lisen yhtenäisyyden seurau~sena,
laajalti kehittynyt yleisön oikeus inhimillisyyden nime~ä
yalvoen seurata yksin,valtaisintakin hallitusta.
Vuoden 1918 jälkeen on jo kertynyt aineistoo, jonka
pohjalla voidaan päätellä, mihin kehitys Suomessa nykyään tähtää.
Xlköön väitettäkö, että seuraava selostus antaa kieron
kuvan Suomen oikeussuhteista sen takia, että tekijä on
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tuomioistuinten päätösten paljoudesta valikoinut muutamia, jotka koskevat rajoitettua alaa, nimittäin juuri
juriidisia toimenpiteitä punaisia vastaan. Jokainen II1Ykyisten suomalaisten yhteiskuntaolojen tuntija voinee
todistaa, että vallitsevien valkoisten ja ~rrettujen punaisten välinen vastakohtaisuus on luonteenomaista tilanteelle j tämä vasta.kohtaisuus esiintyy yhä koko maassa, ja
tuhansissa Suomen kodeissa va1litsee sama epätietoinen
masennuksen ja orjuutuksen tunne, mikä oli ominaista
mielia.loille määrättyinä ajankohtina tsaarihallituksen
aikoina. Sitä, että tuomioistuimet ovat innokkaasti mukana näytelmässä ja kerta toisensa perästä antautuvat
toisen puolueen välikappaleeksi, ei ole pidettävä yhdentekevänä ilmiönä. Suomen yhteiskunta näyttää tätä nykyä sallivan omantuntonsa selvimmän ilmauksen, nimittäin oikeudenkäytön muuntamisen; on käynnissä eräiden
yhä Ruotsissa ja aikaisemmin Suomessa vallinneiden,
juuri "länsimaisten" moraaliarvojen uudelleenarvioiminen, moraaliarvojen, jotka perustuvat käsitykseen yksilön
-- myöskin köyhän tahi mahdollisesti rikollisen yksilön
- oikeuteen valtiota kohtaan, hänen oikeuteensa tulla
tämän ylivaltaiscn järjestön puolelta kohdelluksi ei mielinJ.taiseIla kovuudella, vaan tarkasti annettujen lakien
mukaisesti. Näitä. lakeja ei ole käsiteltävä. avuttomina
sanoina, joita voidaan vapaasti vääristellä, vaan niitä on
kunnioitettava yleisten periaatteiden ilmaisuina, jotka
kerran annettiin englantilaisen oikeuden "Magna char.
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tan" muodossa, ja sittemmin tavataan useimpain sivistysmaiden - myöskin Suome.n- perustuslacissa.
Ruotsissa on niukalti käsitystä siitä, mitä Suomessa
tapahtui sisällissodan jälkeen. Yhtä äänekkäästi kuin
Suomen porvaristo levitteli juttuja punaisten väkivallantöistä kapinan aikana, yhtä tehokkaasti on sen onnistunut
thkäistä yleisemmän tiedon leviämiSClI omista kostontoi·
mistaan. Puheen •'valkoisesta terrorista" käsittänee
Ruotsin porvariston mielipide säännöllisesti vallankumoukselliseksi iskusanaksi. Muuten tavallisesti vastataan
jokaiseen vastalauseeseen, mikä on pantu jatkuvaa kansansortoa va~aan, tässä yhteydessä miltei typerältä tuntuvana suuttumuksella eräiden yksityisten epäinhimiUisyyksien johdosta, joita punaiset sisällissodan aikana tekivät. Epäkriitillisen yksitoikkoiscsti toistetaan Iikipitäin
seuraava todistelu:
- AjateUrnahan vuotta 1918! Muistakaa niitä hirveitä
tekoja, joita punaiset silloin. suorittivat! Jos meillä. Ruotsissa olisi tapahtunut jotain sellaista ... mutta me emme
yksinkertaisesti voi kuvitellakaan, mitä Suomen kansa sai
silloin kärsiä!
Kunnon ruotsalainen) joka mielellään osoittaa t.ietävänsä. hiukan enemmänkin asiasta, jatkaa halusta kertomusta:
- Minä olen esim. kuullut ehdottoman luotettavalta
taholta, kuinka punaiset mckastivat siinä tai siinä talossa,
ja juttu on useimmit.en sitä inhoittavaa laatua; mikä pa• 7 •

koittaa alentamaan äänen. Niinpä on tekijä useaan otteeseen kuullut kuvaavana yksityiskohtana toistettavan
erästä pappia kohdanneen ilkityön, jonka teki mielipuoli
ja luonnoton, sittemmin ammuttu, nainen, onnistuttuaan
muutamiksi päiviksi hankkimaan itseJleen eräänlaisen
päällikkyyden pienessä punakaartilaisosastossa.
Minä olen tarkkaan kuulustellut eräitä. ei-kommunistisia suomalaisia lakimiehiä, jotka ovat joutuneet mahdollisimman läheltä seuraamaan sisjiUissotaa ja sen jälkeen
suoritettuja oikeudellisia tutkimuksia, jotka ovat koske-neet juuri .näitä tunnett\lja punaisten väkivallantekojll.
Siitä ilmeni, että kysymyksessäolevat lakimiehet tunsivat
varsin hyvin ja saattoivat luetella yksityiset, ei kuitenkaan erittäin lukuisat, varmat tapaukset. Ni.in hirveitä
kuin ne oliv~tkin, on kuitenkin muistettava, että ne olivat
erillisiä ilmiöitä. Voidaan muuten mainita, että nämä
kertojat eivät lainkaan tunteneet eivätkä uskoneet esim.
niitä Ruotsissa yksityisesti levitettyjä kaskuja puutulpilla
vatsanläpi murhatuista naisista, tahi käsistä keittiön pöytään naulitusta talonpoikaisperheestä, tapauksia, joita,
jos ne tosiaankin olisivat sattuneet, hyvämuistinen suomalainen oikeus ei suinkaan olisi silleen jättänyt.. Tässä
yhteydessä palautettakoon Ruotsissa mieliin aikanaan
kierrel1eet kertomukset saksalaisten sotamiesten tihutöistä
Belgiassa, kädet poikki hakatuista lapsista j.n.e. On nmeisesti syytä epäillä. kulttuuri-ihmisen voittoa sekä villieläimestä että taruihin uskovasta villistä, joka hänen sielussaan asuu.
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On myöskin eittämätöntii, että valkoiset, a.t.s. niin kuin
pooaisten puolellakin, muutamat rappeutuneet yksilöt,
joiden julmuus, verenhimo tahi kostonhalu määrätyissä
tilaisuuksissa oli päässyt valloilleen, tekivät joukon harkittuja julmuuksia. Tässä suhteessa herättää yleisempää
mielenkiintoa se, että Suomen vastuunalainen hallitus
myöhemmin lyöttäytyi yhteisvastuulliscksi näihin epäinhimillisyyksiin n.s. joulukuun 7 päivän 1918 armahdusjulistuksella, jossa lausutaan:
"Henkilöt, jotka maan laillista jii.rjeat)'8tii. vastaan nostetun ka_
pinan kukistamisen tsrkoituk!eM8. tahi estii.ii.kllOOn kapinan levenemilltii. taikka palauttaabeen jii.rjeatysti ovat teoi6saan menneet yli
tien, mitä mainittujen tarkoituaten aaavuttamiaeui olisi ollut tarpeen, jiitettäköön niistä. Iyytteeeeen panematta ja rankaiaematta."

On huomattava, kuinka tämän asetuksen sanonta sallii
laajat tulkintamahdollisuudet. Siitä käy myöskin selville} että julistus ei vain "armahtanut" valkoisten raskaat rikoksentekijät, vaan vieläpä esti syytteetkin he~tä
vastaan. Niissä tapauksissa, jolloin todella. oli ryhdytty
nostamaan syyte eräitä joukkomurhaajia ja ryöstäjiä vast.aan, aiheutti julistus syytteen raukeamisen.
Tämä molemminpuolisista "Väkivallan töistä. Ruotsissa
ei kuitenkaan useilla tahoilla olla selvillä siitä järkyttävästä oikeudettomuudesta, mikä piilee siinä, kun yhä vedotaan vuoden 1918 tapauksiin ikäänkuin anteeksipyyntönä vielä jatkuvan Suomen sosialistien vailloamisen
johdosta.
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Rohkenen tässä esittää eräitä, ikävä kyllä, aivan liian
vähän levitettyjä, numeroita, jotka selvästi kuvastavat
punaisten ja valkoisten välisiä tilejä sisällissodan jälkeen.
Valkosuomalaisten virallisten laskelmien mukaan tappoivat punaiset varsinaisen rintaman takana hiukan yli
1,000, korkeintaan 1,500 henkilöä. Valkoisten kohdalta
on asema kuitenkin sellainen, että itse kapinan aik.ana ammuttiin heti useita tuhansia henkilöitä. ja että sitten kevään ja kesän 1918 kuluessa teloitettiin vähintäin 15,000
ihmistä *) ja että vielä samana aikana noin 15,000 0011.gUtua työUiistä sai kuolla vankt1eireiUä nälkään. ja kurjuuteen..
Punaisten vankien raakaan kohtelemiseen tavataan
tuoda puolustukseksi, että taloudelliset seikat eivät myöntäneet normaalista ravintoa, ja että maaseudun asukkaat
saivat samaan aikaan panna petäjää leivän sekaan. Tähän riittää kuitenkin se huomautus, ettei vapaudessa olleiden kansalaisten joukossa tunneta yhtään nälkäkuolcman
tapausta.
"Times" kirjoitti helmikuun 9 päivänä 1919:
"Valkoilten voittoa seurasi tietysti pakkotoimenpiteet, n ... val_
koinen terrori. Kapinalliset wki,tettlin julmuudella, mikä eittämättä panee epäiJemä.ii.n, voidaanko Suomi lukea kuuluvan Imempii
länteen tai itään, niin violli.pi. suuremmalla syyllä kuin mitä. tulee
muihin entisen t6llarivaltaEunnan osiin."
*) Luku perostun erii.äseen viralliaeen tilaltoon, joka toimitettiin
maali,kuun 10 päivänä. 1919, jolloin vielä kaikilta tahoilta ei oUut
tullut tietoja.
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Nämä tosiasiat tietäen tuntee olevansa. oikeutettu vakavasti kysymään, eikö jo riitä voivotteleva puhe punaisten
hirmutöist-ä kansalaissodan aikana_ Luonnollisesti ei Suomessa _ole nykyään hengissä tai vapaana ainoatakaan
ihmistä, jota viranomaiset syyllä voisivat syyttää vähäpätöisimmästäkin osanotosta punaisten puolella kansalaissodan aikana tehtyihin raskaimpiin rikoksiin.
Nykyisen tilanteen valaisemiseksi voidaan lisätä, että
armahduksista huolimatta on äskettäin julkaistujen virallisten tietojen mukaan Suomen vankiloissa kapinan johdosta tuomittuja 519, vuoden 1918 jälkeen poliittisista
rikoksista tuomittuja 249 ja poliittisia tutkintovankeja ei
vähempää kuin noin 250.-)
Olosuhteille kuvaavaa on myöskin se, että eräs sivistynyt ruotsalais-suomaIainen nainen, jonka kirjoittaja
kohtasi Helsingissä. tammikuussa 1924, ei ollut milloinkaan kuullut esim. siitä, että kapinan kukistamisen jälkeen vankileireillä oli ihmisiä saanut kuolla nälkään. Niin
vaiti on onnistuttu olemaan siitä, mitä on tapahtunut ja
tapahtuu.
Jälempänä seuraavan oikeusselostuksen taustaksi ja
kun on puhe "länsimaisista oikeudenkäyttötavoista" vapaassa Suomessa, huomautettakoon myöskin voittavan
porvarillisen järjestyksen tuomitJistuinjärjestelmästä.
Varsinaisen kansalaissodan aikana käytettiin D.S.
kenttäoikeuksia, Suomen laissa aivan tuntemattomia lai-) Tästä luvust-a. lienee vähennettä.vä. ne l52 henkilöi, mitkä Turun hovioik6UI buhtikuu8P 1924 luki vapulle jalalle.
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toksia, jotka kokoonpanoltaan lienevät olleet hyvin tilapäisiä, ja joiden tutkimiset ja tuomiot luonrtollisesti olivat tavattoman summittaiset. Useilla paikkakunnilla
tyytyivät nämä "tuomioistuimet" aivan yksinkertaisesti
vain läpikäymään vankiluettclot ja vain merkitsemään
niiden nimet, jotka katsottiin tarvittavan ampua, minkä
jälkeen tappaminen toimitettiin. Näillä kenttäoikenksilla
on tiimään huomattavin osa teloituksista.
Näiden jälkeen asetettiin 140 kappaletta "valtiorikosoikeuksia" touRokuun 29 päivänä v. 19]8 annetun ja
valanaisen eduskunnan hyväksymän lain nojalla. Että
näidenkin oikeuksien kokoonpano oli ylen puutteellinen,
on varmaa, ja että näidenkin käsittely tapa oli erittäin ylimaikainen, selviää. esim. siitä, että valtiorikosoikeudet
ennättivät neljässä kuukaudessa suorittaa 75,000 oikeudenkäyntiä r Paitsi 450 kuolemantuomiota; on . näiden
oikeuksien omallatunnolla suuri joukko kovia vapausrangaistuksia, ja erittäinkin ovat ne olleet anteliaita jakaessaan pitkäaikaisia "kansalaisluottamuksen menettämisiä"
siten riistäen epämieluisilta henkilöiItä toimeentulomahdollisuudet ja poliittiset oikeudet.
"Heinäkuun]6 päivänä 1918 annetun kuuluisan lain nojalla valmistettiin mahdOllwm karkoittaa poliittiset 1)(111:'
gil pakkotyiihön mMn rajojen ulkopuolelle (Saksaan! ) __
Sillä tavalla herätettiin henkiin tsaariajan vähemmän
kunniakas ' perintötapa, jonka mukaan poliittiset vangit
karkoitettiin. Siperiaan. Tässä Suomen lainsäädäntöä
alentavan lain kolmannessa pykäläSsä sanotaan":

* 12 *
•

"Vähintäin kolmeksi vuodeksi pa.kkotyÖhÖn mli.irätty vanki .a.atakoon Senaatin päätöksellä siirtää pakkotyötoon BlWrttlamoo"
Suomen rajojen ulkoplWlel/a Senaatin määräämässä. roaasaa. ja len
hyväksymän valvonnan alai8t'na. Jos vanki ennen miiärätyn pakko_
työn päättymistä sieltä. luvattomasti palaa, ei sitä. aikaa, minkä
hän maan :ra-jojen ulkopuolella. pakkotyön suorittamista varten on
ollut, lueta hänelle hyväksi rangaistuaajan lyhennykaekai."

Länsirintamalla v. 1918 sattuneiden tapahtumain johdosta, joihin Suomen hallitus ei tietysti voinut vaikuttaa,
oli tämän lain sovelluttamiscsta luovuttava.
Valtioriskosoikeuksien päätöksistä ei saanut valittaavain armonanominen oli sallittua. Luonnollisesti monet,
jotka katsoivat tulleensa väärin tuomituiksi, mutta eivät
tahtoneet alistua sellaiseen, jota pitivät nöyryyttävänä,
kieltäytyivät anomasta armoa.
Ennenkuin valtiorikosoikeudet aloittivat toimintansa,
saivat asianomaiset yleiset syyttäjät tutkimusasiain päälliköltä, G. Aminoffilta, luonteenomaisen kiertokirjeen,
jostt:~ lainattakoon :
Valtiorikosoikeuksien syyttäjille.·)
Kuten tiedätUl, on le laitos, jonka toimesta sotavankeja kuulustellaan ja jonka päällikkö minä olen, Botila.a.1linon, ja minä siili
tä.tJsii om.iDaisuudeuani edustan armeijaa.
Vankien alll.8t&van kuulustelun ja tutkimuatyön suunnittelin minä
edellyttäen, että. vangit tuomita.an sitä varten a&etetuissa. 110ta'
oikeuksis6a, joi8lla oikeudenkäynti on enemmiln tai 'l'ähe.mmän sum·
.) Kun kirjan Buomentajalls. ei ole ollut saatavi89fL alkupel'iiistä
suomenkielistä tekstiiI., on kiertokirje tähll.n 6ananmuknise6ti 6Uo.
meDllettu. - Suom.
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mittaintll. asioitten nopean käsittelyn johdosta. Kun tiedossani
oli, että ainakin 60,000 nnlda on tu omittava, herU kysymys, millä
ta"oin ne nopeimmin mutta samalla tehokkaimmin valmistavasti
saatailiin tutkitubi ja heidän rikoRisuutC1llla todilltetubi. Minä
päitin tenvuokli noudattaa aeuraavaa menettelyi:

1. Vangit kuulustella.an minun vahvista.m.ani kyselykaavakkeen
mukaan. Siinä ei kyeellä vangilta vain vanitia itle~ koskevaa,
vaan myöskin hänen johtajiaan, yllyttijiään ja rikoatovereitaan.
Viimeksimainitut tiedot merkitli.ä.n kortteihin, joiata tehdään aakkosellinen korttijärjest6lmi.

II. Vankien kotiacudulta hankitaan 8uojeluskunnllta maalla ja.
polii8iviranomaiailt& kaupungillS& pöytiLkirjanmuotoon laaditulla.
kyael1wvUkerula tietoja vangin meuneilyydeatä ja hänen luh·
tee8ta&D. bpinaan.
m. Punlisten asiapaperit kootaan kaikkialla maallS& ja lähetetiUin minun keakuskanllliaani, missi niisai esiintyvät nimet .ekä
lyhyt aclostus itse asiakirja.ata samoin merkitään korttijärjestel.
mii.in, !I.I. todi!tuee.inei.lltokortteihin.
IV. Tutkimubet. tlydennetääu todiatajain kuultme1ulla sekä
muilla hankitullia tai saadnilla todiatuuilla.
Toivottavaa on että, vaikka vangit nyt tuomitaa.nkin aiviilituomioiatuimi!l38., niiden toiminta on oleva vapaa aiitä formaliamiata
ja siitä perusteelliauudQllta, mihin olemme tottunoot. Tämä edel·
lytetii.än myöskin laiaaa valtioriko&oikeubista, ja laki on antanutkin niille vissin sotilaallisen leiman. Yhteistyömmo on oleva
hyvä. Minä olen tbtli. mmä antanut paikallisille päälliköilleni
määräyksen parhaan kykynsä mukl!.an helpoittaa teidlLn rehti"iinna.
Valitetta.vasti ei koko todiatuaaineisto vielä ola merkitt.y torttei_
hin. Tämä työ on 8uoritettu loppuun heinäkuun puolivälill8ä. Sen
vuoksi o....t asiat järjeatettivät niin, etti tuomioistuimifIU eeitetään
vain ne jutut, joi8lla tutldmuspaperit sellaisinaan ilman todietu&-

*
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aineistokorttia osoitta.vat v$.ngin rikollisuuden. Ne, jotka kieltä·
vät rikokscn~a, vaikka. on olemaesa. Iyitä epäillä heitä., luvat sen
t.Jria. odottu. tuomiotaan, kuooee minä pa.itallisen päii.llikijn tilauk·
IMta voin lähettää tii.lle mahdolliset, näitä vankeja koskevat 00_
distusaioeistökortit, ja minä uskon, että tuomioistuimi11A on sitä.
ennen riittiivästi työtä käsitellessä.än juttuja, jotka ovat selviä
ilmankin näitä todistU.'laineistokortteja.
Mitä tulee ranga.istusvaatimuksiin, niin pyydän minä sellaiseeaa
tarkoitukses.'la esittää. armeijan tahdon ja. toivomuksen seur8avt.8ti:
Kuolemanrangaistusta on "aadittava johtajille, sotilaalliaille pääl.
liköille, sota.agitaattoreille, murha.a.jilJe, ryqvireiJIe ja muille rois_
toille. Johtajat ja agitaattorit y.m., jotka ova.t tuottaneet puolue_
tovereilleen kurjuutta ja aiheuttaneet syyttijmäin ja kunnolliaten
ihmisten veren vuotamisen ja niiden teurastamisen, ansait.sevat knolemanrangaistuksen, ja muut roiatot, vaikkakin ovat it«l olleet joh.
dettavina, cil'iitkii. ole olleet johtaj ia, ovat tehneet it8eosil 111'
piikai maanpotokseoen tuntematta. omantunnonvaivoja, MaanpetoI
on heidän rikollisuutens& huippu.
Kiti tuleoe ta.va.llisiin punakaartila.isiin, ei kellään ole mitään
syytä luulotel1$., että he ovat taiateUeet jonkun aatteen puolee~
Syyttäjille ja tuomio-istuimiUe minä olon lähettänyt litovi& to_
diatuksia. siitä, ottä punaiset olivat Venäjän joukkojen ja haLli_
tuksen kätyreitä SUOIDC8Sa.. Kukaan suomalainen ei voi viLittää
rehelli.sC8ti taistelleensa aatteensa. puot.eBta. kun on antautunut
kuolemanvihollisensa. johdettavakei, ja hänen aatteellisuutensa on
ollut vain hänen ritoJlisuutenBa.
Tavallisille punakaartitaisille on siis ankarasti vaadittava ran_
gaistusta maan· ja valtionpetokeesta.
Suomen armeijan ja Suomen tulevaisuuden elinehtona on, että
kaikki maanpettäjät ja kapinalliset saavat ankaran rangainuksen.
Kun armeija nyt jirjlllrtellään ja tehdäin vahnui nlkonaista. 'rihol.
lista vaatalo, ei 8Cn aelän taakse SOI. jäädi ,idisiä vihollisia, jotka
muutama vuosi vapautukaensa. jälkeoen leppeli.n ranga.istukllell8a Ukkumi&eMi lJUunnittelevat uutta. kapinaa.
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Mutta toiseltfl. puolen on olemaMa. joukko vähemmän syylliai!i.
sellaisia, jotka ovat pakosta liittyneet punaiseen kaartiin ja sel~
laisia., jotka ovat suorittaneet vain vähempiarVoista vahtipalveIusta
rintaman takana tai kuuluneet työkomppanioihin. Sellaisia ayytettäkOOn yleensä vain avunanucsta maan- ja valtiopetokseen. Jos
tuomio~istuimet havaitsevat heidän rikoksonsa' lievii.kai, sovelluttavat ne epäilemättä. avunantoa koskevia lakimääl~1ksiä ja vapaasti
alentavat heidän tuomionsa niin, että he voivat saada nauttia ~h
dollista vapautta. Kuitenkin on tarkoin harkitta,'a pa~B:n laatu
ja mia.sä. olosuhteissa 80 on tapahtunut, .Ja mitä. tulee niihin, jotka
ovat suorittaneet vahtipalvelusta, on heidän toiminnallansa voinut
olla hyvin auuri 8Otila~llinen merkit~, jos se on tapahtunut rinta.
man lähellä, linnoitetulla alueella tai sen läheisyydea.sä., Ja -rouia·
tett,fl.va on, että vahtimiesten toiminnalla rintaman takana oli pää.
asiallisena tarkoituksena estää Senaatin määrää.mä.in Suojeluakuntain syntymistä., ja että elleivät he olisi toimineet vahtimiehinä, ei
niin paljon punakaartilaisia olisi voitu.lähettää rintamalle, eivätkä.
rosvot olisi niin huomattavassa. määrässä vapaasti voineet liikkua
ryi:i.störetkilJään,
Työkomppnnioita taas oli monenlaisia. Muutamat olivat sodan.
käynnillo yhtä. tärkeitä kuin toiminta rintamalla., ja sellaisten työkomppaniain jäsenet tuomittakoon yhtä ankarasti kuin rintama·
miehet. Toiset taas eivät tehneet muuta kuin jatkoivat entistä työ.
tänsä tehtaissa valmistamalla sotatarpeita tai olivat muissa rauhallisissa töissä. Yleisenä sääntönä on pidettävä, että Te halki.
tessanno jokaista scllaista. asiaa, asctatto ibcllenne kysymyksen,
oliko syytetyn toiminta sOOankäynnill6 tärkeä. tai ei, toisin sanoen:
Teidän on käsiteltävä nämä asiat enemmän sotilaalliselta. kannalta..
Edelleen on olemassa. suuri jou,,"ko niitä, jotka ovat syyllisiä valtiopetokseen. Kaikki ne, joilla vallankumouksen aikana oli val~
tion tai kuntain toimia ja virkoja, tai esiintyivät vaUankumoukllellisina tuomareina tai syyttäjinä, komi6Saareina j,n.e, Heidän rikol_
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lisuutellsa kantt\vuUII riippuu heidän aeemansa tärkeydestä ja myöskin siitä, miten he käyttivät asemaansa.
Tulen nyt vihdoin niihin, joita oukäaiteltii.vii. Rikoslain 16 luvun
8 §:n mukaan. Kanaan mielipiteen mukaan on suuri merkityt
sillä, ettei laiminlyödä ankarasti syyttää niitäkin, varsinkin
kiihoittajia., sillä vaikkakaan he heikkoudeetaa.n eivät ole u.u.lta·
neet ottaa Stlofluai_ti osaa aseelliseen toimintaan. on kuitenkin
heidän toimintansa. useaase. taJlfLukaessa. ollut ma.alle yhtä. tuhoi.aa.t..
Lopuksi pyydän saada teroittaa, että. on syytä. jättii.il. oikeuden
harkittavaksi, olisiko vakoojat jätettävä tuomittavibi sota·oikeu.
daua Sotavoimien rikOIIlain mukaan, eikä siis valtiQrislr.o80ikeuk·
,i,aa. "

Tämä asiakirja puhuu selvää kieltä. Ylimielinen
komentosävy niitä laitoksia kohtaan, joiden tuli valvoa
Oikeutta, pelkkien ilmiantojen ja väitteiden avulla todistaminen, "johtajain, sotilaallisten päällikköjen, sotakiihoittajain, murhaajain, r yövärien ja muiden roistojen"
raaka rinnastaminen, ke.hoitus käsittämään vartio- ja työkomppaniain rikollisuus "enemmän sotilaalliselta kannalta", kaikki tämä saattaa kIrkkaaseen valaistukseen
erään puolen "valkoisten" huovien älyllisyydestä. Me
emme tahdo saattaa itseämme syylliseksi samaan 80keuteen, mikä tässä. esittäytyy, väittämällä "tavallisista
valkokaartil8isista", että. ''kellään ei ole mitään syytä
luulotella., että he ovat taistelleet jonkun aatteen puolesta", vaan päinvastoin tunnustamme ne esimerkit,
mitkä ovat olemassa todellisesta aatteellisuudesta. Mutta
toiselta puolen on todettava, että juuri lainaamamme asia-

,
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kirjan mukainen. henki oli levinnyt hyvin laajalle suoma·
laiseen porvnristoon.
Eikä voida täydellä syyllä sanoa, että se minkä sota·
aika näin synnytti, vielä olisi kokonaan kadonnut. Mo.
nella taholla elää vielä sama henki, vaikkakin hiukan
rauhanoloihin mukautuneena, minkä voi huomata viimeisten vuosien kokemuksista .

.. 18 ..

Puolueenperustajain jullu.

Joulukuussa 1919 pidettiin Helsingissä sosialidemokraattisen puolueen puoluekokous, ja siinä esiintyi komrnunismivivahtcincn vasemmistovähemmistö, joka vastusti
tehtyjä päätöksiä ja ryhtyi kokouksen jälkeen toimenpiteisiin oman puolueen per4stamiseksi. Tätä tarkoitusta
varten valittiin toimikunta, joka suoritti valmistavat
työt, laati puolueohjelmaehdotuksen y.rn. Sen jälkeen
kokoontuivat eräiden työväenjärjestöjen edustajat yleiseen kokoukseen Helsinkiin toukokuun 13 päivänä 1920.
Tässä kokouksessa päätettiin perustaa Suomen sosialisti.
nen työväenpuolue, minkä jälkeen hyväksyttiin puolueen
ohjelma ja D.S. menettelytapaperiaatteet. Seuraavana
päivänä päätti äsken perustettu puolue "omalla ohjel.
malla" liittyä kolmanteen internatsionaleen. Samoin
kuin oli kartettu nimittämästii puoluetta kommunistiseksi, varottiin myöskin, tietysti huomioonottaen viran-
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omaisten tunnetun suhtautumisen, ehdoitta liittymästä
kommunistiseen työväenintcrnatsiollaleell. Kokouksessa
oli läsnä, paitsi sanomalehtimiehiä, useita poliisivallan
edustajia, ja kolmanteen internatsionaaleen liittymisestä.
tehdyn päätöksen jälkeen katsoi poliisimestari porvarillisen mielipiteen painostamana ja hallituksen tieten, velvollisuudekseen puuttua asiaan. Kokous hajoitettiin, noin.
kaksikymmentä "johtajaa" vangittiin ja heistä yhtätoista
vastaan nostettiin syyte valtiol?etoksen valmistelusta Turun hovioikeudessa.
Kun Ruotsissa tavallisesti ollaan taipuvaisia kuvittelemaan, että suomalaisen oikeuden puuttuminen sosialisteja
vastaan, ainakin kun vaaditaan edesvastuuta valtiopetoksesta tai sen valmistamisesta, lähinnä perustuu syytettyjen ja Venäjän kommunistien keskeisten salaisten, kapinaa
tai jotain sentapaista koskevien, vehkeilyjell. paljastamiseen, saattaa olla syytä huomauttaa, että tällainen käsitys on aivan väärä, ainakin mitä tulee viimeisten vuosien
huomiota herättäviin syytteisiin. Sen sijaan on, kuten
seuraavasta selonteosta voidaan havaita, ilmeisesti kysymyksessä suoranainen mielipiteiden vainoaminen.
Mitä lähinnä tulee nyt kysymyksessä olevaan juttuun,
perustui syyttäjän syyte osaksi kolmanteen internatsionaaleen liittymistä. koskevaan päätökseen, osaksi kahden
ssialqrj&n sisältöön, nimittäin puolueohjelman ja n.s. menettelytapaperiaatteiden. Jotta kävisi mahdolliseksi
oikeudenmukaisesti arvostella sitä poliittista puoluetta,
joka on muiden maiden kommunististen puolueiden suo-
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malaisena vastineena, haluamme lyhyesti selostaa. eräitä
puolueohjelman luonteenomaisia kohtia. Puolueohjelman
johdantq kuuluu:
"Suomen SOBialistinen työväenpuoluo on köyhälistön luokkataistelun puolue, jonka. ohjelmana on kapitalismin poistaminen ja. 8OIlia_
listi.scn yhteiskunnan rakentaminen."

Vertauksen vuoksi esitettäkÖÖ'n vlUltaava kohta Ruotsin
kommunistisen puolueen ohjelmasta:
"Puolueen tarkoitu8perii.nii. on yht.eistoimiDllusa kaikkien kan_
at'Iinväliseu kommunismin pohjalla olevien muiden maiden puolueiden kan88!\. vaikuttaa kapitalidisen yhtei8kunnan koiiltumiaebi
köyhäli8tön diktatuurin avulla ja ~ellai sen neuvo~totasavallau luomiseksi, joka toteuttaa sorrettujen luokkien aineellisen ja henkiaen
\"apauttamisen.' ,

Kuulee heti, että tässä. on paljon täyteläisempi taistelukutsu. Mutta myöskin Ruotsin sosialidemokraattinen puolue on ohjelmassaan selittäytynyt kapitalistisen yhteiskunnan viholliseksi, sikäli kuin selviää sen säännöistä :
"Puolueen pää.määrii.nä on, yhteistyössä. muiden maiden 10lialidemokraattimn puolueiden kauua, vaikuttaa porvarillisen yhteis_
kunnan taloudellisen järjestyksen uudelleen luomiseksi. ja toteuttaa
riietettyjen luokkien yhteiskunnallinen vapauttaminen henkisen ja
aineellisen kulttuurin turvlUmisekli ja kehittämiaekei."

Kysymyksessä. olevan suomalaisen puolueen ohjelma
sisälsi vielä edelleen ensin sosialistisen katsomuksen mukaisen historiallisen esityksen kapitalismin kehityksestä
!t
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ja alkavasta rappeutumisesta, ja tuli sitten seuraaviin
positiivisiin selityksiin puolueen yleisestä tarkoitusperästä:
"Suomen _ia1isUnen työväenpuolue ei tahdo, ettli. köybii.liatön
pitäisi luopua lliiti punaiflellta lipusta, ~iitä Bo~inliBtiSC8ta. työviLenaatteeeta ja siitä proletaariaen '! ansanvallan päänuralista., jota tässä.
maassa köyhii.lilltön joukot ovat ennenkin luokkatainelussaan tietoiflellti tai vai~tomai.ae8ti johtotähtenä.än pitäneet_ Päinvaatoin,
siitä on yhä ja loppuun asti kiinni pidettävä. Se on pidettävä puhtaana porvarillisiata vään!nnybistL Marxin opetubet, joiden poh.
jalla kolmas internat&ionaale aatteelJiflellti 1101Il00, ovat nyt jos koskaan kaikessa kirkkaudesaaan ja llUurundeesa.an otett&vat maamme
työväenpuolueen toimintaohjelmaksi.
Suomen sosi.aIi~tinen työväenpuolue ei myöskään tahdo hajoitettavabi maamme köyhälistön luokkataistelurivejä. Fliinvaatoin,
puolueemme kutsuu luokkatietoilIen kÖyh!i.listön hajonneet rivit jU_
leeu kokoon, sllun!ui, vankaksi, tarmokkaabi ja päimiUi.ril!täin
tietoiseltai järjeet3kai. Puolueemme tahtoo järjeatää. Suomen köy_
hälistön iteeniillek~I, kaikille porvarillisille puolueille vastakkaiseksi puolueeui, joka ei niiden kanssa yhteistoimintaan pyri eikä
lI1loel;u, vaan paljMtaa riilrtil.jien ja riilltettyjen eovittamattoman
ristiriitaisnuden. Kaikin tavoin puolueemme tahtoo kohottaa köyhälistön tietoiauutta, kykyä ja voimaa Ben edQfJ8ä. olevan suuren
historiallisen tehtävän suorittamiseen.
S~ wrialil"_ tY~P"Ol1Ht " i ""hoitol tyliUi~
anorkiltirit", vähitr6flalltQihm, epäjärjeltylc.m"" mellakoihin eikä
l:cpim»hi",. Pätlwa"loi", plloluummo tahtoo val"tu3- ja järJutä..
",iltoimm7l6lloon ooikutfoo ,..lIen I1Hmt_. että tyÖtliknlaokon. itJ
wrialilmin. fiiyddlln.ea "oitlo 300wteUoi,riin. II. iin. 11 y v ä,,;j
järje,tyk,,,,,ii, ",ii", 7"oullolli. tl ti jo tiek 0 k II- tI 41 t 1, ",iin. kWultOlMlti ;11- ftOPe/JItt ktn Mn.Mn mahdol.
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on.") Mutta millään puoluepäätöksillä. ei edeltä.piiin voida
miirliti niitä muotoja, joissa. tulee täyttymäiUl koko maailman
kiiaittii.vä. yhtewl1lJJ1t.1linen vallallkumollllproseui. Se on hiatorial.
liata. luonnonkulkua. jota ei puoluepiätöksillii. mielivaltaiaesti ohjata, ja aitå ei voi Suomeesakll.lln kukaan sivuuttaa. tai kiertää, ei
köyhälistö eikä köyhälistön järjestöt, ellcmpiiä kuin porvaristo ja
sen järjoatöt. Enimmän tulevat tämän prollCSSin valtioUi8et muo..
dot riippumaalI t1lÖt>~ tJihoUi."ten. 1«'iyU{jmi6tli taidelut4vMa.
Porvariaton häikäilemätön vikivalta ja terrori useissa. maiasa. vai·
keaati ehkiliaovät _ialiatiaen vallanknmouben mahdolliaimman
rauhallista. ja kivntonta toteutumiata_
Raekaste., aitkeää ponnistusta joka tapaukse&3a vaaditaan kunkin
maan köyhlUiatöltä riiBtii.jäluokkain vastarionan voittamiseksI. Paljon käraimykaiii. voi vielä olla keskettivänii., paljon vastoinkäymi_
aUWn. Kanaamvälinen pä.ii.omamaht-i järjestää. patoja, aulkujll.,
saartoja ja hyökkäyksiä. kaikkialla, ll'lillll.ii.. sitä. vaara enimmän
uhkaa. Mutta aitä uhkaa jo vaara joka puolelta, sillä. köyhä.lidön luokkataistelun voimiin yhtyy nyt imperialiatiaten valtioiden sort&mien kaD80jen vapaustaiatelu. Mikään sortovalta
ei enää pyayväiatä jalanaijall 1Ia&. Ainoaat&an köyhälistön kan.
sainvälinCD oenvOlltovaltain liitto kykenee pelastamaan ihmiskunnan kaikesta siitä rappiosta, raakuudOllta ja. vcrenvnoda.tukeesta,
johon sen kapitalismi on syÖllllyt.
Suomen sosialistisen työvä.eopuolueen läh'mpiillii tehtiitJiina tm
l:oU:itl 4 800m.e" kOyAiilit1iin ivokkatai.aklu" wthriua
~, että köyJaäli.atö tJ4llItube!l$o, järJwybmuii, kyl.-ynlä Ja
vo;fII4:fIH puolelta mahdoU,,"mm~m nopea.d'i koho~ h~klriall,"R
tehtiilltl1l8& fMQlle }4 tUli t yöoo&nloo1«m vUwlli.aten vadannfa mGljdtlllVimman pian hojO(j(J }o murtuu. Nii'tll Ul:Mmp1d tehtätJili vartml. "dellt ptIOllkI OR~m.(I(In yla1tyi.akohtairiG oAjrit4 _
mukaon
MR tOnlllt "MlK.") Mutta Suomen _iaJittieen työväenpuolueen
l'a1'llmainen ohjelma kiaittäi ne suuret ybteiakunol.lliaet muutobet,
i~ta

,,"nollen

-) Teldjll.n kuni1'Ointi,
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joiden kautta lopulta .oaialistinan ;rbteiakunt.ajärjeet'8 tulee toUlUtetobi.

Senjälkeen seuraavassa yleisessä poliittisessa ohjelmassa lausutaan m.m.:
P orvarillinen l'aUiokoneisw on poilltdctal'a ja virkal'llta karll:oi.
tettava kaikkialta. Sen sijaan on jätjeatettll'ä kö,hälutön l'Ilta
työvienneul'OItojärjeatelnlii.n DluodoeM.

Sitten seuraa lähempi selvitys kommunistisen yhtei<;kunnan järjestyksestä.
Kärsimätön lukija tahtoisi ehkä tässä huomauttaa, että
kaikki nämä ohjelmajulistukset ovat vailla mielenkiintoa,
mutta minä muistutan vielä siitä, että juuri nämä pitkät,
painl!tut, teoreettiset puolue ohjelmat ovat ioukkosyytteiden, 'Vangihemi.den ja ankarain kuritmh'IWnerangaistm_
ten pohjana!
Turun hovioikeus, joka katsoi vastaajat syyllisiksi vaI..
tiopeloksen 'Valmisteluun, tuomitsi tämän puolueohjelman
nojalla yksitoista henkilöä kuritushuonerangaistukseen,
vuodesta ja kuudesta. kuukaudesta yhteen vuoteen sekä
kolmen ja neljän vuoden kansalaisluottamuksen menetykseen! Neljä syytetyistä oli kuitenkin vuoden 1918
oikeudenkäytössä aikaisemmin mainituissa valtiorikosoikenksissa tuomittu rangaistuksiin, joita armahdukset
olivat sitten lyhentäneet. Nyt palautettiin nämä rangah.·
tukset, niin että rangaistusmäärät näille neljälle henki~
lölle todellisuudessa olivat kolmesta vuodi!lsta kuut, ~n
'VUOteen, vastaavin huonomaineisuusrangaistuksi,n.

,
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Hovioikeus oli erityisenä tuomion perusteluna maininnut Helsingin kokouksen päätöksen kolmanteen internat·
sionaaleen liittymisestä. Tässä kohdassa olivat vastaajt.t
kuitenkin voineet vedota m.m. professori Allan Serlachiuksen, Suomen ehkä rnaineikkaimman rik06Oikeudentuntijan, erityiseen lausuntoon. Serlachius oli esittinyt m.m. :
Klaittlli.kö päätöe liittyä kolmanteen intemat3ionaleen valtiupet.oben vahoi.telUD ulkon.iaet. (objektiiviset) tunnusmerkit, on
kena.ue.an mahdotonta eanoa tUlltematta. tal'lkalleen, millainen
yhtymä kolmae intemataionale on ja erittäinkin tämän yhtymän
valtiollista ohjelmaa. TMsii. 81lbOOl'esa häil" I,,te kokonaan il.
rnusa, ,illä uiakirjoiata hakee t.urhaan viihintäkäiW 8elvityatli.
niitti molemmiata pefUJkyaymyklistä. Ja juuri tällilllon aelvitya
aliai ollut aitikin välttlmäUömämpi, kun harvalla ihmisenä t.ini
lItl.MM on autontieet (pätevät) tiedot kolmannen intematsionalen
todelli_ta laad,",ta. Ykain Iyytetyilläkään ei näy kaildlb. olevan
aam& kälityl kyaymykseuä olevan yhtymän luonteesta ja sen valtiolliaeeta. ohjelmaata. Aaiaa ei eiia tuinUan lI&a pitää kaikille
tunnettuna (notoorisena) ja eemmoisena selvitystä. kaipaamatto.
mana. Syytettyjen esiintuoma tosiseikka, että ve.aemmiatoaialiatit
usei8sa. maissa ovat yhtyneet eiihen, ilman etti!. tämä. Oli siheuttanut mitään toimenpiteitä heiti!. vastaan valtiovallan puolelta, pu_
huu kieltämättä vahvana aihotodistuksen" (indisiona) 8yyttäjän
käsitysti!. vaetaan tistii. yhtymästä, mutta täytenä todistukuna eiitä,
että tämä käsitYB on vli.rä, sitä tuskiIl voitaneo pitli.. Virallinen
eyyttäjä puolestaan ta.. ei ole edea yrittänyt todists.a omaa, Iyytettyjen v&llta&nsanom&a kisitYltään oikeaksi. Eu aiie voi tullI!.
muuhun tulokseen kuin otti toiltaieekei on aivan selvittämäWn kyeymys, kbittääkö Suomen vascmmistosialiatien viime toukokuun 13
ja U pni ktkemi. pää.tÖl kolmantooon intema:taioIlaleen yhtymisestä
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tekoa, jolla on valtiopetoben valmmelun ulkonaiset (ob.
jaktiviset) tunnusmerkit.
Mitä teou ~ubjaktiiviqeen puoleen tulee, ei. aaia myöskään ole
selvä. Voidaan tosin sanoa vähimmin luultavabi, että syytetyiUi
olisi ollut tietoisuus siitä, että tuo päätÖl! saattoi käsittää jotakin
oikeudenvwaiata, koska päätÖl! tehtiin julkisesti asiauomaisen po.
liisiviranomaisen läuäo.lessa. Mutta mahdotonta tJimä ei suinkaan
ola. Eihän ole lainkaan tavatonta, että valtiolliaet radikaalit, luot·
taen milloin valtiovallan voimattomuuteen, milloin taas sen hellä·
kouraisuuteeD tahi valtiollisesti vainqtun marttyyrin sädekehää ta..
voitellen ehdoin tahtoo juuri poliisin silmien edeYä ryhtyvät tekoi·
hin, jotka aivan hyvin tietävät rikollisikei. - Teon nbjdrtiivistn.
puolta edes suunnilleen oikein arvoatallakBeen täytyy olla persoonallisSllti kosketukeessa tekijän kanasa. Pelkkien p(iytlikiTjojen no_
jaHa on tämä tehtävä mlltei toivoton. Pöytäkirjoista saa mielestäni tässä. tapaubes8a sen käsityksen, että pilät&! kolmanteen inter·
nauionaloon liittymi_tä, päätöksen tekijän 0maMa. mielestä oli
pik6D.lmin poliittisen uskontunn\l8tuk!en omaksuminen, teoreettisen
kannan mäiriäminen kuin faktiJlinen toiminta sen tahi tuon val_
tiolli&en ihantoon toteuttamiseksi. Miten omabuttu teoreettinen
/renta oli käytännÖSl!ä toteutettava, näkyy päätöksen tekijälle ollGen
cura posterior (seikka, josta vuta myöhemmln on 'hnolehdittava),
jonlw pohtimiseen ei vielä ehditty päästä, kun poliisi puuttui
uiu.n. Päätöksen tekiji:lillä ei siia enempU. kuiu asian valmista_
jillakaan nähdäkS(!ni ollut sitä tietoieuutta tekonl!8. uu,iuialJiseet3
laadusta, minkä tahallinen valtiopetoben valmistelu edellyttää.
Ylläol6van perusteella tulen siis siihen lopputuloksee~, että rrn.
tetyitä - niin yhteisIruntavastainen (ae08ialinen) ja yleisvahingol.
linen Imin heidän tohwntalllla on ollutkin - ei voida tnomita val_
tiopetokaen valmiatalu~ta.
Kirkkonummella, 27 pnå elokuuta 1920.
AIlan 8erlaehiue.
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Kuten nähdään perustui Serlachiuksen lausunto pääasiassa siihen tosiseikkaan, että kolmannen internatsionaaIen todellinen luonne ei jutussa ollut selvitetty. Kuitenkin -on huomattava, että Serlachiuksella ilmeisesti oli
se käsitys, että syytös pääasiallisesti nojautui kysymyksessä. olevaan yhtymispäätök.seen, koska poliisit puuttuivat asiaan vasta tämän päätöksen jälkeen. Niin näytti
yleinen mielipidekin käsittävän asian. Se selvittää myookin Serlachiuksen loppulausunnon, että - <koska tätä yhtymistä ei voida pitää rikollisena - vastaajia ylipäänsä.
ei voida tuomit.a vaItiopetoksen valmistelusta. Että jo
ohjelman ja menettelytapaperiaatteiden hyväksyminen
perustaisi valtiopetoksen valmistelun, sitä. hän ilmeisesti
ei ollut ajatellut. - Professori Serlachius 'osoitti lausunnollaan, että erinäisillä tahoilla Suomen lakimiesten joukossa on vielä jäljellä sitä rohkeata itsenäistä henkeä, jota
Runeberg "Vänrikki Stoolin tarinoissa" maaherra Wibeliuksen persoonassa ylistää.
Kaikki oli kuitenkin turhaa. Tahdottiin tuomita ja
tuomittiin. Korkeimmalla oikeudella oli sama hyvä t.ahto.
Mutta se ei ollut kuitenkaan oikein tyytyväinen hovi·
oikeuden perusteluihin. Samoin kuin terve yleinen tietoisuus pitää suoranaista mielipidevainoa jotenkin hylättävänä, ei myöskään juriidinen tieteisoppi myönnä, että
ihmisiä rangaistaan siitä, mitä ajattelevat; tarvitaan
rikollisena pidetyn ajatuksen aloittava toteuttaminen ennen kuin oikeus voi puuttua asiaan. Korkein oikeus luopui väitteestä rikollisesta yhtymisestä kolmanteen inter-
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natilionaaleen, luopui myöskin käsityksestä, että. pelkkä
puolueohjelma sellaisenaan: riittäisi, mutta otti sen sijaan
esille n.s. meneUel,ytapaperjaatteet. Korkeimman oikeu·
den päätöksen ytimenä on väite, että vastaajat jo hyväksymällä "menettelytapaperiaatteet" olivat ryhtyneet toi·
men-piteisiin järjestön ohjelman toteuttamiseksi. 1.fe lai·
naamme:
"Koska valittajat, parustaeesaan puhoonaolevan järjeatön, jonka
tarkoitus oli poistaa porvarillinen nltkkoneieto ja asettaa sijaan
köyhiliston valta työväenneuvostojärj'Jlltelmän muodos.sa, ovat järjestön ohjelman toteuttamista YarWn hyvii.kayneet menettelytapa·
periaattoot selittäen niissä. m.m., että vaikka vaWomuoto kapitalistisessa kansanvaUaasa oli niin järjestetty, että elinä näytti enimmälle oealle kausaeta olevan myönnetty yhtäläinen oikeus vaikuttaa
valtioelämän <lhjaamiseen tahtomaansa suuntaan, köyhälistö ei kui_
tenkaan voinut sille myönnetyllä oikeudella saada vslloUetubi vaI.
tiollista herruutta eikä lakkautetuksi kapitalistista omistusta. ja
(Jtt{i köyhälistö koetettiin pimittiiä. uakottelemalla, että eduskunna.llisella uudistuspolitiikalla voitiih saada työväen tila siedettäväksi,
St1di tUli kapitalistisen maailman sisäiset ristiriidat olivat kansainvälisen aodan aikana ja 1100 päätyttyä johtaneet kansainväliseen
proletaariseen vallankumousliikkOOfleen, johon Suomenkin luokkataistelun kohta.lo oli sidottu, Ja tädä käy selmlk, että järjestö on
aikonut käyttää laittomia keinoja valtakunnan voilU8llS8olevan hallitusmuodon kumoami8eksi, katsoo korkein oikeus, etteivät •• _..•
(va1ittajat) ole esittäneet syitä muuttaa lIitä lopputulosta, johon
hovioikeus on päii.tökseB~ään johtunut ja. joka siis, mikäli heiti kOl!kee, jlä pyayväklli."

Korkein oikeus, muuttaen hiukan hovioikeuden rankaistimääräyksiä, laski korkeimmaksi kuritustiUoneran-
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gaistukseksi 5 vuotta 10 kuukautta. Korkeimman oikeuden päätös on annettu huhtikuun 20 päivänä 1921. e)
Suomen korkein oikeus oli täten monen lakimiehen mielestähastunut alas objektiivisen oikeuden tuomiopaikalta
heittäytyen poliittisiin taisteluihin. Oikeus lainautui
lain tulkintaan, mikä on ainutlaatuinen koko sivistyneessä
maailmassa, mikä selviää. '!l:iitä kouraantuntuvasta tosi.
asiasta, ettei mitään samallaista tuomiota ole annettu
Skandinaviassa, Saksassa; Englannissa, Yhdysvalloissa
j.n.e., missä lait eivät ole lempeämmät eivätkä kommu·
nistit sävyisämpiä kuin Suomessa. Mutta lukija itse vas·
tatkoon siihen omantulUlOU lI:ysymykseen, olivatko kysy·
myksessä olevat syytetyt pelkällä ylempänä. lainattujen
ohjelmalausuntojen hyväksymisellä sanoista ja lauseista
siirtyneet sellaisiin konkreettisiin petostoimiin, jotka. oli·
sivat rangaistavat monivuotisilla kuritushuonerangais·
tuksilla.
Tällä. huomattavalla päätöksellään korkein oikeus myöskin loi pohjan seuraavalle suurjutulle sosialistista työväenpuoluetta vastaan, kun täten syntyi ennakkotapaus,
johon viitattiin siinä valtiopetoksen valmistamista koskevassa joukkojutu!?&8, joka alkoi Turun hovioikeudessa syk.
syllä 1923.
") On hUOIlIAtt&va, että Suomen rikoa1aki, päinvastoin kuin Ruotsin, aiaältiä. mii.äriykBen "valtiope:toben va;1miatelWlta ", ollen lä.heistä sukua Sakaan rikoalaiua eaiintyvälle miäriybelle. Kyeymykses&& olevan lakimiiäräyksen lainopillinen aisältö on lilhemmiu
.e1vitetty vuoden 1923 suurta valtiopetoajuttul käaittelevän aeloDteon yhteydenä.
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Haulaki/Jijutul.

Hämeenlinnan hautausmaalla oli 1918 haudattu 3,500
ruumista. Siellä lepäsi osa'ksi sodassa kaatuneita punaisia ,osaksi valkoisten voiton jälkeen ammuttuja työläisiä.
- ja miten. julmasti ja vastuuttomasti näissä teilaustilaisuuksissa mein menetettiin, sitä olemme jo kosketalIeet - osaksi myöskin vankileireillä surmansa saaneita.
:r.Utä. viimeksimainittuihin kuolleisiin tulee, on muistettava, että he tavallisesti olivat henkilöitä, jotka eivät
olleet milloinkaan olleet mlnkäänlaisen tuomioistuimen
edessä. Useimmat heistä eivät edes hallituksen silmissä
olleet rikollisia, kun vankienottamisella oli pikemminkin
ollut eräänlainen suojclustoimenpiteen luonne, ja myöhempäin oikeustutkimusten täytyikin todeta vankien vaI·
tavimman osan syyttömyys. No hyvä, tälle hau~us
maalle, D.S. punaisten joukkohaudoille, pystyttivät paikkakunnan työväenjärjestöt toukokuussa 1923 yksinkertaisen, sileäksi hakatun hautakiven, jossa ei ollut minkään-
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laista omistuskirjoitusta. Tämän kirjasen·) kansilehdellti.
on kaksi valokuvaa. Toinen kuvaa tätä kiveä, "ka.pinapatsasta ", kuten porvarilliset sanomalehdet sitä kutsui·
vat. -Sen vieressä on toinen kuva samasta kivestä, suoje·
luskuntalaisten kaadettua ja räjäytettyä se.
Sillä niin tapahtui heti jälkeen, että valkoinen yhteiskunnan suoja hyvin raa 'asti hävitti hautakiven. Ja sel·
lainen on it.<;e asiassa henki monella taholla Su()messa,
ettei sosialistismielisen työväestön sallita edes pystyttää
vaatimatonta mykkää hautakiveä:kiliin kuolleille t()vereil.
leen. Suojeluskuntalaisten kunnotonta tekoa punaisten
hautakiville pitää porvarillinen mielipide vain ylistettävänä kunnokkuutena. Kuitenkin tiedetään, tai ainakin
()lisi tiedettävä, että 1918 kenttäoikeudet olivat äärimmäi.
sen puutteellisia hätätuotteita, jotka usein tekivät suoranaisia erehdyksiä, tavallisesti olivat kohtuuttoman anka·
ria ja aina antoivat tuomionsa sodan kuumeessa ja subjektiivisuudessa. Tiedetään, eLtä vankien kohtelu 1918
oli voittaneiden porvarillisten yhteiskuntaluokkien häpeä.
Olisi silloin ollut inhimillistä, jos suomalainen porvaristo olisi pitänyt näitti. sisällissodan uhreja vaikkapa harhaa.ntuneina kansalaisina, jotka kuitenkin olivat kuole·
mailaan sovittaneet sen, minkä mahdollisesti olivat rikkoneet. Ehkä okuviteltaneen, että Suomen työväki helpoim.
min unohtaa kaatuneet toverinsa, jos raa 'asti tuhotaan
niille pystytetyt muistokivet.
.) Tekijä. tarkoittaa ruotsalaisen painOQ6n kansHehteä.
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KUIl me alempana selost.amme erästä lyhennettyä. otetta
siitä kuulustelupöytäkirjasta, joka pidettiin - ei hautakivien hävittämisen, vaan niiden pystyttämisen johdosta,
tahdomme aluksi huomauttaa, millaisissa olosuhteissa.
tämä asia tuli tuomioistuimen asiaksi.
Asian laita oli niin, että. kun hautakivI oli pystytetty
ja paljastettu, niin oli porvarillinen sanomalehdistö kasvavalla voimalla ryhtynyt vastustamaan sitä., että lähimmät viranomaiset ylipäänsä olivat voineet sallia tällaista.
Näitä syytettiin leväperäisyydestä ja huolimattomuudesta. Läänin maaherra määräsi poliisitutkinnon asiasta.
Tällöin kuulusteltiin sekä tuomiorovastia, niiden kirkollisten viranomaisten edustajana, joiden huolena oli valvoa hautainhoitoa, että. poliisimestaria, jonka tehtävänä
oli järjestyksen yllil-Pitäminen Hämeenlinnassa. 'rästä
tutkimuksesta käy selville, että hautakiven pystyttäminen
ja paljastaminen oli tapahtunut asianomaisten viranomaisten tieten ja heidän ohjeitten mnkaan!.
'riian puutteen takia on huomattavasti lyhennettävä
pöytäkirjaa, joka käsittää 20 konekirjoitussivua ja sisältää 18 henkilön kuulustelua. Kuulustelupöytäkirja on
mielenkiintoinen .myöskin sen takia, että se luo laadultaan
kallisarvoisen, tietämättään humoristi~n kuvan siitä 8t1hdattomasta hälinästä mikä aiheutui tässä. pienessä "Kuopion takaisessa" yhteiskunnassa punaisten vaarallisen
hauta"kivcn pystyttämisen johdosta. Emme tahdo riistää
lukijalta tämän ainutlaatuisen laatukuvan synnyUämää
nautintoa, mutta pyydämme, ettei hän kuitenkaan unoh-
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taisi katkeraa tosiasiaa, mikä oli antanut aineiston tähän
tl'agikoomilliseen juttuun. Julmaan näytelmään muuten kuuluu, että pikku seikkain näennäisesti idyllisen
pinnan alla piilee armoton suvaitsemattomuus ja tyhmyyden lainkaan laimentamaton ihmisbalvWuminell.
Lainaamme siis pannen sinne tänne oman huudahdusmerkin:
"Tutkimukaiua on m.m. käynyt aelville SCUfaaVfia:
Sen johdosta, että. sanomalehtien levittämien tietojen ja yleisen kulkupuhecn mukaan Hä~eenlinnan uudelle lutherilaiselle hautauamaal1e, n.a. punaisten joukkohaudalle, oli,i toukokuun 16 päi·
\'ii.li.n mennessä. 1923 asianomaisetta luvatta pystytetty hautapataaa,
joka saman kuun 20 pnä olisi paljaatettu erinä isin juhlallillUubin,
johon paikallinen työväki oliai joukolla ottanut oaaa ja joissa vi_
rflnomaisten huolimattomuuden vuoksi olisi tapahtunut lainvaataista
toimintaa, sai ".t. Tampereen etsivän osaston päällikkö HämeenIUnin maaherralta suullisen määräyk&en toimittaa asiuaa tntki.
muksen, minkä vuoksi, ja sitten kun Hiimeenläänin rna.aherra oli
tutkijalle ilmoittanut antan6eD.llll kuluvan toukokuun. 19 pnä miiÄ_
rii.ybcn, että kaikki kapinallisten(l) julkinen juhliminen, kulkuoon
toimcenpaneminen, aeppelteu laskeminen ja puheiden pitäminen oli
kiellettävä, mutta että yksityiset omaiset saivat laskea soppeleensil.
omaistenaa haudalle(I). kuulusteltiin Hämeenlinnan polilaikamarissa 8eUltIavia henkilöitä, jotka kertoivat:
LlIänillN(1)(uti KaTZ Ludvig Enl-1li.tt : Eräänä 9unnun taipäivänä
ainakin n, kuukausi sitl.('u oli hän Hämeenlinnan lutherilai.ella hAu.
tauamaalla käyde.sii.ä.n nähDyt siellä D.8, punaisten joukkohaudalla
muutamia kivipaaaia, jotka hanturi oli ilmoittanut talvikeliUä aiDllO
tuoduiksi tarkoituksessa pystyttii.li. puheenaolovalle haudalle pat_
aas. ,Joitakuita päiviä. tii..män jälkeen olivat ent. saDomalehden toi,

,
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mUtaja Harald Toivola ja kauppa-apulainen Jalmari Kuuae\a tuoneet liiä.ninrovaetille kirkkohorra.nviraatoon kirkkoneu'OlItolle OfIoi_
tetun kirjelmän, joua. jonkun 'Hämee.nlinnan ja ympärillton toverihautain hoitokunnan' puoieata ilmoitettiin, että. n .. _ punaillten
joukkohaudalle tii.käliiisel\ii. lutheri1.a.il!ella hautausmaalla tullaan
pystyttämii.ii.n patsas_ Kertoja oli tällöin ilmoituk8en tuojille sanonut, ettoi patsa.a.n pystyttämistoimiin saa ryhtyä, ennen kuiu lupa
siihen on annettu ja ettei patsalUl!!a aaa olla mitUn uhkaavia. kir_
joituksia. Asia oli sitten ollut esillä kirkkoneuvoaroasa, joka oli
sen sitten siirtänyt kirkkovaltuustolIe, joka. taaa ei ollut ottanut
asiaa. kiiaiteltiiviikaeen, kataoen tarpeelliseluli ilmoituben tekijän
valtnubien selvillllllaamiaen. Tästä. päätöksestä. eli lääninrovaati
noin viikkoa. edellisen jälkeen antanut mainituille Toivolalle ja
Knuselalle kirkkeherranvir1l4to&Ba suullisen tiedon ja 6amlLUa kertaa noin tunnin ajan uiaata keskustellut heidän kanssaan, jolloin
lääninrovasti oli yhä luja.ati pit.ä.nyt kiinni siitä, etti!. luvan hankkiminen oli tarpeellista ennenkuin puheenalainen pawa pyatytetään.
Sekä Toivola etti!. Kuusela olivat tällöin kertojalle luvanneet koettaa estää patsaan pystyttiiminen ennen lu;e.n saantia, .aikka he oli_
vatkin yrittäneet taivuttaa kertojaa tiliä, että on yhtä helppoa
poillt.aa hautau,maalta olevat kivet pyatyasemasta. kuin maaatakin.
Lisäksi olivat Toivola ja Kuusela. kertoja.lIe nyt ilmoittaneet, ettei
pataaa.sea tule olemaan mitää.n kirjoitubia. Muutamia päiviä
edellisen jälkeen oli joku poikanen tuonut kirkkoherran vir1l4won
joukon työväenyhdistysten ja am.mattioS8.atojen valh.kirjoja. ja pöy_
täkirjanoUeita Toivolan ja Kuuselan valtuWlten eelvittämilJekai,
minkä jälkeen kuluvan kuun 12 pnä asia oli ollut eaillä kirkkoneuVOl:lto8ll8, joka aiil1li sen kirkkovaltuuswlle, joka taas vielä. ei uiu
käl!itelläkaoen ole kokoontunut. Patsaan pystyttämistä. ei lii.ä.n.in_
rovuli ole ollut näkemäsaä. Kertoja ei myöskiiii.n ole kälIlyt patsasta kabomassa, joten ei tiedä, onko se muodoltaan loukkaava.
Kertoja lisä.ai vielä, ettei hänen tietämä.nsä mukaan ole ennen ky._
symykaessä. ollut hautapatNan pystyttämietä haodalle, jota. ei ole
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omaisten omaksi ostettu ja ettei kertoja tiedä tällaisen tapauben
varalta olevan olemaaSII. mitään erikoisia sii.iidöksiii, lau.!luen kertoja
omana mielipitooniUin, että poliillivirll.Domaiset civät ole oikeutettuja
poi.stamB8.11 puheenaolevaa hautapat.M.eta ilman aaianomilltajain
siitä tekemää pyyntöi., ollen aaianomistajabi lääninrovutin mielestä katsottava kirkkoneuvosto_ Khkkolleuvoston puolesta ei täb.ä.n meunessii., mikiUi kertoja varmuudella tietää, 010 aaialll joh·
dosta poliisiviranomaiaten puoleen käännytty.
HämemtlinMn kaupungin poliirime,tari Lauri Kc,äjiinJi: Poliisi_
kamarin sihteeri oli toukok. 18 p. tullut poliiaimeatarille ClIittämään
poliiaikamarin kansliaan jätettyä Harald Toivolan Hämeenlinna.n ja
sen ympäristön toverihautain hoito toimikunnan puoleut& allekirjoittamaa ilmoitusta. Tämä.n johdosta oli kertoja mennyt lä.ä.ninhalii.
tukseen lii.iiniuaihtee.rin puheille, joka oli näyttäen kertojalle erästä
IfåDJcenlä.änin maaherranviraston kirjelmää Lahden kaupungin po_
liillimcatarille lausunut, että kyeymybe8aä. olevusa tapauk&el!ea oli
meneteltävä kirjeessä. mainittujen ohjeiden mukaisesti ja selittänyt
tarkemmin, että aiottua muilltojuhlaa työväentalolla ei voida estää
pitämästä, vaan on pideUävii huoli, että rikolliset, jos siellä. jotakin rikollista val'llinkin puheissa csiintyy, pannaan syytteeseen,
mutta että aiottua kulkuotta ei saa sallia järjestettävän. Li.!läksi
oli lääninaihteeri kortojalle käsitykllODiULn ilmoittanut, että on aa..
mau:tekevää, mitä. 'vil'lliä.' haudoilla. tullaan aoittamaan, miltä
kertoja oli saanut aen käaityksen, että haudoilla esitettivään 10ittoon ei tarvitse huomiota kiinnittää. Haudalla pidettävien puheiden luhteen oli lääninaihteeri kuitenkin ollut epli.tietoinen, ja ke.hoittanut kertojaa asian johdosta kääntymään maaherran puoleen.
Seuraavan päivän iltana klo 6 jitlkeen "olikin poliillimC8tari käynyt
maaherran puheilla, jolloin maaherra oli kertojal1e määrännyt, etti
bpiuallilltcn juhliminen, kulkueen toimeenpaneminen, aeppelten '
laakeminen · ja puheiden pitä"Illinen oli kiellettävä, mutta että ykaityiaet ap.avat laskea seppeleen omailltensa haudalle, ollen maaherra
vielä huomauttanut, että raja julkisen ja yksityi8Cn juhlimiaeD vä·
1t
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tiilI. on vaikeasti mäirii.ttäviai. TyövientaloUa pidettäväui juo
listetun muiatojuhl.n suhteen oli kertoja tullut .iihen käaityUeen,
ett.ei maaherl"lL tarkoittanut eitä eet.ettäviiJDJi. Hautapat.u.aD pal_
jaetamilleSta taas oli ma.herra poliiaimtll:ltarille ilmoittanut kieitykllCllsä olevan, että. ne, jotka pataaan ovat pystyttäneet, ae.avat
aen ykaityistll:lti paljaet8akin. Poliiaikamarlln palattuaan oli poliiaimtll:ltari kohuttanut edelllimainitun Toivolan puheillen8& ja ilo
moittanut, että aaamiellp ohjeiden mukaiatlllti kaikki ToiTolan
aeuraava.bi päiväbi ilmoittamat jul.kiset juhlimiaet ovat kielletyt
ja tullaan eatämä.ii.n, ollen polliaiD1tll:ltari erikoiaeBti selittänyt, että
kulkuetta ei saada järjeatäi ja että tilaisuudet haudalla eivit saa
olla julkiaia, vaan että vain omaisten on eallittava lukea 118pp&leenaä. Toivolan ilmoitettua, että haudalla aikovat pitäi. puheita
edelt.ii.päiIl hankitut puhujat ja että .ybinkert.aiaDuden IMUlvutt.amieebi puhujan pitiUai laekea seppeleet, jotka Toivolan ilmoituben
muka&n olivat omaiaten valmistamia ykainkertaUia haTU8tlppeleiti,
oli kerwja siihen nähdon, että kyaymykaeasä oleviua. haudow. on
kertojan tiedon mukaan haudaUuna n. 3,!iOO ruu.rniata ja etUL niin
ollen on vaikeata todeta, kenellä haudoiaaa on omaisia, lausunut
Toivolalle sallivan,a Iliottujen puhujien haudoilla puhua ja laakea
seppeleet, ·k nnhan puheet ovat ykaityiatä. laatua ja l8U.iaia kuin
seppeleitä. Jaakettaessa on tualliata Jauaua. lisäten poliiaimettari,
ettei puheiden ;ja toni&oiton li.aä.kai muuta ohjelmaa aaa haudoilla
e&ittää. Työväentalolla pidettävän muistojuhlan p itämistä ei kertoja sanonut estävänaä, vaan oli käaUnyt Toivolan huolehtimaan
aiitä, ettei eiellä mitii.än rikolJi,ta esiintyisi. Kaikkia uäitä miUi.räykaiä olikin Toivola luvannut noudattaa. Annettuun heti edelli&on jälkeen komiasaariolle mäiräykaen. kutsuttaa kaikki poliiellaitokseu miehet seuraavwi aamuksi ajoi88& ennen tilaauukaien
alkamlata poliiaik&mariin, 011 kertoja 8tlUra&V&n piiTin a&nlulla
määrännyt etsivän ylikonstaapeli Jokisen kaikkien muiden poliiai_
mif!llten kanasa, paitsi ylItä silloin ulkona vartioinorolla oleTaa jlr·
jestyakonataapelia ja kertojan luo poli.isikamariin rNtlrvibl jli.-
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aeitä. yhtä. yllltonataapelia ja kolmea järjeetYlkonata.apelia, fl6Ul'8.a·
mun aiaj päivänä aijottuja tilaisuubia työvientalolla ja hau.doilla, ollen Jokisen m.äärii. toimia mainittujen miesten päällikkönä
ja oli kertoja. Jokiaelle aeu lisäkai teroittannt, että kulkuoeu jät'jeetäminen on j oka tapaukaessa eatettä.vä ja että Jokisen, jos sen
muodoet.ami.n& yritettiisiin, tuli llihetW kertojalle poliisikamariin
siitä. tieto sekä että. puhujia ei ole tarvia keskeyttiLä, ellei erikoisen
räikeitä. esitetä, koeka heidät jälkeenpäin voidaan panna ,yytteeIOOD. Poliisimestari oli vielä määrii.nnyt, että euivii. konstaapeli
Kallion piti muietojuhlan työväentalolla loppuel!l& tulla kertojalIe
poliisikamariin tekemään raporttia ja ,itten yhden järjeety!kon8taapelin kllll8lla mennä pika'ajuril1a edeltäpäin haudoille järjestyk_tä huolehtimaan, Poliiaimestari oli sitten, miärättyiin vielä
polii,i1aitoben hevosen olemaan valmiina poliiailr.amarin pihamaalla
kello lh 11 a.p., koska hän aikoi tarpeen tullen käyttää ,itä, ollut
poliWkamariMa virkahuoneElseaan, jonne jonkun verran ylitae kello
1 päivällä ebrivä k0118taapeli Kallio oli poliisimestarille tullnt ker'
tomaan, ettii. muistojuhlatl8a oli osanottajia noin 300 henkeä ja että.
eriiii..esä juhla.aalin sivuhuoneeesa oli kiaitelty Upputankoja ja jon_
kun verran levottomasti Iiiknttu(I), mntta ettli. kaikesta päättäen
kulknetta ei tulla järjestämään, koska Toivoluin oli juhJuea julistanut, että .Jrulkue tullaan poliisilaitoksen taholta estimlUl.n ja ettli.
mainittua kieltoa tullaan nondattamaan.
Kello yhden aikaan päivällä oli kertoja nähnyt väkeä tulevan
työväentaloIta päin pitkin Hallituekadun jalkakäytiviä, jolloin nän
oli poliisilaitoksen hevosella ajanut n.8. KuivRll8illan päähän ja läh.
tenyt sieltii., havaittuaan, että. vW käveli rauhallisesti Läntiaen
viertotien jalkakäytävää, vain seppeleiden kantajieu käydeesä hevostiellä, kotiinsa. Saman päivän iltana oli mainittu Jokinen pu_
helimella poliiaimestarille ilmoittanut aeuranneensa määrii.yben
mukaiseeti tilaisuuksia, mutta ettei niiMä hänen käsityksensä. mulr.~ti mitään rikolliata ilmennyt sekä. lyhyesti aeloatanut tilai,unkai. . esitetyn ohjeltnan Biailtöä mainiten puhujien erikoiaeeti
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sanoneen, eUl,li haudoilla oltu mielenosoitukselli_ tarkoitukseMa vaan muistojuhlaa viettämli.ssä. Asiasta oli poliisimestari,
saatuq.an tietli.ä maaherran palanneen matkoiltaan, heti, mikäli
muistaa, toukokuun 22 p. kello B aikaan päivällä, käynyt maahernllle ilmoittamassa.
Vielä lisäsi poliillirnCf!tari, että. eaatuaan aanomalebdiatä tietää,
että. luterilaiselle hautausmaalle n.8. joukkoh:mdoille oli pystytetty
pahas poliiaimestarl oli samnna päivänll. kä.ynyt patssata katso·
massa, ollen se ollut louhitusta kivCf!tä. eikä edee t.a.aailria pintoja.
Alla oli kaksi toisenea päällä olevaa.' nelikulmaista. laaksa ki\'OO
jalustana, ja niiden plUillii. ylöspäin auippeneva, nelitahkolnen kar_
tion muotoinen ja päältä katkaistu kivi. Koko kivi oli arviolta noin
kolmen metrin korkuinon eikä poliisimeetarin mielestä ollut muodol_
taan loukkaava, minkä vuokai ja kun aaiuta. ei poliisilaitokselle
ollut ilmoitusta. tehty, ei kertoja ollut ryhtynyt tutkimusta toimittamaan. Pat8&&n pyatyttämisaikeista oli kertoja IlA&nut tietää vasta
pari päivä.ä. ennon edcllli.mainittUA bautalll!maalla kJl.yntiään. Poliisi.
mesta.ri oli silloin aaiaaaa. kä.ii.ntynyt lä.änin sihteerin puoleen, j C!ka
oli i1moittannt aaian riippuvan kirkollisista viranomaisista. Koska
poliisimestari tie6i, että. asiam oli kirkkovaltuustolIe ilmoitettu, ei
hän enään kirkonisännöitsijälle ilmoittanut."

Luettuaan tämän laajan tutkimuspöytäkirjan, mikä
osoittaa, ettii kirkolliset viran()maiset sietiviit muistopatsaan, ja että muisoojuhla oli vietetty poliisimestarin ohjeiden mukaan, luulisi ehkä asian ilman muuta voitava.n jättää. Mutta ei vain niin, kuten olemme jo aikaisemmin
kertonut, että hautakivi oli, välittämättä alkeellii~imma.s
takaan kunniantunnosta, kaadettu ja räjii,}'ltetty rikki,
myöskin syyte seurasi! Ei enempää kuin kuusi "kapinallista", joista kaksi oli valtiopiiivämiehiä, asetettiin
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syytteeseen Hämeenlinnan raastuvanoikeudessa. Syyttäjä oli hiukan neuvoton siitä, mikä rikos oikeastaan oli
tehty. Saattoi ehkä aja.tella "toisen maan luvatonta
käyttämistä ", mutta kirkkoneuvosto, joka oli asianomistaja, ei ollut tehnyt eikä tahtonut tehdä mitään ilmoitusta. Tai "rikollisen teon ylistämistii"f Mitään sellaista ei kiistämättömästi ollut tapahtunut puhe~a, vaan
oli siinä tapauksessa ylistämisen katsott~va tapahturreen
itse alastoman kiven 'kautta, mikä luonnollisesti oli kohtuutonta. Lopulta tultiin selville, että kivi oli ostettu
varoilla, jotka olivat han'k itut työväenyhdistyksen järjestämillä myyjiiisilIä ja vapaaehtoisilla lahjoilla, minkä
jälkeen raastuvanoikeus tuomitsi syytetyt "luvattomasta
rahainkeräyksestä ja yleisen järjestyksen häiritsemisestii": kaksi sai kumpikin kuukauden vallkeutta, muut
runsaat sakot.
Aivan samallainen tapaus sattui Riihimäen kauppalassa syksyllä 1923. Myöskin Riihimäellä uhkasi punai~
nen peikko työläisten kuolleita kohUj,an osoittamain kunnioitustunteiden muod09S8, mutta myöskin siellä oli onneksi ,kelvokkaita suojeluskuntalaisia,' innokkaita syyttäjiä ja aulis oikeus yhteiskunnan suojana!.
Riihimäen työväenyhdistyksen jäsenet haastettiin
Hausjärven. käräjäkunnan kihlakunnanoikeuteen aivan
samallaisesta "rikoksesta" Ekuin ylempänä selostettu, ja
asiasta antoi kihlakunnanoikeus tuomionsa 25 pnä loka~
kuuta 1923.
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Vuoden 1918 tapahtumain jälkeen oli Riihimäen työväenyhdistys päättänyt pystyttää toveriensa yhteishau··
dalle yksinkel'l:aisen muistokiven ja tässä tarkoituksessa
järjestänyt jäsenistönsä keskuudessa erityisiä huvitilaisuuksia tarvittavien varojen hankkimiseksi. Syksyllä
1923 kivi pystytettiin ilman mitään erikoisia juhlallisuuksia, jotta si~n vältettäisiin selkkaukset viranomaisten kanssa.. Haudalle laskettiin vain havunoksista sommiteltu seppele, jossa kahdessa punaisessa nauhassa mainittiin kaatuneiden muistosta. Itse kivessä, joka oli tu.'\kin metrin korkea ja leveä ja oli maksanut vain 3,000
markkaa, ei ollut minkäänlaista omistuskirjoitusta eikä
mitään nimiä. Kuitenkin muutaman päivän perästä jotkut "tuntemattomat" henkilöt särkivät kiven, ja työväenyhdistyksen johtohenkilöt asetettiin syytteeseen.
Sen jälkeen kun asia oli ollut kahdesti käsittelyn alaisena, tuomittiin se .henkilö, joka oli haudalle laskenut
seppeleen · "kehoituksesta tottelemattomuuteen lakia vastaan" kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen. Muut syytetyt
saivat suuria sakkoja "toisen maan luvatlomasta käytöstä" !
Nämä tapahtumat meidän päiviemme Suomesta kuvaavat sekä. syyttäjäkunnan ja tuomioistuimien osuutta auliina välikappaleena punaisia vastaan kohdistetuissa vainoissa, kuin ~yöskin sitä !lietämiitöntä tyranniuUa, mitä
porvarillisen mielipiteen hyväksymänä. paikalliset suojeluskunnat monilla paikkakunnilla harjoittavat. Selostetuissa tapauksissa osoittivat valkoiset kuntoaan luonnolli• 40 •

Hesti rankaisematta hävittämällä muutamia hautakiviä,
muissa tapauksissa on sattunut, että aseelliset suojeluskuntalaiset ovat yksinkertaisesti kieltäneet ja hajoittaneet
tavallisia työväenkokouksia. Aseettoonat työläiset ovat
voimattomia, ja viranomaiset antavat fascistien olla rauhassa. Tällä tavoin ylläpidetään jännitystä ja vihaa suomalaisessa. yhteiskunnassa.
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Rauhanjulistajain juttU.

Tässä. selostettavanamme olevan jutun taustaksi on
meidän palautettava mieliin osa niistä seIkkauksista, joita
Suomen. ja Venäjän välillä v. 1918 jälkoon on ollut Kaukokarjalan johdosta.
Ensin hiukan tästä aivan liian vähän huomatusta met.
säisestä maasta,,joka pitkässä kaaressa sulkee koko Suomen
itäisen rajan, koillisessa ulottuen Vienanmereen., etelässä
osaksi muodostaen Laatokan pohjoisen rannan. Sen barvassa-asuva suomalainen väestö, joka pitkän Venäjään
kuulumisen aikana ja muusta maailmasta eristyneisyytensä johdosta on saanut osittain venäläisen erikoissävyn,
OIL pääasiassa pientalonpoikia ja työläisiä.
Tsaarin
aikoina omistivat kreikkalaiskatoliset luostarit sangen
suuren osan Karjalan metsä maita, ja maa oli niin kuin
monet muut Venäjän alueet, taloudellisesti ja sivistyksel!isesti verraUain laiminlyöty ja takapajulla. Kuitenkin
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son miltei rajattomat raa'ka-.ainevarat ovat olleet syynä
eräiden huomattavien sahalaitosten perustamiseen; ruot.
salaisillakin on muuten ollut täällä etuja ajettavinaan.
Paitsi osittain vielä'kin koskeniattomia suurmefsiä, ' on
K'arjalassa hyviä malminsaantimahdollisuuksia, suuret
vesitiet kahdelle merelle ja voimakkaita putouksia.
Suomen sisällissodan jälkeen tuli Kaukokarjalasta vä·
hite~len luonnollisesti se maa, jonne kommunismi-mielisei
suomalaiset keräytyivät. Sen väestöhän oli seurannut
Venäjän suuren, vallankumousliikkeen mukana, ja Kaukokarjala, jeKa Venäjän valtakunnassa en erLtyinen kansa·
tieteellinen ja f!1aantieteellinen yhte~s, en .sittemmin
konstituei~u myöskin poliittiseksi .kekenaisuudeksi.
Lukij.a muistaa, että kun 'Vapautuneen Suemen ja Ve·
näjän väliset suhteet säännösteltiin Tarten sopimuksella
1920, Kaukekarjala lepullise.sti julistettiin jääväksi Ve·
näjän haltuun. Tämä ei tosin ellut tapahtunut Suemen
puelelta ilman vastarintaa. JOo 1918, sisällissodan jäI·
keen, elähy.tti Suemen jehtavia piirejä rikkaan Kauko·
karjalan liittäminen Suemeen -: niinpä esim. eli laadittu
ehdetus Suomen ja Saksan väliseksi setilasliiteksi, missä
viimeksimainittu maa tunnusti Suemen vaatimukset Kar·
jalassa ja sitoutui määrättyyn avunantoon. Paitsi, että
maa viekoitteli pääomavahvoja yrittäjiä, uneksittiin
Suur-Suomesta, jehen puelsuomalainen Kaukokarjala liit·
tyisi; myöskin strategiselta näkökannalta oli maa erittäin
tavoiteltava. '
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Muistutamme vielä siitä, kuinka kesällä 1918 ensimmäi·
set pienemmät suomalaiset vapaajoukot tekivät sissiretkiä
Karjalan rajan yli. Eräiden Suomeen paenneiden tilan·
omistajain ja .kanppiaiden tähän aikaan muodostama
" Karjalan hallitus", mikä työskenteli Helsingistä. käsin,
suoritti tässä ja seuraavissa yritybissä keskuksessa määrättyä. OS88. Se oli pienpainos siitä emingrantti-venäläi'sestä hallituksesta, jolla bolsheviikkikumouksen jälkeen
oli pesäpaikkansa Pariisissa. Ja täällä, niinkuin sielläkin, kuten muistetaan, tukivat asianomaisten paikkojen
vallanpitäjät itsekkäässä poliittisessa tarkoitukstssa näitä
ya1ehallituksia.
Kuitenkaan ei suomalaisten joukkojen ollutkaan niin
helppo vallata Karjalaa kuin oli kuviteltu, sitä vähemmin, kun vallattujen seutujen väestö, oltuaan ensin osit·
tain suopea suomalaisia kohtaan, tai välinpitämätön,
vähitellen suomalaisten k01'8n komennon aikana kallisti
myötätuntoqsa .punaisten puolelle.
Keväällä 1919 ryhtyivät kenraali Koltshack idässä,
englantil aiset joukot Arkangelissa ja Muurmannilla ja
suomalaiset armeijat Karjalassa hyökkäämään NeuvostoVenäjää va.staan. Kesän aikana tapahtui Judenitshin
marssi Pietaria kohti. Suomalaisten onnistui huhtikuun
viimeisinä päivinä vallata Olonetsin kaupunki , missä toimeenpantiin nyt hirmuhallitus, joka. muistutti Suomessa
sisällissodan jälkeen käytettyä. Kaupungissa ja sen ym.
päristöllä ammuttiin 260 henkilöä, joita. syytettiin siitä,
että "olivat työskennelleet yhdessä bolsheviikkien
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kanssa". 'fämän jälkeen kuitenkin loppuivat suomalajs.
ten menestykset, punainen armeija aloitti hyökkäyksen,
suomalaisella taholla puhuttiin petoksesta, ja loppukesällä- 1919 kärsivät suomalaiset joukot Witelissä ratkaisevan tappion. Kun Tarton neuvottelut alkoivat, ei Suomen hallitus siis voinutkaan vedota siihen Karjalan de
facto (tosiasialliseen) hallitsemiseen, jota oli toivottu; ,
suomalaisilla oli hallussaan enää vajn kaksi pitäjää. Vihdoin täytyi heidän lopullisesti tunnustaa Karjalan kuuluvan Venäjälle. Tosin otettiin sopimukseen lisäys, jonka
mukaan maa oli saava määrätyn itsehallinnon.
Tämän lisäyksen pohjalla Suomi sittemmin vetosi kan·
sainliittoon. Suomen politiikka on siis pitänyt Karjalaa
suomalaisena irridentana, eikä kestänyt kauempaa kuin
vuoden Tarton sopimuksesta, kun suursuomalaisella ta·
holla katsottiin ajan tulleen kiinnittää jälleen huomiota
Karjalaan. LGppukesällä 1921 oli siellä syntynyt bol·
sheviikkivastaisten ainesten kannattama kapinaliike, mikä
tietysti Suomen aktivistien keskuudessa herätti innokasta
kannat~ta.
"Karjalan hallitus" Helsingissä oli tämän
liikk~en johdossa ja ryhtyi nyt vilkkaaseen toimintaan.
Koko tämä kapina, ja eri etujen välinen vastakohtai·
suus, joka oli kaiken takana, oli tietysti kommunismill
voitosta Karjalassa syntynyt jälkiseuraus, välttämätön
ilmiö yhteiskunna1lise:;ta vallankumouksesta, mikä Karjalassa oli m.m. merkinnyt erinäisten tehtaiden ja maaalueiden kansallistuttamista. Helsingin-karjalaisten oli
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kuitenkin tunnustettava, että alkuullpantu pyrkimys kukist.aa bolshe.vismi oli " huonosti suunniteltu yritys" ja
he selittivät, että "me emme luota yritykseemme ilman
Suomen apua". Uusia joukkoja järjestettiin nyt Suomessa, osaksi suomalaisten upseerien johdolla, erittäinkin
luovuttivat suojeluskunnat väkeä ja päälliköitä, aseita
kerättiin ja kuljetettiin rajalle, missä sotamiesten värväys kävi aivan avoimena. Koko Suomen porvarillinen
88.nomalehdistö auttoi tämän liikkeen järjestelyssä, hallitus ummisti silmänsä, salli kaiken tapahtua ja vannoi
itsensä vastuusta vapaaksi. Lokakuun puolivälissä kir·
joitti Helsingissä ilmestyvä sosialidemokraattien päiiäänenkannattaja: "Suomen hallituksen on ryhdyttävä
voimakkaihin toimenpiteisiin, niin etteivät suomalaiset
seikkailijat tavalla tai toisella saa sotketuksi maatamme
yritykseen, joka, kun ottaa huomioon neuvostovallan
sotavoiman, jo ennakolta on tuomittu epäonnistumaan ".
Myöskin porvarillinen mielipide oli osittain selvillä koko
seikkailun vaarallisuudesta. ' 'Hufvudstadsbladet" neuvoi hallitusta olemaan sekaantuma~ta Karjalan asioihin,
vaan ottamaan vain hoitoonsa mahdolliset valkoiset pakolaiset. Virallinen kanta oli, kuten sanottu, se, että halli·
tus ei katsonut olevanSa vastuuSsa siitä, mitä' tapahtui.
.gam~lla jatkettiin kuitenkin kaksinaispeliä. Neuvoteltiin
" Karjalan hallituksen" kanssa, eikä tehty mitään sota·
värväyksen ehkäisemiseksi tai raj ~n sulkemiseksi. Suh·
teet Venäjään, niinkuin vaihdetuista nooteista muistetaan, kävivät yhä vakavammiksi.
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Joulukuun 18 pnli. 1921 pidettiin Helsingissä eräs so·
sialidemokraattinen työväenkokous, joka esiintoi sen rauhattomuude~, jota väestö tunsi hallituksen välinpitämättömyyden_johdosta aktivistien hommiin. nähden, ja sen
jälkeen esitti sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tästä
asiasta välikysymyksen. Kun tunnetaan se pidättyväisyys, jota Suomen sosialidemokraatit noudattavat, ja heidän välistä ankara vihamielisyytensä kommunistipuoluetta k.ohtaan, voitaneen ehkä. pitää suhteellisen objektiivisena lausuntona .tätä välikysymystä, josta me tähän
lainaamme seuraaVaa :
. , 'Haluamatta 18.U~ua mi61ipidettii.mme tä.män kaD&l!.nnousun
syistä. ja tarkoituk&enmukaisuudeata kataomm6 olevan selvää, että.
86 on kokonaan Venäjän aifläinen asia, johon Suomen taholta ei 016
oikeutta sekaantua, jaa Suomi hs.lulla noudattaa kansainvälisen
oikeuden mäiräybiä ja ylläpitää ~tii.vä1lisiä 8uhteita VenäjilD
kanssa. Tätä. naapurimaalta vaadittavaa puolueettomuutta ei
mall8S&mIlle tähän saakka kuitenkaan ole täysin noudatettn. Paitai
8itli., ettli ma.a888.mme on taisteleville karjalaisilla kerätty elintar·
peita ja ryhdytty toimenpiteisiin avustu-keen antamiseksi ihmisy8tä·
"ällisesaä tarkoitukBe&a, on eräiden 1lU0malaiaten piirien myötä.·
tunto karjs.iaisia kohtaan pukeutunut eeHai8iin muotoihin, joita ei
enää millään muotoa voida puolulltaa. Niinpä on käynyt eelville,
että tiiillä on kerätty ueita ja virväUy väkeä. sekä lähetetty niitä
ltarjalaislan avuksi ja että mYÖ8lrin karjalai4ten sotatoimien joh_
toon on antautunut henkilöitä Suomesta. Suurimmak~i osaksi tämi~
t oein lienee tapahtunut yksityisten kansalaisten toimeeta, mutta
näyttää eiltä, että valtioviranomaieetJcaan eivit 016 pysyneet tel_
laieista puubiata eyrjässi. Erikoiaeati mainitaan, että rautatie- ja
aotilasviranomaiaet sekä ennen ka.ikkea maan Buojeluakunnat ovat
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tätä. kieJlettä.vii.ä. avustustoimintaa tukeDeet,
oulli.iDakiD.' ,

viel~pä

itse olleet liiDii

Näinä aikoina alkoivat tosin sotatoimet Karjalassa la;·
meta. Tammikuun alussa 1922 päätti kuitenkin Suomen
sosialistinen työväenpuolue antaa julistuksen Karjalan
kysymyksetä. Julistus, jonka otsikkona oli "Suomen työ·
tätekevälle kansalle ", oli Folkbladet-nimis~ssä sanomalehdessä, jossa. se julkaistiin tammikuun 18 pni 1922, varustettuna. alaotsakkeilla: "Taisteluun Neuvosto-Venäjän
puolustamiseksi. Karjalan työtäteke~älIe kansalle itsenäisyyden ja rauhallisen työn turva "_ Kehoitus, joka
osittain selostetaan alempana lainatussa oikeuden päätöksessä, ja jonka muoto oli erittäin sävyisä, oli vastalause
Karjala-seikkailua sekä porvariston ja hallituksen sotaan
provosoivaa suhtautumista vastaan, teroitti köyhälistön
kansainvälistä solidaarisuutta ja päättyi siihen, että puolue "oli päättänyt ryhtyä taisteluun taantumuksellisten
Neuvosto-Venäjää vastaan 'kohdistaman sodan ehkäisemiseksi "_
Edellä esitetyt ylimalkaiset muistelmat Suomen ja Karjalan välisistä tapahtumista 1921, jotka. tietysti eivät
pyydä olla historiallisesti täydellisiä, ovat tarkoitetut antamaan lukijalle kuvan yleisestä tilanteesta hetkenä, jolloin julistus syntyi. Voidaan todeta., että tähän aikaan
oli kehittynyt Suomen ja Venijä~ välille jännittynyt tilanne yksityisen suomalaisen osanoton johdosta Karjalan
sotaliikkeeseen, sekä että Suomen hallitus virallisesti se-
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Iitti olevansa vapaa kaikesta vastuusta ja kaikesta osalli.
suudcsta näihin yksityisiin yrityksiin. Olisi luullut, että
henkilöt, jotka Suomessa hyökkäyksillään naapurimaan
alueille jatkuvasti saattoivat maan sodanvaaraan, olisi
lujasti 4taltutettu, sitä suuremmalla syyllä, kun rikoslaki
mainitsee tämän teon erityisenä rikoksena. Sen sijaan
kiiäntyivätkin Suomen viranomai.s~t ja tuomioistuimet
vastalauseen tehneitä kommunisteja vastaan ja kohteli
heitä maanpettäjinä. Toimitettiin vangitsemisia ja po·
liisikuulusteluja, ja vihdoin asetettiin seitsemän henkilöä
julistuksen johdosta syytteeseen vetoamalla valtio- ja
maanpetoksesta annettuihin määräyksiin. Vastaajat tuomittiin erittäin ankariin rangaistuksiin, nimittäin kolmen
ja neljän vuoden kurit1f,Shuonerangaistuksj.in! Korkeimman oikeuden piiätöksestä 20 p :Itä lokakuuta 1922 lai·
naamme seuraavaa:
Kanneviskaalin apulaisen, hovioikeuden notaari Veikko Taulerin
oilr.eu.eministerin kehoitukseata ajamasta. .eyytteeatä hovioikeua
on puheenalaiseSlla pää.töksessään lausunut .eelvitetyksi, ettll aitten
ku.n niinkutsuttu kommunistisen .internatsionaalen :toimoenpanova.
komitea 1921 VUOdOll lopu~sa oli piili.ttii.D.yt osittain muuttaa inter'
nat.eionaalen menettelytapaa toimimalla niin, ottä. _taisiin. aikaan
maailman. eri työliisinternatBionaalien yhteinen rintama porvari.etoa
vastaan, stlkä NeuvOIto.Venijin ja Suomen välit aamaau aikaan
olivat ltii-Karjaluaa käydyn vapaustaistelun johdosta siinä 1IliUi..
rin kärjistyneet, että. voitiin ka.tBo& ilmeisen aodanvaaran olevan
elema&a, niin Suomen IOlialiltinen työväenpuolue •••• (Tässii. 10..
loatotaan e~tä kohtia puolueen, ohjeImaata.) oli, Doudattaen koI·
mannen interna.taionuleu toillleenpanevan komitean yllälr.08keteltua
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saman interno.tsionaalen menettelytapaa. k~kevaa päätöstä ja käyttäen hyväkseen Suomen 'kärjistynyttä ulkopoliittista tilannetta. joulukuun 30 pnä 1921 puoluetoimikunnan avoimessa kirjeessä käiintynyt sosialidemokraattisen puolueen puoleen esityksellä., että muodostettaisiin yhteinen rintama porvariston Neuvoato_Venä.jiiä vastaan suunnittelemaksi väitetyn sotaretken ehkä.i!6ll1.iseksi; että
Suomen sOI!ialistisen työväenpuolueen puolueneuvosto oli piiättänyt
_ siihen nähden, ettei puolueneuvoston kä8itykl!6l,l. mukaan sodanuhka Neuvosto_Venäjää vastaan Suomen taholta Karja1aa.n muka
järjestetyn sotaretken epäonnistumisesta huolima.tta vielä ollut poistunut _ kutsua Suomen kaikki työläiset, pikkutalonpojat, torpparit ja muut köyhiilistöön kuuluvat viiostöryhmät taisteluun yhteisin
voimin ja suljetuin rivein maan porvariston Neuvosto-Venäjää vastaan muka jatkuvien sotavalmistelujen ehkäiaemiaeksi sekä jättänyt puoluetoimikuntansa tehtäväksi tämän taistelun valmista!n~,
niin että se ,tuli· lllUodo.stuIll{'-an niinhyvin. Suomen. proletariaatin
\'aiku~ta~aksi taisteluklli Spomen porvariston väitettyjen sotatoi_
nlenpiteiden ehliliiaemiseksf kuin" myöskin' taiste1uk.sI, joka veiii
pruletariaa.tin vapausasian lähemmäksi lopul.l.ishl. ' ratkaisua';' -'eltii
(eräät syytetyt) olivat Suomen sosialistisen työväenpuolueen puo1li'et'ohntkunnd ni'm:een ' iattfi'l'eei~UlikkeellB. "'TitiSt'eluuiu Nen-vosto_
V Gllii.,iilii ' lluofos'tani'is'eksi ,-, viutistetuJi'-joiistuli:sen. SltomenJ 'tyotätet"illEl ~vti.~tölle~ JOs'si' Sudftieif iIo!iatiStisen 'työväenpud!tleen -puOlu~
tailriikUhtli' t<:;(rettuliRn södaiivaa'rall? 'Suömen Ta Neuv6Sto-VElnäjiiJi
vlilil1ä ~ofeM( O'lcinlisS'a. "itä-Xarjab!.ss9. käytyjen:' iai!telnjerl j6hJ
ddst ~ . j 'ä ' asOfottuann ,1Vtfuä.jä.n ~ ~euv~to::tä.sava:rtuL yli~Wl.emii.lIä,
elidötWd'i.t:l ~NCu",ö9tÖ!Vena:jäd ' k'anu'sllel.&ekä. :ka.DsslufousuuD' ItäK1t'ijit.lasSiIl että. 'i'.srtoftt> rauhs.nsopimu'k'sen nOlidattt\milleeIJ niUiden,
ffläli>:'ik"oski l Klr.rljliIall&"'takuo:tetJ;ua :lI.utoriomit.a,: i)möitti 'päätti:ne@~ä lIi.Ioitfil·~,jtaietelun ~&i)(lan estäinieekei NeuvostoSf\lläj1il\., vast8an~.jai,"!' saadab:*nI alkirau·.~yhtei~! ..1ai8telurinta.man ' Neuvosto_
Venä.jän.:'puolu@ta!nisebi, 'kuuu1<>kgikkia 'työtätekeviä;pikkn<Won_
polkia, ':torPPare'ita." ja. ,nilWi6U.dllu proletaareja taistelnnn tä./niUI
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kaikkieu työläiate.n elämää muka uhkaavan vaaran torjumiseksi,
vakuultae.n, että l eollisuuatyöliii~ten taisteluliitto msaacudun työtä·
tekevien kan.Ma oli muod06tava armeijan, jota kapitalilltinen ar·
malja ei voinut murtaa eikä haj oittaa, vaan joka tulisi kukistamaan
kapitaJiamin.
'l'ähän nlLhden ja huomiooD ottaen, että Suomen 80sialistiaen ty&väenpuolueelI puolnetoimikunta oli joulukuussa VUOWl" 1921 mai_
nitun puolueen Satakunnan pHrijärjeatön toimikuWlalle lähetti,..
mäsaäin kirjc€l6Sä kehoittanut piiritoimikuntaa fyhtymä.än harjoittamaan voimakasta propaganda.- ja agit.Wonityötä Karjalan työ..
kanaau kommuunin hyväksi, kUD muka. Neuvosto-Venäjän puolustamitOOll tarvittiin Suomen koko proletariaatin yksimielinen kan_
natus ja aktiivinen puolustaminen siitä hetkettä lähtien, jolloin
porvaristo aloittaiai väitetyn 110dan Neuvosto-Venäjää vaataan, kuin
myö$in Suomen 808ialhtillen työväonpuoluoon puolueneuvoston kokouksessaan tammikunn 7 pnä 1922 hyväkaymät menettelytapa'
periaatteet, on hovioikeUll ka.t8<mut, että kYBymykseasä. oleva kehoi_
tua ftsal.tt Ne1WO,lo-YlI7Idjäl18 lupQtlk8en. lodall 8gUyeBlä B1wmen.
ja J"eniijiJfl. tlälil/ä ontaa Vefläjäll8 apua fl'hlymöUä tl41km1vmov"--

aellir_ loimifttaaft Suomen IuUlihl.rto ja kG""aa "astfJOn mfJ(HlMllC
nykyircn hailtt'U.m\.uodlm ja yhteilkuntajärjel!yklrn l.'Umoami"ekn.")

Sitten seuraa hovioHteuden tuomio, mikä määräsi 3-4
vuoden kuritushuonerangaistuksen ja kansalaisluottamuksen menetyksen 4-6 vuodeksi, minkä tuomion korkein oikeus vahvisti.
Kuten tästä lainauksesta näkyy, katsottiin petosrikoksen varsinaisesti tapahtuneen siinä, että julistus sisälsi
''lupauksen'' Neuvosto--Veniijälle - kieltämättä omituinen rikosmuoto. Julistuksen tarkoitushan ei, kuten huo. ) TMijän lr.ursiveeraUB.
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mataan, suinkaan ollut kiihoittaa kapinaliikkeeseen, tai
ottamaan Karjalan asiaan osaa N.-Venäjän puolelta,
vaan sensijaan sodan ehkäiseminen! Vaikkakin julistuksen julkaisemisen hetkenä sotaretki Karjalaa vastaan oli
epäonnistunut ja oli kuivumassa kokoon, käsittelivät
oikeudet asiaa miltei samalla suvaitsemattomuudella ja
ankaruudella, minkä mahdollisesti voisi' ymmärtää avoimen sodan aikana. Jotta yritettäisiin perustella ankaria
tuomioita ja korostaa manifestin oikeata rikolllilta merkitystä, tehtiin siis ensin 111 interllB:t.c;ionaalen menettelytapaperiaatteista, työväenpuolueen yleisistä ohjelmateeseistä ja menettelytapaperiaatteista, e.räästä puoluetoimikunnan kirjelmästä Satakunnan piirijärjestölle ja julistuksen sisällöstä mixtum compositum. Senjälkeen käytettiin petospykäliä tavalla, mi.kä on mahdollista vain Suo-.
messa. 'fäysi vastuu julistuksesta uloitettiin esim. kahteen vastaajaan, jotka olivat vain olleet läsnä eräässä valmistavassa puolueneuvoston kokouksessa. (toinen var&llliehenä), samoin "Folkbladet"·lehden toimittajaan,*) joka
oli julistuksen lehdessä julkaissut, vieläpä erään piirijärjestöu sihteeriinkin, joka oli puoluetoimikunnalta saanut
100 kappaletta mainittua julistusta ja ohecnliittäen hyväksyvän kirjelmän lähettänyt 50 kappaletta. edelleen alajärjestöille. Kaikki nämä saivat siis kukin 3 vuoden kuritushuonerangaistuksen ja menettivät kansalaisluottamuksensa.
*) Myöskin "Suomen Työmiehen" vastaavaan toimittajaan.

Suom. huomautu8.
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Koko Karjalan kysymyksenä ja sitä seuranneella syyt~
teellä ja tuomiolla ovat Suomen hallitsevat yhä korostaneet syvää riippuvaisuutansa edesvastuuttomista faseistiaineksista .• )
Näillä sivuilla on jo osoitettu, kuinka "valkoisilla" on
suomalaisessa yhteiskunnassa sellainen mahtiasema, mikä
sallii heidän ilman että heitä siitä rangaistaisiin, estää
työläisten kansalaisoikeuksia, ja minä palaan vielä kuvaa·
maan faseistien vaikutusvaltaa, kun tulee esille syksyn
1923 suurhyökkäys Työväenpuoluetta vastaan. Karjalan
seikkailu 1921 sitä. seuraavine oikeudenkäyntineen saat.
toi päivänvaloon, miten Suomen yltiökansa.1linen faseismi
voi, todelliseksi vaaraksi rAuhalle, johtaa Suomen ulkopolitiikan erittäin seikkailurikkaille teille. Ruotsissa varottakoon uskomasta, että tässä on kosketeltu jo päiväjär·
jestyksestä hävinnyttä ilmiötä. Syksyn 1923 tapahtumat
osoittavat, ettei niin ole asianlaita, ja niin myöhään kuin
kesäkuussa 1924, on esim. Ranskan sanomalehdistössä 01*) Tielli yhteydCMii. muistutettakoon eisäminillteri Heikki Ritavuoren murhalltll. Min bterin ampui helmiImun 14 pnä lIuomaiai.
nell aatelillDlietJ Ernat Robert Tandefelt. Tiimä oli aikaisemmin
osoittllnllt myÖtämielisyyttiUi.n äärimmii.iseell oikeistoon ja tunnuti
kuulusteiuiua tehneenllli. toon poliittisbta eyillti. - Kall8alliskiih.
koillissa lehdissä oli Ritavuorla valitaan hyi:ikii.tty anbrallti, kun
hiin oli j086Q.in määrin yrittänyt pitiiä yllä Suomen puolueettomuntta Karjalan seikkailun aikana ja ehdottanut myöskin valtiol.
Jiaen k08~polii~in lakkauttamiBta. RitaVllori oli antanut miiräyk.sen IIOllua syytteen rauhan julistajia vMtaan. mutta toiselta
puolen hil.n aIIettui vastuat&ma&II kesli.k. 19 pnä. 1920 uudelleen muo·
.dOlltetlln "Suomen 80IIiBlilltisen työväenpuolueen" yleistä vainoa."
miata.. Porvarilliset keskustalehdet ja työvienlehdistö totesi mur·
han luonteeltaan faeei6tien poJiittiseklli koetotyökai.
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lut huomattavia Helsingistä lähetettyjä kirjoituhia faseismin vaikutusvallasta Suomessa.
Kun usein kuulee puhuttavan itsessään kuohuttavista
asioista, sattuu, että vähitellen vastavaikutus laimenee ja
tulee tiedottomasti konottaneeksi vaatimuksiaan sensatsioniseikkoihin nähden. Kun kirjoittaja tällä lentokirja~
selIa kääntyy ruotsalaisten lukijain puoleen, jotka ovat
tottuneet Ruotsin kohtuulliseen lailliseen vapauteen, ja
sen tapaan vastustaa mahdollista rikollisuutta, tahtoo hän
pyytää heitä olemaan unohtamatta, että Suomi pitää
itseään samassa määrin oikeusvaltiona kuin Ruotsi, ja
että. sen rikoslait monessa. kohdassa ovat uusaikaisemmat
kuin meidän, eivätkä, mitä tulee pctosasioihin, suinkaan
ankarampia kuin meidän. Meillä on niinmuodoin täysi
oikeus -yertailla, mitä oikeudellisesti tapahtuu Suomessa
ja mitä voisi tapahtua Ruotsissa. Ne, jotka lukevat pito
kiln kertomuksen Suomen oikeuden ankaruudesta maan
vasemmistososialisteja ja kommunisteja kohtaan, älkööt
harhautuko vähitellen silittämään ja väheksymään sitä,
mitä Suomessa nykyään tapahtuu. Kun Suomen korkein
oikeus tuomitsi seitsemän henkilöä, jotka olivat tekemisissä D.S. rauhanjulistuksen laatimisen, painattamisen ja
levittämisen kanssa, kolmen ja neljän vuoden kuritushuonerangaistuksiin ja monivuotiseen huonomaineisuuteen, oli se kaikilta puolin järkyttävä, kova ja puolustamaton tuomio.

-
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Valkoisten yleishyökkäys.

..
Ei ol~ . helppoa Sl!-sda ~~otettavaa vastausta kysymykse;en, m,itlrä syyt. ol~vat ratkaisevia Suomen hallituks~n
päätÖk.selle : syksyllä 1~23 . ~yhtYä yleiseen hävityshyökkäykseen Suomen työväenpuOluetta " v~ia.an. 'On
p'iQ.et~ävä 'm~is~i~, et't ä ~~lit·uksen.. ~äärää~ät taf henk~vöittämät toimenpiteet olivat luonteeitaan äärimmäisen
väkivaltaisia, l~ajoja j~ .~arSinkin laittomu'udellaan ' prGvosoivia..
. Jo ,kesäkuun 19 pnä 1920,. eli vain kuukautta. myöhemmin kuin ensimmäiset puolueen perustajat vangittiin, oli
Suomen sosIalistinen työväenpuolue Jp erustautunut uudel·
leen, tällä .'k ertaa viranomaisten panematta sille esteitä.
Piirij~rjestöt syntyivät aikaa myöten ja ne rekisteröitiin
asianmukaisesti, mikä Suomessa, jossa oil olemassa laKi
yhdistyksis.tä, . rp.erkitsee julkista tunnustamista, jolle
Uuotsissa_ei ole olemassa mitään vastinetta. Vuoden 1922
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eduskuntavaalien aikana oli puolue viranomaisten luvalla
ottanut osaa vaalitaisteluun, saaden 127,000 ääntä ja voittaen 27 edustajapaikkaa. Myöskin kwmallisiin vaaleihin
oli puolue avoimesti ja ahdistamatta ottanut osaa. Sen
käytettävissä oli viisi jokapäiväistä lehte~ ja joukko aika·
kauslehtiä. Puoluekokouksessa·) v. 1923 toukokuussa
muuttui puolue uudeksi Suomen työväen puolueeksi.
No niin, hal1ituksen hyökkäys tätä suurta poliittista
puoluetta vastaan kesän lopulla 1923 oli niin häikäilemätön kuin mahdollista. Kaikki kansanedustajat, kaikki
keskusjärjestön johtavat ja suuri joukko piirijärjestöjen
toimihenkilöitä pidätettiin, yli satakunta henkilöä jätettiin vankeuteen, syyte nostettiin noin 200 henkilöä vastaan, puolueen 'koko arkisto takavarikoitiin, kaikki kirja·
painot suljettiin ja estettiin harjoittamasta minkäänlaista
toimintaa, kaikki lehdet ja julkaisut ehkäistiin ilmestymästä, snun joukko työväen taloja suljettiin, taloudellisia
yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä, jotka kuuluivat työväelle,
tukahutettiin, ammatillisten yhdistyksien 6äännöllinen
toiminta kiellettiin. Niitä perustuslakeja, joiden piti
lruojella kansanedustajan koskemattomuutta tulkittiin
mielivaltaisesti, asetuttiin kokonaan painovapauden RUOjana olevien perustuslakien yJäpuolelle, ei välitetty lainkaan yksityisen omistusoikeudesta, tahdottiin yhdellä
iskulla lamauttaa koko Työväenpuolue - ja kaikki tämä
. ) Toukokuu88& 1923 pidettiin Helsingissä. piirijlLrjeltöjen eduat&jak01l0Ufl, jota tekijä. \ässä. tarkoittaa. - SI0m. born.
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ilman mitään erityistä ulkonaista aihetta, ilma.n mitään
edes hyväksyttävää tekosyytä!
Ei -voitane kieltää, etteikö tämä menettelytapa ollut
provokaattorimainen. Lojaalisimmankin ja rauhallisimmankin puolueen voidaan odottaa kiihkeästi reagoivan
tuollaista hyökkäystä. · Ruotsissa "Soeialdemokraten"
leimasi Suomen hallituksen menettelyn ennenkuulumattomaksi, ja "Dagens Nyheter" luonnehti toimenpiteiden
ylittävän Suomen entisen venäläisen ha11itustavan kaikki
ennätykset. Lehti kirjoitti syyllä: "Eihän toki suojella
oikeusjärjestystä, jos siihen kohdistuvaa uhkaa vastustetaan toimenpiteillä, jotka it.ge saattavat oikeusvarmuuden
epäiltäväksi. "
Lienee sen vuoksi mielenkiintoista tietää, mikä pUH
sen vakavan leikin takana, johon Suomen hallitus elokuussa 1923 ryhtyi.
Päälähde, josta ehkäisytoimet Työväenpuoluetta vastaan pulppuivat, oli varmastikin Suomen faseismi, jota
selvimmin edusti "Suomen Suojelusliitto", jonka tarkoitusperien takana näyttää olevan miltei yksimielinen porvarillinen mielipide. "Uuden Suomen" syyskuun 23 päivän -1923 numerossa oli äskenmainitun liiton asiamiehen,
herra J. Zidbäekin eräitä mielenkiintoisia haastattelulausuntoja. Suojelusliiton hiukan aikaisemmin pidetystä
kokouksesta ilmoitti herra Z. rn.m.:
"Kokouk8ell3a voitiin todeta, että yksi liiton läheisimmlstä tar_
koituaperiatä oli l18avutettu !en kautta, että. kommunbtieen puo·
lueeu julkinen toiminta. maaesa oli hallituksen tunnettujen tolmen-
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piteidcn johdosta elokuun alkupuolella tehty mahdottomak~i, mikä
8eikb mitä .suurimmalla tyydytyksellä pantiin merkille varsinkin
kun liiton välittömällä toiminnallakin epäilemättä on ollut huomat_
tava osansa tämän tuloksen saavuttamisessa."

Kysymykseen, kuinka tämä. on tapahtunut, herra Z.
•
vastasi.
"Niinkuin tiedätte, harjoittaa liiton kealmstoimisto melke vilka8te. kirjal1istakfn toimintaa, job toilltaiseksi on miltei ybinomaan' keskittynyt porvarillisen BanomalehdisWn varustamiaoeu Ui-ton ·ohjelman mukaisilla artikkeleilla. Niitä on kevä.ä.n ja keelin
kuluessa laadiU)]. noin 120 ja on ne erikoisen jakelujii.rjeatelmän
m~kaa.n jätetty porvarillisten lehtien käytettäviksi eri puolilla.
maata. Kun nuo kirjoitelmat ovat olleet tähdityt ykainomattain
sen seikan selvittämiseksi, että meikäläisen kommunistisen puolueen
toiminta, ohjattuna Moskova.sta. käåin, ja tähdätty vaflit-sevan
oikeusjärjeetyksen väkivaltahoon kumoamiaeen vierasn vallan
a.vulla, on rikokseIlista ja siis mitä jyrkimmässä ristiriidassa kaikkein oleellillimp«in .sekä. valtiollisten, kansallisten että kulturellis.ten elinetujemme kanasa, jonka tähden sitä ei voida sallis, on &en
seika.u täytynyt tuntuvasti vaikuttaa yleisen mielipiteen .muodostu_
miseen sellaiseksi, että muut kuin jyrkät ja ratkaisevat toimenpiteet eivät enää ajanmittaan voineet tuJla kysymykseenkään. Ben
voi todeta siitäkin, että kommunistivangitsemisien jälkeen sanomalehdi-stö oli hårvinaisen yklrimiclillcn tämän toimenpiteen viittämättömyydestä je. tarkoituksenmukaiauudestakin."

Tämä. harvinaisen naivi ja ujostelematon selitys puhuu
itse p~olestaan. Pidettiköön se kuitenkin mielessä., kun
pit~mmällä tulee esiin hallituksen esittämät syyt otettui,
hin askeleihin.
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Alettujcn vainojen esihistorian lisävalaistukseksi esitettäköön vielä eräs professori Erichil11ausunto. Prof. E.
oli pääministerinä silloin, kun Suomen sosialistinen työväenpuolue perustettiin kesäkuun 19 päivänä 1920. Vastaukseksi kysymykseen, miksei hallitus jo silloin tarttu·
nut a..~iaan, esitettiin seuraavaa (Uusi Suomi elokuun 7
päivänä 1923):
"Syyt, minkä. ,:uoksi sen aikana ei vielä. ryhdytty uusiin toimen.
piteisiin, olivat seuraavat:
1. Korkeimman oikeuden tuomio annettiin vasta. huhtik. 20 pnä.
1921 - vähän sen jälkeen· kuin mainittu hallitus oli eronnut.
2. MaaliskuUMa 1921 silloisen piUiministerin alott.eesta hallituk·
sessa keskusteltiin teho~aillta toimenpiteistä. - erityisesti tieten.
kin lIyytteen no~ta.mi,.seata kommunistillen keskusjä.rjestCin ja paikal.
listen toimielinten johtajia vastaan. Valtioneuvostossa. asettui sil·
loin kuitenkin melkoinen anemmistO ehdotusta \'astustamaan etu'
päässä sillä, että silloisen hallituksen ero oli kataotta.Vfl. vain 'päi.
vä.nkysymyk.sebi', eikä sen pitänyt sitoa lICuraajahallituksen käsiä,
va.llankin kun Il&attoi olettaa, että. tä.mä. .tulisi olemaan toisella kan·
nalla. MyCiskäli.n korkeimman oikeuden päätöstä.k!.ii.n ei silloin
vielä ollut. Lisäksi eräät hallituksen jäsenet vielä nimenomaan
mainitaivat &en nikökohdan, että hei~tä oli parempi &Illlia kommu_
nistien julkisj8tS jatkaa pd'oluetoimintaansa, kuin ehkäisytoimenpi_
teijlä. saattaa heitä harj.oittamaan yk.sinomaan salaista propagan·
daa, lIaada heitä. enlli valeissa. eduskuntaankin j.n.e. Kun ha.llituk·
sen enemmistö ei kannattanut ehdotettuja. toimenpiteitä. ja kun
erittäinkin silloinen sisähiainminiateri von Hellens, joka touko_
kuu88a 1920 oli toiminut erikoisen kiitettä.väl1ä. pontevuudella, nyt
myös päättävälse.sti oli tä.llä. kannalla, jäi asia pöytä.kirjaan. ~al.
Jitukll6n ero ta.pahtni joi~akin viikkoja myb'hemmin.
Puolueoloillamme on moneS6a lIUhtees$aerinomai.sen haitallisia
vaikutunia. Niinpä voidaan melkein täydellä varmuudella tähin-
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astisen kokemukaen nojalla laulua, että D.8. porvarillinen kokoomus_
hallitus - aollainen kuin 1920-21 vuoden hallitulJ - vaivoin nytkään olia! voinut viedä Rsiaa perille, koake. silloin jotenkin yleisesti,
eikä. 8uinko.l'l.n ainoastaan vasemmistotaholla, siini oli.sl n.inuttu
oikciirlojuonia, fl\8ci8mi a ja tleai mitä kaikkea, mikä. helposti olisi
vaikuttanut hajoitt.a.vaati mYÖIlkin hallituksen omassa piirillait.
Edellämainitut kevättalvella 1921 käydyt keskustelut ovat tililtä jo
eräissä kohdin todiatuksClls. Nlyttää siltä, että. lIimenornu.n vain
koskUlltahaUituI, sellainen kuin nykyinen, tarpeellisella ybimie1iayydel1ä voi olla tällaisten toimenpiteiden ta~ana.'·

Professori Erich ei tässä ole yrittänyt peitellä, että
puhtaasti poliittiset, siis ei oikeudelliset, syyt olivat olleet
ratkaisevia. Hänen vetoomuksensa, ettei korkeimman
oikeuden päätöstä vielä tähän aikaan oltu julistettu, häi·
lyy ilmassa, koska hallitus jo kuukautta aikaisemmin oli
katsonut olevansa ' oikeutettu vangitsemaan ensimmäiset
puolueen perustajat ja hajoittamaan heidän perustavan
kokouksensa. Ensinnä estää puolueen muodostaminen ja
sitten kuukauden perästä sallia sen perustaminen samoin
ohjelmin oli sellainen epäjohdonmukaisuus, jonka vain
soveliaisuusseikat - muttei oikeusnäkökohdat, - voivat
selittää. Koko toimenpide asianomaisesti perllStautunutta
ja suvaittua sosialistista työväenpuoluetta kohtaan oli
sellainen "coup de foroo", väkivallanteko, joka. vaatii
äärimmäisyysmiesten täydellistä häikäilemättömyyttä, ja
samalla, näiden tukena, sosialistivastaisen, porvarillisen
kokoomushallituksen. Samalla osoittaa se porvarillisen
Suomen ajatustavan luonnetta, että ilmeisesti koko ajan
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sisällissodan jälkeen oli tahdottu iskeä työväenpuolue
maahan. VaIkoiset ka.tsovat voittensa 1918 antavan heille
moraalisen oikeuden olla tästäpuoleen yleensä sietämättä
minkälinlaista kommunismiin vivahtavaa puoluetta Suo·
messa.
I
Jotta ei kuitenkaan toimenpiteistä vastuunalaista hallitusta tuomittaisi sitä itseään kuulematta, julkaisemme
tässä alempana sen virallisen tiedonannon, joka julkais·
tiin elokuun 3 päivänä 1923, heti vangitsemisen. jälkeen:
"Toukokuun 13-17 pnä. 1920 penutivat erinäiset vuemm.i!toainebet tyytymätwmJnä Suomen So.ialidemokraattiaen puolueen
toimintaan ja ohjelmaan HelBingissä uuden puolueen nimeltä 'Suo'
men SoBialistinen puolue' ja hyväksyivät itselleen ohjelman, jota
ei ole toteutettavissa muuten kuin viLkivaltai!JC8ti kumoamaUa Suomeua voiIllll.!lMOleva hallitusmuoto ja yhteiskuntajiirjestys. Samalla
plätti puolue liittyä. lli:een eli kommunistiseen interna.taionaaleen,
jonka piULmääränä on koko maailmasga hankkia vallankumoubeJli·
Iin ja "ij.kivaltaisin keinoin valta köyhäliltön käaiin ja aikaanaa.ada
"ih.emm.i.tödiktatuuri. Mainittu perustava kokous hajoitettiin "iranomaisten toimeata ja sen ~ ohtohen1r:ilöt asetettiin syytteeaeon
nltiop<Jtokaen valmistelusta. Päätökae!läii.n huhtik. 20 p:ltä 1921
katsoi . ittemmJn korkein oikeu., että kyaeeesä. olevlIL puolueen peruataminen oli pidettävä valtiopetOOen '!lIolmistelulUL ja tuomitai
puolueen jOhtOhenkilöt ja erinäilet muut henkilöt erlsuuruWin ku_
ritushuonerangaistukBHn. Huolimatta perustavan kokonkaOD haj oittamiaeata, eivät puolueeseen kuuluvat henkilöt lakanneet toi..
mimaeta., VIan julistautui jo kesäkuun 19 päivänä. 1920 kODUll.uuia·
tien valtaaml Helsingin 108.·dem. kunnalliajiirjeatö-niminen jär.
jestö 'Supmen 805ia1istiJJek.8i työviWnpuolueeksi' ja hyväuyi ohjel·
makleen saman ohjelman, mikä hajoitetnua perustavaaaa kokouk_
.eaaakin oli tnllut hyviikaytykai. Jouluk. 21-29 pnä 1920 pideti
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tYMii. puolucneuvoaton kokoukll('ssl\. byviiklyi p.n., joka puolueen
aäinti:ljen mukaan puoluekokoualen väliaikoina on ylin puolueen
toimiva olin, edelläaanotun 'Bolaingin S03.-dem. k=al.l.i.ajii.rjeaWn'
toimenpiteen puoluookti juliatami3esta, mi.nkä ohessa .illoin uudel.
ieen tarkiatettiin puolueen ohjelma ja säännöt, jotka myöskin hyviksyttiin sa.moin kuin puolueen menettelytapaperiaatteetkin, kaikki
puoluetoimikunnan ehdotube.ta. Sittemmin on puolueneuvosto
t ..... pitäDyt kokouben &--8 pnii. tammik. U122, jonka jälkeen pi.
dettiin 'Suomen BoaialiltilJen TyöväellpuolU(!en' piirijiLrje.töjen kokoua Belaingisaä. toukok. 15-17 pni, joaaa puolueen nimeksi hyväksyttiin 'Suomen Työväenpuolue '. Puolueen ohjelma on, kuten
nyt on voitu t odeta, huolimatta. nimien muutokllista, koko ajan py.
Iynyt l&Ul&ua kuill. ha.joltetuS88. perustavas8&. kokoukaeeaa hy.
väklyUy.
ViinM a.ikoina toimi tetniua tutkimnkaiaaa ja viranomaisten haltuun jantuueen todistueaineiJton nojalla on todettu, 6ttlt S.T.P. itse
asia"a vain on Venijli.n kommunistisen puolueen ja m!1l internataionaalen Suomessa oleva elin, joka niiltä saa VenlljilJi. olevan
'Suomen :;om'm.unisUaen Puolueen' kautta, jonka. johdossa. O1"\I.t·
Manne1', Sirola, Kuusinen y.m. 1918 vuoden kapinan johtobenkUilt,
kaikki toimintaohjeensa ja huomattavll8lla määrissä rahallirta. avua.:
tuata. Mitä eritylaeeti · kommunisUsoon eduakuntaryhmlUi.n tulee,
niin on todettu, elti!. se heti eDllimmäisossä ryhmli.n kokoukschQ.fLJl
1 päivinä syyskuuta 1922"' hyvllbyi puoluetoimikunnan eeitybesUI.
itselleen 'säännöt', joiden m:ub.u edukuntaryhmli.n jbeuet ovat
aitAlutuneet yksinomaan puoluetoimikunnan piiWeten ja miiril.yaten tlytintöönpuijaul edualrunnaaaa, ovatpa. edu.kuntaryhmän
jben,' vielii mabaueet eduata:japalkoistaan runsaata. veroakin puo.:.

,,,,,Ilo.

' Kun kel'iintyllyt t0di8tDllSineiato nyttemmin on kataottu täysin
riittäväUi syytteen nortamiat:a varten 'S.T.P.' tolJi.ihenkilöitä ja.
eduskuntaryhmän jäaeniii. vastaan valtiopetokeoo valmistelusta ja
avunannoata siihen, ovat viranomai,et nyttemmiu pidilttäneef 9"1-
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lisikei havaitut henkilöt ja koska 'Suomen Työväenpuolueen' puo·
luelehdet, joiden omistajat ovat ,sitoutuneet lehtien toimittamiseen
nähden I10udattamaan puoluetoimikunnan määrä.yksiä, samoin kuin
kirjapainotkin, joissa ne painetaan, ovat olleet valikappaleina yllä.'
kerrötussa rikolliS6.SJ!a toiminnassa, ovat puoluelehdet ja kirjapainot
takavarikoidut, Pidätettyjen kuulustelut tullaan mahdollisimman
nopeasti toimittamaan ja tulevat kuulustelupöytäkirjat aikaIlalLtl
lähetettä.väksi asianomaiseen hovioikeuteen enempiä toimenpiteitä
varten."

Kuten tästä selostuksesta nähdään, ilmoitettiin suoritettujen hämmästyttävien toimenpiteiden todellisena
syynä pääasiallisesti, että nyt oli. kerätty todisteita siitä,
että Suomen työväenpuolue todellisuudessa oli vain Ve~
n.äjän kommunistisen puolueen ja. III internatsionaalen
suomaiainen elin, joka näil,tä sai kaikki ohjeet ja huomattavaa ' taloudellista apua Venäjällä toimivan suomalaisen
kommuni~tisen
p~lueen
välitYkselllt
", (
,
".
,.
Tässä, heti
on
sanuttava,
että
keskuspoliisin
Helsing~
",' , ,l' .,:'
,
'
"
toimittamain laajojen.. tut1qm~en jäl\re,en Turun. hovi~
oi,ke,1f9~a... ~yty . .o~eusjuttu , ~i ~ll.t!l:nut ,"min~iiänlaista
v,a~:y~st~st.a njq,I~ .. ;V~i tte~IJe.
,:f(a.J}Jl.~yiskaa]i npjautui sen sijaan pääasiall~sesti korkei.t;rup~n, o.ikeuden n'tainittuun päätökseen. huhtikQ.un 2Q
. pi.i-iv.ältä J921 ·ja hänen to.distelunsa kohdistui ~ihen , että
ybty;mineIi Työväenpuolueenr obielmaan ja' menettely tapaperi&;aUeisiin , sellaisenaan '.p~rustaisi "valtiopetoksen
vtilmistamisen." . Virallinen se1unteko, johti yleisen mielipiteen täydeflisesti harhaan. '" Se mahdollisuushan tietysti

,. 63 *

on olemassa, että faseistien kirjoittelut ja valtiollisen poliisin raportit olivat johtaneet itsensä hallituksenkin harhaan ja että se uskoi kerrotun "todistusaineiston ~ ' arvoou. Ei saata olla rinnastamatta tätä hallituksen selontekoa . herra Zidbäckin 120 kiihoitusartikkeliin, joissa
juuri oli Työväenpuolueesta väitetty sitä, -minkä hallitus
uskoi olevan todistetun,. Toiselta puolen. on kuitenkin
sanottava, että vaikka hallitus olisi ollutkin oikeassa syyttäessään Suomen Työväenpuoluetta. sen yhteydestä ja
riippuvaisuudesta III internatsionaaleen, tämä suhde ei
suomala.iselta nähkökannalta oikeuttanut pakkotoimenpiteisiin - korkein oikeushan oli nimenomaan hylännyt
sen, mitä Turun hovioikeus rinnakkaisessa jutussa oli
lausunut kolmanteen internatsionaaleen liittymisen rikollisuudesta - eikä sitä myöskään länsimaisen mielipiteen
mukaan voitane pitää. riitw.väna selityksenä, koska kolmanteen il1ternatsionaaleen ehdoitta liittyneet, selvästi
kommunistiset puolueet katsotaan saavan rankaisematta
toimia useimmissa Europan maissa.
Virallinen selostus ansaitSee myöskin toisilta näkökannoilta lähemmän tutkimuksen. Väitös, että korkein oikeus
oli katsonut Suomen. Sosialistisen työväenpuolueen "perustamisen" rikokseksi, ei ole oikea; tuomioistuin selitti
rikollisuuden perustuneen ei puolueen perustamiseen ja
itseensä puolueohjelmaan, vaan puolueen ohjelman toteuttamiseksi tarkoitettujen eräiden taktillisten periaatteiden hyväksymiseen. On kai tunnustettava, että tällä
seikalla on todellista merkitystä,. ,kun nyt puututtiin
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viranomaisten kolme vuotta sietämään puolueeseen, joka
oli antanut vain käytännöllisiä todisteita. siitä, että se ei
työskennellyt toteuttaakseen. laittomin keinoin puolueohjelmäansa, vaan päinvastoin oli toiminut rauhallisesti
niin kuin muutkin puolueet. Muodollisesti voidaan huomauttaa, että uusi puolue sellaisenaan ei milloinkaan ollut hyväksynyt näitä menettelytapaperiaatteita, ne oli
hyväksytty vain eräässä. puolueneuvoston kokouksessa.
Väitös, että' puolueen ohjelma huolimatta nimenmuutoksesta 15- 17/5 1923 pidetyssä puoluekokouksessa
" oli koko ajan ollutssma", on myöskin väärä. Vaikka ei
välitettäisikään siitä seikasta, että Suomen. sosialistinen
työväenpuolue muodollisesti katsoen lakkautettiin sanotussa kokouksessa ja korvattiin uudella Suomen työväenpuolueella, on tässä todeUava, että viimeksimainitussa
kokouksessa hyväksyttiin uudelle puolueelle eräitä uusia
ohjelmakohtia. Siinä ilmeisesti oli hyväksytty suunta:
yhteiskunnallinen uudistustyö parlamenttaarista tietä.
Se että tämä suun-t a olisi voimassa "kunnes kapitalismi
on lopullisesti kukistettu", tai jotain sellaista, ei näytä
sisältävän niin uhkaavanlaatuista vallankumouksellista
vaaraa, että sillä voitaisiin perustella heti toimeenpantavia joukkovangitsemisia. - Kun lienee mielenkiintoista
niille, jotka tahtovat saada oikean käsityksen. nyt ahdistetnsta Suomen työväenpuolueesta ja miltä näytti sen
uudistuspolitiikka, mikä hyväksyttiin ylempänä mainitussa perustavassa puoluekokouksessa
toukokuussa. 1923,
,
II-

•
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jäljennämme tässä. alempana lyhennettyinä osaksi kokouksessa hyväksytyn maatalousohjelman, osaksi sen päätöksen puolueen suhteesta osuustoimintaliikkeesecn:
"Työtätekevii.n maalaisväestön elinvaatimukwt ja. puutteenalaiI!en aseman käeittäen tulee puolue taistelemaan:
a) &en puolesta, että tilattoman maatalolU!köyhäli8tön työ--,
uunto. ja kulttuuriolosuhteita nopeaati korjataan 'valLtien - paitsi
yleisten valtiollisten oikeuksien säilyttämistä. ja laajentamista. työajan säiLn'llöstely&, palkkasuhtoidcn ja asunto-olojon tehokasta
parantamista, ammattiopetuk&en ja neuvojon antamista, työyliensuojelualakiou ulottamista. kaikessa laajuude88&au myöskin maatalouden palldlatyöväeatöä koekovwi j_n.o_;
b) sen puolesta, että. viljcl,.... laidunmaan ja tarvemeteii.n huutava puute poistetaan viimekädessä B.iten. että. 8Uurviljelijäin maat
ja tuotantovälincet pa"kkoluovutukaen kautta joko valtion ja kun_
tien välityksellä tai muulla tavoin annotaan maan todollisille vilj6lijöille ilman lunastusta tai korvauata, ottaen erikoisesti huomioon
maatyöläiston edut;
e) sen puolesta, että työtätekoviin vuokraviljelijän vuokramakau
lakkautetaan ja vuokraajnn OikCUll viljelemäänsii. tilaan sekä tekemiiwlii. parannubiin tunnustetaan.
Lähenunistä toimenpiteistä m.aa&CUdun työtätekevän vä.catön tietoisuuden laajl,llltamisebi. puolueen tarkoitusperien mukaisen tais·
telun 8yvcntii.miacksi maaseudulle ja maatalouskyaymykaen periupohjaisekai harkitsomiseksi puolueessa, päättää. kokous velvoittaa
puoluetoimikuntaa :
ryhtymään aivan CU.!li tiluea toimenpiteisiin pientilallisten ja
mantaJousköyhälistön toimintaa, elämää. ja tarpeita kii8itelevän
viikkolehden perustamiseksi;
huolehtimaan siitä, että työväenpuolueen eduakuntaryhmän toi_
mesta tullaan ensi vuodoo eduskunnalle tekomään puoluoon tarkoi_
tusperiä vastnnva esitys tilattoman väestön asuUamiseatn. _ _ "
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Puolueen suhteesta osuusloimintnliikkeeseen päätti ko·
kous m.m. työskennellä sen hyväksi,
"että. kaikkien Suomen työväenpuolueen jiil!enten on liityttävä
jiist'niksi ösuustoiminualliaiin järjcatöihin ja. liikkeisiin ja koetettava vetää jiirjeatymättömiäkin työläisiä mukaan niihin;
että. puolueemme jäseniä., miehiä ja. nalJlla, on valittava. 08Uu..
toiminnallisten järjeatöjen ja -tiikkeidcn hallintoihin ja kfl6kus·
elimiin, sekä. otettava niiden palvelukseen;
että mahdollisimman murien joukkojen mukaanvetämiaeksi
o.uustoimintaliikkeescen, on meidän taisteltava alhaisten OBUuamak.
Bujen puolesta ja vaadittava helpotuksia oBuusrnaksujon Buorituk.
8('888. Vltr.S ttomille tYÖläisille."

Lukija voi itse päätellä saako tästä ohjelmasta sellaisen vaikutelman, että tässä tosiaankin ollaan tekemisissä
välittömään väkivaltaiseen yhteiskunnalliseen vallankumoukseen kohdistetun poliittisen tahdon kanssa. Se huomioitsija, joka voi karistaa siitä pois kaiken jokaisessa
puolueohjelmassa esiintyvän sanahelinän ja pysyttäytyä
positiivisissa kohdissa, ja tällä pohjalla tahtoo saada kä·
sityksen kyscellisen puolueen suunnasta ja tarkoituksesta,
saa varmasti sen käsityksen, että Suomen. työväenpuolue
on halukas nimenomaan tunnusta.maan kansanedustuksen
luonnollisesti radikaalisen ohjelmansa toteuttamisen väli·
kappaleena_
UuUa toimen.pidettä käsittelevään johtavaan selostuk·
seen on myöskin liitettävä muutama sana Työväenpuolueen valtiopäivämiesten vangitsemisen johdosta. Suomen valtiopäiväjärjestyksen mukaan ei kansanedustajalta
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saa riistää vapautta muuten kuin määrättyjen raskaim·
pien rikosten johdom ja valtiopäiväin aikana. vain vai.
tiopäiväin suostumuksella. Nyt. oli asian tila sellainen,
etteivät Suomen valt.iopäivät keväällä 1923 ennättäneet
käsitellä loppuun esilläolevia asioita, minkä vuoksi pälitettiin, että eduskunta kesäloman jälkeen kokoon.tuisi
uudelleen. Tämän levähdysajan aikana kaikki Työväenpuolueen edustajat vangittiin. Mikään asianomainen lai·
tos ei ole selvästi vastaunut kysymykseen, voidaanko vai·
tiopiiiväin istuntokausi tuollaisen kesäloman aikana pitää
päättyneenä vai jatkuuko se yhä; eri leirien valtio-oikeudentun.tijat ovat tekijälle kuitenkin lausuneet sen käsityksen, ettei valtiopäiväin istuntokautta voida pitää päättyneenä valtiopäiväin oman päätöksen johdosta. myöntää
itselleen kesäloma. Hallitus sensijaan ei epäröinyt tulkita perustuslakia omien tarkoitustensa. mukaan ja vangitutti kansanedustajat - millä kestämäWimättömillä tosi·
asiaUiS'illa syillä tämä väkivalta tehtiin, on jo aiemmin
mainittu.
. Edelleen vaikutti Suomen valtiopäivämiespiireissä. epämieluisalta se, että Turun.hovioikeus kiirehti siunaamaan
poliisiviranomaisten suorittaman kansanedustajien vangitsemisen juuri päivää ennen kuin eduskunta aloitti keskeytyneen istuntokautensa. Valtiopäiville ei niinmuodoin
suotu tilaisuutta lausua asiasta mielipidettään sekoittautumatta tuomioistuimen pätevyysalalle.
Kun eduskunnalta näin riistettiin huomattava joukko
jäseniä, jotka kaikki edustivat äu.rimmäistä vasemmistoa,
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vahvistettiin tietysti oikeudettomasti oikeiston vaikutusvaltaa, ja kun kansanedustuslaitos siitä huolimatta jatkoi
toimintaansa, työskenteli Suomen valtiokoneisto jälleen
tynkä1!duskunnan avulla, toisen kerran vuoden 1918 jälkeen, asian tila, joka omalla tavallaan valaisee Suomen
hallitsevain puolueiden. taitamattomuutta palauttaa yhteisku!ttaelämän normaalisille raiteille. Valtakunnanpre·
sidenttihän näki vihdoin tilanteen niin kestämättömäksi,
että hän, käyttäen hallitusmuodon hänelle suomaa valtaa
ja noudattaen sosialidemokraattisen puolueen taholta esitettyä vaatimusta, määräsi valtiopäivät hajoitetuiksi ja
uudet vaalit huhtikuussa 1924, kaiken tämän erinäisistä
vastustuksista huolimatta, koska valtiopäiväin hajoittaminen selitetiin aivan oikein eräänlaiseksi vasemmistososialististen edustajain vangitsemisen arvosteluksi. Tosiasiassahan uudet vaalit oikeastaan toimitettiin sellaisin edellytyksin, että "Suomen työväenpuolue" oli julistettu lain ulkopuolelle, ensinnäkin riistämäUä siltä kaikki
mahdollisuudet toimia.
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Oikeudenkäynti Työväenpuolueen valtiopäivämiehiä, toimitsijoita, toimittajia y.m. vastaan .

•

Vaikka joukkovangitsemiset, niin kuin on mainittu,
suoritettiin heinäkuun lopussa j a. elokuun alussa 1923, ei
asia tullut Turun hovioikeudessa esille ennenkuin huomattavasti myöhemmin, kun laaja poliisi tutkimus, satojen
henkilöiden kuulustelu, puoluearkiston tarkastaminen
y.m. täytyi tapaht~a ennen oikeudenkäynnin alkamista
- vaikkakin riittävä todistusaineisto jo piti olla ke-~
rätty! Lokakuun 10 päivänä antoi kanneviskaali jutussa
ensimmäisen ja perustavan memoranduminsa.
Se sisältää selonteon puoluejärjestöjen synnystä, julkisista puoluekokouksista, puolueohjelman ja sääntöjen
sisällöstä j.n.c. Sen sijaan ei siinä esitetty mitään väitteitä siitä, että vastaajat tai heidän järjestönsä olisivat
tehneet mitään erikoisia tekoja. va.ltiopetosrikoksen vaI·
mistamiseksi. Sen jälkeen lausutaan siinä seuraavasti:
• 70 '"

"Edelläolevan nojalla totean minä, että Helsingin 8Osill.listiw~sa
kunnallisjärjestön kokouksessa 19 päivänä. kesäkuuta 1920 viTllIlisesti perustettu Suomen soai8.l.isUncn työväenpuolue todellisuudessa
oli l!!Ill\& puolue kuin sitä edellisen toukokuun 13 päiviinä perustettu
samannimineu puolue, että tämä. järjeetö tämän vuoden toukokuun
puolil'älist-ä lähtien on toiminut Suomen tyÖl'äenpuoluoon nimisenä,
"tlcä että puoluoon ohjelma kokonaisuudeasaan ja menettelytapa_
periaatteet re.tkai&el'ma kohdin ovat olleet samat perustamisesta
lähtien.
N"in ollen jll. huomioonottaen, mitä korkein oikeus on ylläkerro'
päätök8Clllliiä.n lau8Ullut puheenalalsen järjestön perU8tami·
_ta, minä kataon, että. ne henkilöt, jotka tiM.oiseeti ovat tavalla
taikka toisella toimineet järjestön tarkoitusperien saavuttamiseksi,
Ol'i\t siWn tehneet itllensä eyypäiksi l'altiopcloben valmisteluun."
tUS9&

Sitten seuraa. selostus puoluejärjcstön rakenteesta ja
toimintatnvastn, minkä jälkeen jatketaan:
"Mitä erityisesti tulee Suomen SO/lifl,listison työväenpuolueen val_
tiopäiviLmiesryhmän jäaeniin, on huomattava puolueneuvoston 7 päi_
vänä tammikuuta 1922 hyväksymä päätös puolueen suhteesta. valtiopäiviin, sekä ne säännöt ja johta.vat periaatteet, mitkä eduskuntaryhmä ewna.n vuoden syyskuussa.' eJUUl,D. istuntokauden alkua toimintaanaa nrton hY'·ilksyi. Puolueneuvoston päätöksessä 88ll0taan, että. eduskuntaan valittujen puoluOC'll jäsenten on ohjelangakseen otettal'& kommunistisen internatllionaalen toi8Cl!sa kongressis9&. pa.rlamentta.ari3C~ta toiminnaata. tekemät päätökset. Näiden
päätösten sisältö on lyhykili8yydCH8ii. 86, että puolue, joka on maini_
tun päiitöben edustamalla kannalla, ei ole mennyt parlamenttiin
euorittaakseen siellä. rakentavaa työtä., vaan parlamenti8ta käsin
auttaakseen joukkoja hiivittämään porvarillisen valtiokoneiston ja
itee parlamentin, että puolueen eduskuntaryhmän toiminnan käy·
tä.nnöllinen järjestely ja. todellineu johto on täydellisesti oleva
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puolueen keskusjärjestön alainen, että puolueen vaaJili~toille ote·
tun jokaisen ehdokkaan oli annettava kirjallinen sitoum\llj siitä, että
on valmis keskusjohdon ensimmäisestä kutsusta. luopumaan kansan_
edustajan toimootoou ja että ryhmän jäsen on toiminnastaan vastU\lljSa vain puolueelle. Tosiasiassa nämä ylempänä mainitut SuomIIn sosialistisen työväenpuolueen eduskuntaryhmän säännöt ja. 3(ln
johtavat periaatteet ovat täydellisesti sopuaoinn\lljlj6 äsken kosketeltujen kommunistison internatsiolt8.alen toisen kongressin tekemäin päätösten kanssa, joskin sanontatapa ensinmainituS<!a on olo.
suhteiden pakosta vähemmän riiikeä, eikä niiden tarkempi selostaminen tässä siis ole tarpeen, koska se johtaisi vain edellisten toistamiseen_ Vielä on mainittaVIa että puolueen eduskuntaryhmän
useimmat jäsenet ovat ennen vuoden 1922 vaalien toimittamista
antaneet puoluetoimikunnalle kirjallisen sitoumuksen, missä. vaJmut_
tavat tulevansa eduskunnassa työskentelemään silmälläpitäen yksinomaan työväenluokan etuja ja niiden ohjeidoo mukaan, joita puoluetoimikunnan taholta siinä tarkoituksessa fl.nneta.an samoin kuin
luopumaan edustajatoimeataan, kun puoluetoimikunta !!itä vaatii,
että eduskuntaryhmä puheenjohtajan laatiman toimintakertomuk.
sen mukaan on ohjenUOl'SJlsan pitänyt· nämä hyväksytyt periaatteet, ja että sen jiillenet ryhmän sääntöjen mukaan ovat huomattavasti tukeneet puoluettansa myöskin taloudellisesti luovuttaen
huomattavan osan edustajapalkastaan puolueen käytettäväksi.
Erittäin tärkeänä on vielä pidettävä eitä osaa, jota. järjestön
käytettäviSl3ä olevalla lehdil!töllä on ollut järjestön työhön kiihoit.
tamalla työläisiä ja herättämällä heissä. sellaista valla.nkumouksellista henkeä, jota järjestöjen valmistamana, mtkaiseva taistelu
vallasta. edellyttää; ollen puoluejohdolla. tässäkin ehdoton määräämisoikeus, kuten selviää puoluClleuvoston tammikuun 8 päivänä 1922
pitämän kokonksen puoluelehdistöä koskeva~ta päätöksestä, erittäin.
kin sen 8:nnesta kohdaat-a, jonka mukaan jokaisen puoluelehden oli
oltava puolueen läheisen johdon alainen ja noudatettava puolue_
johdon taholta annettuja ohjeiu..."
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Tämän jälkeen luetellaan yksityisten syytettyjen toimet
puolueen palveluksessa, että asianomainen oli ollut sihteerinä, rahastonhoitajalla, järjestäjänä, toimikunnan jä·
scne~ä j.n.e. i\litään muita "rikoksia" ei mainita.
Lopulta seurasi varsinainen edesvastuuvaatimus, jossa
vaadit tiin vastaa.jia t;uomittaviksi nimitettyjen lain koho
tien nojalla 1!aUiQpetok$en 1!almistelmta.
Kenties lukija, käytyään läpi nämä pitkät asiakirjat,
on eksynyt yleisiin mietelmiin esim. kommunistisen internatsionaalen vallankumouksellisesta puhetavasta - ei
varmaanloo.an toki ylen hartaana, koska kaikki se on jo
aikoja kuulunut julkisuuteen.! Kenties hän on unohtanut,
miten ~oko tämä juttu alettiin' Mutta muistakoon sil·
loin sen tavaUomn.n huomion, minkä Suomen hallituksen
äkkinäiset "voimatoimen.piteet" syyllä herättivät koko
Europassa, muistakoon ne häikäilemättömät joukkovan.
gitsemiset, ,'aItiopäivämiesten vangitsemisen, koti'tark88tukset, sanomalehtien lakkauttamiset, lrirjapainojen sulkemiset, järjestöjen hävittämiset t TarkastakOOll Suomen
hallituksen virallista selontekoa. jännityksessä odottavalle
yleisölle siitä, kuinka nyt vihdoinkin oli onnistut.tu kerää·
mään todistuksia näiden. rikollisten kommunistien petoksesta, kuinka Työväenpuolueen ilmoitettiin olevan pelkkä
Kolmannen internatsionaalcn ja Venäjän kommunisti~n
puolueen alaosasto, kuinka Työväenpuoluetta ylläpidet.
tiin venäläisellä kullalla , kuinka se vehkeili yksissäneuvoin Venäjällä olevain S'Uomalaisten kommunistien kanssa
valtion turvallisuutta. vastaan! Ehkä lukija muistanee

. . 73 . .

kuinka porvarillista S8110malehdistöii vahvistettiin "Suomen Suojelusliiton" "liiton hengen" mukaisilla 120 agitatsioniartikkeliIla ja sen tyytyväisyyttä hallituksen toimen,piteiden johdosta. Tarkastakoon sitten vielä tätä
syytekirjelmiiä, mikä kldellisuudessa loistaakin tyhjyyttään, ja missä kerrotaan vain sellaista, minkä jokainen on
jo aikaisemmin voinut lukea vainotun puoldeen lehdistä.
Missä on hallituksen "koottu todistusaineisto", missä
ovat poliisin äkkiä suorittamrun puolue- ja yksityisarkistojOI1 antamat huomiotaherättävät tulokset' - Sen
sijaan, ett.ä tuotaisiin joitakin todistuksia valtiopetoksesta, saadaankin siis syntymään muuten itse asiassa hyvin kiistettuvä selvitys, että "Suomen Työväenpuolue"
on "sama puolue", jon1co. perustajat tuomittiin 1921,
S.t.S ,kaksi ja puoli vuotta aikaisemmin. Suurempaa 1'0·
mahdusta tuskin voinee kuvitella. On väitettykiu, että
koko juttu kootusta, täysin riittävästä todistusaineistosta
oli suurta bluffia, kun oli tuumittu niin, että kunhan vain
ryhdyttäisiin penkomaan Työväenpuolueen arkistoa,
sieltä kynä löydettäisiin tarvittavat todistukset. Tuloksena oli kuitenkin suunnaton pettymys ja siten paljastui
Suomen hallituksen väkivaltapolitiikka.
Jutun aikana ilmeni joukko yksityiskohtia, joista tietysti yritettiin pitää suuria ääntä. Mitä tulee venäläi.
siin suhteisiin, saattoi esim. syyttäjä osoittaa, että jonkun
syytetyn hallussa oli ollut Venäjältä saatu yksityinen
kirje, joka koski yksityisasioita, ja että toiset olivat ilman
passia olleet eräässä kokouksessa. Pietarissa. Etteivät
... 74

*

Suomen. tuomioistuimet pidä sellaista tekoa itse8Sääll
rikoksena, selviiiä eräässä. toisessa jutussa äskettäin annetusta päätöksestä. Mit~än Venäjiiltä. saatua avustusta
ei syyttäjä voinut todistaa; sen sijaan kyllä selvisi, että
oli toimeenpantu rahankeräys Venäjän nä1änhätäisten
hyväksi. Tosiasioihin perustuvat yksityisseikat osoittivat
tavallaan selvimmih todella kantavan syyteaineiston
puutteen puoluetta tai sen jäseniä vastaan heidän tässä
ominaisuudessaan.
Hovioikeuden ensimmäinen kuulustelu, mikä alkoi lokakuussa, kesti vuoden 1923 joulukuun loppuWl, jolloin,
paitsi eräät vastaajat itse, molemmat puolnstusäsianajajat, V. Joutsenlahti, puolueista riippumaton suomalainen
lakimies, jolla oli rohkeutta o!la välittiimättä Suomen poro
variston ykskantaisesta mielipiteestä ja ottaa syytettyjen
agjan ajaakseen, sekä tekijä jättivät promemoriansa oikeudelle. Se että avWJtava puolustusasianajaja oli haett:e.vn
Ruotsista, on luonteenomaista Suomelle.
Minun lausunnossani m.m. mainittiin seuraavea:
"Aluksi sopinoo esittää muutamia huomautuksia., mikäli on ky_
Bymys tämän jutun kiistämättömästi poliittisesta luonteesta. Kenti(l8 saattaa. olla eri mielipiteitä, miti. tällä tarkoitetaan, mutta
kuitenkin oltaneen, niin toivon, ykaimielitiä tiinä, etti. oikeutjuttu
Byntyynså ja BeUraamuklriin8& nähden voi omata. poliittisen luonteen, kuu itse tyyte ei ole lähtenyt tyyttii.jäviranomaisten tavanmu_
kaillCsta, vaan mMn poliittisen hallinnon alotteeata ja haTkinnuta.
Tuomio ei koskaan vaikuttaisi niin paljon poliittiseen tilanUlefJeCn,
jollei siihen tämän jutun takana olevilla eri puolilla oliei mitä
suuri nta mielenkiintoa, tivan kuten vanhan ajan jumalien sanotaan
II-
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aaetlunOOll joko toisella. tai toillella puolen taistelevien. rintamun.
Kuitenkin t.ä8tä huolimatta. tällä kakBintaistclnlla täytyy, kun ~e
käydään nykyaika.iseua oikeuBvaltioBSa., olla luja maapohja, nimit·
täin järkähtämiitön kunnioitua voimaSllaoLevia lakeja. kohtaa.n.
Olen vakuutettu, että kaD.8l&ni ollaan yksimieliaiä lain iteenäi·
eestä asemasta poliittiseeaakin jutuSllQ. maassa, joka. monet kovat
vuodet on aaanut juuri laista. etsiä turva.s. väk\valta.s. v88ta.s.n. Olen
UiaIIä vakaumuk&e1ll!8. erikoisesti vielä siksi, Imn uskon, että kaikkien
puoluepyrkimysten yläpuolella olevan oikeuden säilyttämistä pide_
tään tärkeänä ja luonnollisena turvana ei vain ailloin, kun yhteiskuntaa uhkaa vakivaltaan turvautuva puolue, v&an rnyB8k:in ,illoin
kun maata uhkea vieraisiin aaeiaiin nojautuva väkivalta.
Kanneviskaalin väite, että kaikki ayytetyt ovat tehneet itaeWJä
ayypäibi _ valtiopetoksen valmisteluun vic bmituiaiin johtopäitökaiin.
ByytekitjelmiUl mukaan täytyy syytettyjen rikoIIiacn toiminnan
katsoa alkaneen aiitä, että. Suomen 6Oaialisti.aeD työväenpuoluee n
puolueneuvoato, joka puolue perustettiin ke8li.kuuSlla 1920, hyvii.kayi
21-28 päivinä joulukuuta pidetyssä. kokoukaes9a hajoitetuasa pe.
natavaasa. kokonk&ena määrii.t)'ll ohjelman ja periaatteet puolueen
menetWlylava.k.ai, sekä valitsi puoluetoimikunnan.
Tyydyn vain toteamaa.n, että ei Ben enempää. se viranomainen,
nimittäin Helsingin poliisimestari, joka toukokuun 14 päivänä 1920
btaoi väIttil.mättömibi. ryhtyä toimenpiteisiin ainä päivänä peruatettua puoluetta vaataan, kuin etsivä keekuBpoliiBikaan ole ryhtynyt
minkää.nlaisiin toim(lnpiteiaiin uutta puoluetta. vaataan, ei puolueneuVQ3wn kokoukeen jälkeen joulukuun 28 päivinä. 1920, jolloin
olint esillä ne menettelytapaperiaatteet, jotka. syyttä.jä nyt eeittilä., ei vuoden 1921 jälkeen, jolloin aSCllUln piti olla aelviintynyt
korkeimma.n oikeud(ln pilä.tök&ollä, nyt syyttäjän esillevetii.miblli
aiaarjuluua, eikii. myÖ8kä.än syyttil.jän eriltoi.l!C8ti aUeviivaaman puo_
lueneuvoaton kokoukaen t=ikuun 6--8 päivinä 1922 jälkeen, jolloin puolueneuvQ3to . hyväksyi jonkunlaiacn kolmatta. intemn.taio·
naalea ja Ben toimintaa kOBkovtln päätö&lau!lelman eikä myö&kään
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muiden syyttäjän mainitaemien kokousten jälkeen. On ,iis huomattava, että toimenpiteet ja tuomiot toukokunssa 1920 mnodostctun puolueen perustajia vastaan tapalltuivat välittömäst), kuu
seusijaan toimcnpitoot viranomaiBtM puolelta uutta puoluetta vaataan viipyivät kuluvan vuoden elokuuhun sookka.
Täydelli&et tiedot mainitun puolueen puolueneuvoston kokouk.
sista ja sen pääWksist& on IllLiLtu julkisuuteen, samoin kuin myÖ.kin kyseees&olevan puolueen ohjelma ja menettelytapaperiaat\.eCt.
JOB myönnettäisiin oikeaksi IQ')'ttäjän väite, että. uusi puolue on
itse &lI~ssa sama kuin puolue, jonka perustajat korkein oikeus
on tuominnut erinäiaiin rangaistuksi in, joutuvat viranomaisten lai·
miinlyönnit uuden puolueen suhteen verrattain huomattavini. JOII
pysytään kiinni siinä käsityksessä, että on olemassa lailliset perus·
teet syyttäjän kanteellc, ja jos edelleen pidetään kiinni siitä kannuta, että niin yhtä kuin toistakin lakia täytyy puolueettomuti
sovelluttaa, niin silloin täytyy kaikkein ensibi kysyä, mikli t.iiMä
tapaukscllSB. on vuosimääriä oltu välittämättä rikoslain voimaan_
panoasetuksell 15 pykiiliislä, joka määrää, että yleinen syyttäjä on
velvollinen nostamaan syyte rikoksista, jetka kuuluvat virallisen Iyyttäjän alaan, vaikka asianomainen ei ole sitä syytteeseen
pantavaksi ilmoittanut. Että tämä pykä.lii. sisältää velvoitukeen,
että. Iyyte on nostettava viivyHekmiitlii, kuuluu itse asian luontoon. VoimaasaoJev8.88a poliisijärjestyasäiinnÖ66ä on alleviival..en
sanottu, että. poliisimestarin velvollisuus on wpymliUä ryhtyä
l\I!.ianmukaiaiin toimenpiteisiin. Täasii. nä.yttää siis olevan kysy"
myk.9ll88ii. vakava laimiinlyönti viranOIOOisten puolelta, kun puolue
vuosimääriä on saanut toimia ilmau, että viranomaiset ovat siiheu
puuttuneet. Mutta enemmänkin. Tiieeäbä.u on kysymyksesaä valtiopetoksen valmi8telu ja niinolleu on muistettava RI. 16 luvun 19 py_
kälän määräys, ettIL henkilö, joka tietää Wlltiopetoksen olevan tekeillä, mutta salaa sen viranomaisilta, on rangaiatava. Kakein·
kerroin raskauttava näin ollen on, että viranomaiset ovat laimiulyö _
neet tehtäväUBä, kun ' siten on edellytcttävll korkeimpien "etujen jou·
tuvan vaaraan.
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Kysymyksellä on toinenkin puolcn!a_ SyytetyilUi. on ollut oikeu~
otaksua, että virkamiehet eivät ole tahtoneet laizninlyödä vGlvoJli.
suuttaan. Heidän toimintRllsf\. Suomen sosialietiS(ln tyÖv/i.(!npuo.
lucen asioiS!!8. on ta.palltunut keskellä päivää eikä ,-ain niiden viranomaisten ihnciaeJlä suostumukllClla, joiden tiissii. maassa on valvot·
tava järjestykaestii. ja turvallisuudesta, vaan myöskin viranomais·
ten nimenomaisella hyviibymisellä, ovathan m.'In. rokisterivirnnomaiset tutkirleet ja hyväksyneet ne piirijärjeatöt, jotka ovat olleet
syytettyjen poliittisen toim.iJlnan vartlina.isia järjeetöjä.
Jos nyt olisi asianlaita niin, että syytettyjen koko toiminta syyttäjän esittämillä perusteilla olisi katsottavs rikolliacksi, kuinka. ,illoin päästäiaiin kutaumasta ilmeiseksi provokats-iooniksi vimn.
omaisten taholta sitä, kun vuosi määriä ovat tienneet, että rikollista. toimintaa harjoitet.a.an, sallien järjestöjen elää. ja. kasvaa ja
vetää. mukaansa hyvääuskovat kansalaiset toisensa jälkeeu, kaikki
vain siksi, että voitaisiin scurnta sitä rikollista toimintaa. ja siinä
mukana olevia henkilöitä. Tämän täytyy näyttää ulospii.in siltä,
että leikkien valtakunnan turvallisuudella on viritetty jättiläiS8llSll,
jolla vihdoin, kun aika katsottiin &opivabi vankilan portit pamnutettaisiin kiinni vangittujen ajateltujcn valtiopettureiden takana_
Moisella rnenettelyllä ovat kyllä VIIltiollillCt poliisit -kokeilleet eri
maissa, viimeksi tsaari_Venäjällä, mutta minä olon täysin vakuutettu, että Suomen asukkaiden yleinen mielipide, jos lJ(m huomiota
kiinuitettäisiin siihen, ei kärsi moisia likaisia, itaeasiassa vaarallisin
sekä päällepää.ttceksi tehottomia keinoja valtion turvallisuuden 8110jaamiseksi.
TällaLset O\'at sii9 johtopliiiWkset eiitä eyytteeetä ja. väittee8tä,
että vangitut ovat tehneet itsensä eyypii.iksi valtiopet.okaen valmisteluun toiminnallaan eosialistLsi!i&l järjcaWill6å., että maau poliisi_
viranomaiset ja viime käd088ä maan h$llitua joutuvat silloin kovin
huonoon asemaan ja valoon niin juridillCllti kuin moraali8C8tikiu
aaiaan katsoen.
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Onkin pidettävä. kiinni ~iit.ä, että vin.nomai&et itse kanbe.vat koko
vastunn niilItä loppupäätelmistä, joita loogillisesti voidaan tehdä
heidän toiminnastaan eyyWttyjii. kohtaan.
Aaia!laita ei olo niin, että vuosikausia olisi unohdettu asettaa
syytteeseen yhä. k'IISVfl\·aa joukkoa valtiopettureita, vaan että. nämä
vuodet, aivan oikein, on katsottu Sosialiatisten järjestöjen harjoittama toiminta lailliseksi.
Luonnollisesti täytyy myöntää., ottä 1JVBcjä yhtälo.iayyksUi. on <lIe.
tämän ja korkcimJll1l.n oikeuden huhtikuussa 1921 käeittelo·
män jutun välillä. Yleisen syyttäjän on tarkemmin osoitettava
yhtymäkohdat, minä rajoitun vain ositt:a.in ohimennen viittaamaan
siihen, että korkeimman oikeuoon päätös kohdistui henkilöihin,
jotka olivat perustaneet määrätyn jirjestön, mutta nyt on kysy_
mykseMä henkilöt, jotka ovat liilty~et jo ptn/.fteUmm ja virontlllWU8tC1l. tietämään. puolueescC1I.. Viimemainitut eivät ole liitty_
mällo. puolueeseen osoittaneet siinä määrin aktiivisuutta kuin puo_
lueen perustajat eiko. hoidän voida muutoin kuin määrätyie$i. 00'
pauksissa edellyttää olleen selJaisiua läheisissä. suhteissa kuin perustajat niihin eri pyrkimyksiin, jotka ovat aaaneet ilmauk8en puo·
luo- ja menettelytapaohjelmissa. Tässä yhteydessä näyttäo. minusta
olevau oikeudenmukaista. tunnustaa, että on hyvin todennäköistä
useain ayytettyjen väite, että. he ova.t verrnttain tietämättömiä puoluoohjolman yksityiskohdista. Uskon, etto. tarkka tutkinto minkä
puoluemichen kanssa. tahansa paljllstaa tä.lIaiaen tietämättömyyden;
tämä on toaiaaia, jota. ei lähtökohdista voi puolustaa. tai valittaa,
jokatapaukse88a nykyaikaisen puolueen olemukaeen kuuluu olla
jonkunlainen väljä yhdytlSide hcnkilöille, jotka yhteiskunnallisi8!l8.
kysymykeisaä ovat johtuneet IILmanlaisoon katsomukseen.. Kommu_
nilItisilla puolueilla oli kyllä III.IU88a mä.iirätysali. suhteoasa jonkun
verran suljettu kokoomus, mutta nyt kysymyksessä oleva puolue
todellisuudessa. mahdolli8CSti kirjaimelliseati, mutta. ei itfl(! olemuk_
seltaan eroa muista tämän masn puolueista.
llltIJl8&
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joksikin aikaa tuotannon tarvetta, ja tässä. tilanteeasa eaiintyvät
luonnollisesti äärimmäisyysmiehet, jotka työväellliikkeen pyrkimykS€6Sä. saavuttaa suurille joukoille parannetut elinsuhteet - tahi,
mikä--on muodostunut polttavammaksi, pyrkimyksessä. suojella näitä
elinsuhteita huonontumiaelta - näke,-ät ratkaisevan esteen yhteis_
kunnan jälleen kukoistamiselle. Niin on, kuten tiedetään, monella
taholla syntynyt kiivas taistelu työväenliikettä. ja sen saavutuksia
vastaan ja julkisesti tai salaa perustettu n.k. fa9Cistipuolueita, joi_
den häikäilemättömät menettelyta.vat ovat sodan väkivaltapoliikan
maininkeja.
Niille, joiden tehtävänä on valvoa, ettei lakeja poljeta eikä. kierte!.&, ja joiden siten on oikeuakulttuurin a.vulla suojeltava yhteiskuntaa, on nykyisestä tilanteesta huomattava, että. vaara voi myöskin uhata. oikealta_ Minä en epäröi sanoa, että. nyt aloitetut joukkotoimenpiteet kommunisteja vastaan näyttivät monesta, jotlDQ. eivät
tunteneet suomalaista lainkuuliaisuutta ja. itackuria., vaamllisimpana hyökkäyksenä Suomen yhteiskuntaa wstaan aitten kansa_
laissodan päivien. Historiassa saadaan mennä, niin luulen, aina
Ranskan suuren vallaukumouksen myrskyiaimpiin aikoihin asti, en_
nen kuin löydetään vertaista nyt kyseessä.olevalle joukkotoimenpiteelle puolueen valtiopäivämiehiä ja sen huomatuimpia toimitsijoita vastaan_ Mutta vangitsemisten sattue6Sa ei Suomi ollut
vallankumouksen pyörteissä, vaan vallitsi sisäinen rauha, mikä
vasta. näidell n.k. "voimatoimenpiteiden " jälkeen kirillti katkeraksi
jännitykseksL Historiallinen tosiasia on, että tämäntapaiset voimatoimenpiteet ajan mittaan ovat osoittautuneet typeriksi keinoiksi
suojelemaan rauhaa, että. useimmat levottomuudet on pakotta.nut
vallan vii.ä.rinkäyttö, mutta että. sitävastoin puolueeton ja. luja. hu_
maauisuus, mikä johtaa vastakohtaisuuksien herpoittumi&oon, on
todell~1.6 voimapolitiikkaa. "

Tämän istunnon jälkeen päästettiin neljä vangittua,
niistä kolme ruotsalaista, vapaalle jalalle. Istuntoa jat-
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kettiin uudelleen tammikuussa 1924. Lakit. tohtori Nils
Söderqvist Tukholmasta, joka. oli suorittanut seikka.periii.
sen. tutkimuksen muiden maiden rangaistusmääräyksistä
valtiopetoksen suhteen, esitti silloin m.m. seuraavaa:
"Syyttäjän mielC8tä. on jo paljas kommUD..istisen tai kommunisti.
IlOksi. väitetyn järjestän jäsenyya ra.ngaiatava valtiopetoksen vai·

misteluna. KommUllistisia puolueita on nykyii.ii.n uaoimmiBSa eri
maissa. Yleensä ovat De, päiuvastoiu kuin on laita sen Suomen
puolueen, jota vastaan syyttäjä kääntyy, liittyneet n.s. kolmauteen
internatsionaalcen, seikka, mikä syyttäjän tavoin asiaa katsot·
tuaan pitäisi käsittää raskauttavana asianhaarana. Tiedon mu·
kaan, jota minulla ei ole ollut tilaisuU$ tarkistaa, kuuluu Virossa
Suomen esimerkkiä noudattaen ryhdytyn sorrotoimenpiteisiin kom·
mUD..ismia vastaan jossakin muod0888, mutta muuten näkyy Suomi
tilasi suhwcua olevan existettynä koko sivistyneestä maailmasta.
Amerikan YhdYiJvalloissa on tosin josaaltin määrin 8&manluontoisia
toimenpiteitä. kuin SuoroeS88 va.rhemmin esiintynyt, mutta aitten
kun poliisi. elokuu8B8. 1922 oli hajoittanut erii.ii.n lIalaisOll kommu·
nistisen kokouksen ja ts.kavarikoinut kokoUBaaiakirjat, ilmeni
käänne yle.i8C88ä. mielipiteessä.. Tuomioistuimen päätöksellä hylättiin miltei samaan aikaan jouUo kommunistisia johtajia vastaan
Dostettuja syytteitä, eikä. nykyään Amerikan viranomaisten pnolelta
aseteta mit.äii.n esteitä kommunistaten järjestöjen perustamiselle
oikä .toiminnalle, niitä. kun pidetään Amerikan perostuslain suojaa'
miua.. Huomauttaa saattnn, ctUi kommunistisia sanomalehtiä. va·
paasti ilmestyy Yhdysvalloissa ja kummallisena vastakohtana niille
vii.kivaltaiaillo vapaanSRnan loukkaubillo, jotka ovat tapahtuneet
Snomesaa, OD &0 seikka, että. Yhdytlvalloissa ilmestyy ei vähemmän
kuin kolme jokapäivä.istä. suomenkielistä. kommunistista lehteä,
ilman että minkäänlaisia vaikeuksia julkisten virinomaistcn puo_
lesta on a80tcttu niiden tielle. Sitä seikkaa, että kommunistiset
järjestöt ja kommunistinen propaganda ulkomailla ·k atsotaan 01(1..
van sopusoinnuSlla lain kanssa, mutta Suomessa väitetään poroqtu
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van valtiopetokaon valmisteluun, ei voitane tyydyttä'l'äati ~elitläjj,
toisin kuin että. Suomen laiosiiiidäntö ~iin;~ suhteessa. eroaa muuton
mnailrnassa tavalliM'flta laill8äädännö~tii.
Näi<fon lammääräYlten tlUkaatua selvittää ilmeisesti, ettei kyay·
mykeeasä oleva ulkomainen oikOU8järjeetclmä. suinkaan oroa. Suo.
men laieta. ,iinä merkitykaes8ii, että komrnuniatieta. puoluemuodOl·
tUllta ja puoluetoimintaa voitaisiin pitää enemmän rangaietukaeeta
vapaana niiden kuin Suomen oikeuden mukun. Mitä. useampiin
näihio ulkomaan l&keihin tulee, on ilmeiatä, ottä niiden sanamuoto
. tallii ryhtyä. käaikai valtiopotokson valmieteluun tai sen yrityksoon
melkoieta enemmän kuin mitä. Suomen lainaäii.dä.n.nÖn mukaan on
laita. Suomen lain rankaieumääriiykaet ovatkin annetut tsaarin
vallan aikana ja he1pOlti ymmä.nettäviatä syistä. onkin luonnolliata,
ettei Suomen kanaa. ailloin olisi ollut liian herkkä venyttämään tämän laatuieten rangaistavien tekojen rajoja.
On huomattavi8l:la, että Suomen rikoslain valtiopcto81uku on
oloolliBimmi88a 08iSMan jäljennetty 1870 vuoden swalaisoata ri_
koslaistD..
Kun ilmeistä on, että Saksan valtion turvallillUus nykyään on
melkoiata. auuremmassa vaarassa kuin se järjellä puhuen. voidaan
sanoa olevan Suomessa, on eTityisol:!ti omansa herä.ttämii.ä.n ajat.ullt&
110 seikka, ettei Sakaaaaa kukaan näy asettavan kyaymykaeeD, että
kommunististen jiirjeetöjen jäsenyys oliai itscstään rangaistavaa.
On pidottävä yloiBe!lti käsitottävänä periaatteena, että se valtio.
petok8en valmistelu, joka voidaan rangaista, on tarkoittanut konkreettista, todellista vllltiopetosavustuata, ja ettei siis vallankumouksellinen ohjelma tai mielenlaatu ainänsä perusta rangaistava&
\'I1lmiate1ua.
1002 vuoden Norjan riko~lain valt.iopet.oBSäännöt ovat aaetel.
maansa nähden monimutkaisemmat, mutta lauaeta.van yhtäläisyya
Suomen rikoslain kanfJSa ei ole viihemmiLn ilmeinen, mahdollisesti
riippuen siitä, että Norjsn, niinkuin Suomenkin lait, ovat ot taneet
Saksan lain eaikuvakaoon. Norjankin rikoaln.ki on tii.ssii ybteydeasil.
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ottanut käsiteltäväkseen julkisia kehoituksia valtiopetokaeen. Että.
No rjankiD oikeus 8umaten kuin Saksan tieteisoppi ja oikeudenkä.ytW
vaatii "valtiopetokselliscu hankkeen varmuuden", jottl\. raugais·
tavanlaatuiaen valtiopetoksen valmistelun voiuaan katsoa olevan olemassa, selviää. eriiäll3ii. 1896 vuoden Norjan rikoalalrikomii8ioonin
painettujen perustelnjen laUBunnosta.
Ruotsinkin oikeua vaatii nlllgaiatavaiauuWen nähden, mikäli on
kyaymyk8C88li valtiopetok86D valmistelu, että valmistelu tähtää. jo.
honkin konkreettiseen, aikaan ja paikkaan jotenkin kii n~ti 19.8.
kottuun valtiol'etoBhankkeeseen. Katsoen siihen yhtoonkuuluvaiauu·
teen oikeuakatsantotavall!la, mikä historiallisista syistä. voidaau kato
soa vallitsevan Suomen ja Ruotsin suhteen, täytyy Ruota.ln oikeu.
den kannanotto merkitä. jotakin Suomenkin laill8ä.ädännön tulkit·
lemisessa. Että. Ruotsin oikeudenkäyttö asettaa ehdoksi mäirii.tyn
valtiopetoasuunnitelman, jotta voitaisiin valmistelu rangaista, selviää. Ruotsin ennakkopäätöskokoelma8S& "Nytt Juridiskt Arkiv"
vuosikirjassa vuodelta. 1916 selostetusta oikeuatapaukBe8ta. Syyte
koski tosin tilaail. maankavallusvehkeilyä, mutta valmi8ulukäsitteen
selventämiseksi, mikä laajassa merki tykBC8sä käsittää myilekin veho
keilyn, on oikcustapauuella merkityksensä, kun on ky3ymy. valtlo_
petokaestakin.
Syyte kumottiin kaikissa oikeusasteissa mikäli koski munkaval_
luksellista vehkeilyä. Erii.a Svoon hovioikeuden jäsen oli eriä.vää
mielipidettä ja tahtoi langettaa edCllvaatuuseen aellailC8ta vehkei·
1ysm, mutta muuten vallitsi kaikissa kolmC8Sa oikeUS88tees8a. yksi·
mielisyys koskien olettamusta vehkeilystä tai muuna. kava.lluk86D
valmistelusta.
Syyttäjä ei ole tiiMä. lUIia.asa väittänytkään, vielä. vähilUIlläsaii
määrii.asil. t.ehnyt uakottavakai, ettii. vastaajat 0li8iva.t toimineet
suunnitellakseen mitään ajateltua valtiopetosIA. Bellaisiasa olosuh_
teissa on langetlAminen valtiopetoklJen va.lmistelusta mabdoton. Ei
voida näet otaltsua, että Suomen laki tässä. 8uhteessa eroaisi eBi·
kuvastaan, Saksan rikoalaista, tai sellai8C8ta heimolsi.se8ta kuin
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Norjan, tai etti. Suomen oikeudankäyttö tU&ä OINlB8a edustaisi peria.tteelliaeati ero.vall> ldl.aityatä. kuin Ruotein ja muiden maiden.
Mitä hallitusmuodoD valtiopetoksellil!een muutttLmiaeen tulee, pi_
täisi ~olla aslviUi., ettei tässä suhteessa päämäärä vaan keinot ovat
ratkaisevia ja litä. kommu'!iatien tai muiden jyrkästi nykyisestä
yhteiekuntaoloata eroava tulevaisuuden ihanne on vailla kaikkea
merkitystä eeklL ottä tutklmulI on lIuunnattava siihen, onko ohjelman perilleajamitta laittomin keinoin valmiateltu. Korkeimman
oikeuden päli.to"kaellä 20 p:ltä huhtikuuta 1921 tuloo tämä ajatukII(!D kulku tavallaa.n näkyviill, ja se terminologia, jota kii.ytetiULn
oikeudelle jättämään erilliseen liittooseen OtetUi88R vieraisaa IacisSft,
samaten kuin lIanontatapa. "laittomalla tavalla muuttaa tai kumota!' Suomen rikoslain 11 luVUll 2 pyWän 3 kohdassa, vahvistaa
niiköbmaan yleiee6ti hyväkeyttynä. Näyttäisi eiie tarpeettomalta
erik800Il esittää tiilä, mutta syyttiijii.n todistelu on 8Cllainen, että
sen huomauttamiucn on Iässä ollut larpeenvaatima. Kun ayyttijli.
rikolli8Cna kohlaulL on esittänyt esimerkiksi ooulftA.jA.in luopumisen
puoluerahuton hyväksi osaata palkkioslaan ja heidän sitoutumiaenaa erii.iden edellytyaten vallitessa luopua toimestaan, 8.0. oloj~
joita on olemassA. muissakin puolueiaBa, nii.yttli.ii. kuin syyttäjä olisi
kii!littänyt keinon lA.ittomaMi ainoastaan aen tähden, että pnolueen
päämliärii. tässä tapauk~ näyttää. hlineetä. käsittävin liian pitkälle menevän croituksen nykyiaeetä yhteiskunlaolosl.a. Siinä määrin kuin tiatoiaesti tai tiedottomuti jutussa kysymykae8sliolevan
puolueen pii..ä.määriin arvostaleminen ·hiipii oikeudelliseen arvost&luun, ollaan tietenkin harhatailIii.. Oikeudenkäyttö alenisi, jos se
lainautuisi sellaisten r,aikutteiden huemioonottamiseen, konoobi,
jolla valmislettaisiin viemiiri niille epiimiellyttävyyden tunteille,
joita nykyisen yhteiskunnan . suoeimat tai muuton erittäin alkuperiiU6t oliot niiden joukossa tuntevat niitä kohtaan, jotka eivät hy_
väksy tätii yhteiskuntaolOR.

PiUUsi muuten oUa selvää., ettei palja.s oletettujen Iaittomuukeien ajatus 8Cllai8Cnaan ole rangaistavII.. Englantilainenkin OikOU8,
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joka valtiopetosrikosta il:äairelle&!!äiill voimakkaa~ti plliuostaa tarkoitusta, teroittaa samalla, että. tä.mä.n ta.rkoitukscn tä.ytyy olla
saanut miiäritollyn ilmaisun. Langetcttava. tuomio täMä. jutussa
sisiillii.isi toddlisuudee:sa ajatusten; joita. mielivaltaisesti pannaan
syytettyjen laskuUII, jopa heidän yleist.en mielipiteidenaä 8iitii, mi_
ten yhteiskunta oikea8taAn on järjOlJtettävii., rankai!lemi.8en. Sillä
Suomen 1i!.lnklLyttÖ tekisi Ilyntiä muuten koko maaiJmaua hyväk·
syttyä periaatetta vastaan, joka kla.saill~a juristikiele&!!ä on
muodosteltu !J(!uraQv8.llti : Cogitationis poenam ncrmo patitur.*)
Lukemattomien sukupolvie.n clämänkokemuaten ja vuosi tuha.ullien
oikeuskulttuurin hedelmät tulisivat täten tallatuksi jalkoihin.

Allekirjoittanut esitti tässä. tilaisuudessa m.m. seuraavaa:
Aikaisemmin on jo tämän oikeusjutlln aikana vastaajien taholta
toteennäytotty, kuinka kesäkuUoliSll. ]920 perustetulla puolueella on
alkujaan ollut /l&ma ohjelma kuin sen edoltä.jällä, mutta son sijaan
ei ole hyviiksynyt kYS008Säolcvi.a puoluoperiaatteita, ja edelleen,
kuinka puolue kaikessa viralli86!J3a. toiminna.ssa.a.n on viimekulllncet
vuodet antanut joukon epäämättömiä todistuksia pyrkimykseetään
pysyä nllit86villU yhteiskuntapuitteiua ja kuinka 10 on parlamenttaari8Csti ja poliittisesti tYÖllkennellyt jobeenkin ~mojen
SUUlltaviivojen jl\ periaatteiden mukao.n kUin muutkin poliittiset
puolueet - kaikki käytännöllisiä todistuksia, joiden mielestämme
pitäisi omata täyei todistusa:rvo kaikkien n.S. menettelytapaperiaatteiden edelläl - sekä lopuksi, kuinka puolue 15- 18 pnii. t oukokuuta ]923 puoluekokouksessa tehtyjen pil.iitÖ!!ten .Jr.autta on myöa
muodolliscati ottanut ratkaisevan askeleen uudistuspolitiikan tielle_
Että nyt käytännöllisten kokemusten jälkoon, jotka on saatu
SSTP. toimintamenettelytavoisttl., ja niiden epäämät Himien todis_
tusten jälkeen, jotka on saatu puolueen lo.iI\isista tarkoituksista,
") Ajatuksieta ei ketään rangaista.
11
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ryhdytään käyttämään hyväksi puolueen yhteiakuntavihamieli~yyttä.
o80itt&vi& menettelytape.perie.atteita vuodelte. 1920, ee ei näytä 016van täysin rehellistä. Sitä. vähemmin on nsiBllist& oikeutta tähän
aenjälkeen, kun ylen tarkka poliisi tutkinto on tuonu\: esiin, että.
puolue ei ole a-janut SCllBist8 BBIBistIL, laitonta. toiminte.a, jOtB
muutamillB tahoillB on epäilty - jB jota. kenties välittömästi vuoden 1918 jälkoon on mli.ärätty syy epäillä.
Minä. ta.hdon kuitenkin sivumennen ota.k!J\lR, että. II&I&i8tB toimintae. on tapahtunut, eteiäkseni täten solvyyden, mitä se tositOOflIl&
sisältää.. On tosiui&, että vuoden 1918 . tapahtumien jiUkoon
joukko v&ll&nkumouk!ollisia suomBllI.isiB on oleskellut Venäjällä
mae.npBkol&isinB viLIttääkeoon rangBistuksen. Ei nii.ln olIen minu&
ihmetytä, JOI nämä, joilla luonnollise6ti monista syiUii. on miolen·
kUntos. Suomea. kohua.n, koette.v8ot pitää yhteyttä täällä olevion
ontisten puoluetoverien88. k&ru!S8, kuten IfUkul&isten ja ystävien
kau888. Olisiko siie ihmeellistä, jos närnll., kuten kaikki muutkin
poliittisot mae.npakolnisot mielelliUln elättävät kaikenl&isi& toivomuk~ia pOliittieesta kumouksesta tiisaä mBBlSB, ja. herättääkö nyt
iue 88iassa. 8IlurtBkaan paniikkia, jOfl muutamat puoluetoverit Suo.
moua. OVBt hiema.n kirjevBihd08SB nii.lden pakolaisten ka1ll8a. Kaik.
kien poliittisten mullistusten jälkeen voidaan todeta 8BID&nlAw&
ilmiöitä, mutta. muutamien vuosien jällwen on levottomuus niiden
johdosta. hävinnyt. Kun ybteiakunt& on jälleen vakiintunut, niin ei
sen enää. ta.rvitao pelätä muutamin V&llBnkumoukseD tekijöitä. En·
tiset 't'&stakohdat tll.8oittuvat tavallifl68ti parhaiten 81!VaitseVBisuusja järkevällä a.mnCfltiapolitiikalla, johon vahvempi aina. voi
antautuB.
Muuten on ai't'&n luonnolJistB, että määrättyä. !!Alaista toiminte.a
on kaikkien poliittisten puolueiden kealtuudesaa. olelll8ssa, voi.m..atta
kuitenkaan puhua, että tässä olisi jotakin VD.ltiopetoksellista leilllBB.
SiksipIi. minä uskallankin olettaa, että v&ikka nyt hovioikeus voisi.
kin epäillä niä.ä.rätynlnista salaista. toimintaa ha.rjoitetun komrnuniatiaella taholla, niin kuitenkaan sillä ei ole mitäiin syytä lähteä.
II-
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sen merkitystä liioittelemsan tai epävarmuta lähtökohdasta miimään määrättyjä johwpäiitökl!ilL.
Ajat ovat muuttuneet. Tällä 80ikalla onkin tållsä poliittlf!C8S8.
jutuSSIL ratkaiseva. merkitys. Kun korkein oikeutl antoi kanneviakaalin syytekirjelmänsii. perustaksi ottaman päii.tökaen n.l. puolueen
perusta.jain jutussa, niin silloin olivat toiset ,ajat. Nyt ont myöskin toillet ajat kuin silloin, knn UlmiL juttu pantiin vireille_ Se
hallitus, joka toimeenpani tämän suuren oikeusjutun on nyt tipotiessä.än jl\. poliittinen ilmapuntari, joka näyttää tunnehorkemmin
kuin juriidinen oikoodentunnon pfdncen, on jo nyt sanonut eanaJl8a.
Komruunistijutun luoma tilanne oli ajan oloon tullut erittäin pa..inavaksi, eritoten siksi, että kommunletisen edullkuntaryhmiLn jäsenet pidettiin vangittuina, ja nykyään onkin yhä. laajemmalle levinnyt toivo audI. loppuun tämä oikeusjuttu, joka ei fJUinkaan olo tar_
jonnut niitä mielenkiintoisia paljastuksia, joita määrätyillä. tahoilla
on odotettu. Jo lansunnossa.ni Turun hovioikeudello viime joulukuussa toin eeiin Usitykseni nykyisen tilanteen yleiseetä kestämii.ttömyydestä, ja ennen kuin olin odottanutkaan, ovat tapahtumat
todenneet oikelliuli tämän kållitybcni.
Lopuksi pyydän saada muilltuttaa nnhuta hyväatä poriutteesta :
ajatus... ja laulluntovapandesta, jolla. ei ole aivan epii.juriidiata merkitystä syytettyjen vapauttamiseen nähden. Minusta näyttil.li. ole-van suuresti oikeutettua, että. juuri tässä. aUUTeM!l oikeulljutnllBa
pää.a.sial1i8ellti on kYllymys sanoista: sanoista ohjelmaesa, sanoista
periaattoollisiWl 86litykllissä, sanoista päätökllisaä ja luullisisaa lau_
aunnoi8sa. Suomen hallitusmuodon 10 pykälä. säätää: Suomen kansalaisella on sanavapaus_ Mutta kuinka voidaan vä.lttyä luulemlUlta,
että. tämä säädös on vain pelkkä koriste, jos yhteisknnnallisen oPPOaition täytyy punnita sanalll!8. Irultavaa'al1a, jotlei "sanan vape.os"
tulisi merkitaemiilln puhujalle vangitsemista.
Kun minä nyt siihen ntl.h~en, mitä yllä jo ennen olon esilntuonut,
kunnioittaen vaadin kannaviskaalin ayytteen hylkäämiettI., tapahtun
tämä todellakin eiinä lujassa. vakaumulsnssa, että. langettava tuo-
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mio tulisi pitkäk6i ajaksi viflnliii!.n Suomen yJlteiskunnan vaaran_
alaisek6i, kärjistä.en muutoinkin tiWlä maassa jo ennenkin epänor·
maaliset luokkavastakohdat, jotavMtoin vapauttava tuomio tulisi
ainAkin joS&akin määrin vetämiiiin työväenluokan tUD~n yhteis_
kunnalle myötämieliseksi ja sillä tavalla siitä tulisi hyödyllinen ja
ylösrakentava teko.

Tämän. jälkeen ryhtyi hovioikeus jutun pitkään tarkas·
tamiseen loppupäätöksen antamista varten. Tavallisista
humaanisista ja tunnustetuista syistä odotin tuomiota
niin pian kuin mahdollista, kun ottaa huomioon monet
vankilassa. odottavat syytetyt, mutta ne, jotka paremmin
tunsivat Suomen. oikeudenkäytön, eivät uskoneet lopputuomioon ennen eduskuntavaaleja huhtikuussa 1924. Ja
he olivat oikeassa. Tosin hovioikeus huhtikuun lopulla
päästi vapaalle jalalle 52 !Iyytettyä - lähemmä yhdeksän
kuukauden "ankeuden jälkeen! Toiset saivat vielä odottaa kaksi kuukautta tuorniotansa. Oikeusministerille osoitetussa kirjelmässä, joka oli päivätty toukokuun viimeisenä. päivänä 1924, nämä panivat vastalauseen, va.ikkakin
luonnollisesti turhaan, tämän tutkintovankeudessa pitämisen johdosta, mikä jatkui kuukausi kuukaudelta.
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Toimenpiteet kirjapainoia ia sanomalehtiä
vastaan.

Kuten jo on mainittu suljettiin joukkovangitsemisten
yhteydessä elokuun al~a 1923 myöskin kaikki ne kirjapalnot, joissa painettiin Suomen 'ryöväenpuolueen. lehtiä
ja lehdet takavarikoitiin ja estettiin enää ilmestymästä.
Tämä menettelytapa oli selvä laittomuus, jolla avoimesti
hylättiin tie, minkä Suomen painovapauslaki viittaa mah·
dollisten painovapausrikosten ajamisesta. Näissä kirjapainoissa oli painettu myöskin joukko kalentereja, joululehtiä, vappu- ja pääsiäisjulkaisuja y.m., mikä kustannustoiminta oli erittäin vilkas. Kirjapamojen sulkemisella
tehtiin äkkiä mahdottomaksi tämän toiminnan jatkami.
nen. Takavarikoitu omaisuus, mikä oli yksityisten yhtiöiden omaisuutta, edusti yhteensä. noin 10 miljoonan mar·
kan arvoa.
Kir japainojen sulkemisen samoin kuin sanomalehtien
lakkauttamisen suoritti etsivä keskuspoliisi hallituksen
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määräyksestä, siis puhtaasti hallinnoliisessa järjestyk.
sessä. Voimassa olevan Suomen painovapauslain, nojalla
voidaan sanomalehti lakkauttaa vain tuomioistuimen pää·
tökSellä, mutta tämän määräyksen on katsottu olevan
pelkkää ilmaa. Samoin on voimassa, että lakkauttaminen
voi tapahtua korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi; tässä
tapahtui sulkeminen elokuun 3 päivänä 1923, mutta Turun hovioikeus ei käsitellyt toime;npiteitä kirjapainoja ja
sanomalehtiä vastaan ennenkuin 24 päivänä huhtikuuta
1924, eikä tuomiota annettu ennenkuin kesäkuun 20 päivänä 1924'Hiukan näiden sanomaleht·iä ja kirjapailloja koskevien
toimenpiteiden jälkeen pyysi erä.s sosialidemokraattinen
lähetystö vastuunalaista ministeriä, V.t. sisäasiainministeri AkQSSOuia lausumaan -asiasta mielipiteensä. Ministeri myönsi 6ilIoin, että toimenpiteillä tosin ei ollut tukea
painovapauslaissa, mutta niiden suhteen voidaan vedota
, yhdenmukaiseen - rikoslain määräykseen siitä, että eräiden rikollisten tekojen, nimittäin luvattoman kalastuksen tai metsäst.yksen välikappaleet voidaan ottaa takavarikkoon! Ministeri tuskin olisi saattanut kuvaavammin ilmaista, mitä oikeusjärjestel'lllän ilveilyä hän ·edusti.
Kanneviskaali antOi helmikuussa 1924 ki'rjapainoja
y.m. koskevan karmekirjelmänsä.
Tämän asiakirjan lainopillisen arvon selittää parhaiten
selostus siitä vastinekirjelmästä., minkä tohtori Söderqvist
vastaajain puolesta jätti hovioikeudelle :
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LausunDOllllasn elitti Söderqvist, että syyttäjä. va.ati edcavastausta
jostakin mikä, jos se oliai ollut olemaBsakin, Suomen lain mukaan
ei olisi rangaistava, koska ae ei tunne rikoakäsitettä. "nunanto
rikokaen valmisteluun", vaan ainoastaan avunannon t.oteutettuun
rikonoon tai rikoksen yritykaeetl. Teoriat, joiden mukaan avun'
anto rikoksen valmistukseen oliai kii.eitettäv.ä erityi&eni. rikokflena
(niinkuin Norjan rikoelain luoja Gett esittää), ovat ilmeisesti yhtä.
vieraat Snomen rik 08lai11a kuin Sabankin. VallasSRolijoille epi.mielui8ia tai vaarallisia kirjoituksia reagoi Suomen rikoalaki erik_
seen. Mitä. tulee kannevi8k&alin vaatimukseen, että. kysymyk.seMä
olevat yhtiöt ovat juli8tettavat menettilnooklli erityi8iil. "takavari.
koituja" koneita. ja. kaluatoa valtiolle, jo. että. määrätyt sanoma.lehtinumorot ovat julistettavat menetetyim, viitt&ai Söderqvist,
ettoi kann6Vi8kaali varmaankaan tarkoittannt, että koneet y.m. olisi
tuhottavat, vaan että. valtio salsi haltuunsa. niiden omaisuusarvon.
TiWä. olisi konfiskatiolla kuitenkin rangaistnkaen luonno ja siis
"rikkominen" olisi tapahtunut yhtiön puolella. Re.ngaistusvaatimus edellyttää siis, otti!. yhtiöt olisivat tehneet rikoksen, vaikka
Suomen lain mukaan aenlsatuiset oikeusobjektit ilmeisesti eivät "oi
tehdä rikaata. Muuseahan tapauk8eII8R kauneviskaaJin velvolliMlu9
olisi vaatia kuritushuonerangaistuma yhtiöilIekin, p,amoin kuin kanaalai.,luoUamuk&en meneUä.mistäkin I Kanneviskaalillo tuott&isi
huolta 86 seikka, ettei luultavasti yksikään osakeyhtiö ole täyttä.nyt viittätoista vuotta, voisi syyttäjä. ehkä vaatia, että oikeus määrä.isi yhtiön pantavaksi yleiseen k~tuslRitokseen tai yhtiöille aIlnettavaklli kuritust&. N"ayttiLä, esitti toht.ori Söderqvist pilblliaeeti,
että oaakeyhtiöt voisivat kohtuudella vaatia, että. heille tuomittaisiin
!lama rangaistus kuin muillekin vältotyille valtionpcttäjille. Jaa
ajateltaiaiinkin vaatimuk80n muuntamista koskemaan koneiden ja
kaluatojen hävittämietä, ei viitattu lainkohta ole kuitenkaan sovel·
tuva, sillä nämä edellyttä.vät vain painotuotteiden, kirjoituksen tai
kuvallUen esityksen sekl!. laattojen ja kaa.vojen, jotka olivat yksin·
omattain määrätyt juuri näiden tuotteiden valmist&milJOOn, konfla'
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katiota. Mutta ei kai kukaan vähänkään järjellinen ihminen roh·
jenne väittää, että jutussa kyseessäolevain ·kirjapainojen koneet oli_
!tivat yk.rinomattain tarkoitetut juuri niiden sanomalehtinumeroiden
valmistamiseen. Painovapau~laki myöntää aikakautisen painotuot_
teen lakkauttamisen, mutta siihen ei yhdy kirjapainojen konfiska·
tiota. Lakkauttaminen kestää korkeintaan kolme kunkautta, eikä
Sf.I ole ~allittu rikoksesta, jossa tässä. jutussa on kysymys.
Tämän
laatuise1ta konfi~katiolta puuttuu lain määräys. Myöskään Snomen laki ei tunne sellaista väkivallantekoa.
Mitä tulee vaatimukseen sanomalehtinumeroiden konfiskatioon,
viitta~i tri Söderqvist vielii, ettei kanneviskaali ollut voinut edes
mainita mitään painovapausrikosta, jotka sanomalehtinumerot olisi.
vat käsittäneet - valtiopetoksen valmistelu ei ole mikään paino_
vapausrikos. Laki on muuten hyvin tarkka sen suhteen, ettei pai_
novapausrikoksen ssttue6!:la muuta takavarikoida. kuin mitä oikeustUTValliauu~ vaatii, ja määrä&, että vain rikolliseksi katsottu osa.
painotuotteesta. ja vaataavat osat laatoist& ja kaavoista voidaan
konfi~katioida ja näyttää RTVelevan, että kaikki nnmerot ovat koko·
naisuudessaan rikoksellisia. Selvä järki sanoo sentään, että meidän
päiviemme sanomalehdet sisältävät paljon muuta kuin mahdolliset
vehkeilyt ja rikokset. Suuri osa voitaisiin ilman vaikeuksitta. elOittaa. Kanneviskaalin olisi ollut erikseen esitettä.vä. tutkimuksen
alaiseksi jokainen kirjoitus, joka. väitetään rikolliseksi. Ellei niin
tapahdu, ei konfiskatiovaatimusta voida ottaa. edes käsitettäväksi.
Tuomita kaikki käsiinsaadut sanomalehtinnmerot menetetyiksi, tar_
kaatamatta ja ylimalkaisesti, ei käy päinsä, jos lakia noudatetaan.
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Toimenpiteet tylJväenjiirjestlJjii vastaan.

E lokuun alussa 1923 'f yöväenpuoluetta ja kirjapainoja
y.m. vastaan suunnattujen toimenpiteiden jälkeen aloitti·
vat viranomaiset myöskin hyökkäyksen kaikkia niitä työväenjärjesilijä vastaan, j oiden katsottiin tavalla tai toisella olevan lähellä puoluetta. Sisäministeri jätti paikallisille viranomaisille vapaat kädet, ja nämä saivat myöskin
oman mielensä mukaan. ratkaista, mitkä järjestöt oli katsottava kuuluneen puolueeseen. Näiden järjestöjen toiminta estettiin, kokoukset hajoitettiin j a huoneustot suljettiin. Mutta myöskin sellaisia järjestöjä, jotka ilmei·
sesti eivät kuuluneet puolueeseen, estettiin toimimasta.
Kuvaavaa paikallisten viranomaisten mielivallalle on
useitten taloudellisten työväenyhdistysten omavaltainen
vainoaminen. Viimeisinä vuosina on useimmissa Suomen
kaupungeissa ja suuremmissa työläiskeskuksissa muodostettu työväenyhdistyksiä, jotka harjoittavat vain talou-
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dellista toimintaa, omistavat yhdisfyshuoneiston voidak·
seen tarjota työväenjärjeStöille kokoussaleja. harjoittavat
kahvilaliikettä tai muuta liiketoimintaa - vastaavat siis
lähinnä ruotsalaisia Folkets-Hus.yhdistyksiä (kansantaloyhdistyksiä). Vaasassa, Oulussa, Riihimäellä, Raahessa
ja Rovaniemellä tällaisten yhdistysten omistamat talot
ilman muuta suljettiin. Sääntöjen mukaan ei näillä taloudellisilla yhdistyksillä ole minkäänlaista poliittista
luonnetta eivätkä harjoita mitään poliittista toimintaa.
Vieläpä työläisten voimistelu- ja urheiluseuratkin joutuivat viranomaisten kanssa selkkauksiin. etenkin Pohjois·
Suomessa; muutamin paikoin kiellettiin ne lauluharjoituksista tai järjestämästä shakki-iltoja.

Tuomio annetaan. Puolue määrätäiJn lakkautettavaksi.
189 syytettyä tuomitaan
yhteensä lähes 400 vuoden kuritushuonerangaistukseen. Rangaistukset vaihtelevat
6:sta kuukaudesta yli 11 :teerr vuoteen.

Vasta kesäkuun 20 pnä 1924, kymmenen ja puoli kuukautta vangitsemist.en jälkeen, antoi oikeus tuomionsa.
Puolue sekä nuorisoliitto ja naisliitto, jotka olivat. olleet
yhteistyössä. puolueen kanssa, määrättiin lakkautettaviksi. 189 puolueen jäsentä tuomittiin valtiopctoksen
valmistelusta tavattoman ankariin rangaistuksiin, vaihdellen 6 :stn kuukaudesta yli 11 :tccn vuoteen, sekä menettiimään kansalaisluottamuksensa. 1,113 vuodeksi. Kirjapainoja ei kuitenkaan voitu ottaa takavarikkoon.
Millä perusteilla tuomio langetettiin f Siitä lausutaan
Turun hovioikeuden päätöksessä seuraavaa:
"että. aittenkun joukko Suome.D IIOsialidemokraattiaen puolueen
jäseniä oli tyytymittöminä sanotun puolueen toukokuussa 1919
pidetyasii. puoluekokouksessa tehtyihin piiätöksiin TyhtyIlyt toimiin
uuden valtiollisen puolueen perustamiseksi ja sitä varten valittu
toimikunta. oli laatinut ehdotuksen 8uunnitellun uudeu puolueen
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ohjelmaksi, tuon toimikunnan kutsusta toukokuun 13 pnli. 1920
Helainkiin kokoontuneet eriniUswn työväenjärjestöjen edll8tajat
olivat u.nottuna piUvänii. peruataneet Suomen .osialistise.ksi työv!ienpuoluoeksi kutsumansa järjOlltön sekä hyväksyneet lille slLännöt jä ohjelman ynnä menettelytapaperiaatteet ohjelman toteutta~
miseklli, maiDiten ohjclmaasaan päämääränsä owvan kapitalismin
l}Oistamisen ja sosialistisen yhteiskunnan rakenta.miaen, minkä aaavuttamiseluli porvarillinen valtiokoneisto oli, koska ei sen avulla
voitu sosialismia toteuttaa, poistettava ja sen sijaan järjestettävä
kÖyhii.li8Wn valta työväe.D.neuvOtltojärjesteJ.mä.D. muodossa aiten, että
neuvostoil.l& ja niiden valit&emilla. valtioelimillä oli oleva kaikki
valta kunnes valtiovalta kaikiBsa muodoissa. häviäisi sekä monettelytapaperiaatteesaa m.m. lausunut, että. köyhäliatöä koetettiin pi·
mittää. uskottelemalla, että eduskunnallisella uudistuapolitiikalla.
voitiin saada. työväestön tila siedettäväksi, mutta ettei köyhäliatö voinut valtiomuodon sille kapitaliatiaessa kansanvallassa auo_
malla 'oikeudella. valloittaa. valtiollista herruutta eikä poiataa kapitaliatiala. omistusta sekä. että kapitalistisen maa.illlUloU sisäiset risti_
riidat olivat johtaneet bnsaiD.väliseen proletaariseen vallankumou8liikkeeseen ja etm Suomenkin köyhälistön Juokkataiswlujen kohtalo
oli tuohon vapausliikkeesc6n sidottu, että sanotun perustavan kokouben tultua mainitun toukokunn 13 pnä järjesty3Viranomaisteu
toimesta hajoitetuksi ja puolueen toiminnan oltua jonkun aikaa
lamassa Helsingiasä. soei&liatiuon kunnalliajärjel!tö oli 19 pnä !ICUrannutta kesäkuuta juliatautunut Suomen lIOaiali8tisen työväenpuolue nimisekai järjestöksi ja samalla hyväksynyt sille ohjelman ja
lilln hyvin puolueelle kuin piiri_ ja kunnalliajärjestöille säännöt,
ka.ikki. lellailwe. kuin ne oli hyviikaytty edelläkerrotu..ssa peruat.&vaasa. kokoukae&sa, että puoluOO'll joulukuun 27-28 puä. sama.na
","onna pidetyaaä PUOlUU8UvOlton 81Wm.mlii8euä kokoukaeasa t.aaa
oli hyvibytty niin h;rv:in maiDitun kunnalllsjltrjeaWn puoluoekai.
julistautuminen kuin myöskin PUOluC6D ohjelma. ja kaikki 8iä.nnöt
aiiuä. 1I1uodoua kuin.ne oli kuDnaJliajärjestÖJl toiweata. otettu k.lLy-
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w.ntöön samoin kuin menettelytapaperiaatteetkin, viimoksimainitut
,llii.rutatuiasa kohdiaea. I50lIauina kuin edellä on kerrottn,
että tämän jälkeen puoluoneuvosto oli sen toisessa. kokoukses8a
taromikuqn 6, 7 ja 8 pn!i. 1922, todeUuaan puolueen menettelytapoja koakensu. pä.äWela\l!OlmaMa., ettei porvarilliaen yhtei!kunDan
taloudellinen ja. poliittinen kriisi ollut rauhallista. tietä. ratkaista·
vieea, hyviksynyt yksimioliseeti puoluetoimilrnnnan allUllatillisiss!\.
jli.rjeetöissä. tapahtuvasta tolroinnaata laatiman alustuksen, jossa
la1l!1lttlin m.m., että vaatapainoksi niiDl!3Ilotulle Amsterdamin
intematsiona.a1elle, joka uaketteli rauhallisen, hiljalleen tapahtuvau
kapltalillmista soeiallamiin sii.rtymi8en mahdollisnutta ja esiintyi
heikkona ja sekavana ja porvaristoa tuk(Jq.Da, oli asetettava val·
lanktunOtlbellisen toiminnan, luok1r:ataisteltlll ja aktiivisuuden intor_
nataionaale, joka yhdeeei kolmanucn intematsionaalen kaIWa jär·
jesti ty8vi.enluonn kukieta.maan porvariston, hävittämä.li.n po"&Tillisen vallan, luomaan proletari8.8.tin diktatuurin, ottamaan kä·
sliul tuotannon vilikappaloet ja täydellisesti toteuttamaan kommunismin, eekä
otti puolueen toLmintaohjolma oli luotava 8U0T8.n toiminnan peri.
aatteelle, mikä toiminta ilmeni _ia1istiaen puolueen jOhdolla aina
tavalli.eelrta lakOIIta tehtaiden valtankseen ja asee1.liseeD toimintaan

.......

että INOluoen nimi _ johdosta, ettei. puoluetta oltu hydbytty
rekisLer8itiväbi, oli puolueeeeen kuuluvain piirijirje.t8jen edut·
tajakokoukseua. toukokuuu 16-18 pai. 1923 muutettu Suomea. työ.
väenpoulueeksi ja sen säännöt samalla uusittu, että puolueen alaiaet. piirijärjesWt eamoiu kuin &en k&.nNa kiinteäasi vuorov&ilrutuk_
aeua toimineot Suomen soaialidemokraattineu uuoryaoliitto ja Suo'
men ~osialidemokr&attinon uaisliitto olivat eduetajakokouksissa.e.n
vuonna 1921 ja 1922 ottaneet noudatettavakseon yllämainitut ohjelman ja menettelytapaperiaatteet,
että puolnoen edll4kuntaryhmä ja UJlomalehdisW olint suhtau·
tuneet puoluee&eOD ja ottauoot oeaa &en toimintaan, kuten syyt~ lauwttiin."
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Sellainen on perustelu. Sen tuntee edellisistä tuomioista. Ei minkäänlaista rikollista tekQtl ole voitu löy·
tää ja. panna tuomioitten perustaksi - tässä on kysymys
mielipiteistä, eikä teoista. Näkee selvästi, että näiden
~uomioiden ainoana syynä on Suomen. vallanpitäjäin halu
musertaa vasemmistososialistinen työväenliike ja ahdistaa
sen pyrkimyksiä. Tuomio on lisätodistuksena käsitykselle, että Suomen tuomioistuimet ovat tällä hetkellä
vallitsevan poliittisen taantumuksen palveluksessa.
Me emme voi olla tässä muistuttamaUa siitä, kuinka
H.uotsin 1924 vaalikesän. aikana eräs sanomalehtimies otti
esittääkseen Skoonen ja Blekingen hovioikeuden presidentille, entiselle oikeusasiamiehelle Berndt Hasselrotille kysymyksen, "eikö ollut olemassa mitään mahdollisuutta
pi:j.ästä laillista. tietä käsiksi kommunistiseen ilkivaltaisuuteen", ja kuinka presidentti Ruotsiin nähden vastasi
kieltiiväsi. Eivät lait salli Suomen tuomioistuimille
tässä suhteessa muita mahdollisuuksia kuin Ruotsissahan..

" 99

II-

J/mmalliyhdistysmiehiä tuomitaan toimintansa
johdosta ammattiyhdistysliikkeessä.

Hyökkiiys ammatillisia järjestöjä vastaan on äskettäin
saanut siunauksensa korkeimman oikeuden viime kesä,..
kuussa Suomen ammattijärjestön alaisen Pohjolan amma.tillisen piirijärjesoon luottamusmiehiä. vastaan nostetussa
jutussa antamalla päätöksellä.. Korkein oikeus tuomitsi
näistä ammattiyhdistystoimitsijoista neljä valtiopetoksen
valmistelusta yhdestä kolmen vuoden kuritushuonerankaistukseen yksinomattain sillä perusteella, että he olivat
kuuluneet Pohjolan ammatilliseen piirijiirjestöön ja ollen
sen johtavia miehiä, hankkineet siihen jäseniä. Tämä tuotuomio siis merkitsee, että viranomaiset leimaavat toiminnan Suomen. ammatillisissa järjestöissä valtiopetoksen
valmisteluksL Tämän tuomion johdonmukaiset seuraukset voivat olla tuhoatuottavia maan koko ammattijärjestöllc.
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Selonteko "valkoisten yleishyökkäyksestä" 1923 on
tässä täytynyt keskeyttää. epätäydeUisenä, m.m. kun yhä
odotetaan korkeimman oikeuden lopullista ratkaisua. *)
Me olemme myöskin sivuuttanect ne seikat, joiden. valli·
tessa ahdistettu Työväenpuolue kaikesta. huolimatta on
ottanut osaa. eduskuntavaaliin huhtikuussa. 1924. Olemme
tällä tahtoneet vain antaa lukijalle kuvauksen kysymyksessä olevan toimenpiteen synnystä, sen laajuudesta, sen
ilmaisemasta. oikeuden ja humanisuuden halveksumisesta,
ja sen ominaisuudesta yhteiskuntavastaisen. politiikan
luonteenomaisena ilmauksena, mitä Suomessa vieläkin pidetään oikeana hallitustapana .

• ) Kirja ilmestyi v. 1924 .
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Muu/amia loppulauselmia.

Tekijästä on tuntunut pahalta kerätä näitä kuvia Suomesta. Saattaa kenties näyttää siltä, kuin olisi hän halunnut tällä. hyökkäyksellään tämän päivän hallitsevia
vastaan. valaa maalaisiinsa vastenmielisyyttä suomalaisia
kohtaan - eikä se kuitenkaan ole ollut hänen halunsa.
Ruotsissa olisi paljon enemmän kuin nykyään kiinnitettävä huomiota SUOffie€ll, olisi opittava tuntemaan se
uudelleen, seurattava ja koetettava ymmärtää sen vai·
keuksia ja kohtaloita, eikä kadotettavn ystävyyttään siihen naapurimaahan, jossa kuitenkin vieläkin asuu vanha
veljeskansa.
Ruotsinmaalainen ei voi välinpitämättömänä matkustaa
Suomessa. Ei voi olla tarkkailemaUa maan ja kansan
luonnetta, alituisesti vertaillen Ruotsiin, ja silloin on
mahdotonta välttää vahvaa sukulaisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tuntua. Täytyy sanoa, että tämä sympatia,
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sanan varsinaisessa merkityksessä, ehdottomasti on hallitseva. Kuitenkin on sitä varsin vaikea lähemmin tajuta.
Vaikeasti ymmärrettävä kieli, joka yhä valtaa alaa, !JUomal.&isen väestön ei-germaaninen laatu, sanomalehdistön
tavanmukainen ynseys ja epäluuloisuus Ruotsia ja ruotsinmMJaisia näkökantoja kohtaan, politiikan meille vicraat liikkeet, tahti ja temperatuuri, ja lisään vielä, tuomioiBtuimicn riippuvaisuus tällä hetkellä yksinvaltaisest.a
yhteiskuntaluokasta, kaikki tämä pistää ruotsinmaalaisen
silmään ja on omiansa hämmentämään hänen tuntcitansa.
Tähän liittyy lisäksi suhdattomasti korostettu -vastakkaisasema yhteiskuntaasäilyttäväin porvarien ja miltei
paariana pidettyjen vasemmistolaisten välillä. On muistettava, ettei Suomessa ole ainoatakaan vapaamielistä
porvarillista lehteä, esim. sellaista kuin Dagens Nyheter
Ruotsissa, ja että. vapaamielisellä sivistyneistöllä., usein
painostettuna ja heitettynä, on hyvin vähän kuulijoita, jos se sattumoisin tahtoisi puoltaa vapaamielistä aatepolitiikkaa, oikeutta ja suvaitsevaisuutta myöskin äärimmäistä vasemmistoa kohtaan. Nykyajan Suomessa vallitsee porvariston keskuudessa vähintäin saJTUl,nlainen sekava jo. ymmärtämätön kiukku sosialisteja kohtaan kuin BO-luvulla Ruotsissa.
Soraäänen tuntua lisää vielä kieliriidat ja ruotsalaisen
usein röyhkeä ja kuohuttavan yläluokan ja suomenmielisen., suomalaiselle kulttnurille usein ahmattimaiselta vaikuttavalla innolla/valoa ja vapautta vaativan enemmistön
välinen kuilu.
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Mutta tästä vieraasta ulkokuoresta ja vakavasta, F;yvästä vastakohtaisuudesta huolimatta tuntee ruotsinmaalainen kuitenkin jollain tavalla olevansa kotona Suomessa., lapsuutensa kodissa tai kuin vierailulla jonkun
vanhan sukulaisensa luona, jonka kanssa. suhteet ovat tulleet höltyneiksi. joka on elänyt maailmasta sivulla ja kaikesta tapahtuneesta huolimatta sittenkään ei ole oikein
joutunut viimeisten vuosikymmenien pyörteeseen ja joka
on säilyttänyt vanhanaikaisen, rajoitetunUskonsa, vanhat
lattiamattonsa. viimevuosisadan keskivaiheilla penmänsä
ilmapiirin.
Se lapsellinen sydämellisyys, se hyväuskoinen ihanteellisuus, minkä ruotsinmaalaiset niin hyvin. tuntevat Runebergin ja Topeliuksen kirjoista, ei suinkaan ole kadonnut,
eikä se myöskään ole minkään määrätyn yhteiskuntaluokan yksinomaisena etuoikeutena. 1918 vuoden tapahtumain jälkeen voittajat upottivat pnnettelutulvaan Suomen työväestöluokan. Jotta kauhuvalta saataisiin oikeutetuksi, kuvailtiin ruotsalaiselle yleisölle suomalaiset työläiset suurimmalta osaltaan eläimellisen raaoiksi huligaaneiksi j välittämättä Suomen kansan maineesta Suomen
yläluokka loi kertomuksillaan punaisten väkivallantöiBtä
vastenmielisyyden tai ainakin vissin pidättyväisyyden
kaikkea suomalaista kohtaan, tunnelman, mille Ahvenanmaan-kysymys ruotsalaisille muodostui oikeastaan vain
kiinnekohdaksi. mutta mikä sittenkin varmuudella on
yhtä. perusteeton kuin onnetonkin.
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Tekijä on harvoin. kohdannut sellaista aitoa sydämellisyyttä, kuin näiden usein kurjiksi p~ukottajiksi kuvattujen suomalaisten työläisten keskuudessa eikä hän esim.
miJloinkaan unohda sitä uskonvoimaisen ihanteellisuuden
mielialaa, mikä vallitsi eräässä pienessä yksinkertaisessa
jouluaattojuhlassa Helsingin työväentalolla v. 1923 jossa kuitenkin jokainen tai joka toinen oli "ent. kuritushuonevanki " ja oli ehkä vielä vailla ''kansalaisluottamusta".
Äkillinen ja raju, mutta välttämätön yhteen.törmäy:s
juuri Suomelle luonteenomaisen, vanhan ja taantumuk:selli~en. viihtymyksen ja aivan liian kauan hillityn
uusaikaisen, kansainvälisen kansanvallan välillä juuri
muodostui niin tuskantäyteiseksi ja loi niin paljon luonnotonta ja sellaisen kuumeen Suomen yhteiskuntaelämässä - kuumeen, mikä nousi korkeimmilleen kansalaissodassa ja mikä iIlyt ymmärtämättömän hoidon takia uhkaa käydä kroonillisekBi.
On aina helppo moittia hallitsevia, ja Suomessa se on
tavattoman helppoa. Mutta meidän ei ole Ruotsissa unohdettava, että Suomen on vienyt vaikeuksiinsa kansojajohtava kohtalo. Maa, jota nyt ensi kertaa painaa täysi
vastuu itsestään, elää tätänykyä ylimenokautta, se ei
vielä ole löytänyt
se on lennätetty tarmok, , ta5;l.painoa,
,
kaine, mutta ~ rirotuisine ihmisineen, erilaatuisten kulttuurien elähyttämänä, alas todellisuuteen lännen ja idän,
nykyisyyden ja menneisyyden väliin~ Sen sijaan meidän, joilla nyt on suhteellinen lepo ja rauha, yksinkertai* 105 *
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sena velvollisuutenamme, mikä tässä vannastikin yhtyy
vastaiseen etuumme, on olla erutäytymättä Suomesta huolimatta siitä, vaikka suomalaiskansallinen ylpeys ju~
listautuisikin itsckylläiseksi - ja ainoa ajateltava tie
meille helpottaa Suomen kärsimyksiä, ennen kuin se on
niistä itse selviytynyt, on epäsuora tie, yksinkertaisesti
lisättyjen siteiden vaikutus.
Mahdollisuuttamme päästä yhteyteen Suomen kanssa
näyttää onnettomalla. tavalla rajoittaneen nähtävästi
kuvittelu siitä, että meillä ei ylipäänsä ole siellä. muuta
tehtävää kuin sokeasti asettua ruotsalaisuuden puolelle
suomalaisuutta vastaan. Ruotsi tuskin . on. voinut löytää
mitään tehokkaampaa menettelyä saadakseen Suomessa
huouon vastaanoton. Ei ole mitään epäilystä siitä, että
me voimme paremmin hyödyttää ruotsalaisen kulttuurin
asiaa olemalla laajakatseisempia, niin ~ttä vihdoinkin voi
syntyä todella sydämelliset suhteet näiden kahden maan
välillä, jotka nykyään ovat kauempana toisistaan kuin
mitä Pohjolan suhteelliseen yhtenäisyyteen sopii.
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