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Kun olette saaneet nämä ~nsimmäiset opintokirjeet, 
aloiUakaa opiskelu lukemalla opi.ntokirjeessä oleva 
eJneisto erittäin huolellisesti. Varatkaa itsellenne 
vihko ja kynä ja merkiIkää muistiin kaikki tärkeim. 
mät kohdat. Vasta tämän jälkeen ryhtykää vastaa-
maan kysymyksiin ja tehkää se omin sanoin, 
siis kirjeisiin katsom att a. 

J os opiskelette opintoryhmissä tai kerhoissa ni:n sil-
loin kukin opiskelija hankkii itselleen oppikirjat ja 
opetuskirjeet ja opiskelee kotonaan kuten yksityisopis-
_lijakin. Kun kerho sitten kokoontuu yhteiseen opin-
totiJaisuuleen, aloitetaan se alusluksella :ai luetaan 
opinlokirjeessä oleva aineisto. Jos alustus luetaan, ei 
sitä kuitenkaan pitäisi tehdä yhteen menoon, vaan mi· 
käH mahdollisIa vain väliotsakkeilla merkitty kohta 
kerrallaan. Jos jokaisesta kohdasl a ke s-
kustellaan vaikka vain lyhyestik.in, 
jäävät asia~ paremmin mi ele,en. JQlla kes-
kustelu helpottuisi, on jokaisen kohdan jälkeen mer-
kitty pari kysymystä, joista keskustella.an ja joihin laa-
d:taan kirjalliset vastaukset. Jokainen kerho lähettää 

Kirjeopistoon vaLn yhdet Y85tauk8et. KirjeopIstO pe. 
1euttaa ne kerholle tarkastettuina. Kun vastaukset ovat 
saapuneet, luetaan ne opJntokerhoissa ja keskustellaan 
tehdyistä korjauksista ja lisäyksistä. 

Opintokirjeiden käsittely tulee suorittaa huolella, 
v"ikka siinä menisi useampiakin iltoja. Toivottavaa 
olisi kuitenkin, ettei yhd6Cl opintokirjeen käsittely ker-
hoissa kestäisi kahta iltaa kauempaa, 

Vastauksia lähettäessänne ottakaa huomioon seuraa-
vat ohjeet; 

1. Jos on mahdollista, niin käyttäkää kirjoiltaessannc 
mustetta,. Kirjoittakaa m;;!hdollisimman selvästi. 

2, Kirjo:ttak;;!3 nimenne ja osoilteenne sekä opiskel-
tavan kirjekurssin nimi ja numero selvästi vas-
iauskirjeen ylä laitaan. 

3. Vastauksia kirjolttaessanne jättäkää leveät reu-
nat korjauksia varten. 

4. Asuntoa. muuttaeSS3llne ilmoittakaa uusi osol1 -
teenne Kirjeopistoon. 

5. ,Jos kerhon n imi kirjeenvaihtajan tai ohjaajan 
nimi tai osoite muultuu on siitä viipymättä il-
moitettava Kirjeopistoon. 

Suomen työväenliikkeen historia. 
J::NS llUl\ I i(INEN OP INTOIUHJ E. 

JOHDANTO. 

Työväenliikkeemme historian tunteminen on tärkeätä 
kahdestakin eri syystä. Sitä tutkiessamme tutustum-
me siihen -tiehen, mitä kansamme vähävarainen osa, 
työväenluokka ja köyhä maataviljelevä väestö on kul-
kenut kapitalistisen talousjärjestelmän aikana, ja tänä 
aikana käydyistä taisteluista, voitoista ja tappioista 
voimme ottaa oppia nykypäivän ja tulevien taistelujen 
varalle. 

Toiseksi on maamme työväenliikkeen historian tun-
teminen välttämätöntä sen vuoksi, eHä se on osa 
maamme ja kansamme historiaa, Työväenliikkeen pai-
nolla ratkaistiin äänioikeustaistelu, Työväenliike on 
kaIkissa vaihelssaan johdonmukaisesti aina laistellut 
maamme itsenäisyyden puolesta. ja sen osuus on ollut 
ratkaiseva maamme itsenäisyystaistelussa. Työväen-
liike vaikutti ratkais<!valla tavalla kansala·issotaa edel-
täneen parlamenUaarisen kauden edistysaskeliin, pu-
humattakaan vuosien 1917- 18 tapahtumista, joissa työ-
väenliike näytteli johtavaa osaa. Vaikka työväenliike 
v. 1918 lyötiin, nousi se nopeasti uudelleen ja on koko 
itsenäisyysajan vaikuttanut voimakkaasti maamme his-
toriaan. Ja mitä pitemmälle aika kuluu, mitä suurem-
man vaikutusvallan työtä tekevät saavat maamme ta-
loudelliseen ja hallinnolliseen elämään, sitä huomat -
tavampaa osuutta työväenliikkeemme historia näy tie-
lee maamme historiassa. 

K APITALISMIN JA TYÖVÄENLUOKAN 
MUODOSTUMfSEN PERUST A. 

Kapitalismi kehittyi Suomessa, kuten muissaki,n 
maissa ankarassa. kamppailussa vanhaa !eodaalista jär-

jestelmää vastaan. Nopeasti kehittyvä koneellinen 
suurteollisuus vaati vapaata tYÖVOimaa ja vapaita työ-
markkinoita. 
!!!2~lijmäjj kahlehtivat !eodaaliset säädökset ku-

ten ~altikuntalaitos, tOl]Warilaitos, palvelu~akko, 

paikkakunnalta toiselle muuttamiskielto ym. asettivat 
tälle kehitykselle suuria esteitä, mutta joutuivat vä-
1!iteller.1 ~äistymään kapitalistisen tuotantotavan tieltä. 

Myöskin valtiollisessa elämässä olivat vahvat feodaa-
IisJrjätteet vallitsevina. Selvimmin se näkyi tsarisli-
senao valtioval tana ja säätyjakon,l. Maan valtiollisia 
asioita hoiti tsarismin määräyksen mukaan ~eisarilli

nen senaatll ja säätyeduskunta. Tässä säätyeduskun-
nassa ei lyö!äisiJlä eikä köyhemmällä talonpoikaisloJla 
ollut mitään sananvaltaa, k~ka he eivät voineet tuUa 
valituiksi eivätkä itse valita edustajiaan sinne 

Tätä valtiollisessa ja taloudellisessa elämässä vielä 
suuressa määrin vallinnutta feodaalista taustaa vastaar. 
onkin katsottava niitä uusia ristiriitoja, jotka nousivat 
voimakk,aina esl!.n jo kapitalistisen kehityksen alku-
vaiheissa. Ja tätä taustaa vastaan on katsottava he-
räävää työväenliikettä, sen Itsenäistymistä ja sen aset-
tamia taloudellisia sekä poli:ttisia vaatimuksia, joiden 
toteuttaminen on painanut 0I.1an johtavan leimansa· 
koko kansamme historiaan. 

KAPITALISMIN KEHITYKSEN ALKUKAUSI. 

Jos 'tarkkailemme kapitalismin kehitystä Suomessa 
sen alkuajoilta, 18000-luvun alkuvuosikymmeniltä läh-
tien, huomamme, että työväestö tänä kautena oli mil-
tei mielivaltaisen rITSt-on uhrina. Se ei vielä ollu.t fnno ________ ~ 
aostunul yhtenäiseksi luokaksi, e i tun{enut om,la luok-
kavo:maansa, eikä ollut järjestäytynyt millään tavoin, 
lukuunottamatta joitakin nmmattikuntalaitoksen ki~ 



~ 

..,.a8istyksiA, jotq nekin toimivat 
.e'2ar i!l valV<lllnaMa. Näin ollen seoli 

~..lL....Puolustau1umaanrHsl.l.J~ -

..setä .lJlaaseuduUa että kaupungeissa olivat tyÖnt.eki· 
jlit täyd~u. rUppuvaJsia työnantaJainsa mielival-
lasta. T uotantovaudeltä omistamattomilla työnteki-
jöillä piti silloisten lakien ja asetusten mukaan olla 
"suojelija", e li toisin sanoen, jokaisen työntekijän p:U 
olla, p äästäkseen henkoorj oihin. jonkun työnantajan 
kirjoissa. Tämä merkitsi myös sitä, että työnantaja 
znääräsi tQrkoin työntekijänsä työpalkat ,työpäivät, työ_ 
olot, jopa henkilökohtaiset tarpeet ja vapaudenkin. J os 
työn tekijällä ei ollut tällaista "suojelijaa" hänet lasket-
Wn "irtolaiseksi" ja käsiteltiin puolittain rikollisena. 

Koko .tämän "suojelujärjestelmän" tarkoituksena....oli 
turvata työnantajille niin maaseudulla kuin kaupun-
geissakin, työvoima. Silloisen alhaisen palkka- ja elin-
tason vallitessa olisi nimittäin työtätekevien keskuu-
dessa hyvin helpesti tapahtunut siirtymistä työpaikasta 
toiseen, ja ne ,työnantajat, jetka olisivat taanneet edul-
lisemmat työehdoi, olisivat saaneet myöskin parem-
man ja säännöllisemmän työvoiman. Tämä puolestaan 
.olisi piankin johtanut elintason yleisempään nousuun, 
mutta samalla vähentänyt työnantajien yoiUe--osuutla. 

Kuitenkaan ei tämä "suejelujärjestelmä" ollut nou-
sevalle teellisuudellekaan edullinen, sillä se sitei liiaksi 
työvoimaa vapailta markkineilta. K italislisen ~

~~@~~S[ tunkeutu~aaseudulle.J .12yrittiin rn ös 
uu en. tahelta vapsu-tU"iilllan torppareista.~ i!. 
~ muokkaamansa Jlla~ntät~ 
Näin irrottautui ja 'JärSVel je kapitalismin kehityksen 
~l)a....:b~llaVa "suejeUialen~e, J .oka 
el.k.n tavatiomassa puuHeessa, pyrki xesldltymään 
aina sinne, missä ilmenf Pienråkin mahd.oUisuuksi" an--- -- - --- -= siptyöhön, muodestaen neuseva:Uete.ollisuudellesen 
t~an halvan -ty'öveimon. _ _ -

Mutta teollisuuden kehittYessä työv.oiman kysyntä 
yhä kasvei. Teollisuus pyrki vapautumaan sitä raj.oit-
tavista säädöksistä ja -työväestö työpak.osta sekä mää-
rätyistä työpalkkataksoista. Tällaisen vapauden hank-
kivat ensimmäisinä Helsingin muurarit v. 1821. Mutta 
vasta 1866 päätettiin Helsingissä yleisesti lakkauttaa 
työpalkkataksat ja tämän jälkeec tuli tämä vapaus 
yleisesti käytäntöön koke maassa. Vapaa työvoima oli 
kapitallsteillekin edullinen ja välUämälön. V. 1865-
annettiin asetus, j.oka vapautti tilattoman väestön vel-
vDllisuudesta hankkia itselleen vuosipalvelus tai muu 
laillinen suejelus. Vaikka palveluspakko kumottiin 
tällöin, jäivät työntekijät vielä kuitenkin suuresti 
isännän mielival~sta rHppuvaisiksi. Vuenna 1879 ku-
m.ottiin paikkakunnalta teiselle muutlokiello, koska se 
suuresti jarrutti ~eoUisuuden työveiman saantia. Nyt 
veivat työntekijät vapaammin siir tyä teollisuuskes-
kuks:en tehtaisiin. 

Teollisuuden rakentamisen alkukausi, kapi-
talistisen pääeman alkuperäisen kasaantumisen 
kausi, en Su.omenkin työtätekevälle kansal-
le ollut raskas. TeotUsuus tarvitsi pääemia. 
Vaikka ulkomaisten pääomien maahantuonti ja val!i(,n 
teollisuudelle antama luetto olikin huomattava, oli 
pääemien jatkuva kasaantuminen turvattava kuitenkin 
itse tuotannosta, siis -työläisten työstä. Tästä jehtuikin, 
että kapitaI:stiseen tuolantolapaan siirryttäessä liisto 
tehostui huomattavasti aikaisempaan verraten. Mm. 
-työpäivä, jeka ennestäänkin oli pitkä, pilen! 13-18-'---"'l;"' .... "" .. "" 1. Palkat olivat tavattoman pienet ja naistyö-

-- veimaa riistett iin mitä häikäilemätlömämmin, puhu-
mattakaan lapsityövDimasta, jDta käytettiin aivan ylei-
sesti. Kuvaavaa .on, että vielä v. 1900 eli Turun eräässä 
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suurimmassa tehtaassa, Crich tonilla. n. 8-900 työn-
tek1jllll. no 2OO-2CiO lasta. ' 

KAPITALISMIN VARSINAINEN NOUSU. 

1860-1uvulla kapitalistinen kehitys saa volme.kkaam-
man vauhdin. Pe rustetaan uusia t ehtaita, teollisuutta 
laajennetaan Ja myöskin maaseutu sii rtyy kapitalisti-
sen tuotantotavan pilr iill. 

Alkuaikoina tarjosivat nouseva teollisuus, Saimaan 
kanavan raivaus j a. Helsinki-Hämeenlinnan rautatien 
rakennustyöt runsaasti työtä. Mutta l1W7--68 kate- ja 
nälkä vuodet ja sameihin aikoihin alkanut teollisuus-
pula keskeyttivät talouselämän ·noususuunnan. Työ-
väestön asemassa se tuntui ennenkaikkea palkkojen 
laskuna ja Iyöltömyytenä. 

MaageUdulla kato_ ja nälkävuosien johdosta joutui 
tuhansittain talonpeikia lähtemään mailtaan. Tukki-
yhtiöt pettivät ja ryöslivät köyhempää talonpoikaistoa. 
mielivaltaisesti. Kuvaavaa .on, että vu.oteen 1901 men-
nessä olivat tukkiyhtiöt anastaneet noin 1.000.000 ha 
metsämaata haltuunsa. Näin muodostui suuri irtain 
väestö, jota sijDitettiin käynnissä eteviin suuriin jul-
kisiin töihin. kuten esim. Riihimäen-Pietarin ratara-
kennustyömaalIe, missä ajoittain oll jopa yli 10.000 työ-
läistä, mikä on huemattava määrä SillDisissa Dleissa. 
Mutta maaseudulla palkka työvoiman tarve eli vähäistä 
ja kausiluent.oista ja suurien tilapälstöiden, kuten rala_ 
rakennusten ym. loppuminen aiheutti aina valtavan 
työttömyyden. 

Teollisen kehityksen mukana kasvDi rahan tarve. 
Metsäteollisuuden kehittyessä alkoivat talonpojalkin 
ymmärtää metsiensä arvoa ja metsien hinnat k.ohDsivat 
vähitellen. Kalevuosien merkitys kapHalistlsen kehi-
tyksen n.opeuttajana, ni iden aiheuttamasta kurjuudesta 
huolimatta, .on .ollut hUDmattava. Näinä aikoina sai sa_ 
hate.olllsuuden kehitys vDimakkaan sysäyksen. Mm. 
KDtkan seuc.tun sahateellisuuskeskus muodostui 
tällöin. Ja v:sta 1884 v:een 1889 kasvei teollisuuden 
palveluksessa .olevien Iyölä:slen lukumäärä maassam-
me 35.000:sla 101.9'78:een. 

Katovuesien Johdosta alettiin valtiovallan tahelta 
kiinnittää huomiota myöskin maataleuteen. Seiden kui-
vausta pyrittiin edistämään, samein monipuolisempaa. 
maanviljelystä. Eriko:sesU huomieiHin karjanhoito. 
Siihen saakka oli karjaa pidetty etupäässä vain lan-
nantarvetta Silmälläpitäen, kiinnittämättä huem:ela 
Iypsymääriin ja muihin karjataloudellisiin seikko:hin. 
Nyt sitävastDin pyrittiin kariataldus mu.odDstamaan 
i1selJ.äiseksi kannattava·ksl tUDtannDnhaaraksi ja tänä 
kautena sai meiJerite.leus alkunsa. 

Siitä hUDlima'tta, että työtätekevien asema .oli vaikea, 
luekkavastakDhtla ei nähty vielä riittävän selvinä. Nii-
den käsi- ja maatyöläisten asema, jotka asuivat työn-
antajansa luena ja söivät hänen pöydässään, eli yleensä 
turvatumpi kuin ns. irtaimen väestön. Ja läheisessä 
suhteessa työnantajaan ei .ollut niinkään helppea nähdä 
luekkavastakehtla eikä luntea. niiden kärjlstymistä. 
Myöskään irtain väestö ei vielä oUut kehittynyt lUDk-
katietoisuuteen, mutta edellytykset sille kasvoivat 
päivä päivältä. 

Kapitalism in kasvu vaikutti mullistavasti myös maa-
seutuun. Suomenkielinen suurlalonpoikalstokin siirtyi 
luonta!staleudesta. tuettamaan tavar.oita markkinDita j<l 
myyntiä varten ja samalla alkDi myöskin käyttää palk_ 
katyövoimaa. Maan ja metsien arven kohotessa alkei-
vat isännät yhä enemmän ahdistelJa torppare~taan . V. 
1892 annettiin valtiDpäiväasetus, jDnka mukaan isäntä 
sai häätää "suullisella sopimuksella" asuvan torppa-
rinsa silloin kun halusi, ja tätä .oikeutta käytettiin hy-
vin paljen. Torpparikysymys astui kärkevänä taistelu-
kysymyksenä päiväjärjestykseen. 



KANSALLINEN ~OUSU JA SEN POHJA. 

Samanaikaisesti. nousi taloudellinen kilpailu suoma-
!,aisen ja ruotsalaisen pääoman välillä, Suomalainen 
porvaristo alkoi pyrkJä johtoasemaan taloudellisessa 
valtiollisessa ja kulUuurielämässä. Suomalaiskansalli: 
sen lii~n kärki kohdistui aluksi vanhan järjestel-
män linnaketta, ruotsalaista aatelistoa ja sen piiristä 
lähtenyttä virkamiesbyrokralismia vastaan. Nousevassa 
porvw:istossa alkoi muodostua selvempi käsitys yhte-
näisestä Suomen kansasta ja sitä käsitystä pyrittiin 
juurruUamaan myös varsinaiseen kansaan, koska siitä 
oli saatava voimaa porvariston johtaman valta- ja kan-
sallisuustais1elun lueksL Tältä pohjalta alkoi suoma-
laisen kansallistunnon heräämiskausi. Suomalaista kir-
jallisuutta tutkittiin, suomenkieltä muokattiin, maa-
laustaide ja musiikki saivat suomalaisen edustuksen. 
V. 1860 jo suuri suomalainen kirjailIja Ale k s i s 
K i v 1, jonka tosin oman aJkansa arvostelu tuhosi, 
esiintyi suomenkielellä. Taloudellisella ja poliittisella 
alana astui nousevan porvariston kansallisliikkeen he-
rältäjäksi ja jOhtoon J. W. S neil m a n. Hän perusti 
myöskin ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden. 

Työväestön kulttuuritasoa pyritään jonkin verran ko-
hottamaan kansallisen taisteluvoiman kohotlami-

. seksi ja siksi, että se kykenisi paremmin työskentele-
mään nousevan teollisuuden monimutkaisilla koneilla. 
Kansakoulujen perustaminenkiil on mm. ollut yksi näi-
den syiden aiheuttamia tärkeimpiä ,toimenpiteitä. Työ-
väestön kurja asema aiheutti myöskin sen, että por-
.variston taholla alettiin pelätä luokkatalsteluheng~n 
kasvua työväestön keskuudessa. Tämän vuoksi pyrit-
tiin lieventämään äärimmäistä hätää ja kurjuutta va-
rakkaiden ja uskonnollisten järjestöjen hyväntekeväi-
syydellä ja pikkuparannuksllla. Samalla alettiin k1r-
jallisuudessa paljastaa työtätekevien elämän sielämät-
tömiä epäkohtia. Terävimmin näihin kävi käsiksi 
Minna canth, joskaan hänkään nousevan porval'lston 
edustajana ei kyennyt osoittamaan, miten kurjuus voi-
taisiin poistaa, vaan ainoastaan toi sen esille, paljasti 
armottomasti. 

KYSYMYKSIÄ: 

1. Mitkä olivat ne huomattavimmat fe~aaliset es-
teet, jotka Suomen taloudellisessa ja valtioIlisessa 
elämässä jarruttivat kapitalismin kehitystä? 

2. Mistä ja millä keinoin Suomen nouseva kapita-
lismi hankki teollisuutensa alkuunpanoon ja nou-
suun tarvittava:! pääomat? 

:l. Mitä muutoksia kapitalismin kehitys aiheutti 
maaseudulla? . 

4. Mihin pohjautuu tänä kautena tapahtunut Suo-
j'nen kansallinen nousu? 

ENSIMÄINEN JÄRJESTÄYTYMINEN. 
WRIGHTILÄINEN KAUSI TYÖV ÄEN_ 

LIIKKEESSÄ. (Vv. 1883-1893.) 

Kapitalismin nopean kehityksen kärjistämät luokka-
vastakohdat loivat edellytykset työväenliikkeelle. Edis-
tyneimmät porvarilliset pHritkin huomloivat tämän, ja 
jotkut, osittain humaanisista syistä, mutta perussyynä 
työläisten omakohta:sen järjestäytymisen ja luokka-
taistelun pelko, pyrkivät ottamaan >työläisten järjes-
tämisen johtoonsa ja ohjaamaan sen luokkaristiriiloja 
hämäävään ja sovittelevaan henkeen. Tältä pohjalta 
porvarillisten piirien aloitteesta syntyi ensin joitakin 
työläisten sivistys-, laulu_ ym. seuroja (Tampereelle v. 
1866 Työväen Lukuseura, Turkuun Tehdastyömiesten 
yhdistys, V~ipuriin Työväen Iltaseura jne.). 

Ensimmäiset varsinaiset Työväenyhdistykset 

perustettiin v. 1883 Vaasassa ja 
Helsingin Työväenyhdistyksen säänn6t 
vistl vasta seuraavana vuonna. Pian 
väenyhdistyksiä perustettiin melkeill kaikkiin IU .. 
rempiin väestökeskuksiin. Näiden johdossa ja- perusta-
jina oli etupäässä porvaristoan kuutuvia henkilöitä, 
vaikka jäsenistön suurin osa kuului työväenluokkaan. 
Kuvaavaa on, että vielä v. 1895 oli Helsingin Työväen-
yhdistyksf'n jäseninä mm. 28 professoria. 10 senaat-
tOria sekä paljon muuta varakasta väkeä 

Hdsingin Työväenyhdistys näytteli johtavaa osuutta 
työväenyhdistysten toiminnassa. Sen perustajan .. ja 
alkuvuosien puheenjohtajana toimi koritehtailija V. von 
Wright, ja hänen mukaansa sanottiin koko sen aikaista 
työväenliikettä wrightiläiseksi työväenllikkeeksi. 

V. von Wright oli matkustellut ulkomailla ja nähnyt, 
miten kapitalismin synnyttämät ristiriidat pakoittivat 
työläiset järjestäytymään ja käymään taistelua oikeuk_ 
siensa puolesta. VarsjnkLn Pariisin kommuunin tais-
telut v. 18H olivat hänelle ja muillek!in porvariliisiin 
piireihin kuuluville peloittavana esimerkkinä siitä,.mi-
hln luokkavastakohtien kärjistyminen johlaa, Tämän 
vuoksi oli heidän mielestään porval"'illisten ainesten 
tartuttava asioiden johtoon ja pyrittävä kehitystä oh-
jaamaan luokkien välisten ristiriitojen hämäämiseen ja 
sovitteluun. 

Nämä yhdistykset eivät siis suinkaan olleet tarkoi-
tetut luokkataistelujärjestöiksi, vaan niiden päätehtä-
vänä oli toimia yhdyssiteenä työnantajien ja työnteki-
jäin välillä ja kohottaa työtäisten sivistystasoa. Tämä 
tuli selvästi esille yhdistysten säännöissä ja siinä ohjel-
mapuheessa, minkä tehtailija von Wright piti Helsin-
gin Työväenyhdistyksen ensimmäisessä yleisessä ko-
kouksessa 27. IV. 1884. Ohjelmapuheen kuvaavimpia 
kohtia ovat seuraavat lainaukset: 

.Iyöväkemmekin riveissä on suuria voimia, joita 
voidaan käyttää joko hedelmälliseen toimeen siinä hyö_ 
dylliseksi tunnetussa pyrinnössä, joka työväen avulla 
pyytää edistää sen henkistä ja aineellista tilaa,taikka 
niinkuin monasti ulkomailla valitettavasti on tapah-
tunut, tuhlata kiihoitukseen mahdottomIa hankkeita 
varten, )oiden pelkällä tavoittamiseJla oikeutettujen 
parannusten saavuttaminen vaikeutetaan. 

... Mahtava virta on pääsevä liikkeelle, ja meidön 
yhtä kW1niakas kuin painava velvollisuutemme on joh-
taa tätä virtaa maallemme onnelliseen suuntaan. 

Velvollisuulemme on siis koroittaa ja vahvistaa työ-
väenluokkaa, kaikin ,tavoin edistämällä säännöllisyyttä 
s:iästäväisyyUä, sopua ja hyvää oloa, koulunkäyntiä ja 
sanomalehtien luk~mista, esitelmäin kuuntelemista ja 
tietojen etsimistä kirjoista ja keskusteluista, ja muis-
takaamme kaikki, että me hyvällä esimerkiHä parhai-
ten edistämme yhdistyksen tarkoitusta. 

Tämä harrastus on äärettömän tärkeä senkin puo-
lesta, että työväki ei voi toivoa valtiollisten oikeuksien 
saavuttamista ennenkuin sen sivistys on kohonnut ja 
se on saanut oppia yhd'yselämästä - valtiollisen toi-
men koulusta--, j~ssa kansalaiset kasvatetaan julkista 
elämää varten." 

Vuonna )886 alkoi ilmestyä ensimmäinen työväen 
sanomalehti "Työmies - Arbetaren", joka pa4teltiin 
kaksikielisenä porvarillisten lehtien al..aQ.urkassa. Leh-' 
<k:n toimittajana oli V. von Wright, joka myös mää-
räsi lehden sisällön. Lehdenkään tarkoitus ei ollut tais-
tella työväen oike.uksien puolesta, vaan koettaa ra-
kentea luottamuksellisia suhteita tyÖläisten ja porva-
rlstlJn välille ja kehoittaa työläisiä luottamaan vallas-
saolevien hyvään tahtoon asemansa parantamisessa. On 
luonnollista, että lehti ei saanut työläislefl kannatusta, 
ja näin ollen se jaksoi ilmestyä vain kolmen vuoden 
ajan. 
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~ tolminta kulki wriChU1iU8eni kau~:'innussa porvarllllsten puolueiden 
kausa. Mm. VUpurin Työväenyhdistys ~ toimeen 
Jublla ja kulkuejJ.a virrenvelsuineen ja isänmaalllsine 
pubeineen keisarin kunniaksi. Näissä yhdistyksissä oli 
vallalla voimakas porvarHlis- isänmaallinen mieliala, 
mikä ilmeni mm. maan porvarillisille johtomiehille lä-
hetetyistä onnitteluista. Poliittiseen toimintaan viittaa-
vaa ja kaikkea "laittomuutta" pyrittiin kaikin keinom 
karttamaan. Samoin pyrittiin hämäämään luokkavas-
takohdat ja estämään työväestön omakohtainen toi-
minta oikeuksiensa puolesta, sitomalla se sivistys_ ja 
kuUtuuriharrasteluUQ. 

Tänä kautena Suomen työväenliikettä eivät johtaneet 
kumousteorlQt, eikä sillä ollut minkäänlaisia yhteiskun-
taa uudeksi luomaan pyrkiviä aatevirtauksia. Kuitenkin 
on sen ansioksi laskettava, että silloin muodostettiin 
ensimmäiset työväenjärjestöt, ja näissä työläisei tot-
tuivat yhteistoimintaan. Vaikka nämä järjestöt por-
variston taholta olivat tarkoitetut luokkasovirmon ra-
kentajiksi ja. työläisten mielenkiinnon poissuuntaajiksl 
vallitsevista epäkohdista, muodostui niistä kuitenkin 
myöhemmin, marxilaisuuden aatteiden levitessä j6 
luokkakäsitleiden selvetessä se järjestö, jonka johdolta 
työväestö on meneslykseUisesti taistellut oikeuksistaan. 
Wrighliläisoo työväenliikkeen ohella perustettiin 
myös ammattiosastoja, joihin työväestöä alkoi keskit-
tyä, ja jotka verrattain pian slirtyivätluokkataislelu-
kannalle vaikuttaen koko työväenliikkeeseen. Näistä 
tulee puhe lähemmin toisessa yhteydessä. 

KYSYMYKSIÄ. 

~. Mistä syystä porvarilliset. piirit alkoivat puuhata 
SuomCoen työväenjärjestöjä? 

6. Mihin työväenliikkeen elkukauden wrlghtiläinen 
johto pyrki suuntaamaan työväec toiminnan? 

TYÖVÄENLIIKKEEN lTSENÄISTYMINEN. 

Kauan ~i työväenliike kuitenkaan voinut kulkea por_ 
variston holhouksessa, sillä raskas taloudellinen asema 
nosti tyyl;ymättömyyttä kansan keskuudessa. Tätä tyy_ 
tymättömyyttä vielä lisäsi poliittinen oikeudeltomuus, 
sillä valtiollisen ja kunnallisen äänioikeuden määräsi 
syntyperä, virka ja omaisuus. Työväki ei voinut 
vaikuttaa äänioikeuskysymyksen ratkaisuun omaksi 
hyväkseen, koska se ei muodostanut itsenäisIä valtiol-
lisIa puoluetta, vaan sen poliittinen toiminta kulki sil-
loisten porvarillisten puolueidec liepeillä ja niitä tu-
kien. 

Kuten jo aikaisemmin on osoitettu, kapital!smin ke-
hitykselle välttämättömän elinkeinovapauden tultua 
vuosisadan lopulla voimaan. aleni työläisten elintaso 
huomattavasti entisestään. Tämä johtui siHä, että nou_ 
seva kapitalismi tarvitessaan pääomaa teoUisuudal 
laajentamiseen, kohdisti säälimättömän riistonsa työ-
läisiin ja köyhempään lalonpoikaisväestÖÖn. Työväestö, 
ollen vasta muodostumassa luokaksi, vailla omia luok-
kataiSlelujärjestöjä, ei kyenny,t edes puolustautumaan, 
puhumattakaan siitä, että se olisi voinut taistella luok-
kaoikeuksiensa laajentamisen puolesta. Tätä kurjistu-

.mista lisäsivät vielä 'Iv. 1892-95 pulavuodet, jolloin 
esim. Helsingin työläisistä oli 70". työttömänä. 

Tämä työväen aseman kurjistuminen aiheutti 1890-
luvulla työväenliikkeen astumisen jyrkemmälle, luok· 
kataistelukannalle. Eetu Salin sanoikin, että nälkä on 
ollut Suomen työväen herättäjänä. Hyvin suurena te· 
kijänä oli myös se, että monet suomalaiset työläiset, 
kierre.llessään Europan maissa työmatkoiUaan tutustui-
vat siellä työväenliikkeeseen. Kotimaahansa palattuaan 
he näkivät maansa työväestön aseman ja työväenjär-
jestöjen pikkuporvarillisen, taistelua karUa van ja tais-
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telun johtoon kykenemätfömän·luonteen. Heidän astu-
mlaeosa ~8D1iikkeeseen ja tarttumllMuua asioiden 
Johtoon tuntulldn heti ~ön koko taistelutolmln-
n&sSa. Näitä miehiä 011 mm. Eetu Salin, jonka merkitys 
työväenUikkeessä on ollut pyvln huomattava aina vuo-
~ta 1896 vuoteen 1918 saakka. Samoih:n aikoihin as-
tui työväenliikkeeseen Taavi Tainio, A B. Mäkelä 
Ja vähän myöhemmin Yrjö Mäkelin sekä Edvard Val-
pas-Hänninen ym. työväestön omista riveistä lähte-
neitä miehiä. He tekivät määrätietoista työtä työväen-
luokan luokkat!etoisuuden herättämisekSi ja heidän 
vaikutuksensa työväenluokan itsenäistymiseen ja myö-
häisempäänkin toimintaan on ollut hyvin huomattava. 
Työnantajien ja työläisten väliset ristiriidat alkoivat 
saada luokkataisteluluonteen. Mm. Karhulan tehtaalla 
oli v. 1892 lakko ja Helsingissä v. 1894 nälkämellakoita. 
Työväenliike alkoi vähIleIlen vapautua porvariston hol-
houksesta, mutta ei vielä löytänyt oikeita toiminta-
muotoja. 

Kun pulavuodet oli sivuutettu, ei työväenyhdistysten 
toiminta enää palannut wrighlilälsyyteen. "Työ-
mies"-lehti alkoi ilmestyä v. 18951 Itsenäisenä, työväes-
tön pyrkimyksiä tukevana ja ohjaavana. Vuosi 1896 
oli työväenliikkeen käännevuosi. Työväestö alkoi 
liikehtiä jo paljon järjestyneemmin ja voimakkaam-
min. Tarkkailemalla työväenyhdistysten ed.ustajako-
kouksia näemme, miten työväenliike taistelussa kasvaa, 
Irtautuu pois porvariston ohjauksesta sekä vaikutuk-
sesta ja vähitellen kiteytyy itsenäiseksi työväenpuo-
lueeksi. 

ENSIMMÄINEN TYÖVÄENYHDISTYSTEN 
EDUSTAJAKOKOUS 

pidettiin Helsingissä v. 1893. Työväenyhdistyksiä oli 
koko maassa 23, ja kokouksessa 011 edustettuina 21 yh-
distystä. Kokouksen avasi tehtailija V. von Wright, ja 
puheenjohtajana toimi N. R. af Ursin, suomalainen 
aatelismies, joka ulkomaisilla opintomatkolllaan tutus-
tui ·työväenliikkeeseen ja sosialismin oppeihin ja Suo-
meen palattuaan alkoi puuhailla työväenyhdistysten 
perustamiseksi, etupäässä työväen sivistysharrastusten 
elvyttämiseksi. Kokouksen tärkeimmät kysymykset 
olivat työväenyhdistysten keskusjohdon, Työ v ä en 
v a H u u s kun n a n valitseminen ja Suomen 1yöväen 
ohjelman hyväksyminen. Tämän ohjelman tärkeim-
mät vaatimukset olivat: 

1. Kunnallisvaaleissa äänioikeus myönnettävä rajoi-
tukslt1a koko työväestölle ja äänimäärä supistet-
tava. 

2. Valtiollisissa vaaleissa myönnettävä äänioikeus 
myös työväestölle ja äänimäärää on supistettava. 

3. lO- tuntinen työpäivä. 
4. Yleinen koulupakko ja maksuton kouluopetus. 
5. Irtolaiset kiinnitettävä maahan ja maanvuokra-

suhteet järjestettävä molempien etuja silmällä-
pitäen. 

6. Ammattital'kastajain lukumäärää lisättävä ja \yö-
väenyhdisl.yksille järjestettävä tilaisuus ottaa tar-
kasluksiin osaa. 

Työväenyhdistysten perustamista toivottiin, nimen-
omaan työväen sivistystyötä silmälläpitäen ja ammatti-
yhdistyksen perustamis\e. työväen ja työnantajain yh-
teisiä neuvotteluja silmäHäpitäen. 

Kokous oli yleensä täysin wrightiläisessä hengessä 
pidetty. Ohjelman toteuttamiseksi ei tehty mi1ään mää_ 
rätietoista suunnitelmaa ja työväestön aseman paran-
tamisvaatimukset esitettiin vain PYYlltö- ja ~oivomus
luontoisina·. Ohjelmasta tosIn heijastuivat ajan kipeim-
mät epäkohdat, multa käytännöllinen toiminla sen läpi_ 
viemiseksi puuttui ja tämä johtui juuri siitä, että por-
varisto 011 näiden yhdistysten johdossa. 



TOINEN TYÖVÄENYHDISTYSTEN EDUST AJ A-
KOKOUS 

pidettiin Tampereella v. 1896. Silloin oltiin juuri sel-
viämässä pula-ajasta. Työväestön luokkalietoisuus oli 
raskaina pulan, työttömyyden ja riiston vuosina kas-
vanut ja kokouksen valmistelukin suoritettiin jo sel-
venevän hlOkkataistelun merkeissä. 

Kokouksessa oli edustettuina 30 työväenyhdistyslä. 
Tärkein asia 011 äänioikeuskysymys. Tässä ky-
symyksessä oli useampiakin eri ehdotuksia. N. R. af 
Ursln vaati kaikille hyvämaineisille täysi-ikäisille kan_ 
salaisille, jotka eivät 'muihin säätyihin kuuluneet, yhtä 
ääntä sekä suhteellista vaalitapaa porvaris- ja lalOl1-
poikaissäädyn vaaleissa. Ruotsale.inen puolue vaati 
edelleenkin 25 äänen ylärajaa, laskeUuna omaisuuden 
arvon ja syntyperän mukaan. SuomeUarelaiset ') Piti~ 
vät 10 äänen rajaa jo suurena myönnytyksenä. Tällä 
suomettarelaisten kannalla olivat myös wrightiläiset 
Ehdotusten ja mielipiteiden kirjavuus osoittaa, että 
työväen kokoukset sinä aikana olivat tilaisuuksia, joissa 
kaikkien eriäv!'.'n katsanlokantojen ja suuntien edus-
tajat taistelivat saman järjestön jäsenillä vaikutusval-
lasta työväenliikkeessä. Kokouksessa tuli hyväksytyksi 
af Ursinin esittämä "ääni mieheen"-kanta 
wrighliläisten vastustuksesta huoli_ 
m a t t a. Kysymys 10-tuntisesla työpäivästä tuli esille 
jo vaatimusluonloisena ja esitettiin mahdollisuus käyt-
tää työlakkoa vaatimusten perille ·viejänä. 

Tampereen kokouksessa hyväksytty työväen ohjelma 
oli monessa kohden paljon jyrkempi entistä. Riitaky-
symykseksi muodostui työväen valtuuskunnan täyden-
nysvaali. Kun siihen valittiin myös jyrkemmän taiste-
lun kannalla olevia, kieltäytyi V. von Wright valtuus-
kunnan jäsenyydestä. Hän ei hyväksynyt työväenliik-
keeseen tullutta jyrkkää suuntaa, eikä tahtonut kan-
'taa sen tuomaa vastuuta. Tuota suuntaa ei kuitenkaan 
voida pitää vielä kovin jyrkkänä, sillä valtuuskuntaan 
työväen edustajien riIUlalle tuli täysin porvarillises ta 
Nuorsuomalaisesta 1) 'puolueesta mm. sellais:a ~iehiä 
kuin Santeri Ivalo, Hj. Lilius ja myöhemmin E. Castrcn 
ja Hannes Gebhard. Tämä nuorsuomalaisten puolueen 
osuus työväenliikkeen johdossa ei kui!enkaan tullut 
pitkäaikaiseksi, sillä taisteluhenki kasvoi ja hei-tti syr-
jään taistelua jarruttavat ainekset. 

KOLMAS TYÖVÄENYHDISTYSTEN EDUSTAJA-
KOKOUS. 

Keväällä v, lBS9 pidettiin Turussa työväenyhdistys-
ten kolmas edustajakokous. Tämän kokouksen pljäky-
symyksenä oli työväenpuolueen perustami-
nen. 

Työväenliike oli tähän saakka ollut hyvin hajanaista. 
Kukin työväenyhdistys oli toiminut melkein omissa 
oloissaan ja porvariston tahoIla pyrittiin työväentoi-
minta ohjaamaan vain epäitsenäiseksi perustuslaillis-
ten kansallispoliittisen toiminnan tukemiseksi, työväen 
omien kysymysten rajoiltuessa va in sivis1ysha rrastus-
ten piiriin. yhtenäisen puolueen perustamista vastus-
.tivatkin kaikkein kiivaimmin vapaamieHset porvaril-
liset piirit. (Muut porvarilliset ainekset olivat jo mel-
kein kaikki eronneet.) . 

Tässä kokouksessa päätettiin kuitenkin perustaa S u 0-
men Työväenpuolue ja asettaa senpuoluehallin_ 
to Turkuun. P äätös puoluehallinnosta tehtiin lähinnä 
sen vuoksi, että tänä aikana työväenliikkeessä johtavaa 

') Suometlarelainen puolue edusti porvariston taan-
tumuksellisIa osaa. 

1) Nuorsuomalainen puolue edusti vapaamielisem-
pää porvaristoa ja pyrki näennäisellä sovIttelupolitii-
kalla pitämään työväestön johdossaan. -

osaa näytelIyt N. R af Ursin asui Turussa. Helsinki-
läiset vastustivat tätä päätöstä, koska se vei puolue-
johd'on liiaksi syrjään tapahtumien keskipisteestä. Sel-
vemmin tämä tulikin sitten esille vuoden 1905 tapahtu-
mien yhteydessä. 

Tampereen edus1ajakokouksesst\ hyväksytty ohjelma 
ei enää riittänyt. Nyt vaadittiin jo yle i s t ä Y h t ä-
läistä ja välitöntä äänioikeutta ja vaa_ 
likelpoisuutta kaikille 21 vuotta täyt_ 
täneille Suomen kansalaisille sukupuo-
leen katsomatta. Vaadittiin 8-tuntista työ-
päivää kaikilla työaloilla, lainsäädän-
tö- ja ltseverotusoikeutta kansaLle 
ed u s kun n a n k a u t t a, Muita vaatimuksia olivat 
minimipalkka, naisten tasa-arvo, täy-
dellinen yhdistymis-, kokoontumis-, 
paino- ja sanavapaus, yleinen kielto-
laki, maksuton oikeudenkäynH ja lää-
käriapu, ja työväen vakuutus valtion 
huostaan. Tämä ohjelma oli laadittu Saksan so-
sialidemokraattien Ehrfurtin ohjelman pOhjalla, Siinä 
näkyvät kyllä selvästi työväen luokkavaatimukset, . 
multa siitä huolimatta sitä ei vielä voida sanoa sosia-
listiseksi ohjelmaksi. Vaatimus yleisestä äänioikeu-
desta, joka oli keskeisin vaatimus, on porvarl!lis-
demokraattisen vallankumouksen ") vaatimus, ja maa-
tamisessa torppareille ja pientalonpojille, vaan torp-
kysymyksessä nähtiin ainoa parannustie, ei maan an-
pareiden vuokrasopimusten pidentämisessä 50 vuodeksi. 

Tätä edus1ajakokousta arvioitaessa on kuitenkin huo-
mattava että se ol! ensimmäinen voimakas askel 
luokkataistelun tiellä. Hajanaiset työväenyhdistykset 
yhdistyivät yhtenäiseksi puolueeksi toimimaan määrä-
tyn, työtätekevien luokkaetujen puolesta taistelevan 
ohjelman puitteissa ja työväestö astui yleislakko-uhkan 
kanssa äänioikeustaistelun johtoon. 

Kuitenkaan ei vielä tässäkään kokouksessa tapahtu-
nut murtautumista porvarillisesta ideologiasta (ajatte-
lutavasta). Tämä johtui lähinnä siitä että työväenliik-
keen silloisten luokkataistelukannallaka811 olevien joh-
tajien luokkatietoisuus ei kohonnut tieteelliselle marxi-
laiselle tasolle. He olivat omatekoisia miehiä, ja vaikka 
he osoittivatkin luokkayhteiskunnan kukistamisen 
välttämättömyyden, oli heidän sosialistinen kasvatuk-
sensa siitä huolimatta hyvin pintapuolista. 

Toisena syynä työväenliikkeen teoreettiseen heik-
kouteen oll se, että siltä puuttui oma sivistyneistö lu-
kuunottamatta N. R. af Ursin!a ' ja T. Tainiota, jotka 
eivät koskaan jaksaneet kehittyä täysin marxilaisiksi. 

Kolmantena syynä oli luokkakäsitteitä sekoitlava 
kansallisuuskysymys, joka maan silloiset olot huomioi-
den oli eräs tärkeimpiä laistelukysymyksiä, mutta oli 
täydellisesti porvariston johdettavissa ja ajoi vain hei-
dän luokkaetujaan. 

Eräs näinä vuosina Suomen työväenliikkeessä voi-
makkaasti vaikuttanut henkilö oli M a t t i K u r i k k a. 
Hän tuli työväenliikkeeseen 1896, juuri niinä vuosina, 
kun siinä 011 tapahtumassa murtautuminen porvaris-
·ton vaikutusvallasta. Kurikka oli tyypillinen idealisti 
ja teosofi. Hän kirjoitti ja puhui loistavasti ja sa! jou-
kot helposti esittämänsä asian puolelle. 

Pääosaltaan Matti Kurikan ja Eetu Salinin järjes-
tämä oli mm. ensimmäinen joukkotoiminnan suuri il-
miö, vuoden 1898 juomalakko, johon osallistui noin 
70.000 kansalaisia. 

Kurikka ei kuitenll:aan jaksanut koskaan kehittyä 
marxilaiseksI. Hän oli ja pysyi utopistisen (haaveel-

.) Porvarlllis-demokraattisen vallankumouksen teh-
tävä 00 hävittää feodalismin jätteet ja lujittaa valta 
täydellisesti porvariston käsiin. 
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1iaen) ......,.&elIsmln ~ edustajana, eivätkä hä.~ 
nen mlelJpiteensi JIl tolmintalapansa koskaan vakIin-
tuneeL SIili huolimatta binen toiminnallaan taIstelu-
hengen herättäjänä ja työväen joukkoliikkeen järjes-
täjänä on ollut hyvin suuri merkitys, vaikka hänet 
myöhemmin joudutUIn erottamaan puolueesta puo-
luetta vahingoittavan es!intymlsensä takia. 

KYSYMYKSIÄ: 
7. Mitkä olivat tämän kauden työväenliikkeen tär -

keimmät valtiolliset ja tärkeimmät taloudelliset 
vaatimukset? Millä keinoin niitä päätettiin vieda 
käytäntöön? 

8. Mitkä syyt johtivat työväenliikkeen itsenäisly_ 
. miseen? • 

ENSIMMÄINEN TYOV ÄENPUOLUEEN PUOLUE-
KOKOUS. 

Tämä kokous pidettiin Viipurissa ~esäl1ä 1901. Puo-
lueeseen kuului tällöin 26 työväenyhdistystä. Tärkein 
6sla oli menettely t apa kysymys ja siitä pää-
tettiin, että: "Ohjelman toteuttamiseksi 00 työväen-
puolueen luotettava omaan voimaansa, jonka l ehok~ 

kaisuulta on edistettävä kehittämällä valliollisia ja 
anunatiUisia järjestöjä." 

Toisena kysymyksenä oli yhteistyö muiden puoluei-
den kanssa, mik~ aiheutti kiperän väittelyn, sillä por-
varillisia puolueita kohtaan tunnettiin epäluuloa. Pää-
tökseksi tuli helposti eri tavoin tulkittava kanta, että: 
"Työväenpuolueen pitää aina pysyä tarkasti puolue-
ohjelmansa. pohja\1a, mutta niissä asioissa, missä se 
puolueohjelmataan sivuuttamaUa voi yhtyä toisten 
puolueiden kanssa yhleistoimintaan, voipi sen tehdä." 

ÄänioikeuSkysymys oli myös esillä. Äänioikeustais-
telun tukemiseksi päätettiin järjestää mielenosoituksi.a 
sekä keksiä keinoja varojen kokoamiseksi. Yleis-
lakkoon äänioikeustaistelun tehostamiseksi päätettiin 
alkaa valmistautua keräämällä varoja ym. tavalla, että' 
se tarpeen vaatiessa olisi aseina työläisten käsissä. 

Kysymys vapun vletosta yleisenä työväen juhlapäi-
väriä oli myöskin keskustelun alaisena ja siitä väiteltHn 
kiivaasti. Pää,ti:lkseksi tuli, että: "Suomen työväestön 
on, mikäli mahdollis ia, vietettävä vapunpäivää mielen-
osoituspäivänä pysymä\1ä silloin poissa työstä." Tästä 
päätöksestä seurasi, että vappu tuli Suome.ssakin työ-
väen kansainväliseksi juhlapäiväksi. 

TSARISTISEN TAANTUMUKSEN HYÖKKÄYS. 
Vuosisadan viimeisinä vuosina alkaa Venäjän taantu-

muksellisten järjestelmällinen hyökkäys Suomen eri-
koisoikeuksia vastaan. Bobrikov, joka v. 1S98 tuli Suo-
men kenraalikuvernöörläsi, 011 saanut ja ottanut pää-
määräkseen täydellisen Suomen venäläis!ämiseen täh-
täävän ohjelman. Tämän suunnitelman mukaan Suomi , 
piti Venäjän tapaan jakaa kuvernementleihin, jotka sit-
1en olisi ljitetty Venäjään. Suomeen oli tarkoitus perus-
taa venäjänkielisiä kouluja ja suomenkielisissä koulu!,,-
sa otlaa venäjänkielen-opetus pakolliseksi. Asevelvolli_ 
suuskysymyksen yhteydessä julkaistiin ns. "Helmikuun 
manifesti", jossa esitetyn oh jelman päämääränä oli pe-
rustuslakimme kumoaminen. 

Porvarilllsten puolueiden keskuudessa tämä tsar ls-
tisen taantumuksen hyökkäys aiheutti hajaannusta. Ns. 
perustuslailliset olivat vastarinnan kannalla, ja sUQDlcl-
tarelaiset vaativat myöntyvälsyyspolitEkkaa. (Tosin pe_ 
rustuslaillisten keskuudessakln muodostui kaksi suun-
ta'a, toiset aktiivisen vastarinnan, toiset passiiviseen 
vastarinnan k'annatlajiS'la.) Työväki itsenäisenä puo-
lueena pyrittiin syrjäyttämään kokooaan. Sitä kyllä 
haluttiin mukaan kansalliseen taisteluun, mutla ainoas-
taan tukemaan porvariston vaatimuksia. Työväestöllä 
oli kuitenkin jo järjestyneenä joukkovoimana oma sel-
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vi kantansa. Sen taholta ei tyydytty vaatimaan takai-
sin kansalta r11steUyjä valtiollisia oikeuksia, vaan tah-
dottiin kehittII nIitA edelleenkin kan_ 
sanvaltaisessa hengessä. 

Esimerkiksi kWl Nikolai II kutsui v. 1899 Suomen 
säädyt ylimääräisille valtiopäiville antamaan lausun-
toa venäläisissä komiteoissa Suomen perustuslaillvas-
laisesti valmistetusta . uudesta asevelvollisuuslakiesi-
tyksestä, joka tarkoitti sotaväen lukumäärän lisäämis-
tä ja sotilasmenojen kasvamista, asettui Helsingin Työ_ 
väenyhdistys sitä jyrkästi vastllstamaan. Kun työväen 
vaikutusvalta valtiopäivämiesvaaleihin oli voimassaole-
van vaalilain mukaan varsin mitätön, eikä vaalilakia 
monista esityksistä huolimatta oltu ryhdytty säätyval-
tiopäivillä korjaamaan, päätti Helsingin työväen ylei-
nen kokous, että ei oteta lainkaan osaa ylimääräisten 
valtiopäivien vaaleihin. Tämä vaalilakko laajeni joka 
puolelle maata työläisten keskuuteen, mutta kohtasi 
porvariston ankaran vastustuksen, ja Kurikka, joka oli 
hankkeen takana, sai osakseen persoonallisen vihan 
Työväen valtuuskunnan p 0 r v ari 11 i n en enemmis-
tökin esitti julkisen vastalauseensa vaalilakkoa ja Ku-
rikkaa vastaan, mutta Salin, Tainio ja monet muut työ-
väen edustajat asettuivat täydellisesti Kurikan kannal-
le. Tällä kannanotollaan työväestö avoimesti vetäytyi 
pois asevelvollisuuslainsäätäjien vastuusta samalla kun 
työväestön ja porvariston vastakkaiset luokkakäsltyk-
set ja luokkarajat entisestään selveniväl. 

Kun Manifesti 011 v. 1899 valtiopäivillä käsiteltävänä, 
kirjoitti Valpas "Työmies"-lehdessä seuraavasti: "Hel-
singin työväestö uskoo viidenkertaisella hallitsijasanal-
la vahvistettujen perus tuslakien pyhyyteen ja on va-
kuutettu siitä, että sisäisen itsenäisyytemme tiellä var~ 
mimmin saavutetaan ystävälliset suhteet Venäjän kan-
saan." Lenin sitävastoin kirjoitti Iskra-Iehdessä jyrkän 
vastalauseensa sanoen mm: "Se (Manifesti) oli räikeä 
perustuslain loukkaus, todellinen valtiokt!ikau9, sillä 
joka laistahan voidaan sanoa, että se koskeltelee yleis-
valtakunnallisia asioita." Ero näiden lausuntojen välillä 
on huomattava. Leninin selvä, johdonmukainen hyök-
käys oikeuden puolesta, Valppaan taktikoiva vetoomus 
tsaarin hallitsijasanaan ja kansan luoltamukseen. 

Porvarilliselkin ryhmät ryhtyivät järjestämään vas· 
tustusta, mutta jättivät työväenpuolueen asiasta koko-
naan syrjään. Senaatti julkasi Manifestin sellaisenaan, 
mutta työväenpuolue sekä sanomalehdistö arvosteli sitä 
ankarasti. Perustuslaillisten alotteesta aletlifrl Helmi-
kuun Manifestia vastaan puuhata suurta adressia, jo-
hon saatiin ~22.931 nimeä, mutta yhteisi in vastarinta-
neuvotteluihin ei otettu työväenpuolueen edusta·jia. 
Työläisten allekirjoitukset olisi kyllä otettu, mutta hei-
dän järjestöllään ei ollu'\, mitään sanavaltaa adressiln 
Ilähden. Vasta kun työväen lehdissä asiasta kirjoitettiin 
tiukassa sävyssä, annettiin adressi myös työväen kes-
kustelukokouksen käsiteltäv.äksi. 

Työväestö, omia luokkaoikeuksiaan puolustaessaan, 
joutui selvästi asennoitumaan tsarismia vastaan. Tämä 
1eki Suomen työväenluokasta ainoan johdonmukaisen 
taistelijan myös maan kansallisen vapauden ja itsenäi-
syyden puolesta, sekä osoitti miten kiinteästi taistelu 
Suomen kansan oikeuksien ja vapauksien puolesta oli 
sidottu Venäjän vallankumouksellisten taisteluun. Mul-
ta tämä vallankumouksen pelko sai porvariston huo-
mattavimman puolueen Suomettarelaisen puolueen, 
asettumaan sovittelevalIe kannalle tsarismiin nähden 
ja siten toimimaan omia itsekkäitä etujaan ajaessaan 
koko kansan etuja vastaan. Näin jäi myös porvarillts-
demokraattisen vallankumouksen tehtävien suoritus 
työväenluokan hartioille. 

Vuonna 1902 tsarismin soI,'totoimenpiteet yhä jyrkke-
nivät. Kutsuntalakon aikana järjestetyssä m ieJenosoi-



Näiden periaatteiden mukaisesti otli sosialidemo-
kraattinen puolue mln. seuraavia lähimpiä vaatimuksia: 

1. Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaaE- ja äänioikeus 
kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansalaisille suku-
puoleen katsomatta kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä 
sekä kunnallisella että valtiollisella alalla. Suhteellinen 
edustus ja yksikamarijärjestelmä. Salainen äänestys. 
VaaEen ja äänestysten toimittaminen lain määräämänä 
vapaapäivänä. Palkkio valituille edusmiehille kaikilla 
aloilla. 

2. Väli tön lainsäädäntä-oi.keus kansalle lakien esittä-
mis_ ja hylkäämisoikeuden kautta. 

3. Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis- ja pa:no-
vapaus. 

4. Yleinen koulupakko. Maksuton opet~ kaikissa· 
oppilaitoksissa. Kansakouluissa maksuttomat opetus-
välineet sekä ylläpito kaikille oppilaille, ylemmissä op-
pilaitoksissa niille, jotka osoittavat erikoista kykyä. 
Kansakoulu on järjestettävä kaikkien ylempäin oppi-
laitosten pohjakouluksi. 

Periaateohjelma hukkuukin edessäolevien lähiaja(l 
vaatimusten ja tehtävien taakse, sillä osavaatimukset, 
ennenkaikkea äänioikeuskysymys ja työväestön aseman 
parantaminen, saattavat tärkeydellään ja ajankohtai-
suudeliaan periaateohjelman varjoon. 

Toinen tärkeä kysymys oli Suo m e 'n maa n 0 m i s_ 
tusolol ja siltä pohjalta nouseva lorp-
1> ari k y s y m y s, jota käsiteltiin etupäässä tilatloman 
väestön aseman parantamiskysymyksen yhteydessä. 
Talonpoikais- ja torpparikysymyksen käsittelyssä on 
kuitenkin se perusheikkous, että se nähdään vain osana 
työväen liikkeestä, eikä itsenäisenä, maaseudun luokka-
taistelupohjalta nousevana talonpoikaiskysymyksenä. 
Vaikka torpparissa nähdäänkin maanomistukseen pyr-
kivä talonpoika, ei pyritä kumoamaan torpparilaitosta, 
vaan ainoastaan vakiinnuttamaan hänen vuokrasuh-
teensa. Torpparit itsekään eivät käsittäneet asemaansa, 
eivätkä vielä esittäneet torpparien itsenäisyysvaati-
musta. 

Ohjelman kolmas tärkeä kysymys, Suo m e n a s e-
ma tsarismin alaisuudessa nosti esiin kysy-
myksen Suomen itsenäisyydestä ja riippumattomuudes-
ta. Se, että tämä kysymys sai näLo tärkeän jalansijan, 
johtui näinä vuosina maassa vallitsevasta tsaristisesta 
sorrosta ja bobrikovilaisesta taantumuksesta, jonka nä-
kyvimpinä ilmauksina olivat mm. Helmikuun Mani[esti 
ja laittomat asevelvollisuuskutsunnat. 

Menettelytapaohjelma on epämääräinen. 
Ei nähdä, että porvarillis-demokraattinen vallankumous 
on vain yksi osa vaUankumousta, ja että sillä ei lopullf-
sesti ratkaista kysymystä kansan, ennenkaikkea sen 
vähävaraisemman osan oikeuksien turvaamisesta. Ei 
vielä myöskään nähdä työväenluokan johtavaa osuutta 
demokraattisessa vallankumouksessa, eikä osata arvioi-
da vallankumouksen tehtäviä ja voimia. Tämän vuoks! 
jää ratkaisematta kysymys maasta ja talonpoikaistosta 
työväenluokan liittolaisena. Mutta Forssan kokoukses-
sa jo saneltiin äänioikeusuudistus, joka silten toteutet-
tiin v. 1905 vallankumouksen voimalla. Ja se koulu-
uudistusohje1ma, jota nyt pyritään toteuttamaan, otet-
ti in myöskin puolueen ohjelmaksi jo Forssan kokouk-
sessa. 

SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN KOLMAS 
YLIMÄÄRÄINEN PUOLUEKOKOUS HELSINGISSÄ 

S.YYSKUU$SA 1904.. 

Tämän kokouksen tärkein kysymys oli suhfeesta 
säätyvaltiopäiviin. Kysymyksen alusti Eetu 

Salin. Hän osoitti säätyeduskunnan eläneen yli aikansa 
ja kehoitti puoluekokousta pysymään Forssan kokouk· 
S(ll1 päätösten kannalla, kieltämään puolueelta kaikki 
vaalipuuhat ja asettumaan vaalilakon kannalle. Yrjö 
Mäkelin sitä vastoin kaI soi voitavan osallistua vaalei-
hin ja siten viedä kysymystä eteenpäin. Osallistumi-
nen porvariston vaalipuuhiin olisi kuitenkin ollut Fors-
san kokouksen päätösten vastaista, sillä se 
olisi merkinnyt 
säätyeduskunnan 

alistumista 
ratkaisuun. 

aikansa e läneen 
Valpas-Hänninen 

puolestaan katsoi työläisten voivan "kafUlattaa" kaikilla 
mahdollisIla tavoilla puoluetta, joka kaikkialla Suo-
messa, missä se harjoillaa vaali toimintaa, valitsee hen-
kilöitä puolueemme paikallisen osan kanssa sovileHen", 
ja sitoutuu siihen "eUä porvaris-talonpoikaissäädyn 
valitsemisessa tulisi 21 vuot~a täyttäneille Suomen kan-
salaisille yleinen, yhtäläinen ja välitön äänloikeus." 

Asia ratkaistiin äänestykseUä ja Valpas-Hännisen 
kanta voitti. Käytännössä tämäkin päätös merkitsi kui-
tenkin vaalilakkoa, koska ei löytynyt niin kansanval-
taista porvarillista puoluetta, joka olisi puolueena ~I

toutunut kannattamaan porvaris_ ja t310npoikais-
säädyn e<lustuksen kansanvallaistamista. Valppaan 
kanta oli ennen kaikkea käytiillnöllis-poliittinen. Se 
oli I3ktillinen veto porvarillisten puolueiden paljas-
tamiseksi. 

Virkavallan sortotoimenpiteistä oli myös alustus ja 
keskustelua. Viranomaisten laittomuuksia päätettiin 
vastustaa ja yksimielisesti päätettiin "että kunkin yh-
distyksen tulee pysyä järkkymättä säännöissään kiillfli 
ja toimia .niiden mukaan." 

Vuoden 1904 alussa oli puhjennut venäläis- japanilai-
nen sota vaikuttaen poliittisen toiminnan vilkastumi-
seen niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Puolueet tar-
kistivat mene1telytapojaan ja ohjeimiaan. Sosdem -puo_ 
lueen Helsingin kokouksessa tapahtui jo Forssassa hy-
väksytty tärkeä käänne työväen poliittisessa suuntauk-
sessa. Työväenpuolue astui itsenäisenä omin vaatimuk-
sin poliittiseen taisteluun. Tähän käänteeseen vaikutti-
vat etupäässä seuraavat syyt: 

Työväki oli yhteiskunnallisessa kamppailussaan, en-
nenkaikkea työtaisteJuissa ja äänioikeusvaatimuksiaan 
puolustaessaan, tullut havaitsemaan, että se ei ollut 
saavuttanut mitään todella merkitseviä parannuksia 
asemaansa yhteistoiminnassa porvariston kanssa, vaan 
kaikKi saavutukset olivat työväen oman järjestyneen 
joukkovoiman tulosta. 

Puolue oli solminut ja lujlttanut kansainväJis:ä suh-
teita Ruotsiin sekä Venäjälle ja saanut vaikutteita mo-
lemmista. Puoluetoiminnassaan se oli joutunut otta-
maan osaa suomalaisten aktivistien sekä venäläisten 
bolshevikkien toimintaan ja siten laajentanut vaikutus_ 
taan ja työkokemustaan. 

Lyhyesti sanoen: Työväki, sen puolue oli tänä kau-
tena lujittunut jäsenmäilrältään, ohjelmaltaan ja to:· 
mintakyvyltään. Se oli kasvanut ja herännyt poliitti-
seen toimintaan oman ohjelma.nsa ja omien vaalimus-
ten puolesta. Työväenliike oli tullut demokraattisen 
vallankumouksen veturiksi edes itse täysin käsittämätlä 
omaa osuuttaan siinä. Porvarilliset puolueet sen Sijaan 
pelätessään työväen vaikulusvaltan kasvua, asettuivat 
vastustamaan demokraattisia uudistuksia ja siten mo-
nissa kysymyksissä joutuivat tukemaan tsarismia omaa 
kansaansa vastaan. 

KYSYMYKSIÄ: 
9. Mikä merkitys 0fI Forssan puoluekokouksella Suo-

men työväenliikkeclie. Mitkä olivat sen tärkeim-
mät kysymykset~'''' __________ ~ __ '''' 

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

HeJs:nki 1941, Kirjapaino Tapo Oy.~ 
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