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kunnollisen konservatismin tutkimuksen pitäisi olla.
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mentoineet useat eri henkilöt, joille kaikille pyydän saada esittää 
kiitokseni, mainiten tässä nimeltä kuitenkin vain väitöskirjani esi-
tarkastajina toimineet professori Seikko Eskolan ja tohtori Kimmo 
Rentolan.

Olen tehnyt tutkimustyötä lukuisissa arkistoissa ja saanut poik-
keuksetta osakseni hyvää palvelua. Aivan erityisellä kiitollisuudel-
la muistan kuitenkin Heikki Kuusistoa, Maija Kainulaista ja Pauli 
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Tuure Junnilan omaisten taholta on osakseni tullut paljon hy-
väntahtoisuutta ja avuliaisuutta. Ennen kaikkea kohdistuvat kiitolli-
set ajatukseni filosofian maisteri Kaija Junnilaan, joka on kertonut 
minulle puolisostaan ja jonka kanssa olen lukemattomat kerrat 
saanut keskustella vanhoista asioista. Kiitokseni ulottumattomiin 
ennättäneeltä tohtori Arvo Junnilalta, tutkimukseni päähenkilön 
vanhemmalta veljeltä, olen myös saanut hyödyllisiä tietoja. Marikki 
Teräsvirta ja Heikki Junnila ovat vaivoja säästämättä etsineet kä-
sille valokuvia ja muuta isänsä elämään liittyvää aineistoa, mistä 
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Johdanto

Elämäkertatutkimus ja tapaus Junnila

Filosofian tohtori Tuure Junnila (1910–1999) oli eräs Suomen tun-
netuimmista oikeistopoliitikoista toisen maailmansodan jälkeisinä 
kylmän sodan vuosikymmeninä. Junnila muistetaan ennen muuta 
Urho Kekkosen itsepintaisena vastustajana sekä pitkäaikaisena 
parlamentaarikkona, näkyvänä oppositiomiehenä ja tuotteliaana 
poliittisena kirjailijana. Aatteellisilta ja poliittisilta näkemyksiltään 
Junnila oli konservatiivi ja hän lukeutuu Kansallisen Kokoomuksen 
historian merkkihenkilöihin. Junnila teki mittavan päivätyön myös 
politiikan ulkopuolella, ensin taloustieteen tutkijana ja sitten Kan-
sallis-Osake-Pankin johtokunnan jäsenenä.1

Junnilan koko elämäntarina ei mahdu väitöskirjan kansien vä-
liin. Tämän tosiasian olen joutunut myöntämään itselleni ja jättä-
mään Junnilan kokonaiselämäkerran kirjoittamisen suosiolla myö-
hemmäksi. Käsillä oleva teos, joka on kirjoittajansa Suomen ja 
Pohjoismaiden historian alaan kuuluva väitöskirjatutkimus, onkin 
osaelämäkerta, jonka puitteissa Junnilan henkilöhistoria ja hänen 
toimintansa suomalaisessa yhteiskuntaelämässä tulevat selvite-
tyiksi vuoteen 1956 saakka. Kyseistä vuotta on totuttu pitämään 
keskeisenä taitekohtana Suomen toisen maailmansodan jälkei-
sessä poliittisessa historiassa, mihin neuvostoliittolaisten miehi-
tysjoukkojen poistuminen Porkkalasta, dramaattinen yleislakko 
esivaiheineen ja Urho Kekkosen pitkän valtakauden alkaminen 
antavat kieltämättä kosolti aihetta. Varsinkin viimeksi mainittua 
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tapahtumaa voi pitää käänteentekevänä myös Junnilan kannal-
ta, siksi vahvasti hänen poliittinen uransa tuli jatkossa kulkemaan 
Kekkosen varjossa. Sijoittaessani tämän tutkimuksen päätepisteen 
kevääseen 1956 en kuitenkaan ajatellut niinkään sitä valon ja var-
jon symboliikkaa, joka tuohon ajankohtaan Junnilan tapauksessa 
liittyy, vaan ennen muuta tutkimukseni pääotsikossakin kiteytyvää 
johtoteemaa ”nuori konservatiivi”, jonka kuvausvoima kohdistuu ni-
menomaan 1950-luvun puoltaväliä edeltävään aikaan.2

Pyrin tutkimuksessani muodostamaan – valitun aikarajauksen 
puitteissa – mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan Junnilasta 
henkilönä ja poliitikkona, unohtamatta hänen toimintaansa tiede-
miehenä ja pankinjohtajana.

”Nuori konservatiivi” ei siis ole pelkkä Junnilan poliittisen toi-
minnan historia vuoteen 1956 ja olen yleensäkin samalla kannalla 
kuin John A. Garraty, joka tähdentää klassikon aseman saavut-
taneessa teoksessaan ”The Nature of Biography”, ettei biografin 
tehtäviin kuulu pelkästään tutkimuksensa kohteena olevan henki-
lön uran ja ulkoisten vaiheiden kuvaus, vaan hänen on kuvattava 
myös henkilöä itseään, tämän persoonallisuutta ja luonnetta, sitä 
yksilöllisyyttä, joka jokaisessa ihmisessä on. Olkoonkin – Garra-
tyn viisaita sanoja lainatakseni –, että ”ihmisen persoonallisuus on 
aina niin monimutkainen ja vaihteleva, että sitä voi ymmärtää vain 
epätäydellisesti, ja epätäydellisestikin vain suurella ponnistuksel-
la”.3

Garraty on oikeassa siinäkin, ettei elämäkertatutkimuksen 
kohteeksi valittua henkilöä voi erottaa ympäristöstään ja tutkia ku-
ten koeputkeen eristettyä tuntematonta kemikaalia. Ihminen elää 
vuorovaikutussuhteessa muiden ihmisten kanssa ja erilaiset so-
siaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset voimat vaikuttavat häneen. 
Garratyn mukaan kerrottaessa jonkun ihmisen elämäntarinaa on-
kin välttämättä sanottava jotain myös ympäristöstä, johon tarina 
sijoittuu.4

Kuinka paljon tutkimuksen päähenkilön elin- ja toimintaympä-
ristöä on kuvattava, se on ikuisuuskysymys, jota ovat pohtineet 
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monet suomalaisetkin tutkijat.5 Kysymykseen ei ole löydetty eikä 
varmasti tulla löytämäänkään aina ja kaikkialla pätevää vastausta, 
vaan asiaa on tapauskohtaisesti harkittava. Eikä vain elämäker-
ta elämäkerralta, vaan myös saman työn puitteissa sivu sivulta. 
Niinpä käsillä olevassa teoksessakin on osuuksia, joissa tutkimuk-
sen valokeila kohdistuu yksinomaan Junnilaan; sitten on osuuk-
sia, joissa hän on vain yksi tekijä suuremmassa joukossa; onpa 
sellaisiakin, joissa sankarimme on hetkellisesti kokonaan poissa 
näyttämöltä. Kaikissa tapauksissa on pyrkimykseni kuitenkin ollut 
yksi ja sama: kattavan kokonaiskuvan muodostaminen Junnilasta. 
Silloinkin kun olen kuvannut ympäristöä laajasti, se ei ole tapah-
tunut ympäristön itsensä tähden, vaan tutkimuskohteeni ja hänen 
toimintansa ymmärrettäväksi tekemisen tarkoituksessa.

Elämäkertatutkimusta koskevissa kirjoituksissa on kiinnitetty 
runsaasti huomiota myös objektiivisuuden ongelmaan, jonka yti-
messä on luonnollisesti kysymys biografin suhteesta ja suhtautu-
misesta tutkimuskohteeseensa.6

Kenraali Aarne Sihvon elämäkerran kirjoittanut Vesa Saarikos-
ki pitää biografin ja tutkimuskohteen välisen suhteen keskeisenä 
mittarina läheisyyttä, joka voi olla luonteeltaan fyysistä tai henkis-
tä. Fyysinen läheisyys on Saarikosken mukaan aikalaisuutta. Ai-
kalainen on voinut tuntea kohteen – sukulaisuuden, ystävyyden tai 
työtoveruuden perusteella – tai pelkästään elää samassa ympäris-
tössä. Henkinen läheisyys on vaikeammin määriteltävissä, mutta 
tutkija voi Saarikosken mukaan kokea ”esimerkiksi tunteenomais-
ta, ideologista, asiantuntemuksellista tai jonkinlaista kohtalonyhte-
ydenomaista läheisyyttä kohteeseensa”.7

Biografi, joka kokee tutkimuskohteensa syystä tai toisesta it-
selleen läheiseksi, aivan epäilemättä tuntee tätä kohtaan myös 
tiettyä myötätuntoa. Ammattinsa osaava elämäkerran kirjoittaja ei 
sympatioistaan huolimatta kuitenkaan ryhdy piilottelemaan san-
karinsa vikoja ja virheitä, eikä jätä kertomatta tämän vähemmän 
kunniakkaitakaan elämänvaiheita. Päinvastoin hän ottaa omak-
seen – Garratya jälleen lainatakseni – Oliver Cromwellin muoto-
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kuvamaalarilleen antaman ohjeen ”Paint me as I am, warts and 
all”, uskoen, kuten Cromwellkin varmasti ohjetta antaessaan, että 
todenmukainen kuvaus tekee kohteelle paremmin oikeutta kuin 
parhaatkaan peittely-yritykset.8

Tutkijan myötätuntoisen perusasenteen ei todellakaan tarvitse 
merkitä sitä, että elämäkerrasta muodostuisi hymistelevä puolus-
tuskirjoitus. Tämän todistavat esimerkiksi monet brittiläisen elä-
mäkertakirjallisuuden suuret klassikot, joista mainittakoon tässä 
vain Martin Gilbertin Churchill-elämäkerta, joka on tasapuolisuu-
dessaan, kuten monissa muissakin suhteissa, esikuvallinen teos. 
Suomessakin on aikojen saatossa kirjoitettu aivan erinomaisia 
elämäkertoja, mutta rehellisyyden nimessä on todettava, että ym-
märtävän tutkimusotteen ja terveen kriittisyyden yhteensovitta-
minen on suomalaisille biografeille ollut vaikeampaa kuin heidän 
brittiläisille kollegoilleen. Britanniassa elämäkertatutkimuksella on 
pitkät perinteet ja siellä osataan epäilemättä käyttää henkilöhisto-
riallista näkökulmaa taitavammin kuin Suomessa. En silti laittaisi 
esimerkiksi suomalaisia poliitikkoelämäkertoja usein vaivaavaa 
liiallista myötäsukaisuutta ja kritiikittömyyttä pelkästään niiden 
kirjoittajien kokemattomuuden piikkiin. Jokainen tapaus on tietysti 
omansa, mutta olen taipuvainen pitämään eräänlaisena yleisenä 
taustaselityksenä sitä kulttuurisesta kehittymättömyydestä kerto-
vaa yhden ja ainoan totuuden palvontaa, jota Suomessa on aina 
innolla harrastettu. Tuon kultin hengessä monet suomalaiset biog-
rafit ovat yrittäneet tehdä tutkimuskohteestaan virheitä vailla ole-
van supersankarin, joka oli aina oikeassa ja joka tavoitteli kaikilla 
teoillaan vain maan parasta ja oli omana aikanaan totta kai täysin 
korvaamaton. Elämäkertatutkimusten objektiivisuutta ajatellen oli-
si enemmän kuin toivottavaa, että suomalaiset biografit oppisivat 
pikkuhiljaa ymmärtämään, ettei ole mitään yhtä ja ainoaa totuut-
ta, jonka haltijaksi julistautuen voisi lausua kertakaikkisia sanoja 
oikeasta ja väärästä. Toivottavaa olisi sekin, että he kypsyisivät 
brittikollegojensa tavoin näkemään, että mahtavinkin kansallissan-
kari on vain ihminen. Eikä ehkä muutenkaan olisi niin kovin vahin-
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gollista, vaikka suomalaiset yleensäkin oppisivat hieman nykyistä 
paremmin sietämään vaihtoehtoisten ja rinnakkaisten totuuksien 
olemassaoloa.9

Näin olen viime vuosina usein ajatellut, kun miltei jokainen, jon-
ka kanssa olen antautunut keskustelemaan tutkimusaiheestani, on 
kertonut minulle oman käsityksensä siitä oliko Junnila oikeassa vai 
väärässä. Ei siis minkään tietyn asian suhteen, vaan noin vain ylei-
sesti ottaen oikeassa vai väärässä. Minulta on myös ehtimiseen 
tiedusteltu, aionko antaa tutkimuksessani – luulisin tiedustelijoiden 
tarkoittaneen lähinnä kokonaiselämäkertaa – vastauksen kysy-
mykseen: ”Kumpi oli oikeassa Junnila vai Kekkonen?” Kysyjät ovat 
olleet ilmeisen tosissaan liikkeellä, koska he ovat silminnähden 
pettyneet, kun olen sanonut, ettei elämäkertatutkimuksen tehtä-
viin kuulu moisiin kysymyksiin vastaaminen, joidenkin henkilöiden 
pyhimykseksi julistaminen ja toisten tuomitseminen, vaan – kuten 
kaiken muunkin historiantutkimuksen – ainoastaan sen osoittami-
nen, miten asiat todella ovat olleet.

Tahdon siis kulkea Ranken jo aikanaan viitoittamaa kaitaa pol-
kua kohti mahdollisimman suurta objektiivisuutta ja mitä biografi-
siin esikuviin tulee, toivon oppineeni jotain Blakelta, Gilbertiltä ja 
muilta brittiläisiltä alan miehiltä. Konservatiivina ja oikeistolaisena 
minun on kuitenkin paha mennä väittämään, että olisin kylmän vii-
leä ulkopuolinen tarkkailija, joten on parempi myöntää oikopäätä, 
että Junnila on minulle erittäin mieluinen ja myös läheinen tutki-
muskohde, vaikkei minulla ollutkaan kunnia häntä henkilökohtai-
sesti tuntea.10

Tutkimus ”Nuori konservatiivi. Tuure Junnila ja hänen poliitti-
nen toimintansa vuoteen 1956” jakaantuu johdanto ja yhteenveto 
pois lukien neljään päälukuun, joista ensimmäisessä käsitellään 
varsin perinpohjaisesti Junnilan taustaa, hänen lapsuus- ja kou-
luaikaansa sekä hänen ylioppilasvuosiaan ja hänen ammatillisen 
uransa ensivaiheita. Näiden teemojen käsittelyn yhteydessä tar-
kastelen Junnilaa erilaisten viiteryhmien – kuten perheen, koulu-
luokan, komppanian ja osakunnan – jäsenenä. Tarkasteltaessa 
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esimerkiksi Junnilan suhtautumista Akateemiseen Karjala-Seu-
raan, kuvattaessa hänen tiedemiesuransa kivikkoista alkutaival-
ta ja pohdittaessa hänen sota-ajan kokemustensa vaikutuksia on 
perusteltua katsoa asioita myös niin sanoakseni sukupolvellisesta 
näkökulmasta. Sukupolvinäkökulma ei Junnilan tapauksessa kui-
tenkaan tarkoita samaa kuin esimerkiksi Päiviö Hetemäen koh-
dalla, jonka muotokuvan taustalle voisi helposti maalata laajoja 
koko sukupolvea koskevia sielunmaisemia. Junnila-tutkija joutuu 
päinvastoin säännönmukaisesti pohtimaan, miksi hänen tutkimus-
kohteensa teki niin, kun muut tekivät näin ja vaikkei tapahtuma-
tonta historiaa voikaan tutkia, on Junnilan tapauksessa alinomaa 
pidettävä silmällä erilaisten sukupolvellisten kokematta jäämisten 
mahdollisia vaikutuksia.11

Väitöskirjani toisessa, kolmannessa ja neljännessä pääluvus-
sa, jotka yhdessä kattavat ajanjakson 1942–1956, päähuomion 
saa osakseen Junnilan julkinen ja erityisesti hänen poliittinen toi-
mintansa, yksityiselämän piiriin kuuluvien seikkojen jäädessä hie-
man syrjemmälle, mutta ei toki unohduksiin.

Junnilan poliittista toimintaa tutkittaessa pidetään jatkuvasti 
silmällä viittä keskenään monin osin limittäistä aihekokonaisuutta, 
jotka ovat (1) talouspolitiikka, (2) sisäpolitiikka, (3) ulko- ja turval-
lisuuspolitiikka, (4) Junnila ja Urho Kekkonen, (5) Junnila, Kokoo-
mus ja suomalainen konservatismi.

Talouspolitiikka oli Junnilan julkisen toiminnan lähtökohta ja se 
hallitsi hänen politiikkaansa 1950-luvun puoliväliin saakka, ollen 
senkin jälkeen keskeinen osa hänen poliittisen toimintansa koko-
naisuutta. Junnila tähdensi 1940- ja 1950-luvuilla toistuvasti talo-
udellisen vakauden merkitystä, vastusti inflaatiota, sosialisointia ja 
valtion menojen paisumista, puolusti vapaata talousjärjestelmää 
ja yksityistä yritteliäisyyttä sekä vaati veronalennuksia. Pyrin väi-
töskirjassani selvittämään Junnilan talouspoliittisten näkemysten 
kehitystekijöitä, joita voisi arvella löytyvän ainakin Satakunnan 
vauraasta talonpoikaistraditiosta, 1930-luvun suomalaisesta ta-
lousajattelusta, sota-ajan finanssipolitiikasta ja Junnilan omasta 
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tieteellisestä tutkimustoiminnasta. Junnilan suhtautuminen Suo-
men sodan jälkeiseen talouspolitiikkaan, hänen vaikutuksensa Ko-
koomuksen talouspolitiikan muotoiluun 1950-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla sekä hänen edustamansa talouspoliittisen linjan kan-
natus puolueen sisällä ja sen asettuminen ajan yleisiin kehyksiin, 
ovat tutkimuksessa niin ikään mielenkiinnon kohteina. Oma kiin-
nostavuutensa liittyy myös Junnilan kaksoisrooliin yhtäältä oikeis-
tolaisen talouspolitiikan arkkitehtina ja toisaalta suuren liikepankin 
pankinjohtajana.

Junnilan sisäpoliittisen toiminnan omaleimaisimman osan 
1940- ja 1950-lukujen aikana muodosti hänen pyrkimyksensä 
aikaansaada Suomen poliittiseen elämään ”kolmas voima” koko-
amalla konservatiiviset ja liberaalit poliittiset suuntaukset saman 
katon alle. Tutkimuksessa selvitetään Junnilan yhteistyöhakuisuu-
den perusteita sekä ”kolmannen voiman” muodostamista koske-
van ajatuksen konservatiivien ja liberaalien keskuudessa saamaa 
kannatusta. Kuvattaessa esimerkiksi vaalikampanjoita ja erilaisia 
talouspoliittisia taisteluita on mahdollista pyrkiä laajemminkin hah-
mottamaan Junnilan suhdetta ja suhtautumista muihin poliittisiin 
suuntauksiin sekä näitä suuntauksia edustavien ryhmien suhtautu-
mista Junnilaan ja Kokoomukseen yleensä.

Junnilan poliittisen toiminnan osa-alueista ulko- ja turvallisuus-
politiikka painottuu selvimmin 1950-luvun puolivälin jälkeiseen ai-
kaan. Junnilan varhaisia puheita ja kirjoituksia tutkimalla voinee 
silti päästä jo ainakin alustavaan selvyyteen hänen ulkopoliittisen 
ajattelunsa perusteista.

Junnilan ja Kekkosen välillä vallinnut kestojännite on tunnettu 
tosiasia. Käsillä olevan tutkimuksen puitteissa on tärkeää selvittää 
tuon jännitteen syntyhistoriaa ja ilmenemistä 1950-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla. Tärkeää on myös Junnilan Kekkosta ja tämän 
politiikkaa kohtaan omaksuman kriittisen linjan tarkastelu suhtees-
sa Kokoomuksessa yleensä vallinneeseen asennoitumistapaan. 
Kokoomuksen ja Kekkosen väliset suhteet saavatkin monessa eri 
yhteydessä huomiota osakseen: tarkasteltaessa Junnilan ja Ko-
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koomuksen suhtautumista Kekkosen hallitusten talouspolitiikkaan, 
eduskuntavaalikampanjoiden ja hallitusratkaisujen kuvausten yh-
teydessä sekä tietenkin tutkimuksen neljännen pääluvun päättä-
vässä laajassa luvussa ”Junnila, Kokoomus ja presidentinvaalit 
1956”.

Junnilan toiminta Kokoomuksen piirissä pyritään tutkimukses-
sa selvittämään mahdollisimman seikkaperäisesti niin poliittisen 
kuin organisatorisenkin toimeliaisuuden osalta. Lähtökohtana on 
vuosi 1945, jolloin Junnila kutsuttiin Kokoomuksen talouspoliitti-
sen neuvottelukunnan jäseneksi ja päätepisteenä tuo jo monesti 
mainittu vuosi 1956. Tarkoituksena on paitsi selvittää mitä Junnila 
Kokoomuksessa kulloinkin teki, myös tutkia hänen puolueuransa 
nopean nousun mahdollistaneita tekijöitä, hänen asemaansa ja 
vaikutusvaltaansa puolueessa ja sen eduskuntaryhmässä, hänen 
poliittisen linjansa kannatusta puolueen piirissä sekä hänen suhtei-
taan muihin aikakauden kokoomuslaisiin merkkihenkilöihin.

Käsillä oleva teos päättyy yhteenvetolukuun ”Nuoren konser-
vatiivin muotokuva”, jonka otsikko kertoo kiteytetysti sen mitä väi-
töskirjani pyytää olla. Miten paljon tutkimukseni ehkä voikin tuoda 
lisävalaistusta esimerkiksi Kokoomuksen 1940- ja 1950-lukujen 
historiaan, se on kuitenkin loppujen lopuksi vain osaelämäkerta, 
jonka puitteissa on tarkoitus muodostaa mahdollisimman kattava 
kokonaiskuva Junnilasta ja hänen poliittisesta toiminnastaan vuo-
teen 1956 saakka.

Tutkimustilanne

Junnilasta on lyhyt henkilöartikkeli ”Suomen kansallisbiografia” -
teoksen neljännessä osassa. Lisäksi Junnilan idänpolitiikasta ja 
Junnilan suhtautumisesta Urho Kekkoseen on laadittu pro gradu-
tutkielmat. Mitään muuta nimenomaan Junnilaan kohdistuvaa ei 
lehtiartikkeleja lukuun ottamatta ole kirjoitettu.12
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Kokoomuksen toisen maailmansodan jälkeistä historiaa ko-
konaisvaltaisesti käsittelevää tutkimusta ei ole olemassa vielä 
lainkaan. On vain Jussi Saukkosen, Juha Rihtniemen ja Jaakko 
Korjuksen yhteistyönä syntynyt juhlakirja ”Kokoomus eilen ja tä-
nään”, Pentti Sillantauksen ”Yöpakkasista jäittenlähtöön”, Reino 
Summasen ”Paraatiovi” ja Jarmo Virmavirran ”Politiikan äänetön 
yhtiömies” sekä Unto Hämäläisen pro gradu-tutkielma ”Puolueyh-
tenäisyys ja muut puolueen perustavoitteet Kansallisessa Kokoo-
muksessa 1945–1975”. Tutkimustilanne on onneksi lähivuosina 
kohentumassa Kokoomuksen puoluehistoriahankkeen edetessä.13

Kokoomuksen politiikan eri osa-alueista on tutkimuksellista 
mielenkiintoa herättänyt ainoastaan sosiaalipolitiikka, jota Jyrki 
Smolander on käsitellyt väitöskirjassaan ajanjakson 1945–1975 
osalta. Smolanderin tutkimuksessa sosiaaliset kysymykset saavat 
luonnollisesti päähuomion osakseen, mutta teoksella on ansionsa 
myös eräiden Kokoomuksen uudemman historian yleisten kehitys-
piirteiden kuvaajana.14

Suomalaisen konservatismin aatteellista sisältöä ja kehitystä 
on kattavimmin tarkasteltu Onni Rantalan valtio-opillisissa tutki-
muksissa ”Konservatiivinen puolueyhteisö” ja ”Konservatismi ja 
sen kannattajat” sekä Pekka Suvannon teoksessa ”Konservatismi 
Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle”.15

Kokoomuksen toisen maailmansodan jälkeisistä merkkihenki-
löistä on laadittu muutamia julkaisemattomia opinnäytetöitä ja jour-
nalistisia tutkielmia sekä yksi väitöskirja, mutta ei vielä ensimmäis-
täkään kokonaiselämäkertaa. Junnilan ja Päiviö Hetemäen osalta 
tilanne on korjaantumassa, mutta Arvo Salmisen, Arvi Ahmavaa-
ran, Lauri Ahon ja monen muun elämäkerta odottaa edelleen kir-
joittamistaan.16

Kokoomuslaisten muistelmista avainasemassa on luonnolli-
sesti Junnilan muistelmateos ”Toisinajatteleva Kekkosen tasaval-
lassa”, mutta hyödyllisiä tietoja sisältyy myös esimerkiksi Jussi 
Saukkosen kirjaan ”Vastuun sukupolvi”.17
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Käsillä olevan tutkimuksen tapahtumat sijoittuvat Junnilan po-
liittisen toiminnan osalta ajanjaksoon 1945–1956, joka on yleisesti 
ottaen varsin tutkittu vaihe Suomen lähihistoriassa. Junnila-tutki-
muksen taustan hahmottelussa ja kysymyksenasettelun kehitte-
lyssä onkin tältä osin ollut mahdollista tukeutua lukuisiin 1940- ja 
1950-lukujen suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa koskeviin tut-
kimuksiin.

Erilaisissa yleisesityksissä vuosien 1945–1956 poliittista his-
toriaa ovat käsitelleet mm. Juhani Paasivirta, Lauri Haataja, Jukka 
Nevakivi ja Henrik Meinander. Yksityiskohtaisempia esityksiä ai-
heesta ovat Lauri Hyvämäen ”Valtioneuvosto 2. maailmansodan 
jälkeen vuoteen 1957” ja Mauno Jääskeläisen ”Sodanjälkeinen 
eduskunta”, jotka ovat edelleen säilyttäneet asemansa aikakauden 
hallitus- ja eduskuntapolitiikkaa koskevina avainteoksina.18

Suomen sotien jälkeisestä taloushistoriasta ja talouspolitiikasta 
kirjoitetut teokset ovat luoneet taustaa Junnilan talouspoliittisen toi-
minnan tarkastelulle. Hyödyllisiä ovat olleet varsinkin Tapani Paa-
vosen Suomen talouspolitiikkaa ja työmarkkinakehitystä vuosien 
1944–1950 osalta käsittelevä väitöskirja, Lauri Haatajan ”Suomen 
malli 1940–1956”, Markku Mansnerin ”Suomalaista yhteiskuntaa 
rakentamassa. Suomen Työnantajain Keskusliitto 1940–1956” 
sekä Yrjö Blomstedtin ja Markku Kuisman Kansallis-Osake-Pank-
kia koskevat tutkimukset.19

Suomen politiikkaa eri näkökulmista käsittelevistä teoksista 
on syytä nostaa esille ennen muuta Juhani Suomen Kekkos-elä-
mäkerran ja Tuomo Polvisen Paasikivi-elämäkerran vuosia 1944–
1956 koskevat osat. Erityismaininnan arvoisia ovat myös Kari 
Hokkasen Maalaisliittoa, Hannu Soikkasen sosialidemokraatteja 
ja Kimmo Rentolan kommunisteja koskevat teokset sekä Tuomas 
Lohen Suomen johtavan lehdistön suhtautumista Urho Kekkoseen 
vuosina 1944–1956 ja Jarkko Vesikansan kommunisminvastais-
ta porvarillista aktivismia ja järjestötoimintaa Suomessa vuosina 
1950–1968 käsittelevät väitöskirjatutkimukset.20
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Lähteet

Käsillä olevan teoksen keskeisin lähdeaineisto löytyy Kansallisar-
kistossa säilytettävästä Tuure Junnilan yksityisarkistosta, joka si-
sältää kirjeenvaihtoa, puheita ja kirjoituksia, erilaisia toiminta-asia-
kirjoja sekä hyvinkin sekalaista muuta aineistoa.21

Junnilan arkistossa on vähäinen määrä yksityiskirjeitä sota-
ajalta, mutta varsinaisesti kirjeenvaihto alkaa 1940-luvun lopulta. 
Poliittisesti mielenkiintoinen kirjeenvaihto alkaa oikeastaan vasta 
vuonna 1955 ja tulee näin ollen enimmältä osaltaan hyödynnetyksi 
vasta kokonaiselämäkerrassa. Kaikkiaan kirjeenvaihtoa on yhdek-
sän kansiollista.

Junnilan puheita ja kirjoituksia sisältäviä kansioita on arkistos-
sa useita kymmeniä. Puheita ja kirjoituksia on säilynyt kattavasti 
1940-luvun alkupuolelta 1990-luvulle ja ne muodostavat Junnilan 
julkista toimintaa koskevan lähdeaineiston kovan ytimen, jota kir-
jeenvaihto ja toiminta-asiakirjat täydentävät.

Lapsuus- ja nuoruusvuosia koskevien alkuperäislähteiden 
vähäisyys on tyypillinen elämäkertatutkimuksen lähdepohjaan 
liittyvä ongelma, jonka myös Junnilaa tutkiva väistämättä joutuu 
kohtaamaan. Junnilan varhaisvaiheiden kuvaus onkin pitkälti ollut 
rakennettava hänen muistelmiensa, muistitiedon ja julkaisematto-
man ”Maanviljelijä Martti Ilmari Junnilan elämänvaiheet” -teoksen 
varaan. Kevään 1918 tapahtumia kuvattaessa on kuitenkin ollut 
käytössä arvokas alkuperäislähde, Junnilan vanhemman veljen 
Viljo Junnilan muistikirja. Junnilan arkistoon sisältyvää verrattain 
vähäistä koulu- ja opiskeluvuosia koskevaa aineistoa on voitu 
täydentää Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun ja Satakuntalaisen 
osakunnan arkistoihin sisältyvällä aineksella. Suureksi avuksi ovat 
olleet myös Junnilan luokka- ja osakuntatoverin Tapio Horilan ker-
tomat tiedot. Korvaamaton vahinko on kuitenkin se, että Junnilan 
ylioppilasaikaiset kirjeet kotiväelle on menty polttamaan.22

Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettävää Kokoomuksen toi-
minnan tuloksena syntynyttä asiakirja-ainesta on tutkimuksessa 
pyritty hyödyntämään mahdollisimman kattavasti.
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Kokoomuksen keskeisimpien puolue-elinten pöytäkirjat ovat 
ajanjakson 1945–1956 osalta varsin huolellisesti laadittuja ja nii-
tä on myös suhteellisen hyvin tallessa. Tuon aikaiset toimikunta-
pöytäkirjatkin ovat suurelta osin aivan asiallisesti laadittuja, mutta 
niiden arkistointi on luvattoman usein jäänyt hoitamatta. Kokoo-
muksen eduskuntaryhmässä pöytäkirja-asiat olivat mallillaan vielä 
vaalikaudella 1951–1954, mutta eivät enää sen jälkeen. Eduskun-
taryhmän toimintaa vuosien 1954 ja 1955 valtiopäivillä onkin täy-
tynyt selostaa Felix Seppälän päiväkirjan tai muiden toisen käden 
lähteiden perusteella, sillä yhtään ryhmän pöytäkirjaa ei noiden 
valtiopäivien ajalta ole säilynyt.23

Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettävästä aineistosta on 
pöytäkirjojen lisäksi huomioitu toimitteet ja kirjeenvaihto sekä vaa-
litoimintaa, toiminnanjohtajien neuvottelupäiviä ja kommunismin-
vastaista toimintaa koskeva materiaali. Satakunnan Kansallisliiton 
aineistoa on hyödynnetty siltä osin kuin se on voinut tuoda lisä-
valaistusta Junnilan toimintaan. Myös Kokoomuksen painatteet ja 
monisteet on huomioitu.

Konservatiivien ja eräiden muidenkin aatesuuntien edustajien 
yksityisarkistoihin sisältyy Junnilan tutkimuksen kannalta huomion-
arvoista materiaalia. Konservatiivien arkistoista ansaitsevat käsillä 
olevan tutkimuksen yhteydessä erityismaininnan Niilo Honkalan ja 
Felix Seppälän arkistot.

Junnilan arkisto, muiden konservatiivien yksityisarkistot ja Ko-
koomuksen puoluearkisto ovat Junnila-tutkimuksen kannalta tär-
keimpiä arkistokokonaisuuksia. Kuvaa Junnilan vaiheista ja toimin-
nasta on voitu täydentää lisäksi useissa muissa arkistoissa olevan 
aineiston ja pienemmässä määrin myös yksityisten hallussa ole-
van aineiston avulla.

Tuure Junnilan kirjallinen tuotanto käsittää parikymmentä kir-
jaa, kymmeniä laajoja taloustieteellisiä ja talouspoliittisia artikkelei-
ta sekä satoja eri aiheita käsitteleviä sanomalehti- ja aikakausleh-
tikirjoituksia. Junnilan väitöskirja ja hänen kunnianhimoinen, mutta 
yksiosaiseksi jäänyt inflaatiotutkimuksensa tulevat perusteellisen 



21

tarkastelun kohteeksi käsiteltäessä Junnilan toimintaa taloustie-
teen tutkijana. Samassa yhteydessä huomioidaan luonnollisesti 
myös kaikki muut Junnilan keskeiset taloustieteelliset julkaisut. 
Junnilan kirjoittamista poliittisista teoksista käsillä olevan tutkimuk-
sen aikarajauksen puitteissa ilmestyi vain esseekokoelma ”Län-
simaailman keskuksista kotoisiin huoliin”. Junnilan myöhemmät 
poliittiset teokset tulevat systemaattisesti tarkasteltavaksi koko-
naiselämäkerrassa, mutta muutamiin näistä teoksista on viitattu jo 
tämän tutkimuksen yhteydessä niiden sisältämän historiallisen tai 
muistelmanluontoisen aineksen takia.24

Sanomalehdistä on numero numerolta luettu Uutta Suomea, 
jonka rinnalle on avainvaiheita tarkasteltaessa nostettu muut 
pääkaupungin lehdet: Kauppalehti, Helsingin Sanomat, Hufvuds-
tadsbladet, Maakansa, Suomen Sosialidemokraatti, Vapaa Sana 
ja Työkansan Sanomat sekä vuodesta 1955 lähtien myös Kokoo-
muksen järjestölehti Nykypäivä. Satakunnan lehdistä on huomioitu 
Länsi-Suomi, Satakunnan Kansa, Lalli, Uusi Aika ja Satakunnan 
Työ. Kauppalehden lisäksi on taloudellisista julkaisuista tiiviisti Jun-
nilaan keskittyen luettu Talouselämää, Kansamme Taloutta, Yksi-
tyisyrittäjää, Talous ja Koti -lehteä, Satakunnan Yrittäjää ja Kansal-
lis-Osake-Pankin Taloudellista Katsausta. Sensaatio ja Sensaatio 
Uutiset sekä Vapaamielinen on niin ikään huomioitu. Tutkittaessa 
esimerkiksi jonkun Junnilan puheen tai kirjoituksen vastaanottoa 
on saatettu viitata myös joissakin muissa lehdissä olleisiin yksittäi-
siin kirjoituksiin.

Kokonaisuutena tarkastellen Junnilaa koskevista lähteistä voi 
lopuksi todeta, että vaikka Junnilan henkilöhistoriaa koskevia läh-
teitä saisi kernaasti olla enemmänkin, niin käytettävissä oleva läh-
deaineisto mahdollistaa kyllä puutteineenkin kattavan kokonaisku-
van muodostamisen Junnilasta henkilönä ja poliitikkona.
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Nuori Junnila 1910–1942

Tausta, lapsuus ja kouluaika

Satakuntalaisen talonpojan perintö

Tuure Junnila kuului vanhaan satakuntalaiseen talonpoikaissukuun, 
jonka omistama Junnilan tila sijaitsee Kiikan pitäjän Vakkalan ky-
lässä. Junnila-suvun ensimmäinen edustaja asettui Vakkalan kylän 
alueelle ilmeisesti joskus 1400-luvun lopulla. Varmuudella suvun ja 
tilan vaiheita voi seurata ensimmäisestä maakirjasta eli vuodesta 
1540 alkaen. Tuolloin isäntänä olleesta Juha Vakkalaisesta ulottuu 
tähän päivään saakka katkeamattomana sukupolvien ketju, jossa 
Vakkalan Junnilan isännyys on aina periytynyt isältä pojalle. Tosin 
on leskiemännälle muutaman kerran tullut uusi mies, mutta tila ei 
ole koskaan mennyt tämän vieraan miehen jälkeläisille, vaan aina 
lesken ensimmäisen miehen pojalle. Tällä tavoin laskien edustaa 
tilan nykyinen isäntä kuudettatoista sukupolvea.25

Satakunnan maanviljelyskulttuuri on ikivanhaa ja monet tilat 
ovat säilyneet samalla suvulla vuosisatojen ajan, mutta vuodesta 
1540 alkava ja yhä jatkuva suora isänpuoleinen perimyslinja on 
silti äärettömän harvinainen. Vakkalan Junnilan isäntien sarja teki 
aikanaan suuren vaikutuksen jopa talonpoikaissukujen tuntijaan 
Jalmari Finneen. ”Jos minulla olisi sellainen talo, niin vähäksi ai-
kaa tulisin ilosta varmaankin kaistapäiseksi”, Finne arveli. ”Ja minä 
tahtoisin nähdä”, hän lisäsi, ”onko sellaisen talon isännällä luontoa 
myydä taloaan vaikka hänelle tarjottaisiin koko maailman rikkaus. 
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Jos hän myisi, niin tietäisi hän sukupolvien vuosisatoja häntä kiro-
avan.”26

Vakkalan Junnila on alusta lähtien ollut Kiikan varakkaimpia 
tiloja. Vuoden 1571 hopeaveroluettelossa Junnila mainitaan jopa 
kaikkein varakkaimpana. Sen irtaimen omaisuuden arvoksi lasket-
tiin 240 markkaa, kun keskinkertainen talo tuohon aikaan maksoi 
noin kaksisataa, hevonen kympin ja tynnyri viljaa neljä markkaa. 
Toiseksi varakkaimpana luettelossa mainitaan Tala (190 mk), joka 
sijaitsee samannimisessä kylässä, seuraavina Kinnalan Mattila 
(180 mk) ja Kikkelän Maijala (165 mk). Kiikan 112 talollisen irtai-
men omaisuuden keskimääräinen arvo oli vuoden 1571 hopeave-
roluettelon mukaan 50 markkaa.27

Junnilan tilan isäntänä oli hopeaveroluettelon laatimisen ai-
koihin Sipi Juhanpoika, jonka isännyysaika kesti kaikkiaan neljä 
vuosikymmentä, vuodesta 1544 vuoteen 1584. Vakkalan Junnilan 
historia tuntee muitakin pitkäaikaisia isäntiä, mutta yksikään heistä 
ei silti vedä vertoja Sipi Juhanpoika Vakkalaiselle, tuolle hämmäs-
tyttävälle miehelle, jonka aikana yli 400 vuotta sitten harvat ihmiset 
edes elivät 40-vuotiaiksi.28

Klemetti Sipinpoika ja Martti Klemetinpoika hallitsivat Junnilaa 
vuosina 1585–1635. Tuo ajanjakso oli läntisen Suomen vanhan 
viljelyalueen murroskautta. 1580-luvulta lähtien tiloja alkoi autioi-
tua jatkuvien sotien, väenoton, ankaran verotuksen ja katovuosien 
seurauksena. 1610-luvun loppupuolella maassa oli yli 6 000 autio-
tilaa, mikä vastasi 13 prosenttia tilojen kokonaismäärästä. Murros-
kaudella tapahtui merkittäviä muutoksia tilojen omistussuhteissa, 
tilakoossa ja tilojen lukumäärässä. Noihin aikoihin oli liikkeellä pal-
jon pitäjästä ja kylästä toiseen kiertävää väkeä, joka etsi parempia 
elinolosuhteita. Moni autiotila saikin uuden pysyvän isännän vie-
raasta miehestä. Yhä useampi tila joutui myös kruunun omistuk-
seen. Murrosaika synnytti lisäksi joukon suurtiloja, kun toimeliaat 
isännät liittivät omistuksiinsa köyhtyneitä naapuritiloja. Näkyvintä 
suurtilojen muodostuminen oli Hämeessä, mutta myös Satakun-
nassa tapahtui runsaasti tilojen yhdistymistä. Kiikan vuoden 1571 
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hopeaveroluettelossa luetelluista 112 tilasta oli 1660-luvun alku-
puolella jäljellä noin 70, jonka lisäksi oli joitakin veronmaksukyvyt-
tömiä tiloja.29

Vakkalan Junnila selvisi ilmeisesti varsin hyvin katovuosista ja 
muista edellä mainituista murroskauden koettelemuksista, kenties 
vähän vaurastuikin. Aatelille 1600-luvulla vastapalveluksena osal-
listumisesta valtakunnan sotaponnistuksiin annetut lahjoitukset 
olivat kuitenkin koitua tilan kohtaloksi. Vakkalan kylä oli lahjoitettu 
Ram-suvulle, jonka edustaja alikäskynhaltija Hans Ragvaldinpoika 
Ram yritti 1630-luvun alussa määrätietoisesti saada kylän taloja 
omistukseensa. Erityisesti hän havitteli Junnilaa, josta aikoi tehdä 
verovapautta nauttivan säterikartanon. Alikäskynhaltijan puoliso 
Raakel Martintytär, jonka isä oli Tyrvään kirkkoherra Martinus Olai, 
kuului äitinsä puolelta Junnilan sukuun. Alikäskynhaltija Ram käytti 
tätä sukulaisuussuhdetta häikäilemättä hyväkseen ja yritti puoli-
sonsa ns. sisarosuuteen vetoamalla päästä käsiksi Junnilan tilaan. 
Junnilan isäntä Martti Klemetinpoika aloitti kuitenkin sisukkaan 
puolustustaistelun torjuakseen vihamielisen nurkanvaltausyrityk-
sen ja onnistui kuin onnistuikin tekemään alikäskynhaltijan katalat 
juonet tyhjiksi ja pitämään Vakkalan Junnilan itsellään.30

Vakkalan Junnilan seuraavista isännistä vaikeimmissa olosuh-
teissa joutui elämäntehtäväänsä suorittamaan Heikki Klemetin-
poika, joka oli 28-vuotias tullessaan isännäksi vuonna 1695. Sekä 
Heikin isä Klemetti Sipinpoika että isoisä Sipi Martinpoika, ja aika-
naan jo Martti Klemetinpoika, olivat joutuneet kamppailemaan niitä 
poikkeuksellisen huonoja sääoloja vastaan, jotka vaivasivat Poh-
jolaa 1600-luvun aikana. Edellisiä isäntiä kiusanneet olosuhteet 
olivat kuitenkin kuin pieni sadekuuro heinäaikaan verrattuna siihen 
luonnonmullistukseen, jonka Heikki Klemetinpoika joutui 1690-lu-
vun katovuosien muodossa kohtaamaan. Sato oli vuonna 1695 niin 
kehno, että monen talonpojan oli seuraavana talvena pakko lyödä 
karjansa ja hevosensa lihoiksi saadakseen ruokaa. Vuotta myö-
hemmin tilanne muuttui huonosta hirveäksi, sillä elokuiset pakka-
set tuhosivat sadon melkein kokonaan. Talvella 1696–1697 nälkä ja 
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kuolema olivat alituisesti läsnä, tiloja jäi kylmilleen, kerjäläislaumat 
vaelsivat ympäri maata ja kulkutaudit levisivät. Kaikkiaan kolman-
nes maamme asukkaista menehtyi vuosien 1695–1697 aikana.31

Tuskin oli maa toipunut kuolovuosista, kun sitä kohtasi jälleen 
uusi onnettomuus. Suuri Pohjan sota oli Pultavassa vuonna 1709 
kääntynyt Ruotsille tappiolliseksi. Seuraavana vuonna venäläiset 
valloittivat Viipurin ja vuosina 1713–1714 koko Suomi joutui venä-
läisten valloittamaksi. Isonvihan nimellä tunnetun venäläismiehi-
tyksen aikana 1713–1721 maatalous joutui pahasti rappiolle. Ran-
nikolla suuria alueita hävitettiin kokonaan, osan tiloista jäädessä 
vaille hoitoa sen takia, että niiden isännät pakenivat miehittäjiä 
Ruotsiin. Tilat kärsivät paitsi venäläisten tekemistä suoranaisista 
tuhotöistä, myös miehittäjän kiskomista korkeista veroista. Tiloja 
jäi isännättömäksi myös siksi, että miehiä vietiin väkipakolla Venä-
jälle sotapalvelukseen ja orjuuteen.32

Suurten kuolovuosien ja vuonna 1721 päättyneen venäläis-
miehityksen loppusaldo oli lohduton. Perintötilojen osuus kaikista 
tiloista laski 1720-luvulla alemmalle tasolle kuin kertaakaan aikai-
semmin. Talonpoikien asema muodostui kaikkein vaikeimmaksi 
Suomen vanhoilla viljelyalueilla. Varsinais-Suomessa vain 3–4 
prosenttia tiloista säilyi perintötiloina eikä tilanne Satakunnassa 
ollut juurikaan parempi. Eino Jutikkalan laskelmien mukaan Ala-
Satakunnassa oli 1720-luvulla kruununtiloja 832 ja perintötiloja 75, 
Ylä-Satakunnan alaosassa kruununtiloja oli 1 314 ja perintötiloja 
228, Ylä-Satakunnan yläosassa vastaavasti 954 ja 290. Kiikan ti-
loista joutui vuosina 1695–1721 kruununtiloiksi yli puolet ja 34 ta-
loon tuli kokonaan uusi omistajasuku.33

Vakkalan Junnila pysyi tiukasti alkuperäisen suvun hallinnas-
sa, vaikka Heikki Klemetinpoika kuolikin isonvihan aikana vuonna 
1716. Työtä jatkoi Heikin poika Yrjö, jonka isännyyden alkuvuodet 
olivat poikkeuksellisen vaikeita, enimmän osan vuoteen 1739 kes-
täneestä isännyysajasta kuitenkin osuessa isoavihaa seurannee-
seen suhteellisen pitkään rauhan ja hyvinvoinnin kauteen. Yrjö 
Heikinpojan jälkeen ohjaksiin tarttui isoisän mukaan nimensä saa-
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nut Heikki Yrjönpoika, josta Vakkalan Junnila sai pitkäaikaisimman 
isäntänsä sitten Sipi Juhanpojan 200 vuotta aikaisemmin.34

Heikki Yrjönpojan isännyyskauden loppupuolella vuonna 1776 
Pohjois-Amerikan siirtokunnat antoivat itsenäisyysjulistuksen ja 
Kiikassa aloitettiin isojaon toimeenpano. Jälkimmäisellä tapah-
tumalla oli suuri merkitys Kiikan asutushistorialle, sillä isojaossa 
paitsi kumottiin peltojen sarkajako ja mitattiin joka talolle erilliset 
peltokappaleet, jaettiin myös jakokuntien ja kylien yhteiset taka-
maat talojen kesken manttaalin mukaan.35

Isojaon yhteydessä tiloille määrättyjen manttaalilukujen – ns. 
uuden manttaalin – perusteella voi todeta, että Vakkalan Junnila 
kuului tuossa vaiheessa Kiikan 82 maakirjatilan joukossa ylempään 
keskiluokkaan. Kiikan tiloista ensimmäisiä olivat usein vaihtuvien 
säätyläisomistajien hallitsemat Ritala, Ruotsila ja Raukko, joiden 
manttaaliluvut olivat 1 ²/³, 1 ½ ja 1 ½. Niiden jälkeen tuli Tyrvään 
kirkkoherran Johannes Wegeliuksen ja hänen jälkeläistensä pit-
kään omistama Jaamala, jonka manttaaliluku oli 1 ¹/³. Seuraavalla 
tasolla oli neljä yhden manttaalin ratsutilaa ja seuraavalla yksinään 
Hannulan 5/6 manttaalin ratsutila. Junnilan ja viiden muun tilan 
manttaaliluku oli 3/4, joka oikeutti jaetulle kymmenennelle sijalle 
pitäjän tilojen joukossa. Tavallisin manttaaliluku Kiikassa oli 1/2 (19 
kpl) tai 1/3 (20 kpl).36

Kiikan tilojen manttaalilukujen mukainen arvojärjestys kertoo 
osaltaan pitäjän väestön sosiaalisessa rakenteessa tapahtuneesta 
muutoksesta. Vielä 1500-luvulla Kiikan alueen väestö oli koostu-
nut yksinomaan talollisperheistä ja heidän palvelusväestään. Kun 
sääty-yhteiskunnan muodostumisprosessi seuraavalla vuosisa-
dalla pääsi vauhtiin, alkoi satakuntalainen maatalousyhteisö muun 
maan tapaan jakaantua useamman kerroksen väkeen ja 1700-lu-
vun puolivälissä oli Kiikassakin havaittavissa jo täysin kehittyneenä 
oma pyramidimainen väestöhierarkiansa. Huipulla olivat aateliset 
kartanonomistajat, jotka olivat yleensä ulkomaalaista alkuperää. 
Aatelisia Kiikan alueella ei kuitenkaan koskaan asunut yhtä aikaa 
enempää kuin 10 henkeä. Seuraavan kerroksen muodostivat kruu-
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nunpalvelijat, virkamiehet, papit ja upseerit. Näitä ns. aatelittomia 
säätyläisiä oli hieman enemmän kuin jalosukuisia, mutta tuskin 
milloinkaan yli kahta prosenttia väestöstä. Kolmannen yhteiskun-
taryhmän muodostivat talolliset, joita 1700-luvun puolivälissä oli 
noin 40 prosenttia Kiikan väestöstä. Talollisten joukossa erottuivat 
toisistaan rusthollarit eli ratsutilalliset, perintötilalliset ja kruununti-
lalliset. Ratsutiloina oli ollut eri aikoina 1600-luvulla kaikkiaan 24 
taloa ja kyseisen vuosisadan lopussa toteutetussa sotalaitosuudis-
tuksessa 9 tilaa jäi pysyvästi ratsutiloiksi. Perintötilallisten määrä 
kohosi suhteessa kruununtilallisiin 1700-luvun mittaan, kun kruu-
nuntiloja alettiin ostaa perinnöksi ja vuonna 1833 kruununtiloja oli 
enää 19. Torpparien, palvelusväen, sotilaiden ja muiden vaille maa-
omaisuutta jääneiden muodostamaan tilattomaan väestöön kuului 
Kiikassa 1700-luvun puolivälissä noin 60 prosenttia asukkaista.37

Tarkastellessaan kiikkalaisten talollissukujen historiaa Heikki 
Impola toteaa, että ratsutilallisten ja varakkaampien perintötilal-
listen pojat pysyivät pääsääntöisesti talonpoikaisessa säädyssä – 
mikä havainto pitää paikkansa Junnila-suvunkin kohdalla –, mutta 
pienempien tilojen ja kruununtilojen nuoremmista pojista tuli usein 
sotilaita ja torppareita. Koulutus ei vielä tuolloin ollut ratkaisu ns. 
nuorempien poikien ongelmaan. 1600- ja 1700-luvuilta tunnetaan 
vain neljä kiikkalaista ylioppilasta. Tämän marginaalisen ryhmän 
mainitseminen onkin paikallaan vain siksi, että yksi näistä ylioppi-
laista oli Vakkalan Junnilan isännän Yrjö Heikinpojan vuonna 1753 
ylioppilaaksi tullut poika Matias Wahlstedt, joka myöhemmin muutti 
lopullisia tutkintoja suorittamatta vanhaan Suomeen.38

Tilojen halkomiskiellon tultua 1700-luvulla kumotuksi halkais-
tiin Kiikan 82 vanhasta maakirjatilasta 25, niistä 23 kahteen ja kak-
si kolmeen osaan. Vakkalan Junnila halkaistiin vuonna 1790 Yli- ja 
Ala-Junnilaksi.39

Yli-Junnilan isäntänä oli 31 vuoden ajan Juha Heikinpoika, joka 
edusti kymmenettä sukupolvea Juha Vakkalaisesta lukien. Hänen 
isännyyskauteensa osui mm. Suomen sota, jonka sankareihin lu-
keutui Koljonvirran taistelussa 27. lokakuuta 1808 kaatunut urhea 
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luutnantti Jaakko Zidén, jonka samanniminen isä oli kiikkalainen. 
Juha Heikinpojan jälkeen isännäksi tuli Juha Juhanpoika, joka kuoli 
vuonna 1847. Viimeksi mainitulla Juhalla oli kaksi poikaa, Herman-
ni ja Kristian, mutta he olivat isän kuollessa vielä keskenkasvuisia. 
Seuraavan puolentoista vuosikymmenen ajan tilan asioista vastasi 
Juhan tarmokas leski Maria Tuomaantytär, joka oli kotoisin Leik-
kuun Prihtilästä. 1860-luvun alussa perimysasia voitiin kuitenkin jo 
ottaa käsittelyn alaiseksi. Tavallisesti tila oli periytynyt vanhimmal-
le pojalle, mutta nyt tämä menettely ei voinut tulla kysymykseen, 
sillä Hermanni Junnila oli joutunut hunningolle ja ruvennut juopot-
telemaan. Niinpä tilan isännyys päätettiinkin antaa Kristianille, vel-
jeksistä nuoremmalle. Hermanni sai tyytyä kahdeksan hehtaarin 
suuruiseen Alhon torppaan.40

Kristian Junnilan tullessa Yli-Junnilan isännäksi vuonna 1863 
olivat luonnonolosuhteet jälleen mullistumassa, hieman samaan 
tapaan kuin Heikki Klemetinpojan aikoina 170 vuotta aikaisemmin. 
Kiikassa ja sen lähialueilla jo vuotta 1862 oli voinut luonnehtia kato-
vuodeksi eikä vuosina 1863–1865 ylletty parhaimmillaankaan kuin 
keskinkertaisiin satomääriin. Toden teolla asiat alkoivat luisua kohti 
katastrofia kesällä 1866, kun keskellä parasta heinäaikaa alkaneet 
ja elokuun lopulle saakka jatkuneet rankkasateet pilasivat niin vil-
ja-, heinä- kuin perunasadonkin miltei täysin. Talvella 1866–1867 
monen oli käytävä puunkuoreen käsiksi ja varakkaissakin taloissa 
syötiin yleisesti olki- ja ruumenjauhosta leivottua leipää. Ettei yhtä 
nälkävuotta ilman toista, se nähtiin nytkin. Vielä toukokuussa 1867 
kuljettiin jäitä pitkin ja ne joilla jotakin maahan pantavaa oli, suoritti-
vat kevätkylvöjä paikoin vielä heinäkuussa. Kun syksy kuitenkin tuli 
ajallaan, jäi kasvukausi liian lyhyeksi ja sato aivan olemattomaksi. 
Talvella 1867–1868 nälkä ja taudit tappoivat yli 100 000 suomalais-
ta. Kiikassa ja sen lähipitäjissä kuolleisuusluvut nousivat nelin vii-
sinkertaisiksi normaaliin verrattuna. Kiikan pohjoinen naapuripitäjä 
Suodenniemi menetti vuosina 1867–1868 väestöstään 23,9 pro-
senttia, Mouhijärvi 21,3 ja Lavia 20 prosenttia. Kiikka selvisi näihin 
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pitäjiin verrattuna suhteellisen vähällä, sillä se menetti vain 10,7 
prosenttia väestöstään.41

1860-luvun nälkävuosina useat tilat velkaantuivat pahasti, eikä 
pakkohuutokauppojakaan voitu välttää. Kiikassa vasaran alle meni 
viisi tilaa, Tyrväässä peräti 15, Mouhijärvellä 14 ja Karkussa 10. 
Pakkohuutokaupan uhka leijui monen sellaisenkin tilan yllä, jonka 
kohdalla se ei lopulta toteutunut ja monet väistivät pakkohuutokau-
pan etsimällä itse ajoissa sopivan ostajan. Kolikolla oli tietysti myös 
toinen puolensa. Jos näet 1860-luvun lopulla oli maksukykyä, niin 
silloin oli mahdollista pilkkahinnalla hankkia lisämaata ja sellaisia-
kin tiloja, joiden ostamisesta ei normaalioloissa olisi päässyt edes 
neuvottelemaan.42

Kristian Junnilalla rahaa nähtävästi oli, koska hän osti vieraisiin 
käsiin joutuneen Ala-Junnilan itselleen vuonna 1868 ja liitti sen ta-
kaisin päätilan yhteyteen, joka on siitä pitäen tunnettu jälleen pel-
kästään Junnilana.43

Jos Kristian Junnila olikin valmis investoimaan omaan tilaansa, 
niin muutoin hän oli nuuka mies ja suhtautui epäilevästi kaikkiin 
sellaisiin yrityksiin, joiden tarpeellisuudesta ei oman kokemuksen-
sa nojalla ollut tullut täysin vakuuttuneeksi. Kuten nyt esimerkiksi 
kouluhankkeeseen, jota säätyläiset Kiikassakin rupesivat ajamaan 
juuri 1860-luvun lopulla. Tämä kallis hanke jakoi kiikkalaiset kah-
teen vastakkaiseen ryhmittymään. Yhtäältä oli ”koulupuolue”, jota 
johti Kiikan kappalainen Frans Frithiof Colérus ja johon kuului lä-
hinnä säätyläisiä, mutta myös joitain talollisia, ainakin ratsutilalliset 
Ferdinand Jaamala ja Kustaa Yli-Tala. Toisaalta ”säästäväisyys-
puolue”, jonka näkyvimpiä hahmoja olivat talolliset Topias Ala-
Haukka, Kristian Junnila, Iisakki Prihti ja Vihtori Yli-Perttula sekä 
ratsutilallinen Matti Reinilä. Koulupuolueen ja säästäväisyyspuolu-
een kesken käytiin ankaraa taistelua koko 1870-luvun ensimmäi-
nen puolisko ja kun satakuntalaisista oli kyse, saavutti riita tieten-
kin katkeran vihanpidon asteen. Kiista ratkesi lopulta valtiovallan 
tukeman koulupuolueen hyväksi ja säästäväisten kiivaasta vastus-
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tuksesta huolimatta Kiikkaan perustettiin kansakoulu, joka aloitti 
toimintansa syksyllä 1876.44

Kristian Junnila oli Vakkalan Junnilan isäntänä vuoteen 1901, 
kaikkiaan siis 38 vuoden ajan. Työn jatkajasta ei ollut epäselvyyt-
tä, sillä Kristianilla ja hänen vaimollaan oli vain yksi poika, vuonna 
1869 syntynyt Nestor Ferdinand eli Nestori. Tyttäriä oli neljä: Alma, 
Elin, Hilda ja Saima.45

Nestori Junnila hallitsi Junnilan tilaa vielä pidempään kuin isän-
sä, miltei 40 vuotta, aina vuoteen 1940. Nestori Junnilan isännyys-
kauden alussa Vakkalan Junnilan pinta-ala oli noin 420 hehtaaria, 
mutta kun siitä torpparivapautuksen yhteydessä erotettiin 11 tilaa, 
jäi jäljelle enää runsaat 300 hehtaaria. Monet Kiikan tilat kärsivät 
torpparivapautuksesta vielä huomattavasti enemmän. Ruotsila 
esimerkiksi menetti runsaasta 2 500 hehtaaristaan noin 1 500. Jäl-
jelle jääneellä 1 059 hehtaarillaan Ruotsila oli silti selvästi suurin 
vuonna 1932 julkaistussa ”Suomen maatilat” teoksessa mainituis-
ta 45 kiikkalaisesta maatilasta. Seuraavina tulivat Raukko (570 ha) 
ja Jaamala (500 ha), sitten Ritalan kylän molemmat Ritalat (338 ha 
ja 305 ha) ja Vakkalan Junnila (303 ha). Junnilan tarkkaan ottaen 
303,24 hehtaaria käsittivät puutarhaa 0,37, peltoa 43,31, luonnon-
niittyä 8,26, metsämaata 247 ja joutomaata 4,3 hehtaaria. Koti-
eläimiä Junnilassa oli 5 hevosta, 20 lehmää, 1 sonni, 2 sikaa, 10 
lammasta ja 30 kanaa. Erityisen huomionarvoinen oli tilan arvokas 
tukkimetsä.46

Tuure Junnila oli Nestori Junnilan poika, Kristian Junnilan po-
janpoika ja 1500-luvulla vaikuttaneiden Juha Vakkalaisen ja Sipi 
Juhanpoika Vakkalaisen jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. 
Tuure Junnila tunsi hyvin sukunsa päähaaran historian ja arvosti 
suuresti talonpoikaisia juuriaan. Erityisesti Junnila piti arvossa ta-
lonpoikaista vapautta ja muistelmissaan hän korostaakin, että ”nuo 
länsisuomalaiset talonpojat, joista näin polveudun, eivät tunnetusti 
ole koskaan olleet maaorjia, eivätkä lampuotejakaan, vaan vapaita 
maanomistajia”.47
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Satakuntalaisen osakunnan vuosijuhlassa keväällä 1935 pitä-
mässään puheessa Junnila käsitteli perinnöllisen maanomistuksen 
merkitystä yleensä ja erityisesti sen merkitystä kotiseutua luovana 
tekijänä. Junnila, joka tuolloin oli 24-vuotias, totesi puheessaan 
mm., että

- - - voimakkaimmin kotiseutua luova tekijä on kuitenkin isien kartano ja isien 

pelto. Kaupunkilaisella ei voi koskaan olla kotiseutua siinä mielessä kuin jon-

kun maakylän asukkaalla. Kaupungissa on jokainen jalanjälki maata yhteistä 

liian monien kanssa, niin monien kanssa, ettei kaupunkilainen enää missään 

tunne seisovansa omalla konnullaan. Sillä olipa se nyt sitten hyväksi tai pa-

haksi, todeksi vain jää, että ihminen yleensä voi koko sydämestään kiintyä 

vain siihen, mikä on hänen omaansa, se on hänelle itselleen ja hänen lähim-

mälle suvulleen kuuluvaa. On maaseutulaisen suuri etuoikeus se, että hä-

nellä voi olla omaa maata. Jos tämä on vielä sitä samaa maata, joka ehkä 

kymmenenkin sukupolven aikana on ollut hänen esi-isiensä elämänmurheen 

ja harvojen ilonhetkien todistajana, heidän työnsä esineenä ja heidän elä-

mänvälineittensä tärkeimpänä tuottajana, saa se sellaisen arvovarauksen, 

että me tunnustamme sen empimättä pyhäksi, niin pyhäksi, että jos emme 

eläisi omana hengettömän ”asiallisena” aikanamme, me varmaankin pystyt-

täisimme sinne vainioiden keskelle kunnaalle tummien kuusten suojaan altta-

rin kotipellon jumalille ja isien hengille.48

Tuure Junnila pohti samassa puheessa myös perintömaan laajem-
paa merkitystä ihmisen arvomaailman rakentajana. Junnilan johto-
päätöksessä kiteytyy suomalaisen talonpoikaisen konservatismin 
ja yleensäkin talonpoikaisen ajatustavan ydin:

Perintömaalla on paitsi oma runoutensa myöskin oma filosofiansa. Isiensä 

pellolla ihminen ensi kerran oivaltaa, että hänen elämällään ja työllään on 

pysyvää, yli yksilön elämäniän ulottuvaa merkitystä vain, jos hän syventää ja 

leventää sitä samaa kynnöstä, jonka edeltäjät ovat raivanneet, ja jos hänen 

työnsä jälleen saa varman jatkajansa. Mutta näin tulee perintömaa sen tra-

dition ja sen kontinuiteetin kannattajaksi, jota ilman ei ole mitään todellista, 

kestävää kulttuuria.49
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Vanhemmat, sisarukset ja lapsuusaika

Nestori Junnilan (1869–1950) keskeisimpiä elämänarvoja olivat 
talonpoikainen vapaus ja riippumattomuus. Niistä hän piti lujasti 
kiinni, samoin kuin omistusoikeudesta esi-isiltä perittyyn maahan. 
Nestori Junnilan ajattelua leimasi käytännöllisyys, hänen toimiaan 
puolestaan tavoitteellisuus ja johdonmukaisuus. Talonpoikaisen 
järjen käyttöä, ahkeruutta ja peräänantamattomuutta Nestori vaati 
niin lapsiltaan kuin palkollisiltaankin. Nestori Junnilan jäyhän isän-
tämiehen olemuksen taustalla piili melkoinen annos huumorinta-
jua, joka sekin oli maanläheistä laatua ja kumpusi jokapäiväisen 
elämän sattumuksista. Junnilan isäntä oli myös Jumalaa pelkäävä, 
uskonnollinen mies. Hän luki raamattua ja kävi säännöllisesti kir-
kossa kuuluen evankelisen suunnan kannattajiin. Nestori Junnila 
tilasi kotiinsa Helsingin Sanomia ja oli poliittiselta katsannoltaan 
lähinnä nuorsuomalainen, mikä oli sikäli poikkeavaa, että enem-
mistö Kiikankin isäntämiehistä oli suomettarelaisia. Vuonna 1918 
Nestori Junnila ryhtyi Kokoomuspuolueen kannattajaksi ja vaihtoi 
sittemmin myös Helsingin Sanomat Uuteen Suomeen. Arvo Jun-
nilan kertoman mukaan Nestoria kuitenkin epäilytti vielä pitkään 
Kokoomuspuolueen sekalainen ominaislaatu.50

Tuure Junnilan äiti Selma Junnila o.s. Niemi (1877–1970) oli 
kotoisin Huittisten Sammun kylästä, Huru-nimisestä talosta. Selma 
Niemen vanhemmat olivat kasvattaneet tyttärensä talonpoikais-
kristillisessä hengessä ja ajattelivat hänestä maatalonemäntää. 
Selman varsinainen kutsumus oli kuitenkin opettaminen ja opet-
tajattaren ammatti oli ollut hänen haaveenaan lapsesta saakka. 
Mahdollisuudet haaveen toteuttamiseen olivat karisseet vanhem-
pien vastustuksen takia, sillä varsinkin Selman isä oli suhtautunut 
kielteisesti maatalon tyttärien kouluun lähettämiseen ja pitänyt pa-
rempana pysymistä esi-isien säädyssä ja ammatissa. Selma Niemi 
eli talontyttären elämää kotitalossaan siihen saakka kunnes hän 
vuonna 1902 solmi kristillisen avioliiton Nestori Junnilan kanssa 
ja tuli samalla Vakkalan Junnilaan emännäksi. Emäntänä Selma 
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Junnila oli työteliäs, käytännöllinen ja rahasta tarkka nuukuuteen 
asti. Harras uskonnollisuus oli luonteenomaista Selma Junnilalle, 
joka emännän työnsä ohella toimi 40 vuotta pyhäkoulunopettaja-
na Kiikan seurakunnassa, toteuttaen näin paitsi uskonnollista va-
kaumustaan myös opetustyötä kohtaan tuntemaansa kutsumusta. 
Elämänohjeina lapsilleen Selma korosti kristillisten elämänarvojen 
merkitystä, velvollisuuksien täyttämistä, rehellisyyttä sekä moit-
teetonta ja pidättyväistä käyttäytymistä.51

Nestori ja Selma Junnila saivat kaikkiaan kuusi lasta, neljä poi-
kaa ja kaksi tytärtä. Vanhin lapsista, Arvo Nestori, syntyi touko-
kuussa 1903 ja seuraava, Viljo Johannes, elokuussa 1904. Sitten 
seurasi lapsisarjassa kaksi tytärtä, Aune Maria huhtikuussa 1906 
ja Helvi Tuulikki huhtikuussa 1908. Tyttäristä nuorempi kuoli keuh-
kokuumeeseen kolmen vuoden ikäisenä. Vuonna 1910, heinäkuun 
24. päivänä syntyi Nestorin ja Selman kolmas poika, jolle annettiin 
nimeksi Tuure Jaakko Kalervo. Perheen nuorimmainen, Martti Il-
mari, syntyi marraskuussa 1911.52

Junnilan nuoremmat veljekset Tuure ja Martti olivat varhaisina 
vuosinaan erottamaton parivaljakko. Veljesten mukana kulki usein 
läheisen Haaviston töllin Otto-poika, joskus myös tämän vanhempi 
veli Toivo. Poikien suosimiin leikkipaikkoihin kuuluivat Junnilan na-
vetan takana ollut kivinen sikalaidun sekä Haaviston mökin ympä-
ristö Yli-Sipilän Riuttamäessä. Kesällä pojat viettivät paljon aikaa 
myös Vakkalan myllykoskella uiden ja kalastellen. Talvisin pojat 
rakentelivat lumilinnoja ja kävivät lumisotaa sekä harrastivat mä-
enlaskua kelkoin ja suksin.53

Tuure ja Martti otettiin jo nassikoina mukaan heinäpellolle 
opettelemaan työntekoa. Poikien vastuulle annettiin myös hevos-
ten laitumelle vienti, mikä olikin heidän lempipuuhiaan. Paimenes-
sa pojat kävivät niin ikään mielellään ja silloin kun lehmät piti viedä 
kauas Alhonmaahan saakka, lähdettiin reissuun eväitten kanssa 
ja viivyttiin koko päivä. ”Työnteko, johon poikia näin totutettiin, oli 
kuitenkin melkeinpä pelkkää leikin jatkoa; kovaan ruumiilliseen 
työhön eivät poikien vanhemmat heitä milloinkaan liikanaisesti pa-
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kottaneet”, Tuure Junnila kirjoitti vuonna 1941. Kaikenlaista hyö-
dyllistä ja hauskaa noilta ajoilta poikien mieleen varmasti kuitenkin 
jäi. Muistelmissaan Tuure Junnila kertoo, miten hän lukiessaan 
Väinö Linnan ”Täällä Pohjantähden alla” -teosta koki palaavansa 
lapsuutensa Junnilan pelloille. ”Monet niistä kielikuvista ja sanan-
sutkauksista, joita Linnan niittoväki käyttää urjalalaisen suurkarta-
non pelloilla keskustellessaan, olen kuullut miltei samansanaisina 
kotitaloni pelloilla heinäväen ja elonleikkaajien suusta”.54

Tuuren ja Martin lapsuusajan ihmeisiin kuului sähkön tulo Vak-
kalan Junnilaan. Isän ostamille lampuille löytyi tietysti heti myös 
laajennettu käyttötarkoitus: ”Pyrimme muun muassa saamaan uu-
sista valonlähteistä sähköiskuja kiinnittämällä rautalangan lampun 
kannan ympärille ja pitämällä ensin siitä ja sitten toisiamme käsis-
tä useammassa ’miehessä’ kiinni. Aikamoista sähköhierontaa näin 
saimmekin, mutta onneksi emme sentään niin rajuja sähköiskuja, 
että olisimme siihen paikkaan jääneet.” Ensimmäisten autojen il-
maantuminen kiikkalaiseen kylämaisemaan oli sekin mieltä kuo-
huttava tapaus. Junnila kertoo muistelmissaan miten he poikasi-
na katselivat ”silmät ihmetyksestä ja innosta pyöreinä”, kun eräs 
Amerikasta tilapäisesti kotiutunut kiikoslainen siirtolainen huristeli 
mustalla T-malli Fordillaan Junnilan talon ohi menevää Kiikan-Kii-
koisten kuoppaista maantietä pitkin.55

Vakkalan Junnila pihoineen, peltoineen ja metsineen muodosti 
Tuuren ja Martin lapsuusvuosien ympäristön. Vain hyvin harvoin 
pojat poistuivat kotikylänsä ulkopuolelle. Käynti parinkymmenen 
kilometrin päässä sijainneessa äidin kotitalossa, Huittisten Sam-
mun kylän Hurussa, olikin aina merkkitapaus. Yleensä Hurussa 
käytiin koko perheen voimalla, mutta kun pojat olivat sen verran 
kasvaneet, että osasivat itsestään ja toisistaan huolehtia saivat he 
matkustaa sinne myös keskenään.56

Tuure Junnilan lapsuusvuodet kuluivat tervehenkisen maalais-
elämän merkeissä, kuten kenen tahansa vastaavassa asemassa 
olleen maatalon pojan. Peruslähtökohdat elämää varten olivat 
kunnossa. Tuure Junnilan ei koskaan tarvinnut kokea nälkää tai 
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puutetta ja hän olikin terve ja reipas lapsi. Luonteeltaan Tuure ja 
Martti olivat molemmat vilkkaita ja touhukkaita. Tuure Junnilan lap-
suusvuosien ihmisistä läheisimpiä olivat vanhemmat, sisarukset ja 
muut sukulaiset sekä talon palvelusväki ja Vakkalan kylän asuk-
kaat lapsineen. Nestori ja Selma Junnila kasvattivat lapsensa kris-
tillis-talonpoikaisessa hengessä, mutta sangen lempeästi. Kaiken 
kaikkiaan voi sanoa, että Tuure Junnilan lapsuus satakuntalaisel-
la maaseudulla oli varsin turvallinen, tasapainoinen ja onnellinen. 
Tätä idylliä horjutti oikeastaan vain se epävarmuus, joka Vakkalan 
Junnilaakin kosketti kevään 1918 tapahtumien muodossa.57

Talo, tie ja vallankumous 1918

Ennen paneutumista Nestori ja Selma Junnilan perheen kokemuk-
siin keväällä 1918 on asioiden taustan ymmärtämiseksi syytä luo-
da silmäys Kiikan ja yleensäkin Sastamalan sosiaaliseen raken-
teeseen ja poliittisiin tapahtumiin vuonna 1917.58

Satakunnassa oli 1900-luvun alussa vauraiden maataomistavi-
en talonpoikien vastapainona runsaasti torppareita, mäkitupalaisia 
ja muuta tilatonta väestöä. Lukumääräisesti tilattomia oli selvästi 
enemmän kuin maanomistajia. Maanomistusoloilla oli poliittinen 
heijastusvaikutuksensa, joka näkyi maareformia lupailleen Sosia-
lidemokraattisen puolueen vaaleista vaaleihin jatkuneena voitto-
kulkuna. Sastamalassa sosialidemokraatit saivat kaikissa vuosien 
1907–1917 eduskuntavaaleissa yli puolet äänistä.

Sastamalan poliittista ilmastoa tarkasteltaessa on mainittava 
erikseen Kiikan naapuripitäjä Tyrvää, joka muodosti Sastamalan 
pitäjien joukossa poikkeuksen, oikeastaan kaksinkertaisen poik-
keuksen. Kun muihin pitäjiin päti mainittu Sosialidemokraattisen 
puolueen ylivalta, oli Tyrvää ensinnäkin porvarillisten puolueiden 
tukialuetta. Toinen poikkeus Tyrvään suhteen oli se, että pitäjän 
hallitseva porvarillinen ryhmittymä oli Nuorsuomalainen puolue, 
joka Sastamalassa jäi yleensä selkeästi jälkeen Vanhasuomalai-
sesta puolueesta.
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Sosialidemokraattinen puolue saavutti merkittävimmän vaali-
voittonsa Sastamalassa vuoden 1916 eduskuntavaaleissa, jolloin 
se sai yli 60 prosentin kannatuksen. Vuoden 1916 vaalit olivat So-
sialidemokraattiselle puolueelle valtakunnallisestikin menestys, 
sillä se sai eduskuntaan peräti 103 edustajaa.59

Eduskunnan vasemmistoenemmistön painoarvo lisääntyi 
sen jälkeen kun työväenliikkeelle muutoinkin Venäjän vuoden 
1917 maaliskuun vallankumouksen jälkeen avautui aikaisempaa 
enemmän toimintamahdollisuuksia. Suomen Ammattijärjestö al-
koi tarmokkaasti ajaa pitkäaikaista tavoitettaan kahdeksan tunnin 
työpäivän saamisesta kaikille aloille. Vasemmistoenemmistöinen 
eduskunta ja Oskari Tokoin senaatti puolestaan ryhtyivät valmis-
telemaan uutta työaikalainsäädäntöä. Vaatimus kahdeksan tun-
nin työpäivän ulottamisesta myös maatalouteen aiheutti vakavaa 
hankausta työväenjärjestöjen ja tilanomistajien välille. Viimeksi 
mainitut pitivät lyhennetyn työpäivän soveltamista myös kylvö- ja 
korjuuaikoina mahdottomana ajatuksena. Työväenjärjestöt olivat 
kuitenkin taipumattomia ja ryhtyivät lakkojen uhalla ajamaan pitäjä 
pitäjältä läpi vaatimustaan työajan lyhennyksestä.60

Lakot eivät jääneet pelkiksi uhkauksiksi, vaan kylvökaudella oli 
lakkoja eri puolilla maata kaikkiaan 57 pitäjässä ja korjuuaikana 
vielä 18 pitäjässä. Pahinta lakkoaluetta olivat Satakunta, Häme ja 
Uusimaa. Kylvökaudella Sastamalan pitäjistä Suoniemellä, Mou-
hijärvellä ja Tyrväässä lakkoiltiin. Korjuukaudella oli lakkoja Kar-
kussa ja Suodenniemellä. Lavia, Kiikka ja Kiikoinen puolestaan 
säästyivät lakoilta. Kiikassa lakoilta vältyttiin työaikaa koskevan 
kompromissiratkaisun ansiosta. Työnantajat ilmoittivat suostu-
vansa kahdeksan tunnin työaikaan, mutta vain sillä ehdolla, että 
kahdeksan tuntia olisi keskimääräinen työaika, joka tasoitettaisiin 
siten, että kesällä työaika olisi yhdeksän ja talvella seitsemän tun-
tia. Työläiset tyytyivät tähän, vaikkakin pitkin hampain. Kevään ja 
kesän 1917 lakot eivät Sastamalassa vaatineet kuolonuhreja. La-
kot kuitenkin konkretisoivat oikeiston ja vasemmiston välisen piile-
vän vastakohtaisuuden ja niiden tuloksena jäi itämään monenlaista 



38

kaunaa ja katkeruutta talollisten ja heidän alustalaistensa välisiin 
suhteisiin.61

Maatalouslakoista saadut kokemukset muokkasivat Satakun-
nassa maaperää suojeluskuntien perustamiselle. Maanomistajat 
olivat lakkojen aikana havainneet voimattomuutensa työväen jouk-
kovoiman edessä kun lakkokaartit olivat estäneet työnteon pelloil-
la. Järjestäytymällä maanomistajat pyrkivät luomaan vastavoiman, 
jonka avulla voitaisiin pitää yllä järjestystä ja turvata työhaluisten 
mahdollisuudet työntekoon lakkotilanteissa. Satakunnan Maanvil-
jelijäin Yhdistys päätti kokouksessaan Porissa 6. elokuuta 1917, 
että kaikkiin Satakunnan pitäjiin oli perustettava joukkoja, joiden 
tehtävänä olisi viranomaisten auttaminen järjestyksen ylläpitämi-
sessä. Porin kokouksen jälkeen paikallisia suojeluskuntia alettiin 
perustaa vilkkaasti. Kiikan suojeluskunta perustettiin 19. elokuuta 
ja sen päälliköksi valittiin liikemies Kalle Holman.62

Samaan aikaan kun suojeluskuntia perustettiin, järjestäytyi 
työväestö omalla tahollaan. Työväenkaarteja oli perustettu kevääs-
tä 1917 lähtien, mutta laajamittainen koko maan käsittävä kaartien 
perustaminen ajoittui ennen muuta loka-marraskuulle 1917. Kaikki 
Sastamalan pitäjät, lukuun ottamatta Kiikoista ja Suoniemeä, sai-
vat omat työväenkaartinsa. Kiikassa kaarti perustettiin marraskuun 
suurlakkoviikolla.63

Suojeluskuntien ja työväenkaartien perustaminen vahvis-
ti vastakkainasettelua, joka oli jo maatalouslakoista saakka ollut 
todellisuutta Sastamalassakin. Merkittävä uusi epävarmuustekijä 
Kokemäenjoen seudulle tuli syyskesällä 1917, kun alueelle saapui 
3 000 miehen vahvuinen venäläinen jalkaväkirykmentti. Kiikan pi-
täjän alueelle majoitetut 600 venäläissotilasta asettuivat palokun-
nantalolle, Kinnalan työväentalolle sekä eräisiin keskipitäjän maa-
laistaloihin.64

Venäläisen rykmentin läsnäolo tuli vuoden 1917 viimeisinä 
kuukausina merkitsemään tuntuvaa selkänojaa Sastamalan työ-
läisille. Venäläisten tuki työväestön pyrkimyksille konkretisoitui 
ensi kerran kun marraskuun 1917 suurlakko ulotti vaikutuksensa 
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Sastamalaan. Työväenkaartit, apunaan esimerkiksi Tyrväässä sa-
dan miehen aseistettu joukko venäläissotilaita, hallitsivat tilannetta 
marraskuun lakkojen aikana. Kaartit sulkivat kauppaliikkeitä, van-
gitsivat suojeluskuntalaisia tai sellaisiksi epäiltyjä ja toimittivat ase-
etsintöjä alueen taloissa. Kiikassa marraskuu sujui moniin muihin 
pitäjiin verrattuna rauhallisesti, eikä pitäjässä tapahtunut esimer-
kiksi lainkaan vangitsemisia. Syynä Kiikan suhteelliseen rauhalli-
suuteen oli mitä ilmeisimmin se, että pitäjään sijoitetun sotaväen 
osaston vuoksi vasemmisto oli täysin ylivoimainen eikä suojelus-
kuntaa koettu sillä taholla samanlaisena uhkana kuin ehkä jossain 
muualla.65

Vaikka työväenkaartien räikeimmät otteet jäivät Kiikassa suur-
lakon aikana näkemättä, ei kiikkalaistenkaan elo ollut vailla huolia, 
sillä yhä kurittomammin käyttäytyvä venäläinen sotaväki alkoi tuot-
taa ongelmia pitäjän asukkaille. Sotilaat muun muassa kiertelivät 
alueen taloissa varastelemassa heinää ja erilaista tavaraa.66

Tilanteen kiristyminen vuoden 1917 aikana pantiin epäilemättä 
merkille myös Vakkalan Junnilassa. Myrskyn merkit tuskin kuiten-
kaan varjostivat sitä huoletonta lasten maailmaa, jossa seitsemän-
vuotias Tuure Junnila ja hänen vuotta nuorempi veljensä Martti 
vielä tuolloin elivät. Kun tapahtumien kulku sitten tammikuusta 
1918 alkaen tuli konkreettisesti koskemaan myös Vakkalan Junni-
laa, alkoi perheen pienimpienkin lasten mieliin jäädä selkeitä muis-
tikuvia.67

Kiikassa sotaisat tapahtumat alkoivat tiistaina 22. tammikuu-
ta 1918, jolloin pitäjään sijoitetun venäläisen sotaväenosaston oli 
määrä lähteä kohti Turkua. Sotilaita kuljettava juna oli jo lähtöval-
miina asemalla, kun työväenjärjestöjen edustajat kehottivat venä-
läisiä suorittamaan vielä ennen poistumistaan tarkastuksen Ruot-
silan kartanossa. Venäläiset lähtivätkin oitis Ruotsilaan.68

13-vuotias Viljo Junnila kirjasi muistikirjaansa miten tieto ta-
pahtumista saapui Vakkalan Junnilaan ja millaiset tunnelmat siellä 
tuona levottomana iltana vallitsivat.
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Äiti kuunteli telefoonissa kun hänen piti johonkin soittaa. Silloin hän kuuli, 

kuinka poliisi Aalto pyysi kiireesti apua Kiimajärveltä. Eskolassa olevat ryssät 

olivat pois lähdössä ja olivat alkaneet ahdistaa Ruotsilan kartanoa. Kun isäkin 

kuuli tämän, kiiruhti hän puhelimeen. Samassa soitti Kero69 meille ja varoitti 

panemasta nukkumaan, sillä hän pelkäsi ryssäin ja punakaartilaisten alkavan 

myllätä taloissa. Tästä jouduimme kovin kiihdyksiin ja alati olimme joka ur-

hona kuuntelemassa tai joku meistä puhelimessa. Sieltä saimme seuraavat 

tiedot: Ruotsilan talo piiritetty, ryssät ampuvat kovin ja suojeluskuntalaiset 

kiiruhtavat apuun. Klo 18 illalla saimme seuraavat tiedot: Ryssät menneet, 

kaikki rauhallista. Ampumisessa 1 punakaartilainen haavoittunut sekä eräs 

suojeluskuntalainen loukannut kätensä ja Ruotsilan koira ammuttu. Sitten 

kuulimme kun Holmanni70 luki kovia sanoja Hannulassa asuvalle komentantil-

le sen johdosta, että tämä ei ollut pitänyt joukkojansa kurissa, vaan oli mennyt 

kotia nukkumaan ja siten saattanut seudun väestön pakokauhun valtaan.71

Tilanne ei ollut ohi, vaikka Kiikassa majoittuneet venäläissotilaat 
olivatkin menneet, sillä iltapäivällä 23. tammikuuta saapui Porin 
suunnasta toisia venäläisiä, jotka oitis hyökkäsivät Ruotsilan karta-
non kimppuun. Viljo Junnila kirjasi muistikirjaansa kahakan loppu-
saldon: ”Ruotsilan kartano ryöstettiin ja poltettiin, 20 suojeluskunta-
laista otettiin vankiksi, uhattiin tappaa ja vietiin Tampereelle, jossa 
he kuitenkin vapautettiin”. Vaikka venäläiset Ruotsilan tuhottuaan 
poistuivat Kiikasta, tuli valta pitäjässä seuraavina aikoina olemaan 
tiukasti työväenkaartin eli punakaartin hallussa.72

Punaisten runsaan kahden kuukauden mittainen valtakausi 
Kiikassa oli pitäjän talollisille ja muille valkoisiksi lasketuille jatku-
van pelon ja epävarmuuden aikaa. Punaiset suorittivat taloissa 
tarkastuksia ja takavarikointeja, joiden yhteydessä tapahtui usein 
väkivallantekoja. Myös Vakkalan Junnilasta punaiset kävivät tois-
tuvasti takavarikoimassa milloin elintarvikkeita ja vaatteita milloin 
taas karjaa ja hevosia.73

Tuure Junnila kuvaa näytelmässä ”Talo, tie ja vallankumous” 
erään takavarikoinnin jälkeen talon renkituvassa käytyä keskuste-
lua. Kohtauksessa punakaartilainen Nikolai Ketola, jonka esikuva 
oli Tuure Junnilan pikkuserkku Nikolai Alho, pyrkii värväämään 
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Sipilän talon Kalle-renkiä punakaartiin. Sipilän eli Junnilan renki-
tuvassa on kuulijana myös Sipilän Jaakko-poika eli Tuure Junnila 
itse.

Ketolan Nikolai: ”Koskas sinäkin haet oman kiväärisi ja tulet kaartiin? Sitä 

minä jäin tänne sinulta kysymään.”

Kalle: ”En taida pitää sillä asialla kovin kovaa kiirettä.”

Ketolan Nikolai: ”Mitäs sitä enää turhanpäiten jahkaat ja lykkäät. Et kai sinä 

aio koko ikääsi puskea talonjussin töitä kurjalla nälkäpalkalla.”

Kalle: ”Ei siinä palkassa kyllä kehumista ole, ja päivät ovat pitkiä ja työ ras-

kasta. Näin talvella on vähän helpompaa, mutta kyllä pian taas hiki virtaa, 

ensin kyntö- ja kylvötöissä ja sitten heinässä ja elonleikkuussa, mutta saa 

täältä talosta sentään jonkinlaisen ruuan ja katon päänsä päälle.”

Ketolan Nikolai: ”Mutta mikään muu ei ole täällä omaasi kuin nuo paikatut 

ja paskaiset työhynttyyt päälläsi. Isäntäväki sinun työstäsi rikastuu, mutta et 

sinä itse. Minulla itselläni ei kyllä ole juuri sen paremmin asiat. Ketolan torppa 

on pieni ja köyhä ja talon mailla. Jos siihen kivikkoon vääntää selkä vääränä 

uutta peltoa, taloon sekin lopulta palaa. On se yhtä helvettiä. Ja kumminkin 

meidän äijän isä oli kotoisin tästä samasta Sipilästä, jota sinun rikas isäntäs 

nyt omistaa.”

Kalle: ”Se kuuluu olleen vähän viinaan menevä se sinun vaaris ja joutui sen 

vuoksi lähtemään talosta torppariksi.”

Ketolan Nikolai: ”Oli mikä oli, mutta tämän talon poikia se silti oli ja sen vuoksi 

minulla pitäisi olla tähän taloon ainakin yhtä hyvä oikeus, kuin noilla nappuloil-

la. Mutta ei vaan ole. Ne on rikkaan talollisen poikia ja minä vaan rutiköyhän 

torpan poika. Mutta oman osani tästä talosta minä kyllä vielä otan. Sen vuoksi 

olen kaartiin lähtenyt. Kun me voitamme, maat jaetaan uudestaan.”74

Kevään 1918 mieleenpainuvin tapahtuma Vakkalan Junnilassa ko-
ettiin aivan punaisten valtakauden lopulla huhtikuun puolivälissä, 
kun valkoisten avustamisesta epäilty Nestori Junnila haettiin kuu-
lusteltavaksi punakaartin esikuntaan Kiikan kirkonkylään. Epäilyyn 
oli antanut aiheen se, että yhden valkoisten tiedustelupartioon kuu-
luneen vapaussoturin jälkien oli nähty johtavan Vakkalan Junnilan 
pihaan. Epäilyksellä olikin sikäli vankka pohja, että läheisessä Kar-
tanon talossa majoittuneeseen valkoisten etukomennuskuntaan 
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kuulunut Selma Junnilan veli Artturi Niemi oli eräänä yönä käynyt 
Junnilassa.75

Vakkalan Junnilassa ehdittiin jo pelätä pahinta, sillä kuulus-
teltavaksi viemisen tiedettiin voivan merkitä mitä tahansa. Nestori 
Junnilaa ei kuitenkaan tapettu, vaan muutamia päiviä kestäneen 
vankeuden jälkeen punakaartilaiset palauttivat hänet vahingoit-
tumattomana kotiinsa. Nestori Junnilan vapauttamisen taustalla 
oli ilmeisesti muuan helsinkiläinen läkkiseppä, joka tuolloin toimi 
Kiikan punakaartin päällikkönä. Palatessaan kotiinsa kiitti Nesto-
ri lämpimästi saattamassa ollutta vapauttajaansa, mutta käänsi 
sitten katseensa taivaalle ja kiitti Jumalaakin vapautumisestaan. 
Tämän kuullessaan lausui inhimillinen punapäällikkö-läkkiseppä 
hymynkare suupielessään sanat, jotka painuivat Junnilan lasten 
mieleen pysyvästi: ”Ei teitä Jumala vapauttanut, vaan Kiikoisten 
rintaman ylipäällikkö.”76

Kiikka ei ollut punaisen terrorin pahimpia alueita Sastama-
lassa, joka kokonaisuutena tarkastellen kuului eniten kärsineiden 
seutujen joukkoon maassa. Punaisten valtakauden aikana otettiin 
Sastamalan pitäjissä hengiltä ainakin 74 miestä. Eniten uhreja pu-
nainen terrori vaati Tyrväässä ja siihen liittyvässä Vammalan kaup-
palassa, joissa tapettuja oli yhteensä 25. Tyrvään uhrien joukossa 
oli myös Nestori Junnilan Hilda-sisaren mies Akseli Soivio, joka 
tapettiin 16. huhtikuuta. Paljon verta vuosi myös Suodenniemellä, 
jonka uhriluku oli 12. Kiikassa tapettiin kuusi miestä, mikä oli toki 
enemmän kuin esimerkiksi Kiikoisissa, jossa uhreja oli kolme tai 
Suoniemellä, jossa säilyttiin menetyksittä.77

Sastamalan alueen suurta uhrien kokonaismäärää selittävät 
osin rintaman läheisyys sekä eräissä pitäjissä vakavat jännitteet, 
joita vuoden 1917 lakkojen aikana oli syntynyt. Uhrien määrään 
vaikutti suuresti myös punakaartin paikallisen johdon luonteenlaa-
tu ja menettelytavat. Esimerkiksi Suodenniemen uhreista melkoi-
nen osa oli sikäläisen punakaarin äärettömän kovaotteisen päälli-
kön Väinö Koiviston henkilökohtaisesti päiviltä päästämiä. Kiikassa 
varmaankin juuri vuoden 1917 rauhallisuus ja kaartin johtoportaan 
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suhteellinen maltillisuus sekä se, että pitäjä oli helmi- ja maalis-
kuussa verraten etäällä rintamasta olivat omiaan vähentämään 
uhrilukua.78

Nestori Junnilan vankeuden aikoihin punaisten vallan päivät 
Kiikassa ja sen naapuripitäjissä alkoivat olla luetut. Karkun etelä-
osan, Tyrvään ja Kiikan valtaamiseen tähdännyt valkoisten hyök-
käys käynnistyi 17. huhtikuuta. Ankarin taistelu käytiin Vammalan 
kauppalasta, jonka perääntyvät punaiset lopulta polttivat lähes 
maan tasalle.79

Viljo Junnila kuvaa taistelujen melskeitä sellaisina kuin ne Vak-
kalan Junnilaan kantautuivat:

18 pv:nä sitä vasta oteltiin Tyrväällä. Kiväärit paukkuivat hyvin taajaan, kuu-

laruiskut papattivat ja tykit jyskyivät, että lasit helisivät. Tänään alkoi levitä 

yhä enemmän huhuja valkoisten tulosta ja voi ja kumma! Iltapäivällä menikin 

kaksi kuormaa heitä Kiikanojalle. Siellä he ampuivat yhden urkkijan, joka ei 

käskettäessä pysähtynyt ja ottivat toisen vankiksi.

 Tätä päivää seuraava yö oli aika yö. Tykit jyrisi aivan hirveästi ja 9 aikaan 

illalla alkoi näkyä Vammalasta päin hirveä lieska. Se oli mahtava näytelmä. 

Taivaalle kohosi hirveä tulipatsas liekehtien keltaisena ja punaisena. Taivas ja 

maa punotti ja oli savun peitossa.80

Viimeiset punaiset joukot väistyivät valkoisen armeijan tieltä Sas-
tamalassa 22. huhtikuuta 1918. Valkoisten sotajoukkojen tulo Kii-
kaan oli suuri hetki alueen talollisille ja heidän perheilleen. Yli 60 
vuotta myöhemmin Tuure Junnila kirjoitti, että ”muistan yhä kuin 
eiliseltä päivältä, minkälaisen suunnattoman helpotuksen tunteen 
tuon joukon saapuminen herätti”. Vallankumous oli päättynyt, talo 
ja tie rauhoittuneet, mutta kuten Junnila muistelmissaan toteaa, ”se 
pelko, levottomuus ja ahdistus, jonka vallassa me olimme kuukau-
simääriä eläneet, siirtyi nyt vuorostaan toisiin koteihin, matalam-
piin majoihin”.81

Kevät 1918 oli epäilemättä Tuure Junnilan lapsuusajan mieleen-
painuvin yksittäinen ajanjakso. Kansalaissodan kuukausiin sisältyi 
seitsemänvuotiaan pikkupojan kannalta paljon mielenkiintoista ja 
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jännittävää, mutta myös ahdistavaa ja pelottavaa. Monet kevään 
1918 kokemuksista jäivätkin pysyvinä muistikuvina Junnilan mie-
leen. Tarkasteltaessa hänen maailmankuvansa rakentumista on 
kysyttävä: olivatko Junnilalle kansalaissodasta muodostuneet ko-
kemukset sellaisia lapsuusajan avainkokemuksia, että ne voitaisiin 
katsoa hänen maailmankuvansa keskeisiksi rakennustekijöiksi?

Muistelmissaan Junnila arvelee, että hänen omakohtaisilla ko-
kemuksillaan keväältä 1918 saattoi olla muiden tekijöiden ohella 
vaikutusta esimerkiksi hänen kommunisminvastaisen näkemyk-
sensä muodostumisessa.82 Junnilan kommunisminvastaisuuden 
juuret saattoivat aivan hyvin ulottuakin vuoteen 1918 saakka. Yli-
päätään lienee kuitenkin syytä suhtautua pidättyvästi yrityksiin 
vetää kovin yksityiskohtaisia johtopäätöksiä Junnilan kevään 1918 
omakohtaisista kokemuksista. Olihan Junnila vielä tuolloin niin pie-
ni lapsi, että hänen maailmankuvaansa ehti kevään 1918 tapahtu-
mien lisäksi vaikuttaa tavattoman moni muukin asia.

Puhuttaessa kevään 1918 kokemusten mahdollisesta vaiku-
tuksesta Junnilan maailmankuvaan on kaikesta varovaisuudesta 
huolimatta nostettava esiin yksi perusoivallus, jonka Tuure-poika 
teki jo keväällä 1918. Kyse on hänen mielessään tuolloin synty-
neestä selkeästä näkemyksestä ”meistä valkoisista”, kuten hän 
asian muistelmissaan esittää.83 Junnila olisi epäilemättä alkanut 
ajan myötä yhdistää itsensä kansalaissodan voittaneeseen val-
koiseen osapuoleen, vaikka omakohtaisia kokemuksia ei olisikaan 
ollut. Ilman kokemusta punaisen vallan ajan tapahtumista sekä 
valkoisen armeijan tulon aiheuttamasta helpottuneisuudesta olisi-
vat käsitykset punaisesta ja valkoisesta saattaneet kuitenkin jäädä 
seitsemänvuotiaalle varsin sekaviksi käsitteiksi. Vakkalan Junni-
lassa koetun perusteella ei Tuure-pojalla sen sijaan ollut mitään 
vaikeutta punaisen ja valkoisen erottamisessa, eikä epävarmuutta 
liene syntynyt myöskään näihin käsitteisiin kodin piirissä liitetyistä 
arvovärityksistä. Vaikka ei pyrkisikään tekemään mitään pitkän ai-
kavälin yksityiskohtaisia johtopäätöksiä, voinee sanoa vähintään, 
että Junnilan kokemukset keväällä 1918 loivat ainakin otollisen 
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maaperän hänen samaistumiselleen sodan voittaneen valkoisen 
puolen maailmankuvaan.

Tuure Junnilan historiakuvassa kevään 1918 konflikti näyttäytyi 
selvästi vapaussotana, vaikka hän ei toki kieltänytkään yhteenoton 
luonnetta kansalaissotana. Analysoidessaan muistelmissaan vuo-
den 1918 tapahtumia Junnila korostaa, että sota ei ollut

- - - vapaussota suinkaan vain siinä mielessä, että se vapautti punaiseen 

Suomeen jääneet valkoiset siitä terrorin pelosta, jonka vallassa he joutuivat 

kapinakuukaudet elämään. Vaikka sitä en silloin vielä tietenkään tajunnut, se 

oli nimenomaan myös kansallinen vapaussota. Vasta tämä sota ja siinä saatu 

voitto teki nimittäin vuoden 1917 joulukuussa julistetusta Suomen itsenäisyy-

destä todellisen.84

Muistelmissaan Junnila vertaa Suomen kehitystä Ukrainaan, Ar-
meniaan, Azerbaidzhaniin ja Georgiaan, jotka Suomen tavoin 
julistautuivat Venäjän imperiumin hajoamisen yhteydessä itsenäi-
siksi valtioiksi ja joissa myös puhkesi sisällissota. Kaikissa näissä 
maissa Suomen punaisia vastaavat joukot voittivat sisällissodan, 
”ja tämä tiesi samalla niiden itsenäisyyden loppua”. Junnila kirjoitti, 
että on ”epärealistista kuvittelua otaksua, että Suomen kohtalo olisi 
ollut toinen, jos punaiset olisivat voittaneet vuoden 1918 sodan. 
Jos niin olisi silloin käynyt, Suomi olisi tänä päivänä juuri yhtä epä-
itsenäinen neuvostoimperiumin ’osavaltio’ kuin ovat Ukraina ja nuo 
kolme Kaukaasian maata.”85

Kiertokoulussa ja kansakoulussa

Junnilan sisarukset aloittivat koulunkäyntinsä kiertokoulussa, jol-
lainen oli Kiikassa ollut toiminnassa vuodesta 1872. Koulua pidet-
tiin noin seitsemän viikkoa yhdessä talossa, jonka jälkeen siirryttiin 
seuraavaan. Näin Junnilankin lapsille tulivat tutuiksi paitsi Vakka-
lan, myös Leikkuun ja Kinnalan kylien talot. Tuure Junnila kävi 
kiertokoulua kolme vuotta, syksystä 1916 kevääseen 1919. Koska 
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kansakouluun menijöiden odotettiin osaavan lukea, oli tämän tai-
don opettelu keskeisellä sijalla kiertokoulussa. Pienten alkuhan-
kaluuksien jälkeen Tuure oppi lukemaan oikein mallikkaasti. Tava-
uksen arvosana nousi ensimmäisen syksyn kuutosesta jo vuotta 
myöhemmin kymppiin, sisäluvun arvosana askel askeleelta viito-
sesta yhdeksikköön ja luetun käsittäminen seiskasta lopulta myös 
yhdeksikköön. Kotona kelpasikin sitten esitellä vanhemmille uutta 
taitoa lukemalla sanomalehdestä ääneen lentäjäsankari Manfred 
von Richthofenin urotöistä. Kiertokoulussa opeteltiin lukemisen li-
säksi laskentoa, kirjoitusta ja veisuuta. Tuuren laskennon arvosana 
nousi tasaisesti ensimmäisen arvioinnin kuutosesta kevään 1919 
kymppiin. Kirjoituksessa ensimmäinen arvosana oli nelonen, vii-
meinen kahdeksan. Veisuu ei sen sijaan sujunut oikein missään 
vaiheessa, sillä neljän nelosen jälkeen todistukseen kirjattiin vielä 
kaksi kuutosta.86

Kiikassa oli 1910-luvun lopussa viisi kansakoulua. Vakkalan 
kylä kuului tuolloin kokonaisuudessaan Kiimajärven kansakoulu-
piiriin. Nestori ja Selma Junnila pitivät kuitenkin Kiikan kirkonkylän 
kansakoulua Kiimajärven koulua parempana ja kaikki Junnilan si-
sarukset kävivätkin kirkonkylän kansakoulun, johon oli kotitalosta 
matkaa neljä kilometriä.87

Kiikan kirkonkylän kansakoulun johtajaopettajana toimi Taavi 
Kannari, joka oli hyvän opettajan ja armottoman kurinpitäjän mai-
neessa. Kannari seurasi oppilaidensa edistymistä ja rohkaisi heitä 
luvuissaan. Parhaille hän suositteli oppikouluun menoa. Kurinpitä-
jänä Kannarin tavaramerkki oli raudanluja niskaote, jonka avulla 
hän otti luulot pois pahimmaltakin pukarilta.88

Tuure Junnila otettiin Kiikan kirkonkylän kansakoulun ensim-
mäisen luokan, tai osaston kuten siihen aikaan sanottiin, oppi-
laaksi syksyllä 1919. Junnila muistelee olleensa kansakoulussa 
”suhteellisen kiltti ja kunnollinen oppilas”, mitä muistikuvaa hänen 
tuon aikaiset todistuksensa kieltämättä tukevat. Käytös on arvioitu 
kaikissa todistuksissa täyden kympin arvoiseksi, ahkeruus ja tark-
kaavaisuus säännöllisesti arvosanalla yhdeksän, joka sekin pääs-
tötodistuksessa kohosi kymppiin.89
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Tuuren koulumenestys oli lukuaineiden osalta selvästi nousu-
johteista. Ensimmäisen luokan todistuksen tyydyttävät arvosanat 
(7 ja 8) alkoivat hiljalleen muuttua hyviksi (9 ja 10) eikä päästöto-
distuksessa ollut lukuaineissa enää yhtään tyydyttävää arvosanaa. 
Käytännöllisten aineiden osalta ei samanlaista nousua tapahtunut, 
vaan ne arvioitiin yleisimmin arvosanalla seitsemän. Päästötodis-
tus keväältä 1923 antoikin ehkä osviittaa siitä, että pojasta oli vart-
tumassa enemmän teorian kuin käytännön mies:90

Käytös 10 Laskento 9

Huolellisuus ja tarkkaavaisuus 10 Muoto-oppi 9

Uskonoppi 10 Luonnontieteet 9

Äidinkieli  Piirustus 7

 a) lukeminen 9 Kaunokirjoitus 7

 b) kirjalliset harjoitukset 9 Laulu 7

Maantiede 9 Voimistelu 7

Historia 9 Käsityö 7

Tuure oli ajatellut jatkaa kansakoulun jälkeen oppikouluun, kuten 
hänen veljensä Arvo ja sisarensa Aunekin olivat jatkaneet. Kan-
sakoulun lähestyessä loppuaan Nestori ja Selma Junnila kuitenkin 
ilmoittivat, että Tuure saisi jättää haaveet oppikoulusta sikseen, 
koska hänestä tulisi Vakkalan Junnilan seuraava isäntä. Isännyys-
kysymys oli edelleen avoinna, koska Arvo oli lähetetty oppikouluun 
ja Viljo sairastunut parantumattomasti espanjantaudin jälkiseura-
uksena. Vaikka Tuurelle täytyi maatalon poikana olla selvää, että 
jonkun pojista olisi jatkettava tilanpitoa, vei opinhalu sillä kertaa 
voiton velvollisuudentunteesta. Niinpä Tuure kävi omin lupinensa 
hakemassa pappilasta oppikoulun pääsytutkintoa varten tarvitta-
van papinkirjan ja kun tutkinnon päivä koitti, otti hän vanhemmilleen 
mitään sanomatta vajasta polkupyörän ja ajoi Tyrvään suomalai-
selle yhteiskoululle pääsytutkintoon, jonka läpäisikin ongelmitta ja 
tuli siten valituksi koulun oppilaaksi.91
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Nestori ja Selma Junnila olisivat voineet helposti palauttaa 
heitä uhmaamaan nousseen Tuure-pojan järjestykseen, mutta 
eivät kuitenkaan tehneet näin, koska vielä oli yksi poika talossa 
jäljellä. Tuure tulikin tempauksellaan paitsi hankkineeksi itsensä 
koulun penkille, myös ratkaisseeksi veljensä Martin elämänuran. 
Kansakoulun jälkeen Martti Junnila jäikin kotitilalleen perehtymään 
maanviljelijän ammattiin ja kävi myöhemmin Kokemäen maamies-
koulun ja suoritti metsänhoitokurssit.92

Tyrvään suomalaisessa yhteiskoulussa

Tyrvään suomalainen yhteiskoulu oli aloittanut toimintansa syksyllä 
1904 ja kuului siten ensimmäisten suomenkielisten maaseutuoppi-
koulujen joukkoon. Tyrvään ja sen lähipitäjien lasten koulutusmah-
dollisuudet olivat parantuneet merkittävästi oman oppikoulun pe-
rustamisen myötä. Aikaisemmin vanhempien oli ollut lähetettävä 
lapsensa kaupunkikouluihin, jolloin kustannuksia muodostui pait-
si lukukausimaksuista myös koulukortteerin vuokrasta. Tyrvään 
suomalaista yhteiskoulua monet saattoivat käydä kotoaan käsin, 
jolloin oppikouluun pääsy tuli entistä useamman ulottuville, vaikka 
lukukausimaksut edelleen rasittivatkin vanhempien taloutta. Oppi-
koulun läheisen sijainnin ansiosta syntynyt rahallinen säästö antoi 
vanhemmille myös mahdollisuuden kouluttaa useampia lapsiaan 
kuin mihin muutoin olisi ollut varaa.93

Nestori ja Selma Junnilan lapsista Arvo, Aune ja Tuure kävivät 
Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun. Vaikka Junnila oli suhteellisen 
varakas tila, niin kolmen lapsen kouluttaminen olisi tuskin tullut ky-
symykseen, ellei oppikoulu olisi sijainnut naapuripitäjässä. Tuure 
Junnila arveleekin, että hänen vanhempansa olisivat todennäköi-
sesti pystyneet lähettämään Arvon Porin lyseoon, mutta nuorempi-
en sisarusten kouluttamiseen kaukana kotoa varat eivät olisi enää 
riittäneet.94

Vakkalan Junnilasta oli matkaa Tyrvään suomalaiselle yhteis-
koululle viitisentoista kilometriä. Silloisilla kulkuvälineillä tuon mat-
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kan taittaminen päivittäin edestakaisin olisi ollut varsin vaivallois-
ta ja olikin suuri helpotus, että Tuure saattoi arkipäivinä majoittua 
Nestori Junnilan Hilda-sisaren luona Tyrväässä.95

Tuure Junnila oli käynyt nelivuotisen kansakoulun, joten hänen 
oli Tyrvään suomalaisessa yhteiskoulussa noudatetun käytännön 
mukaisesti mahdollista päästä aloittamaan opintonsa suoraan toi-
selta luokalta, mikäli vain läpäisisi kunnialla ensimmäisen luokan 
ruotsinkielen oppimäärän tentin. Otettuaan edellisenä kesänä ruot-
sinkielen tunteja Junnila selvittikin tuon tentin, joten hänet kirjoi-
tettiin Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun toisen luokan oppilaaksi 
syyslukukauden 1923 alkaessa lokakuun ensimmäisenä päivä-
nä.96

Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun toisella luokalla oli luku-
vuonna 1923–1924 kaikkiaan 31 oppilasta, joista kuusi oli Junnilan 
tavoin suoraan toiselta luokalta aloittavia. Näiden uusien tulok-
kaiden joukossa olivat mm. Toivo Aalto ja Jouko Saikkala, joiden 
kanssa Junnila välittömästi ystävystyi. Tämä kolmikko tulikin sit-
ten pitämään tiiviisti yhtä koko oppikouluajan. Vuotta aikaisemmin 
aloittaneesta ryhmästä Junnilan parhaaksi ystäväksi tuli Tapio Ho-
rila.97

Junnila saavutti Tyrvään suomalaisessa yhteiskoulussa alusta 
lähtien hyviä arvosanoja. Junnilan toisen luokan joulutodistukses-
sa lukuaineiden keskiarvo oli tasan yhdeksän ja kaikkien aineiden 
yhteenlaskettu keskiarvo 8,67. Näillä keskiarvoilla Junnila oli luok-
kansa paras oppilas, lukuaineissa kolmen ja kaikissa aineissa kah-
den kymmenyksen erolla seuraavaan. Lukuaineiden keskiarvolla 
mitaten Junnila säilytti asemansa luokan parhaana oppilaana koko 
keskikoulun ajan. Paras kaikkien aineiden keskiarvo Junnilalla oli 
kuusi kertaa kahdeksasta mahdollisesta, kahdesti hän joutui tyyty-
mään toiseen sijaan luokkansa oppilaiden joukossa. Junnilan kes-
kikoulun aikana saavuttamien arvosanojen keskiarvot olivat luokan 
yleiseen tasoon verrattuna varsin kovia. Sinällään Junnilan keski-
arvot eivät kuitenkaan puhu minkään täydellisyyttä hipovan osaa-
misen puolesta, mutta kertovat kylläkin omaa vakuuttavaa kieltään 
kauttaaltaan hyvästä ja tasaisen varmasta koulumenestyksestä:98
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II lk.

sl 

1923

II lk.

kl 

1924

III lk.

sl 

1924

III lk.

kl 

1925

IV lk.

sl 

1925

IV lk.

kl 

1926

V lk.

sl 

1926

V lk.

kl 

1927

LUKUAINEET

Junnila

Luokka

9,00

7,32

9,11

7,44

9,09

7,19

9,27

7,26

9,23

7,41

9,33

7,60

9,06

7,33

9,33

7,49

KAIKKI

Junnila 

Luokka

8,67

7,36

8,67

7,49

8,67

7,23

8,93

7,37

8,93

7,34

8,93

7,53

8,72

7,28

9,10

7,48

Aalto, Horila ja Saikkala menestyivät hekin koulussa varsin hyvin. 
Keskiarvoilla mitaten he eivät aivan yltäneet Junnilan tasolle, 
mutta mistään ratkaisevasta erosta Junnilan hyväksi ei voi puhua, 
sillä esimerkiksi Saikkalan ja Aallon lukuaineiden keskiarvo oli 
keskikoulun päättyessä keväällä 1927 tasan yhdeksän ja Horilankin 
vahvaa kahdeksikkoa.

Junnilaa, Aaltoa, Horilaa ja Saikkalaa yhdisti toisiinsa myön-
teinen perusasenne koulunkäyntiä kohtaan, vaikka kaikenlainen 
pingottaminen olikin heille vierasta. Uskonoppi, historia ja maan-
tieto olivat oppiaineita, joissa kaikki pojat menestyivät erittäin hyvin 
koko keskikouluaikansa. Yhteinen heikkouskin pojilla oli, nimittäin 
piirustus. Saikkala tosin erottui tässä suhteessa edukseen, hänellä 
kun oli piirustuksessa yleensä seitsemän, toisinaan jopa kahdek-
san. Aallon, Horilan ja Junnilan todistuksissa sen sijaan kuutoset 
ja viitoset olivat tavallisia piirustuksen arvosanoja. Saipa Junnila 
viidennen luokan jouluna piirustuksesta kansa- ja oppikouluaikan-
sa siihen asti ensimmäisen nelosenkin.

Pojissa oli keskikouluiässä havaittavissa myös selviä keskinäi-
siä eroja ja osa heistä osoitti jo tuolloin taipumuksia niille aloille, 
joilla he myöhemmin tulivat tekemään ammattiuransa. Aalto me-
nestyi lähes kaikissa lukuaineissa, mutta matematiikka oli silti 
alusta lähtien hänen vahvin lajinsa. Horila puolestaan menestyi 
erityisesti ainekirjoituksessa ja oli muutenkin niin hyvä kynämies, 
että hänen kirjoituksiaan lähetettiin koululaisten valtakunnallisiin 
kirjoituskilpailuihin. Horilan kohdalla näkyi jo varhain myös ylei-
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sempi humanistinen suuntautuneisuus, eikä esimerkiksi Aallon 
paraatiaine matematiikka koskaan oikein tuntunut luontuvan Hori-
lan ajattelutapaan. Saikkala oli arvosanoilla mitaten tasavahva niin 
humanistisissa kuin luonnontieteellisissäkin oppiaineissa, mutta 
hänen kiinnostuksensa kohdistui kuitenkin jo tuolloin selvästi suo-
menkieleen ja erityisesti historiaan.99

Junnilan keskikoulussa saavuttamista arvosanoista ei vielä 
pysty näkemään mitään erityistä suuntautumista joko humanisti-
siin tai matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, ei toisaalta myös-
kään mitään ilmiselvää heikkoutta. Paras yksittäinen oppiaine oli 
uskonoppi, jonka arvosana oli kaikissa kahdeksassa keskikouluai-
kaisessa todistuksessa kymmenen. Historiasta Junnila sai toisella 
luokalla vielä kaksi yhdeksikköä, mutta kolmannelta luokalta alka-
en pelkkiä kymppejä. Suomenkielestä Junnila sai yhden kahdek-
sikon, neljä yhdeksikköä ja kolme kymppiä. Ainekirjoituksesta tuli 
yleensä yhdeksikköjä, mutta viidennellä luokalla vain kahdeksikot. 
Maantiedossa kehitys oli samanlaista kuin historiassa, siis toisella 
luokalla yhdeksiköt ja sen jälkeen pelkkiä kymppejä. Eläinopista ja 
kasviopista Junnila sai yhdeksikköjä, eläinopin arvosanan noustes-
sa viimeisessä todistuksessa kymppiin. Matematiikassa tavallisin 
arvosana oli yhdeksän, joukossa muutama kahdeksikko ja kymppi. 
Keskikoulussa luetut kielet sujuivat nekin tasaisesti yhdeksikköjen 
seuratessa toisiaan, ruotsinkielen kahden kahdeksikon vahvista-
essa sääntöä.100

Keskikoulun päästötodistus keväältä 1927 täydentää omalta 
osaltaan kuvaa Junnilasta yleislahjakkaana nuorukaisena:101

Käytös 10 Geometria 10

Ahkeruus ja tarkkaavaisuus   9 Fysiikka   9

Uskonoppi ja kirkkohistoria 10 Kemia   9

Suomen kieli   9 Eläinoppi 10

Ainekirjoitus   8 Kasvioppi   9

Ruotsin kieli   9 Kaunokirjoitus   7
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Saksan kieli   9 Piirustus   7

Maantieto 10 Musiikkioppi   9

Historia 10 Voimistelu 10

Laskuoppi   8 Terveysoppi 10

Algebra 10 Kirjanpito   9

Junnila ja hänen ystävänsä lukeutuivat niin yleisen asenteensa 
kuin arvosanojensakin puolesta ns. hyvien oppilaiden joukkoon 
koulussaan, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tietoja poikien 
edesottamuksista löytyisi myös Tyrvään suomalaisen yhteiskou-
lun rangaistuspäiväkirjasta. Junnila oli pojista ensimmäinen, jonka 
nimi kirjoitettiin rangaistuspäiväkirjaan, sillä hän sai kolmannella 
luokalla puolen tunnin jälki-istunnon oltuaan vallaton oppitunnilla. 
Neljännen luokan syksyllä Horila puolestaan joutui tunniksi jälki-
istuntoon kadotettuaan arvostelukirjan. Yleisesti ottaen Junnilan 
luokan oppilaat olivat toisen, kolmannen ja neljännen luokan ai-
kana tavattoman rauhallisia, sillä heidän tililleen kirjattiin noiden 
kolmen vuoden aikana yhteensä vain 12 rikkomusta. Keskikoulun 
viimeisen lukuvuoden 1926–1927 kohdalla rangaistuspäiväkirjas-
sa on sitä vastoin merkintöjä poikkeuksellisen paljon, kaikkiaan 
26. Heti lukuvuoden alussa joutui 12 luokan oppilasta kertahei-
tolla jälki-istuntoon tuntien häiritsemisestä, joukossa koko nelikko 
Junnila-Saikkala-Aalto-Horila. Myöhemmin samana lukuvuonna 
Horila joutui vielä kahdesti ja Saikkala kerran jälki-istuntoon häi-
ritsemisestä, Aalto myös vielä kertaalleen, syynä silloin sopimaton 
käytös.102

Siirtyminen yläluokille näyttää rauhoittaneen oppilaita sel-
västi, sillä rangaistuspäiväkirjaan kirjattiin lukuvuonna 1927–1928 
yhteensä vain seitsemän Junnilan luokkaa koskevaa merkintää. 
Edellisenä lukuvuonna pariin kolmeen kertaan rangaistut Horila, 
Saikkala ja Aalto eivät joutuneet nyt kertaakaan jälki-istuntoon. 
Junnilan tilille sen sijaan kirjattiin kaksi rikkomusta, molemmat hel-
mikuussa 1928. Kolmantenatoista päivänä Junnila sai tunnin jälki-
istuntoa ”uppiniskaisuudesta”, kuten ”rikoksen laatu” on rangaistus-
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päiväkirjassa mainittu. Neljä päivää myöhemmin Junnila sai vielä 
yhdessä kahden muun oppilaan kanssa puolentoista tunnin jälki-
istunnon, jonka syynä oli poistuminen tunnilta ja röyhkeä käyttäy-
tyminen. Viimeiset Junnilaa ja hänen lähimpiä ystäviään koskevat 
rangaistuspäiväkirjan merkinnät ovat joulukuun kolmannelta päi-
vältä 1928, jolloin seitsemäsluokkalaiset Junnila, Saikkala ja Aalto 
saivat kaksi tuntia jälki-istuntoa sopimattomasta käytöksestä.103

Junnilan ja hänen ystäviensä kouluaikaisten rikkomusten ja 
niistä saatujen rangaistusten tarkastelun yhteydessä on syytä vie-
lä erikseen kiinnittää huomiota syyslukukauteen 1928. Äsken jo 
mainittiin, että Junnila, Saikkala ja Aalto saivat 3. joulukuuta kukin 
kahden tunnin jälki-istunnon sopimattomasta käytöksestä. Tämä 
sinänsä tavanomainen rikkomus ei yksinään herätä sen suurem-
paa mielenkiintoa, mutta seitsemännen luokan arvostelut syyslu-
kukaudelta paljastavat, että poikien käytös oli jättänyt enemmän-
kin toivomisen varaa, sillä joulutodistukseen Junnilan, Saikkalan ja 
Aallon käytösarvosanoja on alennettu. Kahdella viimeksi mainitul-
la käytösarvosana on kahdeksan, Junnilalla vain seitsemän. Käy-
tösarvosanan alentaminen oli erittäin poikkeuksellinen toimenpide. 
Kyse oli ainoasta tapauksesta Junnilan koko oppikouluaikana kun 
hänen luokkansa arvosteluissa esiintyy jokin muu käytösarvosana 
kuin kymmenen.104

Oliko Junnilan, Saikkalan ja Aallon saaman jälki-istunnon pe-
rusteeksi mainittu sopimaton käytös niin törkeää, että tämä yksit-
täinen tapaus johti käytösarvosanojen alentamiseen vai oliko kyse 
pitkin syksyä jatkuneesta huonosta käytöksestä? Tunnetut lähteet 
eivät anna kysymykseen suoraa vastausta, mutta syyslukukauden 
1928 arvosanojen perusteella voisi ajatella, että käytösarvosano-
jen alentamisella saattaisi olla jotain tekemistä Junnilan, Saikkalan 
ja Aallon englanninkielestä saamien nelosten kanssa. Englantia lu-
ettiin Tyrvään suomalaisessa yhteiskoulussa vain lukioluokilla eikä 
se ollut ylioppilaskirjoitusaine, joten oppilaat suhtautuivat siihen 
varsin välinpitämättömästi. Tämä tuskin kuitenkaan pelkästään 
selittää poikien syksyn 1928 huonoja englannin arvosanoja, sillä 
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kahdessa edellisessä arvioinnissa Junnila, Saikkala ja Aalto olivat 
saaneet englannista arvosanan yhdeksän. Sen sijaan seuraava 
Junnilan muistelmiin sisältyvä lausuma englannin opiskelusta saat-
taa hyvinkin selittää niin englannin arvosanan jyrkän putoamisen 
yhdeksiköstä neloseen kuin käytösarvosanojen alentamisenkin:

Englannin tunneilla me poikaoppilaat olimme kaiken lisäksi aika kurittomia, 

minä muiden mukana, ellen peräti muita pahempana. Kun me muissa aineis-

sa emme juuri tällaiseen käytökseen syyllistyneet, taisi olla niin, että kuritto-

muutemme englannin tunneilla johtuikin siitä, että englannin opettajamme oli 

varsin hauskan näköinen nuori nainen. Osoitimme kai ihastustamme hieman 

nurinkurisella tavalla tekemällä käyttäytymisellämme opettajaparkamme elä-

män varmaankin aika sietämättömäksi.105

Heräävä kiinnostus kauniimpaa sukupuolta kohtaan sai myös jär-
kevämpiä ilmenemismuotoja kuin hauskan näköisten opettajatta-
rien kiusaamisen oppitunneilla. Pojat alkoivat nimittäin yläluokilla 
ollessaan säännöllisesti käydä lähiseudulla tansseissa ja muissa 
nuorten suosimissa riennoissa. Mieleenpainuvia tapauksia olivat 
erityisesti Tyrvään Myllymaassa pidetyt suulitanssit, joista ei aina 
suinkaan tarvinnut palata suorinta tietä kotiin.106

Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun oppilaiden vapaa-ajan har-
rastuksiin kuului 1920-luvulla yöjuoksun lisäksi paljon muutakin ur-
heilua: pesäpalloa, hiihtoa, yleisurheilua, jopa nyrkkeilyä. Kouluun 
perustettiin vuonna 1926 oikein oma urheiluseurakin, joka sai ni-
mekseen ”Raju”. Seuran edustajat osallistuivat menestyksellisesti 
suojeluskunnan kilpailuihin ja seura järjesti myös omia mittelöitään 
niin kesä- kuin talvilajeissakin. Koulun urheilukuningas 1920-luvun 
lopussa oli kiikkalainen Aatos Tala. Junnila ei niittänyt laakereita 
urheilukilpailuissa, mutta antoi oman panoksensa Rajun toimin-
taan seuran varapuheenjohtajana vuonna 1929.107

Koulun poikien vapaa-ajasta lohkaisi 1920-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla merkittävän osansa myös suojeluskuntatoiminta. 
Osallistuminen suojeluskunnan harjoituksiin koettiin suoranaisena 
velvollisuutena koulun poikien keskuudessa. Junnilakin kävi suoje-
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luskunnassa nelisen vuotta, vaikka ei kuulunutkaan koulun innok-
kaimpien suojeluskuntamiesten joukkoon.108

Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun toverikunnan toimintaan 
löi 1920-luvun alusta lähtien leimansa nouseva heimoaate. Tuo-
vi Koskinen kirjoittaa koulun 50-vuotishistoriikissa, että ”syksyl-
lä 1927 Aaro Ahtee ja keväällä 1928 Pekka Leikkaa juurruttivat 
heimoaatetta väkevästi. Sama intomielisyys uhkuu seuraavankin 
vuoden puheenjohtajien Tuure Junnilan ja Anna-Kaisa Hosian 
toiminnasta.” Koskisen käyttämiä lähteitä ei historiikissa mainita, 
mutta yleisesti ottaen hänen kirjoituksensa oppilaiden vapaa-ajan 
harrasteista näyttäisi perustuvan koulun vuosikertomuksiin. Junni-
lan toiminnasta toverikunnan puheenjohtajana syksyllä 1928 onkin 
vuosikertomuksessa maininta, mutta tarkempia tietoja Junnilan 
toiminnan laadusta ei siinä yhteydessä kerrota. Koulun arkistoon 
ei myöskään sisälly toverikunnan pöytäkirjoja tai muita sellaisia 
asiakirjoja, joihin Koskisen lausuma Junnilasta voisi perustua tai 
joiden avulla Junnilan kouluaikaista suhtautumista heimoasiaan 
voisi tarkemmin tutkia. Tapio Horila, joka itse oli voimakkaasti aja-
massa Karjalan asiaa Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun piirissä, 
epäilee kuitenkin suuresti Koskisen luonnehdintaa Junnilan into-
mielisyydestä heimoasiaan. Horila ei muista Junnilan koskaan ol-
leen mukana koulun heimohenkisissä tilaisuuksissa ja sanaa ”in-
tomielinen” hän pitää ehdottomasti vääränä puhuttaessa Junnilan 
suhtautumisesta heimoasiaan yleensä.109

Varsinaisen koulutyön saralla siirtyminen keskikoulusta luki-
oluokille merkitsi opiskelun yleisen vaatimustason nousua. Vaati-
mustason kohoamisen voi selvästi havaita tarkasteltaessa Junni-
lan luokan oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvoja. Luokan 
kaikkien aineiden keskiarvo putosi heti syksyllä 1927 edellisenä 
keväänä annettuun keskikoulun päätösarvosteluun verrattuna noin 
seitsemällä kymmenyksellä päätyen niinkin alhaiseen lukuun kuin 
6,77. Lukuaineiden keskiarvo laski vielä enemmän, lähes kahdek-
san kymmenystä lukemaan 6,71. Luokan keskiarvot tulivat tämän 
alkushokin jälkeenkin jäämään varsin alhaiselle tasolle, sillä seit-
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semän paremmalle puolelle onnistuttiin palaamaan vasta ylioppi-
laskeväänä 1930.110

Vaatimustason nousu näkyi Junnilankin kohdalla, sillä hänen 
yläluokilla saavuttamansa keskiarvot jäivät selvästi jälkeen keski-
kouluaikaisista. Asemansa luokan parhaana oppilaana Junnila säi-
lytti toki edelleen. Lukuaineissa Junnila oli paras kaikissa kuudessa 
arvostelussa ja kokonaiskeskiarvojen vertailussakin ykköstila meni 
ohi vain syksyllä 1927, jolloin Saikkala oli niukasti parempi. Koko 
luokan keskiarvoihin verrattuna Junnilan saavuttamat keskiarvot 
olivat myös edelleen sangen kovatasoisia: 111

VI lk.

sl 

1927

VI lk.

kl 

1928

VII lk.

sl 

1928

VII lk.

kl 

1929

VIII lk.

sl 

1929

VIII lk.

kl 

1930

LUKUAINEET

Junnila

Luokka

8,69

6,71

8,69

6,52

8,14

6,44

8,58

6,57

8,64

6,75

9,17

7,51

KAIKKI

Junnila

Luokka

8,53

6,77

8,46

6,65

8,13

6,59

8,29

6,68

8,50

6,86

9,00

7,55

Luokan yleisen linjan mukaisesti Junnilan parhaiden ystävien kes-
kiarvot heikkenivät yläluokille siirryttäessä selvästi siitä mitä ne 
olivat aikaisemmin olleet. Verrattaessa poikia keskiarvojen perus-
teella toisiinsa voi todeta, että Saikkala menestyi heistä yläluokilla 
Junnilan jälkeen parhaiten. Saikkala oli edelleen myös varsin ta-
sainen eri oppiaineissa, kuten oli ollut keskikoulussakin. Aallon ja 
Horilan keskiarvot jäivät nyt selvästi jälkeen Junnilan ja Saikkalan 
keskiarvoista, mikä johtui ennen muuta siitä, että Aallon ja Horilan 
suoritustaso vaihteli eri oppiaineissa huomattavasti. Aalto pärjäsi 
edelleen hyvin matematiikassa ja Horila loisti entiseen tapaansa 
ainekirjoituksessa. Horilan ongelmana oli yhä matematiikka, Aalto 
puolestaan menestyi nyt ainekirjoituksessa aikaisempaa heikom-
min. Molemmilla oli lisäksi omat vaikeutensa vieraissa kielissä.
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Junnilan parhaaksi yksittäiseksi oppiaineeksi nousi yläluokilla 
historia, josta hän sai vielä kuudennella luokalla yhdeksiköt, mutta 
sen jälkeen pelkkiä kymppejä. Muistelmissaan Junnila mainitsee-
kin historian olleen matematiikan ohella hänen lempiaineensa ja 
arvelee, että ”eräänä syynä tähän oli varmaan se, että meillä oli 
yläluokilla historiassa ja samalla suomenkielessä etevä opettaja, 
maisteri Leino Penzin”, joka oli ”vaativa, mutta opetuksessaan sel-
keä ja asiallinen”.112

Junnila saavutti toisessa mieliaineessaan matematiikassa ylä-
luokilla yleensä hieman huonompia arvosanoja kuin historiassa, 
mutta oppikoulun päästötodistuksessa niin laskuopin ja algebran 
kuin geometrian ja trigonometriankin arvosana on kymmenen. 
Matematiikkaa opetti yläluokilla koulun rehtori Yrjö Sarasto, josta 
Junnila toteaa muistelmissaan, että ”kyllä hän oli hyvä opettajakin, 
mutta ei hän tässä tehtävässä kuitenkaan yltänyt samalle tasolle 
kuin rehtorina”.113

Muissa lukuaineissa tavallisin Junnilan yläluokilla saama ar-
vosana oli yhdeksän, muutaman kahdeksikon heikentäessä sar-
jaa. Tästä säännöstä merkitsivät poikkeusta alaspäin ainoastaan 
eräät vieraista kielistä saadut heikommat arvosanat. Saksan ja 
ruotsin kirjallisuudesta Junnila sai kahdeksikkoja ja yhdeksikköjä, 
samoin englannista lukuun ottamatta yhtä edellä jo mainittua ne-
losta. Heikompia arvosanoja tuli ennen muuta saksan kieliopista ja 
kirjoituksesta, josta Junnila sai kolme kertaa seitsemän ja kahdes-
ti kuutosen. Ruotsinkielen kieliopista ja kirjoituksesta Junnila sai 
kahdeksikkojen lisäksi kerran arvosanaksi seitsemän.

Muistelmissaan Junnila kritisoi melko voimakkaasti Tyrvään 
suomalaisessa yhteiskoulussa annettua kieltenopetusta todeten 
mm., että se oli ”ylen yksipuolisesti vain vieraskielisen tekstin ym-
märtämiseen ja samalla – erityisesti saksan kielessä – kieliopin 
sääntöjen osaamiseen keskittynyttä. Puhuttua kieltä ei sen sijaan 
opetettu juuri ollenkaan, eikä sitä niin ollen myöskään opittu.” Sil-
loisen kieltenopetuksen painotukset tulivat Junnilan kohdalla esiin 
esimerkiksi siinä, ettei Junnila ylioppilaaksi tullessaan pystynyt juu-
rikaan puhumaan saksankieltä tai ymmärtämään puhuttua saksaa, 
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mutta silti hän selviytyi oppikoulupohjalta vaivatta saksankielisestä 
tieteellisestä kirjallisuudesta, jota joutui yliopisto-opintojensa aika-
na lukemaan. Ruotsia Junnila ei oppikoulun jäljiltä pystynyt puhu-
maan tai ymmärtämään senkään vertaa kuin saksaa, mutta kirjal-
lisessa muodossa ruotsikin sujui. Englanti oli jäänyt oppikoulussa 
aivan hataralle pohjalle ja Junnila joutuikin aikuisiällä aloittamaan 
englannin opinnot uudestaan lähes nollapisteestä. Englannista tuli 
myöhemmin kuitenkin Junnilan parhaiten hallitsema vieras kieli, 
jota hän kykeni paitsi lukemaan myös suhteellisen hyvin puhu-
maan.114

Oppikoulun päättyessä keväällä 1930 Junnilan todistuksessa 
oli historiassa, matematiikassa, kirkkohistoriassa ja terveysopissa 
kymppi sekä yhdeksiköt uskonopissa, filosofian alkeissa, suomen-
kielen kieliopissa ja kirjallisuudessa, ainekirjoituksessa, maantie-
dossa, eläinopissa, biologiassa, fysiikassa, kemiassa, kirjanpidos-
sa, ruotsinkielen kirjallisuudessa, saksankielen kirjallisuudessa, 
musiikkiopissa ja voimistelussa. Kasviopista ja englanninkielestä 
Junnila sai vain kahdeksikon. Heikoin arvosana oli piirustuksen 
kuutonen. Saksan- ja ruotsinkielen kieliopista ja kirjoituksesta ei 
oppikoulun päätösarvostelussa annettu lainkaan erillisiä arvosa-
noja.115

Ylioppilaskirjoituksissa Junnila saavutti laudatur-arvosanan 
äidinkielessä, reaalikokeessa, matematiikassa ja ruotsinkielessä. 
Ainoastaan saksankieli meni heikommin, tuloksena cum laude ap-
probatur. Kaikkiaan 21 Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun oppilas-
ta osallistui ylioppilaskirjoituksiin keväällä 1930. Heistä 15 läpäisi 
kirjoitukset, joukossa myös Junnilan läheisimmät ystävät Toivo 
Aalto, Jouko Saikkala ja Tapio Horila.116

Junnilan seitsenvuotinen taival Tyrvään suomalaisessa yhteis-
koulussa päättyi ylioppilasjuhliin kevätlukukauden 1930 lopussa. 
Junnilan osalta koulunkäynti oli sujunut tasaisesti ja vailla ongel-
mia. Oman luokkansa muodostamassa yhteisössä Junnila oli erot-
tunut hyvien arvosanojensa ansiosta keskiverto-oppilaasta, mutta 
muutoin hän näyttäisi olleen tavallinen oppilas muiden tavallisten 



59

oppilaiden joukossa. Perusluonteeltaan Junnila oli Tapio Horilan 
mukaan koko kouluajan varsin rauhallinen, joskin toisinaan Jun-
nila saattoi muuttua hyvinkin vilkkaaksi, tutussa seurassa jopa 
riehakkaaksi. Tutussakaan porukassa Junnilasta ei kuitenkaan tul-
lut jutunkertojaa tai vitsiniekkaa, vaan hänen huumorissaan oli jo 
tuolloin myöhemmältä ajalta tuttu sarkastinen sävy. Kuten rangais-
tuspäiväkirjan merkinnät kertovat, ei Junnila myöskään ollut täysin 
vapaa nuoruusiälle tyypillisestä kuohunnasta.117

Tulevaisuudensuunnitelmistaan Junnila ei paljastanut kou-
lutovereilleen muuta kuin sen, että aikoo mennä opiskelemaan 
Helsingin yliopistoon. Opinnot saivat kuitenkin vielä odottaa, sillä 
seuraavan vuoden ajaksi Junnilalle oli tiedossa ohjelmaa asevel-
vollisuuden suorittamisen muodossa.118

Sotamies Junnilan asepalvelus jää kesken

Junnila aloitti asevelvollisuutensa suorittamisen 12. kesäkuuta 
1930 Kajaanin Sissipataljoonassa, joka oli vuodesta 1921 ollut 
sijoitettuna Hämeenlinnaan. Konekiväärikomppaniaan määrätyn 
alokas Junnilan palvelus keskeytyi ensimmäisen kerran jo kym-
menen päivän jälkeen, kun hän joutui ilmeisesti sairauden takia 
kahdeksi viikoksi lomalle. Heinäkuulta lokakuun alkuun Junnila oli 
palveluksessa normaalisti, mutta sitten hän sairastui ja joutui perä-
ti kahdeksi kuukaudeksi toipumislomalle. Loman päätyttyä Junnila 
palasi Linnan kasarmille, mutta lähinnä vain luovuttamaan varus-
teensa, sillä 15. joulukuuta 1930 hänet vapautettiin lopullisesti va-
kinaisesta palveluksesta ja siirrettiin nostoväen II luokkaan.119

Muistelmissaan Junnila kuvaa keskeytykseen päättynyttä ase-
palvelustaan seuraavasti: ”Vaikka olin toki ollut kouluaikanani suo-
jeluskunnassa, niin kuin siihen aikaan ilman muuta asiaan kuului, 
mikään ’sotahullu’ en ollut, enkä sotilaallinenkaan. En niin ollen 
erityisesti viihtynyt enkä menestynyt sotaväessä. Kaiken lisäksi 
sairastuin - - - .”120
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Junnila ei koskaan tuon tarkemmin perustellut sitä, miksei viih-
tynyt armeijassa. Hän ei myöskään liene milloinkaan kertonut mi-
ten asepalveluksen kesken jäämisen koki tai pohtinut keskeyttämi-
sen mahdollisia vaikutuksia myöhempiin vaiheisiinsa.

Syyt viihtymättömyyteen saattoivat tietenkin olla moninaiset. 
Junnilan maininta sotilaallisuuden puuttumisesta tuskin viittaa 
mihinkään yleiseen armeijakielteisyyteen. Voisikin ajatella, että 
Junnilan tapauksessa huonon viihtyvyyden taustalla on alituisen 
sairastelun lisäksi saattanut olla sellaisia tekijöitä kuin tottumat-
tomuus sotilaalliseen kuriin, fysiikan pettäminen ja ehkäpä myös 
tietty ulkopuolisuuden tunne sosiaalisissa suhteissa.

Junnila oli ollut suojeluskunnassa, mutta sotilaskurin totaali-
suus on silti saattanut yllättää hänet ja voi olla, ettei hän kyennyt 
sisäistämään armeijan edustaman kurikäsityksen merkitystä, vaan 
koki ankaran sotilaskurin vain ulkoisena kurinpitämisenä ja pikku-
maisuutena. Jos Junnila tulkitsi asian näin, on kokemus huonosta 
viihtymisestä hyvinkin ymmärrettävissä tältä pohjalta. Minkään-
laisena niskurointina tai ongelmina esimiessuhteissa mahdollinen 
kuriin sopeutumattomuus ei tullut esiin, ei ainakaan siinä mitassa, 
että se näkyisi sotilaspassin arvosteluissa.121

Junnila ei nuorukaisena ollut mikään urheilullinen tyyppi, vaikka 
olikin saanut oppikoulussa hyviä arvosanoja voimistelusta. Junnila 
ei milloinkaan ollut aktiivisesti harrastanut mitään urheilulajia eikä 
hän ollut joutunut laittamaan fysiikkaansa koetukselle myöskään 
maa- ja metsätöissä niin maatalon poika kuin olikin. Luultavaa on-
kin, että Junnilan ruumiillisen suorituskyvyn rajat tulivat armeijassa 
varsin nopeasti vastaan. Ruumiinrakenteeltaan 175,5-senttinen ja 
63-kiloinen Junnila oli normaali, joskin armeijan rasituksia ajatellen 
hieman heiveröinen.122

Ulkopuolisuuden tunnetta koskeva arvio voi olla aivan vääräkin, 
mutta toisaalta on hyvin vaikea kuvitella, että Junnila olisi ongel-
mitta löytänyt paikkansa konekiväärikomppanian nuorten miesten 
joukosta. Kesäkuussa 1930 Hämeenlinnan punaisen tiilikasarmin 
pihalle kun ryhmittyi koko parikymmentä kesää nähneiden nuorten 
miesten ikäluokka pienoiskoossa. Rivissä oli niin talollisten, entis-



61

ten torppareiden kuin työmiestenkin poikia, rinnan ylioppilaita ja 
lapsesta saakka kovaa työtä tehneitä karskeja nuorukaisia. Junnila 
oli Tyrvään suomalaisessa yhteiskoulussa ollut tavallinen oppikou-
lupoika muiden joukossa, mutta sissipataljoonan konekiväärikomp-
paniassa hän tuskin oli kovin hyvin kotonaan. Junnilasta nimittäin 
puuttui tyystin kaikki sellainen kovapintainen jätkämäisyys, jota 
tuossa porukassa pärjäämiseen epäilemättä olisi tarvittu. Lisäksi 
on selvää, että jatkuva sairastelu ja pitkät poissaolot jo sinällään 
aiheuttivat vieraantumista komppanian arjesta ja asetovereista.

On vaikea sanoa, miten Junnila armeija-ajan ja sen ennenai-
kaisen päättymisen tuoreeltaan koki. Kouluaikana Junnila oli lähes 
aina ollut luokkansa paras oppilas, jolta kaikki oli käynyt helpos-
ti. Armeijassa Junnila kulki jälkijoukoissa ja päätyi keskeyttäjäksi. 
Olisi outoa, ellei tilanteen muutos olisi nuoren miehen mielessä 
tuntunut miltään. Toisaalta jo kouluaikana oli käynyt selväksi, että 
Junnila oli ennen kaikkea lukumies, ei mikään sitkeä sissityyppi. 
Siinä mielessä armeijakokemukset eivät varmaankaan muuttaneet 
Junnilan käsitystä omista taipumuksistaan. Keskeyttäminen tuskin 
myöskään murskasi tulevaisuutta koskevia toiveita, sillä ura armei-
jan palveluksessa ei liene kuulunut Junnilan tavoitteiden joukkoon. 
Kuitenkin jo keskeyttämisen sinänsä olisi luullut olevan Junnilalle 
henkisesti kova paikka, olihan kerran aloitetun asian jättäminen 
kesken pahassa ristiriidassa sen talonpoikaisen velvollisuudentun-
teen kanssa, johon Junnilaa oli pikkupojasta asti kasvatettu.

Entä vaikuttiko keskeyttäminen Junnilan myöhempiin vaihei-
siin? Olisivatko esimerkiksi Junnilan ylioppilasvuodet muodostuneet 
toisenlaisiksi, jos hän olisi suorittanut palveluksensa loppuun? Kir-
joittamassaan ”Maanviljelijä Martti Ilmari Junnilan elämänvaiheet” 
-teoksessa Junnila tulkitsee veljensä voimakasta paneutumista 
henkisiin ja taiteellisiin harrastuksiin eräänlaisena kompensaationa 
tämän terveysongelmille.123 Samankaltainen kompensaationäkö-
kulma saattaisi osaltaan selittää myös Tuure Junnilan eräisiin 
opinnollisiin valintoihin liittyvää muuten rannattomalta vaikuttavaa 
akateemisuutta sekä poikkeuksellisen paljon aikaa vieneitä ylioppi-
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lasaikaisia kulttuuriharrastuksia. Voisi myös ajatella, että armeijan 
keskeyttämisellä ja siihen liittyvillä tuntemuksilla olisi ollut muiden 
seikkojen ohella oma vaikutuksensa siihen, että Junnila pysytteli 
erossa Akateemisesta Karjala-Seurasta, jonka piirissä sotilaallisil-
la ihanteilla ja sotilaskuntoisuudella oli keskeinen sijansa.

Kompensaationäkökulma ja mahdollinen vaikutus AKS:stä syr-
jässä pysyttelemiseen ovat päättelyn varassa olevia vaikutuksia 
eikä armeijan kesken jäämisellä välttämättä ollut mitään tekemistä 
noiden asioiden kanssa. Ainakin yksi täysin varma seuraus ase-
palveluksen keskeyttämisellä kuitenkin oli: sen takia Junnila joutui 
jäämään kotirintamalle talvisodan alkaessa vuonna 1939.

Ylioppilasvuodet

Satakuntalaisena Helsingissä

Junnila ei jäänyt kotinurkkiin murehtimaan onnettomasti päättynyt-
tä asepalvelustaan, vaan pakkasi laukkunsa ja lähti Helsinkiin aloit-
taakseen yliopisto-opintonsa jo kevätlukukauden 1931 alussa.

Ensimmäinen opiskelijaboksi löytyi Katajanokalta Kauppiaan-
katu yhdeksästä ja seuraava naapurikorttelista Luotsikatu kuudes-
ta. Siitä matka jatkui Mariankatu kolmeentoista Kruununhakaan ja 
vuonna 1934 takaisin Katajanokalle Luotsikatu ykköseen. Viimei-
sen ylioppilasvuotensa 1935–1936 Junnila asui Lähetyshotellissa 
Annankadun ja Ratakadun kulmatalossa.124

Junnila kirjoittautui luonnollisesti Helsingin yliopiston Satakun-
talaisen osakunnan jäseneksi. Osakunnan järjestämässä tervetuli-
aistilaisuudessa inspehtoripari J. J. Mikkola ja Maila Mikkola, joista 
viimeksi mainittu tunnetaan paremmin kirjailijanimellään Maila Tal-
vio, toivotti uudet satakuntalaiset fuksit tervetulleeksi osakuntaan. 
Seremonia oli inspehtoripari Mikkolan osalta toistunut kymmeniä 
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kertoja, mutta helmikuun 1931 tilaisuudessa oli aivan erityistä 
tunnelmaa siitä syystä, että Mikkolat olivat silloin viimeistä kertaa 
inspehtoriparin ominaisuudessa kyseisessä tilaisuudessa läsnä. 
Junnilan ylioppilasajan ensimmäisinä kuukausina Satakuntalaisen 
osakunnan toiminnassa keskeisessä asemassa olivat muutoinkin 
professori Mikkolan ja hänen kirjailijavaimonsa neljännesvuosisa-
taisen inspehtorikauden päättymiseen liittyvät haikeat ja juhlavat 
tilaisuudet.125

Mikkolan jälkeen satakuntalaisten inspehtoriksi tuli professori 
O. J. Tuulio, jonka inspehtorikausi kesti kolme ja puoli vuotta päät-
tyen syksyllä 1934. Junnilan kahden viimeisen ylioppilasvuoden 
ajan inspehtorina oli professori Edwin Linkomies, joka noihin aikoi-
hin oli myös aktiivinen oikeistopoliitikko.126

Junnilan ensimmäisinä opiskeluvuosina satakuntalaisten osa-
kuntaharrastus eli jonkinlaista hiljaiselon vaihetta. Osanotto osa-
kunnan kokouksiin oli ennätyksellisen vähäistä eikä illanviettoi-
hinkaan tahtonut tulla väkeä. Syitä vuosien 1931–1933 laimealle 
osakunta-aktiivisuudelle saattoi olla monia, mutta toisaalta opis-
kelijapolvien vaihtuessa on aaltoliike myös aktiivisuudessa hyvin 
tavanomainen ja luonnollinen ilmiö. Lähestyttäessä 1930-luvun 
puoltaväliä satakuntalaisten osakuntainnostus kasvoikin jälleen 
tuntuvasti. Muistelmissaan Junnila mainitsee, ettei hänestäkään 
koskaan tullut mitään osakunta-aktiivia ja toteaa, että asiaan ”vai-
kutti sekin että olin siihen aikaan erittäin ujo ja kammosin kaikkea 
julkista esiintymistä”.127

Satakuntalaisen osakunnan pöytäkirjat vuosilta 1931–1936 
vahvistavat kuvaa Junnilasta hiljaisena osakuntalaisena,128 mutta 
mistään korostuneesta passiivisuudesta ne eivät suinkaan todista, 
pikemminkin päinvastoin. Lukuvuonna 1931–1932 Junnila valittiin 
osakunnan lehden Satakuntalaisen toimitussihteeriksi, Satakun-
talaisen osakunnan kirjeenvaihtajaksi Ylioppilaslehteen ja osa-
kunnan julkaisuvaraston inventaarion suorittajaksi, jonka lisäksi 
osakunnan kotiseututoimikunta mainitsi hänet eräänä sopivana lu-
ennoitsijana tulevaa opintokerhokiertuetta ajatellen, joskaan häntä 
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ei luennoitsijaksi lopulta nimetty. Lukuvuonna 1932–1933 Junnila 
valittiin puolestaan osakunnan verotuslautakunnan jäseneksi. Lu-
kuvuonna 1933–1934 Junnilalla ei ollut osakunnan piirissä tehtä-
viä, mutta sen sijaan hän kirjoitti Satakuntalaiseen aktiivisesti pa-
kinoita nimimerkillä ”Standardiylioppilas”. Lukuvuonna 1934–1935 
Junnilan tehtäväksi tuli pitää osakunnan vuosijuhlassa puhe ko-
tiseudulle. Lisäksi Junnila valittiin osakunnan kesäjuhlatoimikun-
nan kokoonkutsujan varamieheksi sekä Kiikan ”pitäjänpäälliköksi”, 
jonka tehtävänä oli yhdessä osakunnan suomalaisuustoimikunnan 
kanssa edistää suomalaisuusasiaa pitäjässä. Viimeisen lukuvuo-
tensa 1935–1936 ajaksi Junnila valittiin osakunnan opintotoimi-
kunnan jäseneksi vastuualueenaan valtiotieteet sekä jäseneksi 
kirjastotoimikuntaan.129

Osakunta oli tietysti myös epävirallisen yhdessäolon ja sosiaa-
lisen kanssakäymisen paikka. Satakuntalaisen osakunnan miesy-
lioppilailla oli 1930-luvulla tapana kerääntyä keskipäivän aikaan ja 
iltaisin osakunnan klubi- eli tupakkahuoneeseen viettämään aikaa, 
väittelemään ja lukemaan lehtiä. Civis Junnilankin tapasi säännöl-
lisesti osakunnan tupakkahuoneesta, lähinnä sanomalehden taak-
se linnoittautuneena. Pysyäkseen perillä päivänpolitiikan kulusta 
ja sen painotuksista Junnila luki lähes päivittäin läpi kaikki pää-
kaupungin sanomalehdet niiden puoluekantaan katsomatta. Kes-
kustelut eivät lehtiinsä uppoutunutta Junnilaa juurikaan näyttäneet 
kiinnostavan, mutta tosiasiassa välinpitämättömyys oli näennäistä 
ja aika ajoin kuuluikin lehden takaa jokin terävän sarkastinen huo-
mautus.130

Tupakkahuoneesta satakuntalaiset siirtyivät Vanhan ylioppilas-
talon Ylioppilaskahvilaan eli ”Baariin” jatkamaan juttujaan. Varsin-
kaan iltapäivisin, jolloin satakuntalaisia oli Baarissa usein koolla, 
ei Junnilaa juuri koskaan näkynyt. Tavallisin vastaus kysymykseen 
”missä Junnila on?” oli yleensä: ”Se on taas kuuntelemassa Eino 
Kailaa.” Iltaisin Junnila sen sijaan kävi usein Baarissa tekemässä 
”kolpakkostrategiaa”, kuten hän asian itse muistelmissaan ilmai-
see.131
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Taloustieteiden opinnot

Pääopintosuunnan valitseminen ei ollut Junnilalle mikään itses-
täänselvyys. Kouluaikaisia lempiaineitaan historiaa ja matematiik-
kaa Junnila ei edes harkinnut ryhtyvänsä opiskelemaan. ”Syynä 
oli se, että silloisen hyvin rajoitetun tieto- ja kokemuspiirini valos-
sa kumpikin näytti merkitsevän lähinnä valmistumista oppikoulun 
opettajan ammattiin, ja siihen en tuntenut vetoa.” Lakitiedettä Jun-
nila pysähtyi harkitsemaan lähinnä alan tarjoamien ammatillisten 
mahdollisuuksien takia, mutta hylkäsi lakitieteen lopulta koska se 
”tuntui silloisten älyllisten ja tiedollisten harrastusteni kannalta jol-
lakin tavoin arkiselta ja kuivalta”.132

Ilmeisesti Junnilan mainitsemat älylliset ja tiedolliset harrastuk-
set, joita hän ei tarkemmin erittele, olivat syynä siihen, että hän tun-
si ”vetoa opiskeluun filosofisessa tiedekunnassa”. Lopulta Junnila 
päätyi opiskelemaan taloustieteitä133, vaikka ei juuri tiennytkään 
”mitä ne oikein sisällään pitivät”. Mitään ammatinvalinnallista pe-
rustetta Junnila ei muistelmissaan päätymiselleen taloustieteisiin 
esitä. Taloustieteiden valintaan vaikuttivatkin ilmeisen ratkaisevasti 
Arvo Junnilan veljelleen kertomat tiedot ”Ernst Nevanlinnan loista-
vasta toiminnasta silloisena finanssiopin professorina”. Lieneekin 
niin, että Junnila hakeutui taloustieteiden pariin ennen kaikkea Ne-
vanlinnan maineen vetämänä ja valitsi samasta syystä pääaineek-
seen finanssiopin eikä kansantaloustiedettä, vaikka suoritti myös 
jälkimmäisessä laudatur-arvosanan.134

Ernst Nevanlinna oli väitellyt tohtoriksi vuonna 1899 historian 
alalta ja koko hänen varhaiskautensa tuotanto koostuu finanssi-
historiallisista tutkimuksista. Opiskellessaan Saksassa vuosina 
1899–1900 Nevanlinna oli kuunnellut Gustav von Schmolleria ja 
Adolf Wagneria, joihin Saksan kansantaloustieteessä tuolloin joh-
tavassa asemassa ollut nuorempi historiallinen koulukunta pitkälti 
henkilöityi. Uransa alkuvaiheessa myös Nevanlinna kannatti histo-
riallisen koulukunnan ajatuksia ja vielä vuonna 1913 hän puhui von 
Schmollerista ja Wagnerista hyvin arvostavasti.135
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Nevanlinna oli välillä pitkään poissa tieteen parista toimien mm. 
senaattorina, kansanedustajana ja Uuden Suomen päätoimittaja-
na sekä Kokoomuspuolueen luottamustehtävissä. Vuodesta 1913 
alkaen Nevanlinna opetti kansantaloutta Kauppakorkeakoulussa, 
mutta päätoimisesti hän pääsi palaamaan tieteelliselle uralle vasta 
1920-luvun alussa. Vuosina 1922–1924 Nevanlinna toimi Turun yli-
opiston kansantaloustieteen vt. professorina ja vuonna 1924 hänet 
nimitettiin Helsingin yliopiston finanssiopin professorin virkaan.136

Nevanlinnan tieteellisessä ajattelussa tapahtui 1910-luvun lo-
pulla ja 1920-luvun ensimmäisinä vuosina merkittävä muutos, jon-
ka seurauksena hän etääntyi historiallisen koulukunnan opeista ja 
alkoi suhtautua aikaisempaa myönteisemmin abstraktiin teoriaan. 
Muutoksen taustalla vaikutti ennen muuta ruotsalainen Gustav 
Cassel, jonka ajatuksia Nevanlinna ryhtyi kannattamaan ja teke-
mään tunnetuksi Suomessa.137

Nevanlinna oli armoitettu luennoitsija ja opettaja, filosofi Eino 
Kailan ohella oman aikansa suurimpia akateemisia puhujia. Nevan-
linnalla oli kaksi opintojensa alkuvaiheessa oleville ylioppilaille tar-
koitettua luentokurssia, joista toinen käsitteli kansantaloustiedettä 
ja toinen julkista taloutta. Kun Junnila aloitti Nevanlinnan luentojen 
kuuntelemisen syksyllä 1931, oli vuorossa kansantaloustieteen pe-
ruskurssi.138

Muistelmissaan Junnila ylistää Nevanlinnaa estoitta:

Hän oli loistavin luennoitsija, jota opiskeluvuosinani Helsingin yliopistossa 

kuuntelin. - - - Mutta hän ei ollut suinkaan vain räiskyvän elävä asioiden esit-

täjä; hän oli silti myös tiiviisti asiassa pysyvä ja ajatukseltaan hyvin selkeä 

tieteenalansa edustaja. - - - Nevanlinna erosi tavallisista professoriluennoit-

sijoista erityisesti luentojensa harvinaisen elävyyden, jopa suoranaisen lois-

tokkuuden ansiosta.139

Junnila ehti seurata Nevanlinnan opetusta vain lukuvuoden 1931–
1932, sillä tämä kuoli yllättäen syyskuussa 1932. Nevanlinnan 
poismeno oli masentava isku hänen oppilailleen ja Junnila kertoo, 
että myös hänen kaltaisensa ”lukujaan vasta haparoiden aloittele-
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va opiskelija koki sen suorastaan henkilökohtaiseksi menetyksek-
si”.140

Nevanlinnan jälkeen finanssiopin professoriksi tuli Ilmari Ko-
vero, joka oli väitellyt vuonna 1911 maataloustieteellisessä tiede-
kunnassa yksityisyritysten vuositaseiden omaisuusarvostuksista. 
Ennen professoriksi tuloaan Kovero oli opettanut mm. Suomen 
liikemiesten kauppaopistossa ja Kauppakorkeakoulussa sekä toi-
minut kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston päällikkönä. 
Kirjoitettuaan kirjanpidon perusoppikirjoja Kovero julkaisi 1920-lu-
vulla tutkimuksia tullikysymyksistä ja vapaakauppateoriasta. 1930-
luvulla hänen tieteellinen mielenkiintonsa kohdistui ennen kaikkea 
verotuskysymyksiin.141

Nuoren Junnilan arvostuksissa ”hiukan kumararyhtinen ja pu-
keutumiseltaan ja muutenkin ulkonaiselta olemukseltaan ja esiinty-
miseltään vaatimaton” professori Kovero jäi selkeästi Nevanlinnan 
varjoon. Koverosta tiedemiehenä Junnila toteaa muistelmissaan, 
että ”hän oli kapea-alainen, mutta huolellinen ja tunnontarkka, 
eräissä suhteissa teräväkin”. Luennoitsijana Kovero oli Junnilan 
mukaan ”valitettavasti rutikuiva. Juuri tässä suhteessa hänen ja 
Nevanlinnan välillä oli eroa kuin yöllä ja päivällä.”142

Kansantaloustieteen professorina Junnilan opiskeluaikana oli 
J. H. Vennola, joka oli tullut kansantaloustieteen oppituolin haltijak-
si jo vuonna 1908. Vennola lukeutui koko uransa ajan saksalaisen 
historiallisen koulukunnan kannattajiin ja taloustieteiden historiaa 
tutkinut Erkki Pihkala toteaakin hänen olleen ”nykymittapuun mu-
kaan lähinnä yhteiskuntahistorioitsija”.143

Vennola kuului niiden professoreiden joukkoon, jotka Suomen 
itsenäistymisen jälkeen sijoittuivat korkeisiin valtiollisiin asemiin. 
Edistyspuolueeseen lukeutunut Vennola oli eduskunnan jäsene-
nä 1918–1930 ja hoiti useita keskeisiä ministerintehtäviä toimien 
mm. pääministerinä vuosina 1919–1920 ja 1921–1922. Viimeksi 
Vennola oli valtiovarainministerinä P. E. Svinhufvudin hallituksessa 
1930–1931, jonka jälkeen hän palasi päätoimisesti hoitamaan pro-
fessorin virkaansa yliopistolle.144
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Tiedemiehenä Vennola oli 1930-luvulla edelleen tiiviisti kiinni 
historiallisen koulukunnan ajattelussa ja myös kansantaloustieteen 
tutkintovaatimuksia leimasi tuolla vuosikymmenellä pysyvyys. Pih-
kalan mukaan Vennola oli myös ”hyvin ymmärtäväinen” kuuluste-
lija, jonka tenteistä selvisi vaikka ei tutkintovaatimusten teoreetti-
sesti vaativampia osuuksia olisi hallinnutkaan.145

Junnila kritisoi muistelmissaan Vennolaa todeten, ettei tämä 
enää politiikasta luovuttuaan ”jaksanut sillä tavalla kuin Nevanlinna 
uudelleen paneutua kansantaloustieteen ongelmiin ja uudempiin 
virtauksiin”. Junnilan mukaan Vennola ”oli ainakin 1930-luvulla jo 
aivan väsähtänyt, eikä hänen luennoistaan ja seminaareistaan pal-
joakaan oppia saanut”.146

Junnilan muistelmiin sisältyvien luonnehdintojen perusteella ei 
jää epäselvyyttä siitä, kuka taloustieteitä opettaneista professo-
reista oli ollut hänen suosikkinsa. Junnila myöntää itsekin, että tu-
tustuminen Ernst Nevanlinnaan yliopistollisena opettajana oli teh-
nyt ”nuoreen, maalta tulleeseen ylioppilaaseen - - - lähtemättömän 
vaikutuksen”. Samassa yhteydessä Junnila muistuttaa kuitenkin, 
että hänen käsityksensä Nevanlinnasta saattaisi olla huomattavas-
ti kriittisempi, jos hän olisi tullut tämän kanssa tekemisiin myöhem-
min ja kypsyneempänä, sillä kuten Goethe sanoo Faustissaan:

Ken vasta kehkee, kiittää mielellään;

ken valmis on, ei mielly mihinkään.147

Nevanlinnan varsinainen taloustieteellinen vaikutus 1930-luvun 
alussa opintonsa aloittaneeseen ikäpolveen jäi pitkälti hänen kirjal-
lisen tuotantonsa varaan. Erityisesti Nevanlinnan ”Julkinen talous 
ja sen asema yhteiskunnallisessa talouselämässä” (1930) ja ”Yh-
teiskunnallisen talouselämän pääpiirteet” (1932) olivat finanssiopin 
lukijoille perusteoksia ja niiden pohjalta Junnilakin ryhtyi kehittä-
mään näkemystään julkisen talouden kentästä ja käsitteestä.148

Kansantaloustieteessä Nevanlinnalla ei ollut merkittävää 
omaa tuotantoa, mutta Nevanlinnan vaikutus jatkui sikäli, että hän 
oli aikanaan saanut ujutetuksi kansantaloustieteen pitkälti vuosi-
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sadan alusta peräisin olleiden tutkintovaatimusten joukkoon Gus-
tav Casselin pääteoksen ”Theoretische Sozialökonomie”. Casselin 
teos pysyi tutkintovaatimuksissa vuoteen 1935 saakka ja se muo-
dosti 1930-luvun ensimmäisen puoliskon ylioppilaille varsinaisen 
johdantokurssin kansantaloustieteen teoreettisiin kysymyksiin. 
Samaan aikaan Junnilan kanssa opintonsa aloittaneen ja kan-
santaloustieteen professoriksi myöhemmin päätyneen Lauri O. af 
Heurlinin mukaan Casselin teoksella oli ”ratkaiseva vaikutus mei-
dän nuorten kehitykseen. Meille avartui käsitys siitä, minkälaista 
kansantaloustieteen pitää olla. Kun on omaksunut kansantalous-
tieteen teoreettisen pohjan, ei ole niin kovin vahingollista, vaikka 
sovellukset olisivat lampaiden laskemista.”149

Maineikas taloustieteilijä Gustav Cassel oli ollut alkujaan ma-
temaatikko. Hän oli väitellyt tohtoriksi matematiikan alalta vuonna 
1895 ja toimi ennen siirtymistään kansantaloustieteen pariin mate-
matiikan opettajana ja tutkijana. Casselin matemaatikon tausta nä-
kyi selvästi hänen kansantaloustieteellisessä tutkimustyössään ja 
teoreettisessa ajattelussaan. Cassel kritisoi historiallista koulukun-
taa ja halusi tehdä kansantaloustieteestä eksaktin tieteen, jonka 
teoria rakentuisi samanlaiselle selvälle ja kiinteälle kvantitatiiviselle 
pohjalle, joka oli ominainen puhtaalle matematiikalle ja luonnon-
tieteille. Cassel suosi deduktiivista metodia sekä käytti tutkimuk-
sissaan runsaasti matematiikkaa ja varsinkin Casselin hintaopissa 
matematiikalla oli keskeinen sijansa.150

Teoreettisista kysymyksenasetteluista kiinnostunut Lauri O. af 
Heurlin otti epäilemättä riemumielin vastaan Casselin teoreettiset 
ja matemaattiset painotukset. Suomen ensimmäisenä puhtaasti 
teoreettista ajattelua edustaneena kansantaloustieteilijänä myö-
hemmin tunnetuksi tulleen af Heurlinin tieteelliseen kehitykseen 
Casselilla varmasti voikin sanoa olleen ratkaiseva vaikutus.151

Junnilakin oli kiinnostunut Casselista ja käsitteli tämän oppeja 
esimerkiksi finanssiopin tutkielmissaan.152 Junnilalle Casselista ei 
kuitenkaan tullut johdattajaa teoreettisen ja matemaattisen tutki-
muksen maailmaan. Viimeksi mainittuun johtopäätökseen tulee 
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ainakin, jos asiaa tarkastelee Junnilan 1940-luvulla julkaisemien 
tutkimusten valossa, sillä ne olivat niin aihevalinnoiltaan, kysymyk-
senasetteluiltaan kuin metodisestikin varsin käytännönläheisiä. 
Myöskään matematiikalla ei Junnilan tutkimuksissa ollut merkittä-
vää asemaa. Kulloinkin tutkimuksen kohteena olleen ilmiön histo-
riallisen taustan selvittelyyn Junnila sen sijaan paneutui aina san-
gen perusteellisesti.

Vaikka Junnilan pidättyvä suhtautuminen liialliseen teoreti-
sointiin ja haluttomuus irrottautua empiriasta ja ilmiöiden histori-
allisesta taustasta näyttääkin hänen myöhempien tutkimustensa 
valossa ilmeiseltä, ei hän heti kättelyssä hylännyt teoriaa. Junnilan 
1930-luvun puolivälissä kirjoittamat tutkielmat osoittavat, että hä-
nellä oli tuolloin tiettyä harrastuneisuutta taloustieteiden käsitteis-
tön ja tutkimuskohteen teoreettissävyiseen pohdintaan. Casselin 
julkisen talouden käsitettä ja tämän oppia kollektiivitarpeista kä-
sittelevät finanssiopilliset tutkielmat olivat rakenteeltaan ja toteu-
tukseltaan verraten oppilasmaisia ja ongelmanasetteluiltaan ehkä 
hieman haettuja. Nämä tutkielmat samoin kuin laajempi taloustoi-
minnan käsitettä koskeva tutkielma rakentuivat siten, että Junnila 
ensin laajasti referoiden esitteli tutkimuksen kohteena olevan opin, 
jonka jälkeen hän lähinnä tutkimuskirjallisuuteen nojautuen arvioi 
tätä oppia. Toteutustavasta johtuen tutkielmien itsenäinen aines 
jäi varsin vähäiseksi, mutta tutkielmat osoittavat joka tapauksessa 
paitsi kiinnostusta Casselin käsitteistöä kohtaan myös yleisempää 
pyrkimystä taloustieteiden kentän hahmottamiseen ja niiden tutki-
muskohteiden määrittelyyn.153

Tutkielmien aiheet kertovat ehkä omalta osaltaan myös Jun-
nilan pyrkimyksestä päästä eroon siitä epämääräisyydestä, joka 
hänen muistelmiensa mukaan Helsingin yliopiston taloustieteel-
lisessä opetuksessa tuolloin vallitsi. Junnila toteaa, että sekä ta-
loustieteiden opetuksen taso että taloustieteiden arvostus olivat 
laskeneet selvästi Nevanlinnan kuoleman myötä. Sen jälkeen ta-
loustieteitä leimasi Junnilan mukaan tuo epämääräisyys, johon 
hän kertoo perinpohjaisesti kyllästyneensä.154
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Niin totaalista Junnilan kyllästyminen ei kuitenkaan ollut, että 
hän olisi kokonaan muille urille lähtenyt. Junnilan kandidaatin to-
distukseen sisältyykin laudatur-arvosana sekä finanssiopissa että 
kansantaloustieteessä. Pääaineena luetun finanssiopin laudatur 
on merkitty ”erinomaisin tiedoin” suoritetuksi, kansantaloustietees-
tä on annettu puolestaan ”hyvät tiedot”. Pääaineen arvosanaan ei 
ole huomauttamista, mutta löysäkätisenä arvostelijana tunnetulta 
professori Vennolalta saatu ”hyvät tiedot” ei kyllä todista mistään 
erityisestä asianharrastuksesta. Junnila sanoo itsekin toisessa yh-
teydessä, että sen mitä hän kansantaloustieteestä ja sen teoriasta 
tietää, hän tietää 1940-luvun puolivälissä lukemansa perusteel-
la.155

Looginen aihe tarkasteltavaksi Junnilan taloustieteellisten 
opintojen yhteydessä olisi myös hänen laajemman taloudellisen 
ja talouspoliittisen näkemyksensä kehittyminen ylioppilasvuosina. 
Junnilan ylioppilasaika oli yleismaailmallisen laman ja siitä toipumi-
sen aikaa. Junnilan taloudellisen ajattelun kehitystä silmällä pitäen 
olisikin tärkeää tietää, miten hän suhtautui maassamme 1930-lu-
vun ensimmäisellä puoliskolla tai ylipäätään tuolla vuosikymmenel-
lä harjoitettuun talouspolitiikkaan ja siitä käytyihin keskusteluihin. 
Tämän tärkeän aihepiirin tarkastelua ei kuitenkaan voi rakentaa 
edes Junnilan muistelmien varaan, sillä hän sivuuttaa laman muis-
telmissaan lähes tyystin. Eräässä toisessa muistelmatyyppisessä 
kirjoituksessaan Junnila selittää 1930-luvun alun poliittisia levot-
tomuusilmiöitä taloudellisilla tekijöillä, mutta ei siinäkään kirjoituk-
sessaan ryhdy tarkastelemaan aihetta yksityiskohtaisemmin.156

Lama ei koskettanut Junnilaa henkilökohtaisesti juuri millään 
lailla,157 joten siinä mielessä tuon vaiheen sivuuttaminen muistel-
makirjoituksissa on ymmärrettävää. Hämmästyttävää on sen si-
jaan se, ettei Junnila myöhemmissä taloudellisissa puheissaan ja 
kirjoituksissaan, aivan yksittäisiä huomautuksia lukuun ottamatta, 
juuri koskaan palannut 1930-luvun talouspolitiikkaan. Vuoden 1938 
taloudellinen tilanne oli kylläkin usein vertailukohtana esimerkiksi 
Junnilan esityksissä, joissa hän kritisoi sodanjälkeistä talouspoli-



72

tiikkaa. Mitään laajempia vauhdinottoja 1930-luvulta Junnila ei kui-
tenkaan harrastanut.

Tämä havainto on sikäli yllättävä, että esimerkiksi sotienjälkeis-
tä ulkopolitiikkaa analysoidessaan Junnila haki usein vertailukohtia 
itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä ja kauempaakin. Pidemmän 
historiallisen ulottuvuuden puuttuminen Junnilan talouspoliittisis-
ta esityksistä yllättää siksikin, että Junnilan myöhemmin esittämät 
näkemykset näyttäisivät sopivan varsin hyvin yhteen sen uusklas-
siseksi luonnehditun valtion puuttumattomuutta talouselämään 
korostaneen talouspoliittisen linjan kanssa, jota Suomessa pula-
vuosina noudatettiin. 1930-luvun talouspolitiikkaa, kuten muutakin 
tuon vuosikymmenen politiikkaa, tosin kritisoitiin sotien jälkeen an-
karasti, mutta pelko joutumisesta leimatuksi tuon kritiikin yhteydes-
sä tuskin kuitenkaan olisi estänyt Junnilaa ottamasta 1930-luvun 
talouspolitiikan ansioita esille, jos hän olisi siihen tarvetta tuntenut. 
Syystä tai toisesta Junnila ei kuitenkaan sotia edeltävästä talous-
politiikasta paljoa puhunut. Sen sijaan hän lähti taloudellisissa esi-
tyksissään yleensä liikkeelle sotavuosista ja välirauhan jälkeisestä 
tilanteesta, mikä sinällään toki oli aivan luonnollinen lähtökohta.158

1930-luvun talouspolitiikan puuttuminen Junnilan puheista, 
kirjoituksista ja muistelmista pistää joka tapauksessa epäilemään 
vähintään sitä, miten aktiivisesti Junnila todellisuudessa mahtoi 
ylioppilasaikanaan seurata ajankohtaista talouspolitiikkaa ja siitä 
käytyä keskustelua. Edellä on mainittu, että Junnila kävi päivittäin 
Satakuntalaisessa osakunnassa lukemassa pääkaupungin lehdet 
ja olisi melko outoa, jos taloustieteiden opiskelija olisi hypännyt ta-
loussivujen yli. Toisaalta voi ajatella, että tietynlainen kyllästymi-
nen taloustieteiden epämääräisyyteen olisi voinut heijastua myös 
siten, ettei Junnila niin kovin intensiivisesti olisi jaksanut seurata 
ajankohtaista talouspolitiikkaakaan.

Junnilan vaitonaisuus 1930-luvun talouspolitiikasta pakottaa 
myös tiettyyn pidättyvyyteen hänen talouspoliittisten näkemyk-
siensä kehitystä koskevissa arvioinneissa. Ilman Junnilan 1930-lu-
kua koskevaa hiljaisuutta olisi akateemisen jälkiviisauden nimissä 
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melkoinen kiusaus päätellä, että maailmansotien välillä harjoitettu 
uusklassinen talouspolitiikka vaikutti suuresti, ellei jopa ratkaise-
vasti Junnilan talouspoliittisten näkemysten kehitykseen. Tällainen 
tulkinta voitaisiin toki esittää nytkin ja se saattaisi jopa pitää yhtä 
todellisuuden kanssa. Ottaen huomioon Junnilan vaitonaisuuden 
on kuitenkin syytä pidättyä tällaisen tulkinnan esittämisestä ja pi-
tää sitä vain yhtenä mahdollisena Junnilan taloudellisia näkemyk-
siä selittävänä taustatekijänä.

Mainittakoon vielä, että myös Junnilan mahdollisten talous-
poliittisten esikuvien etsinnässä olisi kiusaus esittää hyvinkin 
suoraviivaisia tulkintoja. Esimerkiksi Junnilan talousnäkemyksen 
liberalistinen pohjavire ja hänen kriittinen suhtautumisensa sosi-
aalipolitiikkaan ovat hyvinkin yhdensuuntaisia Gustav Casselin nä-
kemysten kanssa. Pelkästään tällä perusteella ei kuitenkaan ole 
syytä tehdä Casselista Junnilan talouspoliittista oppi-isää.159

Muita opintoja ja kulttuuriharrastuksia

Junnilan filosofian kandidaatin tutkintoon sisältyi finanssiopin ja 
kansantaloustieteen laudaturien lisäksi laudatur-arvosana sosiolo-
giassa sekä approbatur-arvosanat valtio-opissa ja matematiikas-
sa.160

Sosiologian ja valtio-opin opintonsa Junnila ohittaa muistel-
missaan maininnalla. Matematiikan approbaturin Junnila kertoo 
suorittaneensa ”sen tähden, että olin perin pohjin kyllästynyt Ne-
vanlinnan jälkeisen kansantaloustieteen niin kuin sosiologiankin 
opiskelun epämääräisyyteen ja halusin todistaa itselleni, että sen-
tään pystyn älyllisesti hiukan vaativampaankin toimintaan”.161

Arvosanojen suorittamiseen tähtäävien opintojen ohella Jun-
nila seurasi myös muiden oppiaineiden luentoja. Junnila kertoo 
kuunnelleensa muun muassa kouluaikaisen lempiaineensa his-
torian luentoja. ”Mutta silloiset historian professorit, niin Jalma-
ri Jaakkola kuin Arno Cederberg, vaikka kirjoittivatkin kumpikin 
varsin luettavia kirjoja, olivat kuivahkoja luennoitsijoina. Heitä ei 
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pitkäänkään jaksanut kuunnella.” 1930-luvun kenties näkyvimmän 
akateemisen persoonan, filosofi Eino Kailan luennoilla Junnila sen 
sijaan viihtyi hyvin. Kailan luennot olivat yleensäkin ylioppilaiden 
keskuudessa erittäin suosittuja ja niiden seuraaminen kuului Matti 
Klingen mukaan ”akateemisen nuorison eliitin välttämättömiin har-
rastuksiin, pääopintosuunnasta riippumatta”.162

Junnila seurasi uskollisesti Kailan filosofian historian ja persoo-
nallisuuden psykologian luentoja, mutta ei erikoisemmin välittänyt 
tämän tietoteorian luennoista. Kailan puhetaito, älyllisyys ja laa-
ja-alainen sivistyneisyys näyttävät erityisesti tehneen vaikutuksen 
Junnilaan, joka muistelmissaan kuvaa eloisaan tapaan tuota suur-
ta suomalaista filosofia tehden samalla vertailuja Nevanlinnaan:

Kaila oli lahjakkuudessa Ernst Nevanlinnan veroinen, ja tiedemiehenä luullak-

seni tätä omintakeisempi ja syvällisempi. - - - Mutta niin kuin ei ollut Nevan-

linna, ei ollut myöskään Kaila mikään ahdas ”fakki-idiootti”. Hänen skaalansa 

oli päinvastoin varsin laaja. - - - Kuten Nevanlinna myös Kaila oli erinomainen 

puhuja, ei tosin esitystavaltaan yhtä loistelias ja valloittava, mutta henkevä ja 

syvällinen. - - - Muistiinpanoja hänellä toki luennoidessaan oli, mutta hän ei 

ollut niihin suinkaan orjallisesti sidottu, vaan lähti usein korokkeen takaa kä-

velemään luentosalin täyttävän kuulijakunnan edessä syvämietteisen näköi-

senä. Hieman teatraalisestikin syvämietteisen näköisenä – ja samalla hyvin 

koristeellisen näköisenä. Kaila ei ollut yhtä pitkä ja komea kuin Nevanlinna, 

mutta hän oli hyvin hauskan näköinen, suorastaan kaunis mies, ja sen hän 

myös tiesi.163

Junnila kertoo lukeneensa opiskeluaikanaan lisäksi runsaasti kau-
nokirjallisuutta ja seuranneensa aktiivisesti aikakauden kirjallisia 
keskusteluja. Kirjallisuusharrastuksensa myötä Junnila tuli lähei-
seksi ystäväksi itseään paria vuotta vanhemman, teologiaa opiskel-
leen Armo Nokkalan kanssa. Junnila ja Nokkala kävivät yhdessä 
silloin tällöin istumassa iltaa Catanian ravintolassa, joka oli tuolloin 
kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden suosiossa. Junnila kertoo muis-
tavansa noilta käynneiltä hyvin mm.
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Frans Emil Sillanpään rehevänä oluttaan maistelemassa, pidättyväisemmän 

Sigrid-rouvansa seurassa. Muistan myös runoilijana suuresti arvostamani 

Uuno Kailaan, joka oli Nokkalan vanha tuttava. Istuimme kerran kolmistaan 

samassa pöydässä. Vaikka minäkin olin hiukan aikaisemmin juhlinut kielto-

lain kaatumista, juuri siihen aikaan olin aivan raitis. Skitsofreenisen herkkä ja 

epäluuloinen Kailas kuitenkin epäili, että olin raitis vain vakoillakseni häntä, ja 

murjotti hiljaisena koko illan.164

Ylioppilasvuosinaan Junnila alkoi myös säännöllisesti käydä Kan-
sallisteatterissa katsomassa näytelmiä. Niin tämä harrastus kuin 
kaunokirjallisuuden lukeminenkin muodostuivat sittemmin pysyvik-
si ajanvietteiksi Junnilalle.165

Junnila ei tyytynyt kulttuuriharrastuksissaan pelkästään lukijan 
ja katsojan rooleihin, vaan kokeili kykyjään runouden parissa. Jun-
nilan runoharrastus oli alkanut jo oppikoulun yläluokilla, jolloin hä-
net oli mm. runojensa perusteella hyväksytty Nuoren Voiman Liiton 
jäseneksi. Tuon nuorisomme erilaisia rakentavia harrasteita edis-
täneen liiton jäseniä olivat myös Tapio Horila ja Martti Junnila.166

Junnilan Nuoren Voiman Liitolle harrastusnäytteinä tammi-
kuussa 1930 lähettämät runot ”Aromaa”, ”Matkalla”, ”Rukous”, 
”Painajainen”, ”Kullanetsijät”, ”Uni”, ”Pohjantähti” ja ”Vanki” ovat 
säilyneet Nuoren Voiman Liiton arkistossa. Näytteeksi näistä Jun-
nilan 19-vuotiaana kirjoittamista runoista on seuraavassa esitetty 
runo ”Vanki”.167

Vanki

Vankina kahleissa virua saan

keskellä suuren erämaan.

Nilkkojen, ranteiden lihaa syö

raskas, viiltävä rautavyö.

Olen käteni, jalkani kahlitut

turhaan verille raastanut.

Haavoista virtaa verivuo,

hiekka vertani ahnaasti juo.
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Päivisin kehrä auringon

tuskaani ilkkuen katsellut on.

Öisin petojen hiivintää

kuulen, ja silmien kiiluvan nään.

Joskus taivaalle keitahan

nään kangastuksena kohoavan.

Kaukainen, kaukainen keidas tää

on täynnä kaunista elämää:

Rannoilla virtojen vilpeiden

soi naurunhelinä iloinen.

Alla palmujen lehteväin

on riemua lasten leikkiväin.

Unelmat ihanan vapauden

täyttävät villinä sydämen.

Mutta haavat raajoissa muistuttaa:

Olen kahleissa tylyn ma erämaan.

Tuure Junnila, Vanki. (1930)

Ylioppilasvuosinaan Junnila jatkoi runoharrastustaan niin pitkälle, 
että viimeisteli pienen runokokoelman ja tarjosi sitä kustannetta-
vaksikin. Kielteinen kustannuspäätös oli nuorelle ylioppilaalle suuri 
pettymys, mutta myöhemmin Junnila oli pelkästään tyytyväinen 
siitä, ettei hänen runojaan aikanaan oltu julkaistu, sillä ”olisin var-
maan saanut ne moneen kertaan silmilleni poliittisten väittelyjen 
kuumuudessa”.168

Junnila ja Akateeminen Karjala-Seura

Junnilan opiskeluvuosina ylioppilaspolitiikkaa hallitsi Akateeminen 
Karjala-Seura, joka oli ollut määräävässä asemassa Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnassa vuoden 1926 alusta lähtien.169
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Suomalaisuus, heimoaate ja vahva maanpuolustustahto olivat 
keskeisimpiä AKS:läisiä aatteita. AKS:n tavoitteena oli sisäisesti 
yksimielisen ja ulkoisesti voimakkaan suomalaisen valtion luomi-
nen. Lopullisena päämääränä oli ryhtyä rakentamaan ”Suur-Suo-
mea, pohjoisen ugrilaisen rodun lujaa ja ylpeätä imperiumia, jonka 
piirissä Suomen suvun hajaantuneet pirstaleet olisivat jälleen yh-
tyneinä”. AKS oli myös kommunisminvastainen liike, jonka jäsenet 
puhuivat ”ryssästä vain hammasta purren” ja näkivät Suomen kult-
tuurisena etuvartiona idän uhkaa vastaan.170

Organisaationa AKS oli sotilaallisesti järjestetty ja johtaja-
keskeinen. Hierarkia, käskytyssuhteet ja kurinalaisuus leimasivat 
AKS:ää jopa siinä määrin, että ulkopuoliset saattoivat pitää seuraa 
puolisotilaallisena järjestönä. Käytännössä kurinalaisuus kuitenkin 
perustui pitkälti vapaaehtoisuuteen, alokas- ja kokelasaikana si-
säistettyyn ja valalla vahvistettuun velvollisuudentuntoon.171

Suomenkieliset miesylioppilaat muodostivat perusjoukon, jonka 
keskuudesta AKS:n jäsenet valikoituivat. Sosiaaliselta taustaltaan 
AKS:n tyypillisin jäsen oli joko papin tai maanviljelijän poika.172

Junnila ei koskaan liittynyt AKS:ään, mikä oli erikoista paitsi 
hänen talonpoikaista taustaansa ajatellen, myös siksi että monet 
Junnilan ystävistä liittyivät seuraan ja toimivat aktiivisesti sen pii-
rissä. Oliko Junnila 1930-luvulla siis jonkinmoinen ”patkuli”, jolle 
suomalaisuuden asia, heimoaate ja maanpuolustushenki olivat 
jääneet vieraiksi? Vai oliko AKS:n ulkopuolelle jääminen sittenkin 
luonnollisempaa kuin miltä ensisilmäyksellä näyttää?173

Junnilan ratkaisu tulee ymmärrettävämmäksi tarkasteltaessa 
satakuntalaisten ylioppilaiden liittymisaktiivisuutta yleensä. Sa-
takuntalaisen osakunnan jäsenet eivät nimittäin olleet kovin in-
nokkaita liittymään AKS:ään, vaan eteläsuomalaisten ohella juuri 
satakuntalaiset pysyivät pisimpään vieraina AKS:n edustamalle 
suunnalle ylioppilaspolitiikassa. Esimerkiksi lukuvuoden 1926–
1927 alussa AKS:ään kuului vain kuusi satakuntalaista ylioppi-
lasta. Kymmenen vuotta myöhemmin satakuntalaiset tuntuivat jo 
ottaneen AKS:n omakseen, sillä lukuvuonna 1936–1937 Satakun-
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talaisen osakunnan varsin aktiivisesti toimineeseen AKS-osastoon 
kuului 40 jäsentä.174

Satakuntalaisessa osakunnassa AKS:ään liittyminen ei kuiten-
kaan missään vaiheessa saanut massaliikkeen luonnetta. Helsin-
gin yliopiston Satakuntalaiseen osakuntaan vuosina 1921–1940 
kirjoittautuneista 645 miesylioppilaasta 111 liittyi AKS:ään eli osa-
kunnan kaikista miespuolisista ylioppilaista jäseniä oli 17,2 pro-
senttia. Kaikkien osakuntien jäsenistä AKS:läisiä oli keskimäärin 
19,9 prosenttia. Tässä pitkän aikavälin vertailussa satakuntalaiset 
sijoittuvat Helsingin yliopiston 11 osakunnan joukossa kahdeksan-
nelle sijalle. Eniten AKS:n jäseniä suhteessa jäsenmäärään oli 
Pohjoispohjalaisessa osakunnassa (36,6 %) ja Eteläpohjalaisessa 
osakunnassa (34,2 %), vähiten Eteläsuomalaisessa osakunnassa 
(8,9 %).175

Tapio Horila on perustellut Satakuntalaisen osakunnan jäsen-
ten suhteellisen maltillista suhtautumista 1930-luvun ylioppilaspo-
litiikkaan erityisesti maakuntaluonteella. ”Satakuntalaiset tunsivat 
eräänlaista rodullista vastenmielisyyttä sellaista hysteerisesti kar-
juvaa tai nyyhkyttävää demagogiaa kohtaan, joka ei varsinkaan 
eräitten pohjoisempien osakuntien keskuudessa ollut harvinaista 
silloin, kun puhuttiin ’parlamentarismin mädännäisyydestä’ tai ’Tar-
ton häpeärauhasta’.”176

Myös eräät AKS:n 1930-luvun kehityspiirteet saattavat selittää 
Junnilan jättäytymistä seuran ulkopuolelle. Vuosikymmenen alus-
sa AKS:ää jakoi suhtautuminen Lapuan liikkeeseen. Kiista huipen-
tui vuonna 1932 kun noin sata jäsentä jätti AKS:n, joukossa useita 
nimekkäitä 1920-luvun vaikuttajia.177

AKS:n jäsenkehityksen kannalta tarkasteltuna sisäisen kiistan 
leimaamat ”lapualaisvuodet” muodostivat aallonpohjan kahden 
nousukauden välissä. Vuoden 1932 joukkoeron lisäksi ”lapualais-
vuosien” heikkoa jäsenkehitystä selittää se, että vuosina 1930 ja 
1931 yliopistoon kirjoittautuneista ylioppilaista poikkeuksellisen 
harva liittyi AKS:n jäseneksi. Vuonna 1933 AKS:n jäsenmäärä 
kääntyi voimakkaaseen kasvuun ja vahva jäsenkehitys jatkui myös 
seuraavina kahtena vuotena.178
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Sisäisen kiistan päättymisellä Lapuan liikettä myötäilevän 
suunnan voittoon oli selvä vaikutuksensa AKS:n ideologiseen kehi-
tykseen. Alkuaikoina keskeisessä asemassa olleet valkoisen Suo-
men perinnön vaalinta ja Suur-Suomi aate tulivat jälleen seuran 
hallitseviksi ideologisiksi teemoiksi. 1920-luvulla korostettu kan-
sallisen eheyttämisen ajatus puolestaan hävisi seuran tavoitteista. 
Vuodesta 1933 AKS alkoi yhä selvemmin marssia aikakauden oi-
keistoradikaalien ideologisten tunnusten merkeissä. Lähestymistä 
oikeistoradikaaleihin tapahtui myös käytännön tasolla, sillä AKS:
n läheisimmäksi yhteistyökumppaniksi tuli Isänmaallinen Kansan-
liike.179

”Lapualaisvuodet” merkitsivät myös järjestön sisäisen kurin ki-
ristymistä. Lokakuussa 1930 AKS hyväksyi seuran sihteerin Jussi 
Saukkosen laatimat ponnet, joissa mm. määriteltiin miten seuran 
hallituksen päätöksiä sai arvostella, korostettiin sotilaskurin ehdo-
tonta noudattamista ja todettiin, että seura oli järjestettävä ”soti-
laallista organisaatiota silmällä pitäen”.180

Satakuntalaisten yleinen passiivisuus ja AKS:n jäsenkehityk-
sessä ”lapualaisvuosina” tapahtunut notkahdus selittänevät osal-
taan Junnilan jäämistä seuran ulkopuolelle. Oma merkityksensä 
oli epäilemättä myös AKS:läisten käyttämällä ”hurmahenkisellä” 
retoriikalla, jota kohtaan Junnila tunsi suurta vastenmielisyyttä.181

Ratkaisevin tekijä lienee kuitenkin ollut AKS:ään olennaisesti 
kuulunut ja ”lapualaisvuosina” korostunut sotilaallinen kurinalai-
suus, jota Junnila kammosi. Vuodelta 1965 peräisin olevassa kirjoi-
tuksessaan ”30-luku minun näkökulmastani” Junnila sanoo, että

AKS holhosi liikaa jäsentensä poliittisia mielipiteitä. Tai minä ainakin sain sel-

laisen vaikutelman, ja pysyttelin seurasta sivussa. Halusin silloin kuten nytkin 

muodostaa mielipiteeni – mikä arvo niillä sitten onkin – itse, tyytymättä siihen 

muualla valmiiksi märehdittyyn ruokaan, jota silloin vaati purematta nieltäväk-

si AKS – ja tänään meidän virallinen ns. ulkopolitiikkamme.182

Muistelmissaan Junnila perustelee jättäytymistään AKS:n ulko-
puolelle juuri halullaan säilyttää ”henkinen vapautensa”.
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En halunnut, että minulle annetaan valmiita mielipiteitä ylhäältä päin, enkä 

halunnut toimia jonkin järjestön komennon mukaan. Saattaa olla, ettei AKS 

aivan niin pitkälle holhonnut jäsentensä poliittista mielipiteenmuodostumista 

ja toimintaa kuin kuvittelin. Mutta tiukalta, puolisotilaalliselta organisaatiolta 

se joka tapauksessa vaikutti. Sellaista vierastin ja jäin ulkopuoliseksi.183

Junnila pysytteli etäällä myös Isänmaallisesta Kansanliikkeestä, 
jonka aktiivisiin kannattajiin mm. hänen veljensä Martti ja veljesten 
vanha opettaja Taavi Kannari kuuluivat. Kannari oli joskus 1930-
luvulla valittanut Martti Junnilalle, että Tuuressa oli poliittisesti toi-
senlainen henki kuin heissä maakunnan miehissä. Muistelmissaan 
Junnila kuittaa Kannarin valittelut toteamalla, ettei ”siinä hengessä 
niin suurta eroa ollut, mutta IKL:n toimintaan mustine paitoineen 
kaikkineen en saanut makua”.184

Junnila lausuu niin ikään, etteivät ”minun senaikaiset poliittiset 
mielipiteeni niin kovin etäällä AKS-laisten tovereitteni mielipiteistä 
olleet”. Heimoaatteesta ja Suur-Suomesta Junnila ei sano mitään, 
mutta toteaa että AKS:n toiminnalla Helsingin yliopiston suoma-
laistamiskysymyksessä oli ”asiallisesti perusteltu pohja”, koska kie-
lisuhteet eivät yliopistossa ”vielä 1930-luvullakaan olleet suinkaan 
täysin tasapainoiset”. AKS:n työn ”maanpuolustushengen lujitta-
misessa ja sen levittämisessä nimenomaan opiskelevan nuorison 
keskuuteen ja tätä tietä reservinupseeristoon” Junnila nostaa seu-
ran merkittävimmäksi saavutukseksi.185

Edellä on lähdetty siitä olettamasta, että Junnila jättäytyi va-
paaehtoisesti AKS:n ulkopuolelle. Asetelman voi kuitenkin kään-
tää myös toisin päin ja kysyä: olisiko armeijan kesken jättänyttä 
Junnilaa edes hyväksytty AKS:n jäseneksi jos hän olisi halunnut 
siihen liittyä? AKS:n piirissä nimittäin ”suojeluskuntalaisuus, ase-
velvollisuuden tinkimätön suorittaminen ja reserviupseerikoulutus 
nähtiin kunnia-asiana”. Junnila epäilemättä tiesi tämän ja tunsi 
oman sotilaskuntoisuutensa puutteet. Ehkä tälläkin tietoisuudella 
oli oma vaikutuksensa siihen, ettei Junnilasta koskaan tullut AKS:
läisen veljeskunnan jäsentä.186
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Standardiylioppilas politikoi

Junnila kirjoitti osakuntalehti Satakuntalaiseen lukuvuonna 1933–
1934 kuusi pakinaa nimimerkillä ”Standardiylioppilas”. Pakinat jul-
kaistiin lehden keskustelupalstalla ja niiden tarkoituksena oli avata 
poliittista keskustelua Satakuntalaisessa, sillä kuten Standardiyli-
oppilas ensimmäisessä pakinassaan toteaa: ”Ylioppilaan henkisis-
tä harrastuksista politiikka on ehdottomasti ensi sijalla, ja kaiken 
kaikkiaankin se muodossa tai toisessa - - - saa niin suuren osan 
opiskelijan ajasta ja harrastuksista, että ylioppilaslehti, jossa ei kai-
kesta tästä ole heijastustakaan, ei ole aikansa tasalla.” Nimimerkki, 
joka säännönmukaisesti puhui itsestään monikon ensimmäisessä 
persoonassa, mainitsee pakinoiden näkökulmasta vielä: ”Meidän 
tarkoituksemme on tarkastella politiikan tekoa niin sanoaksemme 
alhaalta päin, s.o. niiden civisten piiristä käsin, joita ei koskaan 
nähdä foorumeilla, mutta kylläkin jostakin sieltä ylhäältä tulleen 
käskyn mukaan milloin marssimassa Snellmanin patsaalle, milloin 
viheltämässä Tasavallan ministereille.”187

Standardiylioppilaan pakinat ovat harvinainen näyte nuoren 
Junnilan kirjallisesta tyylistä. Säilyneet kuusi pakinaa ovat myös 
ainoat 1930-luvulta peräisin olevat alkuperäislähteet, joiden perus-
teella voi saada autenttisen kuvan siitä, millä mielellä Junnila oman 
nuoruusaikansa poliittista maailmanmenoa katseli. On tietenkin 
selvää, ettei Junnilan ja Standardiylioppilaan näkemysten välil-
le voi ilman muuta vetää yhtäläisyysmerkkiä. Olihan pakinoiden 
tarkoitus nimenomaan herätellä satakuntalaisia keskustelemaan 
ajankohtaisista kysymyksistä, joten Junnila saattoi Standardiyliop-
pilaana sanoa asioista terävämmin kuin hän olisi omalla nimellään 
kirjoittaessaan sanonut. Jonkinlaisen kuvan pakinat epäilemättä 
kuitenkin antavat myös Junnilan todellisista näkemyksistä.

Marraskuussa 1933 Standardiylioppilas polemisoi Tulenkan-
tajat-lehteä ja sen Neuvostoliittoa kohtaan tuntemia sympatioita 
vastaan:
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Tuolla lehdellä on eräitä avuja, sen toimituksella on laajat harrastukset ja 

valpas äly, mutta lehden henki on mahdoton. Lehti tuntee mm. kummallisen 

suurta sympatiaa nykyistä Venäjää kohtaan. Eräässä kirjoituksessa Neuvos-

toliitto esitetään maailman rauhan vilpittömimmäksi ajajaksi, eräässä toisessa 

taas väitetään kerrassaan, että länsimaisen sivistyksen painopiste on siirtynyt 

Germaniasta, Galliasta ja Britanniasta Ameriikkaan ja – Venäjälle. Sillä taval-

la! Ensimmäinen ajatus, joka tuollaista lukiessa herää, on lehden leimaami-

nen bolshevistisen propagandan palkatuksi palvelijaksi. Mutta jos nyt kerran 

omastakin puolestaan koettaisi olla ajattelematta lähimmäisestään pahaa ja 

kääntää kaikki parhain päin, niin voi ainoan mahdollisen selityksen tuohon 

kaikkeen nähdä vain siinä, että lehdellä on pyrkimys ennakkoluulottomuuteen 

tullut eräänlaiseksi itsetarkoitukseksi: Jotta vain osoitettaisiin oltavan mah-

dollisimman vapaita vallitsevista käsityksistä, esitetään moisia mielettömyyk-

siäkin. Näin on ennakkoluulottomuudesta kehittynyt pahin silmien sokaisija. 

Sillä on kai selviö, että vain umpisokea voi mennä vakavissaan kuvaamaan 

Venäjää faustisen kulttuurin jatkuvan kehityksen voimanlähteeksi ja koittavan 

maailmanrauhan aamunmaaksi.188

Standardiylioppilaan kritiikin kohteena oli muutenkin ”se vapaamie-
lis-kansanvaltais-sosialistinen sekasotku, joka muodostaa tulen-
kantajien ideologian”. Standardiylioppilaan mukaan tulenkantajien 
”erikoisuutena on muun lisäksi vahva usko työväenluokan mystil-
liseen sivistyskykyyn. Tämä on kai sen ’sosiaalisen ajattelutavan’ 
heijastumaa, joka nykyisin eräissä porvarillisissakin piireissä näyt-
tää olevan huudossa, mutta joka meistä on yksinkertaisesti identti-
nen sosialidemokraattisen ajattelutavan kanssa.”189

Joulukuussa 1933 Standardiylioppilas käsitteli parlamentaris-
mia, jonka tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta noina aikoina 
muutenkin keskusteltiin vilkkaasti, ja kysyi:

Miksi kaiken järjen nimessä sanotaan niiden, jotka arvostelevat parlamen-

tarismiamme, olevan ”vuosisataisen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksemme 

vihollisia”? Parlamentarismi on yhteiskuntarakennuksessamme pelkkä friisi, 

joka huoletta voidaan korvata toisella, ilman, että tuo rakennus silti oleellisesti 

muuttuu. Jos näin ei olisi, jos parlamentarismi päinvastoin olisi eräs yhteiskun-

tajärjestyksemme kulmakivi, niin silloin tuo järjestys ei olisikaan vuosisatai-



83

nen, vaan – kuudennesvuosisatainen. Ja sellaisena se olisi melkein ”eilispäi-

vän perhonen”, jos asioita katsellaan ellei ihan ikuisuuden näkökulmastakaan, 

niin ainakin tavallisesta historiallisesta perspektiivistä. Mutta näin ei sentään 

ole laita. Sen verran oleellisen tajua meillä täytyy olla, että näemme parla-

mentarismin sen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen myöhäsyntyiseksi ja suh-

teellisen pienimerkitykselliseksi lisäkkeeksi, jonka tekee vuosisataiseksi sen 

todelliset peruskivet, yksityisomaisuus ja suuri kansalaisvapaus.190

Palattuaan pitkän joululoman jälkeen maaseudun rauhasta pää-
kaupunkiin Standardiylioppilas kiinnitti huomiota eräisiin saksalai-
sen kansallissosialismin piirteisiin ja tavoitteisiin erityisesti niiden 
Suomen olosuhteisiin soveltumisen kannalta. Standardiylioppilaan 
mukaan ”kaksi seikkaa pakottavat suhtautumaan pidättyväisesti 
saksalaiseen kansallissosialismiin, miten täydellisesti allekirjoit-
taakaan sen marksilaisvihan tai sankarihyveiden korostamisen tai 
kaikkea suvaitsevan ’vapaamielisyyden’ halveksimisen. Nämä ovat 
kansallissosialismiin erottamattomasti liittyvät rotu-uskonto ja kan-
santaloudellinen autarkia-pyrkimys.”191

Kansallissosialistisista rotuopeista Standardiylioppilas kirjoit-
taa:

Me emme suinkaan vastusta pohjoismaisen rodun jumaloimista minkään kaik-

kien rotujen tasa-arvoisuutta vaativan ”humanismin” nimessä; päinvastoin, jos 

suomalaisten suonissa sattuisi virtaamaan tuota ”jalointa viiniä, germaanien 

verta”, olisimme varmasti ensimmäinen julistamassa muut rodut korkeimpaan 

kulttuuriin kykenemättömiksi orjaroduiksi. Mutta kun näin ei nyt kerran kuulu 

olevan, on johtopäätös selvä: Yhtä intohimoisesti kuin kansallissosialismi ko-

rostaa rotuoppiaan, täytyy meidän taistella sitä vastaan tai sitten suhtautua 

siihen naurettavana typeryytenä olkapäiden kohautuksella. Sen tunnustami-

nen merkitsisi rikoksellista kansallista itsensä kieltämistä. Tähän ei luonnol-

lisesti meillä ole varaa, ei varsinkaan, kun omien rajojemme sisäpuolella on 

kansanosa, joka on jo kauan ennen kansallissosialismin syntymistä painosta-

nut germaanista ylemmyyttään verrattuna meihin mongooleihin tai itäbalttilai-

siin tai miksikä kieli- ja rotututkijat nyt kulloinkin sattuvat meidät ristimään.192
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Arjalaisuuden tehostaminen voitiin Standardiylioppilaan mukaan 
kuitata hymyilyllä,

mutta samaa ei voida tehdä natsien kansalliseen omavaraistalouteen tähtää-

ville toimenpiteille. Niistä on ja on jo ollut meille konkreettista vahinkoa. Eräs 

politiikan aakkosia tässä maassa on varmasti sen tietäminen, että jokainen 

kansainvälisen kaupan este on meille tappioksi, niin ratkaisevasti me olem-

me riippuvia maataloustuotteittemme, mutta varsinkin puutavaramme vien-

nin mahdolliseksi tekemästä tuonnista. Miten suhtaudummekin valtiolliseen 

tai kulttuuriliberalismiin, taloudellisesta liberalismista meidän on – tosin eräin 

merkityksellisin varauksin – pidettävä kiinni ainakin siltä osalta, kuin se vaatii 

eri maiden välisen tavarainvaihdon vapautta.193

Maaliskuussa 1934 Standardiylioppilas palasi vielä uudelleen ro-
tuteemaan. Tällä kertaa hän kohdisti kriittisen huomionsa eräisiin 
ruotsalaisiin painotuotteisiin, joissa oli suitsutettu ruotsalaisten ro-
dullista ylemmyyttä suomalaisiin nähden.

Jokaisessa ruotsalaisessa julkaisussa, jota olemme sattuneet silmäilemään, 

näkee tehostettavan meidän suomalaisten rodullista ja siitä johtuvaa sivis-

tyksellistä ”aasialaisuutta”, jonka luomaa hämärää taustaa vastaan pohjoisen 

”kylttyyri”-rodun kirkas valo näkyy sitten sitäkin häikäisevämpänä. Joku ru-

noilija lausuu tämän kaiken arastelematta julki, mutta vakavat, objektiivisuu-

teen pyrkivät henget osoittavat sen oikein tieteellisesti. Niinpä Granskaren-

lehdessä oli joku aika sitten muuan artikkeli, jossa ”tutkittiin” ruotsalaisten 

ja suomalaisten mentaliteetin eroa, ja tulos oli luonnollisesti sellainen, että 

ruotsalainen osoittautui äly-ihmiseksi ja individualistiksi – kylttyyrin luominen 

kun vaatii näitä ominaisuuksia –, suomalainen taas vaiston, tunteen ja tah-

don ihmiseksi, mutta ennenkaikkea joukko-ihmiseksi. Kaikessa mitä olemme 

luoneet, runoudessamme, kielemme poljennassa, kuvastuvat Aasian aroilla 

vaeltavat äärettömät laumat, joiden Eurooppaan eksynyt sirpale me olemme. 

Kyllä on syvällinen näkijä tämä kirjoittaja!194

”Hämmästyttävän matalamielinen ja suomalaista mieltä loukkaa-
va” oli Standardiylioppilaan mukaan myös ”ruotsalaistemme pyr-
kimys riistää meiltä suurmiehemme”. ”Miten monta kertaa olem-
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mekaan saaneet kuulla, että suomalaisuustaistelun johtomiehet 
olivatkin ruotsalaisten sivistyssukujen jäseniä, joten suomenkielen 
oikeuksiinsa saattaminen olikin oikeastaan jalomielinen lahja meil-
le”, nimimerkki kysyy. Standardiylioppilaan mukaan ruotsalaisten 
menettely ei ole ainakaan eduksi ”ruotsalaistemme oman aseman 
kannalta tässä maassa”, sillä mainitun kaltaiset ”loukkaukset teke-
vät maltillisimmastakin vähitellen kiihkosuomalaisen”.195

Standardiylioppilaan pakinoiden tarkoitus jäi sikäli toteutumat-
ta, etteivät ne innostaneet Satakuntalaisen osakunnan jäseniä 
ensinkään keskustelemaan poliittisista asioista ainakaan Satakun-
talaisen sivuilla. Kevään 1934 viimeisessä pakinassaan Standar-
diylioppilas kertoo yrittäneensä asettaa sanansa ”mahdollisimman 
ärsyttäviksi”, jotta keskustelupalstalle olisi ilmaantunut joku vastus-
tajakin. Standardiylioppilaan oli kuitenkin surukseen tunnustettava, 
että ”meidän ärsytystaitomme ei ole osoittautunut kyllin tehokkaak-
si ja niin on ’keskustelu’ jäänyt pelkäksi monologiksi”.196

Tuure Junnilan ylioppilasaikainen muotokuva

Edellä on käsitelty Junnilan opintoja ja kulttuuriharrastuksia, hänen 
toimintaansa Satakuntalaisen osakunnan piirissä ja osakuntalehti 
Satakuntalaisen pakinoitsijana sekä hänen suhtautumistaan Aka-
teemiseen Karjala-Seuraan. Näiden aihealueiden käsittelyn yhte-
ydessä on jo paljastunut monia yksittäisiä piirteitä Junnilan yliop-
pilasaikaisesta muotokuvasta. Seuraavassa onkin tarkoituksena 
ennen muuta yhdistellä näitä piirteitä toisiinsa ja täydentää kuvaa 
eräiltä osin, jotta voisimme saada mahdollisimman selkeän käsi-
tyksen siitä, millainen mies Junnila ylioppilasvuosinaan 1931–1936 
oli.

Junnilan ylioppilasaikaisen muotokuvan perustaviin piirteisiin 
kuuluu hänen asemansa ensimmäisen polven ylioppilaana. Jun-
nilan kotitausta oli puhtaasti talonpoikainen, joten muuttaessaan 
Helsinkiin ja aloittaessaan opinnot yliopistossa hän astui kokonaan 
uuteen maailmaan. Alkuvaiheen outoutta lievensi varmasti Arvo-
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veljen ja myös Aune-sisaren läsnäolo Helsingissä sekä Satakunta-
laisessa osakunnassa tapahtunut seurustelu. Suhteet esimerkiksi 
helsinkiläisiin sivistyneistöpiireihin puuttuivat kuitenkin kokonaan 
eikä Junnila tällaisia yhteyksiä myöskään ylioppilasaikanaan kyen-
nyt solmimaan. Astellessaan toukokuussa 1936 ”valmiina miehe-
nä” pääkaupungin katuja Junnila oli siis edelleen ”satakuntalainen 
Helsingissä”, niin maisteri kuin olikin. Moniin muihin ensimmäisen 
polven ylioppilaisiin verrattuna Junnila oli sikäli paremmassa ase-
massa, että vanhemmat kustansivat hänen opintonsa ja oleske-
lunsa Helsingissä, joten hänen ei tarvinnut ottaa lainaa opintojaan 
varten tai käydä työssä, vaan hän saattoi käyttää kaiken aikansa 
ja tarmonsa itsensä kehittämiseen.197

Tarkkoja tietoja siitä, miten Junnila ylioppilaana ollessaan päi-
vänsä käytti, ei valitettavasti ole säilynyt. Tiedetään, että Junnilan 
päivittäisiin rutiineihin kuului lounasaikaan tapahtunut käynti osa-
kunnassa, jossa hän luki pääkaupungin sanomalehdet. Luennot 
rytmittivät luonnollisesti myös ylioppilaan ajankäyttöä. Junnilan 
ajankäyttö näiden menojen ulkopuolella jää kuitenkin hämärän 
peittoon. Emme näin ollen saa tietää esimerkiksi sitä, kuinka mon-
ta tuntia Junnila päivittäin vietti kirjojensa parissa tai miten syste-
maattisesti hän opiskelujaan ja lukemisiaan ylipäätään toteutti.

Junnilan ylioppilasaikaa kesti kaikkiaan viisi vuotta ja viisi kuu-
kautta. Hänen tutkintotodistukseensa kirjattuja opintosuorituksia 
silmällä pitäen aika vaikuttaa varsin pitkältä. On kuitenkin muis-
tettava, että Junnilan laaja-alaiset sivistysharrastukset olivat vä-
hintään yhtä tärkeä osa hänen ylioppilasaikaista toimintaansa kuin 
varsinaisten tutkinto-opintojen suorittaminen. Junnila toteuttikin 
omalta osaltaan varsin kiitettävällä tavalla sen itseään monipuo-
lisesti kehittämään pyrkivälle ylioppilaalle perinteisesti asetetun 
vaatimuksen, joka velvoittaa ylioppilasta sekä perehtymään tie-
teelliseltä kannalta tulevan ammattialansa keskeisiin kysymyksiin 
että kartuttamaan sivistystään muiden tieteiden sekä taiteiden ja 
kulttuurin parissa. Junnila näyttää asettaneen sivistysharrastuk-
sille jopa niin suuren painon, että toisinaan ne varmaankin olivat 



87

hänelle tärkeämmässä asemassa kuin tieteelliset ammattiopinnot 
taloustieteiden alalla. Sivistysharrastusten korostuminen saattoi 
toki ainakin osittain johtua Junnilan turhautumisesta taloustietei-
den opetuksen tasoon, mutta ratkaisevampaa lienee silti ollut hä-
nen aito kiinnostuksensa humanistista sivistystä kohtaan. Junnilan 
ylioppilasaikaisessa muotokuvassa onkin syytä antaa merkittävä 
asema hänen pyrkimykselleen kartuttaa sivistyspääomaansa.

Junnilan opillisesta lahjakkuudesta on vaikea sanoa mitään 
täsmällistä. Junnilan finanssiopin arvosana oli korkein mahdolli-
nen, mutta herättikö hänen osaamisensa esimerkiksi professori-
en huomiota tai kannustivatko nämä häntä jatkamaan opintojaan, 
sitä ei tiedetä. On kuitenkin luultavaa, että Junnila olisi esimerkiksi 
muistelmissaan tällaisesta kannustuksesta maininnut, joten ehkä-
pä taloustieteiden professorit pitivät häntä vain ”standardiylioppi-
laana” muiden joukossa.

Junnilan ylioppilasaikaisen muotokuvan hahmotteleminen vaa-
tii luonnollisesti huomion kiinnittämistä myös lähemmin itse henki-
löön. On kysyttävä millainen Junnila oli tuolloin luonteeltaan, mitkä 
olivat hänen ihanteensa, millainen hänen tyylinsä ja ulkoinen ole-
muksensa?

Huomion kohdistaminen ulkoisiin seikkoihin saattaa vaikut-
taa turhalta. On kuitenkin syytä muistaa, että esimerkiksi niissä 
luonnehdinnoissa, joita Junnila muistelmissaan esittää ylioppilas-
aikaisista professoreistaan saavat fyysiseen olemukseen ja pu-
keutumiseen liittyvät seikat puhetaidon ja esiintymiskyvyn ohella 
suurimman huomion osakseen. Näin tuskin olisi asian laita, ellei 
tuollaisilla tekijöillä olisi nuorelle Junnilalle ollut merkitystä. Siksi 
lienee siis oikeutettua tehdä eräitä huomioita myös ylioppilas Jun-
nilan ulkomuodosta.

Junnila oli pituudeltaan keskimittainen ja ruumiinrakenteeltaan 
hoikka, voipa hänen ulkoiseen olemukseensa sanoa kuuluneen 
tiettyä sirouttakin, joka ei ole aivan tavallinen piirre suomalaisel-
le miehelle. Junnilan ryhti oli hyvä, mutta mitenkään urheilullisen 
jäntevänä hänen fyysistä olemustaan ei voi pitää. Hiukset olivat 
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väriltään ruskeat ja tiukasti taaksepäin kammatut. Otsa oli sään-
nöllinen, mutta pitkänomainen leuka, jota laihuus korosti, aiheutti 
kasvonpiirteisiin tiettyä epäsymmetrisyyttä. Yleisesti ottaen Jun-
nilan nuoruusaikaisesta olemuksesta saa kuitenkin varsin sopu-
suhtaisen vaikutelman. Pukeutumisessaan Junnila suosi siistiä ja 
asiallista linjaa. Junnilan tyypillinen arkiasu oli liivipuku, eikä hän 
vapaa-aikoinakaan suostunut liikkumaan ulkosalla muuten kuin 
huolellisesti vaatetettuna.198

Junnilan käytöstavat olivat sopusoinnussa hänen asiallisen ul-
koasunsa kanssa. Itsehillintä, rauhallisuus ja pidättyväisyys olivat 
Junnilan käytöksen hallitsevia piirteitä. Hän oli mielenliikutustensa 
herra ja piti niin ilonsa kuin surunsakin itsellään. Elintavoissaan 
Junnila suosi kohtuullisuutta, muttei toki ollut mikään maallisia iloja 
vierova puritaani. Ylioppilaiden riennoissa Junnila kävi siinä mis-
sä muutkin, kumosi maljoja ja istui välillä pitkään. Junnila säilytti 
kuitenkin itsehillintänsä pikkutunneillakin eikä sortunut mihinkään 
moitteenalaiseen.199

Itsensä hillitseminen tilanteessa kuin tilanteessa ja pitäytymi-
nen kohtuudessa kuuluvat olennaisesti niihin ominaisuuksiin, joita 
englantilaista alkuperää oleva gentleman-ihanne korostaa. Jun-
nila näyttäisikin ottaneen tuon ihanteen omakseen ja pyrkineen 
kehittämään itseään sen hengessä. Junnilan ylioppilasaikaisista 
ihanteista puhuttaessa ei voi ohittaa myöskään sitä hienostuneen 
humanistin ihannekuvaa, johon Junnila vielä muistelmissaankin 
useasti viittaa. Ernst Nevanlinnan vaikuttavassa hahmossa Junni-
lan kannattamat ihanteet varmaankin henkilöityivät parhaalla mah-
dollisella tavalla. Ei lienekään liioiteltua sanoa, että Nevanlinna 
oli Junnilalle paitsi innostava opettaja, myös monessa suhteessa 
sellainen miehenmalli, jonka kaltaiseksi hän itsekin olisi mielellään 
tullut.

Junnilan rauhallinen ja pidättyväinen käytös tuskin kuitenkaan 
oli seurausta pelkästään hänen omaksumistaan ihanteista. Taus-
talla vaikutti epäilemättä myös Junnilan luonteeseen olennaisesti 
kuulunut ujous ja jopa tietty varautuneisuus. Satakuntalainen ei 
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yleensäkään ole kovin aloitteellinen sosiaalisissa suhteissa eikä 
hänen ole helppo saada uusia ystäviä. Junnilan tapauksessa nämä 
maakunnalliset piirteet näyttäisivät korostuneen tavallistakin sel-
vemmin. Varsin kuvaava on vuodelta 1935 peräisin oleva maininta, 
jossa Junnila korostaa läheisten sukulaisten merkitystä ihmiselle 
puhuen ”siitä aina suppeasta piiristä, missä voimme heittää alitui-
sen varuillaanolon ja luottaa siihen, että meitä kohtaan tunnetaan 
– ja että me tunnemme! – kateudesta ja vahingonilosta vapaata 
myötäiloa ja myötäkärsimystä”. Junnilan ujous ei eristänyt häntä 
ympäristöstään, vaan hän osallistui ylioppilaselämään tavalliseen 
tapaan. Tiettyä rajoittuneisuutta Junnilan sosiaalisiin taitoihin näyt-
täisi kuitenkin liittyneen, sillä hänen ystäväpiirinsä ei laajentunut 
opiskeluaikana juuri ollenkaan. Junnilalla ei ylioppilasvuosinaan 
tiettävästi myöskään ollut pidempiaikaisia suhteita kauniimman su-
kupuolen edustajien kanssa.200

Jos Junnilan ulkoinen olemus ja käytös kenties jättivätkin ajoit-
tain hieman jäykän vaikutelman, niin hänen kirjallisessa tyylissään 
voi jo havaita pyrkimystä sellaiseen sulavuuteen, jota hän olisi var-
maan mielellään sisällyttänyt myös muuhun tyyliinsä. Varsinkin 
Standardiylioppilaana kirjoittaessaan Junnila mielellään esiintyi, 
kenties hieman itseironisesti, nuoren maailmanmiehen kepeään 
tyyliin. Lopputulos ei välttämättä ollut paras mahdollinen, mutta 
pyrkimys esiintyä omaa arkiolemustaan hienompana kieltämättä 
kuuluu nuoruuteen.

Junnilan maltillinen suhtautuminen 1930-luvun ylioppilaspolitii-
kan ilmiöihin sopii hyvin yhteen hänen persoonallisuutensa keskei-
seksi piirteeksi kiteytyvän pidättyväisyyden kanssa. Samoin kuin 
sekin, että Junnilan suurpoliittiset sympatiat siirtyivät 1930-luvun 
aikana Englannin puolelle, samalla kun Adolf Hitlerin edesotta-
musten seuraamisen myötä ”lapsuuden ensimmäisistä poliittisista 
vaikutelmista asti periytyneet saksalaissympatiani alkoivat häipyä”, 
kuten hän itse toteaa.201

Kaiken kaikkiaan politiikka oli civis Junnilalle varsin kaukainen 
asia. Asia, johon hän suhtautui korostuneesti vain sivustaseuraa-
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jan ominaisuudessa, joskin hyvin tarkkaavaisen sivustaseuraajan. 
Mitään selvää puoluekantaa Junnilalla ei vielä ollut. 1930-luvun 
eduskuntavaaleissa Junnila muistelee äänestäneensä T. M. Kivi-
mäkeä, joskaan ei tämän edistysmielisyyden takia vaan aikakau-
den kuohuvia oloja vakaannuttaneen hallituksen pääministerinä 
toimimisen vuoksi. Tuolloisista satakuntalaisista poliitikoista Junni-
la kertoo seuranneensa tietyllä sympatialla kokoomuslaisen maan-
viljelysneuvos Kalle Soinin toimintaa. Poliittisilta mielipiteiltään 
Junnila lienee ollut lähinnä maltillinen oikeistolainen tai kuten hän 
itse määrittelee ”porvari, mutta vain jonkinlainen yleisporvari, enkä 
ainakaan IKL:n kannattaja”.202

Vaikkei 1930-luvun päivänpolitiikka Junnilan tapauksessa ko-
vin tärkeä asia olekaan, niin Junnilan poliittisten ja aatteellisten 
näkemyksien perustan valaisemiseksi on syytä palauttaa mieliin 
eräät hänen ylioppilasaikaiset lausumansa.

Kirjoittaessaan Standardiylioppilaana 23-vuotias Junnila ko-
rosti, että vallitsevan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen ”tekee 
vuosisataiseksi sen todelliset peruskivet, yksityisomaisuus ja suuri 
kansalaisvapaus”.203

Satakuntalaisen osakunnan vuosijuhlassa keväällä 1935 pitä-
mässään puheessa Junnila korosti niin ikään yksityisomistuksen, 
erityisesti yksityisen maanomistuksen merkitystä. Junnilan puhee-
seen sisältyi myös tuo talonpoikaisen konservatismin olennaisen 
sisällön tiivistävä kohta, joka tässä yhteydessä on vielä paikallaan 
toistaa:

Isiensä pellolla ihminen ensi kerran oivaltaa, että hänen elämällään ja työllään 

on pysyvää, yli yksilön elämäniän ulottuvaa merkitystä vain, jos hän syventää 

ja leventää sitä samaa kynnöstä, jonka edeltäjät ovat raivanneet, ja jos hä-

nen työnsä jälleen saa varman jatkajansa. Mutta näin tulee perintömaa sen 

tradition ja sen kontinuiteetin kannattajaksi, jota ilman ei ole mitään todellista, 

kestävää kulttuuria.204

Yksityisomistuksen ja kansalaisvapauden merkityksen korostami-
nen sekä talonpoikaisen jatkuvuusajattelun sisäistäminen kertovat 
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Junnilan asemasta vapaiden länsisuomalaisten talonpoikien perilli-
senä. Junnilan lausumissa voi nähdä jo selvästi kiteytyneenä myös 
hänen yhteiskunnallisen ajattelunsa lähtökohdat: yksityisomaisuu-
den ja kansalaisvapauksien puolustamisen taloudellisen ja valtiol-
lisen ajattelun perustana sekä konservatismin aatteellisen katsan-
tokannan perustuksena.

Nuoren Junnilan kärsimykset

Valoa ja varjoja

Junnila meni Satakuntalaisen osakunnan kesäjuhlille vuonna 1936, 
niin maisterismies kuin jo olikin. Professori Heikki Ojansuu-vaina-
jan Päivikki-tytär puolestaan ylipuhui samoille juhlille seurakseen 
19-vuotiaan sisarensa Kaijan, jonka oli vasta seuraavana syksynä 
määrä aloittaa opintonsa yliopistossa. Ken uskoo kohtaloon, voi 
tässä jälleen nähdä esimerkin sen johdatuksesta, sillä elleivät Tuu-
re ja Kaija olisi tuona kesäisenä päivänä osuneet samaan paik-
kaan, he tuskin olisivat koskaan tulleet edes tuntemaan toisiaan, 
saati elämään yhdessä kuutta vuosikymmentä.

Kesäjuhlilla tapahtui kuitenkin vain se, että Junnila näki tulevan 
vaimonsa ja rakastui päätä pahkaa. Nuoret eivät tuolloin vaihta-
neet sanaakaan ja kesti hyvän tovin, ennen kuin Kaija Ojansuu 
edes pääsi selvyyteen toivottoman ujon maisteri Junnilan tunteis-
ta, eikä mistään romanssista voitu puhua vielä pitkään aikaan.

Saman katon alle Tuure ja Kaija kuitenkin päätyivät asumaan 
vain muutamia viikkoja kesäjuhlien jälkeen. Tämä hieman erikoi-
nen ”marssijärjestys” aiheutui siitä, että Kaijan äiti Ilta Ojansuu 
oli sattumalta juuri noihin aikoihin ilmoittanut lehdessä antavansa 
vuokralle yhden huoneen asunnostaan. Junnila, joka oli asunut vii-
meisen ylioppilasvuotensa Lähetyshotellissa ja tarvitsi vakituisem-
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paa asuntoa, tarttui luonnollisesti tilaisuuteen, jonka myötä hänen 
oli mahdollista päästä ihastuksensa välittömään läheisyyteen.

Muutto professorinrouva Ilta Ojansuun vuokralaiseksi Kruu-
nunhakaan Mariankatu 28 B:hen merkitsi Junnilalle myös siirty-
mistä opiskelijaboksien yksinäisyydestä keskelle helsinkiläisten 
sivistyneistöpiirien vilkasta seuraelämää. Nuorelle maisterille tar-
joutui näin luonteva mahdollisuus olla mukana sellaisissa piireissä 
ja keskusteluissa, joihin hänellä ei muuten olisi ollut pääsyä. Joku 
seurustelukykyisempi nuorukainen olisi noissa oloissa luonut itsel-
leen hetkessä laajan kontaktiverkoston, mitä Junnila ei ujoutensa 
takia tietenkään kyennyt tekemään. Silti Junnila kertoi myöhemmin 
vaimolleen oppineensa puolessa vuodessa Ilta Ojansuun kahvi-
pöydässä monesta asiasta enemmän kuin viidessä vuodessa yli-
opistolla sitä ennen.205

Junnilan ammatilliset näkymät eivät olleet kovin lupaavat, sillä 
taloustieteitä lukeneen maisterin sijoittuminen työelämään oli 1930-
luvulla sangen vaivalloista. Varsinaisia taloustieteellisiä virkoja oli 
vain muutama eikä muiden alojen töihin ollut helppo päästä, koska 
taloustieteilijöiden arvostus oli tuolloin olematonta, mikä Lauri O. af 
Heurlinin mukaan johtui siitä, että ”kansantaloustieteessä saattoi 
saada maisterin todistuksen vaivaamatta itseään liikaa”.206

Kansantaloustieteen maisterit reagoivat af Heurlinin mukaan 
eri tavoin tutkintonsa huonoon arvostukseen:

Osa valitsi vaatimattoman viran toivoen, että he henkilökohtaisilla ansioil-

laan voisivat osoittaa todelliset kykynsä ja siten päästä alallaan sitäkin tie-

tä eteenpäin. - - - Jotkut kansantaloustieteen maisterit menivät niin sanotun 

laudatur-metsästyksen linjalle ja lukemalla muita aineita pyrkivät saamaan 

tutkinnolleen sitä tietä arvostusta. Jotkut menivät juridiseen tiedekuntaan jat-

ko-opinnoille. - - - Monet ryhtyivät täydellä tarmolla kirjoittamaan väitöskir-

jaansa toivoen, että tohtorintutkinnolla, kansantaloudenkin tohtorintutkinnolla 

on sentään vielä arvovaltaa yhteiskunnassa.207

Junnila kuului niihin jotka ryhtyivät valmistelemaan väitöskirjaan-
sa. Kyse ei Junnilan kohdalla kuitenkaan ollut siitä, että hän olisi 
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ajatellut väitöskirjaa välineellisesti keinona hankkia yhteiskunnal-
lista arvovaltaa tai asemia. Junnilalla ei oman kertomansa mukaan 
edes maisteriksi valmistumisensa aikoihin ollut mitään tarkempaa 
suunnitelmaa, joka olisi koskenut tohtoriksi väittelemisen jälkeistä 
aikaa. Ajatus väitöskirjan kirjoittamisesta oli alkanut viehättää Jun-
nilaa jo opiskeluaikoina. Alkusysäyksen oli antanut Nevanlinnan ja 
Kailan luentojen seuraamisen myötä herännyt kiinnostus ja kunni-
oitus tieteellistä työtä kohtaan. Myös vanhimman veljen esimerkki 
innosti jatkamaan, sillä Arvo Junnila väitteli tohtoriksi matematiikan 
alalta juuri Tuuren maisteriksi valmistumisen aikoihin.208

Junnila kävi puhumassa väitöskirja-aikeistaan professori Il-
mari Koverolle valmistumisensa jälkeen. Junnilalla oli joitain omia 
ajatuksia väitöskirjan aiheeksi, jotka olivat syntyneet lähinnä Ne-
vanlinnan oppirakennelman innoittamana. Kovero kuitenkin torjui 
Junnilan ajatukset ja kehotti tätä perehtymään omaisuusverotuk-
sen problematiikkaan. ”Kun tulisin valmistelemaan väitöskirjani 
Koveron johdolla ja hän olisi, niin laskin, todennäköisesti myös 
vastaväittäjäni, jos niin pitkälle pääsisin, en ryhtynyt kiistelemään, 
vaan hyväksyin Koveron ehdotuksen.” Junnila ei kuitenkaan pääs-
syt heti käsiksi omaisuusveron tieteelliseen problematiikkaan, sillä 
ajatuksia hallitsivat rahaan ja omaisuuteen konkreettisemmin liitty-
vät kysymykset. Kuten edellä on todettu, Junnila oli vanhempiensa 
tuella saattanut opiskella velattomasti maisteriksi saakka. ”Mutta 
kotini ja vanhempani eivät olleet ollenkaan niin varoissaan, että 
olisin samalla tavalla voinut jatkaa tohtoriksi asti.” Junnilan olikin 
pakko jättää tutkimukselliset hankkeensa toistaiseksi taka-alalle ja 
ryhtyä etsimään elämänsä ensimmäistä työpaikkaa.209

Junnila joutui olemaan koko syksyn 1936 vailla työtä, mutta 
tammikuussa 1937 hän pääsi SOK:n Osuuskauppalehteen toimi-
tussihteeriksi, kun tehtävää hoitanut V. J. Sukselainen lähti val-
mistelemaan väitöskirjaansa. Junnilan ura SOK:n palveluksessa 
jäi kuitenkin vain muutaman kuukauden mittaiseksi, sillä hän sai 
toukokuussa 1937 ns. nuoren tieteenharjoittajan apurahan ja pääsi 
näin todenteolla aloittamaan väitöskirjaansa.210
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Käsitellessään muistelmissaan lyhyesti väitöskirjahankkeensa 
alkuvaiheita Junnila ei sanallakaan viittaa kehenkään muuhun tut-
kijaan. Ilmeisesti tämä hiljaisuus kuvastaa sitä, että Junnilalla ei 
tuossa vaiheessa ollut ensinkään yhteyksiä tutkijapiireihin. Junnila 
oli yksinäisyydessä viihtyvää tyyppiä, joten sinänsä asiassa ei ole 
mitään ihmeteltävää. Toisaalta kuitenkin juuri 1930-luvun puolivä-
lin tietämissä väitöskirjojaan aloittaneen nuoren taloustieteilijäsu-
kupolven edustajien keskinäinen kanssakäyminen ja tieteellinen 
aktiivisuus oli sikäli vilkasta, että Junnilan jääminen syrjään tästä 
ryhmästä herättää huomiota.

Nuoren polven taloustieteilijöitä yhdisti kriittisyys silloista 
suomalaista kansantaloustiedettä kohtaan. Nuoret kokivat oman 
alansa tutkimuksen, joka rakentui vielä pitkälti historiallisen kou-
lukunnan luomalle pohjalle, laahaavan pahasti ajastaan jäljessä 
ja olevan vailla systemaattista tieteellistä pohjaa. Nuoret kriitikot 
saivat keskipolven tutkijoista ymmärtäjäkseen tohtori Bruno Suvi-
rannan, jonka johdolla joukko suomalaisia nuoria taloustieteilijöitä 
matkasi keväällä 1936 Tukholmaan ensimmäiseen suureen poh-
joismaiseen taloustieteelliseen ylioppilaskokoukseen. Tukholman 
kokoukseen osallistuivat Suomesta Suvirannan lisäksi Miriam Ek-
holm, Kaarlo af Heurlin, Olavi Linnus, Mikko Tamminen, Erik Törn-
qvist, Leo Törnqvist ja Klaus Waris. Tukholman kokouksen keskei-
nen anti suomalaisten kannalta oli siinä, että he saivat ensi kerran 
mahdollisuuden tutustua pohjoismaisiin taloustieteen tutkijoihin 
sekä uudempaan taloustieteelliseen ajatteluun ja teorioihin.211

Nuoren polven taloustieteilijät perustivat syyskuussa 1936 yh-
distyksen, joka sai nimekseen Taloustieteellinen Kerho. Perustaja-
jäsenien joukossa olivat mm. Pauli Korpisaari, Paavo Aarnio, Kaar-
lo ja Lauri af Heurlin, Esa Kaitila, Mikko Tamminen ja Klaus Waris. 
Todellinen keskushenkilö nuoren polven edustajien joukossa oli 
alusta alkaen Mikko Tamminen. Kerhon ensimmäinen voimannäyt-
tö oli vuonna 1937 Helsingissä järjestetty nuorten kansantaloustie-
teilijöiden pohjoismainen kokous. Kansainvälisten yhteyksien vaa-
limisen lisäksi Kerhon keskeisiin pyrkimyksiin kuului taloustieteen 
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tutkintovaatimusten uudistaminen ja tieteellisten tutkimusmenetel-
mien kehittäminen vastaamaan paremmin ajan vaatimuksia.212

Kerhosta muodostui myös tieteellinen keskustelufoorumi ja 
opintopiiri. Kerhon järjestämissä tilaisuuksissa nuoret väitöskir-
jantekijät saattoivat esitellä tutkimuksellisia ideoitaan ja tutkimus-
tuloksiaan sekä saada niistä tuoreeltaan palautetta. Kerhon tilai-
suuksissa esiteltiin myös alan uusinta kansainvälistä tutkimusta. 
Jäsenilleen Kerhosta tulikin siten pitkälti yliopistollisten lisensiaatti-
seminaarien korvaaja.213

Monet Taloustieteellisen Kerhon piirissä 1930-luvulla toimi-
neista henkilöistä olivat sellaisia, joiden kanssa Junnilalla tuli myö-
hemmin olemaan paljonkin tekemistä. Mainittakoon esimerkiksi, 
että Mikko Tammisesta tuli Junnilan parhaita ystäviä niinä vuosina, 
jolloin he työskentelivät yhdessä Suomen Pankin taloustieteelli-
sessä tutkimuslaitoksessa. Nämä kontaktit alkoivat kuitenkin poik-
keuksetta vasta 1940-luvun puolelta. 1930-luvulla Junnila näyttäi-
si sitä vastoin olleen täysin ulkopuolinen Taloustieteellisen Kerhon 
ympärille ryhmittyneeseen nuorten tutkijoiden piiriin nähden.

Junnilan ulkopuolisuus tuntuu hieman erikoiselta, koska Ker-
hon toiminnan ensimmäiset vuodet 1936–1938 osuvat yksiin sen 
ajanjakson kanssa, jolloin Junnila suunnitteli väitöskirjaansa ja ryh-
tyi sitä saamansa apurahan turvin valmistelemaan. Tuntuisi luon-
nollisesta, että Junnila olisi tuossa vaiheessa kokenut tarvetta ha-
keutua yhteyteen muiden nuorten tutkijoiden kanssa jo pelkästään 
siitä syystä, että Kerhon piirissä hänen olisi ollut mahdollista saada 
palautetta ja tukea oman työnsä käynnistämisvaiheessa. Ei tiede-
tä, miksei Junnila tätä mahdollisuutta halunnut käyttää. Voi olla, 
että Junnila vierasti Kerhon vahvaa teoriahakuisuutta. Ehkä hän 
finanssiopin tutkijana katsoi, että Kerho oli enemmän kansantalou-
den tutkijoita varten. Kenties hän ei myöskään täysin hyväksynyt 
Kerhon piirissä esitettyä kiivasta kritiikkiä historiallista koulukun-
taa kohtaan. Tai ehkä hän ei kokenut tarvetta mihinkään kollegi-
aaliseen keskusteluun vaan halusi tehdä tutkimuksensa yksin. On 
myös mahdollista, että Junnila ei omia yksinäisiä polkujaan kulki-



96

essaan yksinkertaisesti vain noteerannut Taloustieteellisen Kerhon 
olemassaoloa. Yksinäisyys tuli joka tapauksessa olemaan Junni-
lan tärkein matkakumppani hänen tutkijauransa alkutaipaleella, oli 
syy siihen sitten mikä tahansa.

Junnila vietti kesästä 1937 alkaen päivänsä yliopiston ja edus-
kunnan kirjastoissa keräten lähdeaineistoa tutkimustaan varten ja 
lukien väitöskirjansa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Lukemisen 
perusteella Junnilan teoreettinen tietämys verotuskysymyksistä 
varmaankin lisääntyi tuntuvasti, mutta varsinainen tutkimustyö ei 
ottanut lähteäkseen kunnolla liikkeelle. Muistelmissaan Junnila sa-
nookin suoraan, että hän kulutti ”liikaa aikaa yleiseen lukemiseen ja 
lähdeaineiston keräämiseen” sen sijaan, että olisi ”mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ryhtynyt kirjoittamaan vaikkapa kuinkakin 
raakilemaista luonnosta”. Vuosi meni siivillä ja kun apurahakausi 
keväällä 1938 lähestyi loppuaan, Junnilan oli pakko tunnustaa, että 
väitöskirja oli edelleen lähes alkutekijöissään.214

Junnilan ensimmäisen tutkimusvuoden ongelmat vaikuttavat 
aivan normaaleilta, lähinnä ajankäytön suunnitteluun ja yleensäkin 
tutkimustyön organisointiin liittyviltä alkuhankaluuksilta. Samojen 
kysymyksien kanssa ovat joutuneet vastatusten lukemattomien 
tutkijasukupolvien edustajat ottaessaan ensimmäisiä askeleitaan 
tiedemiehen uralla. Lukemattomat nuoret tutkijat eri aikoina ovat 
Junnilan tavoin myös joutuneet huomaamaan, että ahkerasta 
työskentelystä huolimatta tutkimustyö etenee toivottoman hitaasti. 
Mitenkään ylitsepääsemättömiksi esteiksi nämä lähinnä käytän-
nöllistä laatua olevat ongelmat tuskin ovat monenkaan kohdalla 
muodostuneet. Ongelmien olemassaolon nöyrällä tunnustamisel-
la sekä suunnitelmallisuuden ja työskentelytapojen päättäväisellä 
kehittämisellä ongelmista lienee suurimmassa osassa tapauksia 
päästy ylitse.

Junnila ei kuitenkaan jostain syystä kyennyt asettamaan on-
gelmiaan oikeisiin mittasuhteisiin. Hän koki nimittäin olevansa täy-
dellisessä umpikujassa, kun apurahakausi päättyi eikä väitöskirja 
ollut sanottavasti edennyt. Junnila ei kuitenkaan tehnyt elettäkään 
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päästäkseen pois tästä kuvitellusta umpikujasta, vaan meni kerta-
kaikkiseen henkiseen ja toiminnalliseen lukkoon. Hän ei ryhtynyt 
mihinkään toimiin tutkimushankkeensa saattamiseksi jälleen rai-
teilleen. Hän ei myöskään ruvennut työnhakuun, vaikka rahat hu-
penivat uhkaavasti. Sen sijaan Junnila märehti epäonnistumistaan 
ja vaipui jonkinlaiseen sulkeutuneeseen synkkyyteen. Lopulta hän 
pakkasi laukkunsa, palasi vanhempiensa luokse Kiikkaan ja jäi sin-
ne potemaan alakuloaan.215

Junnila selittää muistelmissaan väitöskirjansa kesken jäämistä 
sairaudella. Junnila kertoo, että ”samantapainen yleinen heikkous, 
jonka takia jouduin ennen aikojaan pois sotaväestä, tuli nyt esteek-
si väitöskirjatyön täysitehoiselle vauhtiin saamiselle”. Puhuminen 
varsinaisesta sairaudesta lienee melkoista liioittelua, sillä Junnilal-
la ei tiedetä missään vaiheessa olleen mitään sellaista sairautta, 
joka olisi aiheuttanut sen laatuisia fyysisiä oireita, että niiden takia 
työnteko olisi estynyt. ”Yleinen heikkous” onkin luultavasti ollut en-
nen muuta henkistä lamaannusta ja jonkinlaista yleistä masentu-
neisuutta. Voi tietysti olla, että masennustila pitkittyessään aihe-
utti myös psykosomaattistyyppisiä oireita. Pääasiallisesti puheita 
sairaudesta voinee kuitenkin pitää Junnilan yrityksenä antaa kyp-
symättömyydestä ja henkisen kestokyvyn puutteesta johtuneelle 
1930-luvun lopun kriisivaiheelleen jollain lailla hyväksyttävämpi 
selitys.216

Junnilan paluusta Kiikkaan kevätkesällä 1938 alkoi pitkä var-
joisa jakso hänen elämässään. Koko kesän, seuraavan syksyn 
ja aina alkupuolelle seuraavaa vuotta Junnila asui kotitalossaan 
vanhempiensa elätettävänä. Mahdollisesti hän yritti jatkaa väitös-
kirjaansa, mutta noiden yritysten, sikäli kuin niitä oli, tuloksesta ei 
ole tietoa. Helmi-maaliskuussa 1939 Junnila työskenteli pankkihar-
joittelijana Kansallis-Osake-Pankin Karstulan konttorissa ja kesän 
1939 hän oli harjoittelijana KOP:n Vammalan konttorissa. Junnilan 
hakeutumisesta jälleen työmarkkinoille ei ole saatavissa tarkempia 
tietoja. Ehkä Junnila hakeutui oma-aloitteisesti, mutta voi olla myös 
niin, että hänen vanha luokka- ja osakuntatoverinsa Olli Lauri, joka 
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oli KOP:n Karstulan konttorin johtaja, näki ystävänsä tilanteen ja 
halusi auttaa tämän jälleen jaloilleen. Syksyllä 1939 Junnila oli kui-
tenkin taas toimea vailla ja jatkoi olemistaan Vakkalan Junnilassa. 
Ryhtyikö hän jälleen yrittämään tutkimustyönsä jatkamista vai oli-
ko hän tuossa vaiheessa luopunut jo kokonaan väitöskirjahaaveis-
taan, sitä ei tiedetä.217

Junnilan reaktio häntä kohdanneeseen vastoinkäymiseen oli-
si jotenkin helpommin käsitettävissä, jos hän olisi ollut kymmenen 
vuotta nuorempi. Junnila täytti kesällä 1938 kuitenkin jo 28 vuotta. 
Tuon ikäisen miehen pakoa takaisin kodin ja vanhempien suojiin 
elämän vähän kolhaistessa on hyvin vaikea ymmärtää. On kuiten-
kin eräitä seikkoja, jotka saattavat selittää Junnilan suhteettomalta 
tuntuvaa reaktiota. Väitöskirjan ajautuminen ongelmiin oli, armei-
jan kesken jääminen pois lukien, oikeastaan ensimmäinen todel-
linen vastoinkäyminen, jonka Junnila joutui kohtaamaan. Junnilan 
siihenastinen elämähän oli ollut todella suojattua, hänen ei ollut 
juurikaan tarvinnut huolehtia toimeentulostaan tai ottaa vastuuta 
mistään. Tämän ”pumpulissa elämisen” seurauksena henkinen 
kestokyky ei ilmeisestikään ollut päässyt normaalilla tavalla kehit-
tymään ja siksi hän ei kyennyt ottamaan aloitetta käsiinsä, vaan 
pakeni ongelmiaan. Junnilan reaktion voimakkuutta saattaa lisäksi 
selittää se, että hänellä mitä ilmeisimmin oli väitöskirjatyöhön ryh-
tyessään ollut aivan epärealistiset kuvitelmat omista kyvyistään. 
Nuoren miehen näennäiselle itsevarmuudelle oli kova kolaus, kun 
kuvitelmat osoittautuivat harhoiksi. Junnilan epäonnistumiskoke-
muksen voimakkuutta epäilemättä lisäsi myös hänen yksinäisyy-
tensä. Jos Junnila olisi puhunut jonkun muun väitöskirjantekijän 
kanssa ongelmistaan, eivät ne varmaankaan olisi samalla tavalla 
kasaantuneet vuoren kokoisiksi hänen mielessään, kuten nyt ta-
pahtui.

Muutto Kiikkaan toi etäisyyttä myös Junnilan ja Kaija Ojansuun 
alulle päässeeseen suhteeseen, mikä luonnollisesti aiheutti oman 
synkän lisänsä Junnilan muutenkin alakuloiseen mielenmaise-
maan.218
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Junnilan ja hänen vanhojen luokka- ja osakuntatoveriensa 
– Toivo Aallon, Jouko Saikkalan, Tapio Horilan, Olli Laurin ja Armo 
Nokkalan – välisestä yhteydenpidosta 1930-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla ei ole säilynyt tietoja. Tahollaan kukin mainituista her-
roista oli 1930-luvun loppuun mennessä kyennyt vakiinnuttamaan 
asemansa yhteiskunnassa aivan toisella tavalla kuin Junnila. Aal-
to oli toiminut assistenttina Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 
1937 ja vuosina 1938–1940 hän opetti matematiikkaa Savonlin-
nassa ja Kajaanissa ennen siirtymistään Kittilän yhteiskoulun joh-
tajaksi vuonna 1940. Saikkala oli aloittanut opettajauransa Terijo-
en yhteiskoulussa ja siirtynyt sitten Someron yhteiskouluun, jonka 
rehtoriksi hänet nimitettiin vain 28-vuotiaana vuonna 1939. Horila 
sai suomenkielen vanhemman lehtorin viran Someron yhteiskou-
lusta vuonna 1939. Lauri oli toiminut asianajajana Tampereella 
ennen siirtymistään KOP:n Karstulan konttorin johtajaksi vuonna 
1939. Nokkala oli puolestaan ollut Kärkölän kirkkoherran apulai-
sena jo vuodesta 1934 ja siirtyi vuonna 1939 papiston apulaiseksi 
Hämeenlinnaan.219

Kotirintamalla

Tuure Junnila oleskeli edelleen Kiikassa kun liikekannallepano 
syksyllä 1939 julistettiin. Liikekannallepanomääräykset eivät hän-
tä nostoväen II luokkaan kuuluvana tuossa vaiheessa kuitenkaan 
koskeneet ja hän viettikin koko talvisodan ajan kotirintamalla toimi-
en mm. Kiikan alueen hankintatoimiston sihteerinä.220

Martti Junnila, joka ei huonon terveytensä takia ollut pääs-
syt sotaväkeen lainkaan, mutta oli ollut intohimoisesti mukana 
suojeluskunnassa, sen sijaan lähti vapaaehtoisena talvisotaan ja 
osallistui mm. Oinassalmen puolustustaisteluihin toimien ryhmän-
johtajana. Sodan päätyttyä Martti Junnila ylennettiin puuttuvasta 
sotilaskoulutuksesta huolimatta alikersantiksi.221

Millä mielellä Tuure Junnila veljensä sotaan lähtöä seurasi, sitä 
ei voida varmasti sanoa, mutta voisi ajatella, että hän olisi ainakin 
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hiljaa mielessään verrannut veljensä elämäntilannetta omaansa. 
Martti oli edellisenä vuonna solminut avioliiton Marja Talan kanssa 
ja pariskunnan esikoispoika, Timo Ilmari, oli vain puolivuotias isän 
lähtiessä sotaan. Nestori Junnila alkoi sitä paitsi olla jo iäkäs ja 
Martin olisi varsin pian otettava Vakkalan Junnilan isännän teh-
tävät kokonaisuudessaan hoitoonsa. Tuure puolestaan oli vailla 
työtä eikä hänellä ollut perhettä. Näitä elämäntilanteita ajatellen 
Tuure olisikin kaikin puolin ollut veljeksistä joutilaampi lähtemään 
talvisotaan. Sodan kestäessä Tuure Junnila ilmoittautuikin vapaa-
ehtoisesti palvelukseen, mutta koska sotilaskoulutus puuttui, hänet 
”määrättiin esikuntatehtäviin kauaksi Sisä-Suomeen, Keuruulle, 
sikäläiseen sotilaspiirin esikuntaan”. Ilmoittautuessaan vapaaeh-
toiseksi Junnila varmasti tiesi, ettei joutuisi ainakaan suoraa päätä 
rintamalle, joten mistään uhrimielestä ei tässä yhteydessä kanna-
ta puhua, normaalisti kehittyneestä velvollisuudentunnosta kyllä-
kin.222

Talvisodan miehistötappioiden korvaamiseksi keväällä 1940 
aloitettiin sotilaskoulutuksen antaminen myös nostoväen II luok-
kaan kuuluville miehille. Junnila komennettiin Keuruulta Jalkaväen 
koulutuskeskukseen Poriin saamaan taistelukoulutusta. Vain kuu-
kauden kestäneen koulutusjakson jälkeen hänet siirrettiin Sata-
kunnan Suojeluskuntapiirin esikuntaan hoitamaan kirjurin tehtäviä. 
Junnila ei tunnu päässeen irti henkilökohtaisesta lamastaan vielä 
tuossakaan vaiheessa. ”Kunpa minä vain lopulta saisin takaisin 
työkyvyn ja itseluottamuksen ja niiden mukana jonkinlaisen tule-
vaisuuden varmuuden”, Junnila ruikutti 3. toukokuuta 1940 kirjees-
sään Kaija Ojansuulle, jonka kanssa suhde oli sentään lämmen-
nyt viileämmän vaiheen jälkeen. Esikunnassa työskennellessään 
Junnila pyrki Reserviupseerikouluun, mutta kuten hän Kaijalleen 
18. toukokuuta kertoi ”kenttäjoukoista oli niin paljon pyrkijöitä, että 
kotijoukkojen ehdokkaat saivat syrjäytyä, niin kuin luonnollista oli-
kin”. Junnila sai siis jäädä esikuntakirjurin tehtävään, jossa hän toi-
mi siihen saakka, kunnes hänet 27. heinäkuuta 1940 vapautettiin 
palveluksesta.223
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Junnila käsitteli Kaija Ojansuulle toukokuussa 1940 lähettämis-
sään kirjeissä myös maailmansodan yleistilannetta. Pääasiallisesti 
Junnila referoi lehdistä lukemaansa ja radiosta kuulemaansa, mut-
ta kirjeisiin sisältyy myös eräitä lausumia, jotka kertovat selkeää 
kieltään siitä kenen puolella Junnilan sympatiat tuossa vaiheessa 
olivat.

Toukokuun alussa Junnila selosti saksalaisten etenemistä Nor-
jassa, jossa norjalaiset brittien tukemina yrittivät tehdä vastarin-
taa:

Minun sympatiani ovat olleet Englannin puolella, mutta kyllä täytyy tunnustaa, 

että saksalaisten sotilaallinen toiminta on paljon tehokkaampaa – oli mahta-

van, ylivoimaisen laivaston omistavalle Englannille skandaali, että saksalaiset 

pääsivät meren yli tunkeutumaan Norjaan. Miksi Englanti vitkasteli ja kerran 

toimintaan ryhdyttyään teki sen niin tehottomasti? Pelkääkö Britannian lai-

vasto Göringin ilmavoimia? Vai säästetäänkö sitä merkitykseltään sittenkin 

tärkeämpiin Välimeren ja Mustanmeren taisteluihin? Mene tiedä! Kunpa me 

vain saisimme olla tällä hetkellä rauhassa ja koota voimia! Ehkäpä saamme-

kin – tässä suhteessa Saksan menestys Norjassa lienee meille eduksi.224

Kahta viikkoa myöhemmin Junnila kirjoitti kirjettään hiljaisessa 
esikunnassa keskellä päivää odottaessaan radion uutislähetyksen 
alkamista:

Siellä tietysti tiedoitetaan taas Saksan etenemisestä. Se on minusta melkein 

tuskallista – eikö saksalaisen väkivallan rientomarssille nousekaan missään 

estettä. Tshekkoslovakia, Puola, Tanska, Norja, Hollanti, Belgia – kuusi ei-

saksalaisen kansallisuuden muodostamaa vapaata valtiota on jo tuhottu. Se 

ei voi olla oikein. Minä puolestani olin maailmansodasta Hitlerin valtaanpää-

syyn asti ja vielä jonkin aikaa sen jälkeenkin Saksan ihailija ja Saksan asian 

puoltaja, mutta kun natsismi alkoi yhä röyhkeämmin julistaa rotunsa ylem-

myyttä ja oikeuttaan ”alempiarvoisten” kansojen vallitsemiseen, sammuivat 

minun kaikki sympatiani ja muuttuivat antipatiaksi, kun Saksa ryhtyi tekemään 

muille kansoille vääryyttä, jonka rinnalla paljon huudetut Versaillesin vääryy-

det ovat vähäpätöisyyksiä. Niinpä minun myötätuntoni tässä sodassa on ollut 

kokonaan Länsivaltojen puolella, vaikka minä olenkin hyvin selvillä näidenkin 
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valtojen historiaan liittyvistä väkivallan ja vääryyden teoista ja erikoisesti Eng-

lannin politiikan tekopyhyydestä. Olen myös uskonut, että Länsivallat voittavat 

saksalaisten loistavasta sotilaallisesta kyvykkyydestä huolimatta – mutta jou-

tuuko se usko nyt häpeään!?225

Junnila oli luvannut pitää Kaija Ojansuun ajan tasalla sotatapahtu-
mien suhteen, mutta toukokuun lopulla Junnila joutui toteamaan, 
ettei se ollut mahdollista. ”Saksan hyökkäys etenee sellaisella ra-
jumyrskyn voimalla ja nopeudella, että jos selostan sen kulkua - - - 
olisivat tiedot kirjeen perille tullessa jo aivan vanhentuneita.” Sak-
san vääjäämätön eteneminen ei vielä kokonaan ollut murentanut 
Junnilan uskoa länsivaltojen mahdollisuuksiin, mutta koetuksella 
hänen uskonsa alkoi olla:

Belgian puolimiljoonainen armeija on antautunut, Ranskan ja Englannin yhtä 

suuri Flanderin armeija murskattu! En kuitenkaan vieläkään sanoisi, että sota 

on ratkaistu. Ranskan ja Englannin vastarinnan luulisi kaikesta huolimatta te-

hostuvan niiden perehdyttyä saksalaisten uuteen salamasodan taktiikkaan ja 

iskujen lähestyessä näiden maiden sydäntä. Ellei näin käy, jos ne luhistuvat 

niin kuin Puola luhistui, silloin ne ovat ansainneet kohtalonsa. Niiden mah-

dollisuudet, emämaiden väkilukua lukuunottamatta, ovat niin paljon Saksan 

mahdollisuuksia suuremmat, että elleivät ne kykene kehittämään vastarin-

taan tarvittavaa sotilaallista voimaa, eivät ne enää ansaitse maailmanvalta-

asemaansa. Sanon näin siitä huolimatta, että sympatiani ovat niiden, eivätkä 

Saksan puolella.226

Junnila ehti täyttää 30 vuotta ennen kuin vapautui armeijan palve-
luksesta. Maisteriksi valmistumisestakin oli kulunut jo neljä vuotta, 
neljä turhauttavaa ja tuloksetonta vuotta. Väitöskirjaansa Junnila 
ei kuitenkaan nyt joutanut murehtimaan. Väitöskirjatyö, ”joka sitä 
paitsi silloisissa oloissa tuntui kadottaneen kiinnostavuuttaan - - 
- sai odottaa ’aikaa parempaa’, jos sellaista enää tulisikaan”. Tär-
keintä oli päästä ansiotyöhön kiinni. Lähtökohdat työn saantia aja-
tellen eivät olleet kovin lupaavat, sillä työelämässä Junnilaa tuskin 
pidettiin enää minään nuorena lupauksena. Ammattiosaamisen 
ja työkokemuksen puute yhdistettynä ikävuosiin vielä pahensivat 
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tilannetta. Toisaalta talvisodassa oli kaatunut suuri määrä nuor-
ten ikäluokkien edustajia. Tämä synkkä tosiasia paransi sodasta 
selvinneiden tai siihen osallistumattomien mahdollisuuksia saada 
työtä.227

Junnilan osaaminen kohdistui lähinnä verotuskysymyksiin, 
joihin hän oli opinnoissaan ja kesken jäänyttä väitöskirjaansa val-
mistellessaan perehtynyt. Junnila oli kuullut, että oli harkittu ”ve-
rohallituksen” perustamista ja kyseli professori Ilmari Koverolta 
lisätietoja. Vasta ulkomailta palannut Kovero ei ollut asiasta vielä 
kuullut, mutta rohkaisi Junnilaa kirjoittamalla, että ”jos sellainen 
perustetaan, on kuitenkin ilman muuta selvää, että Teillä täytyy 
olla edellytyksiä toimen saantiin siellä”. Junnila ei kuitenkaan jää-
nyt odottamaan asian kehittymistä eikä tyytynyt vain hakemuksien 
lähettämiseen, vaan pakkasi laukkunsa ja lähti hakemaan työtä 
Helsingistä.228

Helsinkiin saavuttuaan Junnila marssi luontaisen ujoutensa 
kätkien valtiovarainministeriöön kysymään työtä. Siellä hänet oh-
jattiin tulli- ja verotusasiainosaston päällikön, esittelijäneuvos Eero 
Kivikarin puheille. Junnilalla oli onni mukanaan, sillä Kivikari oli 
parhaillaan kokoamassa toimikuntaa, jonka oli määrä kiireellisesti 
ryhtyä suunnittelemaan liikevaihtoveron liittämistä Suomen vero-
tusjärjestelmään. Toimikunta tarvitsi sihteeriä, ”jonka Kivikarin mu-
kaan tuli olla enemmänkin nopea kynämies ja stilisti kuin juristi”. 
Kivikari arvioi pikakirjoitustaitoisen Junnilan tehtävään kelpaavaksi 
ja tarjosi tälle sihteerin tointa.229

Hoitaessaan liikevaihtoveroa suunnittelevan toimikunnan sih-
teerin tehtäviä Junnila tuli luonnollisesti perehtyneeksi myös itse 
veromuotoon. Koska liikevaihtoverotuksen tuntijoita oli maassam-
me tuolloin sangen vähän, avasi perehtyminen Junnilalle uusia 
työmahdollisuuksia. Kivikari tarjosi Junnilalle toimistopäällikön 
paikkaa liikevaihtoveron täytäntöönpanoa varten perustettavassa 
uudessa virastossa, liikevaihtoverokonttorissa. Junnila hyväksyi 
tarjouksen ja tammikuussa 1941 hänet otettiin ”toistaiseksi ja kun-
nes toisin määrätään hoitamaan liikevaihtoverokonttorin toimisto-
päällikön tointa”.230
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Junnila kertoo muistelmissaan, että ”uusi vero osoittautui heti 
niin elintärkeäksi valtiontaloudelle, että kun sitten jatkosota puhke-
si ja reserviläiset kutsuttiin uudelleen palvelukseen, meidät liike-
vaihtoverokonttorin tuoreet virkamiehet jätettiin hoitamaan siviilivir-
kaamme”. Junnila vaihtoi työpaikkaa vuonna 1942 ja helmikuussa 
1943 häntä oltiin jo kutsumassa palvelukseen, mutta Junnilan sil-
loisten työnantajien puututtua asiaan hän sai kuitenkin jäädä sivii-
litoimeensa.231

Junnila ei myöhemmissä kirjoituksissaan tai puheissaan mil-
loinkaan kertonut, miten oli aikanaan kokenut jäämisen koko sodan 
ajaksi kotirintamalle tai pohtinut niitä mahdollisia vaikutuksia, joita 
rintamakokemuksen puuttumisella hänen ajatteluunsa tai myöhem-
piin vaiheisiinsa kenties oli ollut. Näitä asioita koskevia kysymyksiä 
ei liene Junnilalle myöskään haastatteluissa esitetty.

Päätyminen esikuntakirjuriksi keväällä 1940 osoitti, ettei Jun-
nilalla ollut juurikaan edellytyksiä rintamapalvelukseen. Tämän 
vuoksi voisi ajatella, että Junnilan olisi ollut kesällä 1941 helpompi 
jäädä katsomaan muiden lähtöä rintamalle kuin jonkun asekuntoi-
semman miehen. Toisaalta kesällä 1941 kerättiin armeijan riveihin 
kaikki suinkin kynnelle kykenevät miehet. Koulupojat jättivät kir-
jansa ja nelikymppiset miehet työnsä ja perheensä lähteäkseen 
ase kädessä rintamalle. Terveen ja perheettömän hiukan päälle 
30-vuotiaan miehen jääminen vanhusten, naisten ja lasten kanssa 
kotirintamalle herätti varmasti huomiota. Ero talvisotaan oli tässä 
suhteessa suuri, silloinhan eri syistä vapautettuja nuoriakin miehiä 
jäi kotirintamalle varsin runsaasti.

Sota kosketti toki omalla tavallaan jokaista suomalaista ikään 
tai sukupuoleen katsomatta, mutta voimakkaimmin sodan kokivat 
tietenkin ne sadattuhannet miehet, joiden oli rintamalla kohdattava 
sodan todellisuus ja vihollinen kasvoista kasvoihin. Suurelle osalle 
heistä sodasta muodostui koko elämän tärkein kokemus. Junnilan 
kohdalla sota-ajan kokemuksista ei sen sijaan voine puhua minään 
elämän avainkokemuksina. Rintamamiesten keskuudessa vallinnut 
asevelihenki ei myöskään voinut samalla tavalla tavoittaa Junnilan 
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kaltaista siviiliä, jolla ei ollut välitöntä kosketusta niihin olosuhteisiin 
joissa tuo henki syntyi. Junnilan ikäinen sotaa käymätön mies jäi 
armotta myös kaikkien niin virallisten kuin epävirallistenkin aseve-
lipiirien ulkopuolelle.

Sotakokemuksen puuttumisen mahdollisesta vaikutuksesta 
Junnilan myöhempiin vaiheisiin tai hänen poliittiseen ajatteluunsa 
on vaikea lausua mitään täsmällistä. Tarkasteltaessa Junnilan po-
liittista ”sisäänajoa” ja hänen asemansa kehittymistä Kokoomuk-
sessa 1940- ja 1950-luvuilla on sotakokemuksen puuttuminen 
kuitenkin syytä ottaa eräänä taustatekijänä huomioon, samoin 
arvioitaessa esimerkiksi Junnilan sosiaalipoliittisten näkemysten 
taustoja.232

Junnila seurasi varmastikin tarkoin sotatapahtumien kulkua, 
mutta valitettavasti juuri mitään tietoja hänen suhtautumisestaan 
suursodan eri osapuoliin tai yksittäisiin tapahtumiin ei ole säilynyt. 
Olisi kiinnostavaa tietää esimerkiksi miten Junnila koki Suomen ja 
Saksan lähentymisen, hänhän oli keväällä 1940 ollut vielä hyvinkin 
saksalaisvastainen. Lähes ainoa säilynyt autenttinen lähde, joka 
kertoo Junnilan yleistilannetta koskevista näkemyksistä, on mar-
raskuulta 1941 peräisin oleva kirje, jossa hän kommentoi lyhyes-
ti odotettavissa ollutta Englannin sodanjulistusta Suomelle sekä 
esitti arvionsa tulevasta kehityksestä:

Näyttää siltä, että lähimmän kymmenen päivän kuluessa Englanti julistaa 

meille sodan ryssän vaatimuksesta. Se on aika karvas paikka minunkaltaisel-

leni entiselle anglofiilille! Suurtakaan käytännöllistä vaikutusta toimenpiteellä 

ei voine olla, mutta ikävää se on vastaisuutta silmällä pitäen, jos kävisi niin, 

että voitto suursodassa kuitenkin lopulta kallistuisi anglosaksisten maitten 

puolelle. Välttämättä ei asian tällöinkään kuitenkaan tarvitse saada niitä synk-

kiä seurauksia, joita siitä ensi näkemältä näyttäisi johtuvan, koska voittakoon 

sodassa kumpi tahansa, Venäjä kuitenkin joutunee sellaiseen heikkoudenti-

laan, ettei siitä pariinkymmeneen vuoteen liene suurempaa vaaraa.233
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Jäähyväiset

Karjalan armeijan hyökkäys Syvärille ja Petroskoihin syyskuussa 
1941 verotti Junnilan kaveripiiriä raskaalla kädellä. Vihollisen tark-
ka-ampuja osui Tapio Horilaa päähän Tuulosjoella 4. syyskuuta eli 
heti hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä. Syvärille meno jäi mui-
den huoleksi, mutta Tuulosjoen läpimurto ei jäänyt Horilan viimei-
seksi taisteluksi, sillä hän palasi viiden kuukauden sairaalassa olon 
jälkeen vanhaan yksikköönsä patterinpäälliköksi. Komppanian-
päällikkönä toiminut luutnantti Jouko Saikkala pääsi Syvärille asti, 
mutta haavoittui siellä vakavasti ja kuoli Aunuksen kenttäsairaalas-
sa 21. syyskuuta. Olli Laurin elämä puolestaan päättyi Äänislinnan 
kenttäsairaalassa 15. lokakuuta.234

Ennen näitä syksyn synkkiä uutisia Junnila oli jo elokuussa 
joutunut ottamaan vastaan yhden suruviestin. Tuo viesti koski hä-
nen veljeään Martti Junnilaa, joka oli yhdessä muiden kotipitäjänsä 
miesten kanssa lähtenyt juhannuksena Kiikasta junalla kohti rin-
tamaa. Sotaan lähtemisessä oli ollut astetta vakavampi sävy kuin 
syksyllä 1939, sillä Martti Junnilan hartioita painoi nyt muun ohella 
isännän vastuu. Lisäksi Martin vaimo Marja Junnila odotti lasta, 
jonka oli määrä syntyä elokuussa.235

Kiikkalaiset muodostivat oman komppaniansa, joka kuului jal-
kaväkirykmentti 36:n toiseen pataljoonaan. II armeijakunnan 15. 
divisioonaan lukeutunut JR 36 tunnettiin Satakunnassa sen ko-
mentajan everstiluutnantti Hannes Raikkalan mukaan paremmin 
”Raikkalan rykmenttinä”. Toisen pataljoonan komentajana oli ma-
juri T. U. Hildén. Kiikkalaisten komppanianpäällikkönä toimi aluksi 
luutnantti Väinö Leivo ja tämän haavoituttua Martti Junnilan vai-
mon veli, luutnantti Aatos Tala. Alikersantti Martti Junnila oli mää-
rätty panssarintorjuntaryhmän johtajaksi.236

Joukot purettiin junasta Särkisalmen asemalla, josta jatkettiin 
marssien Simpeleen rajapitäjään, jonka osia oli talvisodan rauhas-
sa jäänyt venäläisten hallintaan. Raikkalan rykmentti vietti Simpe-
leessä noin kuukauden ennen rintamavastuuseen siirtymistä.237
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Kiikkalaiset vaihdettiin etulinjaan 29. heinäkuuta ja seuraava-
na yönä kello kaksi alkoi varsinainen hyökkäys. Simpeleen pitä-
jän alueella käydyistä taisteluista vaikeimmaksi muodostui Pajarin 
kylän valtaus. Vihollinen oli linnoittautunut hyvin ja teki ankaraa 
vastarintaa, mutta joutui vähä vähältä perääntymään ja aamutun-
teina 3. elokuuta venäläisten vastarinta murtui lopullisesti. Kiikka-
laisten komppanian hyökkäystä johtanut luutnantti Aatos Tala sai 
kohtalokkaan osuman perääntyvän vihollisen luodista ollessaan 
juuri ilmoittamassa kenttäpuhelimella komentoportaaseen kylän 
valtaamisesta. Kuoleva luutnantti ehti vielä kutsua Martti Junnilan 
luokseen ja pyysi tätä välittämään viimeiset terveisensä kotiin Kiik-
kaan.238

Pajarin kylän valtauksen jälkeen eteneminen jatkui kohti Ilmeen 
Salokylää. Lähestyttäessä kohdetta komppanian toinen joukkue ja 
Martti Junnilan pst-ryhmä lähetettiin ottamaan selvää etumaas-
tosta. Joukkueen ja ryhmän vahvuinen etujoukko saapui puolen 
päivän aikaan kylän toiseen laitaan, Ilmeen kirkonkylään johtavan 
tien varteen, jossa se joutui vihollisen ankaran tulituksen kohteek-
si. Tulituksen alkaessa Martti Junnila ryhmineen oli erään varasto-
rakennuksen seinustalla. Ryhmä pyrki vastaamaan tuleen, mutta 
vihollista oli vaikea havaita, koska se oli rakennuksien suojassa tai 
sisällä taloissa. Junnilan ryhmä vetäytyikin takaisin varaston sei-
nän vierustalle. Samalla hetkellä läpäisi luotisuihku rakennuksen 
seinän. Kuolettavat luodit iskeytyivät Martti Junnilan rintaan sydä-
men kohdalle ja tämä kuoli välittömästi.239

Tieto Martti Junnilan 3. elokuuta tapahtuneesta kaatumisesta 
tavoitti omaiset viisi päivää myöhemmin. Tampereella liikevaihto-
verokonttorin asioissa ollut Tuure Junnila kiiruhti välittömästi su-
ruviestin kuultuaan Vakkalan Junnilaan. Hänen raskaana velvolli-
suutenaan oli käydä ilmoittamassa tapahtuneesta Martin leskelle 
Marja Junnilalle, joka oli parhaillaan Vammalan seudun sairaalas-
sa odottamassa toisen lapsensa syntymää.240

Martti Junnilan ruumis saapui Kiikkaan lauantaina 9. elokuuta 
ja vielä samana iltana saattoivat omaiset sankarivainajan haudan 
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lepoon. Martti Junnila sai paikkansa Kiikan sankarihautausmaal-
la luutnantti Aatos Talan viereltä. Varsinainen ruumiinsiunaus oli 
sunnuntaina 24. elokuuta, jolloin Kiikassa pidettiin suuret sanka-
rihautajaiset, joissa kaikkiaan 20 sankarivainajaa siunattiin vii-
meiseen lepoonsa. Vaikuttavat hautajaisjuhlallisuudet päättyivät 
suojeluskunnan ampumiin kunnialaukauksiin, jonka jälkeen Martti 
Junnilan ystäviä ja sukulaisia kokoontui muistotilaisuuteen Vakka-
lan Junnilaan. Martti ja Marja Junnilan toisen pojan, Pekka Martin, 
kastaminen, joka toimitettiin surujuhlan yhteydessä, toi surijoille 
lohdutusta ja muistutti elämän jatkuvuudesta vaikeinakin aikoi-
na.241

Vakkalan Junnila jäi Martin kaatumisen jälkeen vaille isäntää. 
Martin kaksi poikaa takasivat sen, että isäntien sarja aikanaan 
jatkuisi, mutta siihen asti isännyys oli järjestettävä muulla tavoin. 
Eräänä vaihtoehtona lienee pidetty sitä, että Tuure Junnila ryhtyi-
si hoitamaan talon isännyyttä. Tämä asia ei kuitenkaan edennyt 
pohdintoja pidemmälle, sillä isännyyden hoito saatiin järjestetyksi 
ottamalla Junnilaan tilanhoitajaksi tunnettuun kiikkalaiseen sukuun 
kuulunut Uolevi Hanhijärvi, joka myöhemmin solmi myös avioliiton 
Marja Junnilan kanssa.242

Junnila purki veljensä kaatumisen aiheuttamaa surua kirjoitta-
malla. Syksyn 1941 aikana hän kirjoitti 102-sivuisen kirjan ”Maan-
viljelijä Martti Ilmari Junnilan elämänvaiheet”. Vaikka päähuomio 
kirjassa kohdistuikin Marttiin, kertoo teos myös kirjoittajastaan. 
Esimerkiksi veljesten yhteistä lapsuusaikaa koskevat kuvaukset 
ovat yhtä lailla Tuure Junnilan kuin hänen veljensäkin historiaa. 
Kirjan voi nähdä Tuuren osalta myös laajemmin eräänlaisena väli-
tilinpäätöksenä siihen asti tapahtuneesta ja samalla uuden alkuna. 
Veljen kuoleman aiheuttaman surun tietysti aistii kirjan otteesta ja 
tietynlainen kohtalonomaisuus on läsnä tekstissä koko ajan. Surun 
keskeltä voi kuitenkin selvästi havaita myös veljen kohtaloon liitty-
vää velvoittavuutta, joka tulee hyvin esiin kirjan lopussa Junnilan 
pohtiessa veljensä kuoleman merkitystä.
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Hän kaatui, jotta talo ja suku saisivat elää, ja nyt hän on siirtynyt esi-isien 

pitkään saattoon, esi-isien, jotka ovat kuolleet, mutta kuitenkin elävät keskuu-

dessamme. Kuoleman läpikäyneiden totisin, kaiken näkevin, kaiken tietävin 

katsein he seuraavat talon myöhempien asujainten elämää: Asutaanko taloa, 

jonka toiset heistä ovat kuokalla ja auralla korpeen raivanneet ja jonka puo-

lesta tämä nuorin ja paras kaikista on verensä tyhjiin vuodattanut, asutaanko 

sitä edelleenkin niin, että se jatkuvasti, sukupolvesta toiseen, vuosisadasta 

vuosisataan säilyy samalla suvulla vaurastuvana ja hyvin hoidettuna? Ja onko 

suvun jäsenten elämä, elivätpä he sitten suvun ikivanhalla kotikartanolla ja 

kotipitäjässä tai muualle siirtyneinä, onko se sellaista, jollaista jokainen näistä 

poismenneistä on parhaissa ajatuksissaan halunnut sen olevan: kunnollista ja 

kunniallista, nuhteetonta ja rehellistä, vakavaa ja arvokasta, elämää, joka ei 

tuota suvulle häpeää, vaan on pikemminkin muille esikuvaksi – niissä rajois-

sa, joissa inhimillinen elämä koskaan voi esikuvallista olla.243
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Näkijästä tekijäksi 1942–1951

Taloustieteen tutkija

Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa

Siinä missä syksy 1941 oli ollut jäähyväisten jättämisen aikaa, mer-
kitsi kevät 1942 puolestaan uuden ajanjakson alkamista niin Junni-
lan yksityiselämässä kuin hänen ammatillisella urallaankin.

Yksityiselämän puolella Junnila siirtyi lopullisesti nuoruudes-
ta vastuulliseen aikuisuuteen solmimalla avioliiton ja perustamalla 
perheen Kaija Ojansuun kanssa. Toukokuussa 1942 vihityt Tuure 
ja Kaija Junnila saivat kaikkiaan neljä lasta, joista kolme selvisi 
aikuisikään: Marikki (s. 1943), Suvi (1945–1949), Heikki (s. 1946) 
ja Sini (s. 1949).

Ammattiurallaan Junnila oli jo jonkin aikaa kaivannut uusia 
haasteita, vaikka olikin viihtynyt hyvin liikevaihtoverokonttorissa. 
Junnila ei epäröinytkään tarttua tilaisuuteen, kun hänelle maa-
liskuussa 1942 esitettiin tarjous siirtymisestä uusiin työtehtäviin. 
Tarjouksen esittäjä oli Suomen Pankin suhdannetutkimusosastolla 
työskennellyt tohtori Matti Leppo, jonka kanssa Junnila oli joutu-
nut kosketuksiin liikevaihtoverotuksen suunnittelutehtävissä. Le-
pon esittämä työtarjous koski valtiovarainministeriön kansantalo-
usosaston yhteyteen perustettavan finanssitoimikunnan sihteerin 
tointa. Leppoa itseään oli kaavailtu tähän tehtävään, mutta hän oli 
tieteellisiin töihinsä vedoten kieltäytynyt ja ehdottanut tilalleen Jun-
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nilaa. Toimikunnan jäsenet olivat hyväksyneet ehdotuksen, mihin 
oli Lepon kertoman mukaan vaikuttanut paitsi hänen suosituksen-
sa, myös Junnilan Helsingin Sanomissa pääkirjoituksena julkaistu 
säästäjien asemaa inflaation olosuhteissa puolustanut kirjoitus, 
jota oli pidetty ”finanssitoimikunnan hengen mukaisena”. Koska fi-
nanssitoimikunnan sihteerin toimen oli arveltu muodostuvan niin 
suuritöiseksi, ettei sitä voisi hoitaa samanaikaisesti liikevaihtovero-
konttorin toimistopäällikön tehtävien kanssa, sisältyi Junnilalle esi-
tettyyn työtarjoukseen myös mahdollisuus siirtyä Suomen Pank-
kiin suhdannetutkijan vakanssille.244

Lähes kaikki Junnilan taloustieteelliset tutkimukset syntyivät 
hänen työskennellessään tutkijana Suomen Pankissa vuosina 
1942–1948. Junnilan tullessa Suomen Pankkiin sen piirissä toimi 
vielä kaksi erillistä tutkimusosastoa, tilasto-osasto sekä suhdanne-
tutkimusosasto. Talvella 1942–1943 osastot siirrettiin samaan ra-
kennukseen ja keväällä 1944 ne yhdistettiin perustamalla Suomen 
Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos.245

Professori A. E. Tudeer toimi Suomen Pankin taloustieteelli-
sen tutkimuslaitoksen johtajana vuosina 1944–1955. Pitkän uran 
tilastomiehenä tehnyt Tudeer oli motivoiva ja alaisistaan aidosti 
välittävä johtaja, joka kykeni luomaan johtamaansa laitokseen hy-
vän ja tuloksia tuottavan työskentelyilmapiirin. Ennen muuta juuri 
Tudeerin ansiota olikin, että Suomen Pankin taloustieteellisestä 
tutkimuslaitoksesta muodostui eräs maamme johtavista taloustie-
teellisen tutkimuksen keskuksista.246

Suomen Pankin piirissä tehtävän tieteellisen tutkimuksen ke-
hittäjiin lukeutui myös professori Bruno Suviranta, joka toimi suh-
dannetutkimusosaston johtajana vuoteen 1942. Vaikka Suviranta 
ei muodollisesti koskaan tutkimuslaitoksen palveluksessa ollut-
kaan, olivat hänen henkilökohtaiset yhteytensä laitokseen ja sen 
tutkijoihin tiiviit koko 1940-luvun ajan.247

Nuoren tutkijan tieteellistä kehitystä ajatellen Suomen Pankin 
taloustieteellinen tutkimuslaitos muodosti ihanteellisen työympäris-
tön. Yleinen ilmapiiri tutkimuslaitoksessa oli rennon välitön ja var-
sinkin sota-aikana tutkijat muodostivat ikään kuin suuren perheen. 
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Tutkijoilla oli mahdollisuus käyttää osa työajasta omiin tutkimuk-
siinsa, vaikka pääosin tutkimustyö toki olikin suoritettava ilta-ai-
kaan. Tutkimuslaitoksen johto kannusti nuoria tutkijoita eteenpäin 
näiden tutkimusuralla ja laitoksen sihteeristö auttoi aineiston ke-
räämisessä ja muokkaamisessa. Tutkijat olivat kaikki suhteellisen 
nuoria, osa hiljattain väitelleitä tohtoreita ja osa Junnilan lailla väi-
töskirjaansa valmistelevia maistereita. Tieteellinen keskustelu tut-
kimuslaitoksen piirissä oli vilkasta ja eri vaiheissa uraansa olevien 
tutkijoiden keskinäinen vuorovaikutus tiivistä. Mitään seminaareja 
ei järjestetty, vaan niin tieteelliset kuin muutkin keskustelut käytiin 
kodikkaasti höyryävien korvike- ja myöhemmin kahvikuppien ää-
ressä. Muistelmissaan Junnila kirjoittaakin, että ”Suomen Pankin 
taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkijaksi pääseminen oli nuo-
rille kansantalousmiehille suuri onni ja etuoikeus”.248

Matti Leppo oli Junnilan keskeisimpiä tieteellisiä keskustelu-
kumppaneita Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitok-
sessa. Lepon kanssa käymissään keskusteluissa Junnila saattoi 
testata erityisesti verokysymyksiä koskevien ajatustensa kestä-
vyyttä ja samalla saada arvokkaita neuvoja jo hieman pidemmälle 
tutkimusurallaan ehtineeltä kollegaltaan.249

Junnilan tärkein keskustelukumppani oli kuitenkin Mikko Tam-
minen, jonka kanssa Junnila tuli myös läheiseksi ystäväksi. Kuten 
edellä on jo todettu, Tamminen oli keskushahmo siinä nuorempien 
kansantalousmiesten piirissä, joka pyrki uudistamaan suomalaista 
kansantaloustieteen tutkimusta ja opetusta. Hän oli myös Talous-
tieteellisen Kerhon perustajajäseniä ja toimi kerhon puheenjohta-
jana vuosina 1940–1944. Tamminen valmisteli väitöskirjaa Suo-
men kaupunkien asuntotuotannon vaihteluista, jonka valmistuttua 
vuonna 1945 hän ryhtyi kirjoittamaan teosta valuuttakursseista 
ja valuuttapolitiikasta. Tamminen oli tiukasti ajan hermolla oleva 
tutkija ja Tammisen kanssa käydyt keskustelut ajanmukaistivatkin 
merkittävästi Junnilan kansantaloudellista näkemystä. Tamminen 
esimerkiksi tutustutti Junnilan ns. Tukholman koulukunnan keskei-
simpien edustajien ajatuksiin, jotka olivat tälle aikaisemmin jääneet 
vieraiksi.250
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Muista tutkimuslaitoksessa 1940-luvulla työskennelleistä tutki-
joista Keijo Alho oli Junnilan vanha tuttu jo Satakuntalaisesta osa-
kunnasta. Uusi tuttavuus oli puolestaan Heikki Valvanne, joka tuli 
tutkimuslaitoksen palvelukseen vuonna 1945. Tutkimuslaitoksessa 
oli kirjoilla myös Erik Törnqvist, mutta tätä Junnila ei paljoakaan 
tavannut. Junnilan nuorempia kollegoita tutkimuslaitoksessa olivat 
mm. Reino Rossi, Pentti Pajunen ja Jaakko Railo.251

Väitöskirja

Suomen Pankkiin tultuaan Junnila pääsi jatkamaan vuosia kes-
keytyksissä ollutta väitöskirjatyötään. Työnteko alkoi jälleen sujua 
ja vajaan kolmen vuoden työskentelyn jälkeen valmistui Junnilan 
finanssiopillinen väitöskirjatutkimus ”Omaisuusvero vakautetun tu-
lon lisäverotuksen toteuttajana”.

Junnilan väitöskirjassa tutkitaan Preussissa 1890-luvun alussa 
ensimmäisenä käyttöön otettua tuloverotusta täydentävää omai-
suusverotusta. Junnilan mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen mi-
ten ja millä perusteilla tätä veromuotoa on käytetty ns. vakautetun 
tulon eli omaisuudesta tai omaisuuden avulla saadun tulon lisäve-
rotuksessa. Keskeiseksi tutkimuksen kohteeksi muodostuu tällöin 
tuloveroa täydentävän omaisuusveron perusteluna usein esitetty 
vaatimus siitä, että vakautettua tuloa tulisi verottaa ankarammin 
kuin ns. vakauttamatonta tuloa eli käytännössä työpalkkoja. Jun-
nila tiivistää väitöskirjansa johdantoluvun lopussa tutkimuksensa 
perimmäisen tarkoituksen seuraavasti: ”Tutkimuksessa koetetaan 
osoittaa, mitkä ovat olleet ’vakautetun tulon lisäverotuksen vaati-
muksen’ ja omaisuusveron voimaan saattamisen pohjimmaiset 
syyt, koetetaan sanalla sanoen tehdä omaisuusvero ymmärrettä-
väksi historiallisena ilmiönä.”252

Junnilan väitöskirjan ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan 
vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen ja sen perusteluiden 
kehittymistä 1800-luvun aikana keskeisen verokirjallisuuden pe-
rusteella.253
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Englannin parlamentin jäsen sir John Sinclair oli ensimmäisiä, 
joka esitti vaatimuksen vakautetun tulon vakauttamatonta tuloa 
ankaramman verotuksen käyttöönotosta. Sinclair liitti 1800-luvun 
alkuvuosina esittämäänsä vaatimukseen myös perustelun, jos-
ta sittemmin tuli tärkein tekijä, jolla vaatimusta vakautetun tulon 
ankarammasta verotuksesta on perusteltu. Sinclairin mukaan va-
kautettu tulo on jatkuvuudeltaan varmaa, vakauttamaton tulo puo-
lestaan epävarmaa. Tämän vuoksi vakautetun tulon saajan ei tar-
vitse samalla tavalla tehdä säästöjä tulevaisuudessa mahdollisesti 
odottavan työkyvyttömyyden varalle kuin vakauttamattoman tulon 
saajan. Siksi merkitseekin ”ilmeistä kohtuuttomuutta, jos kahdesta 
samansuuruisesta, mutta näihin erilaisiin tulolajeihin kuuluvasta tu-
losta otetaan tuloveroksi sama prosenttimäärä. Vakautettua tuloa 
on verotuksessa kohdeltava ankarammin kuin vakauttamatonta.” 
Sinclairin vaatimukseen sisältyi ehdotus siitä, että vaatimus olisi 
toteutettava ottamalla käyttöön tuloverotusta täydentävä omai-
suusverotus. Vaikka useat englantilaiset taloustieteilijät totesivat 
Sinclairin perustelun jatkuvuudeltaan ja varmuudeltaan erilaisten 
tulojen erilaisesta verottamisesta periaatteellisesti oikeutetuksi, ei 
yksikään päätynyt kannattamaan ehdotusta siitä, että tuloverotuk-
seen liitettäisiin vakautettua tuloa rasittava omaisuusvero.254

Saksassa kysymys vakautetun tulon vakauttamatonta tuloa 
ankarammasta verottamisesta tuli verokeskustelun aiheeksi myö-
hemmin kuin Englannissa. Keskeinen edellytys kysymyksen tule-
miselle ajankohtaiseksi Saksassa oli ns. kykyisyysteorian nousu 
johtavaan asemaan saksalaisessa veroteoreettisessa ajattelussa 
1800-luvun puolivälin jälkeen. Nimensä mukaisesti kykyisyysteo-
ria edellytti, että kansalaisten oli maksettava veroja valtiolle veron-
maksukykynsä mukaan.255

Useimmat kykyisyysteoriaa edustaneet saksalaiset talous-
tieteilijät kannattivat vaatimusta vakautetun tulon ankarammasta 
verottamisesta ja esittivät vaatimuksen perusteluksi sen, että va-
kautettu tulo on jatkuvuudeltaan varmempaa kuin vakauttamaton. 
Vakautetun tulon lisäverotuksen toteuttamismuodon osalta sak-
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salaisessa veroteoreettisessa ajattelussa vakiintui 1870-luvulta 
alkaen käsitys siitä, että lisäverotus olisi tarkoituksenmukaisim-
min toteutettavissa täydentämällä tuloverotusta vakautettua tuloa 
rasittavalla omaisuusverotuksella. Teoriasta käytäntöön vaatimus 
omaisuusveron käyttämisestä vakautetun tulon lisäverotuksen to-
teuttajana saatettiin ensi kerran Preussin veroreformiin kuulunees-
sa täydennysverolaissa 1890-luvun alussa.256

Väitöskirjansa toisessa pääluvussa Junnila tarkastelee ensin 
yksityiskohtaisemmin Preussin täydennysverolakia ja kohdistaa 
sitten huomionsa Saksan omaisuusverolakeihin sekä Ruotsin ja 
Suomen tulo- ja omaisuusverolakeihin. Maakohtaisesti Junnila kä-
sittelee lainsäädännössä tapahtunutta kehitystä kyseisen veron-
muodon käyttöönotosta alkaen. Junnilan eri maiden verolainsää-
däntöä koskevassa tarkastelussa huomiota kiinnitetään neljään 
seikkaan: 1) ketkä olivat kulloinkin voimassa olevan omaisuusve-
rolain mukaan verovelvollisia, 2) mitä kuului verotettavan omaisuu-
den piiriin, 3) miten määrättiin verotettavan omaisuuden arvo, 4) 
miten määräytyi veron suuruus.257

Junnilan väitöskirjan ensimmäiset kaksi päälukua ovat luon-
teeltaan pitkälti selostavia ja aihetta taustoittavia. Kolmanteen ja 
neljänteen päälukuun puolestaan sisältyvät tutkimuksen varsinai-
set analyyttiset osuudet.

Väitöskirjansa kolmannessa pääluvussa Junnila pyrkii selvittä-
mään täyttääkö omaisuusvero sen tehtävän, joka sille vakautetun 
tulon lisäverotuksen toteuttajana on asetettu. Junnila tarkastelee 
ensin useasta näkökulmasta sitä miten omaisuusvero on onnis-
tunut toteuttamaan yleisemmän vaatimuksen verotuksen mak-
sukyvynmukaisuudesta. Tarkastelussaan Junnila havaitsi eräitä 
keskeisiä tapauksia, joissa omaisuusvero, ”jos sitä tarkastellaan 
pelkkänä vakautetun tulon lisäverona, jo sellaisenaankin, oman 
välttämättömän luonteensa mukaisesti, vie merkittäviin ristiriitai-
suuksiin kykyisyysteorian vaatimusten kanssa”.258

Ensimmäinen ristiriitaisuus liittyy omaisuusveron kaavamai-
suuteen ja ongelmiin, joita käytännön verotuksella on tulonsaajien 
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todellisen käyttäytymisen tunnistamisessa. Haluttaessa pitää kiinni 
periaatteesta, jonka mukaan verotuksen tulee vastata verovelvol-
lisen todellisen maksukyvyn vaihteluita, ei Junnilan mukaan voida 
pelkästään sen olettaman varassa, että vakauttamattoman tulon 
saajan olisi tehtävä säästöjä mahdollisen työkyvyttömyyden varal-
le, antaa hänelle verohelpotuksia. ”Ainoastaan sikäli kuin vakaut-
tamattoman tulon saaja tosiasiallisesti säästää vastaisen varalle, 
hänellä, jos kykyisyysperiaatteesta tahdotaan johdonmukaisesti 
pitää kiinni, tulisi olla oikeus vastaavien helpotusten nauttimiseen 
verotuksessaan.”259

Toinen ristiriitaisuus kykyisyysteorian vaatimusten kanssa syn-
tyy silloin kun kyseessä on ns. ”sekamuotoisten” tulojen, siis lähin-
nä yrittäjätulojen, verottaminen. Junnilan mukaan omaisuusvero ei 
”kykene ’sekamuotoisissa’ tuloissa kohdistumaan nimenomaan ja 
yksinomaan siihen tulon osaan, joka on vakautettua – näin siitä 
yksinkertaisesta syystä, että sekamuotoisia tuloja ei voida jakaa 
vakautettuun ja vakauttamattomaan osaan”.260

Kolmanneksi Junnila toteaa, että omaisuusvero vakautetun tu-
lon lisäverotuksen toteuttajana joutuu ristiriitaan myös kykyisyys-
teorian toisen keskeisen alavaatimuksen, tuloverotuksen prog-
ressiivisuuden kanssa. Junnila esittää lukuisia todisteluja, jotka 
osoittavat ristiriidan olemassaoloa ja toteaa johtopäätöksenään:

Verotettavan tulon alentuessa omaisuusvero, mikäli omaisuuden määrässä 

ei samanaikaisesti tapahdu vastaavaa muutosta, ei, kuten ”kykyisyysperiaat-

teen” mukaisessa verotuksessa tulisi tapahtua, alene, vaan säilyy absoluutti-

selta määrältään entisellään, samalla kun sen osuus tulosta prosentuaalisesti 

kasvaa täsmälleen päinvastoin, kuin mitä progressioperiaatetta noudattavan 

verotuksen tulisi tehdä.261

Junnila kiinnittää huomiota myös eräisiin omaisuusverolaeissa 
esiintyviin seikkoihin, joiden hän toteaa olevan ristiriidassa omai-
suusveron perusteeksi esitetyn vakautetun tulon lisäverotuksen 
vaatimuksen kanssa. Lainsäädännössä havaittavat ristiriitaisuudet 
koskevat Junnilan mukaan ennen muuta seuraavia kolmea kysy-
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mysryhmää: 1) verotettavan omaisuuden määräämistä, 2) omai-
suusverovelvollisia verosubjekteja ja 3) omaisuusverotuksen vero-
asteikkoja.262

Jos omaisuusverotuksen tarkoituksensa on vakautetun tulon 
lisäverotuksen toteuttaminen, seuraa tästä Junnilan mukaan, ”että 
tämän verotuksen, mikäli se ei tahdo joutua ristiriitaan peruste-
luidensa kanssa, tulee kohdistua vain tuloa tuottavaan ansainta-
omaisuuteen, mutta ei sen sijaan käyttöomaisuuteen eikä myös-
kään ansaintaomaisuuteen silloin, kun tämä ei anna verotettavaa 
tuloa”.263

Junnila korostaa, että ”käsitteitä vakautettu ja vakauttamaton 
tulo voidaan soveltaa ainoastaan luonnollisiin henkilöihin”:

Sairauden, vanhuuden ja kuoleman vaarat eivät ulotu niihin keinotekoisiin oi-

keusmuodostelmiin, joita juridiset henkilöt edustavat. Juridisten henkilöiden 

saattaminen vakautetun tulon lisäverotuksen toteuttajaksi tarkoitetun omai-

suusveron alaisiksi on näin ollen täysin epämielekästä, luonnotonta, epäloo-

gillista – se on yhtä luonnotonta, kuin jos juridiset henkilöt velvoitettaisiin mak-

samaan naimattomien ja lapsettomien lisäveroa, ”poikamiesveroa”!264

Junnilan mukaan progressiivisen veroasteikon soveltaminen va-
kautetun tulon lisäverotuksen vaatimusta toteuttavaan omaisuus-
veroon olisi luonnollista siinä tapauksessa, että omaisuuden anta-
man tulon varmuuden voitaisiin katsoa kohoavan sitä mukaa kuin 
omaisuus kasvaa. Kun tulon varmuus kuitenkin riippuu sijoituksen 
laadusta eikä määrästä, voidaan Junnilan mielestä ”progression 
soveltamista tuloveron täydennysveroksi tarkoitettuun omaisuus-
veroon - - - pitää ’käsitteellisenä mahdottomuutena’”.265

Havaitut ristiriitaisuudet ja epäkohdat saivat Junnilan oudok-
sumaan omaisuusveron valintaa vakautetun tulon lisäverotuksen 
toteuttamismuodoksi ja arvelemaan, että valinnalle löytyisi kenties 
veroteorian vaatimuksia realistisempia vaikuttimia. Väitöskirjansa 
kolmannen pääluvun lopuksi Junnila esittääkin kysymyksen: ”Mit-
kä siis ovat ne veroteorian vaatimuksia painavammat voimat, jotka 
ovat osaltaan olleet aiheuttamassa omaisuusveron käytäntöön ot-
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toa uudenaikaisessa välittömässä verotuksessa ja antaneet tälle 
verolle sen tosiasiallisen muodon, joka sillä eri maiden verolaeissa 
on havaittu olevan?”266

Junnilan mukaan vastaus kysymykseen saadaan, kun omai-
suusverotusta tarkastellaan sitä 1800-luvun keskeistä historialli-
sen kehityksen taustaa vasten, jonka muodostaa omistamattoman 
luokan eli proletariaatin nousu keskeiseksi poliittiseksi voimateki-
jäksi niin Saksassa kuin muissakin tutkimuksen kohteena olevissa 
maissa. Väitöskirjansa neljännen pääluvun aluksi Junnila esittää-
kin katsauksen poliittisen työväenliikkeen kehittymiseen Ranskas-
sa, Englannissa ja Saksassa.267

Erityistä huomiota Junnila kiinnittää Saksaan, jossa työväenlii-
ke 1860-luvulta alkaen kehittyi hyvin organisoiduksi sosialidemo-
kraattiseksi puolueeksi, josta yleisen äänioikeuden voimaansaatta-
misen jälkeen tuli keskeinen valtatekijä maan poliittiseen elämään. 
Saksan sosialidemokraattinen puolue tavoitteli avoimesti tuotan-
tovälineiden yksityisomistuksen lopettamista ja kun sen samalla 
onnistui agitaation keinoin virittää kannattajansa päämäärätietoi-
seen luokkataistelumielialaan, joutuivat yhteiskunnan porvarilliset 
vallanpitäjät todenteolla miettimään suhtautumistaan työväen vaa-
timuksiin.268

Saksan valtakunnankansleri Otto von Bismarck vastasi pro-
letariaatin esittämään taisteluhaasteeseen kahdella rintamalla. 
Toisaalta hän ajoi valtiopäivillä läpi poikkeuslain, jonka nojalla hän 
mm. lakkautti satoja sosialistisia yhdistyksiä ja sanomalehtiä sekä 
vangitutti tai karkotti maasta tuhansia sosialistijohtajia ja puolue-
toimitsijoita. Toisaalta Bismarck pani alulle lukuisia sosiaalisia uu-
distuksia, joilla hän pyrki parantamaan työväestön asemaa ja siten 
vaimentamaan sen kumoushalua.269

Preussissa 1890-luvulla toimeenpantua veroreformia, ”samoin 
kuin sen jäljittelyä muissa Saksan osavaltioissa ja Saksan naapu-
rimaissa”, on Junnilan mukaan ”sitäkin katseltava tämän ’valtioso-
sialistisen uudistuspolitiikan’ taustaa vasten”. Junnila toteaa, että 
vaikka verouudistuksen läpiviemiselle oli toki muitakin vaikuttimia, 
niin
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erityisesti tietyissä verorasituksen jakaantumista koskevissa veroreformin 

kohdissa, sellaisissa kuin tuloverotuksen progressiivisuudessa, toimeentulo-

minimin verovapaudessa ja tässä tarkasteltavana olevan ”vakautetun tulon 

lisäverotuksen” toteuttamisessa tuloveroa täydentävällä omaisuusverolla, on 

ilmeisen voimakkaasti vaikuttanut tämä Preussin silloiselle politiikalle luon-

teenomainen pyrkimys, tämä halu mennä uudistuspolitiikkaa harjoittamalla 

nousevan köyhälistöluokan taholta esitettyjä vaatimuksia puolitiehen vas-

taan.270

Loppupäätelmissään Junnila tuleekin siihen tulokseen, että omai-
suusveron tarkasteleminen proletaariluokan yhteiskunnallisen 
nousun taustaa vasten ”selittää ne monet avoimiksi jääneet kysy-
mykset, ne epätyydyttävyydet, joita omaisuusveroon liittyy, jos sitä 
tarkastellaan pelkästään ’vakautetun tulon lisäverotuksen toteut-
tajana’”.

Se ensinnäkin, että välitöntä verotusta Preussissa ja muualla uudistettaes-

sa on verotuslainsäädännössä otettu sellaisissa kohdissa kuin toimeentulo-

minimin verovapaudessa, tuloverotuksen progressiossa ja vakautetun tulon 

lisäverotuksessa huomioon vain eräät niistä moninaisista tekijöistä, joista ve-

rovelvollisen maksukyky loppujen lopuksi riippuu, mutta ei sen sijaan muita 

maksukykyyn vaikuttavia seikkoja, ei esim. sellaista seikkaa, kuin että toi-

meentulominimi sivistyneistöön kuuluville tosiasiallisesti on suurempi kuin 

rahvaalle, johtuu vain siitä, että lainsäätäjä köyhälistön muodostaman paineen 

suunnassa on tahtonut helpottaa omistamattomien ja vähätuloisten, lisätä 

suurituloisten ja varakkaiden rasitusta. Samasta syystä selittyy myös, miksi 

niistä erilaisista vaihtoehdoista, joita vakautetun tulon lisäverotuksen toteut-

tamiseksi voidaan ajatella, on erityisesti siellä, missä köyhälistön luokkaliike 

oli voimakkaimmaksi kehittynyttä - - - valittu juuri tuloveroa täydentävä omai-

suusvero siitä huolimatta, että sitä vastaan voidaan, kuten on nähty, tehdä 

pelkän ”veroteorian” kannalta vakavia muistutuksia. Pyrittäessä reformistisel-

la politiikalla taittamaan kärki omistamattomien taholta tulevilta vaatimuksilta 

juuri tämä veromuoto on silmäänpistävä, konkreettinen todistus siitä, että val-

tiovalta köyhälistön vaatimusten huomioon ottamisessa ei tiettyyn ”kohtuulli-

seen” rajaan asti kaihda kajoamasta edes kapitalistien kantavarallisuuteen, 

saati heidän tuloonsa. - - - 
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 Tästä näkökulmasta ymmärtää edelleen helposti, miksi omaisuusvero-

lait eivät ole pysyneet niissä rajoissa, joita pelkkä vakautetun tulon lisävero-

tuksen vaatimus omaisuusverolle asettaisi. Kun omaisuusvero kohdistetaan 

ei vain vakautettua tuloa todella antavaan ansaintaomaisuuteen, vaan myös 

tuottamattomaan, erityisesti ylellisyyskulutusta palvelevaan käyttöomaisuu-

teen, kun omaisuusveron asteikko muodostetaan progressiiviseksi taikka kun 

se näennäisen epämielekkäästi kohdistetaan myös ei-fyysillisiin henkilöihin, 

vaikka koko erontekoa vakautetun ja vakauttamattoman tulon välillä ei voida 

niihin soveltaa, tämä kaikki johtuu vain siitä, että nousevan omaisuudettomien 

luokan taholta tuleva hyökkäys niin vaatii. - - - 

 Omaisuusvero osoittautuu näin ollen syvimmältään olevan sekin vain 

muuan heijastuma, muuan vähäinen variaatio eräästä eurooppalaisten kan-

sojen sisäistä historiaa viime sadan vuoden aikana hallinneesta mahtavasta 

pääteemasta: köyhälistö, valtaasi nouse! Verotusolojen näennäisesti mielen-

kiinnottomasta kehityksestä saattaa siitäkin kuulevaan korvaan kantautua 

”maailmanhistorian ukkosen jylinä”.271

Junnila puolusti väitöskirjaansa ”Omaisuusvero vakautetun tulon li-
säverotuksen toteuttajana” lauantaina 26. toukokuuta 1945 Helsin-
gin yliopistossa. Viralliseksi vastaväittäjäksi oli määrätty professori 
Matti Leppo. Kustoksena toimi professori Arno Cederberg. Junnila 
tarkasteli lectio praecursoriassaan verorasituksen jakamista ja ve-
rojärjestelmien kokoonpanoa koskevien kysymysten käsittelytapaa 
finanssitieteessä.272

Professori Leppo piti arvokkaina Junnilan väitöskirjassa saavu-
tettuja tutkimustuloksia, jotka osoittivat paitsi, ettei omaisuusvero 
täyttänyt sille vakautetun tulon lisäverottajana asetettuja vaatimuk-
sia, myös sen mikä oli syynä tuloveroa täydentävien omaisuusve-
rojen leviämiseen ja niiden muodostumiseen. Leppo totesi lausun-
nossaan, että ”Junnilan väitöskirja kuuluu niihin harvoihin tämän 
alan tutkimuksiin, joissa tosiasiallisesti tapahtuu teorianmuodos-
tusta, syy- ja seuraussuhteiden tai riippuvaisuussuhteiden etsimis-
tä ja niiden esittämistä oikeudenmukaisuuskäsitysten alaan kuulu-
vissa kysymyksissä”.

Leppo näki Junnilan väitöskirjassa myös puutteita. Käsiteltä-
essä omaisuusverotusta eri maiden verolainsäädännössä olisi 
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ollut kiinnitettävä enemmän huomiota finanssilainsäätäjän viralli-
siin perusteluihin ja vaikka lähteiden käyttö yleensä olikin ollut tyy-
dyttävää, niin eräin kohdin olisi ”ollut syytä käyttää suuremmassa 
määrin - - - alkuperäisiä asiakirjoja”. Leppo lisäsi kuitenkin, että 
teoksessa esiintyvät ”puutteellisuudet koskevat tutkimuksen pää-
periaatteiden kannalta epäolennaisia seikkoja. Ne eivät siten sa-
nottavasti vähennä väitöskirjan tieteellistä arvoa”.273

Lepon arvostelu Junnilan väitöskirjasta oli jossain määrin kiit-
tävämpi kuin teoksesta 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa Junnilan 
dosentuuri- ja professuurihakujen yhteydessä esitetyt arviot. Leo 
Harmaja, Odal Stadius ja Hugo E. Pipping totesivat tuolloin lau-
sunnoissaan esimerkiksi, että Junnilan väitöskirjassaan esittämät 
todistelut työväenliikkeen nousun vaikutuksesta vakautetun tulon 
lisäverotuksen taustalla olivat liian ylimalkaisia ja jyrkkiä.274

Nykyajan näkökulmasta katsoen Junnilan väitöskirjaan sisäl-
tyy sekä eilispäivän elementtejä että tiettyä ajattomuutta. Junnilan 
väitöskirjassa ei valittua tutkimusaihetta tarkastella minkään erityi-
sen teorian valossa, kuten on myöhemmin tullut tavaksi menetel-
lä melkein aihetta kuin aihetta tutkittaessa. Junnila ei myöskään 
käytä matematiikkaa lainkaan apuna tutkimuksessaan. Nyttemmin 
tuskin olisi mahdollista kirjoittaa verotusta käsittelevää väitöskir-
jaa ilman ensimmäistäkään matemaattista kaavaa. Toisaalta juu-
ri tietyt ”vanhanaikaisuudet” tutkimuksellisissa ratkaisuissa ovat 
taanneet Junnilan väitöskirjalle tavallista suuremman kestävyyden 
aikaa vastaan. Finanssihistoriallisena tarkasteluna omaisuusvero-
tuksesta Junnilan väitöskirja puhuttelee lukijaansa yhä tänä päivä-
nä. Samaa ajattomuutta tuskin voisi ajatella olevan tutkimuksella, 
joka olisi rakennettu jollekin 1940-luvulla hallitsevassa asemassa 
olleelle teoreettiselle näkökohdalle.

Ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä

Vuoden 1945 aikana Junnilalta ilmestyi väitöskirjan lisäksi toinen-
kin teos, yhdessä kanslianeuvos Gunnar Modeenin kanssa kirjoi-
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tettu ”Fyysillisten henkilöiden verorasitus Suomessa vuosina 1938 
ja 1945”.

”Fyysillisten henkilöiden verorasitus Suomessa vuosina 1938 
ja 1945” jakaantuu neljään päälukuun, joista välillistä verotusta 
koskeva kolmas pääluku oli kanslianeuvos Modeenin kirjoittama, 
muut pääluvut puolestaan Junnilan kynästä lähteneitä. Kirjan esi-
puheessa A. E. Tudeer toteaa, että tutkimuksen tavoitteena on 
saada tulevan verotuspolitiikan pohjaksi puolueettomaan tutkimus-
työhön perustuva selvitys verorasituksen suuruudesta ja jakaantu-
misesta.275

Junnilan kirjoittamassa fyysisten henkilöiden välitöntä vero-
tusta koskevassa osuudessa tarkastellaan vuosien 1938 ja 1945 
osalta kysymystä ”kuinka suuren osan yksityisestä tulostaan - - - 
erilaista vauraustasoa, erilaisia tuloja ja omaisuuksia, erilaista ve-
ronmaksukykyä edustavat joutuvat veroina maksamaan?”276

Tuloverotusta käsitellessään Junnila tarkastelee aluksi erik-
seen valtionverotusta sekä kunnallis- ja kirkollisverotusta kooten 
lopuksi yhteen keskeiset huomionsa kokonaistuloverorasituksen 
kehityksestä vuodesta 1938 vuoteen 1945.277

Kokonaisuutena tarkastellen tuloverorasitus oli Junnilan tutki-
muksen mukaan voimakkaasti kasvanut ylimmissä tuloluokissa ja 
nimenomaan perheettömien verovelvollisten osalta. Alimmissa tu-
loluokissa veroprosentit olivat sitä vastoin alentuneet kautta linjan, 
kuitenkin niin että alentuminen jatkui perheellisten verovelvollisten 
osalta paljon ylempiin tuloluokkiin kuin lapsettomien verovelvollis-
ten kohdalla.278

Junnila tuo lisäksi esiin sen seikan, että tuloverojen rasitus 
olisi vuoteen 1945 mennessä muodostunut vieläkin ankarammak-
si, ”ellei inflaatio olisi verotusta lieventämässä”. Johtopäätöksenä 
tuloverotuksen osalta Junnila toteaakin, ”että verotuksemme niin 
raskaana kuin se nykyisin eri verolakien mukaan on, ei ole pitkään 
mahdollinen muuta kuin inflaation määräämissä olosuhteissa. Kun 
rahanarvo kerran vakaantuu, verolakiemme kiireellinen tarkistus 
käy välttämättömäksi.”279
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Omaisuusverotuksen kehitystä Junnila tarkastelee sekä ver-
taamalla ”omaisuusveroja niihin tuloihin, jotka omaisuudesta tai 
omaisuuden avulla on saatu”, että siihen omaisuuteen, jonka pe-
rusteella omaisuusverot on määrätty. Junnilan tarkastelu osoittaa, 
että vuonna 1945 niin perheettömien kuin perheellistenkin osalta 
omaisuuden avulla saatujen tulojen verotus oli kaikissa tuloluokis-
sa kireämpää kuin vuonna 1938. Omaisuusverojen tarkastelu suh-
teessa verotettavaan omaisuutteen puolestaan osoittaa sen suu-
ren merkityksen mikä omaisuudenluovutusverolla oli vuoden 1945 
omaisuusverotuksen kokonaisrasituksessa.280

Kanslianeuvos Modeenin kirjoittaman välillisiä veroja koske-
van osuuden jälkeen teoksessa on vielä lyhyt katsaus tuloverojen 
ja välillisten verojen yhteisrasitukseen. Tässä tarkastelussa kiin-
nitetään huomiota erityisesti siihen seikkaan, että progressiivisen 
tuloverotuksen ja regressiiviseksi muodostumaan pyrkivän välilli-
sen verotuksen vaikutukset käyvät toisiinsa nähden vastakkaisiin 
suuntiin. Suoritettu tarkastelu osoitti oikeaksi esitetyn arvelun siitä, 
että tuloverotuksella ja välillisellä verotuksella ”täytyy niin muodoin 
kokonaisrasituksessa olla toisiaan tasoittava, vastakkaisia ten-
denssejä neutraloiva vaikutus”.281

”Fyysillisten henkilöiden verorasitus Suomessa vuosina 1938 
ja 1945” oli virkatyönä tehty tutkimus, jonka tieteellinen painoar-
vo ei ollut kovin suuri, mutta joka ilmestyessään epäilemättä täytti 
tehtävänsä verorasituksen muutoksia käsittelevänä puolueettoma-
na selvityksenä.

Junnilan ja Modeenin tutkimus tarjosi toisaalta myös sytykkei-
tä veropoliittiseen keskusteluun. Sanomalehdistä esimerkiksi Uusi 
Suomi noteerasi tutkimuksen laajasti tammikuussa 1946 sekä vaa-
ti tutkimukseen viitaten veroreformia toteutettavaksi.282

Junnila julkaisi 1940-luvun kuluessa myös useita suppeam-
pia kirjoituksia, joissa hän käsitteli valtiontaloudessa sota-aikana 
ja sen jälkeen tapahtunutta kehitystä. Lisäksi Junnilan tarkastelun 
kohteena oli sellaisia ajankohtaisia teemoja kuin sotalaina ja kor-
kokysymys.283
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Inflaatiotutkimus

Kustannusosakeyhtiö Tammi kääntyi Junnilan puoleen keväällä 
1945 pyytäen tätä kirjoittamaan inflaatiota käsittelevän teoksen. 
Kustannusosakeyhtiön intressissä oli yleistajuisen inflaatioteoksen 
saaminen markkinoille mahdollisimman nopeasti. Junnila tunsi 
mielenkiintoa inflaatiokysymyksiä kohtaan, mutta torjui Tammen 
pyynnön, koska yhtiön ehdottamassa muodossa teos ei muodos-
tuisi ”kirjoittajalleen sanottavaksikaan tieteelliseksi meriitiksi”.284

Itse aihe kiinnosti Junnilaa kuitenkin siinä määrin, että hän kir-
joitti Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johdolle 
kesäkuussa 1945 muistion ”inflaatiota käsittelevän tutkimuksen 
laatimisesta tutkimuslaitoksen B:sarjassa julkaistavaksi”. Junni-
lan muistioon sisältyvässä alustavassa dispositiossa oli jo selvästi 
nähtävissä kunnianhimoinen pyrkimys kokonaisvaltaiseen esityk-
seen aiheesta. Junnilan tarkoituksena oli lähteä liikkeelle inflaation 
varhaisimmasta historiasta ja käsitellä sitten inflaatiota rahateorian 
valossa sekä tutkia inflaation taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuk-
sia, inflaation ehkäisemistä tarkoittavia toimenpiteitä ja päätyä lo-
puksi analysoimaan inflaation poliittisia edellytyksiä.285

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johto suh-
tautui myötämielisesti Junnilan esittämään tutkimushankkeeseen. 
Kun Jenny ja Antti Wihurin rahasto vielä myönsi tutkimukseen 75 
000 markan suuruisen apurahan, saattoi tutkimushankkeen toteut-
taminen alkaa täysitehoisesti vuoden 1946 alussa.286

Junnila näki inflaatiotutkimuksen myös koulutuksellisena mah-
dollisuutena, jonka myötä hänelle tarjoutuisi tilaisuus täydentää 
puutteellista kansantaloudellista osaamistaan. Muistelmissaan 
Junnila toteaakin, että ”sen vähän, mitä kansantaloustieteestä ja 
-teoriasta tiedän, tiedän pääasiallisesti juuri sen lukemisen perus-
teella, mihin minun oli pakko ryhtyä voidakseni tuon kirjan kirjoit-
taa”.287

Junnila päätti julkaista inflaatiotutkimuksensa kahdessa osas-
sa. Ensimmäisen osan alustavan luonnoksen valmistuttua huhti-
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kuun alussa 1947 Junnila lähti vajaan kolmen kuukauden mittaisel-
le opintomatkalle Ruotsiin, jossa hänen tukikohtanaan oli Sveriges 
Riksbankin Ekonomiska Sekretariatet. Junnila työskenteli myös 
ruotsalaisissa tieteellisissä kirjastoissa ja tapasi ruotsalaisia tiede-
miehiä, joiden kanssa hänellä oli tilaisuus vaihtaa ajatuksia inflaa-
tiokysymyksistä. Junnila keskittyi Ruotsissa tutkimuksensa teo-
reettisen puolen, rahanarvo- ja inflaatioteorian, täydentämiseen ja 
kertoo kirjoittaneensa ”näitä kysymyksiä käsittelevän, luonnoksena 
valmiina olleen osan jokseenkin kokonaan uudestaan”.288

Junnilan tutkimus ”Inflaatio. Ensimmäinen osa. Inflaatioiden 
esiintyminen ja niiden rahanarvoteoreettinen selitys. Suomen in-
flaatio vuosina 1939–1946” ilmestyi aivan vuoden 1947 lopussa.

Tutkimuksen ensimmäinen pääluku on omistettu inflaation 
historialle. Junnila lähtee liikkeelle metallirahakannan vallitessa 
ilmenneiden inflaatioiden selvittelyllä, tarkastelee sitten ennen en-
simmäistä maailmansotaa esiintyneitä paperirahainflaatioita sekä 
selvittää maailmansotien vaikutuksia rahanarvoon eri maissa.289

Toisessa pääluvussa luodaan ensin historiallinen katsaus ra-
hanarvoteorian kehitykseen David Richardosta ja John Stuart 
Millistä lähtien Irving Fischerin, Knut Wicksellin ja Gustav Casse-
lin kautta John Maynard Keynesiin. Tämän doktriinihistoriallisen 
katsauksen pohjalta Junnila tarkastelee inflaation syntyä ja tulee 
siihen tulokseen, että inflaation synnyn pohjimmaisena syynä on 
kokonaiskysynnän paisumisen aiheuttama kysyntä-tarjonta tasa-
painon järkkyminen, joka puolestaan johtaa inflatoriseen yleisen 
hintatason nousuun.290

Kolmannessa ja viimeisessä pääluvussa tarkastellaan var-
sin laajan tilastoaineksen avulla maksuvälineiden paisumista ja 
kokonaiskysynnän laajentumista sekä tarjonnan supistumista ja 
hintojen kehitystä Suomessa vuosina 1939–1946. Junnila päätyy 
siihen lopputulokseen, että kokonaiskysynnän kasvun ja inflaatio-
kehityksen pani Suomessa alulle valtion menojen voimakas lisään-
tyminen sotaan joutumisen seurauksena. Tätä menojen lisäystä ei 
kyetty rahoittamaan verotusta lisäämällä eikä valtion luotonottoa 
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laajentamalla, vaan valtion oli budjettivajeensa peittämiseksi tur-
vauduttava vuosina 1939–1944 ”uuden rahan luomiseen” lainaa-
malla Suomen Pankista. Valtion menojen edustaman kysynnän ja 
luottoa käyttämällä rahoitetun kysynnän kasvu tuli täten verojen 
ja säästämisen kasvua voimakkaammaksi, mikä Junnilan mukaan 
jo ensi vaiheessa merkitsi kokonaiskysynnän laajenemista ja pani 
samalla alulle kysynnän paisumisen kertaantumisprosessin, mikä 
puolestaan johti yksityisten rahatulojen kasvuun. Välirauhan jälkei-
sessä inflaatiovaiheessa kokonaiskysynnän kasvun tärkeimmäksi 
aiheuttajaksi tuli puolestaan yksityisten rahatulojen ”’sisäsyntyinen’ 
paisuminen työpalkkojen tavattoman voimakkaan nousun vuoksi”. 
Inflatorisen kokonaiskysynnän kasvun ohella vaikutti ”samanaikai-
sesti yleistä hintatasoa kohottavana tekijänä myös niukkuustekijä, 
hyödyketarjonnan suuri supistuminen teollisuus- ja maataloustuo-
tannon alenemisen sekä ulkomaankaupan kutistumisen seurauk-
sena”.291

Reino Rossin mukaan Junnilan Suomen vuosien 1939–1946 
inflaatiokehityksestä esittämä ”inflaatioanalyysi on ilmeisesti kaikis-
sa olennaisissa kohdissa oikeaan osuva ja nykyaikaisia tutkimus-
linjoja noudatteleva”. Myös Bruno Suviranta ja Klaus Waris pitivät 
Junnilan johtopäätöksiä oikeaan osuneina. Leo Harmaja toisaalta 
arvioi, että ne ”päätelmät, joita tekijä on esittämiensä lukusarjojen 
nojalla tehnyt, tuntuvat tosin joskus jääneen riittävää perustelua 
vaille eikä tutkimustyö, vaikka siinä onkin pyritty objektiivisuuteen, 
ole aina johtanut täysin vakuuttaviin tuloksiin”.292

Eräät Junnilan inflaatiotutkimuksen ensimmäistä osaa arvioi-
neista pitivät kirjaan sisältyviä kuvailevia osuuksia liian laajoina. 
Kritiikkiä sai myös teoksen päälukujen erillisyys ja siitä johtunut ra-
kenteellinen hajanaisuus. Samalla kuitenkin korostettiin sitä seik-
kaa, ettei vielä ollut aika lausua lopullista arviota Junnilan inflaatio-
tutkimuksesta, vaan olisi jäätävä odottamaan teoksen toisen osan 
valmistumista.293

Junnilan tarkoituksena oli teoksen toisessa osassa ”tutkia in-
flaation sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, inflaation ehkäisy-
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keinoja ja lopuksi niitä poliittisia ja sosiaalipsykologisia edellytyksiä, 
jotka rahanarvoteorian inflaatioselityksissä yleensä sivuutetaan, 
mutta jotka vasta tekevät inflaatioilmiön syvemmässä mielessä 
ymmärrettäväksi”.294

Kokonaisuutena Junnilan inflaatioteos olisi epäilemättä muo-
dostunut tekijänsä siihenastisen uran kiistattomaksi pääteokseksi 
ja ensimmäisenä suomenkielisenä kokonaisesityksenä inflaatioil-
miöstä se olisi luultavasti kohonnut oman aikansa keskeisimpien 
tutkimusten joukkoon. Junnilan ryhdyttyä pian teoksen ensimmäi-
sen osan ilmestymisen jälkeen käytännön pankkimieheksi jäi toi-
nen osa kuitenkin valitettavasti kirjoittamatta. Junnilan inflaatiotut-
kimuksen ensimmäinen osa on toki yksinäänkin merkittävä teos ja 
eräs kansantaloustieteen väitöskirjoissa ahkerimmin viitatuista ko-
timaisista tutkimuksista. Mutta kuten monet tutkimusta tuoreeltaan 
arvioineet totesivat, se oli vain osa kokonaisuutta, jonka todellinen 
arvo voitaisiin mitata vasta toisen osan ilmestyttyä. Kun sitä ei kos-
kaan ilmestynyt, jäi Junnilan inflaatiotutkimusta pysyvästi rasitta-
maan keskeneräisyyden leima.295

Junnila julkaisi pankkialalle siirtymisensä jälkeen Kansantalo-
udellisessa Aikakauskirjassa vielä kolme inflaatiota käsittelevää 
artikkelia, jotka oli laadittu silmällä pitäen inflaatiotutkimuksen tois-
ta osaa. Artikkelien aiheina olivat ”Inflaatio ja rahaomaisuus”, ”In-
flaation vaikutus tuotantoon ja työllisyyteen” ja ”Inflaation vaikutus 
tulon jakaantumiseen”.296

Inflaatiotutkimuksen ensimmäisen osan ja tutkimuksen toisen 
osan pohjatöiksi tarkoitettujen tieteellisten artikkelien lisäksi Junnila 
julkaisi 1940-luvulla lukuisia pienempiä kirjoituksia inflaatioteemas-
ta. Näissä kirjoituksissaan Junnila käsitteli inflaatiota ja säästämis-
tä, inflaation historiaa varhaisimmista ajoista alkaen sekä inflaa-
tiota maailmanongelmana ensimmäisen ja toisen maailmansodan 
jälkeisissä olosuhteissa. Ajankohtaisesti Junnila tarkasteli myös 
Suomen sodanjälkeisen inflaation etenemistä. Yksityiskohtaisin 
näistä pienemmistä kirjoituksista on artikkeli ”Vuodenvaihteessa 
1945/1946 toimeenpantu setelinvaihto”, jossa selvitetään mainitun 
toimenpiteen valmistelua, toteuttamista ja vaikutuksia.297
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Herakleen tienhaarassa

Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa oli väitös-
kirjaansa valmisteleville maistereille tarkoitettuja nuoremman tut-
kijan toimia sekä vanhemman tutkijan toimia, joiden haltijoiden tuli 
olla filosofian lisensiaatteja eli nykyisen järjestelmän mukaan toh-
toriksi väitelleitä henkilöitä. Kaikki tutkimuslaitoksen toimet olivat 
määräaikaisia. Toimikauden pituus oli yleensä kolme vuotta, mutta 
erityisistä syistä toimikautta voitiin edelleen jatkaa kolmeksi vuo-
deksi. Miksikään pysyväksi työpaikaksi tutkimuslaitosta ei siis ollut 
suunniteltu, vaan tarkoituksena oli, että tutkijat siirtyisivät aikansa 
tutkimuslaitoksessa palveltuaan koulutettuina kansantalouden am-
mattilaisina urallaan eteenpäin.298

Junnila sai nimityksen tutkimuslaitoksen vanhemman tutkijan 
toimeen helmikuussa 1946. Hänen varsinainen tavoitteensa oli 
kuitenkin väitöskirjan valmistumisesta alkaen ollut pääsy yliopis-
tolliselle uralle ja kansantaloustieteen professoriksi. Junnila otti 
tavoitteen todella vakavasti ja teki itseään säästämättä säännöl-
lisesti 14–15 tunnin työpäiviä. Kaija Junnila, joka oli jo lapsuuden-
kodissaan oppinut arvostamaan akateemista uraa, kannusti mies-
tään tämän pyrkimyksissä ja hoiti arkiasiat niin, että Junnila saattoi 
häiriöttä keskittyä tutkimustyöhönsä. Tiiviissä tahdissa ilmestyneet 
väitöskirja ja inflaatiotutkimuksen ensimmäinen osa olivat vahvoja 
näyttöjä Junnilan tuolloisesta työkyvystä ja tehokkuudesta, joita 
ihaili vilpittömästi myös Mikko Tamminen:

Junnilan työskentelytavassa on ainakin minulla ja luultavasti eräillä muilla-

kin kollegoilla paljon oppimista. Veljemme suhtautuminen ns. inspiraatioon 

on lähinnä kyynillistä. Ei sellaista ole eikä tarvita, sanoo Junnila, istuu pöy-

tänsä ääreen ja kirjoittaa kirjan. Olen alkanut vahvasti epäillä, että minun ja 

eräiden muiden meikäläisten puheet inspiraatiosta ja sen puuttumisesta eivät 

ole mitään muuta kuin systeemiksi kehitettyä itsepetosta, yritystä löytää jon-

kinlainen puolustelu omalle henkiselle laiskuudelleen ja tarmonpuutteelleen. 

Sanalla sanoen, työteliäisyytensä ja työskentelynsä tehokkuuden puolesta 

Junnila on kuuden vuoden aikana kelvannut esikuvaksi kenelle tahansa.299
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Ahkerasta työnteosta ja asetetuista tavoitteista huolimatta Junnila 
ja Tamminen tulivat keskusteluissaan toisinaan siihen lopputulok-
seen, että elämään voisi kuulua muutakin kuin tieteen tekemistä 
pienellä palkalla. Tamminen toteaakin, että tympääntyneinä ”alitui-
seen kirjoittamiseen ja iltatöihin olemme aina silloin tällöin uhan-
neet toinen toisillemme heittää kaikki hiiteen ja lähteä ’finanssei-
hin’”.300

Puolileikillinen puhe ”finansseihin” lähtemisestä muuttui Jun-
nilan osalta todelliseksi vaihtoehdoksi, kun hänelle alkuvuodesta 
1948 tarjottiin mahdollisuutta siirtyä Kansallis-Osake-Pankin joh-
tokunnan jäseneksi. Muistelmissaan Junnila puhuu joutumises-
taan ”Herakleen tienhaaraan”, jossa oli valittava joko ”Hyve tai 
Nautinto”. Junnilan tapauksessa ensin mainittu olisi tietenkin tar-
koittanut kieltäytymistä Kansallispankin rahakkaasta tarjouksesta 
ja pitäytymistä tieteellisen työn parissa, jälkimmäinen taas ”kaiken 
heittämistä hiiteen ja lähtemistä finansseihin”.301

Valinta oli ilmeisen vaikea. Junnila tiedosti, että pankkiural-
le siirtymisen myötä hänen tieteelliset tutkimussuunnitelmansa 
”ainakin pahasti viivästyisivät, elleivät katkeaisi kokonaan”. Toi-
saalta taloudelliset seikat puhuivat Kansallispankkiin lähtemisen 
puolesta, sillä palkka nousisi heti yli kaksinkertaiseksi Suomen 
Pankin tutkijan palkkaan verrattuna. Rahan houkutusta oli vaikea 
vastustaa, olihan Junnilan elätettävä palkkatuloilla perheensä ja 
hän tiesi, ettei yliopistomiehenä tulisi pääsemään lähellekään sitä 
elintasoa, jonka voisi pankinjohtajana saavuttaa. Kansallispankin 
tarjoukseen sisältyi lisäksi mahdollisuus päästä muuttamaan pan-
kin omistamaan tilavaan asuntoon, mikä oli sodan jälkeisen asun-
topulan vuosina merkittävä etu. Lopulta Junnila vastasi myöntä-
västi Kansallispankin esittämään työtarjoukseen ja erosi Suomen 
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen vanhemman tutkijan 
toimesta huhtikuussa 1948 palveltuaan tutkimuslaitoksessa tasan 
kuusi vuotta.302

Jälkikäteen on helppo nähdä Junnilan päätös Kansallispank-
kiin siirtymisestä kertakaikkisena ratkaisuna, jonka myötä hän lo-
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pullisesti sulki tieteen ja yliopiston pois omasta toimintapiiristään. 
Ajankohtaisesti valinta ei kuitenkaan ollut näin suoraviivainen, sillä 
Junnila elätteli vielä tuolloin mielessään ajatusta siitä, että voisi 
kenties toimia samanaikaisesti sekä pankinjohtajana että yliopis-
tomiehenä.

Junnila oli hoitanut kevätlukukaudella 1948 taloustieteen pro-
fessuuria Turun yliopistossa ja saman vuoden marraskuussa hän 
haki Helsingin yliopistossa avoimeksi julistettua kansantaloustie-
teen professorin virkaa, pyytäen samalla vuoden mittaista aikaa 
pätevyytensä täydentämistä varten, joka hänelle myönnettiin-
kin.303

Hakijoita Helsingin yliopiston professuuriin ilmoittautui vain kol-
me: Junnila, Tamminen ja Vilho Annala. Viimeksi mainittu, joka oli 
hakuprosessin alkaessa täyttänyt jo 60 vuotta, oli julkaisujen mää-
rällä mitaten huomattavasti edellä yli 20 vuotta nuorempia ja kes-
kenään melko tasaveroisia kilpahakijoitaan. Varsinaisia kansan-
taloustieteellisiä julkaisuja Annalalla oli kuitenkin vain vähän, sillä 
hänen tuotantonsa koostui lähes yksinomaan taloushistoriallisista 
tutkimuksista. Junnilan pääsy professoriksi oli siis täysin mahdol-
lista, mutta työ Kansallispankissa ja lukuisat esitelmämatkat eri 
puolille Suomea pitivät huolen siitä, ettei aikaa tieteellisen päte-
vyyden täydentämiseen juurikaan ollut. Eikä tilannetta ainakaan 
parantanut se, että Junnila suostui hoitamaan Bruno Suvirannan 
professuuria syyslukukaudella 1949.304

Hakijoille myönnetyn respiittiajan umpeutuessa marraskuussa 
1949 Junnila ilmoitti vuoden kuluessa kirjoittaneensa 90-sivuisen 
artikkelisarjan ”Inflaation taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia” 
sekä artikkelit ”Förmögenhetsskatten som komplement till in-
komstskatten”, ”Eräitä näkökohtia korkokysymyksistä” ja ”Talous-
tieteet ja talouspoliittiset ideologiat”.305

Junnilan kirjoituksiin sisältyi varsin vähän uutta, sillä mainit-
tu artikkelisarja käsitti kolme Junnilan inflaatiotutkimuksen toisen 
osan pohjatöiksi tarkoitettua artikkelia, joista kaksi oli jo ennen ar-
tikkelikokoelman julkaisemista ilmestynyt Kansantaloudellisessa 
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Aikakauskirjassa. Ruotsinkielinen artikkeli oli yhteenveto Junnilan 
väitöskirjasta ja korkoartikkeli pantu kokoon Kauppalehdessä jul-
kaistuista kirjoituksista. Taloustieteitä ja talouspoliittisia ideologioi-
ta koskeva lyhyt artikkeli puolestaan perustui Junnilan yliopistolla 
pitämään koeluentoon.

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professuurin täyttöä 
varten kootun kolmijäsenisen asiantuntijaraadin muodostivat pro-
fessorit Bruno Suviranta, Odal Stadius ja Klaus Waris. Heidän 
toimittamansa lausunnot hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä 
avattiin ja esitettiin valtiotieteellisen tiedekunnan kokouksessa 20. 
tammikuuta 1951. Hakuprosessin kestäessä Mikko Tamminen oli 
vetänyt hakemuksensa pois tultuaan nimitetyksi Kauppakorkea-
koulun professoriksi, joten asiantuntijoiden oli tehtävä valintansa 
Junnilan ja Annalan välillä. Asiantuntijoista Stadius piti molempia 
jäljellä olevia hakijoita pätevinä asettaen Junnilan ensimmäiselle 
ja Annalan toiselle sijalle. Suviranta piti niin ikään molempia päte-
vinä, mutta asetti Annalan ensimmäiselle ja Junnilan toiselle sijal-
le. Waris puolestaan totesi Junnilan päteväksi, mutta piti Annalaa 
epäpätevänä.306

Kansantaloustieteen professorin viran täyttämistä koskeva asia 
otettiin jatkokäsittelyyn valtiotieteellisen tiedekunnan kokouksessa 
24. helmikuuta 1951. Professori Hugo E. Pipping oli toimittanut 
tiedekunnalle oman erillisen lausuntonsa Annalan ja Junnilan pä-
tevyydestä, jossa hän totesi molemmat hakijat päteviksi asettaen 
Junnilan ensimmäiselle sijalle. Kun Pippingin lausunto ja Suviran-
nan erästä Annalan teosta koskenut täydentävä lausunto oli esitet-
ty, ”tiedekunnan jäsenet kukin vuorollaan antoivat lausuntonsa ha-
kijoiden kelpoisuudesta kansantaloustieteen professorin virkaan”. 
Kaikki tiedekunnan kahdeksan professoria olivat yksimielisiä siitä, 
että molemmat hakijat olivat virkaan kelpoisia. ”Tämän jälkeen tie-
dekunta ryhtyi äänestykseen siitä mille ehdokassijoille hakijat olisi 
asetettava.” Professorit Leo Törnqvist, Jussi Teljo, Heikki Waris, 
Matti Leppo ja Hugo E. Pipping asettivat Junnilan, professorit Erik 
Ahlman, Veli Verkko ja Bruno Suviranta puolestaan Annalan, en-
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simmäiselle sijalle. Näin ollen ”tiedekunta päätti Herra Kansleril-
le esittää, että filosofian tohtori Junnila ensimmäisessä sijassa ja 
dosentti Annala toisessa sijassa nimitettäisiin kansantaloustieteen 
professorin viran haltijaksi Helsingin yliopistoon”.307

Annala teki ehdollepanosta valituksen, jossa hän kritisoi Warik-
sen, Stadiuksen ja myös Pippingin asiantuntijalausuntoja väittäen, 
että lausunnoissa esiintyi tasapuolisuuden puutetta arvioitaessa 
hakijoiden tuotantoa:

Minut on tiedekunnassa tahdottu asettaa toiselle sijalle lähinnä siksi, että mi-

nun päätuotantoni ei kuulu kansantaloustieteen keskeiseen alaan, kun sen 

sijaan tri Junnilan tuotanto muka siihen ahtaastikin ottaen kuuluu. Mutta näin 

ei toki ole asian laita. Tri Junnilan suppeasta tuotannosta kuuluu noin puo-

let, väitöskirjasta alkaen, finanssiopin alaan, siis tieteen alaan, jolla Helsingin 

yliopistossa on jo kauan ollut oma varsinainen oppituolinsa, kun sen sijaan 

taloushistorialla sellaista ei ole.

Annala väitti myös, että lausunnoissa oli ”esitetty paikkansa pitä-
mättömiä tai harhaan johtavia väitteitä” erikoisesti ”Suhdannevaih-
telut kapitalistisessa taloudessa” nimisen ”käsikirjoituksena olevan 
tutkimukseni tieteellisen arvon vähentämiseksi”.

Kun tämä kaikki ei ”ole voinut olla vaikuttamatta tiedekunnan 
enemmistön kantaan”, pyysi Annala valituksessaan, että Junnilan 
asemesta hänet asetettaisiin ”ensimmäiselle sijalle ehdotusta teh-
täessä avoinna olevan kansantaloustieteen professorinviran täyt-
tämiseksi”.308

Valtiotieteellinen tiedekunta antoi Junnilalle tilaisuuden lausua 
käsityksensä Annalan valituksesta. Vastineessaan Junnila puolus-
ti omaa tuotantoaan:

Myönnän kyllä, että melkoinen osa omasta ”finanssiopillisesta” tuotannos-

tani käsittelee kysymyksiä, jotka eivät ole erityisen lähellä näitä kansanta-

loustieteen keskeisimpiä probleemeja. Mutta en silti luullakseni tee itseäni 

syypääksi aiheettomaan itsekorostukseen oman tuotantoni suhteen tai kun-

nioitettavan kilpahakijani tuotannon asiattomaan väheksymiseen kun lausun 
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käsityksenäni, että oma tuotantoni kaikkine puutteineen, joista itse olen hyvin 

selvillä, sittenkin on huomattavasti lähempänä nykyaikaisen kansantaloustie-

teen relevantteja keskusaiheita ja koettaa samalla esittämiensä probleemien 

ratkaisemiseksi käyttää suuremmassa määrässä hyväkseen modernin kan-

santaloustieteen kehittämiä teorioita ja metodeja kuin kilpahakijani tuotanto, 

joka ylivoimaiselta pääosaltaan kuuluu kansantaloustieteen kannalta sittenkin 

verraten periferisenä pidettävän taloushistorian alaan.

”Mikäli ehdollepanojärjestys professorinvirkaan tahdotaan ensi-
sijaisesti perustaa tieteellisiin ansioihin sen tieteenhaaran alalla, 
jonka oppituolista on kysymys, ja mikäli asiantuntijalausunnoille 
tahdotaan antaa näiden ansioiden selvittäjänä ratkaiseva merki-
tys, Valtiotieteellisen Tiedekunnan suorittamaa ehdollepanoa ei 
ole mahdollista dosentti Annalan valituksesta huolimatta muuttaa”, 
lausui Junnila, joka oli neljästä asiantuntijalausunnosta kolmessa 
asetettu ensimmäiselle ehdokassijalle.309

Professori Pipping oli korostanut asettaessaan Junnilan ykkö-
seksi, että Junnilan tapauksessa ”förutsättningen för en fortsatt 
framgångsrik vetenskaplig production och för en fruktbar lärar-
gärning är, att Junnila på allvar konsentrerar sig på dessa uppgif-
ter”.310

Junnila kommentoi valtiotieteelliselle tiedekunnalle Annalan 
valituksen johdosta toimittamassaan vastineessa myös tätä Pip-
pingin lausunnon kohtaa, jossa Junnilan mukaan

- - - kuvastuu ilmeisesti epäilys siitä, että jos minut nimitetään ko. profes-

sorinvirkaan, tulen sen hoitamista laiminlyömään muilla aloilla tapahtuvan 

työskentelyni takia. Tämän vuoksi onkin mielestäni velvollisuuteni asian tässä 

vaiheessa selvästi ilmoittaa, että jos minut ko. yliopistolliseen virkaan nimitet-

täisiin, tulisin tietenkin kyllä koettamaan hoitaa sitä kaikissa suhteissa ”på all-

var”, mutta että minun olisi toisaalta mahdotonta keskittyä yksinomaan tähän 

tehtävään. Lähinnä taloudellisista syistä minun olisi pakko jatkuvasti käyttää 

osa ajastani toimintaan ”käytännöllisen talouselämän” piirissä, joko siinä lai-

toksessa, jota minun tällä hetkellä on kunnia palvella, tai jossakin muualla.

 Ymmärtääkseni voidaan kuitenkin täydellä syyllä kysyä, onko kohtuullis-

ta, että Valtiotieteellisen Tiedekunnan professorille asetetaan tässä suhtees-
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sa ankarampia vaatimuksia kuin esimerkiksi lääkäreille, joiden ei suinkaan 

ole pakko professoriksi tultuaan kokonaan lopettaa praktiikkaansa. En siis 

voi pitää tällaisten vaatimusten esittämistä tässä tapauksessa – muilla aloilla 

noudatettuun käytäntöön katsoen – oikeana. Mutta myönnettäköön, että täl-

laisten näkökohtien huomioonottamiselle voidaan silti osoittaa tiettyä ymmär-

tämystä.311

Valtiotieteellinen tiedekunta käsitteli Annalan valitusta 7. huhtikuu-
ta 1951. Valitusta koskeva äänestys meni todella tiukaksi, sillä pro-
fessorit Törnqvist, Waris, Leppo ja Pipping eivät pitäneet valitusta 
aiheellisena, kun taas professorit Ahlman, Verkko ja tiedekunnan 
dekaani, professori Suviranta sekä Junnilan aikaisemmassa ko-
kouksessa ensimmäiselle ehdokassijalle asettanut professori Teljo 
katsoivat, että valitus oli aiheellinen. ”Näin ollen tiedekunta oli nel-
jällä (4) äänellä neljää (4) ääntä vastaan Dekaanin äänen ratkais-
tessa katsonut, että - - - dosentti Vilho Annalan valitus tiedekunnan 
ehdollepanosta oli aiheellinen.”312

Seuraavaksi kansantaloustieteen professorin viran täyttöä 
koskeva asia siirtyi Helsingin yliopiston suuren konsistorin käsitel-
täväksi. Ensimmäisen kerran asia oli esillä suuressa konsistorissa 
18. huhtikuuta ja ratkaiseva kokous pidettiin viikkoa myöhemmin, 
jolloin käsiteltiin Annalan ehdollepanosta tekemää valitusta. Tuos-
sa 25. huhtikuuta 1951 pidetyssä kokouksessa professori Bruno 
Salmiala käytti voimakkaan puheenvuoron, jossa hän kritisoi en-
sin Klaus Wariksen asiantuntijalausuntoa ja puolusti sitten tiukasti 
taloushistorian asemaa kansantaloustieteen osana. Puheenvuo-
ronsa lopuksi Salmiala totesi, että tällaisessa tapauksessa, jossa 
hakijoiden tieteelliset meriitit ovat tasaväkiset, tulee olla ratkaiseva 
merkitys sillä

- - - miten hakijat aikovat antautua täytettävänä olevan viran haltijalta vaaditta-

vaan opetustyöhön. Dosentti Annala aikoo koko voimallaan ja yksinomaisesti 

antautua hakemansa professorinviran hoitoon. Tohtori Junnila ilmoittaa kiitet-

tävän rehellisesti, että hänen on, lähinnä taloudellisista syistä ”pakko” jatku-

vasti käyttää osa ajastaan käytännöllisen talouselämän piirissä – joko KOP:
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ssa, jossa hän tällä hetkellä toimii johtajana tai jossain muualla. Ei näin ollen 

ole pienintäkään epäilystä siitä, että tohtori Junnilalle yliopiston professorin 

virka tulisi jo taloudellisia näkökohtia silmällä pitäen olemaan vain sivuvirka. 

Epäilen, onko se onneksi yliopistolliselle opetukselle.313

Salmiala osasi nähtävästi vetää oikeasta narusta, sillä 53 suuren 
konsistorin jäsentä ilmoitti pitävänsä Annalan valitusta aiheellisena 
ja vain 37 katsoi, ettei valittaja ollut esittänyt riittävästi syitä valituk-
sensa tueksi. Lopullisesti asian ratkaisi tasavallan presidentti J. K. 
Paasikivi, joka nimitti 5. kesäkuuta 1951 63-vuotiaan Vilho Anna-
lan kansantaloustieteen varsinaisen professorin virkaan Helsingin 
yliopistossa.314

Jos Junnila olisi tullut nimitetyksi, hänellä olisi ollut edessään 
noin 25 virkavuotta. Tuossa ajassa hänellä olisi ainakin teoriassa 
ollut mahdollisuus jättää merkittävä jälkensä suomalaisen kansan-
taloustieteen tutkimuksen ja opetuksen historiaan. Käytännössä 
Junnilan tieteelliset ansiot tuskin kuitenkaan olisivat kovin merkit-
täviksi muodostuneet, koska hän ei ollut valmis jättämään pankin-
johtajan työtään ja siirtymään pelkästään professoriksi yliopistolle. 
Luennot ja muun opetustoiminnan Junnila olisi kenties pystynyt 
jotenkuten hoitamaan pankinjohtajan työnsä ohella, mutta ilman 
jatkuvaa omaa tutkimustyötä yliopistollisen opettajan tehtävän 
menestyksellinen hoitaminenkin olisi ajan myötä käynyt vaikeak-
si. Vaikka Junnila valtiotieteelliselle tiedekunnalle toimittamassaan 
vastineessa puolusti oikeutta tehdä muuta työtä professorin viran 
ohella, hän aivan ilmeisesti kuitenkin ymmärsi ajankäyttöön liitty-
vät realiteetit. Tätä kuvaa se, että Junnila oli jo syksyllä 1949 hoi-
taessaan samanaikaisesti pankinjohtajan tehtäviä ja professuuria 
tunnustanut kirjeessään Suvirannalle, että professorin virka on 
”loppujen lopuksi aika vaikea toisen, täysipäiväisen viran ohella 
hoitaa, vaikka tämä ei ehkä aivan voittamaton este olisikaan”.315

Helsingin yliopiston professuurihakua varten kirjoitetut artikke-
lit jäivät Junnilan viimeisiksi tieteelliseen tutkimukseen perustuviksi 
kirjoituksiksi. Junnila kirjoitti 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
vielä eräitä ajankohtaisia artikkeleita Kansantaloudelliseen Aika-
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kauskirjaan, jossa julkaistiin lisäksi joitakin hänen esitelmiään. Jun-
nila antoi myös jonkin verran opetusta yliopistolla, hoiti professuu-
riakin vuosina 1956–1959 ja pysyi kansantaloustieteen dosenttina 
aina vuoteen 1977 saakka. Käytännössä Junnilan lyhyeksi jäänyt 
tiedemiehen ura päättyi kuitenkin jo 1940- ja 1950-lukujen vaih-
teessa.316

Junnila ja 1940-luvun talouspolitiikka

Finanssitoimikunnan sihteeri

Talouspoliittista suunnittelutyötä ryhdyttiin voimakkaasti tehosta-
maan talvisodan jälkeen. Talouspoliittisen ja erityisesti finanssi-
poliittisen suunnittelun kannalta keskeinen toimielin oli 23. tammi-
kuuta 1942 annetulla asetuksella perustettu valtiovarainministeriön 
kansantalousosasto. Samalla asetuksella perustettiin kansantalo-
usosaston yhteyteen eri intressipiirien edustajista kokoonpantu 34-
jäseninen kansantaloudellinen neuvottelukunta sekä sille työvalio-
kunta. Kansantalousosaston päälliköksi valittiin professori Bruno 
Suviranta, joka toimi myös kansantaloudellisen neuvottelukunnan 
työvaliokunnan puheenjohtajana. Maaliskuussa 1942 asetettiin 
kansantalousosaston päällikön avuksi vielä erillinen asiantuntija-
elin, finanssitoimikunta.317

Finanssitoimikunnan puheenjohtajana toimi Bruno Suviranta 
ja sen jäseniksi kutsuttiin Pohjoismaiden Yhdyspankista ministe-
ri Rainer von Fieandt, Suomen Pankista tohtorit Kaaperi Kivialho, 
A. E. Tudeer ja Matti Leppo sekä valtiovarainministeriöstä hallitus-
neuvos Sakari Tuomioja. Finanssitoimikunnan sihteeriksi valittiin 
Lepon ehdotuksesta Tuure Junnila, joka hoiti sihteerin tehtävää 
vuoden 1945 loppuun saakka.318

Valtion finanssipolitiikan keskeisin haaste keväällä 1942 oli hor-
juvien rahaolojen saattaminen tasapainoon. Vuosina 1940–1941 
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oli valtion kasvaneiden menojen peittämiseksi turvauduttu seteli-
rahoituksen ottamiseen Suomen Pankista, jolloin liikkeellä olevan 
setelistön määrä oli lisääntynyt merkittävästi aiheuttaen omat in-
flatoriset haittavaikutuksensa. Keväällä 1942 omaksutun ns. lujan 
finanssipolitiikan tavoitteen mukaisesti valtion menot olisi katettava 
varsinaisin tuloin setelirahoituksen sijasta. Keinojen etsintä valtion 
tulonhankinnan tehostamiseksi annettiin finanssitoimikunnan teh-
täväksi.319

Finanssitoimikunnan työn ytimen muodostivat vuosina 1942–
1945 laaditut neljä finanssiohjelmaa, joissa hahmotellulle pohjalle 
valtion budjettipolitiikka perustui. Finanssiohjelmiin sisältyi lukuisia 
verotuksen tehostamisehdotuksia, joista monet myös toteutettiin. 
Lujan finanssipolitiikan tuloksena entistä suurempi osa valtion me-
noista saatiin katetuksi tuloilla ja tarve keskuspankkiluoton ottoon 
väheni. Tilanteen rauhoittumista kuvastivat myös pankkien talle-
tusten kasvu ja hintatason vakiintuminen.320

Junnilan toimenkuva finanssitoimikunnan sihteerinä muodos-
tui pitkälti tyypillisistä valtionhallinnon sihteerintehtävistä. Hän piti 
pöytäkirjaa finanssitoimikunnan kokouksissa, kirjasi ylös eri ehdo-
tuksia ja laati niiden pohjalta luonnoksia toimikunnan lausunnoiksi 
ja mietinnöiksi. Tehtävä kouli Junnilasta varsin hyvän ja tehokkaan 
kynämiehen. Rainer von Fieandt toteaakin muistelmissaan, että 
Junnila ”osasi kirjoittaa mietintömme lyhyesti ja asiallisesti. Hänen 
luonnoksiinsa ei tarvinnut tehdä paljonkaan muutoksia eikä paran-
nuksia.”321

Vaikka finanssitoimikunnan sihteerin työtehtävät olivat pää-
asiallisesti rutiinia, niin työhön liittyi nuoren kansantalousmiehen 
kannalta tärkeänä etuna mahdollisuus päästä aitiopaikalta seu-
raamaan finanssipolitiikan suunnittelu- ja valmisteluprosessia. 
Junnilalle finanssitoimikunnan sihteerin tehtävät muodostuivatkin 
eräänlaiseksi finanssipolitiikan ”korkeamman oppimäärän” suo-
rittamiseksi. Junnilan pääopettajana finanssitoimikunnassa oli 
Rainer von Fieandt, jolta Junnila kertoo oppineensa ”käytännön 
finanssi- ja rahapolitiikan perusperiaatteita enemmän kuin kenel-
täkään muulta”.322
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On vaikeata esittää yksityiskohtaisia arvioita siitä, miten mer-
kittävä vaikutus työskentelyllä finanssitoimikunnassa oli Junnilan 
talousnäkemyksen sisällöllisen kehityksen kannalta.323 Esimerkiksi 
rahan arvon puolustaminen ja inflaation vastainen taistelu ovat sii-
nä määrin kaiken terveen järjen nimissä harjoitettavan talouspoli-
tiikan perustekijöitä, että niiden jäljittäminen Junnilan ajattelussa 
finanssitoimikunnan aikaan olisi tarpeetonta yksinkertaistamista. 
Pelkästään finanssitoimikunnan ajoilta tuskin oli peräisin myöskään 
Junnilan usein esittämä vaatimus siitä, että talouspolitiikan hoidon 
olisi tapahduttava taloudellisen tilanteen vaatimusten ehdoilla eikä 
poliittisten näkemysten sanelemana. Sama pätee Junnilan näke-
mykseen siitä, että asiantuntijoiden ääni olisi saatava talouspoliit-
tisessa päätöksenteossa kuulumaan yli eturyhmien äänen. Tiettyä 
vahvistusta mainitut näkemykset luultavasti kuitenkin saivat niinä 
vuosina, jolloin Junnila finanssitoimikunnan sihteerin tehtävää hoiti. 
Nuo vuodet 1942–1945 olivat samalla finanssitoimikunnan vaiku-
tusvallan huippuaikaa. ”Vuoden 1945 jälkeen finanssitoimikunnan 
merkitys selvästi väheni”, kuten von Fieandt toteaa.324

Kansantaloudellinen matkasaarnaaja ja kriitikko

Junnila piti ensimmäiset taloudellisia kysymyksiä koskevat esitel-
mänsä ollessaan finanssitoimikunnan sihteerinä. Samoihin vuosiin 
1942–1945 ajoittuu myös Junnilan kirjallisen toiminnan alku, jota 
on merkittävimpien julkaisujen osalta edellä jo käsitelty. Junnilan 
varhaiset esitelmät ja kirjoitukset olivat yleensä informatiivisia kat-
sauksia valtiontalouden tilaan tai käsittelivät ajankohtaisia finans-
sipoliittisia kysymyksiä. Selkeänä kantaa ottavana teemana niissä 
toistui kuitenkin huoli säästäjien aseman ja oikeuksien turvaami-
sesta inflaation olosuhteissa.325

Junnilan esitelmätoiminta laajeni huomattavasti sen myötä, kun 
hän vuonna 1945 ilmestyneen finanssihistoriallisen väitöskirjansa 
jälkeen ryhtyi tutkimuksissaan käsittelemään ajankohtaisia vero-
tuskysymyksiä ja erityisesti inflaatiota. Junnila piti esitelmiään pait-
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si Helsingissä, niin yhä kiihtyvällä vauhdilla myös muualla maassa, 
mistä Mikko Tamminen sai aiheen ryhtyä kutsumaan ystäväänsä 
sarkastisesti ”kansantaloudelliseksi matkasaarnaajaksi”.326

”Saarnoissaan” Junnila käsitteli ennen muuta sotien aikana 
alkanutta ja välirauhan solmimisen jälkeen huimasti kiihtynyttä in-
flaatiota. Tämän ”markan murhenäytelmän” vaiheita, syitä ja seura-
uksia Junnila kuvasi ja analysoi ilta illan jälkeen mitä erilaisimmille 
kuulijakunnille. Junnila käsitteli aihettaan tiedemiehen tarkkuudella 
ja perusteellisuudella, mutta samalla niin yleistajuisesti, että talo-
ustieteellistä terminologiaa tuntematon maallikkokin varmasti pysyi 
kärryillä murhenäytelmän eri käänteissä. Selkeydessään ja terä-
vässä analyyttisuudessaan Junnilan esitelmät ovat edelleen nautit-
tavaa luettavaa. Kun vielä tietää, että Junnila piti tarkoin etukäteen 
valmistellut esitelmänsä ilman papereita ja loisteliaalla tyylillään, 
niin ei tarvitse ihmetellä, että hän sai ahkerasti kiertää jakamassa 
kansantaloudellista sanomaansa.

Alaluvussa ”Talouspoliittiseksi asiantuntijaksi Kokoomuspuo-
lueeseen” käsitellään eräitä Junnilan Kokoomuspuolueen piirissä 
pitämiä esitelmiä, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi hänen näke-
myksensä Suomen sodan jälkeisen inflaatiokehityksen eri vaiheis-
ta. Tässä yhteydessä onkin syytä keskittyä vain Junnilan inflaa-
tionäkemyksen yleislinjaan, joka toistui johdonmukaisena kaikissa 
hänen inflaatiota käsittelevissä esitelmissään ja kirjoituksissaan.

Junnila lähti inflaation etenemistä käsitellessään yleensä liik-
keelle sotavuosista, joiden aikaisen inflaatiokehityksen hän katsoi 
ennen muuta johtuneen sotamenojen tai niihin verrattavien mui-
den poikkeukselliseen aikaan liittyneiden menojen aiheuttamasta 
valtiontalouden paisumisesta sekä näiden menojen kattamisesta 
setelirahoituksella.

Siirtyessään tarkastelemaan vuoden 1944 jälkeistä inflaa-
tiokehitystä Junnila korosti sotilasmenoissa tapahtunutta suurta 
pudotusta, jolla oli oma valtiontaloudesta käsin tulevia inflaatioim-
pulsseja vaimentava vaikutuksensa. Tämä korostus ei kuitenkaan 
tarkoittanut sitä, että Junnila olisi millään muotoa väheksynyt sel-
laisten tekijöiden kuin sotakorvausten, siirtolaisten asuttamisen tai 
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Lapin jälleenrakentamisen harjoitetulle rahanarvopolitiikalle aihe-
uttamia vaikeuksia. Päinvastoin Junnila alleviivasi näihin tekijöihin 
liittyvää inflaatiovaaraa ja tähdensi, että inflaatiokarikoiden ohitta-
minen olisi ollut mille tahansa hallitukselle vaikea tehtävä. Epäsel-
väksi ei Junnilan esitelmiä lukiessa kuitenkaan jää sekään, että 
kaikenlainen valtion menojen paisuttaminen oli hänen mielestään 
edennyt liiallisuuksiin ja että ankaraa menokuria ja -leikkauksia oli-
si kipeästi tarvittu.

Sodan jälkeisen inflaatiokehityksen todellinen syy ei Junnilan 
mukaan kuitenkaan löytynyt valtiontaloudesta, vaan palkkapo-
litiikasta. Korostaessaan palkkapolitiikan ensisijaista vaikutusta 
inflaation etenemiseen Junnila yhtyi silloiseen porvarilliseen mie-
lipiteeseen, jota vastaan taittoivat peistä lähinnä työväenliikkeen 
edustajat, jotka eivät suostuneet näkemään inflaatiokehityksen 
taustalla muita kuin sellaisia tekijöitä, jotka johtuivat suoraan tai 
välillisesti sodasta.

Palkkakehityksen vaikutusta korostaneen inflaatiotulkinnan 
looginen seuraus oli, että Junnila nimesi suurimmiksi inflaatiosyyl-
lisiksi työväenliikkeen ulkoparlamentaariset piirit, jotka toistuvas-
ti esittivät jyrkkiä palkankorotusvaatimuksia sekä toisaalta maan 
hallituksen, joka ei kyennyt tai halunnut asettua näitä vaatimuksia 
vastustamaan, vaan säännönmukaisesti taipui niihin.327

Kriittinen suhtautuminen hallituksen rahanarvopolitiikkaan ja 
työväenliikkeen painostuspolitiikkaan antoi Junnilan esiintymisille 
kieltämättä tiettyä poliittista värisävyä. Onkin luultavaa, että talou-
dellista keskustelua seuranneet aikalaiset sijoittivat Junnilan jo var-
sin varhaisessa vaiheessa ns. porvarillisten talousmiesten leiriin.

Talouselämä-lehti muodosti erään keskeisen kanavan, jonka 
välityksellä porvarillisten talousmiesten Suomen sodan jälkeistä 
talouspolitiikkaa koskevat kriittiset näkemykset tulivat julkisuuteen. 
Yleislinjaltaan Talouselämä tunnettiin eräänlaisena keskitien julkai-
suna, joka suhtautui varauksellisesti kaikkein tiukkalinjaisimpaan 
taloudelliseen liberalismiin, jonka lipunkantajana esiintyi ennen 
muuta Kauppalehti. Asennoitumisessaan sodan jälkeisten halli-
tusten talouspolitiikkaan Talouselämä oli kuitenkin jyrkän kriittinen 
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eikä siinä suhteessa jäänyt paljoakaan jälkeen Kauppalehdestä.
Junnila ryhtyi avustamaan Talouselämää vuonna 1945 ja kir-

joitti lehteen aktiivisesti 1940-luvun lopulle saakka ja satunnaisesti 
myöhemminkin. Junnila toimi elokuusta 1946 alkaen vuoden ajan 
myös Talouselämän päätoimittajana. Päätoimittajakautensa jäl-
keen Junnila jatkoi Talouselämän toimitusneuvostossa ja vaikutti 
myöhemmin pitkään lehden taustaryhmässä, johon kuului vaiku-
tusvaltaisia talousmiehiä eri aloilta.

Suurin osa Junnilan 1940-luvulla Talouselämään kirjoittamista 
artikkeleista julkaistiin signeeraamattomina pääkirjoituksina. Näis-
sä kirjoituksissaan Junnila käsitteli etupäässä erilaisia taloudellisia 
erikoiskysymyksiä. Vuosina 1945–1947 aiheena olivat mm. ”Suo-
men Pankin ohjesäännön 6. §”, ”Neljännen finanssiohjelman täy-
dentäminen”, ”Korvausanomukset – 82,5 miljardia”, ”Setelien vaih-
don epäoikeudenmukaisuudet ja niiden korjaaminen”, ”’Mustien’ 
osakkeiden jälkiverotus valtion tulonlähteenä”, ”Tulo- ja omaisuus-
verolain muutosesitys”, ”Talousneuvosto – in memoriam” ja ”Val-
tion keskuspankkiluoton kehitys”. Jonkin verran Junnila tietysti kä-
sitteli yleisempiäkin aiheita, mutta pääsääntöisesti Talouselämän 
sisäpoliittiset pääkirjoitukset ja laajemmat linjanvedot olivat muiden 
miesten kirjoittamia. Silloin kun Junnila laajempia analyyseja esitti, 
yhtyi hän täysin niihin harjoitettuun talouspolitiikkaan ja erityisesti 
inflatorisesti vaikuttaneeseen palkka- ja hintapolitiikkaan nähden 
kriittisiin näkemyksiin, joita Talouselämä yleensäkin viljeli.328

Talouspoliittiseksi asiantuntijaksi Kokoomuspuolueeseen

Junnilan uralla vuosi 1945 muodosti monessa suhteessa keskeisen 
vaiheen. Edellä on jo käsitelty Junnilan tuloa taloustieteen tohtorik-
si sekä hänen tieteellisen mielenkiintonsa siirtymistä finanssihis-
toriasta ajankohtaisiin kysymyksiin. Huomiota on kiinnitetty myös 
Junnilan esitelmätoiminnan laajenemiseen, hänen kantaa ottavien 
esiintymistensä alkamiseen sekä aivan viimeksi hänen kiinnittymi-
seensä Talouselämä-lehden piiriin. Näiden Junnilan tieteelliseen 
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uraan sekä hänen aktivoitumiseensa porvarillisena talousmiehe-
nä liittyvien tekijöiden lisäksi vuoteen 1945 ajoittuu myös Junnilan 
puoluepoliittisen toiminnan alkaminen.

Junnila sai vuoden 1945 aikana kaikkiaan kolme politiikkaan 
liittyvää tarjousta, joista ensimmäinen koski pääministeri J. K. 
Paasikiven sihteerin tehtävää. Ajatus Paasikiven sihteeriksi ryh-
tymisestä ei innostanut Junnilaa lainkaan, sillä hän tiesi tehtävän 
erittäin työlääksi ja aikaa vieväksi. Kieltäytyminen ei kuitenkaan 
ollut helppoa, sillä Paasikivi oli antanut kutsua Junnilan luokseen ja 
ehdotti tälle henkilökohtaisesti pääministerin sihteeriksi ryhtymistä. 
Junnila ei kehdannut suoraan kieltäytyä, vaan alkoi selvittää tutki-
mussuunnitelmiaan ja pyrki näin tuomaan julki varauksellisuutensa 
tarjottuun tehtävään nähden. Temperamenttinen Paasikivi tieten-
kin kiihtyi Junnilan jahkailusta ja ilmoitti keskustelun kuluessa jo 
todenneensakin, että Junnila oli ilmeisen sopimaton pääministe-
rin sihteeriksi ja käski tämän mennä tiehensä. Junnilan lähdettyä 
Paasikivi ihmetteli vielä itsekseen, ettei juuri taloustieteen teorioita 
opiskellut Junnila ollut ymmärtänyt tarttua tilaisuuteen, jonka myö-
tä olisi päässyt perehtymään myös käytännön valtio- ja talouselä-
mään.329

Muistelmissaan Junnila kertoo joskus mietiskelleensä, mitä 
mahdollisia vaikutuksia työskentelyllä Paasikiven sihteerinä olisi 
voinut olla hänen myöhempään poliittiseen toimintaansa:

Olisiko se ehkä muokannut käsityksiäni, niin että en olisi sitten myöhemmin 

ollut niin valmis kuin nyt olen ollut maassamme Kekkosen kautena harjoitetun 

ulkopolitiikan kriittisiinkin arviointeihin? Epäilen sitä kyllä, koska näen Paasi-

kiven ulkopolitiikassa ja Kekkosen ulkopolitiikassa todellisia eroavuuksia, ei 

ehkä ulkopoliittisissa päämäärissä, mutta ainakin ulkopolitiikan toteuttamisen 

menettelytavoissa.330

Junnila pohtii myös sitä, olisiko Kokoomuksessa suhtautuminen 
häneen ollut myöhempinä vuosikymmeninä toisenlaista, jos hän 
olisi ”viettänyt vuoden, pari ’Paasikiven jalkojen juuressa’ toimimal-
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la hänen sihteerinään”. Lakonisesti Junnila kuitenkin toteaa, että 
ehkäpä ”suhtautuminen ei olisi siitä muuksi muuttunut”.331

Toisen politiikkaan liittyvän tarjouksen Junnila sai Sosialide-
mokraattiselta puolueelta, jonka piiriin kaivattiin talouspoliittista 
asiantuntemusta. Muistelmissaan Junnila kertoo, miten eräät sosi-
alidemokraattien asevelisiiven edustajat olivat kutsuneet neuvon-
pitoon samanaikaisesti useita nuoremman polven talousmiehiä. 
Kutsuttujen joukossa olivat Junnilan lisäksi ainakin Klaus Waris, 
Mikko Tamminen, Paavo Aarnio ja Lauri O. af Heurlin. Illanvietto 
sosialistien seurassa meni Junnilan mukaan kaikin puolin muka-
vissa merkeissä, mutta päättyi järjestäjien kannalta sikäli ikävästi, 
ettei yksikään mainituista herroista halunnut liittyä sosialidemo-
kraattien joukkoihin.332

Kolmannen Junnilan vuonna 1945 saamista tarjouksista esitti 
talousmiehiä niin ikään riveihinsä havitellut Kokoomuspuolue, jon-
ka asema Suomen poliittisessa elämässä oli edellisen vuoden syk-
systä alkaen ollut hyvin vaikea. Välirauhansopimuksen solmimista 
seurannut poliittinen vuorovesi-ilmiö – joka oli kääntänyt ulkopolitii-
kan suunnan, vienyt IKL:n, AKS:n, suojeluskunnat ja monia muita 
kansallismielisiä järjestöjä mennessään sekä nostanut kommunistit 
politiikan aallonharjalle – oli luonut perustan uudelle aikakaudelle, 
joka vaikutti konservatiiviselta kannalta katsoen perin vieraalta ja 
epäilyttävältä. Poliittisesti ja aatteellisesti tulevaisuus näytti suosi-
van vasemmistolaisuutta, sosialistista internationalismia, massoja 
ja luokkakantaisuutta. Oikeistolaisuudella, kansallismielisyydellä, 
meritokratialla tai kokonaisuusajattelulla ei sitä vastoin näyttänyt 
olevan sijaa uudella aikakaudella, jonka alkamista julistivat liehuvat 
punaliput ja työväestön joukkokokoukset.333

Maaliskuun 1945 eduskuntavaalien tulos ilmensi uuden suun-
nan vahvaa esiinmarssia. Lähes neljännes äänestäneistä antoi 
kannatuksensa vasemmistoaineksien kattojärjestöksi perustetulle 
Suomen kansan demokraattiselle liitolle. SKDL sai kaikkiaan 49 
edustajapaikkaa ja kohosi ensi yrittämällä maan johtavien puoluei-
den joukkoon. Perinteisistä puolueista Sosialidemokraattinen puo-
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lue sai 50, Maalaisliitto 49, Kokoomuspuolue 28, ruotsalaiset 15 ja 
Edistyspuolue 9 edustajaa valtiopäiville.

Huhtikuussa 1945 muodostettu hallitus, jossa valtioneuvos 
J. K. Paasikivi oli pääministerinä, rakentui sosialidemokraattien, 
SKDL:n ja Maalaisliiton varaan. ”Kolmen suuren” lisäksi hallituk-
seen saivat edustajansa myös ruotsalaiset ja Edistyspuolue. Ko-
koomuspuolue jäi 28 kansanedustajallaan yksin edustamaan op-
positiota.334

Kokoomuspuolueen mahdollisuudet aktiivisen oppositiopolitii-
kan harjoittamiseen olivat vähäiset. Puolueen parlamentaarinen 
voima oli olematon eivätkä ajankohdan poliittiset ja taloudelliset 
realiteetit juurikaan jättäneet oppositiolle poliittista elintilaa. Paasi-
kiven omaksumalle, perinteisen suomettarelaisen myöntyvyyspo-
litiikan pohjalle rakentuneelle ulkopoliittiselle linjalle oli vain vähän 
vaihtoehtoja tilanteessa, jossa valvontakomissio istui hotelli Tor-
nissa ja neuvostojoukot partioivat Porkkalassa. Sisäpolitiikan alal-
la liikkumavara oli niin ikään vähäinen ja Kokoomuspuolue joutui 
käymään esimerkiksi kommunisminvastaista taisteluaan lähivuo-
det puolustusasemista. Sota-ajan perintö ja välirauhansopimuk-
sen määräykset sanelivat pitkälti myös talouspolitiikan sisällön. 
Sotakorvaukset, karjalaisten asuttaminen ja maan jälleenrakennus 
olivat realiteetteja, joiden kanssa oli elettävä. Hallituksen talous-
politiikka tarjosi oppositiolle kuitenkin enemmän kiinni tarttumisen 
mahdollisuuksia kuin muut politiikan osa-alueet. Kokoomuspuolue 
ei jättänyt tilaisuutta käyttämättä, vaan harjoitti koko vaalikauden 
1945–1948 varsin aktiivista talouspoliittista oppositiopolitiikkaa, 
joka suuntautui erityisesti hallituksen palkka- ja hintapolitiikkaa 
vastaan.335

Palkkakysymys aiheutti levottomuutta työmarkkinoilla koko 
kevään 1945 ajan. Ammattiyhdistykset esittivät aina vain pidem-
mälle meneviä palkankorotusvaatimuksia ja työmailla järjestettiin 
lakkoja vaatimusten tueksi. Ammattiyhdistysten vaatimuksille an-
toi lisäpontta niiden takana olevan organisoituneen joukkovoiman 
raju kasvu. SAK sai pelkästään vuoden 1945 neljän ensimmäisen 
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kuukauden aikana 100 000 uutta jäsentä ja siitä oli hyvää vauhtia 
tulossa poliittinen voimatekijä, jota valtalain perusteella palkka-
asioista vastanneen maan hallituksen oli syytä kuunnella herkällä 
korvalla.336

Hillitäkseen työmarkkinoiden levottomuutta Paasikiven hallitus 
solmi jo huhtikuun lopulla 1945 etujärjestöjen kanssa väliaikaisen 
sopimuksen, johon sisältyi viiden markan korotus tuntipalkkoihin. 
Pysyvämpään ratkaisuun hallitus pyrki uudella palkkasäännöste-
lypäätöksellä, jonka tarkoituksena oli vakauttaa palkat eri aloilla 
ja saada tilanne palkka- ja hintarintamalla yleensäkin hallintaan. 
Kesäkuussa 1945 annettu palkkasäännöstelypäätös, joka perustui 
vasemmistolaisten ministerien esitykseen, ei kuitenkaan muodos-
tunut ratkaisuksi palkka- ja hintakysymykseen, vaan päinvastoin 
päätöksestä tuli inflaatiota kiihdyttävä tekijä, sillä sen myötä palkat 
nousivat jopa sadalla prosentilla joulukuun 1944 tasosta. Rahan-
arvon kannalta katsoen kestämättömään palkkaratkaisuun pää-
tymistä on selitetty ennen muuta sillä, että silloisissa oloissa oli 
välttämätöntä turvata työrauhan säilyminen keinolla millä hyvänsä, 
koska työmarkkinoiden joutumisesta anarkian valtaan olisi saatta-
nut koitua vakavia valtiollisia seurauksia.337

Uutta palkkasäännöstelypäätöstä arvioitiin eri tahoilla suoma-
laista yhteiskuntaa hyvin eri tavoin. Kommunistit antoivat varauk-
settoman tukensa päätökselle. SAK oli tyytyväinen, olihan päätös 
pitkälti sen edustaman linjan mukainen. Sosialidemokraatit tukivat 
päätöstä, joskin heidän taholtaan esitettiin myös epäilyksiä siitä, 
että hintojen nousu tulisi kumoamaan palkankorotusten merkityk-
sen. Työnantajat pitivät työrauhan säilymistä ensiarvoisen tärkeä-
nä ja olivat valmiit nielemään palkkaratkaisun odotettavissa olleine 
inflatorisine seurauksineen poliittisena välttämättömyytenä. Maa-
laisliitto katsoi, että päätöksen myötä muut työpalkat nousivat liian 
korkeiksi maatalouspalkkoihin verrattuna. Ruotsalaiset ja edistys-
mieliset taas olivat sitä mieltä, että päätös kohteli kaltoin henkisen 
työn tekijöitä. Voimakkainta arvostelua esitti päätöstä sen rahan-
arvopoliittisten vaikutusten kannalta tarkastellut Kokoomuspuolue, 



147

joka oli alusta alkaen suhtautunut sangen kriittisesti Paasikiven 
hallituksen otteisiin palkkapolitiikan alalla.338

Kokoomuspuolueen pää-äänenkannattaja Uusi Suomi esitti 
jo toukokuussa 1945 epäilyjä hallituksen hinta- ja palkkapoliittis-
ta ohjelmaa kohtaan, jossa lehden mukaan ”vallitsevana piirteenä 
on sumea toiveunelma, että rahapalkkoja korottamalla myös re-
aalipalkat voidaan saada kohoamaan, vaikkei tavarain tarjonnan 
lisääntymisestä ole edes toiveita”. Kokoomuspuolueen johtava 
talouspoliitikko Arvi Oksala puolestaan kritisoi kesäkuun alussa 
eduskunnassa varsin tiukasti hallitusta siitä, ettei se ollut pystynyt 
pysäyttämään vuoden 1944 lopulla alkanutta palkkojen ja hintojen 
kilpajuoksua, joka Oksalan mukaan oli vienyt ”pohjan pois vakaval-
ta taloudelliselta toiminnalta”.339

Vieraillessaan Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmässä Paa-
sikivi tähdensi, ettei ”hinta- ja palkkakysymystä - - - voida ratkaista 
yksinomaan taloudellisten näkökohtien mukaan, vaan huomioon 
on otettava sisäpoliittiset tekijät”. Paasikivi näki taloudellisen ti-
lanteen lohduttomana ja valitti, että hallitusta on kyllä arvosteltu, 
”mutta neuvoja ei kukaan ole antanut siitä miten taloudellisesti 
selviäisimme”. Pääministeri moitti erityisesti Oksalaa, joka vastasi 
korostamalla yksittäisen edustajan oikeutta arvostelujen esittämi-
seen ja lisäsi vielä, että ”neuvojakin on annettu, mutta niitä ei ole 
noudatettu”.340

Paasikiven perustelut ja moitteet eivät hiljentäneet Kokoomus-
puoluetta. Hallituksen tuotua palkkasäännöstelypäätöksen 14. 
kesäkuuta tiedonantona eduskuntaan esitti Kokoomuspuolueen 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arvo Salminen ankaraa kritiik-
kiä, jonka kärki kohdistui ennen muuta päätöksen väistämättömiin 
inflatorisiin vaikutuksiin. Uusi Suomi säesti Salmista ja korosti, että 
sikäli kun halutaan ”pitää tuotanto käynnissä, on hintoja kuitenkin 
välttämättä korotettava samassa määrin kuin tuotantokustannuk-
set palkkojen korotuksen vuoksi kohoavat”.341

Uudesta palkkasäännöstelypäätöksestä julkisuudessa käy-
ty keskustelu ja sen kestäessä esitetyt hyvin erisuuntaiset näke-
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mykset olivat vielä tuoreena muistissa, kun Kokoomuspuolueen 
valtuuskunnan työvaliokunta kokoontui 28. kesäkuuta pitämään 
kokoustaan. Tuossa kokouksessa Kansallis-Osake-Pankin johto-
kunnan jäsen O. G. Nevanlinna ”herätti ajatuksen etenkin nuorem-
man polven taloustieteilijäin saamisesta mukaan puoluetoimintaan 
lähinnä siten, että heidän apuaan voitaisiin käyttää hyväksi siinä 
lehdistöpalveluksessa, jota Kokoomuspuolueen keskustoimisto 
suorittaa puolueen sanomalehdille”. Nevanlinna viittasi puheen-
vuorossaan ”tällaisen asiallisen ja asiantuntemuksella hoidetun 
kirjoittelun tarpeellisuuteen nykyoloissa, jolloin julkisuudessa esiin-
tyy valitettavasti monenlaisia virheellisiä käsityksiä sekä tietoisesti 
harhaanjohtavaa propagandaa taloudellisista kysymyksistä”.342

Pankinjohtaja Nevanlinnan esittämä ajatus sai kannatusta ja 
10. elokuuta pitämässään kokouksessa työvaliokunta päätti antaa 
keskustoimiston sanomalehtisihteerin Akseli Routavaaran ”teh-
täväksi tiedustella henkilöitä, joiden puoleen keskustoimisto voisi 
kääntyä saadakseen taloudellisten alojen artikkeliaineistoa lehtiä 
varten”. Routavaara otti ensimmäiseksi yhteyttä Suomen Pankin 
taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa tutkijana työskennellee-
seen tohtori Keijo Alhoon, joka kiinnostui asiasta ja lupasi puhua 
siitä edelleen eräille tuntemilleen talousmiehille.

Kokoomuspuolueen talouspoliittisen neuvottelukunnan pe-
rustamiseen johtaneet tapahtumat etenivät tämän jälkeen varsin 
nopeasti. Jo 27. elokuuta järjestettiin neuvottelutilaisuus, jossa 
olivat läsnä Kokoomuspuolueen edustajina pankinjohtaja Nevan-
linna, professori Erkki Leikola ja kunnallisneuvos Matti Heikkilä 
sekä sanomalehtisihteeri Routavaara. Läsnä olivat lisäksi tohtori 
Alho sekä hänen pyytäminään tohtori Tuure Junnila, joka oli Alhon 
työtoveri Suomen Pankista ja tuttava jo Satakuntalaisesta osakun-
nasta, sekä maisterit T. A. Wiherheimo ja Olavi Salosmaa. Neuvot-
telutilaisuudessa keskusteltiin laajasti perustettavaksi suunnitellun 
talouspoliittisen neuvottelukunnan tehtävistä ja roolista puolueen 
talouspolitiikan muotoilussa. Lopputuloksena päädyttiin pelkkää 
lehdistön avustamista verrattain paljon laajempaan tehtävän mää-
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rittelyyn, joka myös pitkälti toteutui talouspoliittisen neuvottelukun-
nan ohjesäännössä.

Kokoomuspuolueen valtuuskunta päätti kokouksessaan 6. 
syyskuuta puolueen talouspoliittisen neuvottelukunnan perustami-
sesta ja hyväksyi neuvottelukunnalle ohjesäännön, jonka mukaan 
sen tarkoituksena ja tehtävänä oli:

1.) Pohtia maan talous- ja tuotantoelämään sekä valtiontalouteen vaikuttavia 

taloudellisia kysymyksiä sekä taloustieteellisten tutkimusten että käytännön 

kokemusten pohjalta Kansallisen Kokoomuspuolueen tarpeita varten.

2.) Antaa Kansallisen Kokoomuspuolueen sanomalehdistölle apua tällaisten 

ajankohtaisten kysymysten käsittelyssä keskustoimiston sanomalehtisihtee-

rin välityksellä artikkeleina ja muina kirjoituksina sekä aineistona lehtien omaa 

kirjoittelua varten.

3.) Antaa Kansallisen Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmälle tarvittaessa 

lausuntoja ja aineistoa ajankohtaisista taloudellisista kysymyksistä.

4.) Antaa Kokoomuspuolueen keskustoimistolle lausuntoja ja aineistoa puolu-

een ohjelmaan liittyvistä tai muuten sen toimintapiiriin sisältyvistä talouspoliit-

tisista ja valtiontaloudellisista päivänkysymyksistä.

5.) Kiinnittää oma-aloitteisesti keskustoimiston huomiota asioihin, jotka maan 

yleisen talous-, tuotanto- ja verotuspolitiikan sekä valtiontalouden hoidon kan-

nalta tulevat ajankohtaisiksi ja vaativat joko kannanottoa tai toimenpiteitä.343

Kokoomuspuolueen talouspoliittisen neuvottelukunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin tohtori Keijo Alho ja varapuheenjohtajaksi professo-
ri Erkki Leikola. Neuvottelukunnan ”itseoikeutettuja jäseniä” olivat 
puolueen valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajistoihin 
kuuluneet maanviljelysneuvos K. F. Lehtonen, hallitusneuvos Arvo 
Salminen ja kunnallisneuvos E. A. Turja sekä puoluesihteeri Aar-
ne Honka. Kutsuttuina jäseninä neuvottelukuntaan tulivat tohtorit 
Tuure Junnila, Klaus Waris ja K. U. Pihkala sekä maisterit T. A. 
Wiherheimo ja Olavi Salosmaa. Valtuuskunnasta ja eduskuntaryh-
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mästä neuvottelukuntaan valittiin pankinjohtaja O. G. Nevanlinna, 
eversti V. A. M. Karikoski, insinööri Arvi Oksala, vuorineuvos Eero 
Mäkinen ja kunnallisneuvos Matti Heikkilä.344

Kokoomuspuolueen talouspoliittisen neuvottelukunnan jäse-
nyys ei edellyttänyt puolueen jäsenyyttä, eikä kaikista neuvot-
telukuntaan kutsutuista asiantuntijoista suinkaan tullut aktiivisia 
puoluemiehiä. Junnilan tapauksessa toiminta talouspoliittisessa 
neuvottelukunnassa kuitenkin johti vuosi vuodelta yhä tiiviimpään 
kiinnittymiseen Kokoomuspuolueen piiriin. Näin ollen Junnilan 
puoluepoliittisen toiminnan alkaminen voidaan ajoittaa syyskuulle 
1945, jolloin Kokoomuspuolueen talouspoliittinen neuvottelukunta 
aloitti työnsä.345

Kokoomuspuolueen oppositiopolitiikka jatkui syksyllä 1945 
talouspolitiikan merkeissä. Puolueen esittämä kritiikki alkoi kui-
tenkin entistä selvemmin kohdistua taloudellisten ongelmien var-
sinaiseksi aiheuttajaksi katsottuun poliittiseen vasemmistoon, kun 
kesään 1945 asti hallitusta oli pitkälti tarkasteltu kokonaisuutena. 
Ytimekäs kiteytys erityisesti vasemmistoon kohdistetusta kritiikistä 
on Kokoomuspuolueen joulukuun 1945 kunnallisvaalien alla julkai-
sema lentokirjanen ”Vasemmiston talouspolitiikka = inflaation val-
tatie”. Tässä Keijo Alhon nimimerkillä ”Talousmies” kirjoittamassa 
kirjasessa esiteltiin Suomen itsenäisyysajan kahden ensimmäisen 
vuosikymmenen taloudellisia saavutuksia ja sota-ajan talouspoli-
tiikan ansioita sekä arvioitiin vasemmiston johdolla syksyn 1944 
jälkeen harjoitettua taloudenpitoa. ”Talousmies”, joka ei suinkaan 
väheksynyt sota-ajan perinnön vaikutusta ajankohtaisten taloudel-
listen vaikeuksien aiheuttajana, katsoi kuitenkin ennen muuta va-
semmistolaisen talouspolitiikan syyksi niin inflaation irtipääsyn ja 
valtiontalouden joutumisen epätasapainoon kuin säästämishalun 
tyrehtymisen ja työtehon heikkenemisenkin.346

Taloudelliselta kannalta katsoen kritiikkiin kieltämättä oli aihet-
ta, sillä kesäkuisen palkkaratkaisun jälkeen hinnat olivat nousseet 
jyrkästi ja inflaatiopyörä jatkoi pyörimistään kiihtyvällä vauhdilla. 
Kokoomuspuolueen lisäksi myös laajemmat porvarilliset piirit ja 
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niiden äänenkannattajat, samoin kuin keskeiset taloudelliset julkai-
sut, kiinnittivät syksystä 1945 alkaen yhä kriittisempää huomiota 
vasemmiston talouspolitiikkaan.347

Kokoomuspuolueen talouspoliittinen neuvottelukunta seurasi 
talven 1945–1946 aikana tiiviisti taloudellista tilannetta ja käsitteli 
kokouksissaan ajankohtaisia aiheita. Merkittävin osa neuvottelu-
kunnan työtä oli kuitenkin toimiminen eräänlaisena Kokoomuspuo-
lueen lehdistön talouskysymyksiin keskittyneenä artikkelipalveluna, 
jollaiseksi neuvottelukuntaa alkujaan oli kaavailtukin. Artikkeleita 
kirjoittivat lähinnä neuvottelukunnan puheenjohtaja Alho sekä asi-
antuntijajäsenet Junnila, Wiherheimo ja Salosmaa. Junnila kirjoitti 
mm. inflaation etenemisestä, jonka lisäksi hän piti neuvottelukun-
nan kokouksissa alustukset hallituksen budjettiesityksestä ja sete-
lienvaihtokysymyksestä.348

Junnilan ensimmäinen näkyvämpi esiintyminen Kokoomus-
puolueen piirissä tapahtui huhtikuussa 1946, jolloin hän piti puo-
lueen keskusliiton vuosikokouksessa esitelmän aiheesta ”Valtion-
talous ja palkat inflaatiotekijöinä välirauhan solmiamisen jälkeen”. 
Junnila totesi esitelmässään, ettei vuoden 1945 aikana tapahtunut 
markan arvon raju lasku ”ollut yhden ainoan tekijän aiheuttama”, 
mutta korosti kuitenkin, että inflaation tärkeimpänä taustatekijänä 
oli pidettävä ”katastrofaalista palkkakehitystä”. Johtopäätöksenään 
Junnila totesi:

Inflaatio ei tosin ole kaikkein suurin niistä onnettomuuksista, joita Suomen 

kansa viime vuosina on kokenut, mutta sen tekee erityisen karvaaksi se to-

siseikka, että se ei läheskään kokonaisuudessaan ole ollut väistämättömän 

pakon sanelemaa. Tämä koskee nimenomaan viime vuoden aikana tapah-

tunutta markan arvon putoamista. Arvostelu on tosin aina helppoa, ja silloin, 

kun ollaan vastuusta syrjässä, väheksytään tavallisesti todellisia vaikeuksia. 

Kaiken tämän uhallakin voi kuitenkin sanoa, että ainakin 70–80 % viimevuoti-

sesta markan arvon alenemisesta on johtunut syistä, joiden välttämättömyy-

destä ei voi vakuuttua. Hallituksen alituista peräänantamispolitiikkaa tässä ky-

symyksessä on puolusteltu sillä, että siten voitiin välttää vielä suurempi paha, 

nimittäin laajojen työselkkausten ja sitä tietä ennen pitkää myös poliittisten le-
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vottomuuksien syntyminen. Tällaisessa selityksessä lienee melkoinen annos 

liioittelua, mutta samalla se vain lisää niiden uusien työläisjohtajien vastuuta, 

joiden harjoittama agitaatio kaikissa tapauksissa on katsottava viimevuotisen 

palkkaliikehtimisen ja siten inflaation kohtalokkaan kiihtymisen pääsyyksi.

Tulevaisuuden suhteen Junnila oli varsin pessimistinen, sillä raha-
olojen vakaana

- - - säilyttäminen vaatisi mitä harkitsevaisinta, ankaran pidättyväistä finans-

si- ja rahapolitiikkaa valtiovaltamme ja suurta itsekuria kaikkien etupiirien 

taholta. Tilanne ei kuitenkaan näissä suhteissa ole erityisen suotuisa. Raha-

politiikkaa joudutaan hoitamaan poliittisesti varsin epäkiitollisissa oloissa, ja 

epäiltävää onkin, voidaanko markan arvon lopullisessa vakaannuttamisessa 

ylipäätään onnistua, ennen kuin maassamme saadaan poliittinen tervehtymi-

nen aikaan.349

Tilannekehitys palkka- ja hintarintamalla eteni keväällä 1946 pitkälti 
saman kaavan mukaan kuin vuotta aikaisemminkin, joten optimisti-
sia arvioita rahaolojen vakaantumisesta ei ollutkaan syytä esittää. 
Hallitus, jonka johtoon oli noussut kansandemokraatti Mauno Pek-
kala ja joka oli kokoonpanoltaan entisestään vasemmistolaistunut, 
pyrki hillitsemään palkkaliikkeitä myöntämällä yksittäisiä korotuk-
sia. Seurauksena oli kuitenkin kuoppakorotusvaatimusten vyöry, 
jota padotakseen hallitus antoi toukokuussa 1946 aikapalkkoihin 
kahdeksan prosentin korotuksen. Maataloustyöväki ei tyytynyt vie-
lä tähänkään, vaan ryhtyi juuri kylvötöiden aikaan lakkoon, joka oli 
omiaan kiristämään jo ennestäänkin vaikeaa kansanhuoltotilannet-
ta. Kevään 1946 vaihtuessa kesäksi näytti jo siltä, että koko palk-
ka- ja hintarintaman romahdus oli edessä. Uhkaava tilanne rau-
hoittui kuitenkin väliaikaisesti, kun hallitus antoi kesäkuussa 1946 
julkilausumansa tuotannon ja elintason kohottamissuunnitelmasta. 
Tuon suunnitelman ajankohtaisesti tärkein osa koski heinäkuun 
alussa voimaan tulevaksi määrättyä puolen vuoden mittaista palk-
ka- ja hintasulkua, joka perustui hallituksen ja etupiirien väliseen 
ns. linnarauhasopimukseen.350
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Palkka- ja hintakysymyksen siirryttyä linnarauhan ajaksi taus-
talle keskittyi Kokoomuspuolueen talouspoliittinen neuvottelukun-
ta syksyllä 1946 muihin ajankohtaisiin taloudellisiin kysymyksiin. 
Junnila osallistui edelleen aktiivisesti neuvottelukunnan työhön 
ja piti mm. alustuksen vuoden 1947 budjettiesityksestä. Alustus 
oli pääpiirteiltään tiukasti informatiivinen, kuten Junnilan syksyllä 
1945 neuvottelukunnassa pitämät esitelmätkin olivat olleet, mutta 
alustuksen loppuyhteenvedossa oli jo havaittavissa aikaisempaa 
enemmän poliittisuutta ja lukemattomista myöhemmistä budjetti-
käsittelyistä tuttuja junnilalaisia painotuksia. Junnila moitti budjettia 
menopuoleltaan hataraksi asiakirjaksi ja totesi tämän seikan aina-
kin osaksi olevan ”budjetin laatijain hyväuskoisuuden ja eräänlai-
sen tahallisen itsepetoksen seurausta”. Junnilan mukaan budjetin 
tasapainoon saattaminen olisi vaatinut ”menopuolen monin verroin 
radikaalimpaa supistamista kuin nyt on tapahtunut”. Junnila tosin 
myönsi tehtävän epäkiitollisuuden, ”koska siinä törmätään milloin 
minkin ryhmän ja etupiirin intresseihin”, mutta totesi tilanteen kui-
tenkin olevan sellaisen, ”että valtiontalouden tervehdyttämiseksi 
vaadittaisiin aivan poikkeuksellisen kovakätistä ja kylmää menojen 
karsimista”.351

Kokoomuspuolueen talouspoliittisen neuvottelukunnan toimin-
taa pyrittiin vuoden 1947 alusta alkaen tehostamaan perustamalla 
sille työvaliokunta, jonka oli määrä kokoontua viikoittain käsitte-
lemään ajankohtaisia taloudellisia ja talouspoliittisia kysymyksiä. 
Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Keijo Alho ja sen jäsenik-
si Matti Heikkilä, Tuure Junnila, Arvi Oksala, Arvo Salminen ja T. 
A. Wiherheimo.352

Kokoomuspuolueen vuosikertomuksessa todetaan talouspo-
liittisen neuvottelukunnan tärkeimmän toiminnan vuonna 1947 ta-
pahtuneen sen työvaliokunnan piirissä siten, ”että se on käsitellyt 
ja antanut lausuntonsa eräistä eduskunnassa esillä olleista talou-
dellisista asioista ja muista taloudellisista päivänkysymyksistä”. 
Mitään yksityiskohtaisempia tietoja työvaliokunnan toiminnasta ei 
valitettavasti voi saada, sillä kaikki työvaliokunnan pöytäkirjat vuo-
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delta 1947 – ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaa lukuun ottamatta 
– ovat kadonneet jäljettömiin. Varsinaisen neuvottelukunnan pöy-
täkirjat vuodelta 1947 puuttuvat niin ikään kokonaan.353

Linnarauhan päätyttyä alkoivat eri eturyhmät jälleen esittää 
palkankorotusvaatimuksia ja hioa lakkoaseita siltä varalta, ettei 
niiden vaatimuksiin suostuttaisi. Kevään 1947 koittaessa palkka-
markkinoilla olikin taas käynnissä edellisiltä vuosilta tuttu karne-
vaali. Uutta oli lähinnä vain se, että nyt valkokaulusväestökin oli 
menossa mukana. Virkamiesliitto oli näet omaksunut ajan tavat 
ja vaati lakolla uhaten korjauksia virkamiespalkkoihin, jotka olivat 
jääneet pahasti jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Painostus 
näyttikin tuottavan tulosta, sillä huhtikuussa 1947 toteutettu uusi 
virkamiespalkkoja koskeva järjestely oli varsinkin alempi- ja kes-
kipalkkaisten virkamiesten osalta sangen tyydyttävä. Virkamies-
ten ilo osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi, sillä muiden alojen 
palkankorotukset ja elinkustannusten nousu johtivat siihen, että 
jo muutaman kuukauden päästä virkamiehistö sai havaita olevan-
sa jälleen jokseenkin samanlaisessa palkkakuopassa kuin ennen 
huhtikuista palkkajärjestelyä. Virkamiehet olivat nyt kuitenkin siinä 
määrin lämmenneet, ettei peräksi antamisesta ollut puhettakaan, 
vaan päinvastoin lakkouhkauksilla höystetyt vaatimukset vain tiuk-
kenivat entisestään ja syksyllä nähtiin sellainenkin ihme kuin vir-
kamieslakko, joka tosin päättyi lakkolaisten selvään tappioon vain 
kolmen päivän jälkeen.354

SAK onnistui painostuspolitiikassaan vuonna 1947 huomatta-
vasti paremmin kuin Virkamiesliitto. Ensimmäinen SAK:n menes-
tyksellisistä operaatioista palkkarintamalla tapahtui toukokuussa, 
jolloin ammattijärjestö yksiselitteisesti ilmoitti hallitukselle halu-
avansa työpalkkoihin yleisen 5–6,50 markan korotuksen miehille 
ja 4–5,50 markan korotuksen naisille. Mauno Pekkalan johtama 
”kolmen suuren” hallitus ei katsonut voivansa tehdä muuta kuin 
totella ja antoi palkkapäätöksen, joka toteutti SAK:n vaatimukset. 
Vaikka palkkapäätös oli SAK:n sanelema, kohdistui päätöstä koh-
taan suunnatun arvostelun kärki sen toimeenpanneeseen maan 
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hallitukseen. ”Hallitus on päättänyt panna käyntiin yleisen palk-
kavyöryn. Sen sijaan, että vihdoinkin olisi ryhdytty toteuttamaan 
vakauttamispolitiikkaa, on katsottu asianmukaiseksi kiirehtiä in-
flaatiokehitystä”, kirjoitti hallituksen palkkapolitiikkaan nähden aina 
yhtä kriittinen Uusi Suomi. Kritiikkiin yhtyi lähes koko porvarillinen 
mielipide, mutta hieman yllättäen myös Suomen Sosialidemo-
kraatti, joka kiteytti näkemyksenään, että ”nykyisen hallituksen ta-
louspoliittiseksi ’kokonaisratkaisuksi’ tuli inflaatio, niin kuin odottaa 
sopikin”.355

Palkankorotuksista huolimatta tilanne jatkui erittäin kireänä, 
mikä johtui pääasiallisesti siitä, että SAK:n sisäisen valtataistelun 
sosialidemokraateille hävinneet kommunistit lietsoivat levottomuut-
ta ja organisoivat korpilakkoja eri puolilla maata. Koko kesän jatku-
nut korpilakkoaalto murensi SAK:n sosialidemokraattisen johdon 
arvovaltaa joukkojen keskuudessa, mutta syksyn tullen SAK otti 
palkkakysymyksen johdon jälleen käsiinsä turvautumalla kovim-
paan painostuskeinoonsa, yleislakkouhkaukseen.356

Yleislakkouhan edessä hallitus taipui lähes kaikkiin SAK:n pal-
kankorotuksia ja palkkausjärjestelyjä koskeviin vaatimuksiin. Tunti-
palkkoihin myönnettiin viiden markan yleinen korotus, jonka lisäksi 
annettiin tuntuvia kuoppakorotuksia. Lisäksi palkat sidottiin SAK:
n vaatimuksesta elinkustannusindeksiin ylikompensaation pohjalta 
siten, että jokaista indeksissä tapahtuvaa viiden prosentin nousua 
seuraisi viiden ja puolen prosentin palkankorotus. Indeksitarkistuk-
set oli määrä tehdä kolmen kuukauden välein. Yleislakkouhan var-
jossa neuvoteltuun pakettiin kuului myös mittava sosiaalipoliittinen 
uudistus, lapsilisäjärjestelmä. Lopulta hallitus lupasi tutkia vielä 
hintaorganisaation muuttamista paremmin SAK:n toiveita vastaa-
vaksi.357

SAK saavutti yleislakkouhkauksella taloudellisia tavoitteitaan 
ja vahvisti samalla arvovaltaansa. SAK:n saneleman ratkaisun 
hinta oli kuitenkin erittäin korkea. Työnantajat arvioivat 3. loka-
kuuta 1947 annetun palkkapäätöksen nostavan palkkoja vajaalla 
kolmanneksella. Yhdessä kevään palkankorotusten kanssa päätös 
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nostaisi työnantajien laskelmien mukaan ohjepalkkoja 40–50 pro-
senttia. SAK puolestaan arvioi, että palkkojen nousu olisi 25–30 
prosenttia. Yleiskorotuksen päälle tulivat vielä enemmän sääntönä 
kuin poikkeuksena 10–15 prosentin kuoppakorotukset. Kalliiksi tuli 
myös vuonna 1948 lopullisen muotonsa saanut lapsilisäjärjestel-
mä, jonka kustannukset muodostivat vuonna 1949 peräti 40 pro-
senttia valtion sosiaalimenoista.358

Porvarilliset piirit suhtautuivat hyvin kriittisesti palkankorotuk-
siin, mutta aivan erityisesti arvostelua herätti automaattinen yli-
kompensoiva indeksiehto, joka nähtiin lähinnä inflaatioautomaat-
tina. ”On mahdotonta ymmärtää, kuinka hallitus, joka vielä aivan 
äsken vakuutti pyrkivänsä turvaamaan rahan arvoa, saattaa tällai-
seen mielettömyyteen mennä”, ihmetteli Uusi Suomi. Kriittisyydes-
tään huolimatta Kokoomuspuolue ei yhtynyt eduskunnassa Maa-
laisliiton esitykseen palkkapäätöksen hylkäämisestä, joka lienee 
annettukin lähinnä mielenosoitustarkoituksessa. Kokoomuspuolue 
ei myöskään asettunut poikkiteloin lapsilisähankkeeseen nähden, 
vaikka hankkeen kalleutta puolueen piirissä arvosteltiinkin.359

Kokoomuspuolueen kaksipäiväinen talous- ja sosiaalipoliittinen 
neuvottelukokous alkoi Helsingissä 4. lokakuuta 1947, siis vain päi-
vää sen jälkeen kun hallitus oli antanut palkkapäätöksensä. Neu-
vottelukokouksen pääteemana oli sosialisointi, jota kokouksessa 
pidetyissä alustuksissa ja esitelmissä kritisoitiin eri näkökulmista. 
Yleislakkouhan varjossa tehty palkkaratkaisu aiheutti kuitenkin 
sen, että suurin ajankohtainen mielenkiinto kohdistui Junnilan neu-
vottelukokouksessa pitämään esitelmään ”Hallituksen rahanarvo-
politiikka ja nykyinen inflaatiovaihe”.360

Junnila korosti esitelmässään jälleen, että hallituksen palkka-
politiikka oli Suomen sodan jälkeisen inflaation merkittävin aiheut-
taja. Käsitellessään vuosien 1946–1947 palkkapolitiikkaa Junnila 
totesi, että vuonna 1946 inflaationkehityksen huippuvuoden 1945 
”surkeat kokemukset” olivat vielä siksi lähellä, ”että palkkapolitiik-
kaa koetettiin silloin vielä hoitaa edes jotenkuten tyydyttävästi”, 
vaikka ”laiminlyöntejä, virheitä ja tyypillistä peräänantamista työ-
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väestön taholta tulleisiin, enemmän tai vähemmän keinotekoisesti 
nostettuihin rahapalkkojen korottamisvaatimuksiin esiintyi silloin-
kin”. Jos linnarauhan jäljiltä vuoden 1947 alussa olikin esiintynyt 
edelleen tiettyä optimismia rahanarvon vakaantumisen suhteen, oli 
myöhempi kehitys Junnilan mukaan ”murskannut tällaisen optimis-
min mahdollisimman täydellisesti” ja aiheuttanut sen, että ”markan 
kehityshistoriassa vuodesta 1939 lähtien on kuluneesta vuodesta 
jo tähän asti kuluneiden kuukausien perusteella muodostunut vuo-
den 1945 jälkeen synkin”.361

Junnila tarkasteli hyvin kriittisessä sävyssä kevään 1947 pal-
kankorotuksia sekä ajankohtaista SAK:n yleislakkouhkausta ja hal-
lituksen taipumista ammattijärjestön vaatimuksiin. Junnila katsoi, 
että hallituksen taipumisen myötä oli

- - - jälleen päättynyt eräs näytös markan murhenäytelmässä, näytös, jossa 

toiminta rajusti kiihtyvällä vauhdilla kulki pitkän askelen kohti loppukatastrofia. 

Jos tätä päätä jatketaan, viimeinen näytös tapahtuu ennen pitkää, ja hyvän 

murhenäytelmän tapaan siinä tulee useita vainajia. Jos siinä kaatuisi vain 

nykyinen hallitus ja jos näytelmän kulku paljastaisi eräät puolueet edelleen 

teatterikielellä sanottuna, näytelmän konniksi, sitä ei kukaan surisi, mutta va-

litettavasti vainajien joukossa tulee tätä menoa jatkettaessa olemaan myös 

Suomen markka, ehkäpä koko vapaa suomalainen yhteiskunta.362

Hallituksen vastuu tapahtuneesta ei Junnilan mukaan ollut siinä, 
”että se olisi tahallisesti ja tarkoituksellisesti johtanut asioita inflaa-
tiota kohti”. Junnila uskoi, että hallituksen enemmistö näki inflaa-
tiokehityksen turmiollisuuden ja halusi sitä vastustaa. Hallituksen 
viaksi jäi Junnilan mukaan kuitenkin paljon muuta, kuten sen tapa 
lykätä asiat viime hetkeen, joka aiheutti sen, että päätöksistä tuli 
huonoja hätäratkaisuja sekä hallituksen ”liiallinen taipuisuus työ-
väestön taholta tulevien vaatimusten edessä”. Hallituksen suurim-
maksi viaksi Junnila laski sen, ”että siellä ei ole voimakasta tahtoa, 
joka kykenisi pitämään hetkellisiä näennäisetuja tavoittelevat, eri 
suuntiin tempoilevat voimat kurissa ja toteuttamaan kokonaisuu-
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den ja samalla maan vähäväkisten todellisia etuja silmämääränä 
pitävän rakentavan linjan”.363

Kumpikaan työväenpuolue ei säästynyt Junnilan kritiikiltä:

Ne agitaattorilaumat, jotka kiihoittavat työväestöä seuraamaan noita näen-

näisiä hetken etuja, ovat meidän suurimmat inflaatiosyyllisemme. Tahdotaan 

väittää, että palkkavaatimukset ovat spontaanisesti työväestön itsensä kes-

kuudessa syntyneitä ja selitettävissä pelkästään siitä elinehtojen kovuudesta, 

joka suurten työläisjoukkojen elämää luonnehtii. Totuus on kuitenkin se, että 

jos molemmat työväenpuolueemme jokaista edustajaehdokastaan, toimitsi-

jaansa ja kyläagitaattoriaan, jokaista sanomalehtiensä pakinoitsijaa myöten 

päättäisivät ryhtyä ajamaan rahaolojen vakaannuttamista tukevia toimenpi-

teitä, ”spontaaniset” lakkoliikkeet ja palkankorotusvaatimukset lakkaisivat 

muutamassa kuukaudessa ja työrauha palaisi. Mutta tätähän ne eivät tah-

do. - - - SKDL on talouspolitiikassaan kulkenut yhä suuremmassa määrässä 

edesvastuutonta radikalisoitumista kohti. Mutta ei pidä luottaa liikoja myös-

kään sosialidemokraatteihin, kuten niin sanotuissa porvarillisissakin piireissä 

nykyisin usein tehdään. He saattavat olla varmoja demokraatteja ja vilpittömiä 

isänmaanystäviä, mutta talouspolitiikasta kysymyksen ollen siitä puoluees-

ta ei tiedä, onko se kala vai lintu. He panevat jonkun sanomalehtimiehen-

sä puhumaan selvää talouspoliittista järkeä, johon kuka tahansa voi yhtyä, 

mutta samanaikaisesti SAK, jonka sosiaalidemokraattisesta enemmistöstä 

on vaalien jälkeen tehty niin suuri numero, ajaa sellaista politiikkaa kuin se 

on ajanut, ja hallituksen sosiaalidemokraattiset ministerit äänestävät äskei-

sen palkkaratkaisun puolesta hyvässä sovussa kommunistien rinnalla. ”Kädet 

ovat Esaun kädet, mutta ääni on Jaakobin ääni”.364

Esitelmänsä lopuksi Junnila tähdensi vielä, että inflaatioproblee-
man ratkaisemisen a ja o oli ”jatkuvasti palkkatason vakaannut-
taminen” ja esitti toivomuksen siitä, ”että sen sumun lävitse, joka 
hetkellisten näennäisetujen tavoittelun, yksipuolisen luokkaetujen 
ajamisen ja poliittisen kiihkon muodossa näyttää läpitunkematto-
mana seinänä ympäröivän maamme työväestöä, pääsee lopulta 
tunkeutumaan talouspoliittisen järjen kylmä, kirkas majakanvalo ja 
näyttämään tietä selville vesille”.365
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Julistaessaan 5. lokakuuta 1947 Kokoomuspuolueen talous- 
ja sosiaalipoliittisen neuvottelukokouksen päättyneeksi professori 
Paavo Korpisaari totesi, että kokous oli ollut ”tavallaan taistelusig-
naali oikeistoväelle: sen huomiota on tahdottu kiinnittää siihen, että 
nyt vihdoinkin on aika käydä lujaan hyökkäykseen eikä tyydyttävä 
ainoastaan puolustukseen, mihin olosuhteet viime vuosina ovat 
meidät usein pakottaneet”.366

Kokoomuspuolueen taistelutaktiikan muuttamisen entistä hyök-
käävämmäksi mahdollisti se poliittisen yleistilanteen huomattava 
vapautuminen, joka Suomessa syksyllä 1947 rauhansopimuksen 
ratifioinnin ja valvontakomission poistumisen myötä tapahtui. En-
simmäisen kerran Kokoomuspuolue toteutti uutta taktiikkaansa jo 
joulukuun 1947 kunnallisvaaleja edeltäneessä kampanjassa, joka 
oli huomattavan aktiivinen ja suunnattu erityisesti kommunisteja 
vastaan.367

Joulukuun 1947 kunnallisvaalien tulos osoitti, että poliittiset 
tuulet olivat kääntymässä. Kokoomuspuolue ja porvarit yleensäkin 
etenivät laajalla rintamalla. Kommunistit sen sijaan kärsivät tap-
pioita eri puolilla maata ja menettivät asemiaan. Työväenliikkeen 
sisäisessä taistelussa voimasuhteet kääntyivät kommunistien tap-
pioiden myötä entistä selvemmin sosialidemokraattien hyväksi.368

Junnilan poliittisen toiminnan historiassa joulukuun 1947 kun-
nallisvaaleilla on merkitystä sikäli, että noissa vaaleissa Junnilan 
nimi esiintyi ensi kerran Kokoomuspuolueen ehdokaslistoilla. Jun-
nila ei kuitenkaan kampanjoinut juuri lainkaan ja kun hän oli sup-
peiden talouspiirien ulkopuolella vielä aivan tuntematon henkilö, 
niin ei ollut mikään suuri ihme, ettei ura helsinkiläisenä kunnallis-
poliitikkona urjennut.369

Junnilan pääasiallisena toimintafoorumina Kokoomuspuolu-
eessa oli vuonna 1948 edelleen puolueen talouspoliittinen neuvot-
telukunta, jonka piirissä tapahtui puheenjohtajan vaihdos mainitun 
vuoden keväällä. Neuvottelukuntaa sen perustamisesta lähtien 
johtanut Keijo Alho nimittäin erosi kesken kautensa jouduttuaan 
törmäyskurssille puolueen keskustoimiston kanssa, jonka hän kat-
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soi suhtautuvan neuvottelukuntaan passiivisesti tai suorastaan 
kielteisesti. Alhon tilalle puheenjohtajaksi valittiin T. A. Wiherhei-
mo.370

Kokoomuspuolue jatkoi vuoden 1948 eduskuntavaalikam-
panjassa jo edellisenä syksynä omaksumaansa hyökkäyksellistä 
taktiikkaa. Hyökkäyksen kärki oli kuitenkin leveämpi kuin kunnal-
lisvaaleissa ja kohdistui koko päättymässä olleen vaalikauden 
kokemuksiin. Ulkopolitiikkaa ei kritisoitu, mutta ”kolmen suuren” 
talous- ja sisäpolitiikka sai Kokoomuspuolueelta odotetusti anka-
ran tuomion. Talouskritiikissä hallituksen palkkapolitiikka ja va-
semmiston sosialisointipyrkimykset olivat pääosassa, kuten koko 
menneen kolmivuotiskauden aikanakin. Sisäpoliittisessa kritiikissä 
päähuomion saivat osakseen äärivasemmiston edesottamukset 
ja pyrkimykset. Kokoomuspuolue korosti, että tulevissa vaaleissa 
”kysymys ei ole vähemmästä kuin siitä, säilyykö kansamme, vai 
onko sen kuoltava kommunistisen tyranniuden orjuuteen”. Kokoo-
muspuolue hyökkäsi propagandassaan ankarasti myös Maalaislii-
ton kimppuun, jonka osakkuutta kolmisopimuksessa Kokoomus-
puolue piti jälleen eräänä osoituksena Maalaisliiton poliittisesta 
epävakaisuudesta.371

Kokoomuspuolueen siirtyminen puolustuksesta hyökkäykseen 
heijasti osaltaan laajempaa muutosta, joka vaali-ilmastossa run-
saan kolmen vuoden takaiseen aikaan verrattuna oli tapahtunut. 
Keväällä 1945 aloite oli ollut kommunistien käsissä ja muiden puo-
lueiden oli olosuhteiden pakosta ollut suhtauduttava äärivasemmis-
toon tietyllä pidättyväisyydellä. Sitä paitsi vastaperustetun SKDL:n 
luonteesta ei vielä silloin ollut täyttä selvyyttä. Kesän 1948 vaalien 
lähestyessä vastaavia pidäkkeitä ei enää ollut, eikä äärivasemmis-
ton todellisesta luonteesta myöskään enää vallinnut minkäänlaista 
epätietoisuutta. Kommunisteihin oltiin lopen kyllästyneitä ja kuin 
yhteisestä sopimuksesta sosialidemokraatit ja porvarilliset ryhmät 
hyökkäsivät vaalikampanjoissaan äärivasemmiston kimppuun. 
Kommunistit joutuivat näin ollen lähtemään vaaleihin altavastaa-
jan asemasta, mutta sen sijaan että olisivat ryhtyneet puolustau-
tumaan, he kävivät entistä raivokkaammin Suomen perinnäisen 
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yhteiskuntajärjestelmän, sen arvojen ja sitä edustaneiden poliittis-
ten ryhmien kimppuun. Kommunistien lietsomat levottomuudet an-
toivat aihetta jopa vallankaappaushuhuille ja poliittinen ilmapiiri oli 
yleensäkin keväällä ja alkukesästä 1948 erittäin jännittynyt. Tämä 
jännittyneisyys ja vaalien luonne selkeänä linjavalintana nosti kiin-
nostuksen heinäkuun 1948 eduskuntavaaleja kohtaan ennätyskor-
kealle ja sai suomalaiset äänestämään vilkkaammin kuin koskaan 
aikaisemmin.372

Äänestäjät antoivat vaaleissa ankaran tuomionsa äärivasem-
miston politiikalle. SKDL menetti yli 20 000 ääntä ja sen suhteel-
linen osuus äänistä laski vuoden 1945 vaalien 23,5 prosentista 
20,2 prosenttiin. Eduskuntapaikkoja SKDL sai 11 vähemmän kuin 
vuoden 1945 vaaleissa, mutta asiallisesti ottaen menetys oli 13 
paikkaa, sillä vaalien välillä oli kaksi sosialidemokraattia loikannut 
SKDL:n riveihin. Uuteen eduskuntaan SDKL sai 38 kansanedus-
tajan ryhmän.

Vaalien voittajia olivat sosialidemokraatit, Maalaisliitto ja Ko-
koomuspuolue. Sosialidemokraattinen puolue sai neljä paikkaa 
enemmän kuin vuonna 1945 ja se nousi 54 paikallaan selvästi 
johtavaksi työväenpuolueeksi. Maalaisliitto sai seitsemän lisäpaik-
kaa ja siitä tuli 56 edustajan ryhmällään uuden eduskunnan suurin 
puolue. Kokoomuspuolueen suhteellinen osuus äänistä nousi 15 
prosentista 17,1 prosenttiin ja sen paikkamäärä lisääntyi 28:sta 33:
een. Kokoomuspuolueen saavuttama tulos oli parempi kuin ker-
taakaan sitten vuoden 1930.

Edistyspuolue menetti yhdeksästä paikastaan neljä. Tulos oli 
Edistyspuolueen historian huonoin ja se jäi myös viimeiseksi, sillä 
vuoden 1951 vaalien koittaessa tätä perinteistä puoluetta ei enää 
ollut olemassa. Ruotsalaiset menettivät 15 paikastaan yhden. 
Ruotsalaisten ja Edistyspuolueen kärsimistä tappioista huolimatta 
eduskunnan porvarillinen enemmistö vahvistui 101:stä 108:aan.373

Junnila kertoo muistelmissaan osallistuneensa vuoden 1948 
eduskuntavaaleihin ”tavallisena mykkänä rivimiesäänestäjänä” ja 
muistelee antaneensa äänensä Kokoomuspuolueen ehdokkaana 
olleelle professori Erkki Leikolalle. Junnilan vuonna 1945 alkaneet 
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poliittiset harrastukset, joiden myötä hänestä oli jo tullut verraten 
tunnettu talouspoliittinen asiantuntija Kokoomuspuolueen piirissä, 
eivät siis vielä olleet edenneet niin pitkälle, että Junnila olisi nähty 
ehdokkaana valtakunnallisissa vaaleissa. Tahti oli kuitenkin muut-
tumassa, sillä kolmen vuoden kuluttua, kesän 1951 eduskuntavaa-
leissa Junnila tulisi jo olemaan ehdokkaana, kuten myös vuosien 
1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1972, 1975, 1979, 1983, 1987 ja 
1991 eduskuntavaaleissa.374

Tie aktiivipolitiikkaan

Kansallis-Osake-Pankissa

Pohjoismaiden Yhdyspankki nousi välittömästi toista maailmanso-
taa seuranneina vuosina vakavasti uhkaamaan Kansallis-Osake-
Pankin asemaa Suomen suurimpana liikepankkina. Selviteltäessä 
syitä Yhdyspankin kilpailuaseman vahvistumiseen kiinnitettiin Kan-
sallispankin johtokunnassa muun ohella huomiota siihen, että Yh-
dyspankki näkyi suomalaisessa yhteiskunnassa Kansallispankkia 
paremmin. Yhdyspankin näkyvyydestä piti pitkälti huolen pankin 
pääjohtaja Rainer von Fieandt, joka osallistui aktiivisesti talouspo-
liittiseen keskusteluun eri foorumeilla. Paitsi pääjohtajansa esiinty-
misten myötä, Yhdyspankki sai näkyvyyttä myös Unitas-lehtensä 
välityksellä, jota se oli julkaissut vuodesta 1929 alkaen. Kansal-
lispankki oli aikaisemmin ylenkatsonut tämän tapaista julkisuus-
hakuista toimintaa, mutta kiristynyt kilpailu suurimman liikepankin 
asemasta pakotti senkin omaksumaan aktiivisemman asenteen 
julkisuuteen nähden.375

Kansallis-Osake-Pankki otti kilpailijan käytössä hyväksi ha-
vaitun toimintamallin oman ”julkisuus-strategiansa” pohjaksi. Ta-
voitteeksi asetettiin siis yhteiskunnallisen näkyvyyden lisääminen 
johdon aktiivisella osallistumisella talouspoliittiseen keskusteluun 
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sekä perustettavaksi suunnitellun oman taloudellisen kausijulkai-
sun avulla. Keväällä 1948 Kansallispankin johtokuntaa päätettiin 
täydentää henkilöllä, joka kykenisi ottamaan vastuulleen tämän 
pankin julkisuuskuvaan liittyvän tehtäväkentän. Ilmeisesti pankin 
johtokunnan jäsenen O. G. Nevanlinnan aloitteesta tehtävään va-
littiin huhtikuun 1948 alusta lukien Tuure Junnila, joka oli ansainnut 
tarvittavat kannukset finanssitoimikunnan sihteerinä, taloustieteen 
tutkijana, ”kansantaloudellisena matkasaarnaajana” ja Talouselä-
mä-lehden päätoimittajana. Toiminnalla Kokoomuspuolueessa voi 
nähdä olleen Junnilan Kansallispankin johtokuntaan valinnan kan-
nalta merkitystä sikäli, että Kokoomuspuolueen taustavaikuttajiin 
kuulunut pankinjohtaja Nevanlinna oli tutustunut Junnilaan tämän 
toimiessa puolueen talouspoliittisessa neuvottelukunnassa.376

Ensimmäisenä tehtävänään Kansallis-Osake-Pankin johto-
kunnassa Junnila sai ryhtyä valmistelemaan pankille omaa talou-
dellista kausijulkaisua. Nimen ”Kansallis-Osake-Pankin Taloudel-
linen Katsaus” saaneen julkaisun ensimmäinen numero ilmestyi 
marraskuussa 1948. Siitä lähtien Kansallispankin asiakkaille ja 
ystäville sekä englanninkielisenä versiona pankin ulkomaisille kir-
jeenvaihtajapankeille jaettu Taloudellinen Katsaus ilmestyi neljän-
nesvuosittain.377

Junnila oli Taloudellisen Katsauksen vastaava päätoimittaja 
27 vuoden ajan, aina vuoden 1975 lopussa tapahtuneeseen eläk-
keelle jäämiseensä saakka. Alkuaikoina Junnila kirjoitti itse Ta-
loudelliseen Katsaukseen sisältyneen laajan katsausosan, jossa 
käsiteltiin niin kotimaan kuin ulkomaidenkin ajankohtaista talouske-
hitystä. Sittemmin Junnila onnistui rekrytoimaan avukseen joukon 
päteviä henkilöitä, joille hän saattoi ensin osaksi ja myöhemmin 
kokonaan antaa katsausosan laatimisen. Tästä Junnilan ympäril-
le kerääntyneestä ryhmästä muodostettiin Kansallispankille oma 
taloudellinen tutkimusosasto, jolla oli Taloudellisen Katsauksen 
toimittamisen lisäksi runsaasti muitakin tehtäviä. Junnilan alaisuu-
dessa toimineella tutkimusosastolla, jonka käytännön työtä johti 
maisteri Kimmo Kara, oli keskeinen roolinsa mm. Kansallispankin 
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johtokunnan jäsenten puheiden ja esitelmien valmistelijana sekä 
erilaisten taustaselvitysten ja tutkimusten tekijänä.378

Junnilan toimenkuvaan Kansallispankin johtokunnan jäsenenä 
kuului alusta lähtien myös taloudellisen ja talouspoliittisen keskus-
telun seuraaminen sekä tähän keskusteluun osallistuminen. Oli 
tietenkin selvää, että Kansallispankin ääntä julkisuudessa käytti 
ennen muita pankin pääjohtaja, mutta kyllä Junnilakin sai pitkän 
pankinjohtajakautensa aikana olla monissa eri yhteyksissä tait-
tamassa peistä pankkinsa puolesta. Aktiivisimmillaan Junnila oli 
1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin hän teki avoimesti 
Kansallispankki-propagandaa mm. Rauma-Repolan perustamisen 
yhteydessä ja puolusti työnantajaansa kuten yleensäkin liikepank-
keja ns. korkosodassa. Merkittävä asema Junnilalla oli 1950-luvul-
la myös valtion roolista talouselämässä käydyssä keskustelussa, 
jossa hän esiintyi liikepankkijohtajan ja konservatiivisen poliitikon 
kaksoismandaatilla puolustaessaan vapaata talousjärjestelmää ja 
yksityistä yritteliäisyyttä sekä vastustaessaan valtiojohtoisuutta.379

Junnila valittiin vuonna 1950 Kansallispankin hallintoneuvoston 
sihteeriksi. Tämä tehtävä tarjosi Junnilalle pakollisten sihteerirutii-
nien pyörittämisen lisäksi ja vastapainoksi mahdollisuuden tutustua 
joukkoon mielenkiintoisia persoonallisuuksia yhteiskuntaelämän 
eri aloilta. Junnilan aloittaessa sihteerin toimessa Kansallispankin 
hallintoneuvoston puheenjohtajana oli Helsingin yliopiston kansleri 
Antti Tulenheimo ja varapuheenjohtajana kunnallisneuvos Artturi 
Hiidenheimo. Vuodesta 1953 alkaen puheenjohtajana toimi mi-
nisteri Eljas Erkko. Jäseninä hallintoneuvostossa olivat Junnilan 
sihteeriaikana mm. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti U. J. 
Castrén, Helsingin yliopiston kansleriksi Tulenheimon jälkeen va-
littu professori P. J. Myrberg, valtioneuvos Väinö Kivi, professori 
Bernhard Wuolle ja sellaiset suomenkielisen liike-elämän merkki-
miehet kuin Antti Wihuri, S. A. Harima ja Fritiof Tikanoja. Junni-
lan muistelmiin sisältyy hauskoja ja tutustumisen arvoisia tarinoita 
näistä tässä nimeltä mainituista hallintoneuvoston ”vanhoista her-
roista”. Junnila kertoo, että ylipäätään hänelle jäi Kansallispankin 
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hallintoneuvostosta ja sen jäsenistä miellyttäviä muistoja. Hän sa-
noo kuitenkin muistavansa ”myös sellaisia tapahtumia ja sellaista 
käyttäytymistä, joka ei ollut niin kovin miellyttävää, vaan päinvas-
toin vaikutti eräässä vaiheessa vakavasti viihtymiseeni koko pan-
kissa”. Junnila ei ikävä kyllä tarkenna sanomaansa millään lailla, 
vaan toteaa että ”menneet ovat menneitä”.380

Junnila toimi pitkään myös Kansallispankin Lounais- ja Länsi-
Suomen konttorien valvojana. Tämän tehtävän myötä Junnila saa-
vutti perinpohjaisen tuntemuksen Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan talouselämästä, jota hän saattoi viimeksi mainitun maakunnan 
osalta hyödyntää myös poliittisessa toiminnassaan, olihan hän 
suuren osan siitä ajasta, jonka hän valvojan tehtävää hoiti saman-
aikaisesti myös satakuntalainen kansanedustaja. Kiertäessään 
Kansallispankin Satakunnan konttorien valvojan ominaisuudessa 
eri puolilla maakuntaa Junnila pystyi solmimaan lisää paikallista-
son yhteyksiä ja tekemään itseään entistä tunnetummaksi sata-
kuntalaisille sekä saamaan kattavan kokonaiskuvan varsin epäyh-
tenäisestä Satakunnan maakunnasta.381

Junnila oli 38-vuotias kun hänet nimitettiin joulukuussa 1948 
Kansallis-Osake-Pankin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Joh-
tokunnassa oli vuoden 1948 päättyessä seitsemän muuta jäsentä, 
joista O. G. Nevanlinna, Eero Ilves ja Tyko Reinikka olivat yli 60-
vuotiaita, Heikki Paloheimo ja Heikki Lähimaa puolestaan hieman 
alle 60-vuotiaita ja Eino Vuorenlehto 55-vuotias. Ainoana lähellä 
Junnilan ikäluokkaa oli pankin pääjohtaja Matti Virkkunen, joka oli 
40-vuotias.382

Junnila ei kokenut mitenkään ongelmalliseksi nuorimman jä-
senen asemaansa johtokunnassa, mutta suuri ikäero lähimpiin 
työtovereihin aiheutti ehkä osaltaan sen, ettei Junnilan ja hänen 
vanhempien johtokuntakollegojensa välille syntynyt kovin läheisiä 
henkilö- ja perhetason yhteyksiä, vaan kanssakäyminen tapahtui 
lähes pelkästään työn merkeissä ja Kansallispankin puitteissa. 
Asiaan vaikutti toki suuresti sekin, että poliittiset harrastukset, 
kirjoitustyö ja esitelmätoiminta veivät pankinjohtajan työn ohella 
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Junnilan ajan jo tuolloin varsin tarkoin, eikä mahdollisuuksia kovin 
aktiivisen seuraelämän viettämiseen siten yleensäkään ollut. Sitä 
paitsi Junnila halusi luonnollisesti viettää vähäisen vapaa-aikansa 
mahdollisimman tarkoin vaimonsa ja lastensa seurassa.383

Junnilalla ehti hänen pitkän pankinjohtajauransa aikana olla 
edellä mainittujen seitsemän lisäksi 21 muutakin johtokuntakolle-
gaa. Tunnetuin näistä Junnilan jälkeen johtokuntaan tulleista hen-
kilöistä on epäilemättä J. W. Rangell, joka oli toiminut sodan aikana 
pääministerinä ja joutunut siitä hyvästä istumaan ”sotasyyllisenä” 
muutaman vuoden vankilassakin. Yhtä aikaa Junnilan kanssa joh-
tokunnassa työskentelivät myös esimerkiksi M. J. A. Paloheimo, 
Tauno Oukari, Veikko Makkonen, Taisto Konttinen, Paul Klinge, 
Olli Kaila, Simo Kärävä ja Matti Hurme.384

Verrattaessa Junnilaa muihin Kansallis-Osake-Pankin johto-
kunnassa eri aikoina toimineisiin henkilöihin voidaan todeta, että 
Junnilan 27 vuotta ja yhdeksän kuukautta kestänyt toimikausi nos-
taa hänet Kansallispankin yli satavuotisen historian neljänneksi 
pitkäaikaisimmaksi johtokunnan jäseneksi. Junnilaa pidempään 
Kansallispankin johtokunnan piirissä vaikuttivat ainoastaan pan-
kinjohtaja Anders Wiksten sekä pääjohtajina toimineet Mauri Hon-
kajuuri ja Matti Virkkunen.385

Junnilan toimikausi Kansallispankin johtokunnan jäsenenä ja 
Virkkusen pääjohtajakausi sijoittuvat lähes täydellisesti samaan 
ajanjaksoon. Virkkusen valinnasta pääjohtajaksi ja Junnilan kut-
sumisesta johtokunnan varajäseneksi päätettiin keväällä 1948 sa-
massa hallintoneuvoston kokouksessa. Virkkunen jäi eläkkeelle 
kesällä 1975, Junnila puolestaan saman vuoden lopussa. Yli nel-
jännesvuosisadan kestäneen läheisen työtoveruuden aikana Jun-
nila ja Virkkunen oppivat luonnollisesti tuntemaan toisensa perus-
teellisesti ja heistä tuli myös ystäviä. Virkkusen ja Junnilan välinen 
linkki ei pankkitoiminnan kannalta katsoen ole kovin kiinnostava, 
sillä Junnila ei missään vaiheessa kuulunut pääjohtaja Virkkusen 
lähimpiin miehiin käsiteltäessä pankin ydinliiketoimintaa koskevia 
kysymyksiä. Kansallispankin ja politiikan suhdetta ajatellen Virkku-
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sen ja Junnilan välinen yhteys on sen sijaan mielenkiintoisempi.386

Kansallis-Osake-Pankin johtotehtävissä oli pankin historian 
alusta lähtien toiminut henkilöitä, jotka olivat pankinjohtajan työnsä 
ohella olleet mukana valtakunnan politiikassa. Esimerkiksi Kansal-
lispankin pääjohtajana vuosina 1892–1914 toiminut F. K. Nybom 
oli pääjohtajakautensa aikana edustajana valtiopäivillä, ensin por-
varissäädyssä ja sitten aatelissäädyssä. Nybomin jälkeen pääjoh-
tajaksi tullut J. K. Paasikivi oli entinen valtiopäivämies ja senaat-
tori, joka toimi Kansallispankin johdossa ollessaan pääministerinä 
ja Tarton rauhanneuvottelukunnan puheenjohtajana. Paasikiven 
seuraaja Mauri Honkajuuri keskittyi pääjohtajakaudellaan pankki-
toimintaan, mutta oli hänkin aikanaan ollut hetken samanaikaisesti 
Suomalaisen puolueen valtiopäiväedustaja ja Kansallispankin joh-
tokunnan jäsen. Kansallispankin johtokunnan rivijäsenistä pankin-
johtaja-aikanaan politiikassa toimineita olivat mm. senaattori Ju-
hani Arajärvi ja maalaisliittolainen ministeri Tyko Reinikka, joista 
jälkimmäinen oli kelvannut jopa tuomittavaksi sotasyyllisyysoikeu-
denkäynnissä.387

Virkkunen oli pääjohtajana erittäin perinnetietoinen ja koros-
ti eri yhteyksissä Kansallispankin asemaa suomalaiskansallisen 
liikkeen perillisenä. Virkkunen tunsi hyvin myös pankin johtajiston 
poliittisen osallistumisen tradition eikä hänellä ollut mitään sitä vas-
taan, että se jatkuisi hänen pääjohtajakaudellaankin. Niinpä hän 
antoi epäröimättä tukensa Junnilalle tämän kerrottua aikomuksis-
taan pyrkiä eduskuntaan.388

Virkkunen asennoitui myötämielisesti Junnilan politiikassa toi-
mimiseen koko sen 24 vuoden ajan, jonka Junnila hänen pääjoh-
tajakaudellaan oli samanaikaisesti Kansallispankin johtokunnan 
jäsen ja aktiivinen konservatiivipoliitikko. Virkkusen jatkuva tuki 
Junnilan poliittiselle toiminnalle on tekijä, jonka merkitystä on vai-
kea yliarvioida. Junnila toteaakin muistelmissaan suoraan, ettei olisi 
Kansallispankin johtokunnan jäsenenä voinut edes asettua ehdolle 
eduskuntavaaleissa, saati toimia pitkäaikaisena kansanedustaja-
na, jos pankin pääjohtaja olisi omaksunut asiaan nähden kielteisen 
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kannan. Junnila oli sikäli varsin onnekas, että hänen toimintansa 
Kansallispankissa sijoittui Virkkusen aikaan, sillä tämän seuraa-
jat eivät enää samalla tavalla noudattaneet pankin perinteitä, vaan 
päinvastoin pankkiuran ehdoksi saatettiin asettaa luopuminen po-
litiikasta. Junnila jäikin Kansallispankin historian viimeiseksi aktiivi-
sesti valtakunnan politiikassa mukana olleeksi pankinjohtajaksi.389

Virkkunen ja Junnila keskustelivat silloin tällöin keskenään päi-
vänpoliittisista kysymyksistä, mutta pääjohtaja ei Junnilan mukaan 
”pyrkinyt vaikuttamaan siihen, mitä minun olisi tullut kansanedus-
tajana tehdä tai puhua”. Vapaiden käsien antaminen Junnilalle 
kertonee ainakin siitä, että Junnilan käsitykset niin talous- kuin 
yleispolitiikastakin olivat siksi lähellä Virkkusen omia käsityksiä, 
ettei tällä ollut tarvetta puuttua alaisensa toimintaan. Virkkusen 
puuttumattomuuslinjasta ei luonnollisestikaan ole syytä vetää sitä 
johtopäätöstä, etteikö Junnila toisinaan olisi hyvässä yhteisymmär-
ryksessä pääjohtajansa kanssa pyrkinyt ajamaan politiikassa asi-
oita, joita kumpikin piti Kansallispankin ja sen toimintaedellytysten 
kannalta tärkeinä.390

Kaikki Kansallispankin palveluksessa tai muuten lähellä pank-
kia olleet eivät suinkaan pitäneet Junnilan poliittista toimintaa kaikin 
osin pankin edun mukaisena, vaan katsoivat että pankinjohtajan 
politikointi vei asiakkaita. Samanlaista kritiikkiä herätti Virkkusen 
asettuminen Kokoomuksen ehdokkaaksi vuoden 1968 presiden-
tinvaaleissa. On selvää, että yksittäisissä tapauksissa kriittinen 
suhtautuminen Junnilaan tai Virkkusen presidenttiehdokkuuteen 
saattoi johtaa pankin vaihtoon. Pääasiallisesti Junnilan toteamusta 
siitä, että Kansallispankin asiakkaat osasivat pitää pankkiasiat ja 
politiikan erillään, voinee kuitenkin pitää oikean suuntaisena.391

Asema Kansallispankin johtokunnan jäsenenä oli epäilemättä 
omiaan lisäämään Junnilan poliittisten linjanvetojen painavuutta. 
Melko laajasti lienee näet mielletty, että vaikka Junnila ei välttä-
mättä suoraan esittänytkään Kansallispankin näkemyksiä jossain 
tietyssä asiassa, niin hänen kannanottonsa eivät voineet olla ai-
nakaan kovin rajussa ristiriidassa pankin pääjohtajan käsitysten 
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kanssa. Näin ollen Junnilan linjaukset saattoivat joskus saada tar-
koitettua suuremmankin merkityksen jonkun poliittisen vastustajan 
silmissä, sillä Kansallispankki oli toki huomattavan vaikutusvaltai-
nen instituutio, monissa kysymyksissä paljon vaikutusvaltaisempi 
kuin valtapolitiikasta syrjässä ollut Kokoomus. Esimerkiksi eräitä 
Urho Kekkosen Junnilaa vastaan kohdistamia hyökkäyksiä on vai-
kea ymmärtää muuten kuin siltä kannalta katsoen, että Kekkonen 
koki Junnilan esittämän kritiikin edustavan laajemminkin Kansal-
lispankin ympärille ryhmittyneen suomenkielisen pääomapiirin nä-
kemyksiä.

Puhuttaessa Kansallispankista Junnilan poliittisen toiminnan 
yhteydessä on paikallaan lausua muutama sana myös raha-asiois-
ta. Kansallispankki oli osaltaan mukana rahoittamassa porvarillisten 
puolueiden vaalikampanjoita sotien jälkeisissä eduskuntavaaleis-
sa. Pankki tuki taloudellisesti myös Sakari Tuomiojan kampanjaa 
vuoden 1956 presidentinvaaleissa, Olavi Hongan kampanjaa kuusi 
vuotta myöhemmin ja tietenkin Matti Virkkusen kampanjaa vuoden 
1968 presidentinvaaleissa. Tällaisten laajamittaisten rahoitushank-
keiden lisäksi Kansallispankki tuki eduskuntavaaleissa myös yk-
sittäisiä ehdokkaita. Junnilan eduskuntavaalikampanjoiden rahoi-
tuksesta on asiaa valaisevien dokumenttien puuttuessa vaikeata 
sanoa mitään täsmällistä, mutta olisi naiivia olettaa, ettei Junnila 
olisi kuulunut niiden ehdokkaiden joukkoon, joiden kampanjoihin 
Kansallispankki antoi rahaa. Tosin Junnilan eduskuntavaalikam-
panjat olivat näyttävyydestään huolimatta sen verran pieniä pro-
jekteja, että hän olisi helposti voinut ne omasta pussistaankin mak-
saa, jos olisi halunnut.392

Junnilan kannalta paljon tärkeämpää kuin rahallinen tuki, jota 
hän Kansallispankilta kampanjoihinsa mahdollisesti sai, oli se 
että Kansallispankin johtokunnan jäsenyys takasi taloudellisesti 
niin turvatun aseman, että Junnila oli koko poliittisen toimintansa 
ajan taloudellisesti riippumaton politiikasta ja sen vaihtuvista suh-
danteista. Junnilan taloudellinen riippumattomuus oli sikäli tietys-
ti suhteellista, että se oli sidoksissa asemaan Kansallispankissa. 
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Jos esimerkiksi äärivasemmiston pyrkimykset liikepankkien sosia-
lisoinnista olisivat toteutuneet, olisi Junnilan tilanne luonnollisesti 
muodostunut hyvin toisenlaiseksi. Mutta koska tällainen kauhus-
kenaario ei koskaan toteutunut eikä Junnilan asema Kansallis-
pankissa muutenkaan joutunut vakavasti uhatuksi, voidaan puhua 
meidän oloissamme suorastaan poikkeuksellisesta taloudellisesta 
riippumattomuudesta.393

Kansallispankin johtokunnan jäsenyyden mukanaan tuoma ta-
loudellinen riippumattomuus antoi Junnilalle mahdollisuuden har-
kita poliittisia kysymyksiä puhtaasti oman valtiollisen näkemyksen-
sä pohjalta, ilman tarvetta mielistellä äänestäjiä tai joitain korkeita 
tahoja. Samalla se takasi hänelle lähes täydellisen immuniteetin 
ulkopuolelta tulevaa painostusta vastaan. Tällaista taloudellisen 
riippumattomuuden myötään tuomaa henkistä ja toiminnallista va-
pautta voi yleensäkin pitää kaiken rakentavan ja kokonaisuuden 
etua katsovan poliittisen toiminnan lähtökohtana ja edellytyksenä, 
mutta sodan jälkeisessä Suomessa ja varsinkin presidentti Kek-
kosen valtakaudella sillä oli aivan erityisen suuri merkityksensä. 
Tuskin nimittäin oli mikään sattuma, että ne poliitikot, jotka uskal-
sivat avoimesti vastustaa Kekkosta tämän vallan ollessa kattavim-
millaan, olivat lähes järjestään sellaisia, joiden henkilökohtainen 
talous ei ollut riippuvainen politiikasta.

Puoluemieheksi

Kokoomuspuolue oli vuosien 1948 ja 1951 eduskuntavaalien vä-
lisen kolmivuotiskauden edelleen hallituksen ulkopuolella. Sen 
asema oli kuitenkin selvästi erilainen kuin ”kolmen suuren” halli-
tusten aikana, jolloin se oli ollut yksinäinen oppositioryhmä, sillä 
vaalikaudella 1948–1951 maan politiikkaa johtivat pääasiallisesti 
kapeapohjaiset vähemmistöhallitukset.

Junnilan poliittisen toiminnan historiassa vuodet 1948–1951 
merkitsevät ennen muuta aikaisempaa tiiviimpää kiinnittymistä 
Kokoomuspuolueen piiriin. Junnila oli yhä mukana Kokoomuspuo-



171

lueen talouspoliittisessa neuvottelukunnassa, jonka lisäksi hänet 
valittiin vuodesta 1949 alkaen puolueen valtuuskunnan ja sen työ-
valiokunnan jäseneksi. Junnila hoiti myös puolueen rahastonhoi-
tajan tehtäviä ja oli jäsenenä puolueen toiminnan rahoitusta pohti-
maan perustetussa talousvaliokunnassa.394

K.-A. Fagerholmin vuoden 1948 eduskuntavaalien jälkeen 
muodostama ja vuoden 1950 presidentinvaaleihin saakka istunut 
sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus sai suurimman osan toi-
mikaudestaan nauttia Kokoomuspuolueen luottamusta ja tukea. 
Kokoomuspuoluetta miellytti erityisesti Fagerholmin hallituksen 
päättäväinen kommunisminvastainen toiminta. Hallitus lakkaut-
ti äärivasemmiston käsiin joutuneen Valtiollisen poliisin, erotti 
Yleisradion kommunistisen pääjohtajan ja puuttui tarmokkaasti 
kommunistien masinoimiin poliittisiin lakkoliikkeisiin sekä vaikut-
ti yleensäkin siihen, että kuri ja järjestys palasivat suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Kokoomuspuolueen antama sivustatuki tuli Fager-
holmin hallitukselle tarpeeseen, sillä oppositioon joutuneet kom-
munistit ja Maalaisliitto suhtautuivat vihamielisesti hallitukseen ja 
yrittivät useaan otteeseen sekä yhdessä että erikseen kaataa sen. 
Fagerholmin hallituksen aikana nähtiinkin tavan takaa vastakkain-
asettelu kommunistit ja Maalaisliitto vastaan sosialidemokraatit ja 
Kokoomuspuolue, joka heijasteli Suomen sisäpoliittisen tilanteen 
ohella myös alkaneen kylmän sodan itä-länsi asetelmia.395

Talouspolitiikalla ei ollut Kokoomuspuolueen politiikassa ko-
vinkaan näkyvää asemaa Fagerholmin hallituksen kaudella ennen 
kuin aivan hallituksen viimeisinä kuukausina. Tämä johtui osaltaan 
siitä, että Kokoomuspuolueessa asetettiin hallituksen pyrkimykset 
järjestyksen palauttamiseksi ja kommunistien nujertamiseksi etu-
sijalle talouspolitiikkaan nähden. Fagerholmin hallitus ei ennen 
vuodenvaihdetta 1949/1950 myöskään antanut samalla tavalla ai-
hetta talouspoliittiselle oppositiopolitiikalle kuin Paasikiven ja Pek-
kalan hallitukset olivat antaneet. Fagerholmin hallituksen toimet 
säännöstelyn purkamiseksi herättivät Kokoomuspuolueessa jopa 
tiettyä myötämielisyyttä hallitusta kohtaan, tosin säännöstelyä olisi 
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Kokoomuspuolueen mielestä voinut purkaa nopeamminkin. Sitä 
paitsi taloudelliset näköalat olivat erityisesti Fagerholmin hallituk-
sen alkuvaiheessa varsin valoisat. Teollisuustuotanto kasvoi ja ul-
komaankauppa laajeni, inflaatiokehitys vaimeni ja rahaolot olivat 
rauhoittumaan päin, jopa palkka- ja hintakysymys näytti ajautuvan 
eräänlaiseen suvantovaiheeseen.396

Talouspolitiikan verraten vaatimaton asema Kokoomuspuolu-
een politiikassa Fagerholmin hallituksen aikana vaikutti osaltaan 
siihen, ettei Junnila entistä aktiivisemmasta puoluetoiminnastaan 
huolimatta vielä päässyt kovinkaan näkyvästi profiloitumaan puo-
luemiehenä. Ulospäin näkymättömiä merkkejä Junnilan aktivoi-
tumisesta voi kuitenkin havaita mm. siinä, että Uuden Suomen 
signeeraamattomat talouspoliittiset pääkirjoitukset alkoivat entistä 
useammin olla Junnilan kynästä lähtöisin. Junnila kirjoitti myös 
eräitä taloudellisiin kysymyksiin kantaa ottavia puheita, joita Ko-
koomuspuolueen edustajat pitivät eduskunnassa. Omissa puheis-
saan ja kirjoituksissaan Junnila esiintyi kuitenkin ennen muuta 
Kansallispankin johtokunnan jäsenen tai yksittäisen talousmiehen 
roolissa, ei kokoomuslaisena talouspoliitikkona.397

Taloudellisten näköalojen kirkastuminen toi syksystä 1948 alka-
en myös Junnilan esitelmiin varovaista optimismia tulevan talous-
kehityksen suhteen. Kasvaneesta toiveikkuudestaan huolimatta 
Junnila korosti jokaisessa esitelmässään inflaatioon ja lamaantu-
misilmiöihin liittyviä riskejä sekä muistutti maamme talouskehityk-
sen herkkyydestä maailmantalouden heilahteluille. Maaliskuussa 
1949 optimismi oli kuitenkin vallalla, kun Junnila totesi, ettei näiden 
epäedullisten kehitysmahdollisuuksien saa antaa ”peittää sitä tosi-
asiaa, että Suomen talouselämä on joka tapauksessa ilahduttavan 
nopeasti noussut siitä kuilusta, johon se raskaiden sotavuosien 
ja rauhaan liittyvien uusien koettelemusten johdosta oli joutunut”. 
Nousu oli Junnilan mukaan ollut siksi ”ripeätä ja voimakasta, että 
se panee uskomaan, että myös tulevaisuuden vaarat ja vaikeudet 
voidaan liian suuritta vaikeuksitta voittaa”. Kylmä sota, joka Ber-
liinin saarron takia oli parhaillaan kriittisessä vaiheessa, pakotti 
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kuitenkin esittämään omat varaumansa optimistisimpaankin tilan-
nearvioon:

Tämä kaikkien epäedullisten kehitystendenssien uhallakin esitetty suhteelli-

sen myönteinen loppukäsitys taloudellisista tulevaisuuden mahdollisuuksis-

tamme on kuitenkin itsestään selvästi tehty vain sillä toivottavasti todeksi 

osoittautuvalla edellytyksellä, että poliittinen tasapaino kotimaassa ja ennen 

kaikkea, että rauha ulkona suuressa maailmassa säilyy. Jos sen sijaan sellai-

nen maailmanonnettomuus kuin kolmas suursota puhkeaisi, sen mukanaan 

tuomiin apokalyptisiin kauhuihin hukkuisivat myös kaikki Suomen talouselä-

mää koskevat jatkuvan vakaantumisen ja elpymisen odotukset.398

Maailmantalouden suhdannevaihtelujen heijastuminen Suomeen 
lähinnä puunjalostusteollisuuden vientikonjunktuurien heikkenemi-
senä ja ilmaantuneet lamaantumisoireet panivat Junnilan optimis-
min koetteille, mutta eivät hävittäneet sitä kokonaan. Toukokuussa 
1949 Junnila korosti, ettei lamaantumisoireista huolimatta ole syy-
tä kriisipsykoosiin. Maailmantalouden suhdanteiden alati laskiessa 
Junnila totesi elokuussa, ettei ”ole mitään syytä salata itseltään, 
että tämänhetkiseen taloudelliseen tulevaisuudenkuvaan näyttää 
sisältyvän tummenevia varjoja. Kriisit ja vaikeammat ajat saattavat 
olla edessä, vaikka tällainen kehitys ei olekaan välttämätöntä.”399

Junnilan syksyllä 1949 pitämien esitelmien teemaksi voisi nos-
taa hänen eräässä esitelmässään siteeraaman ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeisen Saksan kokemuksista kummunneen iskulau-
seen ”Nie wieder Inflation, nie wieder Deflation – ei koskaan enää 
inflaatiota, ei milloinkaan deflaatiota”. Junnila osoitti esitelmissään 
niin palkkakysymykseen, valtiontalouden paisumiseen kuin ylikire-
ään verotukseenkin liittyviä inflaatiopesäkkeitä ja tähdensi, että ”on 
oltava varovainen, ettei esim. työllisyyspolitiikan nimissä erehdytä 
toimenpiteisiin, jotka puhaltavat kytevän hiilloksen jälleen liekkei-
hin”. Samalla oli kuitenkin tehtävä ”kaikki, mitä rahapolitiikan kei-
noin tehtävissä on uuden lamakauden saapumisen estämiseksi”. 
Junnila korosti Keynesin tapaan rahanarvon vakavuutta koko ”in-
dividualistis-kapitalistisen talousjärjestelmän tehokkaan toiminnan 
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perusehtona”. Äärivasemmiston lietsomat suuret lakkoliikkeet ja 
niiden yhteydessä esitetyt palkankorotusvaatimukset antoivat Jun-
nilalle aiheen muistuttaa myös Leninin teesistä, jonka mukaan ”ns. 
porvarillisen yhteiskunnan tuhoamisen tulee alkaa sen rahaolojen 
vakavuuden hävittämisellä”.400

Esitelmöidessään taloustilanteesta Kansallispankin haarakont-
torien johtajille marraskuussa 1949 Junnila esitti loppuarvostelu-
naan käsityksen, ”että tilanteeseen kaikesta huolimatta voidaan 
suhtautua eräänlaisella, vaikkakin hyvin pidättyväisellä ja varovai-
sella optimismilla. - - - Yleistaloudellinen tilanne ei siis tällä hetkellä 
ole ylen huono – ei ainakaan, jos sitä vertaa vaikeimpiin sodanjäl-
keisiin vuosiin, jotka jo onneksi ovat takanapäin.”401

Syksyn 1949 edetessä poliittinen mielenkiinto alkoi yhä ene-
nevässä määrin kohdistua lähestyvään presidentinvaaliin. Kokoo-
muspuolueen ehdokkaana oli tasavallan presidentti J. K. Paasikivi, 
jonka uudelleenvalintaa asettuivat tukemaan myös Ruotsalainen 
kansanpuolue ja Edistyspuolue. Asiallisesti ottaen Paasikiven kan-
nalla olivat myös sosialidemokraatit, jotka kuitenkin lähtivät vaa-
leihin omaa ehdokastaan nimeämättä. Kommunistien ehdokkaana 
oli entinen pääministeri Mauno Pekkala, Maalaisliiton ehdokkaana 
puolestaan eduskunnan puhemies Urho Kekkonen. Kokoomus-
puolue menestyi valitsijamiesvaaleissa erittäin hyvin saaden 68 
valitsijamiestä. Muista ryhmistä kommunistit saivat 67, sosialide-
mokraatit 64, Maalaisliitto 62, ruotsalaiset 24 ja Edistyspuolue 15 
valitsijamiestä. Näin ollen Paasikivi sai jo ensimmäisessä äänes-
tyksessä 15. helmikuuta 1950 taakseen tarvittavan enemmistön ja 
tuli valituksi uudelleen tasavallan presidentiksi.402

Junnila oli valitsijamiesehdokkaana Helsingissä, mutta sai vain 
386 ääntä ja jäi valitsematta. Junnilaa ei valitsijamiesehdokkaa-
na mainostettu talousmiehenä, kuten hänen taustansa huomioon 
ottaen olisi luullut, vaan vaaliteemaksi nostettiin keskiluokkakysy-
mys, jonka merkeissä Junnila muutenkin profiloitui sangen näky-
västi vuodenvaihteessa 1949/1950.403
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Keskiluokkapoliitikkona

Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan kokouksessa 
9. joulukuuta 1949 käytiin vilkasta keskustelua ”keskiluokan pii-
rissä ilmenneiden uudelleenryhmittymispyrkimysten johdosta”. Jo 
viikon verran oli julkisuudessa liikkunut tietoja siitä, että liberaali-
en perinteisesti hallitsemalle tontille oli perusteilla uusi poliittinen 
”voimaryhmä”, jonka oli tarkoitus suorittaa ensiesiintymisensä 
tasavallan presidentin valitsijamiesvaaleissa tammikuussa 1950. 
Työvaliokunnan jäsen Jussi Saukkonen selosti asiaan liittyviä ha-
vaintojaan todeten mm., että ”hankkeen takana näyttää pääasias-
sa olevan henkilöitä, jotka sodan päätyttyä eivät rohjenneet liittyä 
puoluetoimintaan, koska he varovaisuussyistä halusivat katsoa, 
miten tilanne kehittyy. Kun nyt näyttää yleinen rauhoittuminen ja 
olojen normalisoituminen tapahtuneen, he tuntevat tarvetta päästä 
pinnalle poliittisessakin elämässä.” Saukkonen kertoi asianomais-
ten maininneen uuden poliittisen ryhmän perustamisen syyksi:

1.) Pyrkimyksen ehkäistä siirtymistä porvarillisista puolueista sosialidemo-

kraatteihin;

2.) tyytymättömyyden Kokoomuspuolueen toimintaan, koska se heidän mie-

lestään ajaa vain suurpääoman asiaa, mikä syytös kohdistetaan myöskin 

puolueen lehdistöön;

3.) ettei Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmä ole heidän käsityksensä mu-

kaan riittävän jyrkästi asennoitunut virkamiesten palkkakysymyksen puoles-

ta.

Saukkosen tietojen mukaan uutta ryhmittymishanketta kohtaan 
tunnettiin ”mielenkiintoa melkoisen laajasti, mikä aiheutunee talo-
udellisen tilanteen kiristymisen aiheuttamasta elinolojen huonone-
misesta nimenomaan keskiluokan piirissä”. Saukkonen ei kuiten-
kaan uskonut ryhmittymishankkeen saavan laajempaa kannatusta, 
koska hankkeen takana ei ollut poliittisesti nimekkäitä henkilöitä.
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Keskustelun jälkeen Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työva-
liokunta totesi,

että hankkeeseen ei ole suhtauduttava välinpitämättömästi, vaikkei sillä näy-

täkään olevan vakavampaa merkitystä. On pyrittävä toimittamaan yleiseen 

tietoon selvitys Kokoomuspuolueen toiminnasta keskiluokan hyväksi sotien 

jälkeisenä aikana. Olisi edelleen pyrittävä tehokkaisiin toimenpiteisiin keski-

luokan elinkysymysten kohentamiseksi ja samalla tutkittava myöskin eikö olisi 

mahdollisuuksia porvarillisten voimien yhdistämiseksi ja siten näiden kysy-

mysten tehokkaammaksi ratkaisemiseksi eduskunnassa.404

Junnila osallistui uuden poliittisen ryhmän perustamisen ympärillä 
julkisuudessa käytyyn keskusteluun artikkelilla ”Keskiluokan poliit-
tinen ryhmittyminen”, joka julkaistiin Uudessa Suomessa 16. joulu-
kuuta 1949. Junnila määritteli kirjoituksessaan keskiluokan varsin 
laajasti:

Siihen kuuluu lukumääräinen pääosa teollisista ja kaupallisista yrittäjistä, 

johtavien suuryrittäjien sijoittuessa kuitenkin ”yläluokkaan”, joka meillä Suo-

messa tosin on lukumäärältään häviävän pieni. Edelleen on keskiluokkaan 

luettava pääosa itsenäistä maanviljelijäväestöä, ja ennen kaikkea kuuluu kes-

kiluokan ydinaineksiin henkisen työn tekijöiden laaja ryhmä, jossa julkisten 

yhdyskuntien virkamiehistö ja yksityisten liikelaitosten virkailijakunta muodos-

tavat luvullisesti painavimman osan. Mutta keskiluokkaan on sekä taloudel-

lisesti että niin sanoakseni valistuksellisesti nousemassa myös ruumiillisen 

työn tekijäin, siis varsinaisen työväestön ylin kerros.

Junnilan mielestä toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneeseen 
keskiluokan poliittisen merkityksen vähenemiseen oli työväestöä 
ja maaseudun keski- ja pienviljelijäväestöä edustavien luokkapuo-
lueiden hallitsevan aseman lisäksi vaikuttanut se, että ”suoma-
lainen keskiluokka on aivan tarpeettomasti ollut pirstoutuneena 
kahteen puolueeseen”. Junnila katsoi, että ”Kokoomuspuolueen ja 
Edistyspuolueen ohjelmien ja käytännön politiikan ero on jo kauan 
sitten kutistunut niin vähäiseksi, että se ei enää perustele näiden 
kahden puolueen erillistä olemassaoloa”. Tällainen kahtiajako oli 
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Junnilan mielestä paitsi turha, myös turmiollinen, sillä se heikensi 
näiden puolueiden takana olevien väestöryhmien poliittista vaiku-
tusvaltaa.

Junnila vaati ponnekkaasti, että Kokoomus- ja Edistyspuoluei-
den rinnakkaisesta olemassaolosta olisi päästävä. ”Tosiasioiden 
logiikka” näytti sitä paitsi vääjäämättä vievän kohti näiden puolu-
eiden yhtymistä:

Edistyspuolue on pienenemistään pienentynyt, ja sen entiset äänestäjät ovat 

ilmeisesti pääasiallisesti siirtyneet Kokoomuksen kannattajiksi. Keskiluokan 

todellinen etu puhuu sen puolesta, että tällainen kehitys jatkuu luonnolliseen 

loppupäätökseensä asti, toisin sanoen siihen asti, kunnes meillä on vain yksi 

voimakas suomalainen ”yleisporvarillinen” puolue, jossa lähinnä keskiluokka 

näkee poliittisten intressiensä edustajan. Kokoomuspuolueella on asioita rea-

listisesti tarkastellen aivan ilmeisesti suurimmat mahdollisuudet tulla tällaisek-

si puolueeksi.

Junnila ei pitänyt suurena riskinä edistysmielisten siirtymistä so-
sialidemokraattien riveihin Kokoomus- ja Edistyspuolueiden yh-
distämisen seurauksena. Junnila arveli, että ”porvarillinen rintama 
luultavasti menettää ääniä yhtä paljon ellei enemmän sen äänten 
hukan takia, josta erityisesti Edistyspuolueen kaltainen pienpuolue 
vaaliteknisistä syistä aina kärsii”.

Kolmannen keskiluokkaa edustavan puolueen perustamiseen 
Junnila suhtautui ehdottoman kielteisesti:

Jos jo kahdessa nykyisin olemassa olevassa suomalaisessa keskiluokan 

puolueessa toinen on liikaa, sitä vähemmän aihetta on suunnitella uuden 

keskiluokan puolueen, jonkinlaisen henkisen työn tekijöiden erityispuolueen 

tms. perustamista. Tällaista on viime vuoden aikana aina silloin tällöin näy-

tetty puuhattavan, ja eräistä merkeistä päättäen siihen on jälleen aivan viime 

aikoina eräillä tahoilla innostuttu. Tällaisia suunnitelmia hautovien olisi kuiten-

kin syytä kahteenkin kertaan miettiä asiaa. Totuus on näet se, että mitä use-

ampiin ryhmittymiin keskiluokan poliittinen voima pirstotaan, sitä varmemmin 

sen edut joutuvat suurten luokkapuolueiden häikäilemättömässä etupoliitti-

sessa taistelussa syrjäytetyiksi.405
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Edistyspuolueen taholta ei reagoitu Junnilan artikkeliin, mutta sen 
sijaan uuden, Itsenäiseksi Keskiluokaksi ristityn puoluehankkeen 
puuhamiehiin lukeutunut tohtori Esa Kaitila kirjoitti jo seuraavan 
päivän Helsingin Sanomiin vastineen Junnilalle. Kaitila puolusti 
odotetusti uuden ryhmän tarpeellisuutta ja piti mahdottomana Jun-
nilan kirjoitukseen sisältynyttä ajatusta siitä, että keskiryhmien yh-
tyminen tapahtuisi Kokoomuspuolueen piirissä. Kaitila väitti, että 
nimenomaan Kokoomuspuolueen tehottomuus keskiluokan asi-
oiden ajajana oli saanut aikaan sen, että keskiluokkaa edustavat 
kansalaispiirit olivat ”päättäneet ottaa ohjat omiin käsiinsä” ja pe-
rustaa uuden poliittisen ryhmän. Kaitilan mukaan edistysmielisiä 
kannattaneiden liittyminen Kokoomuspuolueeseen olisi sitä paitsi 
mahdotonta siitäkin syytä, ettei puolueen yhteiskunnallista jänne-
väliä voisi venyttää ”äärioikealta sosialidemokraattien rajoille asti”. 
Jos näin tehtäisiin, syntyisi ”puoluekonglomeraatti, jonka sisäpuo-
lella sanokaamme kahdeksan eturyhmää ja kymmenen intressi-
piiriä kukin vetäisi omaan suuntaansa”. Lopuksi Kaitila totesi, ettei 
edistysmielisten liittyminen Kokoomuspuolueeseen ollut mikään 
ajankohtainen ja rakentava ajatus, ”vaan se parhaillaan tapahtuva 
kehitys, joka ilmeisesti johtaa yhden yhtenäisen maamme keski-
luokkaa edustavan valtiollisen voimatekijän syntymiseen toisaalta 
äärimmäiseksi oikeistoksi jäävän kokoomuksen ja toisaalta palkka-
työläisiä sanan ahtaimmassa mielessä edustavan sosialidemokra-
tian väliin”.406

Junnila vastasi Kaitilan väitteisiin Uudessa Suomessa. Hän 
korosti, että Kokoomuspuolue oli kyllä yhdessä Edistyspuolueen 
kanssa pyrkinyt ”tekemään parhaansa nimenomaan henkisen 
työn tekijöiden palkka- ym. taloudellisten intressien ajamiseksi”. 
Jos tämä ponnistelu ei ollut tuottanut tulosta, johtui se Junnilan 
mukaan näiden puolueiden joutumisesta sodan jälkeen poliittisesti 
syrjittyyn asemaan. Kaitilan väitettä Kokoomuspuolueen yhteis-
kunnallisen jännevälin pidentämisen mahdottomuudesta Junnila 
piti kummallisena ja kysyi ”haluaisiko tri Kaitila siis, että kukin näis-
tä kahdeksasta eturyhmästä ja kymmenestä intressipiiristä järjes-
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täytyisi omaksi puolueekseen?”. Junnila toisti, ettei mitään sellai-
sia vastakohtaisuuksia ollut hänen käsittääkseen olemassa, jotka 
estäisivät Kokoomus- ja Edistyspuolueiden yhdistämisen. ”Pelkkiä 
äärimmäisen oikeistolaisuuden tai keskustalaisuuden, vapaamie-
lisyyden tai vanhoillisuuden tyhjiä iskusanoja ei tri Kaitilakaan ha-
lunne pitää riittävinä syinä kahden tai jopa kolmen erillisen puolu-
een olemassaoloon.” Junnila vetosi Englannin kehitykseen, joka 
oli sodan jälkeen edennyt sikäli hänen hahmottelemaansa suun-
taan, että perinteinen liberaalipuolue ”on menettänyt käytännölli-
sen merkityksensä ja ’porvarilliset’ ainekset ovat keskittyneet kon-
servatiivisen puolueen muodostamaksi ryhmittymäksi, joka sulkee 
sisäänsä erilaisia intressipiirejä vielä huomattavasti laajemmalla 
jännevälillä, mitä tri Kaitila jo pitää käytännössä mahdottomana”. 
Lopuksi Junnila ennusti, että kehitys luultavasti Suomessakin tulee 
viemään ”porvarillisten ainesten suurempaa poliittista voimienkes-
kitystä kohden. - - - Tri Kaitilan edustamat uudet poliittiset yritelmät 
saattavat hieman hidastaa ja häiritä tällaista kehitystä, mutta tule-
vat tuskin sitä lopullisesti keskeyttämään.”407

Tähän Junnilan toiseen kirjoitukseen vastasi Itsenäisen Kes-
kiluokan puolesta maisteri Veikko Loppi. Helsingin Sanomissa jul-
kaistussa kirjoituksessaan Loppi ihmetteli Junnilan väitteitä siitä, 
että uuden poliittisen ryhmän perustaminen häiritsisi tai hajottaisi 
keskiryhmien voimienkeskitystä. Loppi vakuutteli, ettei uuden ryh-
män perustamisella tähdätty keskiryhmien hajottamiseen, vaan 
päinvastoin sotien jälkeisinä vuosina tapahtuneen hajaannuksen 
lopettamiseen. Ellei tätä hajaantumista saataisi päättymään, saat-
taisi siitä Lopin mukaan olla ”seurauksena vasemmistosuuntauk-
sen pääseminen enemmistöksi valtiollisissa vaaleissamme”.408

Loppi ja muutamaa päivää myöhemmin Itsenäisen Keskiluo-
kan puolustajana esiintynyt professori Arvo Ylinen pitivät Junnilan 
Englannin kehityksestä ottamaa esimerkkiä kaukaa haettuna. Yli-
sen mukaan vertailukohdaksi ei voitu ottaa maata, ”jonka yhteis-
kuntarakenne, poliittiset perinteet ja äänestystapa ovat meille tuiki 
vieraat”. Jos ulkomaisia esimerkkejä haluttiin hakea, kehotti Ylinen 
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kääntämään katseen kohti Ruotsia, ”jonka yhteiskuntarakenne ja 
olosuhteet muutenkin ovat meikäläisiä lähellä. Juuri Ruotsissa on 
keskustapuolueella vankka asema ja sen äänestäjämäärä kasvoi 
huomattavasti viime vaaleissa”, opasti professori.409

Junnila kirjoitti aivan valitsijamiesvaalien alla Uuteen Suomeen 
vielä kolmannen artikkelin, jossa hän käsitteli ennen muuta Itse-
näisen Keskiluokan taholta Kokoomuspuoluetta vastaan esitettyä 
propagandaa. Tässä propagandassa pääosassa olivat olleet Ko-
koomuspuolueen luokkapuoluevastustajien perinteisesti viljelemät 
väitteet puolueesta vanhoillisena kehityksen jarruna ja suurpää-
oman edustajien asianajajana. Junnila totesi vanhoillisuuden ole-
van moniselitteinen iskusana:

Jos sillä tarkoitetaan pyrkimystä säilyttää sukupolvien kokemuksen tarkoituk-

senmukaiseksi osoittamat järjestysmuodot ja laitokset niin kauan kuin niiden 

elinkelpoisuus on jäljellä, tai jos tarkoitetaan epäilevää suhtautumista teoreet-

tisten yhteiskunnan uudistajien suurisuuntaisiin reformihankkeisiin, joilla – val-

tiovallan suorittamin lainsäädäntötoimenpitein tai kerrassaan kumouksellises-

ti – uskotaan voitavan lyhyessä ajassa muuttaa perusteellisesti yhteiskunnan 

perinnäinen rakenne, siinä tapauksessa Kokoomuspuolue epäilemättä on 

vanhoillinen puolue, mutta se on sille pelkästään kunniaksi. Mutta jos van-

hoillisuudella sitä vastoin tarkoitetaan härkäpäistä kiinnipitämistä muodoista, 

joiden ohitse aika jo on selvästi kulkenut tai suorastaan pyrkimystä vanhojen, 

aikansa eläneiden järjestysmuotojen ja laitosten palauttamiseen, Kokoomus 

ei ole vanhoillinen, ei ohjelmassaan eikä myöskään käytännöllisessä politii-

kassaan. Terve konservatismi suosii kehitystä, mutta kehitystä hitaan, elimel-

lisen kasvamisen tietä ilman kapinoiden ja vallankumousten järkytyksiä.

Kokoomuspuolueen leimaamisen pelkäksi suurpääoman edus-
tajien asianajajaksi Junnila totesi olevan varsin vanhaa perua ja 
pahassa ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Junnilan mukaan Ko-
koomuspuolue oli suomalaisen keskiluokan puolue ja sellaisena 
se tulisi myös pysymään. Toisaalta Junnila korosti, ettei Kokoo-
muspuolueella ollut mitään syytä ”lähteä arvottomaan kilpalaulan-
taan eri tahoilta nykyisin ’suuromistajia’ ja ’kapitalisteja’ vastaan 
kohdistuvassa demagogiassa”:



181

Johtavat yrittäjät eivät ole suinkaan joukko puolirikollisia, jollaisiksi heidät mui-

denkin kuin kommunistien taholta poliittisessa agitaatiossa usein leimataan, 

vaan – joistakin kielteisistä yksittäistapauksista huolimatta – arvokasta ja ra-

kentavaa työtä tekevä nykyisen yhteiskuntarakenteen olennainen ja välttämä-

tön osa. Jos Kokoomuspuolue on ns. porvarillisistakin puolueistamme ainoa, 

joka tämän uskaltaa tunnustaa, se ei ole sen, vaan muiden häpeä.410

Itsenäisen Keskiluokan taholla Junnilan kirjoittelua pidettiin Ko-
koomuspuolueen vaalipropagandana.411 Osaltaan kirjoittelu tietysti 
olikin sitä, mutta toisaalta Kokoomus- ja Edistyspuolueiden yhdis-
täminen oli ollut Junnilan ajatuksissa jo pidemmän aikaa, vaikka jul-
kisuudessa hän puhuikin siitä ensi kerran vasta vuodenvaihteessa 
1949/1950. Junnila oli esittänyt yhdistymisajatuksen jo lokakuussa 
1944 Kokoomuspuolueen silloiselle johtajalle Edwin Linkomiehelle 
lähettämässään muistiossa ”Eräitä näkökohtia puolueoloistamme 
lähestyviä eduskuntavaaleja silmälläpitäen”.412

Eräs merkittävä ero Junnilan syksyllä 1944 ja vuodenvaih-
teessa 1949/1950 esittämien yhdistymisajatuksien välillä kuitenkin 
oli. Puoluepoliittisesti sitoutumaton tutkija Junnila katsoi syksyllä 
1944, että Kokoomuspuolueen ja Edistyspuolueen oli yhdistyttävä 
uudeksi puolueeksi, ”joka voisi koota taakseen paitsi näiden kum-
mankin puolueen kannattajajoukkoja myöskin lakkaavan Isämaalli-
sen Kansanliikkeen ne ainekset, jotka eivät sulaudu Maalaisliittoon, 
sekä lisäksi ’puolueettomat’ kansalaispiirit”. Syksyllä 1949 Junnila 
oli jo niin vahvasti Kokoomuspuolueen mies, ettei mistään uudesta 
puolueesta ollut puhettakaan, vaan Junnila piti ”tosiasioiden logii-
kan” sanelemana, että keskiluokan yhtyminen tulisi tapahtumaan 
nimenomaan Kokoomuspuolueen johdolla.413

Valitsijamiesvaaleja varten teetetyssä vaalimainoksessaan 
Junnila kehotti henkisen työn tekijöitä ja muita keskiluokkaan lu-
keutuvia antamaan äänensä Kokoomuspuolueelle ja varoitti, että 
”yritykset jonkinlaisen uuden keskiluokan puolueen perustamisek-
si tietävät vain keskiluokan ennestäänkin liian heikon poliittisen 
voiman jatkuvaa pirstomista”. Vaalimainokseen oli lisäksi otettu 
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eripainos Junnilan Uudessa Suomessa julkaistusta kirjoituksesta 
”Keskiluokan poliittinen ryhmittyminen”.414

Itsenäinen Keskiluokka, joka keskitti voimansa Uudellemaalle 
ja esiintyi vaaliliitossa Edistyspuolueen kanssa, sai yhden oman 
ehdokkaansa Edistyspuolueen valitsijamiesryhmään, jonka lisäksi 
yksi edistysmielinen meni Itsenäisen Keskiluokan auttamana läpi. 
Ääniä Itsenäisen Keskiluokan ehdokaslistoille kertyi yhteensä 9 
148. Saavutettua tulosta pidettiin Itsenäisen Keskiluokan piirissä 
rohkaisevana ja todettiin, että ”keskiluokan poliittinen herääminen 
on tosiasia, jonka näkyvää ilmenemistä vaaleissa vastustajatkaan 
eivät rohkene kieltää”. Valitsijamiesvaalien tuloksen katsottiin kui-
tenkin olevan ”vasta nousun alkua” ja Itsenäinen Keskiluokka julisti 
seuraavaksi tavoitteekseen menestymisen syksyn 1950 kunnallis- 
ja vuoden 1951 eduskuntavaaleissa.415

Junnila toisti vaatimuksensa Kokoomus- ja Edistyspuolueiden 
yhdistämisestä loppuvuodesta 1950 julkaistussa kirjassaan ”Länsi-
maailman keskuksista kotoisiin huoliin”. Junnila korosti ”kolmannen 
voiman” tarpeellisuutta luokkapuolueiden vastapainona ja totesi 
jälleen, ettei Kokoomuspuolueen ja Edistyspuolueen yhdistämisen 
tiellä pitäisi olla mitään ylitsepääsemättömiä esteitä. Esimerkiksi 
puolueiden talousohjelmat olivat Junnilan mukaan miltei identtiset. 
”Kumpikin tahtoo pitää jatkuvasti kiinni yrittämisen vapaudesta ja 
yksityisestä omistusoikeudesta – erinäisin rajoituksin tietysti – ja 
kumpikin vastustaa niin muodoin sosialisointia. Kumpikin vieroksuu 
talouspolitiikan suuntaamista vain yhden ainoan intressiryhmän 
– milloin maalaisväestön, milloin teollisuusväestön – yksipuolisia 
etuja palvelemaan ja tähdentää ’kokonaisuuden etua’.” Puolueiden 
erona Junnila näki sen, että Kokoomuspuolue osoitti ”suurempaa 
ymmärtämystä maaseudun ja maanviljelijäväestön intressejä koh-
taan kuin kaupunkilaisväestöä lähinnä edustava Edistyspuolue”. 
Tätäkään eroa Junnila ei pitänyt kynnyskysymyksenä, joka estäisi 
puolueiden yhdistämisen. Muinaisista kiistakysymyksistä ei myös-
kään enää ollut erottajaksi. Junnila kehotti jättämään suomettare-
laisten ja nuorsuomalaisten vanhat riidat makaamaan hautaansa, 
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samoin valtiomuototaistelun aikaiset erimielisyydet. Liberaalien ja 
konservatiivien välisiä aatteellisia eroja Junnila ei pitänyt vallin-
neissa oloissa merkittävinä ja vaati keskittymään olennaiseen:

Nyt on suurena poliittisena vedenjakajakysymyksenä, suurena perusproblee-

mina vastakohta-asetelma ”freedom versus socialism”, ”sosialismi vapautta 

vastaan”, vapautta siinä länsimaisessa mielessä, jossa Suomen kansan suuri 

enemmistö haluaa tämän käsitteen ymmärtää. Kysymys on yrittäjän vapau-

desta, työpaikan vaihtamisen vapaudesta, vapaudesta ostaa ja kuluttaa – aina 

tosin liian niukkojen varojen määräämissä rajoissa – mitä huvittaa ja kuinka 

paljon huvittaa, vapaudesta antaa työnsä tuloksia perintönä omille lapsilleen, 

kysymys on vapaiden valtiollisten laitosten säilymisestä, sananvapaudesta, 

ajattelun ja tutkimuksen vapaudesta. Kaikissa näissä ja lisäksi useimmissa 

muissa vähemmän perustavissa päivänkysymyksissä Kokoomuspuolue, 

Edistyspuolue vieläpä Itsenäinen Keskiluokkakin ovat aivan yhtä mieltä. Mitä 

järkeä niillä on sitten kiistellä keskenään ja hajottaa voimiaan? Jos olisi hen-

kiseltä rakenteeltaan hiukan pateettisempi kuin kirjoittaja on, saattaisi juhlalli-

sesti vaikka huudahtaa, että roomalaisten ei ole aika riidellä keskenään silloin 

kun Hannibal on porttien edessä!

Junnila vaati joulukuussa 1950 edelleen, kuten vuotta aikaisem-
minkin, että yleisporvarillisten ainesten tulisi sulautua Kokoomus-
puolueeseen, mutta toi uutena mahdollisuutena esille myös erään-
laisen porvarillisen katto-organisaation muodostamisen:

Jos kuitenkin jollekulle hentosieluiselle liberaalille olisi kolmikymmenvuotisen 

edistysmielisen propagandafraseologian jälkeen mahdotonta lähteä äänestä-

mään Kokoomuspuoluetta, pitäisi ainakin olla mahdollisuuksia luoda yleispor-

varillisten puolueiden kesken jonkinlainen SKDL:ää kommunistien ja vasem-

mistososialistien yhdyssiteenä vastaava muodostelma. Sitä sopisi nimittää 

sitten vaikka ”Valtakunnallisen Politiikan Liitoksi” tai miksi tahansa. Sen pitäisi 

sopia yhteisestä toimintamenettelystä ainakin eräissä peruskysymyksissä. 

Sellainen olisi esimerkiksi vaaliliitto valtiollisissa ja kunnallisvaaleissa kautta 

linjan eikä vain – kuten tähän asti – siellä täällä. Ja edelleen pitäisi sopia 

yhteisestä esiintymisestä hallituskysymyksissä. - - - Tällainen ”ylipuolueinen” 

yhteenliittymä olisi siis vähintä, mitä Kokoomus- ja Edistyspuolueilta nykyti-
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lanteessa pitäisi voida yleisporvarillisina, samoilla linjoilla kaikissa suurissa 

pääkysymyksissä toimivina puolueina vaatia. Tällaisen liittymän puitteissa 

sopisi sitten, ketä se vielä huvittaa, leikkiä erillistä 4–5–6 edustajan ”puolu-

etta”.416

Junnilan vaatimukset ”kolmannen voiman” muodostamisesta Suo-
men politiikkaan eivät vuodenvaihteessa 1950/1951 saaneet osak-
seen ollenkaan samanlaista huomiota kuin hänen vuotta aikaisem-
min esittämänsä vastaavat ajatukset. Edes Itsenäisen Keskiluokan 
taholta ei nyt reagoitu, mikä olikin sikäli hyvin ymmärrettävää, että 
sillä suunnalla oli vireillä aivan toisenlaisia yhdistymissuunnitelmia, 
joihin ei haluttu kiinnittää liian varhain huomiota.

Pitkään ei liberaalien hiljaiselo kestänyt, vaan jo tammikuun 
lopussa 1951 alkoi ennennäkemätön kevätsiivous, jonka seurauk-
sena liberaaleille perinteisesti kuulunut lohko Suomen puolueken-
tässä uudistui täydellisesti. Itsenäisen Keskiluokan edustajien ja 
eräiden Edistyspuolueen omien johtajien yhteisjuonittelujen tulok-
sena Edistyspuolue tuhottiin ja sen paikalle perustettiin Suomen 
Kansanpuolue. Tämän uuden puolueluomuksen todellinen johto 
oli niiden syksyllä 1944 poliittisesti kodittomiksi jääneiden miesten 
käsissä, jotka olivat palanneet politiikkaan Itsenäisen Keskiluokan 
kautta. Tärkein näistä Kansanpuolueen johtohenkilöistä oli Esa 
Kaitila. Kansanpuolue pyrki alusta alkaen profiloitumaan nimen-
omaan henkisen työn tekijöitä ja keskiluokkaa edustavana ryhmä-
nä. Edistyspuolueen liberaalille perinnölle Kansanpuolueen johto 
sitä vastoin viittasi kintaalla. Edistyspuolueen varsinainen henki-
nen perillinen olikin Vapaamielisten Liitto, joka niin ikään perus-
tettiin keväällä 1951. Sen johtavia persoonallisuuksia olivat Teuvo 
Aura ja Sakari Tuomioja.417

Länsimaailman keskuksista kotoisiin huoliin

Fagerholmin hallitus menetti viimeisinä kuukausinaan maineen-
sa suhteellisen järkevää ja valtiontalouden kokonaisuutta silmällä 
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pitävää talouspolitiikkaa tekevänä hallituksena. Se meni nimittäin 
vuodenvaihteessa 1949/1950 antamaan siihenastisen palkka-
säännöstelypäätöksen vastaisen yleisen 7,5 prosentin aikapalkko-
jen korotuksen ja kumosi samassa yhteydessä koko vuodelta 1947 
peräisin olleen palkkasäännöstelypäätöksen. Hallituksen palkka-
ratkaisulla, jota SAK kovilla palkankorotusvaatimuksillaan suuresti 
vauhditti, oli puoluepoliittiset tarkoitusperät. Elinkustannusindeksin 
ja palkkojen hillitseminen ei ollut suinkaan kohottanut sosialide-
mokraattien suosiota työväen piirissä, missä kommunistit tekivät 
jatkuvasti omaa propagandaansa kilpailevaa työväenpuoletta vas-
taan. Sitä paitsi sosialidemokraatit aivan ilmeisesti halusivat itsel-
leen vapaat kädet siltä varalta, että joutuisivat presidentinvaalien 
jälkeisen hallitusratkaisun yhteydessä oppositioon, kuten sitten 
tapahtuikin.418

Porvarit arvostelivat Fagerholmin hallituksen viime vaiheen 
palkkapolitiikkaa kiivaasti. Hallitukseen koko sen toimikauden ajan 
vihamielisesti suhtautunut Maalaisliitto oli jo valmis kaatamaan 
hallituksen. Kokoomuspuolueessa ei haluttu mennä näin pitkälle, 
vaikka hallituksen ratkaisuja sinällään pidettiinkin täysin epäonnis-
tuneina ja niiden katsottiin merkitsevän paluuta inflaation ja palk-
ka-anarkian oloihin, joista jo ajateltiin päästyn eroon. Junnila sel-
vitteli tammikuussa 1950 eräässä esitelmässään perusteita sille, 
miksi johtopäätösten vedossa hallituksen palkkapolitiikan suhteen 
oli syytä tiettyyn pidättyväisyyteen, vaikka politiikka antoikin aihet-
ta ”todelliseen ja vakavaan huoleen”.

Jos hallitus olisi tähän kysymykseen kaadettu sen jälkeen kun se kerran jo 

oli antanut palkkapäätöksensä, on peräti epävarmaa, olisiko seuraava halli-

tus voinut päätöstä enää peruuttaa. Seurauksena olisi päinvastoin saattanut 

olla kriisi, joka yleispoliittisten vaarojen lisäksi olisi myös vakaannuttamis- ja 

teollisuuden kustannuskysymysten kannalta saattanut johtaa vielä paljon pa-

hempiin seuraamuksiin, mitä hallituksen päätös jo merkitsee. Kun lisäksi ottaa 

huomioon, että hallitus joka tapauksessa vaihtuu presidentin vaalien jälkeen 

hallituksen kaataminen tässä yhteydessä olisi ollut turhanpäiväinen ja vahin-

gollinen poliittinen mielenosoitus.419
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Arvioidessaan myöhemmin Fagerholmin hallituksen vuodenvaih-
teessa 1949/1950 toteuttamaa palkkaratkaisua Junnila piti loka-
kuun 1947 palkkasäännöstelypäätöksen romuttamista vaikutuksil-
taan miltei pahempana kuin konsanaan kertakaikkista 7,5 prosentin 
yleistä palkankorotusta. Junnila tiedosti itsekin tilanteeseen liitty-
vän ironian, olihan hän lukeutunut niihin porvarillisiin talousmiehiin, 
jotka aikanaan olivat kiivaasti arvostelleet tuota palkkasäännöste-
lypäätöstä ja aivan erityisesti siihen sisältynyttä ylikompensatorista 
indeksiklausuulia. Nyt Junnila myönsi auliisti, ettei lokakuun 1947 
palkkapäätöksestä ollut tullut sellaista inflaatioautomaattia kuin oli 
pelätty. Tähän vaikutti toki enimmältä osin se onnellinen seikka, 
että pian päätöksen jälkeen ja siitä riippumatta musta pörssi al-
koi hajota ja hinnat alentua tavaran runsauden lisääntyessä. Mutta 
yhtä kaikki, vuonna 1950 Junnila rohkeni olettaa,

- - - että asiat olisivat todennäköisesti paremmin, jos toisaalta vuoden 1947 

lokakuun 3. päivän palkkasäännöstelypäätös ”nahkoineen karvoineen” – toi-

sin sanoen indeksisidontoineen kaikkineen – olisi jatkuvasti vielä jonkin aikaa 

säilytetty ja jos toisaalta sosialidemokraattinen hallitus ja SAK olisivat sen 

määräyksiä kunnioittaneet ja pidättyneet palkkasäännöstelypäätöksen peri-

aatteita rikkoneesta palkankorotuksesta vuodenvaihteessa.420

Fagerholmin hallituksen palkkapolitiikan aiheuttamasta ”todelli-
sesta ja vakavasta huolesta” huolimatta Junnilan alkuvuodesta 
1950 pitämistä esitelmistä kuvastuu tiettyä optimismia – vai olisi-
ko oikeampaa sanoa: pessimismin puutetta – tulevan talouskehi-
tyksen suhteen. Helmikuussa 1950, ennen lähtöään noin neljän 
kuukauden pituiselle ulkomaanmatkalle Junnila lausui mm., ”että 
sentapainen suurimittainen inflaatiovyöry, mikä maassa vuosina 
1945–47 jouduttiin kokemaan, ei enää ole uhkaamassa”. Edelleen 
Junnila totesi, että välittömästi sotaa seuranneina vuosina koetut 
”vaikeudet olivat eräissä vaiheissa suorastaan vuoren raskaita, 
mutta taloudellinen elpymisemme on silti ollut monessa suhteessa 
niin ripeätä ja voimakasta, että se panee uskomaan, että myös 
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nykyhetken vaikeuksista ja vaaroista tullaan tavalla tai toisella liian 
suuritta vaikeuksitta selviämään”.421

Junnilan opinto- ja tutustumismatka, joka vei hänet noin kol-
meksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin ja paluumatkalla vielä muuta-
maksi viikoksi Lontooseen, alkoi maaliskuussa 1950. Junnila pyrki 
matkallaan perehtymään eritoten Yhdysvaltain taloudelliseen tilan-
teeseen sekä sikäläisen pankkitoiminnan ja talouselämän erityis-
piirteisiin. Hän matkusti eri puolilla Yhdysvaltoja ja hänelle oli jär-
jestetty runsaasti tapaamisia pankki- ja yritysmaailman vaikuttajien 
kanssa. Yhdysvaltoihin ja Englantiin keväällä ja alkukesästä 1950 
suuntautunut matka on sikäli ikävä poikkeus Junnilan monien opin-
to- ja tutustumismatkojen joukossa, että sitä koskevaa aineistoa ei 
ole säilynyt juuri lainkaan. Lähestulkoon ainoat lähteet, jotka ker-
tovat Junnilan matkallaan saamista vaikutelmista ovat kirjoitukset, 
joista osan hän julkaisi jo matkansa aikana Uudessa Suomessa 
ja jotka syksyllä 1950 julkaistiin koottuna kirjassa ”Länsimaailman 
keskuksista kotoisiin huoliin”.422

Mainittuun teokseen sisältyy kaikkiaan kahdeksan kirjoitusta, 
joista neljässä aiheena on läntisen maailman ja aivan erityisesti 
Yhdysvaltain talous. Mielenkiintoisimpia kirjoituksista on amerik-
kalaisen liike-elämän ja maan politiikkaa pitkään johtaneen demo-
kraattihallinnon talousnäkemyksiä ja niiden vastakkaisuutta pohdis-
keleva essee ”Wall Street contra Washington”. Junnila tarkastelee 
kirjoituksessaan erityisesti näiden tahojen suhtautumista budjet-
tipolitiikkaan ja suuryrityksiin. Junnila käsittelee aihettaan varsin 
tasapuolisesti, mutta toisaalta tekstiä lukiessa ei jää epäselväksi 
sekään, etteivätkö Wall Streetin näkökannat olleet Junnilalle lähei-
sempiä kuin Washingtonin. Junnila yhtyi Wall Streetin esittämään 
budjettipoliittiseen kritiikkiin, jonka kohteena oli erityisesti valtion-
talouden jatkuva paisuminen ja alati kiristyvästä verotuksesta huo-
limatta toistuvat budjettivajaukset ja niiden aiheuttama inflaatio. 
Junnilan mukaan ”jatkuvien budjettivajausten, hiipivän inflaation ja 
aina kiristyvän verorasituksen politiikkaa ei voida jatkaa määrättö-
miin aiheuttamatta Yhdysvaltain talouselämälle ja dollarin arvolle 
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vaikeita seuraamuksia”. Tarkastellessaan suhtautumista suuryrityk-
siin Junnila siteeraa erään amerikkalaisen terästrustin presidentin 
sanoja: ”Kääpiöiden ruumiinkokoa ei voida lisätä jättiläisten jalkoja 
katkomalla” ja yhtyy täysin siihen Wall Streetin käsityskantaan, että 
pienyritysten lisäksi myös suuryrityksillä täytyy säilyä täysi toimin-
tavapaus. Kirjoituksensa lopulla Junnila tähdentää vielä erikseen 
Wall Streetin olevan oikeassa siinä, ”että Yhdysvaltain nykyinen 
taloudellinen vauraus on vapaan yksityisen yrittäjätoiminnan tuote, 
ja sen vuoksi täytyy olla perin vahvoja perusteita, ennen kuin tä-
män järjestelmän toimintamahdollisuuksia ryhdytään liikanaisella 
valtion asioihin puuttumisella tuhoamaan”.423

Esseessä ”Atlantin maailma” Junnila yltyi melkoiseen läntisen 
vapausajatuksen suitsutukseen yleensäkin ja aivan erityisesti hän 
jakoi ylisanoja amerikkalaiselle vapaalle talousjärjestelmälle, johon 
olennaisesti kuuluva ”jokainen on oman onnensa seppä” -ajattelu 
oli hyvin läheinen Junnilalle koko hänen elämänsä ajan. Junnilan 
mukaan amerikkalainen taloudellisen vapauden ajatus merkitsee

- - - yrittäjän vapautta, työmiehen oikeutta vaihtaa vapaasti työpaikkaansa 

ja lakko-oikeutta, kuluttajan vapautta tulojensa puitteissa täysin vapaasti 

päättää, kuinka paljon ja mitä hän haluaa pöydässään syödä ja juoda, pukea 

ylleen, kuinka väljästi tai ahtaasti asua jne. jne. Yhdysvaltalainen talousjär-

jestelmä ei merkitse taloudellista tasa-arvoisuutta, jota todellisuuden maail-

massa on mahdoton toteuttaa, mutta se tarjoaa todennäköisesti suuremmat 

mahdollisuudet kuin mikään tähänastinen järjestelmä kenelle tahansa nousta 

hyvinvointiin ja vaurauteen – mikäli taloudellista kykyä on myötäsyntyisenä 

olemassa ja onni on suopea.424

Junnila palasi Suomeen hieman suunniteltua aikaisemmin, sillä 
hänen isänsä Nestori Junnila kuoli kotonaan Kiikassa 81 vuoden 
iässä 30. kesäkuuta 1950. Kun Vakkalan Junnilan isäntä oli saatet-
tu viimeiseen lepoon, ryhtyi Junnila perehtymään siihen taloudelli-
seen kehitykseen, joka Suomessa oli tapahtunut hänen ulkomailla 
ollessaan.425
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Junnila sai havaita sortuneensa ennen matkalle lähtöä esit-
tämissään taloudellisissa tilannearvioissa liialliseen optimismiin. 
Maaliskuussa Fagerholmin hallituksen tilalle tulleen Urho Kekko-
sen maalaisliittolaisjohtoisen vähemmistöhallituksen aikana tilanne 
oli nimittäin kehittynyt erittäin huolestuttavaan suuntaan varsinkin 
palkka- ja hintarintamalla. Kekkosen hallituksen ensimmäisen puo-
livuotiskauden aikana elinkustannusindeksi nousi 850 pisteestä 
939 pisteeseen eli 10,5 prosenttia ja tukkuhintaindeksi vastaavasti 
1 029 pisteestä 1 173 pisteeseen eli 14 prosenttia. Luvut olisivat 
olleet vieläkin suuremmat, ellei hallitus olisi pisteostopolitiikal-
laan hillinnyt hintatason nousua. Vielä oltiin toki kaukana vuosien 
1945–1947 lukemista. Tuon kolmivuotiskauden aikana elinkustan-
nusindeksi oli noussut 255 ja tukkuhintaindeksi peräti 275 prosent-
tia. Tilanne oli joka tapauksessa huolestuttava, sillä kesän 1948 ja 
vuoden 1949 lopun välisenä aikana elinkustannusindeksi oli nous-
sut vain 6,9 ja tukkuhintaindeksi 3,3 prosenttia.426

Lähtökohtainen syy taloudellisen tilanteen synkkenemiseen 
ei ollut Kekkosen hallituksen, vaan ongelmien liikkeellepanevana 
voimana oli Fagerholmin hallituksen loppuvaiheessaan toteutta-
ma onneton palkkaratkaisu. Kekkosen hallitus väitti sitä paitsi, että 
valtiontalous oli Fagerholmin hallituksen jäljiltä yleensäkin aivan 
surkeassa, suorastaan konkurssikypsässä tilassa. Oliko näin vai 
ei, siitä maalaisliittolaiset ja katkeran oppositioasenteen omaksu-
neet sosialidemokraatit väittelivät pitkin kevättä 1950. Väittelyyn 
osallistui myös joukko eturivin taloustieteilijöitä, mutta heidänkin 
näkemyksensä valtiontalouden todellisesta tilasta kävivät ristiin. 
Pääministeri Kekkonen piti kriisin olemassaoloa selvyytenä ja 
koko väittelyä yhtä tyhjänpäiväisenä kuin riitelyä ”huonekalujen 
hinnoista talossa, joka jo palaa”. Valtion menot olivat kerta kaikki-
aan tuloja suuremmat. Tämän epäsuhdan korjaamisen Kekkosen 
hallitus aloitti tulopuolelta. Se esitteli joukon veronkorotuksia, jotka 
kohdistuivat mm. sellaisiin jokapäiväisiin kulutustarvikkeisiin kuin 
tupakkaan, kahviin ja sokeriin. Näiden tuotteiden hinnat nousivat 
veronkorotusten seurauksena 12,5–31 prosenttia.427
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Hallituksen hinnankorotuspäätökset antoivat yllykettä palkan-
korotusvaatimuksille, joita eri suunnista oli koko kevään 1950 ajan 
esitetty. Äänekkäimpänä palkkakysymyksessä esiintyi sosialide-
mokraattien hallitsema SAK, joskin vaatimuksia esitettiin myös 
virkamiesten ja maataloustuottajain taholta. Toukokuussa nähtiin 
veturimiesten lakko, jonka lisäksi SAK uhkasi aloittaa yleislakon, 
ellei avoinna olleisiin palkkakysymyksiin saataisi sitä tyydyttävää 
ratkaisua. Palkkasäännöstelyn päättymisen vuoksi uhkavaatimuk-
sen kärki kohdistui työnantajiin, mutta siitä huolimatta Kekkosen 
hallitus joutui monin tavoin nöyryytetyksi yleislakkouhan yhteydes-
sä. Työmarkkinajärjestöt eivät hyväksyneet hallituksen esittämää 
välittäjää, vaan kutsuivat tehtävään entisen pääministerin K.-A. 
Fagerholmin. Tämän välitysehdotuksen perusteella syntyi ns. F-
sopimus, jolla yleislakko vältettiin, mutta sovinnon hinta oli kova. 
F-sopimus nosti palkkoja 15 prosenttia ja palkat sidottiin jälleen 
indeksiin siten, että viiden pisteen nousua elinkustannusindeksis-
sä seuraisi automaattisesti vastaava korotus palkkoihin. Kaikkiaan 
F-sopimus merkitsi 35 miljardin markan lisäystä palkkamenoihin. 
Sopimuksen inflatoriset vaikutukset olivat ilmeiset ja pääministeri 
Kekkonen kutsuikin F-sopimusta ”järjettömimmäksi talouspoliitti-
seksi sopimukseksi, mitä Suomessa oli milloinkaan tehty”. Kekko-
sen hallituksella ei sinällään ollut suoranaista osaa F-sopimuksen 
synnyssä, vaikka työmarkkinajärjestöt olivatkin viime vaiheessa 
puoliväkisin taivuttaneet myös valtiovallan pistämään nimensä 
tämän vekselin alle. Tämä seikka tuskin kuitenkaan lohdutti halli-
tusta, jonka tilille F-sopimuksen suuresti kiihdyttämä inflaatio joka 
tapauksessa kirjattiin tappiona.428

Kekkosen hallituksen nöyryyttäminen ei päättynyt F-sopimuk-
seen, vaan jatkui myöhemmin toukokuussa, kun eduskunta kumosi 
hallituksen tekemän päätöksen verokahvin hinnasta ja palautti so-
kerin hinnan ennalleen. Ainoan taloudellisen voittonsa Kekkosen 
hallitus sai kirjata tililleen kesäkuussa 1950 Neuvostoliiton kanssa 
solmitun merkittävän kauppasopimuksen muodossa. Pian vaikeu-
det kuitenkin jatkuivat ja SAK masinoi suuria lakkoja, joilla oli palk-
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katavoitteiden lisäksi enemmän tai vähemmän poliittisen mielen-
osoituksen luonne. Syksyllä 1950 tilanne kiristyi jälleen yleislakon 
partaalle, josta sillä kertaa selvittiin ministeri Teuvo Auran johdolla 
neuvotellun ns. A-sopimuksen ansiosta, joka kuitenkin merkitsi 
jälleen uutta palkankorotuskierrosta. Vuoden 1950 lakkoliikkeiden 
mittasuhteita kuvaa se, että tuona vuonna menetettiin lakkojen ta-
kia yli 4,6 miljoonaa työpäivää eli miltei kaksi kertaa niin paljon kuin 
kaikkina sotien jälkeisinä vuosina siihen mennessä yhteensä.429

Käsitellessään esitelmissään ja teoksessaan ”Länsimaailman 
keskuksista kotoisiin huoliin” Kekkosen hallituksen talouspoliittista 
via dolorosaa Junnila korosti, ettei tuolloinen talouspoliittinen kriisi 
ollut selitettävissä suinkaan vain – eikä pääasiallisestikaan – ta-
louspolitiikan alalla tehdyistä virheistä tai laiminlyönneistä, joita 
niitäkin toki voitiin osoittaa. Kriisin pääsyyt olivat Junnilan mukaan 
nimenomaan poliittisia. ”Tämän vuoksi nykyistä taloudellista tilan-
nettamme ei voida käsitellä koskettelematta sitä poliittista kehitys-
tä, joka on ajanut talouselämämme siihen umpikujaan, missä se 
nyt on.”430

Kommunistit muodostivat pysyvän häiriötekijän Suomen po-
litiikassa, mutta sinänsä heidän osuuteensa ei Junnilan mukaan 
kannattanut paljoa puuttua, koska oli ”oikeastaan itsestään selvää, 
että he ovat aina kiihoittamassa valistumatonta työläisainesta tyy-
tymättömyyteen, kaikkea taloudellista perustaa vailla oleviin pal-
kankorotusvaatimuksiin, lakkoihin ja rettelöihin. Hehän eivät edes 
pyri olemaan mikään valtakunnallinen puolue, vaan ajavat kaikes-
sa maan demokraattiselle järjestelmälle ja todelliselle itsenäisyy-
delle vieraita tavoitteita.”431

Sitä valitettavampaa Junnilan mielestä oli, ”että myös sosiali-
demokraatit ja Maalaisliitto ovat kumpikin eräissä vaiheissa viime 
vuosina talouspoliittisissa kysymyksissä menetelleet tavalla, jota 
ei voi pitää erityisen rakentavana ja vastuuntuntoisena”. Erityisesti 
Junnila arvosteli sitä, ”ettei kumpikaan näistä puolueista ole kypsy-
nyt olemaan asiallisessa oppositiossa”.432

Vaikka Junnila puolustikin opposition oikeutta kritiikin esittämi-
seen, paheksui hän ankarasti sekä Maalaisliiton menettelyä Fa-
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gerholmin hallituksen kaudella että sosialidemokraattien toimintaa 
Kekkosen hallituksen aikana. Junnila korosti, että Fagerholmin 
hallituksen talouspolitiikka oli kokonaisuuden kannalta katsoen ol-
lut loppuaikoja lukuun ottamatta verrattain positiivista. Tästä huo-
limatta Maalaisliitto

- - - hyökkäsi tuota hallitusta vastaan koko sen toimikauden ajan, ja hyökkäsi 

monesti liioittelevalla, jopa kohtuuttomalla ja asiattomalla tavalla ja koetti sitä 

kaikissa mahdollisissa yhteyksissä kaataa. Eikä se millään tavalla ujostellut 

turvautua näissä kaatopuuhissaan myöskään kommunistien apuun. - - - Mut-

ta sosialidemokraattien suhtautuminen Kekkosen maalaisliittolaisvoittoiseen 

hallitukseen ei ole ollut sen parempaa eikä sellaistakaan – eihän Maalaisliitto 

sentään oppositioasemassaan ryhtynyt järjestämään sentapaisia näytelmiä 

kuin ovat olleet Kekkosen hallituksen aikana tämän tästä toistuneet lakkoliik-

keet ja yleislakolla uhkaamiset. - - - Tässä onnettomassa vastakohtien kärjis-

tymisessä Maalaisliiton ja sosialidemokraattien välillä on eräs uuden inflaati-

omme perussyistä.433

Eritellessään vielä tarkemmin Sosialidemokraattisen puolueen 
”arvotonta kiusanteon politiikkaa Maalaisliiton hallitusta kohtaan” 
totesi Junnila sosialidemokraattien asennoitumisen johtuvan pait-
si Fagerholmin hallituksen aikaisten kokemuksien synnyttämästä 
kostonhalusta, niin myös pääministeri Kekkosen henkilöllisyydes-
tä.

Kekkosen lahjakkuutta on hänen ihailijapiirinsä taholta voimakkaasti koros-

tettu, ja varmasti liioitellen, vaikka Kekkonen epäilemättä onkin tavallista 

hyväpäisempi henkilö. Mutta hän ei valitettavasti ole osoittautunut ollen-

kaan olevansa mikään kokoava persoonallisuus. Hän on herättänyt laajalti 

ärtymystä sekä oikealla että vasemmalla. Osittain se tietysti johtuu vain siitä, 

että hän osaa terävästi – liiankin terävästi, sillä ei ilkeyksien lausuminen vas-

tustajista, haukkumisen tekeminen eräänlaiseksi taiteeksi erityisempi poliitti-

nen hyve ole – iskeä vastustajiaan, tai siitä, että hän voimakkaasti on ajanut 

oman puolueensa, Maalaisliiton, asiaa. Mutta kyllä hänen henkilöään kohtaan 

tunnetaan epäluuloa muustakin syystä. Hän on, kuten hänestä on lausuttu, 

todellakin ollut liian monella kannalla, liian monessa mukana, jotta häneen 
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voitaisiin luottaa. Laajoissa piireissä Suomen kansaa epäillään Kekkosta, 

koska katsotaan hänen poliittisten ambitioittensa olevan niin voimakkaita, että 

niiden tieltä saavat periaatteet väistyä, epäillään siksi, että katsotaan hänen 

ratsastaneen valtaan keinottelemalla kansaansa kohdanneella onnettomuu-

della. Tällaiset epäilykset saattavat sinänsä olla kuinka epäoikeudenmukaisia, 

vääriä ja kohtuuttomia tahansa, mutta niiden olemassaolo on tosiasia, joka 

täytyy tunnustaa ja ottaa huomioon.434

Tämä teokseen ”Länsimaailman keskuksista kotoisiin huoliin” si-
sältyvä arvostelu pääministeri Kekkosesta, joka toistuu lähes täy-
sin samanlaisena Junnilan syksyllä 1950 pitämissä esitelmissä, on 
huomionarvoinen vähintään siitä syystä, että kyseessä oli ensim-
mäinen kerta, kun Junnila kommentoi julkisesti Suomen politiikan 
johtohahmoksi kohoamassa ollutta tohtori Urho Kekkosta.

Syksyllä 1950 pitämissään esitelmissä Junnila pohti myös 
ulospääsyä vallinneesta inflaatiokriisistä. Koska kriisi pääasiassa 
oli poliittista laatua, olisi ”sen laukaiseminen myös aloitettava po-
litiikan piiristä”. Junnilan mukaan ”ennemmin tai myöhemmin olisi 
sosialidemokraatit maan työväen poliittisina edustajina saatava 
hallitukseen. Ei enää yksinään, sillä se menee heille aivan liiaksi 
päähän, mutta osallisiksi laajemmalla pohjalla toimivaan hallituk-
seen.” Ensisijaisena ratkaisuna Junnila piti hallituspohjan laajen-
nusta, ”mutta ellei siihen päästä, edes jonkinlainen poliittinen lin-
narauha” sosialidemokraattien ja Maalaisliiton kesken olisi saatava 
aikaan. Junnila oli vakuuttunut siitä, että ”tilanteen selvittämiseksi 
tarpeelliset talouspoliittiset toimenpiteet löytyvät kyllä sitten, kun 
poliittinen kriisi on lauennut”.435

Junnila otti hallituspohjan laajentamista käsitellessään ohi-
mennen kantaa myös ns. ulkopoliittisiin syihin, joihin laajapohjaista 
hallitusta vastustavat tahot mielellään vetosivat torjuessaan jo en-
nakolta sosialidemokraattien ja Kokoomuksen tulon hallitukseen. 
Junnila totesi kysymyksen araksi, mutta oli toisaalta sitä mieltä, 
”että jos näitä ’ulkopoliittisia syitä’ liian paljon otetaan huomioon, 
hetken päästä ei ole muita hallituskelpoisia puolueita kuin kommu-
nistit”.436
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Satakuntalaisena yrittäjäehdokkaana eduskuntaan

Sen jälkeen kun Junnila oli vuonna 1949 valittu Kokoomuspuolu-
een keskeisimpien puolue-elinten jäseneksi, puolueen puheen-
johtaja Arvo Salminen alkoi tehdä viittauksia siihen suuntaan, että 
Junnilan tulisi pyrkiä eduskuntaan. Varsinaisen ehdokkaaksi aset-
tumista koskevan pyynnön esitti kuitenkin Satakunnan Kansallislii-
ton toiminnanjohtaja Onni Honkasalo, jota Junnila ei entuudestaan 
lainkaan tuntenut. Honkasalo kertoi Junnilalle, että tämän ehdok-
kuus oli ollut esillä puoluejohdon ja toiminnanjohtajien ehdokas-
asettelua koskevissa neuvotteluissa Helsingissä. Asiasta keskus-
teltaessa oli päädytty siihen, että Junnila tulisi asettaa ehdokkaaksi 
Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä eli Satakunnassa. 
Junnila kertoo muistelmissaan, että häntä oli jo jonkin aikaa houku-
tellut ajatus siirtymisestä ”taloudellisen ja talouspoliittisen kehityk-
sen tarkkailijan roolista päättäjän rooliin”. Aivan oikopäätä Junnila 
ei tästä huolimatta Honkasalon tarjoukseen tarttunut, vaan pyysi 
miettimisaikaa. Kovin pitkään Junnilan ei kuitenkaan tarvinnut asi-
aa pohtia ja viimeistään Amerikan matkan jälkeen kesällä 1950 
Junnila lienee tehnyt lopullisen päätöksensä eduskuntaan pyrki-
misestä.437

Junnila oli asunut käytännöllisesti katsoen koko aikuisikänsä 
Helsingissä, mutta kuuluminen satakuntalaiseen talonpoikaissu-
kuun, lapsuus ja varhainen nuoruus Kiikassa sekä oppikouluvuodet 
Vammalassa takasivat sen, ettei Junnila joutunut aivan ulkopuoli-
sena lähtemään kilpailuun satakuntalaisten äänistä. Oman haas-
teensa pitkä poissaolo Satakunnasta kuitenkin kampanjasuun-
nittelulle asetti. Alusta alkaen oli selvää, että Junnilan kampanja 
tultaisiin rakentamaan talouspolitiikan ympärille. Varsin varhain 
näyttää tehdyn myös päätös siitä, että kampanja kohdistettaisiin 
ensisijaisesti Satakunnan yrittäjiin. Tarkkoja tietoja siitä, miten ja 
kenen aloitteesta tähän sinänsä erittäin loogiseen kohderyhmäva-
lintaan päädyttiin, ei ole säilynyt.

Junnilan kampanja alkoi jo syksyllä 1950, vaikka virallisesti hä-
nen ehdokkuutensa julkistettiin vasta vuoden 1951 puolella. Jun-



195

nila kiersi syyskuusta 1950 alkaen sangen ahkerasti puhumassa 
yksityisyrittäjien tilaisuuksissa eri puolilla Satakuntaa. Erityisen 
näkyvästi Junnila oli esillä marraskuisen Yksityisyrittäjäin viikon 
aikana.438

Junnila käsitteli syksyn 1950 puhekiertueella valtiontalouden 
ajankohtaista tilaa yleensä ja erityisesti silloista inflaatiovaihetta 
ja sen syitä. Suomen sodan jälkeinen taloudellinen nousu ja yksi-
tyisen yritteliäisyyden merkitys tämän nousun aikaansaamisessa 
olivat myös puheiden vakioteemoja. Toisinaan Junnila sisällytti pu-
heisiinsa lisäksi vaatimuksen konservatiivien ja liberaalien varaan 
rakentuvan kolmannen voiman muodostamisesta Suomen poliitti-
sia voimasuhteita tasapainottamaan.439

Junnila sai puhua ilta illan jälkeen lähes täysille saleille, sillä 
yrittäjäjuhlat ja muut yksityisyrittäjien tilaisuudet olivat Satakun-
nassa erittäin suosittuja. Junnilan puheet otettiin siksi positiivisesti 
vastaan satakuntalaisen yrittäjäkunnan taholla, että Junnilan taus-
tajoukot rohkenivat marraskuun lopulla kääntyä Yksityisyrittäjäin 
Satakunnan aluejärjestön puoleen tiedustellakseen ”aluejärjestön 
suhtautumista siinä tapauksessa, että tri Junnila tulisi eduskunta-
ehdokkaaksi Turun pohjoisessa vaalipiirissä”.440

”Koska tri Junnila on tunnettu erittäin päteväksi talousmieheksi, 
jonka ääntä kuunnellaan talouselämän kaikissa piireissä ja jollaista 
talousmiestä kipeästi kaivattaisiin eduskunnassa ei aluejärjestön 
hallitus katsonut olevan estettä tri Junnilan ehdokkuudelle varsin-
kin kun tri Junnila on varma yksityisyritteliäisyyden kannattaja.” 
Yksityisyrittäjäin Satakunnan aluejärjestön hallitus päätti kuitenkin, 
että Junnilan asema aluejärjestön ehdokkaana vahvistettaisiin vas-
ta, jos kansanedustaja L. I. Kaukamaa, jota aluejärjestö oli tukenut 
vuoden 1948 vaaleissa, ”hyväksyy tri Junnilan kanssaehdokkaak-
seen aluejärjestön puitteissa”. Aluejärjestön edustajien otettua toh-
tori Kaukamaahan yhteyttä totesi tämä, ”ettei hänellä ole mitään tri 
Junnilan ehdokkaaksi tuloa vastaan ja että viimeksi mainitun hen-
kilökohtaisena ystävänä näkisi mielellään näin tapahtuvankin”.441

Vuoden 1950 lopulla näytti siis siltä, että Satakunnan yrittäjillä 
tulisi olemaan seuraavan kesän eduskuntavaaleissa kaksi ehdo-
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kasta: tohtorit Kaukamaa ja Junnila. Vuoden 1951 puolelle siirryt-
täessä tilanne muuttui, kun Kaukamaa ilmoittikin kieltäytyvänsä 
ehdokkuudesta. Ilmoitus tuli Yksityisyrittäjäin Satakunnan aluejär-
jestölle epämiellyttävänä yllätyksenä ja se lähetti oitis delegaation-
sa Kaukamaan puheille tiedustelemaan mistä kieltäytyminen johtui 
ja samalla pyytämään uudelleen ”tri Kaukamaata asettumaan eh-
dokkaaksi ja jos hän niin haluaisi aluejärjestön ainoaksi”. Yrittäjä-
delegaatio sai selville, ”että tri Kaukamaan kieltäytyminen oli joh-
tunut sellaisista seikoista, ettei aluejärjestö voinut niihin vaikuttaa 
sotkeutumatta huomattavalla tavalla politiikkaan ja muiden järjes-
töjen asioihin”. Täysin ehdottomaksi Kaukamaan kieltäytymistä ei 
tulkittu, joten tätä yritettiin vielä taivutella lähtemään ehdokkaaksi. 
Maaliskuussa Kaukamaa ilmoitti kuitenkin lopullisesti, ettei hän 
tule olemaan mukana vaaleissa.442

Edellisissä vaaleissa yli viisituhatta ääntä keränneen L. I. Kau-
kamaan kieltäytyminen ehdokkuudesta herättää monia kysymyk-
siä, joista Junnila-tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin on se, 
oliko Junnilalla ja hänen taustajoukoillaan joku rooli Kaukamaan 
kieltäytymiseen päättyneessä näytelmässä?443

Junnilaa koskevaan aineistoon ei sisälly mitään sellaista, jon-
ka perusteella olisi syytä epäillä, että ”junnilalaiset” olisivat olleet 
kampeamassa Kaukamaata ulos ehdokaslistoilta. Mitään Junnilan 
kannalta raskauttavaa ei löydy myöskään Satakunnan Kokoomuk-
sen papereista tai muistakaan tunnetuista lähteistä. Olisi tietysti 
naiivia vetää tästä dokumenttien puuttumisesta sitä johtopäätöstä, 
ettei Junnilalla tai hänen taustajoukoillaan olisi voinut olla asian 
kanssa mitään tekemistä. Yleensähän on niin, että mitä enemmän 
joku tai jotkut ovat joihinkin juonitteluihin sotkeutuneet, sitä vähem-
män asiasta on jätetty papereita historioitsijoiden ja muiden van-
hoista asioista kiinnostuneiden nuuskittavaksi. ”Junnilalaiset” on 
pakko lukea epäiltyjen listoille jo siitäkin syystä, että heillä oli aina-
kin motiivi, sillä Kaukamaan kieltäydyttyä ehdokkuudesta Junnila 
sai milteipä yksinoikeuden yrittäjäkunnan ääniin ja tukeen.

Kaukamaan kieltäytymisen taustalla voi toki nähdä paljon muu-
takin, esimerkiksi kovan kamppailun Porin herruudesta. Pori oli 
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nimittäin saanut hieman yllättäen kaksi kokoomuslaista edustajaa 
vuonna 1948, kun Kaukamaan lisäksi läpi oli mennyt paikallisen 
kauppaopiston rehtori Hugo Nuorsaari. Kumpikin oli ensimmäistä 
kautta eduskunnassa, kumpikaan ei voinut olla varma läpimenos-
taan ja kummankin oli tärkeää saada paljon ääniä kotikaupungis-
taan. Voineekin sanoa, että Nuorsaari hyötyi vähintään yhtä paljon 
Kaukamaan poisjäännistä kuin Junnila. Satakunnasta puhuttaessa 
on muistettava myös Rauman ja Porin välinen kestojännite, joka 
heijastui kaikkialle eikä vähiten politiikkaan. Rauman kokoomuslai-
set tuskin panivat pahakseen, vaikka toinen porilaisedustajista jäi 
pois ehdokaskilvasta. Laajemminkin eri kulmakuntien välinen ky-
räily oli hajanaisessa Satakunnassa kehittynyt huippuunsa. Oma 
vaikutuksensa asiaan on voinut olla myös joillakin henkilösuhteilla 
ja vaikka miten vanhoilla kiistoilla, sillä satakuntalaiset ovat tunnet-
tuja pitkävihaisuudestaan.444

Satakunnan Kokoomus löi 15 nimeä käsittävän ehdokaslistan-
sa kiinni 18. maaliskuuta 1951. Ensimmäisellä ehdokassijalla oli 
vuodesta 1933 eduskunnassa istunut Kyllikki Pohjala. Toisena lis-
talla oli huittislainen agronomi Matti Ytti, joka oli ollut eduskunnas-
sa vaalikauden 1945–1948, mutta jäänyt valitsematta uudelleen 
vuoden 1948 vaaleissa, jolloin Satakunnan kokoomuslainen maa-
talousväestö oli ensi kerran miesmuistiin jäänyt ilman omaa kan-
sanedustajaa. Vaalien ensikertalainen Junnila oli sijoitettu kolman-
nelle ja kansanedustaja Nuorsaari neljännelle ehdokassijalle.445

Satakunnan Kokoomus panosti vuoden 1951 vaaleissa erityi-
sesti maatalousehdokkaan läpiviemiseen. Maatalousehdokkaita 
oli peräti kuusi kappaletta, kaksinkertainen määrä edellisiin vaa-
leihin verrattuna. Sitä paitsi ns. päämaatalousehdokas Matti Ytti 
oli asetettu oman listansa lisäksi muiden maatalousehdokkaiden 
listoille toiselle ehdokassijalle. Voimakas panostus näkyi myös sii-
nä, että maatalousehdokkaille järjestettiin 231 puhetilaisuutta, kun 
vuonna 1948 tilaisuuksia oli ollut 68.446

Junnilan valitsijayhdistys perustettiin Raumalla hotelli Rau-
manlinnassa 28. maaliskuuta 1951. Keskeisimpiä puuhamiehiä 
Junnilan valitsijayhdistyksessä olivat Raumalla ilmestyneen sano-
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malehti Länsi-Suomen päätoimittaja Arvi Tapiola ja Kansallis-Osa-
ke-Pankin Porin konttorin johtaja Erkki Ketola.447

Ketolan asema Junnilan tukimiehenä oli viimeksi mainitun am-
matillinen tausta huomioon ottaen lähinnä itsestäänselvyys. Pää-
toimittaja Tapiolan näkyvä rooli kampanjaorganisaatiossa lienee 
sitä vastoin tulkittu Satakunnan poliittista maantiedettä tuntevissa 
piireissä melko selkeäksi viestiksi siitä, että Junnila oli ainakin Rau-
man ja Porin välisessä vastakkainasettelussa luettavissa rauma-
laisten leiriin.

Junnila oli vuonna 1951 selvästi Länsi-Suomen ykkösehdokas 
ja jottei kenellekään olisi jäänyt epäselväksi ketä pitäisi äänestää, 
laittoi Tapiola kampanjan loppusuoralla Junnilan kuvan jopa Län-
si-Suomen pääkirjoituksen yhteyteen. Junnilan ”raumalaisuutta” 
ei kuitenkaan tule liioitella, sillä Junnila sai ensimmäiseen vaali-
kampanjaansa varauksettomasti tukea Kokoomuksen Satakunnan 
piiriltä, jonka puheenjohtaja oli porilaisen Satakunnan Kansan pää-
toimittaja Antero Lamminen ja jonka Porissa sijainnutta piiritoimis-
toa johti edellä jo mainittu Onni Honkasalo, joka oli ensimmäisenä 
pyytänyt Junnilaa ehdokkaaksi Satakuntaan.448

Junnilaa mainostettiin nimenomaan taloudellisena asiantuntija-
na, ”tunnettuna ja tunnustettuna satakuntalaisena talousmiehenä”. 
Kampanjapuheissaan ja kirjoituksissaan Junnila toisti jo syksyn 
1950 yrittäjäkiertueelta tuttuja teemoja. Erityisesti Junnila puhui 
yksityisen yritteliäisyyden ja vapaan talousjärjestelmän puolesta 
sekä vastusti julkisen menotalouden paisumista ja verorasituksen 
lisääntymistä.449

Kokonaisuutena ottaen Junnila sai käydä ensimmäisen vaali-
kampanjansa Satakunnassa varsin rauhallisissa merkeissä. Omat 
tukivat, eivätkä heittäneet kapuloita vaalivankkurien rattaisiin, ku-
ten joskus myöhemmin. Kommunistit ja maalaisliittolaisetkin jätti-
vät vielä Junnilan rauhaan.450

Satakunnan kiertämisen lisäksi Junnila ehti olla aktiivisesti mu-
kana myös Kokoomuksen vuoden 1951 eduskuntavaalikampanjan 
yleisissä valmisteluissa ja toteutuksessa. Junnila kuului Kokoomuk-
sen propagandatoimikuntaan ja kirjoitti mm. tekstin lentokirjaseen 
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”Luokkapuolueittemme talouspoliittinen vararikko”, jossa arvostel-
tiin ankarasti maassa Fagerholmin hallituksen loppuvaiheista asti 
harjoitettua talouspolitiikkaa ja todettiin mm., että ”suomalaisten 
kyky pitää rahaolonsa järjestyksessä oli vuoden 1950 aikana ollut 
huonoin koko maailmassa”.451

Meitä paremmin olivat kyenneet vastustamaan inflatoorista kehitystä sel-

laisetkin maat kuin esimerkiksi Dominikaaninen Tasavalta, tämä haitilainen 

mulattivaltio, jota me täällä Suomessa olemme omahyväisesti taipuneet pi-

tämään alkukantaisena, heikosti järjestettynä maana, tai sellaiset kaukaiset 

aasialaiset valtiot kuin Malaijivaltio tai Vietnam, huolimatta siitä, että nämä 

molemmat valtiot ovat kaiken lisäksi koko vuoden 1950 aikana joutuneet käy-

mään viidakoissaan keskeytymätöntä sotaa kommunistisia sissijoukkoja vas-

taan.452

Kekkosen ensimmäisen hallituksen otteita talouspolitiikan alalla 
verrattiin Junnilan kirjoittamassa lentokirjasessa elefantin rymis-
telyyn posliinikaupassa. Osattomaksi arvostelusta eivät jääneet 
sosialidemokraatitkaan, joiden todettiin olleen jopa kommuniste-
ja aktiivisempia vuoden 1950 työselkkauksissa. Kaiken kaikkiaan 
vallinneen taloudellisen ahdingon katsottiin aiheutuneen luokka-
puolueiden koko sodan jälkeisen ajan jatkuneesta huutokauppa-
politiikasta. Kokoomus antoi omasta puolestaan luokkapuolueiden 
talouspolitiikalle ”reput” ja ennusti, että niin tulee tekemään myös 
Suomen kansa käydessään vaaliuurnille heinäkuun 1951 ensim-
mäisinä päivinä.453

Kokoomus käsitteli vaalipropagandassaan sangen kovakourai-
sesti porvarillista kilpailijaansa Maalaisliittoa. Erityisen ankarasti 
Kokoomus arvosteli Kekkosen maalaisliittolaista vähemmistöhalli-
tusta, jonka se katsoi epäonnistuneen likimain täydellisesti varsin-
kin talouspolitiikassaan. Paljon paremmin ei asioita Kokoomuksen 
mielestä tosin ollut hoidettu tammikuussa 1951 nimitetyn Kekko-
sen johtaman punamultahallituksen aikanakaan, mutta viimeksi 
mainittu hallitus ei sentään saanut niin armotonta tuomiota kuin 
Kekkosen ensimmäinen.454
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Kokoomus käytti paljon energiaa myös Suomen Kansan-
puolueen arvosteluun tuomiten uuden puolueen porvarikentän 
hajottajaksi. Kansanpuolue puolestaan keskitti propagandansa 
Kokoomusta vastaan ja yritti erityisesti houkutella Kokoomusta 
aikaisemmin äänestäneitä keskiluokkaan lukeutuvia kansalaisia. 
Kansanpuolueen voimakas propaganda pakotti Kokoomuksen 
keskiluokkakysymyksessä osittain puolustuskannalle, josta oli il-
mauksena mm. kirjanen ”Kuka ajaa henkisen työn tekijäin asiaa?”, 
jossa tuotiin esiin Kokoomuksen sodan jälkeisiä pyrkimyksiä hen-
kisen työn tekijöiden aseman parantamiseksi.455

Vasemmisto sai tehdä rauhassa vaalityötään porvarien nahis-
tellessa keskenään. Kaikki porvaripuolueet toki hyökkäilivät kom-
munisteja vastaan, mutta eivät ollenkaan samalla kiivaudella kuin 
vuonna 1948, jolloin vaalien perusasetelma oli rakentunut selvästi 
kommunistien ja muiden puolueiden välisen vastakkaisuuden va-
raan. Kesän 1951 vaalien alla vallitsi sitä vastoin lähinnä kaikkien 
sota kaikkia vastaan. Ponneton esiintyminen kommunismia vas-
taan oli sitä oudompaa, kun ottaa huomioon, että vuoden 1950 
kunnallisvaaleissa äärivasemmisto oli huolestuttavasti lisännyt 
kannatustaan. Eivätkä pelkästään porvarilliset puolueet, vaan 
myös niiden kannattajat olivat tuudittautuneet perusteettomaan 
”vaara ohi” -tunnelmaan, jonka seurauksena äänestysprosentti jäi 
alhaisemmaksi kuin edellisissä kaksissa vaaleissa.456

Heinäkuun 1951 eduskuntavaalien voittajia olivat: SKDL, joka 
lisäsi paikkalukunsa 38:sta 43:een; Kansanpuolue, joka sai 10 
paikkaa eli viisi enemmän kuin Edistyspuolue oli saanut vuonna 
1948; ja ruotsalaiset, jotka onnistuivat saamaan yhden lisäpaikan 
nostaen ryhmänsä koon 14:sta 15:ta. Vaalien häviäjiä olivat: viisi 
paikkaa ja suurimman puolueen aseman menettänyt Maalaisliitto, 
joka sai uuteen eduskuntaan 51 edustajaa; Kokoomus, jonka ryh-
mä pieneni viidellä edustajalla 33:sta 28:aan; Sosialidemokraatti-
nen puolue, joka menetti yhden paikan, mutta oli 53 edustajallaan 
silti uuden eduskunnan suurin puolue. Eduskunnan porvarillinen 
enemmistö kutistui huomattavasti edellisistä vaaleista ja oli nyt 
104–96.457
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Kokoomuksen piirissä jo hyvissä ajoin ennen vaaleja tehdyt 
laskelmat Kansanpuolueen mahdollisuuksista ja niistä vaikutuk-
sista, joita siirtoväen äänten hajaantumisella eri vaalipiireihin tuli-
si olemaan vaalitulokseen, osuivat suhteellisen hyvin kohdalleen. 
Näin ollen vaalitappio ei tullut puolueelle yllätyksenä eikä sinällään 
herättänyt suuria tunnekuohuja. Sen sijaan porvarillinen hajaan-
nus, saamaton taistelu kommunisteja vastaan ja erityisesti porva-
rillisten äänestäjien passiivisuus saivat Kokoomuksen vaalianalyy-
seissa ankaran tuomionsa.458

Satakunnasta oli vuonna 1948 valittu eduskuntaan 4 sosialide-
mokraattia, 3 kommunistia, 3 maalaisliittolaista ja 3 kokoomuslais-
ta. Vuonna 1951 Satakunnassa oli Kymen vaalipiirin jakaantumisen 
takia jaossa kaksi paikkaa enemmän. Nämä 15 paikkaa jakaantui-
vat eri puolueiden kesken seuraavasti: SKDL 4, sosialidemokraa-
tit 4, Maalaisliitto 4, Kokoomus 3. Kommunistit saivat noin 2 000 
ääntä enemmän kuin vuonna 1948, sosialidemokraatit menettivät 
vähän alle ja Kokoomus vähän yli 3 000 ääntä, Maalaisliitto kadotti 
peräti 4 500 ääntä, mutta sen onnistui silti äänireservinsä turvin 
saada vaalipiirin toinen lisäpaikka.459

Satakunnan Kokoomuksen ponnistelut maatalousehdokkaan 
läpiviemiseksi jäivät tuloksettomiksi, sillä Matti Ytti tuli Kokoomuk-
sen ehdokkaiden joukossa neljännelle sijalle. Suurimman ääni-
määrän kokoomuslaisista sai Kyllikki Pohjala, joka keräsi 6 401 
ääntä. Toisena läpi meni Tuure Junnila, jonka äänisaalis oli 5 408. 
Kolmas läpimenijä oli Hugo Nuorsaari, jonka onnistui saada 4 224 
ääntä.460

Junnilalla ja hänen tukiryhmällään oli syytä tyytyväisyyteen, 
sillä yli 5 000 ääntä oli ensikertalaiselle erittäin hyvä tulos ja var-
misti selvän läpimenon. Paikkakuntakohtaisista tuloksista voi vielä 
lopuksi todeta, että Junnila sai kokoomuslaisista ehdokkaista kor-
keimman äänimäärän seuraavilla paikkakunnilla: Rauma, Honka-
joki, Jämijärvi, Kauvatsa, Keikyä, Kiikka, Lavia, Pomarkku, Tyrvää 
ja Vammala.461
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Talous- ja sisäpoliitikko 1951–1954

Junnilan ja Kekkosen ensimmäinen yhteenotto

Lähtötilanne

Uusi eduskunta kokoontui heinäkuun lopulla 1951 valtakirjojen tar-
kastusta, puhemiehen vaalia ynnä muita järjestäytymistoimia sekä 
valtiopäivien juhlallisia avajaisia varten. Puhemieheksi valittiin 
sosialidemokraattien K.-A. Fagerholm, ensimmäiseksi varapuhe-
mieheksi Maalaisliiton V. J. Sukselainen ja toiseksi varapuhemie-
heksi kansandemokraatti Toivo Kujala. Kokoomuksessa katsottiin, 
että toisen varapuhemiehen paikka olisi eduskunnan porvarillisen 
enemmistön perusteella kuulunut sille, eikä suinkaan äärivasem-
mistolle. Valinta kuitenkin meni niin kuin meni, kiitos Maalaisliiton, 
joka asettui äänestyksessä tukemaan kommunistien ehdokas-
ta.462

Paitsi Maalaisliiton asettuminen yhteistoimintaan vasemmis-
ton kanssa, kiinnitti uuden eduskunnan järjestäytymisvaiheessa 
huomiota myös Kansanpuolueen valiokuntavaaleissa käyttämä 
huutokauppamainen neuvottelutaktiikka. Kansanpuolue nimittäin 
kävi ujostelematta neuvotteluja samanaikaisesti vasemmiston ja 
porvarien kanssa, tarjoten palveluksiaan sille, joka niistä oli eniten 
valmis maksamaan.463

Valiokuntapaikkojen jaossa Junnila sai varsinaisen jäsenen 
paikan pankkivaliokunnasta ja varajäsenen paikan valtiovarain-
valiokunnasta. Junnila kertoo muistelmissaan joutuneensa pian 
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havaitsemaan, että pankkivaliokunta oli ”eduskunnan merkityk-
settömimpiä ja myös vähäpätöisimpiä valiokuntia”. Valtiovarain-
valiokunnasta Junnila toteaa, että se oli talouspoliittisesta mie-
lenkiintoisuudestaan huolimatta liian suuritöinen valiokunta hänen 
kaltaiselleen osapäiväpoliitikolle, jolla oli toisaalla vaativa siviilityö 
hoidettavanaan. Junnila kertoo, ettei tämän suuritöisyyden havait-
tuaan ”enää osoittanut pyrkyryyttä valtiovarainvaliokunnan jäse-
nyyteen”.464

Valtiopäivien avajaisjuhlallisuuksien jälkeen eduskunta ha-
jaantui kesälomalle ja kokoontui seuraavan kerran 11. syyskuuta 
1951. Heti eduskunnan kokoonnuttua uudelleen tuli ratkaistavaksi 
syksylle siirretty hallituskysymys. Urho Kekkonen jätti toisen hal-
lituksensa eronpyynnön tasavallan presidentille 12. syyskuuta ja 
seuraavana päivänä presidentti kutsui luokseen eri ryhmien edus-
tajat tiedustellakseen näiden käsitystä siitä, mille pohjalle ja kenen 
johdolla uusi hallitus olisi muodostettava.465

Useimmat ryhmät olivat suostuvaisia siihen, että samankaltai-
nen Maalaisliiton ja sosialidemokraattien varaan rakentuva halli-
tuspohja, joka oli ollut Kekkosen toisessa hallituksessa, tulisi myös 
uuden hallituksen perustaksi. Kommunistit tosin ehdottivat kolmen 
suuren yhteishallituksen muodostamista. Kokoomuksen edustajat 
Arvi Ahmavaara, Arvo Salminen, Arno Tuurna ja Matti Heikkilä 
puolestaan totesivat presidentti Paasikivelle, että syksystä 1944 
saakka syrjässä olleen Kokoomuksen ottaminen hallitukseen olisi 
nyt paikallaan erityisesti siitä syystä, että puolue voisi tuoda halli-
tukseen tuiki tarpeellista taloudellista asiantuntemusta.466

Kaikkien puolueiden ryhmät olivat valmiita hyväksymään 
Kekkosen myös uuden hallituksen johtoon. Jopa Kokoomuksen 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ahmavaara totesi, ettei nykyistä 
pääministeriä vastaan ”ole mitään erikoista muistuttamista”. Tämä 
tuen ilmaus Kekkosen jatkolle pääministerinä ei miellyttänyt kaik-
kia kokoomuslaisia ja puolueen johtaviin naisiin lukeutunut Margit 
Borg-Sundman ihmettelikin tuoreeltaan eduskuntaryhmän kokouk-
sessa, ”ettei ryhmän neuvottelijoilla ollut ollut esitettävänä muuta 
pääministeriehdokasta kuin tri Kekkonen”.467
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Kekkosella tuskin oli mitään Kokoomuksen antamaa tukea vas-
taan, mutta jos Kokoomuksen piirissä oli elätelty toiveita siitä, että 
hallituksenmuodostajan tehtävän saanut Kekkonen vastavuoroi-
sesti pyrkisi Kokoomuksen vetämiseen hallitukseen, niin tällaiset 
toiveet olivat täysin turhia. Kekkonen ei nimittäin viitsinyt edes ot-
taa neuvottelukosketusta Kokoomukseen, vaan jätti sen tulon halli-
tukseen suoralta kädeltä pois laskuista. Varsinaiset hallitusneuvot-
telut käytiinkin lähinnä Maalaisliiton ja sosialidemokraattien välillä. 
Neuvottelujen tuloksena syntyi Kekkosen kolmas hallitus, jossa oli 
kahdella ruotsalaisella ja yhdellä ammattiministerillä vahvennettu 
punamultapohja. Hallitusratkaisun jo tapahduttua Kekkonen ilmoit-
ti Kokoomukselle, että sen jättäminen pois hallituksesta johtui so-
sialidemokraattien kannasta – jonka mukaan sekä Kokoomus että 
Kansanpuolue oli jätettävä pois – ja ”siitä vanhasta syystä, että 
kun kommunistit jätettiin hallituksen ulkopuolelle, niin oli jätettävä 
Kokoomuskin”.468

Kekkosen III hallituksen ohjelmasta lähes neljä viidesosaa oli 
omistettu talouspolitiikalle ja tähän politiikan osa-alueeseen hal-
litus myös toiminnassaan pääasiallisesti keskittyi. Toukokuussa 
1951 alkaneen viiden kuukauden mittaisen linnarauhan aikana 
oli talouspoliittisessa suunnitteluneuvostossa valmisteltu vakaut-
tamisohjelma, jonka ”määrätietoista täytäntöönpanoa” hallitus piti 
talouspoliittisena päätehtävänään. Tuon ”kokonaisohjelman si-
sältämillä toimenpiteillä voidaan inflaatiolle asettaa sulku ja siten 
saattaa talouselämämme vakavalle pohjalle”, Kekkosen III hallitus 
julisti ohjelmassaan. Vakauttamisesta aiheutuvat uhraukset hallitus 
pyrki ”eri kansanosien kantokyvyn huomioon ottaen tasapuolisesti 
jakamaan eri väestö- ja elinkeinoryhmien kannettaviksi”.469

Junnila arvostelee vakauttamisohjelmaa ja budjettia

Talouspolitiikka ja vakauttamiskysymys hallitsivat eduskuntakes-
kustelua syksyllä 1951. Ajankohta oli siis varsin otollinen ajatellen 
Junnilan kaltaisen talouspoliittisiin kysymyksiin perehtyneen asian-
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tuntijan poliittisia profiloitumismahdollisuuksia. Kun Kokoomuksen 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ahmavaara lisäksi pysytteli koko 
syysistuntokauden taustalla ja lähti siitä, että taloudellisia asioita 
käsiteltäessä ryhmän ”talousasiantuntijain olisi lähinnä annettava 
esiintyä”, voidaan syksystä 1951 Junnilan kannalta katsoen puhua 
varsinaisena etsikkoaikana.470

Junnila ei epäröinyt tarttua tilaisuuteen, vaan otti alusta lähtien 
aktiivisesti osaa eduskunnassa käytyyn talouspoliittiseen keskus-
teluun. Neitsytpuheensa Junnila piti heti ensimmäisenä mahdolli-
sena päivänä, 13. syyskuuta 1951, vuoden 1952 budjetin lähete-
keskustelun yhteydessä.

Junnila käsitteli neitsytpuheensa aluksi talouspoliittisessa 
suunnitteluneuvostossa valmisteltua vakauttamisohjelmaa. Ohjel-
maa ei ollut vielä saatettu kokonaisuudessaan julkisuuteen, mutta 
sen sisällöstä saatujen ennakkotietojen pohjalta Junnila rohkeni 
jo sanoa, että ohjelman nimeäminen ”nimenomaan taloudelliseksi 
tasapaino-ohjelmaksi, on suunnitteluneuvoston taholta eräänlaista 
tiedotonta itseironiaa”. Esimerkkinä vakauttamis- tai tasapaino-oh-
jelmaan sisältyvistä ongelmista Junnila esitti suunnitteluneuvoston 
pyrkimyksen liian suuriksi paisuneiden investointien rajoittami-
seen, jonka kanssa pahassa ristiriidassa oli Junnilan mukaan neu-
voston esitys korkokannan alentamisesta kahdella prosentilla. Siis 
toimenpide, ”jonka ainakin tähän asti on aina katsottu vaikuttavan 
investointeja kiihottavasti”. Tämä ei Junnilan mielestä ollut ainoa 
kohta, jossa suunnitteluneuvoston työ herätti epäilyksiä:

Tämän työn yhteydessä puhutaan paljon veron alennuksista, mutta saman-

aikaisesti suunnitellaan vientiteollisuudelta otettavaksi kymmenmiljardikau-

palla suorituksia, joita tosin nimitetään suhdannepidätyksiksi, mutta jotka 

asiallisesti ovat hyvin lähellä veroja, mielivaltaisesti määrättyjä erikoisveroja, 

tai veron luontoisia pakkolainoja. - - - Näitä on tarkoitus käyttää erilaisten 

kulutustarvikkeiden hintojen alentamiseen samanaikaisesti jolloin toisaalta 

suunnitellaan, sinänsä oikein, samaa tarkoitusta palvelevien erilaisten hinta-

subventioiden poistamista. Ohjelman eri yksityiskohdat lyövät siis omituisella 

tavalla toisiaan korvalle.
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Budjettiesitystä käsitellessään Junnila kiinnitti ihmettelevää huo-
miota siihen, että budjetin perusteluissa korostettiin investointi-
menojen supistamisen välttämättömyyttä, mutta ei puhuttu juuri 
mitään yhtä lailla inflatorisesti vaikuttavien ns. tulonsiirtomenojen 
supistamisesta.

Jos budjetista todella nykytilanteessa tahdotaan tehdä väline inflaationvastai-

sessa taistelussa, siinä olisi ennen kaikkea pyrittävä näiden menojen supista-

miseen, ja tässä suhteessa budjetti tuottaa pahan pettymyksen. - - - Lapsili-

sämenoja on hieman supistettu, mutta tämän vastapainona on heti uusi suuri 

sosiaalinen menoerä (Vasemmalta: Pitäisikö ne ottaa pois ne kaikki lapsili-

sät?). Lapsilisämenoja voisi tämän järjestelmän sopivalla uudelleenjärjeste-

lyllä nyt ehdotettua huomattavasti suuremmassa määrässä supistaa, ilman 

että silti olennaisella tavalla heikennettäisiin niitä väestöpoliittisia ja sosiaali-

sia tavoitteita, joihin tällä järjestelmällä pyritään.

 Budjetissa rehottavat edelleen sellaiset kukkaset kuin apulantamiljar-

di ja erinäiset Pohjois-Suomen avustamiseksi tarkoitetut erityismäärärahat, 

nämä tyypilliset poliittiset määrärahat, ja ennen kaikkea budjetti jatkaa korva-

usobligatioiden indeksiehdon rajatonta soveltamista myös niihin obligatioiden 

haltijoihin, jotka eivät ole alkuperäisiä korvauksensaajia. Tästä korvausobli-

gatioiden indeksiehdosta on tullut valtiontalouteemme todellinen avoin haava. 

- - -

 Tässä on viitattu vain muutamiin sellaisiin kohtiin, joissa budjetissa voi-

si saada aikaan nyt ehdotettuja paljon suurempia menosupistuksia. Niiden 

johdosta sanotaan tietysti, että tuohan on pelkkää sosiaalisen taantumuksen 

julistusta, johon edistyksellisten ja sosiaalisesti heränneiden ainesten ei kan-

nata kiinnittää mitään huomiota. Mutta onkohan asianlaita lopulta näin? Tääl-

lä on kyllä hauskaa näytellä anteliasta ja kosiskella valitsijoita myöntämällä 

uusia miljardimenoja milloin mihinkin kauniisiin ja hyviin tarkoituksiin. Mutta 

valitettavaksi valtio ei ole mikään taikuri, joka voisi ilmaiseksi loihtia kansa-

laistensa käyttöön näitä miljardeja, näitä erilaisia tämän maailman hyvyyk-

siä. Näistä hyvyyksistä täytyy kuin täytyykin maksaa ja se muoto, jolla tätä 

maksua suoritetaan, on alati kiristyvä verotus. - - -

 Meillä ei nykyisin sosialisoiminen ole mikään vakavasti otettava poliitti-

nen probleema, mutta jos omaisuutta tai yrityksiä ei sosialisoidakaan, meillä 

sosialisoidaan kaikessa hiljaisuudessa kansalaisten tulot siinä muodossa, 

että niistä yhä suurempi ja suurempi osa menee eri muotoisina veroina valtiol-
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le, ja tämä sosialisoiminen koskee varsin pitkälle myös köyhää kansaa. Jokai-

nen valtion menojen laajennus merkitsee uutta askelta tämän sosialisoimisen 

tiellä. Se, joka vaatii valtion menojen ja verojen alentamista, se puolustaakin 

itse asiassa erästä kansalaisten perustavaa vapautta, vapautta itse määrätä, 

miten käyttää tulonsa. Ja hän vastustaa samalla sitä itsepetoksen tai tietoi-

sen huijauksen politiikkaa, joka uskottelee tekevänsä kansalle hyviäkin palve-

luksia myöntämällä uusia miljardimäärärahoja milloin mihinkin tarkoitukseen, 

mutta joutuu samalla kuitenkin ottamaan näistä hyvistä palveluksistaan mak-

sun lisättyjen eri muotoisten verojen muodossa.471

Junnilan neitsytpuheen budjettiesitystä koskevaan osaan sisältyi 
paljon sellaista, joka vuosien mittaan muodostui Junnilalle suoras-
taan tavaramerkiksi: kriittisyys valtion menotalouden paisumista ja 
kireää verotusta kohtaan sekä vaatimukset veronalennuksista ja 
menojen radikaalistakin leikkaamisesta. Lähes 30 vuotta neitsyt-
puheensa jälkeen Junnila totesi itsekin soittaneensa tätä teemaa 
erilaisin variaatioin ”vuodesta toiseen ja kohta vuosikymmenestä 
toiseen”.472

Uuden Suomen tilaajat saattoivat Junnilan neitsytpuheen jäl-
keisenä päivänä lukea lehdestään mitä Kokoomuksen tuore kan-
sanedustaja oli eduskunnassa lausunut, sillä puhe julkaistiin Uu-
den Suomen sivuilla kokonaisuudessaan. Helsingin Sanomien 
lukijatkin saivat lehdessä julkaistusta referaatista käsityksen Jun-
nilan puheen sisällöstä. Muiden poliittisten suuntausten päälehtien 
lukijoilla ei sitä vastoin ollut mahdollisuutta oman lehtensä välityk-
sellä tutustua Junnilan neitsytpuheeseen, sillä puhe joko ohitettiin 
kokonaan tai vain mainittiin lyhyesti.473

Kokoomuksen satakuntalaisissa äänenkannattajissa Junnilan 
puheen asiasisällön ohella huomiota kiinnitettiin siihen poikkeuk-
selliseen seikkaan, että tämä uusi satakuntalainen kansanedus-
taja kykeni pitämään puheensa vapaasti, tukeutumatta paperille 
pantuihin muistiinpanoihin.474

Vasemmiston ja Maalaisliiton satakuntalaiset lehdet Uusi Aika, 
Satakunnan Työ ja Lalli eivät budjetin lähetekeskustelua koskevis-
sa kirjoituksissaan huomioineet Junnilan puhetta sen paremmin 
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kuin puhetaitoakaan. Aivan kylmäksi ei Junnilan puhetaito silti 
näidenkään aatesuuntien tarkkailijoita jättänyt. Maalaisliittolaises-
sa Ilkassa pakinoinut Tompan Tuomo huomioi Junnilan vapaasti 
puhumisen taidon heti tämän neitsytpuheen jälkeen, yltyen jopa 
”kunnioittavaan hatunnostoon” tämän harvinaislaatuisen kyvyn 
johdosta. Myöhemmin syksyllä Junnilan puhetaidon edessä pään-
sä paljasti jopa sellainen sanankäytön suurmestari kuin Suomen 
Sosialidemokraatin Jahvetti.475

Vakauttamisohjelma, joka käsitti selvityksineen kaikkineen pe-
räti 231 sivua, saatettiin julkisuuteen syyskuun 1951 lopulla. Junni-
lalle ei heti tuoreeltaan tarjoutunut tilaisuutta vakauttamisohjelman 
käsittelemiseen eduskunnassa, joten hänen oli tyydyttävä kom-
mentoimaan sitä vaatimattomammilla areenoilla ja kirjallisessa 
muodossa. Junnila piti vakauttamisohjelman kiistattomana ansio-
na sitä, että se auttoi pääsemään linnarauhan päättymisvaiheen 
eli syys-lokakuun vaihteen yli ”ilman repiviä työtaisteluita ja ilman 
suuria, kaavamaisesti kaikilla aloilla toimeenpantuja yleisiä palkan-
korotuksia”. Junnilan mielestä vakauttamisohjelma ei kuitenkaan 
kelvannut ”varsinaiseksi pitkäaikaista taloudellista tasapainoa 
luovaksi suunnitelmaksi”. Se saattoi Junnilan mukaan tosin antaa 
psykologisesti edullisen lähtökohdan tällaisen pidemmän ajan ta-
loussuunnitelman laatimiselle, ”mutta nyt sovittu ohjelma itsessään 
on tähän tarkoitukseen monessa suhteessa keinotekoinen ja risti-
riitainen ja sisältää useita toimenpiteitä ja määräyksiä, joihin täytyy 
suhtautua suurin epäilyksin”.476

Junnilan epäilykset kohdistuivat ensinnäkin vakauttamisoh-
jelmassa esitettyihin laajamittaisiin investointien supistamisvaa-
timuksiin. Hän korosti jo ensimmäisessä eduskuntapuheessaan 
esille nostamaansa ristiriitaa, joka vallitsi investointien supista-
mista ja koronalennusta koskevien vaatimusten välillä. Mitä pel-
kästään investointien supistamisen tarpeeseen tuli, niin Junnilan 
mielestä mahdollista liikainvestointia olisi pyrittävä mieluummin 
jarruttamaan ”koetelluilla raha- ja luottopoliittisilla toimenpiteillä” 
kuin investointien pakkosupistuksilla. Junnila huomautti myös, että 
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kansantaloudessamme on tietyillä aloilla esiintyvän yli-investoin-
nin vastakohtana ”toisaalta eri aloilla suuria, pakottavia investoin-
titarpeita, eikä jatkuva taloudellinen nousu ole mahdollista ilman 
alituista uutta investointia”.

Vakauttamisohjelmaan sisältyneitä budjetti- ja rahapoliittisia 
toimenpiteitä arvioidessaan Junnila rohkeni epäillä, että ohjelmas-
sa omaksuttu tavoite valtion tulo- ja menotalouden saattamisesta 
ylijäämäiseksi ”kunnes selvästi on saavutettu tasapainottuminen” 
tulisi jäämään pelkäksi käytännössä toteutumattomaksi periaat-
teeksi. Junnila pelkäsi näin käyvän ennen kaikkea siksi, että ”hal-
lituksen budjettiesityksessä ei oltu käytetty lähimainkaan kaikkia 
mahdollisuuksia valtion menojen supistamiseksi”.

”Metsätalouden suhdannevoittojen ja metsänomistajien kohon-
neiden kantorahatulojen huippujen jäädyttämistä voidaan kyllä pe-
rustella eräänä inflaationvastaisena toimenpiteenä”, myönsi Junni-
la ja totesi, että ”jos nämä jäädytetyt varat aikanaan suhdanteiden 
muututtua sellaisenaan palautettaisiin oikealla tavalla teollisuuden 
käyttöön, niillä saattaisi silloin olla huomattava suhdanteita elvyttä-
vä vaikutus”. Junnilan oli kuitenkin vaikea nähdä suhdannepidätys-
ten inflaatiota jarruttavaa vaikutusta siinä tapauksessa, että niitä 
sovellettaisiin vakauttamisohjelmassa suunnitellulla tavalla eli si-
ten, että pääosa suhdannepidätyksillä kerätyistä varoista käytettäi-
siin eräiden tuontitavaroiden hintojen alentamiseen. ”Itse asiassa 
niillä ei tässä muodossa aikaansaada ostovoiman sidontaa, vaan 
vain tulojen siirtoa yhdeltä yhteiskuntaryhmältä toiselle.”

Junnila ei nähnyt riittävää kansantaloudellista perustetta va-
kauttamisohjelmassa esitetylle kulutustarvikkeiden maahantuonnin 
suurisuuntaiselle lisäämiselle yleensä, mutta kannatti varauksetto-
masti tuontia ns. varmuusvarastojen luomiseksi. ”Poliittisen tilan-
teen maailmassa ollessa jatkuvasti epävarma tällaisten varastojen 
luominen on hyvin perusteltua ja välttämätöntä”, Junnila korosti.

Vakauttamisohjelmaan kirjattua hintasäännöstelyn laajenta-
mista Junnila piti periaatteellisesti vastenmielisenä. ”Pyrkimykse-
nä on päinvastoin pidettävä mahdollisimman nopeata paluuta va-
paaseen hinnanmuodostukseen mahdollisimman monilla aloilla.”
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Maataloustuotannon tukemista kommentoidessaan Junnila to-
tesi Kokoomuksen aina tähdentäneen, että Suomen olisi ainakin 
tärkeimpien maataloustuotteiden suhteen oltava omavarainen ja 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaatineen ”epäedullisissa luon-
non olosuhteissa työskentelevän maataloutemme kohtuullista tu-
kemista”. Junnilan mukaan olisi kuitenkin ”periaatteellisesti lähdet-
tävä siitä, että maataloustuotteiden kuluttajahinnat on saatettava 
sellaisiksi, että ne takaavat maataloustuotannon kannattavuuden” 
ja vältettävä ”keinotekoisten tukipalkkio- ja pisteostojärjestelyjen 
käyttämistä maatalouden tukemiseen”.

Junnila puuttui 10. lokakuuta 1951 kirjoittamansa arvion lopul-
la vielä vakauttamisohjelmaan sisältyneisiin veronalennuskaavai-
luihin. ”Fyysillisten henkilöiden tuloverotaakan lieventäminen on 
sellaisenaan erittäin ilahduttavaa, mikäli se vain valtiontalouden 
tasapainoa järkyttämättä on mahdollista”, Junnila totesi. Hän joutui 
kuitenkin pettymyksekseen havaitsemaan, että vakauttamisohjel-
maan sisältynyt veronalennus oli sikäli yksipuolinen ja kohtuuton, 
että se koski lähinnä vain palkansaajia ja jätti ”huomioonottamatta 
mm. vähävaraisten pienyrittäjien suuren ryhmän, praktiikkaa aloit-
televat ja usein varsin pienituloiset lääkärit, asianajajat ja muut va-
paan ammatin harjoittajat jne.”. Junnila muistutti lisäksi,

- - - että valtion tulo- ja omaisuusvero muodostavat yhtenäisen järjestelmän, 

jossa omaisuusveron tarkoituksena on ns. vakautettujen, omaisuuksien avul-

la saatujen tulojen ankarampi verottaminen. Pelkkien tuloveronalennusten ja 

nimenomaan pelkästään palkkatuloihin kohdistuvien veronalennusten toteut-

taminen rikkoo näin ollen tulo- ja omaisuusverojärjestelmämme loogillisen ve-

roteoreettisen rakenteen. Sen takia on pidettävä välttämättömänä, että myös 

tuloverotusta täydentävää omaisuusverotustamme viipymättä vastaavalla ta-

valla alennetaan.477

Junnilan toinen esiintyminen eduskunnan suuressa salissa tapah-
tui 16. lokakuuta 1951. Junnila pääsi eduskunnassa jatkamaan 
siitä, mihin oli vajaata viikkoa aikaisemmin kirjoittamansa vakaut-
tamisohjelmaa koskevan arvion päättänyt. Eduskunnan käsitel-
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täväksi tuli nimittäin vakauttamisohjelman toteuttamiseen liittynyt 
hallituksen esitys, joka koski tulo- ja omaisuusverolain muuttamis-
ta siten, että palkanansaitsijat ja ns. isännänpalkan saajat saisivat 
tehdä tulostaan ennen veron määräämistä 15 prosentin suuruisen 
erityisvähennyksen aikaisemman 10 prosentin sijasta.

Junnila lausui heti puheenvuoronsa aluksi, ettei käsittelyn alai-
nen vakauttamisohjelman kohta suinkaan ollut ohjelman huonoim-
pia ja lisäsi, että ”veronalennusesityksen voi hyväksyä, mutta ei 
ilman epäilyksiä ja reservatioita”. Junnilan eduskuntapuheessaan 
julkituoma varauksellisuus kohdistui ennen muuta edellä jo tarkas-
teltuihin seikkoihin, siis veronalennusesityksen yksipuolisuuteen ja 
niihin ongelmiin, joita esitykseen veroteoreettiselta kannalta kat-
soen liittyi. Junnila käsitteli näitä teemoja eduskunnassa muuten 
samalla tavalla kuin vähän aikaisemmin kirjoittamassaan arvios-
sa, mutta kansanedustajatovereitaan valistaakseen hän valotti 
hieman yksityiskohtaisemmin tuloveron ja omaisuusveron välillä 
suomalaisessa verotusjärjestelmässä vallitsevaksi tarkoitettua ta-
sapainotilaa sekä sen teoreettista ja historiallista taustaa. Junnila 
olisi epäilemättä voinut luennoida aiheesta pidempäänkin, olihan 
hän väitöskirjaansa valmistellessaan perehtynyt aiheeseen perin-
pohjaisesti. Junnila pelkäsi kuitenkin monen kuulijansa sanovan, 
että asian tarkastelu veroteorian ja -historian kannalta on ”pelk-
kää teoreettista viisastelua, joka ei käytännön raa’assa politiikassa 
ole viiden pennin arvoinen”, koska ”siellä merkitsee jotakin vain 
eri puolueiden ja etupiirien voimasuhteet, ja verosysteemikin on 
vain näiden voimasuhteiden heijastusta”. ”Hyvä on”, myönsi Junni-
la, ”esillä olevaa lakiesitystä voidaan käsitellä myös tästä näkökul-
masta eikä se ole äskeistä mielenkiinnottomampi”.

Junnilan mielestä tulo- ja omaisuusverolain muutosesitys 
osoitti, että ”sosialidemokraattien ja maalaisliiton etutaistelussa 
sosialidemokraatit ovat selvästi vetäneet pitemmän korren”:

Sosialidemokraatit ovat saaneet edustamalleen väestönosalle huomattavan 

erikoisveronalennuksen, joka tosin tulee myöskin ns. isännänpalkkaa saavien 

osalle, mutta ei muun maataloustulon osalle ja ennen kaikkea ei omaisuusve-
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ron osalle. - - - Maalaisliitto sen sijaan ei ole saanut alennusta siihen tulo- ja 

omaisuusveron osaan, joka ennen muuta rasittaa maanviljelijöitä. Maalaisliit-

to on siis tässä kohden maataviljelevän väestön poliittisten etujen valvojana 

joko ollut voimaton tai torkkunut.

Maalaisliiton jääminen alakynteen sosialidemokraatteihin nähden 
kuvastui Junnilan mukaan monessa muussakin vakauttamisohjel-
man kohdassa, ”ennen kaikkea tietysti metsätalouden suhdanne-
pidätyksissä”. Junnila arveli, ”että tämä käsitelty suhde selittäytyy 
huomattavalta osalta siitä, että maalaisliitolla on ollut suurempi hal-
litushalu kuin sosialidemokraateilla, ja tämän oivaltaen sosialide-
mokraatit ovat osanneet kiristää hallituskumppanuudestaan hyvän 
hinnan”.

Junnila lausui vielä käsityksenään, että mikäli ”vakauttaminen 
jatkuu niissä merkeissä, kuin se nyt on lähtenyt liikkeelle”, alkaa 
olla aihetta pitää ”notoorista hallitushalua potevaa maalaisliittoa, 
meidän vientiteollisuuttamme ja loppujen lopuksi kaikkia meitä 
keskenämme usein epäolennaisista sivuasioista riiteleviä porva-
reita sosialidemokraattien ja SAK:n käyttökelpoisina aaseina”.478

Kekkonen raivostuu ja yrittää vaientaa Junnilan

Toisen eduskuntapuheensa jälkeen Junnila lähti muutaman viikon 
mittaiselle ulkomaanmatkalle, joka suuntautui Saksaan ja Tans-
kaan.479 Näin ollen Junnilan paikka eduskunnan istuntosalissa 
oli tyhjänä 23. lokakuuta 1951, jolloin pääministeri Urho Kekko-
nen käytti tulo- ja omaisuusverolain muutosesityksen kolmannen 
käsittelyn aluksi voimakkaan puheenvuoron, jossa hän hyökkäsi 
Junnilan henkilöä ja tämän viikkoa aikaisemmin pitämää puhetta 
vastaan.

Kekkonen aloitti puheenvuoronsa lyhyellä katsauksella vakaut-
tamisohjelman taustaan. Pääministerin mukaan ajankohdan ylei-
set edellytykset olivat inflaation pysäyttämistä ja taloudellisen ta-
sapainon saavuttamista ajatellen niin otolliset, että ”on kannattanut 
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yrittää sellaista sovintoratkaisua, joka täydellä varmuudella turvaisi 
lähimmäksi ajaksi taloudellisen vakauttamisen ja joka myöskin loisi 
lähtökohdan pitemmän ajanjakson tasapaino-ohjelmalle”. Kekko-
nen myönsi, ettei mitään ”talouspoliittisesti oikeaoppista ohjelmaa” 
oltu saatu aikaiseksi:

Ei ole syytä kieltää, etteikö tässä ohjelmassa olisi virheitä, missä kirjanoppi-

neen kammiossa tahansa voitaisiin kirjoittaa yhtenäisempi, teoreettisesti suo-

rastaan kirkkaan moitteeton talouspoliittinen tasapaino-ohjelma. Mutta kun 

elävää yhteiskuntaa varten laaditaan kriisien jälkeen tällainen taloudellinen 

ohjelma, ei suinkaan riitä se, että ohjelma on virheetön, vaaditaan välttämättä 

myös sitä, että tämä ohjelma voidaan toteuttaa. Ja siksi tässäkin ohjelmassa 

on toteuttamisen saavuttamiseksi ollut tietoisesti poikettava oikeaoppisilta lin-

joilta, tietoisesti hyväksyttävä suunnitelma, jossa on sisäisiä ristiriitaisuuksia 

ja sormella osoitettavia virheitäkin.

Kekkonen lisäsi vielä, että ”yhteisesti hyväksytty ohjelma, puuttei-
neenkin, on parempi kuin ei mitään ohjelmaa” ja vaati, että asiaa 
on sen vuoksi ”tarkasteltava kokonaisuutena eikä yksityiskohtien 
perusteella”.

Tämän jälkeen pääministeri ryhtyi puhumaan vakauttamisoh-
jelman eri tahoille asettamista velvoituksista. Paitsi tukea ohjelman 
hyväksyneiltä eduskuntaryhmiltä, edellytti vakauttamisohjelman 
toteutuminen Kekkosen mukaan sitä, että ne talouspoliittiset jär-
jestöt, joiden myötävaikutuksella ohjelma oli valmistettu, pysyvät 
myös toteuttamisvaiheessa sen takana. Kekkonen totesi vakaut-
tamisohjelman velvoittavan myös oppositiota, ”ainakin siltä osalta, 
mikäli oppositio todella pyrkii taloudelliseen tasapainoon. Tämä 
tasapaino-ohjelma velvoittaa oppositionkin, tällä edellytyksellä, 
tekemään vilpittömästi parhaansa, että taloudellisille vakauttamis-
pyrkimyksille suodaan kaikki mahdollinen tuki eikä tahallisesti luo-
da esteitä sen toteuttamiselle.”

Kekkonen sanoi saaneensa ”aiheen tähän oppositiolle osoitet-
tuun vetoomukseen siitä eduskuntalausunnosta, jonka nuori edus-
tajatoverimme, tohtori Junnila, täällä viime viikolla esitti”. Kekkonen 
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kuittasi Junnilan vakauttamisohjelman yksityiskohtia koskeneen 
arvostelun ivallisella letkautuksella tämän halusta arvostelullaan 
”loistaa katederilta oppimattoman, mutta arvovaltaisen kuulija-
kunnan hämmästyneitten katseiden edessä”. Sen sijaan, että olisi 
pyrkinyt vastaamaan Junnilan ennen muuta tulo- ja omaisuusve-
rolain muutosesityksen yksipuolisuuteen ja veroteoreettisiin puut-
teellisuuksiin kohdistuneeseen kritiikkiin, ryhtyi pääministeri kovaa 
kieltä käyttäen arvostelemaan Junnilaa niiden hallituspuolueiden 
keskinäisiä voimasuhteita koskeneiden huomioiden johdosta, joita 
tämä oli puheenvuoronsa lopulla esittänyt.480

Kekkosen Junnilaa vastaan tekemän hyökkäyksen rajuutta se-
littää epäilemättä osaltaan kamppailu, jota pääministeri joutui koko 
syksyn 1951 ajan käymään saadakseen oman eduskuntaryhmän-
sä pyöreän puutavaran vientisäännöstelyä koskevan hallituksen 
esityksen taakse. Vakauttamisohjelmaan liittynyt esitys herätti laa-
jaa tyytymättömyyttä Maalaisliiton eduskuntaryhmässä, koska sen 
tiedettiin vaikuttavan kantohintoja alentavasti. Kekkosen onnistui 
puhua eduskuntaryhmän enemmistö puolelleen, mutta ryhmässä 
oli silti vahva oppositio, joka suhtautui jyrkän kielteisesti vientisään-
nöstelyyn ja avoimen kriittisesti sitä ajaneeseen pääministeriin. 
Kekkonen joutui turvautumaan koviin otteisiin saadakseen ryh-
mänsä oppositiohenkiset pysymään ruodussa, sillä sosialidemo-
kraatit uhkasivat irrottautua hallitussopimuksesta, mikäli Maalais-
liiton eduskuntaryhmä lipeäisi hallituksen yksimielisen esityksen 
takaa. Niinpä pääministeri esitti Maalaisliiton eduskuntaryhmälle 
23. lokakuuta 1951 – siis samana päivänä, jolloin hän hyökkäsi 
suuressa salissa Junnilaa vastaan – seuraavasti kuuluvan uhka-
vaatimuksen: ”Katson velvollisuudekseni ilmoittaa ryhmälle, että 
jos maalaisliitto tai sen yksityiset jäsenet aiheuttavat hallituksen 
kaatumisen, en katso voivani asettua käytettäväksi uutta hallitusta 
muodostettaessa. Minulla on oikeus maalaisliiton hallitustovereit-
teni puolesta esittää samaa.”481

Maalaisliiton sisäinen tilanne huomioon ottaen ei ole niinkään 
vaikea ymmärtää, että Junnilan 16. lokakuuta 1951 pitämä edus-
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kuntapuhe herätti Kekkosessa ärtymystä, vaikka pääministerin 
purkauksen rajuutta ja henkilöön käyvyyttä ihmettelisikin. Kekko-
sen sanat puhukoot puolestaan:

Ed. Junnila, joka sanoo kannattavansa taloudellista vakauttamista, teki pu-

heenvuorossaan kaikkensa saadakseen tasapaino-ohjelman toteuttamisesta 

pois sen tarvitseman poliittisen pohjan. Hän kohdisti toivorikkaan huomionsa 

maalaisliittoon ja sekä mairein sanoin että ”aasitteluin” suostutteli maalais-

liittoa pois tasapaino-ohjelman takaa. - - - Arvatenkin ed. Junnilalla on ollut 

tiettyä johdatusta siihen, että tämä hänen sanansa voi löytää otollisen kuulijan 

ja nostattaa sellaisen sisäisen kapinan maalaisliitossa, että vakauttamisohjel-

man läpimeno voidaan estää.

 - - - Ei ole suinkaan mahdotonta, että tämä tasapaino-ohjelma kaatuu. 

Mutta jos se onnettomuus tapahtuisi, tiedetään, että monien kollektiivises-

ti vastuunalaisten lisäksi on olemassa ainakin yksi henkilökohtaisesti vas-

tuunalainen ja se on pankinjohtaja, kansantaloustieteen tohtori ed. Junnila.

- - - 

 Ed. Junnilan yritys nostattaa maalaisliitto vakauttamisohjelmaa vastaan 

oli kömpelö poliittinen veto, jonkalaisesta kokoomuksen olisi luullut viime ai-

kojen kovien opetusten vuoksi luopuneen. Mutta ed. Junnilan lausunto oli li-

säksi – ja se on pahinta – katala yritys kaataa tasapaino-ohjelma maalaisliiton 

keskuudessa nostatetun opposition avulla. - - -

 Ed. Junnilan edesvastuuton esiintyminen ei lopuksi kaipaa muuta kuin 

sen, että minä viskaan ed. Junnilan silmille hänen sanansa äsken mainitus-

ta teoksesta [Kekkonen oli hetkeä aikaisemmin lukenut kappaleen Junnilan 

teoksesta ”Länsimaailman keskuksista kotoisiin huoliin”]. Hän kirjoitti nimit-

täin: ”Tietysti oppositiossa olevalla puolueella on arvostelun oikeus ja oikeus 

yrittää hallituksen kaatamista, mutta oppositiopolitiikkaakin harjoitettaessa 

täytyy silmämääränä pitää muutakin kuin lyhytjännitteistä puolue-etua ja ar-

votonta poliittista taktikointia”.482

Junnila ei alistu vaan käy vastahyökkäykseen

Junnilan palattua ulkomaanmatkaltaan tulo- ja omaisuusverolain 
muutosesitys oli jo loppuun käsitelty, mutta samaan vakauttamis-
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ohjelman edellyttämien lakiesitysten sarjaan kuului hallituksen esi-
tys laiksi eräiden metsäteollisuustuotteiden viennistä kannettavan 
suhdannepidätyksen verottamisesta. Esityksen tullessa eduskun-
taan ensimmäistä käsittelyä varten Junnila nousi puhumaan. Jo 
aloitus näytti mitä tuleman piti:

Herra puhemies! Tämäkin lakiesitys kytkeytyy eräänä osasena hallituksen 

suureen vakauttamisohjelmaan. Tämän vakauttamisohjelman erään aikai-

semman käsittelyvaiheen yhteydessä herra pääministeri näkyy katsoneen 

arvolleen sopivaksi tehdä allekirjoittanutta vastaan ylen kiivaan henkilökoh-

taisen hyökkäyksen, hyökkäyksen, joka asiattomuudessaan tuo oman lisä-

piirteensä siihen epäarvokkaaseen ja kiisteltyyn poliitikon kuvaan, joka tohtori 

Kekkosesta on viime vuosien aikana Suomen kansan tietoisuuteen piirtynyt. 

Kun minulla ei matkoilla olon takia ole aikaisemmin ollut tilaisuutta millään 

tavalla vastata tähän purkaukseen, herra puhemies sallinee kosketella sitä 

tässä yhteydessä, niin hedelmätöntä kuin tällaisen henkilökohtaisuuksien 

tasolle alennetun keskustelun jatkaminen oikeastaan onkin. Kaksin verroin 

hedelmätöntä se on silloin, kun joutuu käymään keskustelua henkilön kans-

sa, joka ei enää pysy rauhallisesti asiassa, vaan tasapainonsa menettämisen 

takia tai – mikä olisi vielä pahempaa – tietoisen valheellisesti panee toisen 

suuhun lausumia, joita tämä ei ole koskaan esittänyt, tai on näkevinään toisen 

lausunnoissa ajatuksia ja tarkoitusperiä, joita niihin ei sisälly, ei kirjaimellisesti 

eikä rivien väliin.

”Herra pääministeri näkyi jopa väittäneen, että jos tämä paljon pu-
huttu tasapaino-ohjelma nyt ajautuu karille, siitä kantaa kollektiivi-
sen vastuun ohella henkilökohtaisen vastuun kansantaloustieteen 
tohtori, pankinjohtaja, edustaja Junnila, joka katalasti pyrkii kumo-
amaan koko vakauttamisen ja jonka päinvastaiset vakuuttelut ovat 
pelkkää tekohurskautta.” Tähän pääministeri Kekkosen esittämään 
väitteeseen oli Junnilan mielestä syytä todeta vain,

- - - että väitteen esittää se pääministeri, jonka ensimmäisen yleisesti ke-

vytmieliseksi leimatun hallituskokeilun aikana onnistuttiin muutamassa kuu-

kaudessa, milteipä muutamassa viikossa kauhistuttavan perusteellisesti re-

pimään hajalle se pohja, joka Suomen markan vakauttamiselle oli vuosina 
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1948–49 vaivoin saatu luoduksi, tai se pääministeri, jonka kolmen toisiaan 

seuraavan hallituksen aikana setelistö on tähän mennessä noussut - - - 40 

%, tukkuhintaindeksi - - - kerrassaan 65 % ja Suomen markan arvo vastaa-

vasti alentunut. - - - Todettakoon vertauksen vuoksi, että talvisodan puhkea-

misesta, siis marraskuusta 1939, kesti helmikuuhun 1942 ennen kuin tukku-

hintaindeksi kohosi prosenttisesti yhtä paljon. 20 kuukautta tohtori Kekkosen 

hallituskokeiluja keskellä reaalitaloudellisesti erittäin suotuisaa rauhan aikaa 

on riittänyt syömään pohjaa Suomen markalta yhtä paljon kuin 27 kuukaut-

ta kaikkein raskainta sota-aikaa, sota-aikaa, johon sisältyvät sekä talvisodan 

että jatkosodan hyökkäysvaiheen kaikkein kuluttavimmat kuukaudet. Jo tämä 

vertailu yksistään riittää langettamaan musertavan tuomion siitä ns. vakautta-

mispolitiikasta, jota täällä on tohtori Kekkosen johdolla harjoitettu.

Junnila myönsi toki auliisti, että viimeisen kahden vuoden aikana 
tapahtuneeseen inflaatiokehitykseen oli ollut vaikuttamassa ”lukui-
sia erilaisia syitä, niiden joukossa sellaisia, - - -, joihin kukaan meis-
tä ei ole voinut vaikuttaa sitä eikä tätä”. Tämän takia olisi Junnilan 
mukaan ”tietysti varsin asiatonta väittää, että tapahtuneesta kan-
taa vastuun yksi ainoa henkilö”. Jos kuitenkin haluaisi väittää, että

- - - inflaatiokehityksestä viime vuonna ja tänä vuonna kantaa kollektiivisen 

vastuun ohella yksilöllisen vastuun ainakin eräs henkilö, nimittäin lakitieteen 

tohtori, pankinjohtaja, edustaja ja vielä pääministeri Kekkonen, tässä oli-

si sentään kymmenen kertaa enemmän objektiivista asiaa kuin siinä herra 

pääministerin väitteessä, että vakauttamisen kaataa tällä kerralla heikkovoi-

maisen oikeisto-opposition yksityinen kansanedustaja, jonka mahdollisuudet 

todella vaikuttaa asioiden kulkuun ovat jokseenkin nollan arvoiset ja joka sitä 

paitsi, siinä suhteessa pääministeri voi olla aivan rauhallinen, on valmis an-

tamaan oman vähäpätöisen tukensa erittäin pitkällekin meneville vakautta-

mistoimenpiteille, kunhan ne vain ovat loogillisesti ja tasapuolisesti laaditun 

kokonaisohjelman elimellisiä osia, eivätkä sellaisia toisiaan tyhjiksitekeviä 

ristiriitaisia käsittämättömyyksiä, joista tämä hallituksen vakauttamisohjelma 

on kokoonkyhätty.

Junnila piti ”helppohintaisina” ja ”lapsellisina” hallituksen taholta 
esitettyjä väitteitä siitä, että oikeisto-oppositio pyrkisi kaatamaan 
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vakauttamisyrityksen. Junnilan mukaan tästä ei ollut alkuunkaan 
kysymys. Päinvastoin: oikeistossa myönnettiin, että vakauttamis-
ohjelmalla oli arvonsa ”lyhyen ylimenokauden toimenpiteenä” ja 
lausuttiin vilpitön tunnustus siitä, että vakauttamisohjelman avulla 
oli päästy linnarauhan päättymisvaiheen yli ilman työselkkauksia 
ja suuria palkankorotuksia. Junnilan mukaan oikeistossa kuiten-
kin pelättiin, ”että hallitus jäisi nyt tyytyväisenä istumaan tämän 
aikaansaannoksensa vierelle ja kuvittelisi, että näin on luotu var-
ma pohja, jolle vakautuminen tästä eteenpäin voidaan helposti 
rakentaa, että nyt siis pahin olisi koko vakauttamisprobleemassa 
jo sivuutettu”. Tämän optimistisen käsityksen oli Junnilan mielestä 
”pakko olla perusteellisesti väärä”.

Vakauttamisohjelma - - - on niin täynnä ristiriitaisuuksia ja samalla niin keinote-

koinen - - - että sen varaan ei mitään kestävää talousolojemme stabiloitumista 

varmasti voida rakentaa. Ainoa edellytys, jolla näin ehkä jossakin mielessä 

voisi tapahtua, olisi se, että yleinen maailmantaloudellinen suhdannekehitys 

muodostuisi sellaiseksi, joka tukisi inflaationvastaista taistelua maailman eri 

maissa ja näin ollen antaisi meillekin jonkinlaisen vakauttamisen suurin piir-

tein omitta ansioittamme jonkinlaisena taivaan lahjana.

Junnila korosti lopuksi, että oikeiston esittämä arvostelu lähti sii-
tä käsityksestä, ”että tämä vakauttamisohjelma olisi aivan perus-
teellisesti uudelleen muokattava, ennen kuin sen varaan voitaisiin 
jotain pysyvää ja pitempiaikaista rakentaa”. Vakauttamisohjelman 
heikkouksista oli kuitenkin vaikea saada aikaiseksi minkäänlaista 
asiallista keskustelua:

Hallituksessamme istuvat mainiot reaalipoliitikot vetoavat tällöin heti argu-

menttiin, joka heidän mielestään riittää kumoamaan kaikki vastaväitteet. 

Hehän väittävät, että koko tämä kritiikki on pelkkää kirjaviisautta, pelkkää 

kirjanoppineiden kammioiden tuotetta, joka ei päde siinä poliittisessa maa-

ilmassa, jonka välttämättömyydet vain he tajuavat. Asianlaita on tosin niin, 

että tämä halveksittu kirjaviisaus ei pääosaltaan muuta ole kuin vuosisatojen 

kuluessa lukemattomista talouspoliittisista kokeiluista ja samalla lukemat-
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tomista talouspoliittisista virheistä tiivistynyttä kalliisti ostettua kokemusta. 

Mutta mitäpä siitä välittäisivät nämä meidän talouspolitiikkaamme tällä het-

kellä ohjaavat itsetyytyväiset harrastelijat, joiden reipasta toimintavalmiutta 

eivät ainakaan liika itsekritiikki ja omiin kykyihin kohdistuvat epäilykset liikoja 

lamaannuta. Joku toinen, joka olisi epäonnistunut yhtä perusteellisesti kuin 

nykyinen herra pääministeri tähänastisessa talouspolitiikassaan, olisi ehkä jo 

vetäytynyt häveten syrjään. Mutta pääministeri näyttää ilmeisesti jatkuvasti 

vankasti uskovan onnentähteensä, uskovan kutsumukseensa tämän maan 

talousolojen suurena tervehdyttäjänä, finanssitaikurina, jonka aikaansaan-

noksiin jälkimaailma on aina hämmästellen palaava.483

Sivustakatsojat arvioivat taistelun kulkua

Eduskunnan puhemies antoi Junnilalle huomautuksen tämän 9. 
marraskuuta käyttämän puheenvuoron johdosta, koska puheen-
vuoroon oli sisältynyt ”loukkaavia ja sopimattomia sanoja halli-
tuksen jäsenestä”. Huomautuksen lienee aiheuttanut Junnilan 
toteamus siitä, että on hedelmätöntä jatkaa keskustelua henkilön 
kanssa, ”joka ei enää pysy rauhallisesti asiassa, vaan tasapainon-
sa menettämisen takia tai – mikä olisi vielä pahempaa – tietoisen 
valheellisesti panee toisen suuhun lausumia joita tämä ei ole kos-
kaan esittänyt, - - - ”.484

Puhemiehen huomautuksen tuonut lausahdus mennee koke-
mattomuuden piikkiin. Vasta kolmatta eduskuntapuhettaan pitänyt 
Junnila ei ollut vielä sisäistänyt sitä eduskuntapuhujille esitettyä 
ehdotonta lausuntaohjetta, ettei ilmiselvintäkään valehtelua saa 
kutsua valehteluksi, vaan on käytettävä soveltuvaa synonyymiä tai 
kiertoilmausta. Kolme vuosikymmentä myöhemmin Junnila nau-
reskellen toteaa olleensa syksyllä 1951 todellakin niin vihreä, ettei 
ollut valheellisuudesta puhumisen sijaan älynnyt sanoa jotain sen 
tapaista kuin, ”että pääministeri esittää totuudenvastaisia väitteitä 
tai tulkitsee toisen puheita kuin vanha kehno isoa kirjaa tai kunni-
oittaa totuutta niin paljon, että käyttää sitä kovin säästeliäästi jne. 
jne.”.485
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Junnilan puheenvuoron osakseen saama huomio ei jäänyt 
puhemiehen moitteisiin, vaan puheenvuoro noteerattiin laajasti 
varsinkin porvarillisessa lehdistössä, jossa Junnilan ja Kekkosen 
välistä voimainmittelyä muutenkin seurattiin kasvavalla mielenkiin-
nolla.

Uusi Suomi uutisoi kattavasti niin Kekkosen lokakuisen hyök-
käyksen Junnilaa vastaan kuin viimeksi mainitun marraskuussa 
suorittaman vastahyökkäyksenkin. Myös lehden pilapiirtäjä käsit-
teli herrojen tohtorien kilpalaulantaa. Samoin legendaarinen pa-
kinoitsija Timo, joka vinoili Kekkoselle ja Maalaisliitolle tunnetulla 
tyylillään. Uuden Auran ja Aamulehden lukijat pysyivät niin ikään 
hyvin selvillä Junnilan ja Kekkosen välisen kiistelyn kulloisestakin 
vaiheesta.486

Satakunnan kokoomuslehdissä maakunnan oman edustajan 
kahakointi valtakunnan pääministerin kanssa oli luonnollisesti nä-
kyvästi esillä. Sekä Länsi-Suomi että Satakunnan Kansa julkaisi-
vat uutissivuillaan laajat referaatit kiistan kummankin osapuolen 
puheenvuoroista. Myös lehtien pakinoitsijat käsittelivät kamppai-
lua, heistä innokkaimmin Satakunnan Kansan nimimerkki Moukka, 
joka oli aistivinaan Kekkosen tuohtumuksessa muun ohella ”po-
liittisen mustankipeyden” pistävän aromin. Pääministerin tunteman 
mustankipeyden Moukka arveli syntyneen sen johdosta,

- - - että Junnila näyttää olevan liian nopeasti nousemassa politiikan tiellä ja 

että häneltä sujuu sanananto yhtä juoksevasti kuin Kekkoselta itseltäänkin, 

eikä vähemmän myöskään sen tähden, että Junnila satakuntalaisen talonpo-

jan poikana ja edelleen vahvoin juurin maaseutuun liittyvänä rohkenee puhua 

myös ”talonpojan asiasta”, jonka maalaisliiton poliitikot vaativat vain heille yk-

sinään kuuluvaksi laidunmaaksi.487

Junnilan suorittaman vastahyökkäyksen jälkeen Moukka otaksui 
kaukonäköisesti, ettei kamppailu ollut vielä suinkaan ohi, ”sillä kun 
kaksi näin sanaurheiluun pystyvää kaveria on kerran saanut tuntu-
man toisiinsa, niin tekee heidän tietysti mieli yrittää yhä uudelleen”. 
Tämän ensimmäisen sapelinkalistelun voittajaksi Moukka joka ta-
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pauksessa julisti ”sukkelakätisen” ja ”tiuhaiskuisen” Junnilan, jon-
ka lyönnit menivät perille, kun sitä vastoin ”liian kiihkeästi otteleva 
Kekkonen teki monia harhapistoja, niin kuin liiassa kiihkeydessä 
aina tapahtuu”.488

Maakansa seurasi kamppailua aivan yhtä tarkkaan kuin kon-
servatiivinen lehdistökin. Tapahtumien kulku vain näytti maalais-
liittolaisesta näkövinkkelistä tarkasteltuna perin toisenlaiselta kuin 
oikealta katsoen. Maakansa ei voinut alkuunkaan sulattaa Junnilan 
esittämää kritiikkiä, jonka se väitti ilmentävän vain Kokoomuksen 
pettymystä sen johdosta, että puolue oli jätetty hallituksen ulko-
puolelle. Arvuuttelipa lehden pakinoitsija Kessu-Pekka Junnilan 
kriittisyyden saattavan johtua siitäkin, että tämä ”on alkanut tavoi-
tella johtajan paikkaa puolueessaan”.489

Kokemäkeläisen Lallin näkemykset noudattelivat Maakansan 
linjaa: pääkirjoituspalstalla todettiin Junnilan arvostelu Kokoomuk-
sen hallitushalun aiheuttamaksi ja pakinaosastossa hyökättiin Jun-
nilan henkilön kimppuun. Pakinoitsijana kunnostautui paikallinen 
”nuijamies” Kalle-Kustaa, jota ”kyynärpäin, hartioin, nyrkein, polvin 
itselleen tietä raivaava nouseva tähti” Tuure Junnila ja tämän ”vää-
rämielinen ja nulikkamainen” esiintyminen ärsytti suunnattomasti. 
Niinpä Junnila saikin perisatakuntalaisen tyyliin kuulla mitä kuuluu 
ja kuka käskee.490

Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet noteerasivat uutissi-
vuillaan Junnilan ja Kekkosen eduskunnassa käyttämät puheen-
vuorot laajasti. Mitään suoranaista kannanottoa käynnissä ollee-
seen voimainmittelyyn lehdet eivät kuitenkaan esittäneet.491

Edellä on jo viitattu Jahvetin ”Aasiserenaadia” pakinaan, jos-
sa tämä legendaarinen kynämies suoritti hatunnoston Junnilan 
puhetaidon kunniaksi. Junnilan pääasiassa Maalaisliitolle suunna-
tun puheen sisältöön Jahvetti ei puuttunut, ”koska herrasmies ei 
mene kurkistelemaan naapurin – s. o. porvarien tässä tapaukses-
sa – makuukamarin ’salusiinien’ välistä”. Jahvetti piti linjansa koko 
syksyn eikä todellakaan puuttunut porvarien jäsentenväliseen otte-
luun. Aihe ei ollut kovin näkyvästi esillä myöskään Suomen Sosia-
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lidemokraatin uutissivuilla. Pimentoon ottelutapahtumien suhteen 
eivät sosialidemokraattien päälehden lukijat kuitenkaan jääneet, 
siitä piti huolen nimimerkki Väinämö ”Parlamentin parvekkeelta” 
lähettämissään pakinatyylisissä selostuksissa. Näihin selostuksiin 
oli pitkälti tyytyminen Satakunnan sosialistienkin, sillä Uutta Aikaa 
lukemalla ei saanut juuri minkäänlaista käsitystä siitä, mitä edus-
kunnassa oli todella puhuttu.492

Junnilan ja Kekkosen voimainmittely ei ylittänyt SKP:läisen 
Työkansan Sanomien uutiskynnystä, vaikka lehti muuten käsitte-
likin aktiivisesti vakauttamista ja talouspolitiikkaa. Työkansan Sa-
nomien linja vakauttamiseen nähden oli ankaran vastustava eikä 
lehdellä ollut hyvää sanottavaa hallituksen talouspolitiikasta yleen-
säkään. Jo budjetin lähetekeskustelun aikoihin Työkansan Sano-
mat lausui vuorenvarmana, että ”Taantumuksen talouspolitiikka 
kytkeytyy uuden sodan valmisteluihin”, eikä tästä käsityksestään 
sittemmin hellittänyt. Satakunnan Työ ei myöskään jaksanut innos-
tunut Junnilan ja Kekkosen ottelusta.493

SKDL:n Vapaa Sana sitä vastoin noteerasi niin Kekkosen kuin 
Junnilankin puheenvuorot sivuillaan. Kamppailua kommentoi leh-
dessä myös nimimerkki Hapan, joka aloitti pakinansa kertomalla, 
että ”muuten mainiossa ja rauhallisessa tasavallassamme on keh-
keytymässä hirmuinen prosessi, peloittava poliittinen välienselvit-
tely, jonka veroista ei sitten Montagu’itten ja Capulet’ien päivien ole 
nähty - - - ja jonka lopputulemia koko kansakunta sydän kylmänä 
odottaa”. Selostettuaan sitten miten kiista loka-marraskuussa oli 
edennyt, käänsi Hapan katseensa kohti tulevaa esittäen oman rat-
kaisuehdotuksensa:

Kun näin pitkälle on ennätetty – niin pelkäämme –, ei riidan ratkaisemiseksi 

enää riitä Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulanta, vaan nykyaikaista po-

liittista kaksintaistelua siinä tarvitaan Japanin ja Italian parlamenttien tyyliin. 

Ja jotta mitään vääryyttä ei aselajien valinnassa tapahtuisi ja jotta mitään 

näkemisenarvoista ei Suomen kansalta menisi hukkaan, ehdotamme, että 

duelli järjestettäisiin Stadionilla (maksullisena, jolloin pääsylipputulot käytet-

täisiin vakauttamiskomitean kokouspalkkioiden maksamiseen) ja että aseiksi 
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valittaisiin – ei talikot eikä tussarit eikä edes atomipommitkaan, vaan – bume-

rangit.494

Voimainmittely jatkuu, laajenee ja päättyy sitten toistaiseksi

Junnilan ja Kekkosen kamppailussa ei alkujaankaan ollut kyse vain 
herrojen keskinäisestä välienselvittelystä, mutta avoimeksi hallituk-
sen ja oikeisto-opposition väliseksi sanasodaksi yhteenotto laajeni 
vasta joulukuun 1951 alussa. Laajentumisen sysäsi liikkeelle ennen 
muuta Väinö Leskisen budjetin yleiskeskustelun yhteydessä käyt-
tämä puheenvuoro, jossa tämä sosialidemokraattien vahva mies 
vaati – samoin kuin Kekkonen aikaisemmin – oikeisto-oppositiota 
lopettamaan vakauttamisohjelman ja erityisesti sen yksityiskohtien 
arvostelun. Kritiikin sijaan Leskinen peräsi oikeistolta omaa positii-
vista ohjelmaa taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi.495

Kokoomuslaisista Leskisen puheita kommentoivat mm. T. A. 
Wiherheimo, Tuure Junnila ja Arvo Salminen. Terävimpiä sanoja 
käytti Junnila, joka puolusti tiukasti opposition toimintavapautta ja 
ihmetteli Leskisen halua sen rajoittamiseen:

Minä olen tähän asti ollut toteavinani, että hän ei ole niiden ajatussuuntien ja 

niiden maiden erityinen ystävä, joissa oppositio on vaimennettu ja kansalaisil-

la ei ole muuta tehtävää kuin tylsän kuuliaisesti alistua siihen, mitä kaikkival-

tias ja kaikkiviisas hallitus suvaitsee käskeä ja määrätä (Eduskunnasta: Eikö 

tämä ole vähän liikaa!).

 No, en minä tosissani halua epäillä ed. Leskisen hyvää demokraattista 

mielenlaatua. Hän on puhunut muuten vain pehmoisia ajattelematta nenään-

sä pitemmälle. Tällainen on kuitenkin – toistaakseni herra Leskisen omia sa-

noja, – edesvastuutonta leikittelyä suurilla ja vakavilla asioilla. Me tulemme 

täällä oppositiossa hyvin tarkasti pitämään kiinni oikeudestamme arvostella 

hallituksen niin vakauttamis- kuin muutakin ohjelmaa sekä kokonaisuutena 

että yksityiskohdissaan. Tämä opposition harjoittama arvostelu on välttämä-

tön suola, jota ilman tämä meidän rakas demokraattinen yhteiskuntamme 

alkaisi hyvin pian haista epäpätevyyden ja mielivallan, korruption ja monien 

muiden mätänemisilmiöiden löyhkältä.
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Leskisen vaatimuksen siitä, että oikeisto-opposition tulisi esittää 
oma positiivinen talousohjelmansa Junnila kuittasi toteamalla, että 
oikeiston toistuva syrjäyttäminen hallitusvastuusta ja talouspolitii-
kan valmistelusta sotien jälkeisinä vuosina oli riistänyt siltä ”mah-
dollisuudet oman positiivisen talouspolitiikan harjoittamiseen”. 
Junnila vakuutti kuitenkin, että ”jos tämä diskriminaation aika jos-
kus päättyy, herra Leskinen voi kyllä olla varma siitä, että meillä on 
silloin oma positiivinen ohjelmamme”.496

Junnilan yleisasenne vakauttamisohjelmaa ja hallituksen ta-
louspolitiikkaa kohtaan oli sangen kriittinen, mutta hän oli valmis 
antamaan hallitukselle tunnustustakin silloin, kun katsoi siihen ai-
hetta olevan. Samassa eduskuntapuheessa, johon Leskisen pu-
heenvuoroa koskevat kommentit sisältyivät, Junnila totesi, että hal-
lituksen ponnistukset olivat ainakin osaltaan olleet vaikuttamassa 
eräisiin myönteisiin kehitysilmiöihin talouden alalla. Junnila mainit-
si erityisesti hinta- ja palkkaoloissa jo runsaan puolen vuoden ajan 
vallinneen suhteellisen rauhan sekä valtiontaloudessa vuoden 
1951 aikana tapahtuneen suotuisan kehityksen.

Mutta vaikka yhtä ja toista positiivista olikin saatu aikaan, ei 
Junnila voinut yhtyä hallituksen piiristä lausuttuihin korostuneen 
optimistisiin arvioihin vakauttamisen mahdollisuuksista. Junnila 
epäili hallituksen optimismin johtuvan siitä, ”että siellä katsellaan 
vakauttamista verraten lyhyestä, vain muutaman kuukauden nä-
kökulmasta, ajatellen ehkä, että kullakin ajankohdalla olkoot omat 
murheensa”. Vakauttamisen tarkasteleminen hiukankin pidemmäl-
lä tähtäimellä toi Junnilan mukaan esille tosiasioita, ”jotka panevat 
epäilemään liian optimismin oikeutusta”. Junnila mainitsi esimerk-
kinä suhdannepidätyksillä pitkälti rahoitetun uuden pisteostojärjes-
telmän, johon pidemmällä aikavälillä ja muuttuvien konjunktuurien 
vallitessa liittyi ilmeinen palkkapoliittisen kriisin mahdollisuus, kun 
tuotteiden keinotekoisesti alhaalla pidetyt hinnat suhdannepidä-
tysten päättyessä tai suhdanteiden heikentyessä ponnahtaisivat 
ylöspäin. Ennen kuin hallituksen taholta oli vakuuttavasti osoitettu, 
miten vakauttamisohjelman sisältämiin ristiriitaisiin ja keinotekoi-
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siin järjestelyihin liittyvistä vaaramomenteista aiotaan selviytyä, ei 
Junnilan mukaan ollut mahdollista varauksettomasti yhtyä hallituk-
sen taholla ilmenneeseen optimismiin.

Junnila tähdensi vielä, ettei varauksellisuus hallituksen opti-
mismia kohtaan ja vakauttamisohjelman epäkohtien esille ottami-
nen suinkaan tarkoittanut sitä,

- - - että vakauttamisohjelmalta kiellettäisiin kaikki arvo ja merkitys. Sillä on 

oma suhteellinen arvonsa, ja ontuvakin vakauttaminen on parempi kuin täysi 

sekasorto. Jos nyt valtalain käsittelyn yhteydessä tai muuten tulee tilanne, 

jossa ei ole valittavana, syystä tai toisesta, muuta kuin kaksi vaihtoehtoa, 

tämä vakauttamisohjelma ja toisaalta tuo täysi sekasorto, silloin vakauttamis-

ohjelma on pakko niellä suurin piirtein nahkoineen karvoineen siihen liittyvistä 

useista epäilyttävistä ja vaarallisista yksityiskohdistaan huolimatta.497

Valtalain yhteydessä poliittiset puolueet todella joutuivat joko – tai 
valinnan eteen. Oli joko asetuttava tukemaan valtalakiesitystä, jon-
ka hyväksymisen myötä hallitus saisi entistä huomattavasti laajem-
mat oikeudet puuttua talouselämän kulkuun: vuokrasäännöstelyä 
oltiin palauttamassa ja hallitukselle oltiin jälleen antamassa valtuuk-
sia rakennustoiminnan, sähkövoiman sekä pyöreän puun viennin 
säännöstelyyn. Viimeksi mainitun säännöstelyvaltuuden hallitus oli 
liimannut valtalakiesityksen kylkeen marraskuun lopussa, kun oli 
käynyt selväksi, ettei vientisäännöstelyä muuten saataisi ajetuksi 
läpi. Tai oli asetuttava vastustamaan valtalakiesitystä, jonka kaatu-
misen arveltiin johtavan kenties eduskunnan hajottamiseen ja uu-
siin vaaleihin, joiden mahdollisuuteen esimerkiksi Kokoomuksen 
keskustoimisto kehotteli puolueen kenttäväkeä varautumaan.498

Valtalain lähetekeskustelussa Kokoomuksen puolesta esiinty-
nyt Päiviö Hetemäki kritisoi vakauttamisohjelman ja valtalain yksi-
tyiskohtia, mutta lausui silti johtopäätöksenään, että hän ei ”näkisi 
mahdollisuuksia ainakaan kokonaan kieltää niitä valtuuksia, joita 
hallitus ohjelmansa toteuttamiseksi nyt on pyytänyt”, koska ”vähäi-
sempikin vakiintuminen ja edistyminen on parempi kuin ei mitään 
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vakiintumista eikä edistymistä” ja koska ”heikkokin järjestys on pa-
rempi kuin kaaos”.499

Hetemäen puheenvuoroon sisältynyt varsin selvä tuenilmaus 
valtalakiesitykselle ja Junnilan budjetin yleiskeskustelun yhteydes-
sä esittämä lausuma – joka oli tulkittavissa siten, että Kokoomus 
kyllä tukee hallitusta, jos vaihtoehtona on joutuminen sekasortoon 
– menivät johtavien hallituspuolueiden edustajilta täysin ohi korvi-
en. Näin voisi päätellä ainakin niistä puheenvuoroista, joita Leski-
nen ja Kekkonen käyttivät valtalain toisen ja kolmannen käsittelyn 
yhteydessä.

Leskinen jakeli 11. joulukuuta haukkuja tasaisesti kaikille hal-
lituksen toimia kritisoineille. Osansa saivat niin kommunistit, Kan-
sanpuolue kuin Kokoomuskin. Yksittäisistä kansanedustajista 
Leskisen tulilinjalle joutuivat mm. Margit Borg-Sundman, Irma Kar-
vikko, Tuure Junnila ja Veikko Vennamo.500

Leskinen kommentoi Junnilan 7. joulukuuta pitämää eduskun-
tapuhetta kauttaaltaan negatiivisessa sävyssä ja ilmaisi erityisesti 
pettymyksensä sen johdosta, että Junnila oli kuitannut niin kevy-
esti vaatimukset oikeiston oman tasapaino-ohjelman julkituomi-
sesta. Kun Junnila ei ollut vaatimuksiin vastannut, tarttui Leskinen 
toimeen ja määritteli itse seuraavaan tapaan ”junnilalaisen” tasa-
paino-ohjelman:

Hänen ohjelmansahan on lyhyesti se, että tasapainopyrkimys hyväksytään 

ilman vientipidätyksiä, ilman koronalennusta, mistä johtuu, ettei voida myös-

kään vuokrien korostusta estää, vaan se on toteutettava. Uutta elinkustan-

nusindeksiä ei ainakaan siinä muodossa kuin se tasapaino-ohjelmassa esiin-

tyy saisi toteuttaa ja hintojen pitäisi antaa kehittyä vapaasti jne. Jos käydään 

tämä ohjelma lävitse, niin jäljelle ei jää kuin muutama yksityiskohta, joka sitten 

tästä parhaillaan käsiteltävänä olevasta tasapainopyrkimyksestä voitaisiin hy-

väksyä, kun kaikki muu olisi hylättävä, ja jäljelle jää siis tyhjä periaate - - -, jota 

ei voi toteuttaa.
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Leskinen suositteli vielä Junnilalle,

- - - niin oppinut kuin hän onkin, että kun politiikka nyt ei ole matematiikkaa 

eikä siinä aina ole niin kovasti logiikkaakaan, - - - , niin silloin olisi hyvä, että 

hän pyrkisi myöskin tähän halveksimaansa realipolitiikkaan perehtymään, 

koska sen oppiminen on hyvin tärkeätä, jos mieli myöskin, niin kuin ilmeisesti 

ed. Junnilan tarkoituksena on, tällä politiikan tiellä päästä eteenpäin.501

Valtalain toisen käsittelyn yhteydessä 11. joulukuuta tehtiin kaksi 
muutosesitystä, joiden johdosta pääministeri Kekkonen ilmoitti, 
että mikäli ne tai jompikumpi niistä hyväksyttäisiin, merkitsisi se 
samalla epäluottamuslauseen antamista hallitukselle. Ensin muu-
tosesityksiä äänestytettiin toisiaan vastaan, jolloin Kansanpuolu-
een Heikki Kanniston tekemä esitys voitti kommunistien taholta 
tehdyn esityksen. Lopullisessa äänestyksessä vastakkain olivat 
suuren valiokunnan mietintö ja Kanniston esitys. Ensin mainittu 
voitti selvästi, saaden taakseen Junnilan ja 130 muun edustajan 
äänet. Kanniston esityksen puolesta äänesti 49 edustajaa: kom-
munistit, 4 maalaisliittolaista, 2 kansanpuoluelaista ja 2 kokoomus-
laista.502

Kekkonen käytti ensimmäisen puheenvuoron valtalain tullessa 
kolmanteen käsittelyyn 15. joulukuuta. Pääministeri teki aluksi sel-
koa ajankohdan taloudellisesta tilanteesta, päätyen sen suhteen 
verrattain positiiviseen loppuarvioon. Sitten hän siirtyi taloudesta 
politiikkaan ja ryhtyi tarkastelemaan hallituksen vakauttamispoli-
tiikkaa kritisoineen opposition toimintaa. Kekkonen kävi oitis por-
varillisen opposition sekä Junnilan ja muiden ”oikeiston viisaiden 
kirjanoppineiden” kimppuun. Pääministerin mielestä oli syytä ih-
metellä,

- - - että porvariston piirissä on esiintynyt kansanedustajia, jotka ovat valmiit 

kaatamaan koko vakauttamisohjelman jonkin heille epämieluisan yksityiskoh-

dan vuoksi (Oikealta: Missä se semmoinen porvari on?). Vastustusta perus-

tellaan kansantaloudellisella oppineisuudella ja siihen vedoten väitetään, että 

me jotka pidämme kiinni tästä kauneusvirheitä sisältävästä, mutta toteutta-
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miskelpoisesta ohjelmasta muka halveksisimme kirjaviisautta. Emme me sitä 

halveksi – mekin olemme lukeneet joitakin kirjoja, jopa oppineetkin niistä, ja 

annamme täyden arvon kirjojen viisaudelle, viisaiden kirjojen viisaudelle. - - -

 On selvää, että kansantalousmiehet ovat hyvin tarpeellisia yhteiskun-

nassamme. Vaikka nyt hieman varmasti liioitellen on sanottu, että kansanta-

lousmies on sellainen henkilö, joka tietää huomenna, minkä vuoksi se, mitä 

hän ennusti eilen, ei toteutunutkaan tänään, niin tällaiset henkilöt ovat yhteis-

kunnassa sittenkin erittäin hyödyllisiä ihmisiä. He ovat jopa välttämättömiä. 

Mutta silloin, kun he reformaattorin innolla hyökkäävät politiikkaan, on heidän 

ensiksi opeteltava eräs uusi taloudellisiin ratkaisuihin vaikuttava tekijä, nim. 

se, että elävässä demokraattisessa yhteiskunnassa paras saattaa olla hyvän 

vihollinen.

Tämän osin huumoripitoisen opetusosuuden jälkeen vitsit loppuivat 
ja Kekkonen alkoi rusikoida oikeisto-oppositiota tositarkoituksella. 
Ensin hän kävi Junnilan kimppuun, tämän nimeä tosin mainitse-
matta, yhä ilmeisen katkerana siitä, että Junnila oli mennyt syyt-
tämään Maalaisliittoa talonpojan asian unohtamisesta ja antanut 
näillä puheillaan yllykettä Maalaisliiton sisäiselle oppositiolle. ”Tällä 
yllytyksellä oli joko se tarkoitus, että koetettiin hoitaa ehtymässä 
olevia vaalivesiä taikka sitten tarkoituksellisesti haluttiin torpedoi-
da koko vakauttamisohjelma”, väitti Kekkonen. Pääministeri lausui 
vielä ”tunnustuksen” siitä, ”että näinkin läpinäkyvä yritys kantoi sa-
toa, mutta onneksi hyvin vähäistä ja sekin nähtävästi mustaruos-
teen syömää”.

Seuraavaksi oli ohjelmassa peittelemättömän halveksunnan 
sävyttämä purkaus, jonka kohteeksi joutui Kansanpuolue yleen-
sä ja erityisesti Heikki Kannisto, joka oli valtalain toisessa käsitte-
lyssä juljennut esittää muutosesityksen, jonka menestyminen olisi 
kaatanut koko hallituksen. Eduskunnan äänestyspöytäkirjoja tutki-
malla pääministeri oli saanut selville paitsi niiden edustajien nimet, 
jotka olivat menneet Kanniston esitystä äänestämään, niin myös 
sen, että ”lähes puolet hallituspuolueen, ruotsalaisen kansanpuo-
lueen edustajista joko äänestivät tyhjää tai olivat tietoisesti poissa”. 
Kekkonen kysyikin ivallisesti ”katsooko ruotsalainen kansanpuolue 
kuuluvansa hallituspuolueisiin vai oppositiopuolueisiin”.
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Kun porvareita ei enää ollut kuritettavaksi, kääntyi Kekkonen 
kommunistien puoleen. Pääministerin puheen tyylilaji muuttui sa-
malla kuin taikaiskusta. Iva ja halveksunta jäivät pois ja tilalle tuli 
rauhallisuutta sekä sovittelevaa tyynnyttelyä, vaikka kommunistit 
olivat koko syksyn kiihkeästi vastustaneet hallituksen vakauttamis-
suunnitelmia ja pitivät valtalakiakin lähinnä lännen sotavalmistelui-
hin liittyvänä salajuonena.503

Kekkosen puhe herätti oikeiston taholla ihmetystä ja arvos-
telua. ”Mikä suuri valtiomiesteko - - - siinä taas suoritettiinkaan 
Suomen kansan eduskunnan edessä”, ironisoi Kansanpuolueen 
Esa Kaitila, joka arvosteli ankarasti myös Leskisen valtalain toisen 
käsittelyn yhteydessä käyttämää puheenvuoroa ja yleensäkin hal-
lituksen vakauttamispolitiikkaa. Kriittisyydestään huolimatta Kaitila 
oli kuitenkin valmis antamaan hallitukselle sen pyytämät sääntely-
valtuudet, mutta edellytti, että hallitus myös todella ottaa vastuun 
politiikkansa onnistumisista ja epäonnistumisista, mikäli se pyytä-
mänsä valtuudet saa.504

Kokoomuksen Arvo Salmisen mielestä Kekkosen pitkä puhe, 
”joka oli paljon pitempi kuin se oli arvokas”, tuntui kummalliselta 
erityisesti sen vuoksi, että pääministeri kohdisti moitteensa juuri 
Kokoomukseen, joka ”kuitenkin on kai ratkaisevasti vaikuttanut hal-
lituksen toimenpiteiden hyväksymiseen”. Salminen ihmetteli myös 
sitä, että Kekkonen ”suorastaan silkkikäsineillä siveli niitä, jotka - 
- - ovat kaikkein järjestelmällisimmin ja voimakkaimmin vastusta-
neet hallituksen pyrkimyksiä”. Kokoomuksen puheenjohtaja totesi 
vielä lopuksi, ”että se tyyli, jolla herra pääministeri tänään esiintyi 
nimenomaan oikeistoa kohtaan, ei edistä vakauttamispyrkimyksen 
eteenpäinmenoa eikä rakenna millään tavalla suuremman yhteis-
ymmärryksen saamista ja hyvän tahdon lisäämistä tässä eduskun-
nassa”.505

Kekkosen puhetta arvosteli myös Junnila, joka aloitti kommen-
toimalla puheeseen sisältynyttä katsausta viimeaikaiseen talous-
kehitykseen. Junnila täsmensi muutamia Kekkosen talouskatsauk-
seen sisältyneitä tietoja, mutta yleisesti ottaen katsaus oli Junnilan 
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mielestä ”verraten asiallinen”, jopa niin asiallinen, että Junnila sai 
aiheen epäillä, että ”tuon osan puhetta oli kirjoittanut pääministerin 
sihteeri tai joku virkamies”.

Kekkosen puheen poliittinen osa, ”joka ilmeisesti oli herra 
pääministerin itsensä kynästä lähtenyt”, oli Junnilankin mielestä 
”hämmästyttävän epäasiallista ja vähän rakentavaa” kuultavaa. 
”Turhanpäiväisiä ja arvottomia letkauksia vähän joka suunnalle, 
ei mitään vakavaa kokoavaa linjaa, jota maalla sentään on oikeus 
pääministeriltään odottaa.”

”Herra pääministeri uudisti vanhan väitteensä, että kun täältä 
oikeiston taholta on arvosteltu vakauttamisohjelmaa, oikeisto on 
sillä pyrkinyt torpedoimaan koko vakauttamisen. Hän teki tämän 
väitteensä, vaikka hän hyvin tietää, että se ei pidä paikkaansa”, 
ihmetteli Junnila. Sitä paitsi:

Herra pääministeri viittaa jälleen noihin poliittisiin realiteetteihin, joita me tääl-

lä oikealla emme muka ymmärrä. Kyllä me ne ymmärrämme. Hallituspuolueil-

la on vankka enemmistö eduskunnassa ja siis poliittiset mahdollisuudet ajaa 

lävitse todella tyydyttävä talouspoliittinen vakauttamisohjelma. Tuloksena on 

kuitenkin tämä nykyinen ohjelma, johon jokainen asiantuntija hiukankin pitem-

mällä tähtäimellä ajatellen pakosta suhtautuu epäilyksin. Hallituspuolueet ei-

vät siis ole kyenneet parempaan, ja tämä hallituspuolueitten talouspoliittinen 

kykenemättömyys on se poliittinen realiteetti, johon meidän oikealla valitetta-

vasti todellakin on alistuttava.

Lopuksi Junnila vakuutti kuitenkin jälleen kerran, ”että jos on va-
littavana kaaoksen tai tämän puutteellisen, ontuvan vakauttamis-
ohjelman välillä, me täällä oikealla kyllä valitsemme tämän jälkim-
mäisen. Kokoomus ei tule koskaan olemaan kommunistien rinnalla 
saattamassa maata taloudelliseen ja poliittiseen sekasortoon.”506

Pääministeri Kekkonen käytti vielä lyhyen puheenvuoron, joka 
oli tarkoitettu lähinnä vastaukseksi siihen kritiikkiin, jota oikeisto oli 
hänen edellisen puheenvuoronsa johdosta esittänyt. Kekkonen 
aloitti Junnilaa kohden tähdätyllä ivallisella heitolla, mutta vaihtoi 
sitten tyyliä ja sanoi olevansa ”ensimmäinen mies myöntämään 
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sen, että vaikka tämä vakauttamisohjelma saataisiinkin eduskun-
nan enemmistön hyväksymisellä toteutetuksi, niin siihen pitempää 
tähtäintä käyttäen sisältyy monia vaaratekijöitä, ja vaatii luonnol-
lisestikin työtä pitkäjännitteisemmän ohjelman luomiseksi, että 
nämä vaaratekijät voitaisiin välttää”.507

Lopetettuaan jo kertaalleen puheenvuoronsa Kekkonen pala-
si vielä ääneen täsmentääkseen Kokoomukseen suuntautunutta 
arvosteluaan. Kekkonen selitti, ettei hänen arvostelunsa ollutkaan 
kohdistunut Kokoomukseen kokonaisuutena. ”Mutta se seikka, että 
minun on täytynyt puhua oikeisto-oppositiosta, johtuu siitä, että ko-
koomuspuolueen piirissä on esiintynyt mielipiteitä, jotka ovat sitä 
laatua, että niitten vaikutus olisi voinut merkitä koko vakauttamis-
ohjelman kaatumista.”508

Kekkonen oli joko aidosti tai tarkoituksellisesti hakoteillä yrit-
täessään jakaa kokoomuslaisia susiin ja lampaisiin, sillä mitään 
asiallista eroa ei Junnilan ja muiden kokoomuslaisten suhtautu-
misessa vakauttamisohjelmaan ollut. Kekkosen henkilökohtaisen 
hyökkäyksen kohteeksi joutunut Junnila toki käytti kovinta kieltä 
antaessaan takaisin, mutta tunnusti yhtä kaikki vakauttamisoh-
jelman positiiviset ansiot ja korosti sitä paitsi aktiivisemmin kuin 
kenties kukaan toinen kokoomuslainen, ettei Kokoomus tule liittou-
tumaan kommunistien kanssa. Mikään ei kuitenkaan auttanut, sillä 
Junnila oli jo kuolemansyntinsä tehnyt, kun oli mennyt antamaan 
virtaa Maalaisliiton oppositiolle. Kekkonen toi itsekin peittelemättä 
esille sen, mistä kenkä puristi lausuessaan, että hänen mielestään 
”tuomittavinta on ollut se alku, jolla eräs kokoomuspuolueen edus-
kuntaryhmän jäsen koetti hajottaa maalaisliiton, tietäen hyvin, että 
maalaisliiton hajalleen johdattaminen olisi vienyt myöskin vakaut-
tamisohjelman karille”.509

Kekkosen puheenvuoro jäi päätösrepliikiksi koko syksyn 1951 
jatkuneessa Junnilan ja Kekkosen välisessä ensimmäisessä voi-
mainmittelyssä, jonka tuskin kukaan ennusti jäävän herrojen vii-
meiseksi yhteenotoksi politiikan kentillä. Samana joulukuun 15. 
päivän iltana päättyi myös valtalain kolmas käsittely. Niin kommu-
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nistit kuin oikeisto-oppositiokin äänestivät lain kiireellisyyden puo-
lesta ja vaikka kommunistit lopullisessa äänestyksessä olivat lain 
hyväksymistä vastaan, sai hallitus pyytämänsä laajat sääntelyval-
tuudet. Kun vuoden 1952 budjetti vielä oli saatu vajaata viikkoa 
myöhemmin hyväksytyksi, hiljeni valtiopäivätoiminta runsaan kuu-
kauden ajaksi.510

Syksyn 1951 satoa

Hallitus oli huomattavasti vahvempi syksyn 1951 päättyessä kuin 
oli ollut sen alkaessa. Valtalaki takasi hallitukselle entistä suu-
remmat valtuudet puuttua talouselämän kulkuun, vakauttamisoh-
jelman toteuttaminen eteni hallituksen suunnitelmien mukaan ja 
yleensäkin punavihreä hallituskoalitio näytti olevan vakiintumaan 
päin. Kaikki tämä vahvisti luonnollisesti myös pääministeri Kekko-
sen asemaa.511

Oppositio osoittautui syksyn 1951 aikana jos mahdollista vielä 
heikommaksi ja hajanaisemmaksi kuin ennakolta olisi voinut olet-
taa. Kokoomuksen ja kommunistien välinen yhteistoiminta oli täy-
sin poissuljettu ajatus eikä Kansanpuolueen poliittisesta ominais-
laadusta vielä syksyn lopullakaan saanut täyttä selvyyttä.

Kokoomuksen kannalta tilanne oli turhauttava, sillä puolueen 
alle 30 hengen ryhmä ei pystynyt yksinään edes lykkäämään pe-
rustuslain säätämisjärjestystä edellyttäneitä lakiesityksiä yli vaa-
lien. Asiallisesti ottaen oli tietenkin vahinko, että hallitus sivuutti 
Kokoomuksen vakauttamisohjelmaa koskeneen sisällöllisen kritii-
kin, olivathan monet esille nostetuista ongelmista – kuten kysymys 
hinta- ja palkkapolitiikan kestävästä hoidosta muuttuvien kansain-
välisten suhdanteiden vallitessa – erittäin keskeisiä. Mutta niin kuin 
politiikassa asian laita yleensä on, sanalla on valtaa vain silloin, 
kun sen takana on riittävästi voimaa, jota käyttämällä tai jonka käy-
töllä uhkaamalla vastustaja voidaan pakottaa toimimaan halutulla 
tavalla.
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Junnila ei syksyn kuluessa saamistaan reaalipolitiikan oppi-
tunneista huolimatta menettänyt uskoaan opposition esittämän 
arvostelun merkitykseen. Hän kirjoitti tammikuussa 1952, että 
vaikka opposition vakauttamisohjelmaa koskeva ”kritiikki tullaan 
tietysti leimaamaan, kuten niin monta kertaa tähänkin asti, vakaut-
tamisen sabotoimiseksi”, niin siitä ei kannata välittää, koska ”op-
position suorittama tiukka, mutta asiallinen kritiikki on hallitukselle 
’piikki lihassa’, piikki, joka ravistelee hallituksen itsetyytyväisyyden 
unesta ja puoluepoliittisten pyrkimysten pimennosta valveilla ole-
van julkisen mielipiteen valokeilassa suoritettavaan tähänastista 
tehokkaampaan ja vakavampaan toimintaan”.512

Jos Junnilan vakauttamisohjelmaa koskenut kritiikki jäikin sisäl-
löllisesti tuloksettomaksi, sai hän valtakunnan pääministerin kans-
sa käymänsä tasaväkisen voimainmittelyn myötä ainakin eräänlai-
sen lentävän lähdön poliittiselle uralleen. Kamppailu toi Junnilalle 
kosolti julkisuutta ja hän nousi heti ensimmäisenä eduskuntasyksy-
nään Kokoomuksen näkyvimpien poliitikkojen joukkoon. Junnilan 
voikin sanoa jääneen syksyn 1951 jäljiltä jonkinlaiseen kiitollisuu-
denvelkaan pääministeri Kekkoselle sen johdosta, että tämä – tah-
tomattaan tosin – oli antanut vetoapua nuoren oikeistopoliitikon 
uralle.

Junnila on eräässä haastattelussa todennut syksyn 1951 ta-
pahtumiin liittyen, että ”en minä tietenkään eduskuntaan tullessani 
mikään Kekkosen kannattaja, vielä vähemmän ihailija, ollut, mutta 
ei minulla liioin ollut tarkoitusta heti rikkoa välejäni hänen kans-
saan. Ne nyt vaan puolisattumalta menivät tässä yhteydessä aika 
pahasti poikki.” Junnila muisteli tuossa haastattelussa myös miten 
joutui syksyllä 1951 eduskunnassa samaan hissiin kiukkuisen Kek-
kosen kanssa: ”Se ei ollut paternoster, vaan se oli tällainen tavalli-
nen hissi. Me olimme kahdestaan siinä. Hän aivan puhisi kiukkua 
siinä ja sanoi, että sinut hän kyllä aikoo panna penkin ja seinän 
väliin ja puristaa sillä tavalla, että siinä myös pysyt.”513

Eräs Junnilan ja Kekkosen keskinäisten antipatioiden alkuläh-
de on epäilemättä löydettävissä syksyn 1951 teräväsanaisesta 
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kiistasta. Tämänsuuntaisen arvion esittää myös Kekkosen elämä-
kerran kirjoittaja Juhani Suomi, joka tosin linkittää näkemyksensä 
tarpeettomasti tutkimuskohteensa populistiseen väitteeseen Jun-
nilan yrityksestä kaataa vakauttamisohjelma, minkä väitteen Jun-
nilan eduskunnassa käyttämät puheenvuorot osoittivat moneen 
kertaan perättömäksi.514

1950-luvun alun ajankohtaista tilannetta ajatellen näyttää sel-
vältä, ettei Junnilan ja Kekkosen kiista ainakaan lämmittänyt Ko-
koomuksen ja Maalaisliiton viileitä suhteita. Puolueet olivat tosin 
”pyrkineet yhteisiin kannanottoihin asioissa, joissa porvarilliset 
intressit ovat olleet yhteiset” – kuten Kokoomuksen taholla muo-
toiltiin515 –, mutta mistään laajemmasta pyrkimyksestä porvarilli-
seen yhteistyöhön ei voi edes puhua. Junnilan ”talonpojan asiaan” 
kohdistama huomio, joka varsinaisesti oli saanut Kekkosen pillas-
tumaan, antoi toisaalta tiettyjä viitteitä siitä, että jonkinlainen yh-
teinen sävel olisi kenties ollut löydettävissä Kokoomuksen ja ”mus-
taruosteen syömien” oikeistoagraarien kesken.

Syksyn 1951 alkaessa Kokoomus oli antanut tukensa Kekko-
sen jatkolle pääministerinä, saamatta vastineeksi edes lämmintä 
kättä. Poliittisen oikeiston tulon hallitukseen heti kärkeen poissul-
kenut Kekkonen elätteli sen sijaan pitkään toiveita kommunistien 
saamisesta hallitukseensa. Kokoomus puolestaan edusti johdon-
mukaisesti sitä kantaa, ettei kommunisteja saanut päästää halli-
tukseen ja olikin onni, ettei Kekkonen sentään julkisesti julistanut 
toiveitaan, sillä hänen arveluttavan pehmeänä pidetty suhtautu-
misensa äärivasemmistoon herätti jo muutenkin epäilyksiä oikeis-
tolaisten keskuudessa. Suuria epäluuloja herätti myös Kekkosen 
rajattomana pidetty poliittinen kunnianhimo, jonka johtamana tä-
män pelättiin olevan valmis uhraamaan lähes mitä tahansa omaa 
uraansa edistääkseen. Kokoomuslaisten epäilykset ja epäluulot 
eivät varmaankaan kaikin osin olleet oikeutettuja, mutta toisaalta 
Kekkonen ei paljoakaan ponnistellut niiden hälventämiseksi, vaan 
antoi päinvastoin jatkuvasti aihetta yhä uusille epäilyksille. Kuvaa-
vaa on, että pelkästään joulukuussa 1951 pääministerin toiminta 
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ja sen motiivit joutuivat kahteen eri otteeseen epäilyksen alaisik-
si. Kommunistien perääntyminen valtalakikäsittelyn loppusuoralla 
herätti epäilyksiä siitä, että Kekkonen oli mennyt lupaamaan kom-
munisteille jotain vastineeksi näiden tuesta. Vain viikkoa ennen 
valtalakikäsittelyn huipentumista oli eduskunnassa nostettu esille 
koko syksyn kiertänyt huhu joka väitti, että Kekkonen olisi kolmatta 
hallitustaan kootessaan sopinut sosialidemokraattien kanssa tiet-
tyjen talouselämän alojen sosialisoinnista.516

Vapaan talouden ja yksityisyrittäjien puolustaja

Sosialisoinnin haamu palaa näyttämölle

Sosialisointi, siis työväenliikkeen perinteisesti tavoittelema yksityi-
sen omaisuuden ja varsinkin tuotantovälineiden ottaminen valtion 
haltuun, oli herättänyt Suomessa runsaasti keskustelua ns. vaaran 
vuosien aikana, mutta tekojen puolella sosialisointi oli edennyt vain 
vähän. Vuonna 1946 asetetun sosialisointikomitean ehdotukset 
neljän tuotantoalan sosialisoimisesta eivät olleet johtaneet tulok-
seen ja 1950-luvulle tultaessa sosialisointi vaikutti jo keskustelunai-
heenakin menettäneen ajankohtaisuutensa. Suomen talouselämä 
oli itse asiassa selvinnyt hämmästyttävän vähällä koko Eurooppaa 
1940-luvulla koetelleesta sosialisointiaallosta, joka esimerkiksi 
Englannissa ja Ranskassa oli johtanut laajojen sosialisointiohjel-
mien toimeenpanoon.517

Kaiken tapahtuneen tai pikemminkin tapahtumatta jääneen 
jälkeen taloudellisen vapauden kannattajien ei ollut helppo uskoa 
todeksi väitteitä, jotka kertoivat Kekkosen kolmannen hallituksen 
muodostamisvaiheessa solmitusta salaisesta sosialisointisopimuk-
sesta. Epäusko paistaa myös väitteet eduskunnassa 7. joulukuuta 
1951 esille ottaneen Junnilan käyttämästä puheenvuorosta:
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- - - Minulle on väitetty, että päähallituspuolueitten kesken solmitussa sopi-

muksessa olisi myös eräitä kohtia, joita ei ole saatettu julkisuuteen, mutta 

joissa olisi periaatteessa sovittu mm. eräistä sosialisoimistoimenpiteistä; lä-

hinnä olisi kai kysymys voimalaitosten, lääketeollisuuden ja puhelinlaitoksen 

sosialisoimisesta. Tämä tuntuu niin mielettömältä, että koko jutun kuittaisi 

mieluimmin pelkällä olkapäitten kohautuksella, mutta valitettavasti tuo huhu 

on kantautunut korviini taholta, jota ei voi noin vain sivuuttaa. En ihmettele 

tässä yhteydessä niinkään paljon sosialidemokraatteja, - - -, mutta mahdot-

tomalta tuntuu, että maalaisliitto voisi olla niin varomaton, että se lähtisi tuol-

laisiin sopimuksiin. Hyvä olisi kuitenkin saada huhu selväsanaisesti peruute-

tuksi, muuten aletaan epäillä, että maalaisliittoakin yhä janottaa vanha suola 

kolmen suuren surullisen kuuluisan sosialisoimissopimuksen ajoilta.518

Pääministeri Kekkonen oli läsnä eduskunnan istunnossa 7. joulu-
kuuta ja olisi näin ollen voinut heti tuoreeltaan ottaa kantaa sosia-
lisointiväitteiden todenperäisyyteen. Kekkonen ei kuitenkaan lau-
sunut sanaakaan, vaan poistui istuntosalista jättäen eduskunnan 
epätietoisuuden valtaan. Pääministerin välttelevä käytös ihmetytti 
myös lehdistöä ja etenkin Uusi Suomi vaati tiukasti, että totuus so-
sialisointiasiassa olisi tuotava suoraan ja kiertelemättä julki.519

Hallitus myöntyi antamaan STT:n kautta lyhyen tiedonannon, 
jossa todettiin, että hallitussopimus oli saatettu julkisuuteen ja että 
hallituksen ohjelma määräytyi sen mukaan, mutta ei suoraan kiis-
tetty tai myönnetty mahdollisen sosialisointisopimuksen olemas-
saoloa. Tämä oraakkelivastaus ei tyydyttänyt Kokoomusta alkuun-
kaan ja Wiherheimo yrittikin heti ensimmäisen tilaisuuden tulleen 
saada eduskunnassa hallitukselta lisäselvitystä asiaan. Yritys jäi 
tuloksettomaksi, sillä puhemies keskeytti valtalakikeskustelun yh-
teydessä 10. joulukuuta sosialisointiväitteet esille ottaneen Wiher-
heimon puheenvuoron tylysti heti kun tämä mainitsi erään ministeri 
Penna Tervon syyskuun lopulla pitämän puheen, jossa oli koske-
teltu sosialisointikysymyksiä.520

Uusi Suomi kertoi seuraavana päivänä, että Tervo oli pitänyt 
puheensa Nuijamaan työväenyhdistyksen uuden talon vihkiäisissä 
30. syyskuuta 1951, siis välittömästi sen jälkeen kun hallitussopimus 
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oli saatettu julkisuuteen. Lappeenrantalainen Savo-Karjala, jonka 
edustaja oli ollut Nuijamaalla paikalla, oli jo 2. lokakuuta julkaissut 
puheesta selostuksen, jota Uusi Suomi nyt lainasi. Selostuksen 
mukaan ministeri Tervo oli todennut mm., ”ettei sosialidemokraat-
tinen puolue suinkaan ole luopunut sosialisoimisohjelmasta, vaan 
se pyrkii toteuttamaan sitä asteittain demokraattisin keinoin. Todis-
tuksena siitä, että tällä tavalla asiassa päästään eteenpäin, puhuja 
ilmoitti maalaisliiton ja sosialidemokraattien viime hallitusneuvotte-
luissa sopineen lääketeollisuuden, puhelinlaitoksen ja sähkölaitos-
ten sosialisoimisesta.” Uusi Suomi katsoi hallituksen olevan Tervon 
puheen johdosta vähintään selityksen velkaa.521

Uusi Suomi odotti kärsivällisesti eduskunnan syysistuntokau-
den loppuun saakka, että hallitus olisi antanut salaisen sosialisoin-
tisopimuksen olemassaoloa koskeneisiin väitteisiin suoran vas-
tauksen. Hallituksen jäseniä näytti kuitenkin sitovan jonkinlainen 
vaikenemisen laki, niin täydellinen hiljaisuus asian ympärillä vallit-
si. Uuden Suomen mielestä ”tällainen vaikeneminen on jo sellais-
ta yleisen mielipiteen halveksimista, joka huonosti pukee sellaisia 
puolueita, jotka ehtimiseen kehuvat ylenpalttista demokraattisuut-
taan”. Uuden Suomen mukaan oli olemassa ”kolme eri vaihtoehtoa: 
1) mainittu lappeenrantalainen lehti on väärin selostanut ministeri 
Tervon puhetta, 2) ministeri Tervo on väärin selostanut maalaislii-
ton ja sosiaalidemokraattien välistä hallitussopimusta, 3) hallitus-
neuvotteluissa on todella sovittu mainittujen alojen sosialisoinnis-
ta”. ”Pitäisi olla erittäin yksinkertainen asia ilmoittaa, mikä näistä 
vaihtoehdoista pitää paikkansa ja mitkä kaksi siis ovat vääriä”, ko-
rosti Uusi Suomi ja vetosi vielä lopuksi, että ”ei vain joulurauhan 
levittämiseksi epätietoisen kansan mieliin vaan myös asian laajan 
periaatteellisen kantavuuden takia on odotettava, että asiaan an-
netaan selvä ja arvovaltainen selitys”.522

Punamultahallituksen edesottamuksiin kriittisesti suhtautu-
nut Kauppalehti ei kaivannut mitään selityksiä. Sen mielestä ajan 
merkit osoittivat selvästi, että ”hallitus ajaa eri aloilla sosialisoi-
mista määrätietoisesti”. Tuorein esimerkki tästä oli Kauppalehden 
mukaan esitys valtion hankintakeskuksen toimintapiirin laajenta-
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misesta, jonka lehti näki tähtäävän suoraviivaisesti kaupan alan 
sosialisointiin. Kauppalehti näki sosialisointipyrkimyksiä myös voi-
malaitostalouden ja liikenteen aloilla. Sitä paitsi olivat eräät hal-
lituspuolueiden edustajat tehtailleet eduskunnassa aloitteita lää-
keteollisuuden sosialisoinnista. ”Kun tosiseikat ovat tällaiset, on 
verraten merkityksetöntä, ovatko hallituspuolueet oikein allekirjoi-
tetuin sopimuksin vahvistaneet sosialisoimistavoitteiden laadun ja 
määrän”, Kauppalehti totesi.523

Junnila palasi sosialisointiteemaan vielä ennen joulua Sata-
kunnan Yrittäjään kirjoittamassaan lyhyessä artikkelissa. Junnila 
oli edelleen epäuskoinen sen suhteen, että sosialidemokraatit ja 
Maalaisliitto olisivat voineet mennä tekemään joitain sosialisoin-
tisopimuksia. ”Tuntuu uskomattomalta, että hallituspuolueilla olisi 
niin vähän harkintakykyä, että ne lähtisivät lisäämään talouspoliit-
tisia vaikeuksiamme, jotka muutenkin ovat kyllin suuret, tällaisilla 
tarpeettomilla ja vaarallisilla kokeiluilla.”524

Kekkosen kolmas hallitus ei milloinkaan kertonut suoraan teh-
tiinkö hallituksen muodostamisvaiheessa syksyllä 1951 jonkinlai-
nen salainen sosialisointisopimus vai ei. Joitain viitteitä sopimuk-
sen olemassaolosta tosin saatiin, mutta vasta myöhempi tutkimus 
on vahvistanut, että puhelinliikenteen valtion haltuun ottamisesta 
ja valtion aseman vahvistamisesta lääketeollisuudessa ja voima-
teollisuudessa oli hallitusta muodostettaessa todellakin sovittu. 
Sosialisointeihin päädyttiin sinänsä hyvin tyypillisen poliittisen 
kaupankäynnin tuloksena. Hallitussopimuksesta neuvoteltaessa 
sosialidemokraatit olivat ilmoittaneet, että he suostuvat Kekkosen 
esittämään välitysehdotukseen, mutta vain sillä ehdolla, että Maa-
laisliitto vastaavasti hyväksyy joukon sosialidemokraattien esittä-
miä vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin kuuluivat mm. mainittujen 
alojen sosialisoinnit. Sosialidemokraatit siis olivat kiistatta aloit-
teentekijän asemassa tässä sosialisointioperaatiossa. Maalaislii-
ton nimissä hyvin itsenäisesti hallitusneuvotteluja käynyt Kekkonen 
puolestaan laati sosialisoinnit sisältäneen kompromissiesityksen, 
jonka pohjalta lopullinen hallitussopimus syntyi. Kekkonen oli näin 
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ollen ilman epäilyksiä toinen aktiivinen osapuoli sosialisointipää-
töksiä tehtäessä. Muiden maalaisliittolaisten rooli ei sen sijaan käy 
aivan riidattomasti ilmi Kekkosen kolmannen hallituksen muodos-
tamisvaihetta koskevista tutkimuksista. Joltisellakin varmuudella 
voinee kuitenkin sanoa, että Maalaisliiton eduskuntaryhmä oli joka 
tapauksessa ainakin tietoinen siitä, että Kekkonen oli mennyt sopi-
maan sosialidemokraattien kanssa sosialisoinneista.525

Vaikkei salaisen sosialisointisopimuksen olemassaolo aikalai-
sille paljastunutkaan, niin on selvää, että jo hallituksen itsepintai-
nen vaikeneminen sopimusta koskevien väitteiden edessä herätti 
taloudellista vapautta arvostavissa piireissä epäilyksiä hallituksen 
todellisia pyrkimyksiä kohtaan. Sitä paitsi ilman sosialisointisopi-
musta koskevaa tietoakin alkoi viimeistään keväällä 1952 jokaiselle 
asioita seuraavalle selvitä, että hallitus pyrki aggressiivisesti lisää-
mään valtion vaikutusvaltaa talouden alalla.

Onko maallamme varaa Kekkosen 
teollistamissuunnitelmaan?

Pääministeri Kekkonen teki alkuvuodesta 1952 kaksi näyttävää 
poliittista avausta, joista ensimmäinen koski ulkopolitiikkaa. Sai-
rastumisen takia pitämättä jääneessä, mutta Maakansan julkaise-
massa puheessaan, joka tunnetaan ns. pyjamantaskupuheena, 
Kekkonen hahmotteli jatkona Suomen ja Neuvostoliiton väliselle 
YYA-sopimukselle pohjoismaista puolueettomuusliittoa, jonka 
myötä teoreettinenkin hyökkäyksen uhka Suomen alueen kautta 
Neuvostoliittoa vastaan poistuisi. Puhe herätti runsaasti huomiota 
niin maamme rajojen ulko- kuin sisäpuolellakin. Neuvostoliitossa 
oltiin suopeita, palvelihan Kekkosen aloite täysimääräisesti sikä-
läisiä tarkoitusperiä. Pohjolassa reaktiot olivat kahden suuntaisia. 
Ruotsalaisten asenne oli voittopuolisesti myönteinen, tanskalais-
ten ja norjalaisten puolestaan kielteinen. Kekkosen aloitteen toteu-
tuminen olisi edellyttänyt Tanskan ja Norjan eroa NATO:sta, joten 
oli hyvin ymmärrettävää, ettei aloite ottanut tulta noissa maissa. 
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Suomessa erityisesti sosialidemokraatit paheksuivat Kekkosen 
puuhastelua kansainvälisellä areenalla ja pitivät parempana sodan 
jälkeen noudatettua varovaisen syrjästäkatsojan ulkopolitiikkaa. 
Kekkonen kärjisti tilanteen hallituskriisin partaalle väittämällä, että 
sosialidemokraattien kritiikki merkitsi vakavaa erimielisyyttä nou-
datettavan ulkopolitiikan suhteen. Sosialidemokraattien nöyrryttyä 
vakuuttelemaan ulkopoliittista solidaarisuuttaan Kekkonen kuiten-
kin perui eroaikeensa.526

Junnila totesi nimimerkillä ”Syrjästäkatsoja” kirjoittamassaan 
artikkelissa, että Kekkosen puheen arvostelemisessa oli syytä 
”olla varovainen niin kauan kuin ei tunne riittävästi niitä olosuhteita, 
jotka puheen pitämiseen ovat johtaneet”. Nimimerkki rohkeni kui-
tenkin kritisoida ”luvattoman kömpelöä” tapaa, jolla puhe saatettiin 
julkisuuteen sosialidemokraatteja informoimatta. Varmaa oli kirjoit-
tajan mukaan myös, ”ettei puhe lisännyt meidän good will’iamme 
Tanskassa eikä varsinkaan Norjassa, ja tuskin lännempänäkään. 
Ajateltakoon vain, miten Kekkonen olisi reagoinut, jos Norjan pää-
ministeri olisi pitänyt samanlaisen puheen ja suositellut Suomelle 
esim. ystävyys- ja avunantosopimuksen irtisanomista ja liittymistä 
Atlantin paktiin.”527

Pyjamantaskupuheen nostattama mielipideaallokko oli tuskin 
ehtinyt tyyntyä, kun alkoi vilkas keskustelu Kekkosen teoksesta 
”Onko maallamme malttia vaurastua?”, jossa pääministeri käsit-
teli teollisuuden investointikysymyksiä. Kekkonen oli tullut vakuut-
tuneeksi siitä, että vain teollisuuden jatkuvan kehityksen myötä 
olisi mahdollista luoda kestävät edellytykset elintason nousulle ja 
maamme vaurastumiselle. Teollisia investointeja olisikin lisättävä, 
vaati pääministeri ja korosti erityisesti Pohjois-Suomen teollista-
misen välttämättömyyttä. Kekkonen oli sitä mieltä, että yksityinen 
yritteliäisyys tuskin lähtisi Pohjois-Suomeen, sille suurelta osin 
tuntemattomiin olosuhteisiin, ennen kuin laajenemismahdollisuu-
det etelässä olisi imetty loppuun. Pääministeri vaatikin tiukasti, että 
valtion olisi huolehdittava Pohjois-Suomen nopeasta teollistami-
sesta. Varat Pohjois-Suomen teollistamiseen voitaisiin Kekkosen 
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mukaan ottaa siitä säästöstä, joka syntyisi sotakorvausten päätty-
misen myötä.528

”Onko maallamme malttia vaurastua?” -teoksen ympärillä käy-
ty väittely ei koskenut niinkään teoksessa hahmotellun teollistamis-
suunnitelman tavoitteita sinänsä, vaan ennen muuta suunnitelman 
toteuttamistapaa. ”Väittely muodostuikin ’ideologioiden kamppai-
luksi’, jossa yksityisyritteisen talousjärjestelmän kannattajat taittoi-
vat peistä valtiojohtoisen talousjärjestelmän kannattajien kanssa”, 
kuten eräs aikalaishavainnoitsija osuvasti kiteytti.529

Kekkonen oli jo etukäteen aavistanut, että vapaan talousjär-
jestelmän kannattajat älähtäisivät hänen suunnitelmistaan. Niinpä 
hän oli liittänyt ”Onko maallamme malttia vaurastua?” -teoksen si-
vuille mm. taulukon, joka osoitti miten pieni valtion omistusosuus 
teollisuudesta – lukuun ottamatta malminlouhintaa – oli verrattuna 
yksityisten omistamaan osuuteen. Kekkonen totesi valtion osuu-
den olevan niin vaatimaton, ”että voimakaskaan valtion sektorin 
laajentaminen ei tulisi muuttamaan maamme tuotantoelämän 
yleistä luonnetta”. Kekkonen vakuutteli myös, että valtio ei tulisi 
pyytämään monopolia Pohjois-Suomen teollisuuslaitosten raken-
tamiseen.530

Pääministerin vakuuttelut eivät vapaan talousjärjestelmän ja 
yksityisen yritteliäisyyden kannattajiin tehonneet. Vallitsevaksi kä-
sityskannaksi noissa piireissä nimittäin muodostui se, ettei Kekko-
sen valtiojohtoista teollistamissuunnitelmaa voisi toteuttaa järkyt-
tämättä maamme talousjärjestelmän perusteita.531

Vapaan talousjärjestelmän kannattajien laajaa joukkoa tarkas-
tellessa kiinnittyy huomio erityisesti kahteen mieheen. Ensinnäkin 
professori Bruno Suvirantaan, joka mm. arvosteli ”Onko maal-
lamme malttia vaurastua?” -teoksen Kansantaloudellisessa Aika-
kauskirjassa ja taittoi yleensäkin tarmokkaasti peistä valtiojohtoi-
suuspyrkimyksiä vastaan. Toinen esiin nouseva henkilö on Tuure 
Junnila, joka aktiivipoliitikoista kenties päättäväisimmin asettui va-
paan talousjärjestelmän puolustajaksi.532

Junnila arvosteli Kekkosen teollistamissuunnitelmia kevään 
1952 kuluessa useilla eri foorumeilla. Kattavin Junnilan esittämistä 
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arvosteluista oli Uudessa Suomessa alakertana julkaistu artikkeli 
”Pääministerin teollistamisohjelma”, jossa Junnila jakoi tasapuoli-
sesti niin kiitosta kuin kritiikkiäkin. ”Onko maallamme malttia vau-
rastua?” -teoksen herättämä vaikutelma oli Junnilan mielestä siinä 
suhteessa ”miellyttävän positiivinen”, että teoksen kirjoittaja ”sel-
västi oivaltaa ja tunnustaa sen avainaseman, mikä nimenomaan 
teollisuuden jatkuvalla kehityksellä on maamme vaurastumiselle”. 
”Kun ottaa huomioon”, Junnila lisäsi,

- - - että arvovaltainen kirjoittajamme on omassa poliittisessa puolueessaan 

tullut ainakin takavuosina tunnetuksi lähinnä juuri sen siiven edustajana, joka 

eräänlaisella nurjamielisyydellä, milteipä kaunalla on monessakin yhteydessä 

suhtautunut siihen pääomanmuodostukseen, mitä maassamme on tapahtu-

nut teollisuuden, kaupan ja pankkitoiminnan piirissä, tällainen suhtautumis-

tavan muutos on sinänsä ilolla pantava merkille. Pääministerimme on tässä 

suhteessa epäilemättä kyennyt kasvamaan tehtäviensä mukana. Kun hän 

milteipä innostuksella huomauttaa, että se ylimalkainen, ponneton harrastus 

teollisuuden kasvua kohtaan, jota kieltämättä kaikissa piireissä on olemassa, 

ei nyt riitä, vaan tarvitaan uusi positiivinen, aktiivinen suhtautumistapa teol-

lisuuden nopeassa tahdissa tapahtuvaa laajentamista kohtaan, tämän totea-

muksen on valmis allekirjoittamaan kuka tahansa.

Junnila oli valmis allekirjoittamaan myös sen Kekkosen edustaman 
käsityksen, jonka mukaan teollistamisponnistukset olisi järkevää 
kohdentaa Pohjois-Suomeen, jossa oli ”runsaasti käyttämättömiä 
mahdollisuuksia, ei vain voimatalouden alalla, johon yleinen huo-
mio on viime vuosina kiintynyt, vaan muissakin suhteissa”. Liiallista 
innokkuutta padotakseen Junnila kuitenkin korosti, että teollista-
miskysymystä olisi tarkasteltava ”tasapuolisesti maan tarpeita ja 
mahdollisuuksia silmälläpitäen” ja varoitti, ettei Pohjois-Suomen 
suhteen saisi langeta ”paikallispatriotismin ja jonkinlaisen Klondy-
ke-romantiikan pauloihin”.

Jos Junnilan asenne pääministerin teollistamisohjelman ylei-
siin tavoitteisiin nähden olikin sangen positiivinen ja kannustava, 
suhtautui hän sitä pidättyväisemmin ja kriittisemmin siihen valtio-
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johtoiseen tapaan, jolla Kekkonen ehdotti ohjelmaansa toteutetta-
vaksi. Junnila tähdensi, että pidättyvän asennoitumisen

- - - ei tarvitse suinkaan merkitä, että sellaisenaan suhtauduttaisiin ehdot-

toman vieroksuvasti kaikkeen valtion teolliseen toimintaan. Meillä on esi-

merkkejä – kuten Enso-Gutzeit Oy ja Outokumpu Oy – valtioenemmistöisistä 

teollisuusyrityksistä, jotka ovat toteuttaneet sellaisen suurisuuntaisen tarkoi-

tusperän (ulkomaisten hallussa olleen teollisuuskonsernin suomalaisiin käsiin 

siirtämisen tai rikkaan malmilöydöksen hyväksi käytön), johon yksityisellä yrit-

teliäisyydellä tuskin olisi ko. ajankohtina ollut mahdollisuuksia. Ja kumpaakin 

viitattua yhtiötä on hoidettu sen jälkeen tavalla, joka hyvin kestää vertailun 

yksityisten hallussa oleviin teollisuusyhtiöihin.

Valtion suoranaisen teollisuuden harjoittamisen tuli kuitenkin olla 
poikkeus eikä sääntö, korosti Junnila ja vaati, että ne varat jotka 
valtion budjetin puitteissa voitaisiin käyttää teollistamistarkoituk-
siin, ”olisi käytettävä niiden yleisten edellytysten luomiseen – esim. 
kuljetusolojen parantamiseen – joiden varassa koko teollistami-
nen lepää”. Varsinainen aktiivinen teollistamistoiminta olisi Junni-
lan mielestä ”jätettävä tohtori Kekkosen halveksimalle yksityiselle 
yritteliäisyydelle”, jonka Junnila vakuutti kykenevän toteuttamaan 
Pohjois-Suomenkin teollistamisen – ”ei ehkä aivan niin kiireellisesti 
kuin pääministeri kuvittelee mahdolliseksi, mutta elimellisemmin, 
varmemmin ja paljon vähäisemmällä julkisella hälyllä”. Uuteen 
Suomeen kirjoittamansa arvostelun lopulla Junnila totesi vielä, 
että ”Kekkosen kuvitelma siitä kauttaaltaan valtiokapitalistisesta 
tavasta, jolla hänen kaavailemansa teollistaminen olisi toteutetta-
va, on osittain haaveellinen, osittain peloittava – senhän esittää 
henkilö, joka kuitenkin on maamme suurimman porvarillisen puo-
lueen johtaja”.533

Puhuessaan Satakunnan kokoomuslaisille Junnila ei ollut ai-
van näin hienovarainen, vaan totesi Kekkosen ajaman valtiokapi-
talistisen ohjelman olevan sellainen, ”että pääministeri Kekkosta 
täytyy tämän jälkeen pitää puolisosialistina ja maalaisliittoa, jos se 
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tässäkin vannoo mestarinsa sanaan, puolisosialistisena puoluee-
na”.534

Taistelu Kemijoesta

Salaista sosialisointisopimusta koskevien huhujen ja ”Onko maal-
lamme malttia vaurastua?” -teoksen myötä uudelleen vauhtiin 
päässyt keskustelu sosialisoinnista ja valtion roolista talouselä-
mässä ei jäänyt pelkästään periaatteellisluontoiseksi väittelyksi. 
Eräiden hallituksen esitysten myötä keskustelua jouduttiin nimit-
täin käymään hyvinkin konkreettisella tasolla siitä, mitkä tulisivat 
tulevaisuudessa olemaan yksityisen yritteliäisyyden toimintamah-
dollisuudet – jos niitä ylipäätään enää tulisi olemaan – tietyillä aloil-
la, joille valtio oli ahnaasti työntämässä lonkeroitaan. Keskustelua 
herättäneisiin hallituksen esityksiin lukeutui esimerkiksi esitys Val-
tion hankintakeskusta koskevan lain muuttamisesta, jolla vapaan 
talouden puolustajat näkivät pyrittävän kaupan asteittaiseen so-
sialisoimiseen. Toinen kiistelyä aiheuttanut lakiesitys koski Yliopis-
ton Apteekin toimintapiirin laajentamista yli koko maan. Esityksen 
pelättiin toteutuessaan vaarantavan yksityisen apteekkitoiminnan 
elinmahdollisuudet. Kuumimman kiistan aiheutti kuitenkin Pohjois-
Suomen teollistamissuunnitelman toteuttamiseen liittynyt hallituk-
sen esitys laiksi ”valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa perustetta-
valle Kemijoki Oy-nimiselle osakeyhtiölle valtion Kemijoessa ja sen 
lisäjoissa omistamat vesivoimaoikeudet”.535

Junnila oli jo tammikuussa 1952 eräässä artikkelissaan kiinnit-
tänyt huolestunutta huomiota hallituksen pyrkimykseen laajentaa 
Valtion hankintakeskuksen ja Yliopiston Apteekin toimintapiirejä. 
Hän oli ensimmäisten joukossa kommentoimassa myös hallituksen 
10. huhtikuuta 1952 antamaa lakiesitystä valtion eri elinten Kemijo-
essa omistamien vesivoimaoikeuksien luovuttamisesta perustetta-
valle valtioenemmistöiselle Kemijoki Osakeyhtiölle. ”Käytännössä 
tämä hanke merkitsee sitä, että valtio pyrkii saamaan ehdottomas-
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ti hallitsevan aseman Kemijoen, maan rikkaimman vesivoimaläh-
teen, sähkövoimalaitosten tulevassa rakentamisessa”, valisti Jun-
nila Uuden Suomen lukijoita.536

Kemijoki Oy:tä koskeva hallituksen esitys tuli eduskunnassa 
laajempaan käsittelyyn vasta syksyllä 1952, mutta jo lisäbudjetin 
lähetekeskustelun yhteydessä 29. huhtikuuta Pohjois-Suomen 
teollistamiskysymys nousi esille, sillä hallitus oli sisällyttänyt lisä-
budjettiin tarkemmin täsmentämättömän miljardin markan määrä-
rahan Pohjois-Suomen liikenneolojen parantamiseen ja kehittämi-
seen.537

Vaikkei Junnila halunnutkaan kokonaan kieltää valtion osal-
listumista Kemijoen rakentamiseen, ilmoitti hän lisäbudjetin lähe-
tekeskustelussa pitävänsä erittäin arveluttavana sellaisen jätti-
läismäisen valtiollisen sähkövoimatrustin muodostamista, johon 
hallitus Kemijoki Oy:tä koskevalla esityksellään pyrki. Junnila vaati 
tiukasti, että ”useiden tasavahvojen yritysten keskinäinen kilpailu 
täytyy säilyttää kaikilla aloilla, myös sähkövoiman tuotannossa”, 
sillä ”monopolit ovat aina pahasta, olivat ne sitten yksityisten suur-
yritysten tai valtion omistuksessa”.

Junnilan mielestä porvaripuolueiden olisi tullut olla yksimieli-
sesti sillä kannalla, että yksityinen yritteliäisyys oli aina sääntö ja 
valtiollinen yritteliäisyys aina poikkeus. Joillakin olivat säännöt ja 
poikkeukset kuitenkin seonneet, sillä muuten ei Junnilan mukaan 
voinut selittää porvarienemmistöisen hallituksen hairahtumista 
valtiokapitalismin tielle. Tätä porvarillisten hallituspuolueiden hoi-
pertelua Junnila piti tulevaisuuden kannalta erittäin vaarallisena 
ilmiönä, paljon vaarallisempana kuin sosialidemokraattien avoimia 
sosialisointipyrkimyksiä. Sosialidemokraatithan olivat sosialisointia 
ajaessaan ”ainakin uskollisia itselleen, toimivat sen perinnäisen, 
tosin mielettömän oppinsa mukaisesti, jonka mukaan kansoja au-
tuutetaan sillä, että jäykän byrokraattisen valtiokoneiston haltuun 
keskitetään yhä enemmän ja enemmän ei vain poliittista, vaan 
myös taloudellista valtaa”, totesi Junnila ykskantaan.538

Kemijoki Oy:tä koskevan lakiesityksen käsittely valtiovarain-
valiokunnassa osoitti, etteivät kaikki porvarillisten hallituspuoluei-



247

den kansanedustajat suinkaan olleet hoipertelijoita. Valiokunnan 
porvarillinen enemmistö, johon kuului edustajia niin oppositio- kuin 
hallitusryhmistäkin, sai näet kirjatuksi lakiesitykseen eräitä muu-
toksia, jotka lievensivät esityksen jyrkästi valtiokapitalistista sävyä. 
Valtiovarainvaliokunnalla ei sinänsä ollut mitään Kemijoki Oy:n pe-
rustamista vastaan, mutta valiokunta ei yhtynyt siihen hallituksen 
edustamaan kantaan, jonka mukaan Kemijoen rakentaminen olisi 
pitänyt antaa valtiollisen Kemijoki Oy:n yksinoikeudeksi.

Valtiovarainvaliokunnan varsinaiseen lakitekstiin tekemät muu-
tokset koskivat lain ensimmäistä pykälää. 1 §:n 1 momentissa hal-
litus esitti, että valtion kaikki vesivoimaoikeudet Kemijoessa ja sen 
lisäjoissa luovutettaisiin perustettavalle Kemijoki Oy:lle, samoin 
kuin voimalaitosten rakentamista varten tarpeelliset maa-alueet. 
Valtiovarainvaliokunnan mielestä olisi kuitenkin riittävää, että näitä 
luovutuksia tehtäisiin sitä mukaa kuin rakennustöiden eteneminen 
sitä vaatisi. Tämän näkemyksensä mukaisesti valiokunta muut-
ti lain 1 §:n 1 momentista sanat ”omistamat vesivoimaoikeudet” 
muotoon ”omistamia vesivoimaoikeuksia” sekä sanat ”tarpeelliset 
maa-alueet” muotoon ”tarpeellisia maa-alueita”. Muuten ensim-
mäisen momentin teksti säilyi ennallaan.

Lakiesityksen 1 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto voisi, 
jos se Kemijoen yhtenäisen rakentamisen kannalta osoittautuisi ai-
heelliseksi ja milloin Kemijoessa vesivoimaoikeuden omistava yk-
sityinen haluaisi luovuttaa oikeutensa valtiolle, ”vastikkeena antaa 
yksityiselle valtion omistaman vastaavanlaisen vesivoimaoikeuden 
muualta”. Valtiovarainvaliokunta piti tärkeänä, että vaihto-oike-
us yksityisen ja valtion välillä sallittaisiin myös Kemijoen piirissä, 
koska siten Kemijoen hajanaisia omistussuhteita voitaisiin yksin-
kertaistaa. Samalla helpotettaisiin yksityisten vesivoimaoikeuksien 
haltijoiden mahdollisuuksia ryhtyä rakennustöihin ja siten edistet-
täisiin Kemijoen voimavarojen nopeaa rakentamista ja saattamista 
yhteiskunnan käyttöön. Lakitekstissä tämä valiokunnan edustama 
näkemys heijastui edellä siteeratun kohdan muuttumisena muo-
toon ”vastikkeena antaa yksityiselle valtion omistaman vastaavan-
laisen vesivoimaoikeuden Kemijoesta tai muualta”.
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Lakiesityksen muut pykälät jäivät hallituksen ehdottamaan 
muotoon, sillä valtiovarainvaliokunnan porvarillista enemmistöä ei 
enää saatu yhtenäisenä eräiden muiden muutosehdotusten taak-
se. Torjutuksi tuli näin ollen esimerkiksi ehdotus lain 4 §:n lieven-
tämisestä siten, ettei Kemijoki Oy:n osakkeista 51 prosentin olisi 
tullut olla ”valtion välittömässä omistuksessa”, kuten hallitus esitti, 
vaan ”valtion tai sellaisten osakeyhtiöitten omistuksessa, joissa 
valtiolla on osake-enemmistö”. Tätä sekä erästä lain 5 §:ää kos-
kenutta muutosta kannattaneet valiokunnan jäsenet, joukossa 
Kokoomuksen Tuure Junnila, T. A. Wiherheimo ja Felix Seppälä, 
saivat tyytyä liittämään näkemyksensä vastalauseena valtiovarain-
valiokunnan mietintöön.539

Kemijoki Oy:tä koskeva lakiesitys tuli eduskunnan suureen sa-
liin ensimmäistä käsittelyä varten 24. lokakuuta 1952. Päivän en-
simmäisen ja erään sosialistin pyydettyä asian pöydälle ainoaksi 
jääneen puheenvuoron käytti Junnila, joka aloitti tähdentämällä 
Kemijoen rakentamisen tärkeyttä. ”Tässä kamarissa oltaneen har-
vinaisen yksimielisiä siitä, että Kemijoki, maan tärkein vesivoiman 
lähde, on rakennettava niin nopeasti kuin resurssimme suinkin sal-
livat voimataloutemme erääksi tukipylvääksi”, lausui Junnila. Kun 
tästä perustavoitteesta oltiin yksimielisiä, olisi Junnilan käsityksen 
mukaan pitänyt olla selvää senkin, ”että Kemijoen voimalaitosten 
rakentamisessa olisi annettava mahdollisuus kaikille, joilla siihen 
suinkin edellytyksiä on”.

Niissä piireissä, ”joissa muuten yleensä suhtaudutaan epäillen 
ja kasvavalla levottomuudella valtion yrittäjätoiminnan alituiseen 
laajentamiseen”, olikin asetuttu sille kannalle, ”että Kemijoen ra-
kentamisessa täytyy suoda tilaisuus siihen osallistua myös val-
tiolle ja eritoten valtionenemmistöisille aikaisemmille voimalaitos-
yhtiöille”, sellaisille kuin Imatran Voima Oy ja Oulujoki Oy, joiden 
piirissä Junnila totesi vuosien mittaan kehittyneen ”voimalaitosten 
rakentamisessa tarpeellista, varsin kunnioitettavaa kokemusta ja 
insinööritaitoa, jota ei ole syytä jättää käyttämättä”. Vastaavasti 
olisi Junnilan mielestä vastakkaisella taholla pitänyt myöntää, ”että 



249

Kemijoen rakentamisessa on syytä hyväksikäyttää myöskin yksi-
tyisellä linjalla voimalaitosten rakentamisen yhteydessä hankittua 
taitoa ja kokemusta”.

Hallituksen Kemijoki Oy:tä koskevassa lakiesityksessä ei kui-
tenkaan ollut jälkeäkään yksityisen voimalaitososaamisen arvosta-
misesta. Päinvastoin, ”niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, tuo 
lakiesitys on niin ahtaan yksipuolisesti laadittu, että se nimenomai-
sesti pyrkii sulkemaan yksityisen voimalaitosyritteliäisyyden pois 
Kemijoelta”, ihmetteli Junnila hallituksen jyrkkää valtiokapitalistista 
linjaa.540

Ensimmäistä käsittelyä päästiin jatkamaan viikon mittaisen 
tauon jälkeen 31. lokakuuta 1952. Puheet aloitti tuolloin sosialis-
tinen kauppaministeri Tervo, joka puolusti voimallisesti hallituksen 
alkuperäistä esitystä ja moitti kovin sanoin valtiovarainvaliokunnan 
siihen tekemiä muutoksia. Tervon käsityksen mukaan valiokunnan 
tekemät muutokset ”vaarantavat – elleivät suorastaan tee mahdot-
tomaksi – sen voimataloudellisen tehtävän hoitamista, mikä on tul-
lut valtion velvollisuudeksi voimayhtiöittensä kautta”.541

Tervon ohella valtiokapitalismin kovaäänisenä puolustajana 
esiintyi pääministeri Kekkonen, joka toi puheenvuorossaan julki 
ihmetyksensä sen johdosta, ”että maan taloudellisia piirejä edus-
tavat henkilöt ovat asettuneet Pohjois-Suomen teollistamiseen 
ja nimenomaan Kemijoen voimalaitosten rakentamiseen nähden 
syrjivälle kannalle”. Kekkosta ihmetytti erityisesti sen takia, ”että 
juuri taloudellisten piiriemmehän täytyisi tuntea, kuinka välttämä-
töntä Kemijoen voimalaitosten rakentaminen on ja myöskin kuinka 
hyödyllistä Pohjois-Suomen teollistaminen koko maan taloudelle 
on”.542

Kekkosen lopetettua ja parin edustajan sanottua asiansa pu-
heenvuoron käytti Junnila, joka kummasteli sitä, että ”herra kaup-
paministeri ja varsinkin herra pääministeri pyrkivät täällä väittä-
mään, että ne jotka ovat ajaneet hallituksen lakiesitykseen niitä 
muutoksia, joista tärkeimmät valtiovarainvaliokunnassa on saatu 
lävitse, pyrkisivät vaikeuttamaan, jopa kokonaan vastustamaan, 
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Kemijoen voimalaitosten rakentamista”. ”Tämä on niin asiatonta lo-
rua, ettei sitä olisi odottanut edes tämän hallituksen jäseniltä”, jyrisi 
Junnila ja siteerasi sitten viikon takaista puhettaan, jossa täysin 
yksiselitteisesti asetuttiin kannattamaan Kemijoen rakentamista. 
Junnila korosti myös, ettei valtiovarainvaliokunnan enemmistöön 
lukeutuvista edustajista kukaan vastustanut valtion tai sen voima-
laitosyhtiöiden mukaantuloa Kemijoen rakentamiseen. Toisaalta 
”tämä enemmistö ei halua tunkea yksityisiäkään yrittäjiä pois Ke-
mijoelta. Hallituksen esitys sen sijaan tahtoo. Tässä on asian ydin”, 
alleviivasi Junnila kysyen vielä lopuksi ”kumpi taho asiallisemmin 
ajaa kansantalouden ja voimatalouden etua”.543

Kekkonen pani ”hyvin suurella ilolla” merkille, ”että ed. Junni-
la nyt ilmoittaa kannattavansa Pohjois-Suomen teollistamista ja 
myöskin Kemijoen rakentamista”. Tiettyä väkinäisyyttä pääminis-
terin ilossa kuitenkin oli, sillä hän väitti kuulleensa, että oikeisto 
aikoi äänestää Kemijoki Oy:tä koskevan lain yli vaalien, jos sitä 
ei hyväksyttäisi valtiovarainvaliokunnan sille antamassa muodos-
sa.544

Kauppaministeri Tervoa eivät Junnilan vakuuttelut tuesta Poh-
jois-Suomen teollistamiselle ja Kemijoen rakentamiselle liikutta-
neet minkään vertaa. Tervon mielestä ”ne pari lausetta”, jotka Jun-
nila ”luki viime perjantaisesta lausunnostaan, eivät todista mitään. 
Ne ovat vain sellaista hurskastelua, jonka taakse verhotaan todel-
liset tarkoitukset”, kuittasi kauppaministeri. Tervon käsitykset olivat 
muutenkin sangen suoraviivaisia:

Kun valtiovarainvaliokunnan enemmistö on mm. 1 §:ään muuttanut partitiiviin 

tämän ”omistamia vesivoimaoikeuksia” ja perusteluissa sanoo, että niitä on 

luovutettava vain sikäli kuin rakennustyö edistyy, niin tämä on nyt niin selvästi 

tähdätty Kemijoen koskivoiman kokonaista, yhtenäistä ja keskitettyä rakenta-

mista vastaan, että on turhaa hurskastelua väittää niiden, jotka tällaista lau-

sumaa kannattavat, pyrkivän edistämään Kemijoen vesivoimien mahdollisim-

man tehokasta rakentamista.545
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Tervon käsitykset tuskin tekivät oikeutta sen paremmin Junnilan 
kuin valtiovarainvaliokunnan enemmistönkään näkemyksille. Pää-
ministeri Kekkosen viittaus siihen, että oikeistossa mahdollisesti oli 
valmiutta äänestää lakiesitys lepäämään yli vaalien, oli sitä vastoin 
oikeutetumpi. Kokoomuksen kansanedustajat Päiviö Hetemäki ja 
Niilo Kosola olivat esimerkiksi vahvasti sillä kannalla, että lakiesi-
tys olisi äänestettävä yli vaalien, ellei sitä hyväksyttäisi valtiova-
rainvaliokunnan esittämässä muodossa.546

Suuri valiokunta säilytti valtiovarainvaliokunnan lakiesityksen 
ensimmäiseen pykälään tekemät muutokset ennallaan. Lisäksi esi-
tyksen neljänteen pykälään saatiin kirjatuksi valtioenemmistöisten 
osakeyhtiöiden omistaja-aseman valtion välittömän omistajuuden 
vaihtoehtona mahdollistanut lisäys, jota Junnila ja eräät muut olivat 
valtiovarainvaliokunnassa turhaan yrittäneet saada läpi.547

Lakiesityksen toinen käsittely alkoi 18. marraskuuta 1952 
kauppaministeri Tervon puheenvuorolla, joka sisälsi toivomuksen 
siitä, ”että eduskunta tässä toisessa käsittelyssä tekee muutoksen, 
paitsi niihin aikaisempiin valtiovarainvaliokunnassa tehtyihin muu-
toksiin, myöskin tähän suuren valiokunnan tekemään muutokseen 
ja palauttaa esityksen hallituksen esittämälle linjalle”.548

Toisen käsittelyn kestäessä mm. Kokoomuksen Erkki Koivisto 
ja Kansanpuolueen Irma Karvikko yrittivät monitahoisin argumen-
tein vakuutella, että malli, jossa yksityisellä yritteliäisyydellä olisi 
sijansa valtiollisen yritteliäisyyden rinnalla oli parempi vaihtoehto 
Kemijoen rakentamiseen kuin hallituksen ajama jyrkästi valtiokapi-
talistinen malli. Kauppaministeri Tervoon eivät mitkään perustelut 
kuitenkaan tehonneet, vaan hän esiintyi järkähtämättä hallituksen 
alkuperäisen esityksen puolustajana ja antoi jälleen ymmärtää, 
että jokainen poikkeama hallituksen viitoittamalta tieltä merkitsi 
tosiasiallisesti asettumista Kemijoen rakentamissuunnitelmia vas-
taan.549

Junnilakin puuttui muutamaan otteeseen puheeseen lakiesi-
tyksen toisen käsittelyn kuluessa, vaikka tuskin kokikaan väittelyä 
ministeri Tervon kanssa kovin hedelmälliseksi. Junnilan näkemyk-
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sen mukaan ”järkevin ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu Kemijoki 
Osakeyhtiön omistussuhteissa saataisiin, jos nämä omistussuhteet 
järjestettäisiin siihen tapaan kuin suuri valiokunta on ehdottanut”. 
Junnila tähdensi kuitenkin,

- - - että tämä ei ole suinkaan tärkein kysymys tämän Kemijoki Osakeyhtiötä 

koskevan lakiesityksen kohdalla. Ehdottomasti tärkein on kysymys siitä, että 

1 § lakiesityksessä saadaan siten muutettua, että valtion monopoliyritykset 

Kemijoella saadaan torjutuksi. Tapahtuisi korvaamaton vahinko, jos Kemijoen 

rakentamisessa ei annettaisi mahdollisuutta kaikille niille yrittäjille, joilla siihen 

halua ja voimavaroja on.550

Toisen käsittelyn päätteeksi 25. marraskuuta pidetyistä äänestyk-
sistä tiukimmaksi meni juuri lakiesityksen 1 §:ää koskeva äänestys, 
jossa kansanedustajien oli tehtävä ratkaisunsa kahden tärkeän 
asian suhteen: 1) Tultaisiinko valtion omistamien vesivoimaoike-
uksien ja maa-alueiden luovutukset Kemijoki Oy:lle tekemään ker-
taheitolla, kuten hallitus esitti; vai suuren valiokunnan mietintöön 
kirjatulla tavalla eli sitä mukaa kuin rakennustöiden eteneminen 
näitä luovutuksia vaatisi, 2) Annettaisiinko yksityisille vesivoima-
oikeuksien luovuttajille hallituksen esittämällä tavalla vastikkeeksi 
vastaava oikeus ”muualta”; vai ”Kemijoesta tai muualta”, kuten va-
liokunnan esitys kuului.

Äänestystulos oli mahdollisimman täpärä: 95 kansanedustajaa 
antoi äänensä hallituksen alkuperäiselle esitykselle, 94:n äänes-
täessä suuren valiokunnan mietinnön puolesta. Poissa äänestyk-
sestä oli 10 edustajaa, joukossa pääministeri Kekkonen sekä kaksi 
muuta maalaisliittolaista ministeriä ja yksi ruotsalainen ministeri.

Lakiesitykseen 1 §:n palauttamisen hallituksen esittämään 
muotoon aiheutti viime kädessä kolmen maalaisliittolaisen lipeämi-
nen porvaririntamasta sosialistis-kommunistisen vasemmistorinta-
man puolelle. Nämä ”porvarilliset rintamakarkurit”, kuten Junnila 
Uudessa Suomessa heitä nimitti, olivat V. J. Sukselainen, Matti 
Miikki ja Heikki Soininen. Kaksi ensin mainittua istui Kekkosen 
hallituksessa ministereinä, joten heidän asemansa oli kieltämättä 
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vaikea. Mutta toisaalta on syytä todeta, että ministerit Emil Luukka 
ja Martti Miettunen äänestivät avoimesti suuren valiokunnan mie-
tinnön puolesta, kuten muutkin äänestykseen osallistuneet maa-
laisliittolaiset, lukuun ottamatta kolmea edellä mainittua herraa.

Hallituksen valtiojohtoisen linjan voittokulku jatkui myös laki-
esityksen 4 §:stä äänestettäessä, sillä eduskunta siunasi valtion 
välittömän omistaja-aseman Kemijoki Oy:ssä äänin 113–75.

Viimeistä sanaa ei kuitenkaan vielä ollut lausuttu, sillä kun 
eduskunta oli mennyt muuttamaan suuren valiokunnan ehdotusta, 
oli asia vielä kertaalleen palautettava suureen valiokuntaan.551

Suuri valiokunta käsitteli lakiesityksen uudelleen heti seuraa-
vana päivänä, 26. marraskuuta. Valiokunta perääntyi osin aikai-
semmasta kannastaan ja tuli hallituksen linjoille lakiesityksen 4 §:
n osalta. Olennaista oli kuitenkin se, että valiokunta piti kiinni aikai-
semmasta päätöksestään 1 §:n suhteen eikä taipunut hallituksen 
tarjoamaan muotoiluun, joka käytännössä tähtäsi yksityisten voi-
malaitosyhtiöiden häätämiseen Kemijoelta ja joen rakentamiseen 
monopolisoimiseen yhdelle ainoalle valtiolliselle suuryritykselle.552

Ratkaisu oli kuitenkin jatkettuun toiseen käsittelyyn kokoontu-
neen eduskunnan eikä suuren valiokunnan käsissä ja oli jo enna-
kolta selvää, että äänestyksestä tulisi erittäin tiukka. ”Joka hyväk-
syy suuren valiokunnan ehdotuksen, äänestää ’jaa’; jos ’ei’ voittaa, 
on eduskunta päättänyt pysyä ennen tekemässään päätöksessä”, 
evästi puhemies edustajia. Lippuäänestyksenä toimitetusta äänes-
tyksestä oli poissa neljä edustajaa, joukossa edellisellä kerralla 
vasemmiston mukana äänestänyt ministeri Miikki. Äänestys antoi 
tulokseksi 99 jaa-ääntä ja 96 ei-ääntä, joten eduskunta hyväksyi 
niukasti suuren valiokunnan ehdotuksen. Äänestyksen rintamalin-
ja kulki porvarien ja sosialistien välistä, joskin jälleen kaksi porvaria 
– pääministeri Kekkonen ja ministeri Sukselainen – lipesi sosialis-
tien puolelle. Edellisellä kerralla horjunut Soininen oli sitä vastoin 
palannut porvarien riveihin.553

Tavallisuudesta poiketen Kemijoki Oy:tä koskevan lakiesityk-
sen kolmannessa käsittelyssä ei vain päätetty lakiesityksen hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä vaan käytiin myös sangen pitkä 
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ja värikäs keskustelu. Sen aloitti pääministeri Kekkonen, joka pu-
huessaan lakiesityksen 1 §:stä myönsi, että ”hallituksen esityksen 
ja eduskunnan toisessa käsittelyssä hyväksymän esityksen sana-
muotojen välillä on periaatteellisesti suuri ero”. Kekkonen ennusti 
kuitenkin, että Kemijoki joka tapauksessa tultaisiin rakentamaan 
hallituksen linjaa noudattaen. ”Yksityinen pääoma ei joko halua 
tai ei voi rakentaa, se on minun käsitykseni, yhtäkään Kemijoen 
koskista, vaikka siihen sillä lailliset edellytykset olisivatkin”, lausui 
pääministeri. Kekkosen puheenvuoron jälkimmäinen puolisko oli 
omistettu koskien rakentamisen historialle. Tällä historiallisella kat-
sauksella pääministeri pyrki ilmeisesti ennen muuta osoittamaan 
kokoomuslaisille ja kansanpuoluelaisille, että edellisten sukupolvi-
en konservatiivit ja liberaalit, jotka olivat itsenäisyyden alkuvuosina 
suhtautuneet tietyllä myötämielisyydellä valtiolliseen koskienraken-
nustoimintaan, olivat tienneet asiat paremmin kuin yksityisen yrit-
teliäisyyden toimintaoikeuksia uppiniskaisesti puolustavat 1950-
luvun konservatiivit ja -liberaalit tiesivät. Kekkosen esitys päättyi 
ainakin joitakuita edustajia huvittaneeseen loppukevennykseen:

- - - minulle on ollut mysteerio se vastustava kannanotto, joka Kemijoen yhte-

näiseen rakentamiseen on eduskunnassa niin voimakkaana esiintynyt, enkä 

minä ymmärrä, mikä tuohon kannanottoon todellakin on ollut syypäänä (Ed. 

Kyttä: Se on vapaamielistä talouspolitiikkaa!). Olisikohan selitys siinä, että 

joku oikeiston yhteiskuntatieteilijä on sattunut lukemaan Leninin sanat, että 

kommunismi on yhtä kuin Neuvostoliitto ja maan sähköistäminen. Ja tällaises-

ta lauseestahan tietysti terävä yhteiskunnallinen ajattelija helposti päättelee, 

että maan sähköistäminen vie kommunismiin. (Hilpeyttä).554

Kekkosen puheenvuoron jälkeen asian käsittely keskeytettiin. Kun 
sitä kolmen päivän kuluttua 5. joulukuuta jatkettiin, oli ensimmäise-
nä äänessä jälleen Kekkonen, joka kävi käsiksi valtiovarainvalio-
kunnan mietintöön vaatien siitä poistettavaksi lakiesityksen 1 §:n 1 
momenttia koskevan perustelun, jossa todettiin, että olisi riittävää 
jos valtio luovuttaisi vesivoimaoikeuksiaan Kemijoki Oy:lle sitä mu-
kaa kuin rakennustyön edistyminen näitä luovutuksia vaati. ”Minul-
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la on syytä sanoa”, uhkasi Kekkonen, ”että jos eduskunta ei tätä 
poistamista suorita, hallitus joutuu harkitsemaan, voiko se lainkaan 
esittää tätä lakiesitystä tasavallan presidentin hyväksyttäväksi”.555

Kekkosen kielteinen ja vähättelevä suhtautuminen yksityiseen 
yritteliäisyyteen nostatti odotetusti vastustusta erityisesti Kokoo-
muksen ja Kansanpuolueen piirissä, eikä ollut mikään ihme, että 
pääministeri sai osakseen kipakkaa arvostelua useissa puheen-
vuoroissa. Kriittisyydestään huolimatta vapaan talouden kannat-
tajat kuitenkin korostivat järjestään, että valtio oli tervetullut yk-
sityisen yritteliäisyyden rinnalle Kemijokea rakentamaan. Tämä 
vapaan talouden kannattajien jatkuvasti yhteistyöhakuinen asenne 
muodostikin melkoisen vastakohdan sille vaihtoehdottomalle ja yk-
sioikoisesti valtiomonopolistiselle ajattelutavalle, jota Kekkonen ja 
hänen hallituksensa edustivat.556

Kekkosen yksityiseen yritteliäisyyteen nähden omaksumalle 
suhtautumistavalle oli ”ominaista omituinen kaunan ja väheksynnän 
sekoitus”, totesi Junnila, jonka mielestä olisi ollut ”kovin mielenkiin-
toista analysoida, mitä sielullisia komplekseja meidän pääministe-
rimme purkaa tällaisella suhtautumistavalla”. Junnila ei kuitenkaan 
ryhtynyt harrastelijapsykologiksi, vaan pitäytyi talous- ja pankki-
miehen roolissa kommentoidessaan Kekkosen näkemyksiä.

Junnila katsoi, että Kekkonen sortui ”valtiososialistisessa voi-
mantunnossaan” liioittelemaan valtion pääomavoimaa. Yksityisen 
puolen pääomapula oli tosiasia, josta Junnila pankinjohtajana oli 
paremmin kuin hyvin tietoinen, mutta hän muistutti, etteivät valtion-
kaan mahdollisuudet rajattomia olleet. Junnila arvioi mm., että val-
tion budjetti oli jo valmiiksi veroilla niin ylirasitettu, että jos ”siihen 
vuosittain tästä eteenpäin lisättäisiin kymmenmiljardikaupalla Ke-
mijoen rakentamis- ja Pohjois-Suomen teollistamismäärärahoja - - 
- veronmaksajajuhta kieltäytyy yksinkertaisesti enää vetämästä”. 
Eikä Postisäästöpankin ja Kansaneläkelaitoksen kaltaisten valtion 
rahalaitostenkaan kassa ollut pohjaton. Sitä paitsi Junnila ennusti, 
ettei esimerkiksi maaseudun talonpoika, joka yksityisen teollisuu-
denharjoittajan tavoin kärsi pääomapulasta, voisi kovin pitkään sal-
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lia sitä, ”että pakolla kerättyjä kansaneläkemaksuja käytettäisiin yk-
sipuolisesti valtiososialismin esiinmarssittamisen pönkittämiseen”. 
”Jos tähän asiaan suhtauduttaisiin rauhallisen asiallisesti”, lausui 
Junnila johtopäätöksenään rahoitus- ja pääomakysymyksestä,

- - - silloin Kemijoen rakentamisessa otettaisiin mukaan myös se voiman lisä, 

mikä tulee yksityiseltä taholta. Se on tällä hetkellä valitettavan vähäinen, sen 

me kaikki tiedämme, mutta hiukan pitemmälle tulevaisuuteen ajatellen se ei 

sentään liene aivan olematon. Pyydän vain vaatimattomasti huomauttaa, että 

maassamme tähän asti rakennetuista voimalaitoksista lienee suunnilleen 2/3 

pystytetty yksityisten toimesta. Hiukan vähemmän ylimielisyyttä siis, hyvät 

herrat, ja hiukan enemmän asiallisuutta arvioidessanne yksityisen yritteliäi-

syyden mahdollisuuksia.

Tämän pääministeri Kekkoselle ja myös kauppaministeri Tervolle 
osoitetun vetoomuksen jälkeen Junnila kohdisti huomionsa ensin 
mainitun pitämään historialliseen opetustuokioon. Junnila ihmette-
li, miksi oli pitänyt marssittaa ”’urhoja kumpujen yöstä’ ts. vanho-
ja kunnianarvoisia kokoomuslaisia” todistamaan, ”että kokoomus 
aikaisemmin on ollut sillä kannalla, että valtion tulee osallistua 
voimalaitosten rakentamiseen ja että sen on syytä rakentaa omat 
koskensa”. Junnila ei nähnyt perustetta menneisyyteen vetoami-
selle, sillä

- - - mehän olemme tämän päivän kokoomuksessa täsmälleen samalla kan-

nalla. Mehän olemme tämän Kemijoki-keskustelunkin yhteydessä moneen 

kertaan tähdentäneet sitä, että valtion on kaikki aihe omalta osaltaan olla mu-

kana voimalaitosohjelman jättiläisurakkaa toteutettaessa. Me olemme vain 

vastustaneet valtion monopolipyrkimyksiä ja siinä asiassa vanha kokoomus 

on ollut aivan samalla kannalla kuin mekin. Me emme kerta kaikkiaan tässä 

kysymyksessä ole ahtaan dogmaattisilla, vaan joustavan asiallisilla linjoilla. 

Doktrinäärejä tässä kysymyksessä ovat sosialistit, pääministeri muitten mu-

kana.557

Kokoomuslaisten ja kansanpuoluelaisten yritykset puhua yksityi-
sen yritteliäisyyden ja yksityisen pääoman puolesta eivät saaneet 
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minkäänlaista vastakaikua pääministeri Kekkosen tai sosialide-
mokraattien suunnasta. Puhuessaan kolmannen käsittelyn lopulla 
Kekkonen väitti jälleen kerran, että ainoa mahdollinen tapa saada 
Kemijoki rakennetuksi oli, että valtio hoitaa sen rakentamisen. So-
sialistien puolesta puhunut Väinö Tanner puolestaan esitti uhkauk-
sen sävyisen vaatimuksen siitä, että Kemijoen rakentaminen joka 
tapauksessa tultaisiin hoitamaan tämän hallituksen alkuperäisen 
valtiomonopolistisen mallin mukaisesti, täysin riippumatta siitä, 
mitä lakitekstiin muodollisesti oli kirjoitettu.558

Eduskunta hyväksyi lopulta yksimielisesti Kemijoki Oy:tä kos-
kevan lakiesityksen siinä suuren valiokunnan mietinnön mukai-
sessa muodossa, joka takasi ainakin teoriassa yksityiselle yritte-
liäisyydelle mahdollisuuden osallistua Kemijoen rakentamiseen. 
Näiden mahdollisuuksien mureneminen alkoi kuitenkin heti, sillä 
eduskunta hyväksyi äänin 124–58 Kekkosen esityksen valtiova-
rainvaliokunnan mietinnön muuttamisesta. Kekkosen esitystä vas-
taan äänestivät kokoomuslaiset ja kansanpuoluelaiset sekä enin 
osa ruotsalaisista ja vähäinen määrä maalaisliittolaisia.559

Vuoden 1952 viimeisenä päivänä kirjoitetussa ”eduskuntakir-
jeessä” Junnila palasi vielä Kemijoki Oy:tä koskevan lakiesityksen 
käsittelyyn todeten tyydytyksellä, että ”Maalaisliitto saatiin – vä-
hintäänkin puolisosialistiksi osoittautunutta pääministeriä tietysti 
lukuun ottamatta – tässä kysymyksessä mukaan yhteiseen sosia-
lisointia vastustavaan rintamaan”. Kääntäen sitten katseensa kohti 
asian laajempia merkityksiä ja kohti tulevaisuutta Junnila totesi, 
että jos

- - - tässä kysymyksessä saavutettu voitto jäikin loppujen lopuksi vaatimatto-

maksi, Kemijoki-asian käsittelyllä oli kuitenkin yleistä mielipidettä rohkaiseva 

ja hereille ravisteleva merkitys. Valveilla oloa tässä kohden kyllä tarvitaankin, 

sillä nykyinen hallitus, jossa pääministerin rinnalla varsinkin kauppaministeri 

Tervo edustaa hyvin aktiivista, valtiojohtoisuutta suosivaa linjaa, tulee epäile-

mättä tällä linjalla edelleenkin toimimaan.560
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”Hiipivän sosialisoinnin” laaja-alainen problematiikka

”Taistelu Kemijoesta” oli merkittävimpiä yksittäisiä yhteenotto-
ja valtiojohtoisuuden kannattajien ja vapaan talousjärjestelmän 
puolustajien välisessä, 1950-luvun alussa uudelleen virinneessä 
suuntataistelussa. Muista kiistanaiheista on edellä jo mainittu esi-
tykset Valtion hankintakeskuksen ja Yliopiston Apteekin toiminta-
piirien laajentamisesta. Näitä paljon merkittävämpi, Kemijoki-kiis-
taan verrattava ja sitäkin suurempi kamppailu käytiin valtiollisen 
öljy-yhtiö Nesteen jalostamohankkeen ympärillä.

Tuossa eduskunnassa syksyllä 1954 huipentuneessa kamppai-
lussa, jota Markku Kuisma on yksityiskohtaisesti käsitellyt Nesteen 
historiassa, toistuivat pitkälti samat asetelmat kuin Kemijoki-kiis-
tassakin. Valtiojohtoisen suuntauksen poliittisia kärkinimiä olivat 
jälleen Tervo ja Kekkonen, vapaan talouden aktiivisimpia puolus-
tajia jo Kemijoesta käydyssä taistelussa kunnostautuneet Junnila, 
Wiherheimo ja Nils Meinander. Lähtökohtaisesti puoluepoliittinen 
rintamalinja kulki jälleen sosialistien ja porvarien välistä. Nesteen 
tapauksessa valtiojohtoisuuden ajajat onnistuivat kuitenkin tar-
mokkaalla suostuttelulla ja eräällä juonikkaalla kytkykaupalla hou-
kuttelemaan pääosan maalaisliittolaisista loikkaamaan sosialistien 
leiriin, joten samanlaista tiukkaa äänestystä kuin Kemijoki-kiistas-
sa ei syksyllä 1954 nähty, vaan valtiojohtoinen linja korjasi selvän 
voiton.

Vapaan talouden puolustajien Nesteen jalostamohanketta 
vastaan esittämä arvostelu noudatteli pitkälti samaa kaavaa kuin 
Kemijoki-kritiikkikin. Sinänsä suhtauduttiin myönteisesti pyrkimyk-
seen voimistaa Suomen teollista kehitystä ja kohottaa elintasoa, 
mutta keinoja pidettiin väärinä ja seurauksia arveluttavina. Loista-
vana afäärinä markkinoidun Nesteen kannattavuutta epäiltiin suu-
resti. Pelättiin valtiollisen öljyalan monopolin ja jopa koko kemialli-
sen teollisuuden kattavan jättiläismäisen valtiollisen poolin syntyä. 
Nesteen jalostamoprojekti ”edusti jälleen yhtä siirtoa syvenevässä 
valtiointerventiossa, joka oli jo peruuttamattomasti vääristämässä 
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liberaalin talousjärjestelmän toimintadynamiikkaa”, kiteyttää Kuis-
ma vapaan talouden kannattajien epäilykset ja pelot.561

Kuisma kiinnittää tutkimuksessaan verrattain paljon huomiota 
Nesteen jalostamohanketta kritisoineiden poliitikkojen ammatilli-
siin kytköksiin: Junnilan asemaan Kansallis-Osake-Pankin johto-
kunnan jäsenenä, Wiherheimon siviilitoimeen Keskuskauppaka-
marin yliasiamiehenä ja Meinanderin hieman vähemmän näkyviin 
puunjalostusteollisuus-yhteyksiin. Kuisma on sitä mieltä, että kun 
Kansallispankin ja Yhdyspankin yhdessä suurteollisuuden ja tuk-
kukaupan kanssa hallitseman Keskuskauppakamarin yliasiamies 
Wiherheimo ”kokoomuspuolueen kansanedustajana hyökkäsi 
Neste-projektia vastaan tai jarrutti hankkeen etenemistä toimies-
saan kauppa- ja teollisuusministerinä, hän tuskin teki niin pelkäs-
tään yksityisenä poliitikkona”. Wiherheimon rinnalle Neste-oppo-
sitioon asettuneen pankinjohtaja Junnilan aktiivisuuden Kuisma 
arvelee puolestaan heijastelleen myös Kansallispankin ”ylimmän 
johdon ja sitä lähellä olleen suurteollisuuden tuntoja ja tilannear-
viota”. Toisaalta Kuisma muistuttaa, etteivät Wiherheimo ja Junnila 
”tietenkään olleet omaa tahtoa ja ajatuksia vailla olleita poliittisia 
robotteja”.562

Olisi mieletöntä yrittää väittää, etteivät Junnilan ja Wiherhei-
mon taustayhteydet, joista ammatillisten kytkösten lisäksi on syytä 
mainita kummankin herran läheinen suhde Yksityisyrittäjäin Liit-
toon, olisi omalta osaltaan voineet vaikuttaa heidän vapaata talo-
utta ja yksityistä yritteliäisyyttä puolustaneisiin kannanottoihinsa. 
Varsinkin kun Junnilan eräitä puheita, joissa vastustettiin juuri Nes-
teen jalostamohanketta tai esimerkiksi Rautaruukin perustamista, 
kerrotaan jopa kirjoitetun valmiiksi Kansallispankissa.563

On kuitenkin syytä korostaa, etteivät Junnila ja Wiherhei-
mo suinkaan esiintyneet oman henkilökohtaisen näkemyksensä 
vastaisesti puolustaessaan vapaata taloutta eriasteisia sosiali-
sointipyrkimyksiä vastaan. He olivat vapaan talousjärjestelmän 
ja taloudellisen liberalismin vankkoja kannattajia – vaikkeivät toki 
halunneetkaan sulkea valtiota kokonaan pois talouselämästä – ja 
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olisivat varmasti käyttäneet hyvin samansuuntaisia puheenvuoro-
ja kuin käyttivät ilman sanottuja taustayhteyksiäkin. Niinpä Kes-
kuskauppakamarin, Kansallispankin, Yksityisyrittäjäin Liiton yms. 
tahojen vaikutusta heidän näkemyksiinsä lieneekin syytä pitää 
ennen muuta näitä näkemyksiä vahvistavana ja niille lisää paino-
arvoa antavana.

Junnilan ja Wiherheimon edustama valtiojohtoisuuspyrkimyk-
siin kriittisesti asennoituva ja yksityisyritteliäisyyden toimintamah-
dollisuuksia turvaamaan pyrkivä linja vastasi ilmeisen hyvin niin 
Kokoomuksen johdon kuin laajempienkin kokoomuspiirien näke-
myksiä. Kokoomuksen puheenjohtaja Arvo Salminen ja puolueen 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arvi Ahmavaara antoivat Junni-
lan ja Wiherheimon hyvin itsenäisesti hoitaa Kokoomuksen kaistaa 
valtiojohtoisuutta vastaan käydyssä taistelussa tyytyen myötäile-
mään ja tukemaan viimeksi mainittujen ponnistuksia. Laajempien 
kokoomuspiirien osalta on merkillepantavaa, että sellaiset puheen-
vuorot, joissa olisi vaadittu suurempaa ymmärtämystä valtion talo-
udellisen aktiviteetin laajentamista kohtaan, loistivat Kokoomuksen 
sisäisessä keskustelussa poissaolollaan. Jopa hyvin kehittyneellä 
sosiaalisella omatunnolla varustettu hämäläinen kulttuurikonser-
vatiivi Felix Seppälä, joka Kokoomuksen eduskuntaryhmän piiris-
sä herkästi äityi kritisoimaan puolueen ”pankkikapitalisteja”, esiin-
tyi samassa vapaan talouden puolustajien rintamassa Junnilan ja 
Wiherheimon kanssa.564

1950-luvun poliittisista ryhmistä Kokoomus oli yksimielisimmin 
ja yksiselitteisimmin vapaan talousjärjestelmän ja yksityisen yritte-
liäisyyden kannalla sekä valtiojohtoisuutta ja valtion taloudellisen 
vallan kasvattamista vastaan. Muista ryhmistä lähimpänä kokoo-
muslaista näkemystä oli epäilemättä Kansanpuolue. Vapaamie-
listen Liiton ja ruotsalaisten piirissä sitä vastoin oli aineksia, jotka 
olivat valmiimpia lisäämään valtion taloudellista valtaa yksityisten 
yrittäjien kustannuksella. Sosialidemokraatit ja kommunistit van-
noivat yhteen ääneen valtiojohtoisuuden nimeen, niin riitaisia kuin 
muuten olivatkin. Maalaisliiton asenne valtion taloudellisen vallan 
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laajentumiseen nähden oli aina ja ehdottomasti kielteinen silloin, 
kun laajentuminen uhkasi itsenäisen maanviljelijän asemaa. Maa-
laisliiton melkoisen ahdas luokkaluonne näkyi siinä, että sen piiris-
sä oli valmiutta myöntyä muiden elinkeinojen kohdalla vasemmis-
ton vaatimuksiin valtion taloudellisen vallan laajentamisesta ja jopa 
totaalisesta sosialisoinnista. On kuitenkin varottava tuomitsemasta 
summakaupalla kaikkia maalaisliittolaisia liiasta taipuvaisuudesta, 
sillä Maalaisliiton kannanottoihin vaikutti epäilemättä ratkaisevasti 
pääministeri Kekkosen näkemys, joka oli siksi lähellä vasemmiston 
edustamaa kantaa, että esimerkiksi Junnila katsoi aiheelliseksi ni-
mitellä häntä ”puolisosialistiksi”.

Kieltämättä olikin niin, että Kekkosen kannanotot esimerkiksi 
Kemijoki-lain käsittelyn yhteydessä kuvastivat, jos ei nyt täys- tai 
edes puolisosialististakaan talousnäkemystä, niin ainakin syvää 
epäluottamusta yksityisen yritteliäisyyden toimintakykyyn ja por-
varille suorastaan poikkeuksellista uskoa valtiojohtoisuuteen ta-
louspolitiikassa. Aivan vailla perusteita vapaan talouden puolus-
tajien Kekkosta koskevat epäluulot eivät siis suinkaan olleet. Kun 
vielä huomioidaan syksystä 1951 saakka kiertäneet sosialisointi-
huhut, valtiollista teollistamispolitiikkaa ylistänyt ”Onko maallamme 
malttia vaurastua?” -teos, hallituskokoomuksen sosialidemokraat-
tisen osapuolen kyltymätön sosialisointihalu ynnä muut vastaavat 
seikat, niin oli oikeastaan ihme, että vapaan talouden kannattajat 
säilyttivät niinkin hyvin rauhallisuutensa kuin säilyttivät.

Sosialisointipelkojen ja -epäilysten perustuminen ainakin tiet-
tyyn rajaan asti tosiasioiden muodostamalle kovalle pohjalle ei tie-
tenkään tarkoittanut sitä, etteivätkö vapaan talouden kannattajat 
olisi toisinaan syyllistyneet hätävarjelun liioitteluun käyttäessään 
propaganda-asetta taistelussa valtion taloudellisen vallan laajen-
tumista vastaan. Ainakin Kokoomuksessa osattiin myös käyttää 
sosialisoinnin uhkaa hyväksi pehmitettäessä talousmiehiä anta-
maan varoja vaalikampanjoihin.565

Osin propagandistista sävyä liittyi ”hiipivän sosialisoinnin” 
uhkakuvaan, jota vapaan talouden kannattajat ahkerasti viljelivät 
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puheissaan. Pääasiallisesti tuota sangen laaja-alaisen problema-
tiikan taakseen kätkevää käsitettä lienee kuitenkin syytä pitää var-
sin kuvaavana tiivistyksenä siitä, mitä 1950-luvun Suomessa oli 
tapahtumassa. ”Hiipivän sosialisoinnin” käsitteellä ei viitattu vain 
salaisiin sosialisointisopimuksiin tai vapaan talousjärjestelmän 
pohjaa vähä vähältä nakertavaan valtiojohtoiseen teollistamispo-
litiikkaan. Tällaisten suorien uhkien lisäksi ”hiipivän sosialisoinnin” 
käsite kattoi myös varsinaisen talousjärjestelmäkysymyksen totun-
naisten rajojen ulkopuolella tapahtuvan vapaata taloutta uhkaavan 
kehityksen.

Vapaan talouden kannattajien näkemykset hyvin kiteyttäväs-
sä ”Hiipivä sosialisointi” -kirjasessa, joka julkaistiin Kokoomuksen 
Nuorten Liiton toimesta, arvioitiin sosialistisen talousjärjestelmän 
kannattajien pyrkivän päämääräänsä lähinnä kolmea toimintalinjaa 
pitkin: (1) laajentamalla julkisen talouden toimintasektoria, (2) pyr-
kimällä tulojen tasajakoon ja ns. hyvinvointivaltioon sekä (3) laa-
jentamalla säännöstelytaloutta suunnitelmatalouden nimissä.566

”Hiipivä sosialisointi” -kirjasessa vaadittiin, että sotien jälkeen 
kiihtynyttä julkisen talouden toimintasektorin laajentumiskehitystä 
olisi jarrutettava ja ennen kaikkea, että olisi ”löydettävä ne rajat, 
joiden puitteissa valtion yrittäjätoimintaa voidaan laajentaa”. Näistä 
rajoista kirjasessa todettiin ensinnäkin, että valtion olisi huolehdit-
tava ensisijaisista tehtävistään, kuten rautateistä, maanteistä, luot-
si- ja majakkalaitoksesta, ja jäänmurtajista ”ja vasta sen jälkeen 
kun nämä tehtävät on kunnollisesti hoidettu, laajentaa toiminta-
sektoriaan yksityisen yritteliäisyyden tähän asti hoitamille alueille”. 
Toinen rajauksia koskeva vaatimus oli ehdoton: ”Valtion yrityksistä 
ei saa muodostua monopoliyrityksiä, vaan myös niiden toiminnan 
täytyy alistua kilpailuun.” Kolmanneksi vaadittiin, ettei valtion yri-
tyksiä saa suosia ”lisenssien muodossa, verotuksessa, lainoituk-
sessa ym., vaan niiden toimintaedellytysten tulee olla samat kuin 
yksityistenkin yritysten”. Johtopäätöksenä kirjoittaja totesi, että 
sikäli kun ”näistä luonnollisista edellytyksistä pidetään tinkimättä 
kiinni, on luultavaa, ettei valtion toimintasektoria voida enää laa-
jentaa”.567
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Pyrkimyksen tulojen tasajakoon ja ns. hyvinvointivaltioon to-
dettiin perustuvan ”suureksi osaksi niihin kansantaloudellisiin op-
pisuuntiin, jotka englantilaiset Keynes ja Beveridge loivat 1930-lu-
vulla”.

Iskusanoiksi muodostuivat tällöin täystyöllisyys ja sosiaalinen hyvinvointi, joi-

ta toteutettaessa sodan jälkeen, jolloin yleensä kaikkialla on ollut luonnostaan 

ylityöllisyys, on jouduttu kokemaan jatkuva inflaatio. - - - Tämä ajattelu on mm. 

johtanut siihen, että sosiaalisia uudistuksia on toteutettu nopeammin kuin ta-

loudelliset mahdollisuudet olisivat sallineet. Tähän ajatteluun perustuu myös 

porvareiden keskuuteen levinnyt kompensaatio- ja tukipalkkioajattelu, joka 

uskoo valtion olevan tyhjentymättömän lypsylehmän.

 Talouselämä on tällä politiikalla suistettu luonnollisilta raiteiltaan ja kes-

tää kauan, ennen kuin kestävä pohja jälleen saavutetaan. Lisäksi on jouduttu 

kokemaan valtion menojen valtava kasvu, joka on johtanut verotaakan tuntu-

vaan lisääntymiseen. Veroja ei kuitenkaan voida mielin määrin korottaa. Huip-

pu on jo saavutettu ja osittain ylitetty, verotuksen muodostuessa tuotantoa 

jarruttavaksi tekijäksi.568

Säännöstelytalous oli lähinnä sota-ajan perua, ”mutta sen hidas 
purkaminen on johtunut sosialidemokraattien jarrutuksesta”. Kun 
luotot, palkat, hinnat, ulkomaankauppa, asunnot jne., olivat valtion 
holhouksessa, ei ”mistään todellisesta markkinataloudesta ole voi-
tu viime vuosina puhua”. Sosialidemokraattien jarrutuspolitiikan li-
säksi vapaaseen markkinatalouteen paluuta oli hidastanut se, että 
”osittain myös porvareitten piirissä on eräänlainen säännöstely- ja 
indeksiajattelu saanut valitettavassa määrin valtaa, eikä ole riittä-
vässä määrin ymmärretty normaaliin aikaan ja olosuhteisiin palaa-
misen välttämättömyyttä”.569

Sosialidemokraatit ja muut sosialistisen talousjärjestelmän 
kannattajat saattoivat tietysti väittää, että ”Hiipivä sosialisointi” -
kirjasessa esitetyt näkemykset olivat pelkkää kokoomuslaista 
pelottelupropagandaa. Tällaisten väitteiden torpedoimiseksi kirja-
seen oli koottu paljon puhuvia otteita niin koti- kuin ulkomaistenkin 
sosialistien lausunnoista. Lopuksi onkin syytä antaa puheenvuoro 
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ruotsalaiselle sosialistijohtaja Georg Brantingille, joka teoksessa 
”Sosialistisk Samhällsyn”, julisti mm. seuraavaa:

Suorittakaamme sosialisointi kiertoteitse koskematta lainkaan omistusoike-

uden ulkokuorta. Välttäkäämme haavoittamasta ihmisiin juurtunutta kunnioi-

tusta omistusoikeutta kohtaan. Antakaamme kaikin mokomin omistajien jäädä 

omistajiksi. Me voimme kuitenkin vähitellen kaikenlaisten omistusoikeutta val-

vovien huolto- ja säännöstelytoimenpiteiden avulla päästä tavoittelemaamme 

yhteiskuntamuotoon. Meidän on siis kasvettava sisälle sosialismin yhteiskun-

taan niin hienosti ja huomaamatta, että omistavat luokat sitä tuskin havaitse-

vat, ja vältettävä vastenmielistä taistelua elämästä ja kuolemasta.570

Taloutta ja politiikkaa

Kokoomuksen kirstunvartija

Junnila ei suinkaan luopunut tehtävistään Kokoomuksen puolue-
organisaatiossa kansanedustajaksi tulemisensa myötä. Päinvas-
toin, Junnila teki koko 1950-luvun ensimmäisen puoliskon ajan 
erittäin ahkerasti myös puoluetyötä, ollen mukana – niin voinee 
sanoa – kaikessa olennaisessa mitä Kokoomuksessa tapahtui. 
Puoluetyössä osoitetussa aktiivisuudessa Junnilalle veti näkyvistä 
kokoomuspoliitikoista vertoja ainoastaan Päiviö Hetemäki, jonka 
toiminnasta Kokoomuksen vaikuttajana lisensiaattitutkimuksen kir-
joittanut Jukka Koivisto puhuukin Junnilasta ja Hetemäestä Kokoo-
muksen ”todellisina monitoimimiehinä”.571

Puoluevaltuusto oli muodollisesti korkein niistä puolue-elimis-
tä, joissa Junnila oli jäsenenä 1950-luvun ensipuoliskolla. Valtuus-
ton tosiasiallinen poliittinen merkitys oli kuitenkin vähäpätöinen, 
sillä normaalioloissa valtuusto kokoontui vain kahdesti vuodessa: 
keväällä valitsemaan puoluehallituksen ja hyväksymään edellisen 
vuoden toimintakertomuksen ja syksyllä hyväksymään tulevan 



265

vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Näiden sääntömää-
räisten tehtäviensä ohella puoluevaltuusto tarjosi maakunnan puo-
luemiehille ja -naisille foorumin, jolla nämä saattoivat tuoda puolue-
johdon tietoon käsityksiään kulloisestakin poliittisesta tilanteesta. 
Junnila osallistui säännöllisesti valtuuston kokouksiin, mutta jätti 
siellä suosiolla estradin muille, pitäen vain joitakin taloudellisia kat-
sauksia.572

Puoluehallitus oli Kokoomuksen puolue-elinten muodollisessa 
hierarkiassa valtuuston alapuolella, mutta käytännölliseltä merki-
tykseltään huomattavasti sitä tärkeämpi. Kokoomuksessa tosin 
päivänpoliittisista linjanvedoista vastasi pitkälti eduskuntaryhmä ja 
puoluehallituksen rooli politiikan muotoilijana oli vähäisempi kuin 
vastaavan toimielimen useimmissa muissa puolueissa. Ei puolue-
hallitus silti Kokoomuksessakaan pelkkä posti- ja vaalitoimisto ollut 
– kuten jotkut puolue-elinten rajoitettuun poliittiseen vaikutusval-
taan tyytymättömät kokoomusaktiivit halusivat väittää – vaan kyl-
lä puoluehallituksen kokouksissa paitsi puhuttiin politiikkaa, myös 
tehtiin puolueen politiikkaan vaikuttavia ratkaisuja.

1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla Kokoomuksen puolue-
hallituksen merkittävimpiä jäseniä olivat aktiivipoliitikoista Arvo 
Salminen, Matti Heikkilä, Arvi Ahmavaara, Päiviö Hetemäki ja Tuu-
re Junnila. Eduskuntaryhmään kuulumattomista puoluehallituksen 
jäsenistä vaikutusvaltaisimpia olivat puolestaan Uuden Suomen 
päätoimittaja Lauri Aho ja työnantajajohtaja V. A. M. Karikoski.573

Puoluehallituksen sisäisessä työnjaossa pankinjohtaja Junni-
lalle lankesi ikään kuin viran puolesta puolueen kirstunvartijan eli 
rahastonhoitajan tehtävä, jota Junnila hoiti Karikosken sijaisena jo 
vuonna 1949. Varsinaisesti Junnilan kausi rahastonhoitajana alkoi 
syksyllä 1950 ja jatkui aina kevääseen 1955 asti, jolloin hän ilmoit-
ti puoluehallitukselle, ettei enää ole halukas jatkamaan tehtäväs-
sä.574

Kokoomus oli koko historiansa ajan potenut rahapulaa, mut-
ta erityisen surkealle tolalle puolueen talousasiat olivat ajautuneet 
toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Puolueen pääkassa am-



266

motti vähän väliä tyhjänä, virkailijoiden palkkoja jouduttiin maksa-
maan pankkilainalla, piirijärjestöt kituuttivat ja perinteikkäitä kokoo-
muslehtiä meni vasaran alle.

Kokoomuksen talousongelmille ei ollut olemassa yhtä ainoaa 
selitystä, mutta Junnila osui epäilemättä oikeaan arvellessaan syk-
syllä 1952, että eräältä osaltaan rahaongelmat johtuivat siitä, ”että 
meidän piirissämme on liikaa totuttauduttu sellaiseen ajatukseen, 
että varojen puoluetoimintaan olisi tultava jostakin mystillisestä ul-
kopuolisesta lähteestä suurin piirtein ilman omia uhrauksiamme ja 
ilman järjestön varsinaista omakohtaista toimintaa”. Tiukemminkin 
sanakääntein Junnila olisi voinut puoluetovereitaan moittia, sillä 
haluttomuus lahjoittaa puolueelle rahaa ja saamattomuus puolue-
työssä ovat aina olleet kokoomuslaisen puolueihmisen käyttäyty-
miselle leimaa antavia piirteitä. Junnila tyytyi kuitenkin toteamaan, 
”että meidän olisi syytä ottaa esimerkkiä vasemmistopuolueistam-
me, jotka saavat huomattavia taloudellisia tuloksia aikaan verotta-
malla keskimääräisesti verraten varatonta jäsenistöään tai – meille 
läheisemmän esimerkin ottaakseni – suojeluskunta- ja lottajärjes-
töistä, jotka aikoinaan osoittivat kiitettävää aktiivisuutta talouskysy-
mystensä järjestämiseksi”.575

Kokoomuksen puoluetalouden käytännön pyörittämisestä vas-
tasi ensisijaisesti puolueen talouspäällikkö, joka oli keskustoimiston 
palkattu virkailija. Etsittäessä uusia rahoituslähteitä ja ulospääsyä 
Kokoomusta vaivanneista talousongelmista avainasemassa olivat 
kuitenkin puolueen talousasioiden parissa työskentelevät luotta-
mushenkilöt, joista tärkein oli puolueen rahastonhoitaja.

Kokoomuksen puoluehallitus asetti lokakuussa 1951 ns. Jun-
nilan komitean ”harkitsemaan eri keskusjärjestöjen yhteisiä ta-
loudellisia kysymyksiä”. Tämä Junnilan puheenjohdolla toiminut 
komitea pyrki toimeksiantonsa mukaisesti kartoittamaan Kokoo-
muksen keskushallituksen ja puolueen piirijärjestöjen sekä kes-
kushallituksen ja sisarjärjestöjen Kokoomuksen Nuorten Liiton ja 
Kokoomuksen Naisten Liiton välisiä taloudellisia yhteistoiminta-
mahdollisuuksia. Junnilan komitealla oli oma roolinsa myös ideoi-
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taessa ja organisoitaessa erilaisia varainhankintaprojekteja, joista 
mainittakoon esimerkiksi vuonna 1952 hyvin taloudellisin tuloksin 
toteutetut Kokoomuksen suurarpajaiset.576

Junnila oli rahastonhoitajakaudellaan keskeinen tekijä myös 
Kokoomuksen taloustoimikunnassa, jonka puheenjohtajan tehtä-
viä hoiti V. A. M. Karikoski. Muista taloustoimikunnassa 1950-lu-
vun ensipuoliskolla vaikuttaneista on syytä nostaa esiin ainakin 
Arvo Salminen, Päiviö Hetemäki ja Matti Heikkilä sekä vuorineu-
vos Eero Mäkinen ja tohtori Y. W. Puhakka. Melkoinen osa talous-
toimikunnan ajasta tuhraantui erilaisten juoksevien asioiden hoita-
misessa, mutta toimikunnan varsinaisen työsaran muodostivat silti 
tehtävät, jotka liittyivät puoluetoiminnan rahoitukseen.577

Kokoomuksen taloustoimikunta pani alulle useita hankkeita, 
joiden tarkoituksena oli tuoda rahaa puolueen kassaan. Suurin osa 
hankkeista oli niin puitteiltaan kuin tuotto-odotuksiltaankin sangen 
vaatimattomia, mutta joukkoon mahtui myös suuremman mittakaa-
van viritelmiä, joista merkittävin tähtäsi erityisen Kokoomuksen ta-
loudellisen tukijärjestön perustamiseen.

Taloustoimikunta kutsui maalis-huhtikuussa 1953 Seurahuo-
neelle kahteen erilliseen tilaisuuteen joukon isänmaallisesta mielen-
laadustaan tunnettuja elinkeinoelämän edustajia, jotka toimikunta 
pyrki vakuuttamaan siitä, että suunniteltu tukijärjestö oli vakavasti 
otettava ja kannatusta ansaitseva hanke. T. A. Wiherheimo ja puo-
luesihteeri Niilo Honkala yrittivät ensin pehmittää rahamiehiä pu-
humalla sosialisoinnin alati ajankohtaisista vaaroista ja tähdentä-
mällä, että Kokoomus oli poliittisista puolueista ainoa, joka ei ollut 
hairahtunut sosialismin poluille. Sitten esiintyi Junnila, joka kertoi 
Kokoomuksen piirissä suunnitellun laajamittaista varainhankintaa, 
jota toteuttamaan perustettaisiin organisaatio nimeltä Kokoomuk-
sen Tuki. Tätä organisaatiota varten tarvittiin alkupääomaa ja ”ta-
louselämän johtohenkilöt ovat tässä tarkoituksessa kutsutut tähän 
tilaisuuteen”. Junnila lisäsi kuitenkin heti, että ”puolueen vaatimuk-
set ovat tällä kertaa hyvin kohtuulliset”, vain 100 000–200 000 
markkaa yhtymää kohden. Puheenvuoronsa lopuksi Junnila totesi 
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vielä Kansallispankkia mitä ilmeisimmin tarkoittaen, ”että hän oli 
valtuutettu ilmoittamaan, että eräs laitos, jonka pääjohtaja ei ollut 
voinut saapua tilaisuuteen, oli ilmoittanut lahjoittavansa ko. tarkoi-
tukseen 200 000 markkaa”.578

Puoluehallituksen 16. huhtikuuta 1953 hyväksymien sääntö-
jen mukaan Kokoomuksen Tuen tarkoituksena oli ”aatteellisesti ja 
taloudellisesti tukea Kansallisen Kokoomuksen aatteiden ja pyrki-
mysten toteuttamista”. Käytännön toimintamuodoista säännöissä 
todettiin, että järjestö ”tekee valistustyötä sekä harjoittaa julkaisu-
toimintaa; kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan kannatusmaksuja, 
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanee keräyksiä ja ar-
pajaisia; harjoittaa majoitus- ja ravitsemisliikettä sekä elokuvatoi-
mintaa; voi omistaa ja hallita kiinteistöjä”.579

Kokoomuksen Tuen johdon muodostivat edustajakokous, hal-
lintoneuvosto ja hallitus, joiden alaisena järjestön käytännöllistä 
työskentelyä johti toimitusjohtaja. Junnila toimi Kokoomuksen Tuen 
hallituksen puheenjohtajana vuoteen 1956 ja jäi sen jälkeen hal-
litukseen rivijäseneksi. Junnilan jälkeen puheenjohtajaksi valittiin 
pääjohtaja Olavi Talas. Hallituksen muita jäseniä olivat tohtori Y. 
W. Puhakka, professori Erkki Leikola, varatuomari Olavi Sohlberg, 
maisteri T. A. Wiherheimo ja pääjohtaja Eero Viima. Junnilan pu-
heenjohtajakaudella Kokoomuksen Tuen toimitusjohtajan tehtä-
viä hoitivat eversti Matti Aarnio ja kunnallisneuvos Matti Heikkilä. 
Vuonna 1956 toimitusjohtajaksi tuli kapteeni Eino Haapanen.580

Kokoomuksen Tuki ehti toimia runsaat kuusi vuotta ennen kuin 
se päivämäärällä 31. joulukuuta 1959 lakkautettiin ”vuoden 1960 
alusta suunnitellun keskitetyn varainkeräyksen vuoksi”.581

Kokoomuksen Tuki toi tiettyä järjestelmällisyyttä Kokoomuksen 
varainhankintaan, mutta ei onnistunut löytämään pysyvää ratkai-
sua puolueen rahoitusongelmiin. Kunnianhimoinen yritys paikal-
listason aluetukiorganisaatioiden luomiseksi ei myöskään onnis-
tunut, sillä ainoastaan Kotkassa alueellinen organisaatio saatiin 
toimimaan. Eräässä suhteessa Kokoomuksen Tuki jätti kuitenkin 
pysyvän jäljen toiminnastaan. Pyrkiessään hankkimaan puolueelle 
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varoja Kokoomuksen Tuki näet käynnisti vuonna 1954 ilmoitustu-
lojen hankkimista silmällä pitäen Kansallinen Pohja nimisen julkai-
sun, jonka seuraajaksi perustettiin seuraavana vuonna järjestölehti 
Nykypäivä, joka jatkaa edelleen ilmestymistään.582

Junnilan rooliin Kokoomuksen kirstunvartijana kuului olennai-
sesti myös hänen vuonna 1951 alkanut toimintansa Kansallisen 
Kokoomuspuolueen Säätiön rahastonhoitajana ja sihteerinä sekä 
hallituksen jäsenenä. Junnila toteaa muistelmissaan Kansallisen 
Kokoomuspuolueen Säätiöstä, että ”se on pieni, mutta vanha ja 
kunnianarvoinen säätiö, jonka hallitukseen ovat vuorollaan kuulu-
neet varsin monet aikansa kokoomuslaisen politiikan johtavat ni-
met”.583

Vuonna 1924 perustetun Kansallisen Kokoomuspuolueen Sää-
tiön hallitukseen kuului 32 eliniäkseen valittua jäsentä, joiden jou-
kossa todella oli erittäin näkyviä ja ansioituneita henkilöitä. Sääti-
ön hallituksen alkuperäisjäseniä olivat mm. Emil Aaltonen, Pekka 
Ahmavaara, Juhani Arajärvi, J. R. Danielson-Kalmari, Mauri Hon-
kajuuri, Lauri Ingman, Kaarlo Koskimies, J. K. Paasikivi, Pekka 
Pennanen, E. N. Setälä, Hugo Suolahti, P. E. Svinhufvud ja Antti 
Tulenheimo. Myöhemmistä säätiön hallituksen jäsenistä on syytä 
mainita ainakin Lauri Aho, Tauno Angervo, Kyösti Haataja, Matti 
Heikkilä, Päiviö Hetemäki, K. J. Kalliala, V. A. Koskenniemi, O. W. 
Louhivuori, Eero Mäkinen, Arvi Oksala, Erkki Paavolainen, Felix 
Seppälä ja Matti Virkkunen. Hallituspaikan elinikäisyys todella tar-
koitti sitä, että säätiön hallituksesta lähdettiin vain kuoleman kaut-
ta. ”Niinpä säätiössä vallitseekin melkoinen gerontokratia, vanho-
jen valta”, myönsi Junnila vuonna 1980, jolloin hän oli ollut säätiön 
hallituksen jäsenenä sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana jo liki 30 
vuotta.584

Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiön säännöissä määritel-
tiin, että ”säätiön tarkoitus on niiden aatteiden ja pyrkimysten toteut-
taminen julkisessa elämässä, jotka Kansallinen Kokoomuspuolue 
on omikseen tunnustanut”. Käytännössä säätiön ”yksinomaisena 
tarkoituksena on kyllä Kokoomuksen taloudellinen tukeminen”, ku-
ten Junnila asian muistelmissaan ilmaisi.585
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Ennen sotia säätiön rooli Kokoomuksen rahoittajana oli ollut to-
della merkittävä. Säätiöllä oli 4 000 000 markan suuruinen perus-
pääoma, joka oli peräisin Kokoomuksen Suomalaiselta puolueelta 
lahjaksi saaman ns. Heimolan talon myynnistä. Tuolle pääomalle 
maksetut korkotuotot riittivät kattamaan lähes puolet Kokoomuksen 
menoista 1920-luvun puolivälin ja talvisodan välisenä ajanjaksona. 
Sodan aikana alkanut ja rauhan tulon jälkeen kiihtynyt inflaatio vai-
keutti luonnollisesti myös Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiön 
toimintaa eikä se sotien jälkeen kyennyt avustamaan puoluetta 
enää kuin noin 150 000–200 000 markalla vuodessa.586

Säätiön pääoma oli sotavuosiin asti ollut kiinni talletuksissa, 
mutta kaikeksi onneksi osa varoista oli sodan aikana sijoitettu Lii-
sankatu 5:ssä sijainneeseen kiinteistöön, joten säätiön pääoma ei 
päässyt inflaatiokaudella sulamaan aivan olemattomiin. Ankara 
vuokrasäännöstely aiheutti kuitenkin sen, että Liisankadun kiin-
teistön tuotot jäivät olemattomiksi ja vuonna 1953 säätiö päättikin 
myydä kiinteistön.587

Säätiön juoksevain asiain valiokunta ryhtyi valmistelemaan 
Liisankadun kiinteistön myyntiä saatuaan säätiön vuosikokouksel-
ta siihen valtuutuksen. Kaupat syntyivätkin varsin nopeasti erään 
pankkiiriliikkeen tarjottua kiinteistöstä 27 miljoonaa markkaa.

”Kauppa sinänsä ei ollut ainoa eikä ehkä suurinkaan ongelma”, 
kuten Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiön 60-vuotishistoriikin 
kirjoittanut Pentti Poukka toteaa, vaan kaupasta saatujen rahojen 
sijoittaminen turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti silloisissa 
sangen epävakaissa taloudellisissa oloissa.

Junnila totesi Liisankadun kiinteistön kaupasta saatujen raha-
varojen sijoittamista koskevassa muistiossaan, jota säätiön halli-
tus käsitteli kesäkuussa 1953, että talon velkojen ja myyntipalk-
kion vähentämisen jälkeen myyntihinnasta jäi sijoitettavaksi vielä 
kaikkiaan 22 775 000 markkaa. Tuon summan sijoittamisessa tuli 
Junnilan mukaan kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen seikkaan: 
ensinnäkin sijoituksen tuottavuuteen; toiseksi sijoituksen inflaatio-
varmuuteen, jota ajatellen melkoinen osa varoista olisi laitettava 
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kiinni reaaliomaisuuteen tai siihen verrattavaan arvopaperiomai-
suuteen siten, että säätiön omaisuus säilyisi vaikka jouduttaisiin 
jälleen uuteen inflaatiokauteen; kolmanneksi oli pidettävä silmällä 
säätiön tarkoitusperien, eli Kokoomuksen taloudellisen tukemisen, 
mahdollisimman tehokasta toteuttamista.

Junnila suositteli muistiossaan, että kolmasosa varoista sijoitet-
taisiin pankkiosakkeisiin, koska ne olivat varmimpia arvopapereita 
ja suhteellisen helposti tarpeen tullen realisoitavissa. Toisella kol-
manneksella Junnila suositteli hankittavaksi hyviä teollisuusosak-
keita, indeksiehtoisia obligaatioita sekä puntaehtoisia teollisuusob-
ligaatioita. Junnila otti muistiossaan esille myös mahdollisuuden 
hankkia Kokoomuksen keskustoimistoa varten toimistohuoneisto, 
sekä esitti eräänä vaihtoehtona, että osalla myyntituloja ostettai-
siin Uuden Suomen osakkeita.

Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiön hallitus päätti antaa 
juoksevain asiain valiokunnalle valtuudet päättää varojen sijoitta-
misesta Junnilan muistiossa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. 
Liisankadun kiinteistön myynnistä saatuja varoja sijoitettiin arvo-
papereihin kaikkiaan runsaat 14 miljoonaa markkaa: 400 000 Kan-
sallispankin osakkeisiin, 2 500 000 Suomen Gummitehdas Oy:n 
osakkeisiin, 1 600 000 korvausobligaatioihin, 9 000 000 Suomen 
Teollisuus-Hypoteekkipankin obligaatioihin ja noin 700 000 valtion 
yhden vuoden obligaatiolainaan.

Sijoitukset osoittautuivat varsin onnistuneiksi, sillä jo myyn-
tivuonna 1953 säätiön saamat korko- ja osinkotulot olivat edelli-
seen vuoteen verrattuna lähes nelinkertaiset. Tämä antoi mahdol-
lisuuden lisätä tuntuvasti puolueelle annettavan vuosiavustuksen 
määrää, joka kohosikin vuonna 1954 jo 500 000 markkaan, kun 
edellisinä vuosina avustus oli jäänyt vain 100 000 markkaan. Si-
joitusten tuotto pysyi hyvänä myös seuraavina vuosina ja vuoden 
1957 vuosikokouksessa pöytäkirjaan esitettiinkin merkittäväksi 
rahastonhoitaja Junnilalle kiitos ”puolueen varojen aktiivisesta ja 
menestyksellisestä hoitamisesta”.588

Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiötä perustettaessa oli 
kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettu, että Kokoomuksen toimin-
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ta vaalien välisinä aikoina voitaisiin kokonaisuudessaan rahoittaa 
säätiön pääomalle maksetuilla koroilla. Tähän tavoitteeseen ei kui-
tenkaan ollut päästy ennen sotia, eikä päästy niiden jälkeenkään. 
Niin onnistuneesti kuin Liisankadun kiinteistön myynnistä saadut 
varat sijoitettiinkin, eivät näiden sijoitusten tuotot riittäneet peittä-
mään kuin osan puoluetoiminnan kuluista. Eräänlaisena vaihtoeh-
toisena tukimuotona oli säätiön piirissä ollut pitkään esillä ajatus 
toimistohuoneiston hankkimisesta Kokoomukselle, johon mahdolli-
suuteen Junnilakin oli edellä käsitellyssä muistiossaan viitannut.

Huoneistokysymyksessä elettiin odotteluvaihetta kevääseen 
1959 saakka, jolloin asia tuli ajankohtaiseksi sen myötä, että Ko-
koomuksen keskustoimiston vuokrasopimus Mannerheimintie 6:
ssa irtisanottiin. Säätiöltä odotettiin toimia tilanteen pelastamisek-
si ja sen onnistuikin hankkia Fabianinkatu 28:sta kiinteistö, josta 
Kauppalehti oli juuri muuttanut pois. Kiinteistö oli suhteellisen tila-
va, mutta sokkeloinen ja huonosti toimistokäyttöön sopiva sekä tur-
han kaukana eduskuntatalosta. Junnila yritti vuonna 1964 vaihtaa 
Fabianinkadun kiinteistön Laivurinkadun ja Pietarinkadun kulmas-
sa sijainneeseen kiinteistöön, mutta epäonnistui yrityksessään. 
Vuonna 1970 Junnila suositteli puolestaan noin 1 140 neliömetrin 
suuruisen toimistotilan ostamista entisestä Fazerin makeistehtaas-
ta, johon oli kunnostettu tiloja pienteollisuudelle ja toimistoille. Van-
ha makeistehdas sijaitsi Tehtaankatu 29:ssä, siis varsin kaukana 
ydinkeskustasta, mistä huolimatta Kansallisen Kokoomuspuolu-
een Säätiö olisi ollut valmis tekemään kaupat. Tämäkin hanke jäi 
kuitenkin tuloksettomaksi, sillä kaupanhieronta Helsingin yliopis-
ton kanssa Fabianinkadun kiinteistöstä venyi niin pitkälliseksi, että 
Wärtsilä ehti ostaa Tehtaankadun toimitilat itselleen. Ihanteellinen 
ratkaisu näytti lopulta tarjoutuvan SOK:n omistamasta kiinteistös-
tä Museokatu 11:sta läheltä eduskuntataloa. Kun Fabianinkadun 
talon kaupasta oli vihdoin päästy sopimukseen yliopiston kanssa, 
osti Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö Museokadun kiinteis-
tön SOK:lta. Eräät nuoremman polven sosialidemokraatit kuitenkin 
valittivat asemakaavan muutosehdotuksesta, joka olisi mahdollis-
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tanut Museokadun kiinteistön muuttamisen toimistokäyttöön. Kun 
sisäministeriö vielä katsoi asianmukaiseksi jättää kaavamuutoksen 
vahvistamatta, jäi Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiölle kä-
teen hyvällä paikalla sijainnut, mutta toimistokäyttöön soveltuma-
ton kiinteistö, joka onneksi saatiin myydyksi Vakiorakenne Oy:lle.

Kokoomuksen kiinteistökysymys sai lopulta onnellisen ratkai-
sunsa, kun WSOY myi Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiölle 
osuutensa Suomalaisen Klubin vuonna 1959 valmistuneesta ta-
losta Kansakoulukuja 3:ssa. Muutos- ja korjaustöiden jälkeen tilat 
luovutettiin Kokoomukselle heinäkuussa 1974. Puolue sai Kansa-
koulukujalta käyttöönsä maanpäällistä konttoritilaa kaikkiaan noin 
1 800 neliömetriä sekä kokous- ja seurustelutiloiksi kunnostettua 
kellaritilaa 563 neliömetriä.

Kansakoulukujan talon rakentaminen oli aikanaan päättänyt 
Suomalaisen Klubin pitkällisen kiertolaiselämän. Samantyyppistä 
aloilleen asettumista Kansakoulukujalle muutto näytti merkitsevän 
myös Kokoomukselle. Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiölle 
puolestaan ”pitkäaikaisen huoneistotavoitteen toteutuminen mer-
kitsi tavallaan lopulliseen päämaaliin tulemista ainakin niistä tavoit-
teista lähtien, jotka oli voitu asettaa säätiön taloutta rasittaneiden 
ja kuluttaneiden vaikeiden inflaatiovuosien sekä niitä edeltänei-
den poliittisten kriisien kauden jälkeen 1930-luvulla”, kiteytti Pentti 
Poukka säätiön 60-vuotishistoriikissa.589

Junnilan vuosikymmenet jatkunut toiminta Kansallisen Ko-
koomuspuolueen Säätiön rahastonhoitajana ja sihteerinä on jo si-
nänsä merkittävää, olihan Junnila noiden tehtävien pitkäaikaisin 
hoitaja säätiön historiassa. Junnilan puoluetoiminnallisen aktivi-
teetin kannalta hänen pitkäaikainen toimintansa säätiön piirissä 
on puolestaan sikäli ainutlaatuista, että Junnila jätti lähes kaikki 
muut tehtävänsä Kokoomusyhteisössä 1950-luvun puolivälissä tai 
viimeistään tuon vuosikymmenen lopulla.
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Politiikkaa kustannuskriisin varjossa ja varjolla

Korean sodan synnyttämää noususuhdannetta seurannut lasku-
kausi alkoi tuntua Suomen talouselämässä selvästi vuoden 1952 
puolivälissä. Taantuma iski rajuimmin metsä- ja puunjalostusteolli-
suuteen sahatavaran vientihintojen laskiessa 20–25, paperin 30 ja 
selluloosan peräti 40–50 prosentilla. Vientiteollisuuden vaikeudet 
heijastuivat suoraan metsätalouteen. Hakkuut vähenivät talvella 
1952–1953 neljänneksellä edelliseen talveen verrattuna. Kanto-
hintojen yleistaso aleni 40 prosentilla, metsänomistajien kantora-
hatulot suhteellisesti vielä enemmän. Laskukausi toi mukanaan 
myös joukkotyöttömyyden. Vuoden 1952 lopussa kortistossa oli 
35 000, helmikuussa 1953 jo yli 65 000 henkeä, enemmän kuin 
kertaakaan sodan jälkeen.590

Muuttuneissa suhdanneoloissa talouspolitiikan polttavimmaksi 
ongelmaksi nousi vientiteollisuuden kustannusten ja vientihintojen 
välinen epäsuhde, ns. kustannuskriisi, jonka laukaiseminen taval-
la tai toisella oli edellytyksenä vientiteollisuuden kilpailukyvyn pa-
lautumiselle. Kustannustaso-ongelman pikaiseksi ratkaisemiseksi 
näytti olevan vain kaksi vaihtoehtoa: devalvaatio tai deflatorinen 
talouspolitiikka eli kustannustason yleinen alentaminen.

Devalvaatio oli koeteltu ja vientiteollisuuden kilpailukykyon-
gelmien hoidossa myöhemminkin paljon käytetty lääke. Keväällä 
1953 devalvaatioon olivat kuitenkin halukkaita lähinnä vain vien-
titeollisuuden edustajat. Palkathan oli sidottu täyskompensaatio-
periaatteella elinkustannusindeksiin, joten devalvaatio olisi vää-
jäämättä aiheuttanut omat inflatoriset jälkivaikutuksensa. Ainoaksi 
kestäväksi tavaksi vientiteollisuuden kannattavuusongelmien rat-
kaisussa näytti näin ollen jäävän liian korkeaksi päässeen kustan-
nustason alentaminen.591

Junnila puhui keväällä 1953 toistuvasti kustannustason alenta-
misen puolesta, painottaen erityisesti valtion menojen karsimisen 
ja verojen alentamisen tärkeyttä. Devalvointiin Junnila suhtautui 
pidättyvämmin, sillä ”sen toteuttaminen saattaa käydä kohtalok-
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kaaksi, mikäli palkkojen indeksisidonnaisuudesta ei katsota voita-
van luopua”.592

Kokoomuksen eduskuntaryhmä keskusteli kustannustason 
alentamiseen liittyvistä kysymyksistä Päiviö Hetemäen alustuksen 
pohjalta 16. huhtikuuta 1953. Tehtyään selkoa puunjalostusteol-
lisuuden tappioluvuista Hetemäki totesi painokkaasti, että ainoa 
mahdollinen tie ulos kriisistä kulkee kustannustason alentamisen 
kautta, sillä ”devalvaatio olisi tässä vaiheessa vaarallinen” ja ”aihe-
uttaisi uuden inflaation”. Junnila suositteli kustannustason laske-
mista ”erityisesti verotuksen avulla”. Devalvaatioon Junnila ei tässä 
yhteydessä ottanut suoraan kantaa, vaan pohdiskeli ainoastaan, 
että devalvaatio saattaisi olla edessä, sillä ”puunjalostustuotteiden 
hintojen uutta nousua tuskin tapahtuu”. Palkkojen alentamiseen ei 
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä uskonut oikein kukaan ja harva 
sitä edes halusi. ”Yleistä palkkatasoa ei käy laskeminen eikä virka-
miesten palkkoja”, oli Erkki Koiviston mielipide. ”Palkkoja ei saada 
lasketuksi. Ainoa keino on devalvaatio”, lausui puolestaan Juho 
Heitto. Ei auttanut vaikka Felix Seppälä vetosi talvisodan henkeen 
ja Jussi Lappi-Seppälä vaati, että ”materialistisesta ajattelusta on 
luovuttava”. Mitään yhtä ja yhtenäistä kokoomuslaista kantaa kus-
tannustaso-ongelman hoitamiseen ei eduskuntaryhmässä käydyn 
keskustelun perusteella hahmottunut. Selkeän kannan puuttumi-
nen häiritsi ainakin Seppälää, jonka mielestä ”ryhmällä pitäisi olla 
omassa keskuudessaan selvä ohjelma” ja Margit Borg-Sundma-
nia, joka vaati, että ”Kokoomuksen olisi määrättävä kantansa ja 
saatettava se julkisuuteen”. Reino Ala-Kuljukin oli samoilla linjoilla 
ja tähdensi, että ”ryhmän suuntaviivat olisi saatava selville ennen 
puoluekokousta”, jonka oli määrä kokoontua Ostrobotnialla Helsin-
gissä 26. huhtikuuta 1953.593

Arvo Salminen piti puoluekokouksessa poliittisen tilannekat-
sauksen, jossa hän linjasi vanhaliberaalisessa hengessä Kokoo-
muksen talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Salminen puhui yleisellä 
tasolla myös kustannustaso-ongelmasta, mutta ei ottanut kantaa 
siihen miten ongelma tulisi ratkaista. Salminen korosti, että halli-
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tus oli vaatiessaan ”itselleen yhä laajempia säännöstelyvaltuuksia 
- - - samalla tietoisesti ottanut kantaakseen myös yhä suuremman 
vastuun” ja näin ollen sillä oli ”muodolliset valtuuden asian nopea-
ta ratkaisemista varten”. Pallo oli siis hallituksella, mutta Salminen 
vakuutti, että ”Kokoomus tulee varmaan asiallisesti suhtautumaan 
kaikkiin järkeviin toimenpiteisiin, joihin vallitsevan säännöstelyjär-
jestelmänkin puitteissa hallituksen taholta ryhdytään nykyisten ta-
loudellisten vaikeuksiemme poistamiseksi”.594

Kokoomuksen puoluekokouksessa hyväksytyssä julkilausu-
massa kritisoitiin hallitusta, jonka politiikka kustannustason alen-
tamiseksi oli ollut ”avutonta ja haparoivaa”, sekä korostettiin, ettei 
kustannustason alentamistoimenpiteitä voida enää lykätä tuon-
nemmaksi. Jos toimenpiteisiin ei kiireellisesti ryhdytä, ”joudutaan 
vaaraan ajautua Suomen markan devalvointiin ja sen mukana 
uuden inflaatioaallon irtiryöstäytymiseen”, varoiteltiin julkilausu-
massa, jonka valmistelusta vastasi Junnilan puheenjohdolla työs-
kennellyt toimikunta. Julkilausumaan sisällytetty ohje siitä, mistä 
päästä kustannustasoa olisi lähdettävä alentamaan, olikin aitoa 
Junnilaa: ”Valtion menotaloutta on voimakkaasti supistettava ja 
kohtuuttoman ankaraa verotaakkaamme on alennettava.”595

Pääministeri Kekkonen oli alusta lähtien devalvaatiota vastaan 
ja lähti siitä, että kustannuskriisi oli ratkaistava kustannustasoa 
alentamalla. Kevättalvella 1953 Kekkonen pyysi talouspoliittisen 
suunnitteluneuvoston puheenjohtajaa Teuvo Auraa ja neuvoston 
sihteeriä Erik Törnqvistiä laatimaan ehdotuksensa kustannustason 
alentamiseksi. Kaksikon työn tuloksena syntyikin nopeaan tahtiin 
ns. AT-ohjelma, suoraviivainen kertadeflaatio-ohjelma, jolla palk-
koja, hintoja ja julkisia menoja olisi samanaikaisesti alennettu vien-
titeollisuuden kannattavuuden tasolle. Maalaisliittolaiset kannatti-
vat AT-ohjelmaa ja myös eräiden johtavien sosialidemokraattien 
näkemykset olivat ohjelmaa puoltavia. AT-ohjelma ei kuitenkaan 
koskaan päässyt toteuttamisvaiheeseen asti, kiitos ohjelmaa kiih-
keästi vastustaneen SAK:n, jonka puheenjohtajan Aku Sumun 
määräyksestä ohjelma vuodettiin kesken neuvottelujen Helsingin 
Sanomille, joka katsoi asialliseksi julkaista sen sivuillaan.
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AT-ohjelman vuodattaminen julkisuuteen herätti pääministeri 
Kekkosen ja sosialidemokraattien vanhat kaunat uudelleen hen-
kiin. Kustannuskriisin ratkaisemisesta käydyt neuvottelut pääsivät 
vuotojupakasta huolimatta kuitenkin jatkumaan. Mitenkään lupaa-
valta tilanne ei kuitenkaan näyttänyt, sillä palkkojen automaattinen 
indeksisidonnaisuus, jota SAK puolusti tiukasti ja johon työnantajat 
halusivat lievennyksiä, varjosti vuoren tavoin neuvotteluja.596

Junnila seurasi aikansa neuvotteluja kärsivällisesti sivusta, 
mutta toukokuun puolivälissä hänen mittansa täyttyi. Viimeinen 
pisara oli julkisten menojen ja muiden kustannustekijöiden alen-
tamista suunnittelevan hallituksen eduskuntaan tuoma lisäbudjet-
tiesitys, jossa esitettiin 25 miljardin edestä uusia menoja. Oli tullut 
aika laittaa hallitus seinää vasten. Puhuttuaan ensin Salmisen ja 
Hetemäen kanssa Junnila laati luonnoksen talouspoliittiseksi vä-
likysymykseksi, jossa tiedusteltaisiin hallituksen suunnitelmia ta-
louskriisin torjumiseksi ja tuotannon kilpailukyvyn palauttamisek-
si.597

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käsitteli Junnilan välikysymys-
luonnosta 20. toukokuuta 1953. Välikysymyksen tarpeellisuudesta 
oltiin ryhmässä montaa mieltä. Jaakko Hakalan mielestä asia oli 
”tärkeä ja välikysymyksen arvoinen”. Martti Huttunen taas vaati 
asiaa pöydälle, koska Kokoomus ei ollut selvittänyt omaa ohjel-
maansa ja sen vuoksi ”välikysymys voi kääntyä meidän vahingok-
semme”. Niilo Honkalan mielestä ”toimenpide herättää epäilyjä, 
mutta ehkä se kuitenkin kannattaa”. Arvi Ahmavaara ei puoles-
taan ymmärtänyt, ”että juuri tässä asiassa epäröitäisiin” ja vaati 
kolmatta vuotta istuneen enemmistöhallituksen vetämistä tilille. 
Erisuuntaisista mielipiteistä huolimatta eduskuntaryhmä päätti 24 
puheenvuoroa käsittäneen keskustelun jälkeen, että välikysymys 
jätettäisiin.598

Uusi Suomi ennätti signeeraamattomassa pääkirjoituksessaan 
kehua Kokoomuksen välikysymyksen jo ennen kuin sitä oli edes 
esitelty eduskunnan suuressa salissa. Välikysymyksen henkeä 
noudattelevan johdannon jälkeen Uusi Suomi päätyi toteamaan, 
että välikysymys oli ”painavin asiasyin perusteltu ja erittäin ajan-
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kohtainen”. Edelleen lehdessä todettiin, että olisikin jo aika ”saada 
eduskunnassa aikaan ainakin tilannetta mahdollisimman seikka-
peräisesti selventävä talouspoliittinen debatti”. Lopuksi toistettiin 
vielä, että ”välikysymys on siis hyvin aiheellinen, ja samalla se on 
laadittu asialliseen sävyyn pätevän tosiasia-aineiston pohjalta läh-
tien” sekä esitettiin toivomus siitä, että välikysymykseen saataisiin 
”hallituksen taholta aikanaan myös asiallinen, faktoihin perustuva 
vastaus”. Junnila oli epäilemättä mielissään välikysymyksensä kon-
servatiivisessa päälehdessä saamasta suopeasta vastaanotosta. 
Kovin yllättynyt Junnila kehuista tuskin kuitenkaan oli, olihan hän 
ne itse kirjoittanut.599

Varsinainen välikysymyskeskustelu käytiin eduskunnassa 28. 
toukokuuta 1953. Ensimmäisenä puhui pääministeri Kekkonen 
toistaen puheenvuoronsa aluksi Kokoomuksen välikysymyksen 
kysymysosan, joka kuului seuraavasti:

Onko Hallitus tietoinen siitä, että väärin suuntautuneen talouspolitiikan aiheut-

tamasta kustannustason liikakorkeudesta pääosaltaan selittyvä taloudellinen 

laskukausi maassamme on yhä vaikeutumassa ja uhkaa ensi talvena johtaa 

huoltotilanteen vakavaan vaikeutumiseen ja entistä suurempaan työttömyy-

teen; ja jos on,

 aikooko Hallitus vihdoinkin ryhtyä kiireellisiin ja kylliksi voimakkaisiin toi-

menpiteisiin talouskriisin ja tuotantomme kilpailukykyisyyden palauttamisek-

si?

Vastauksessaan Kekkonen korosti, että epäedullinen talouskehitys 
oli saanut alkunsa jo vuonna 1950 syntyneestä inflaatiokierteestä. 
Kokoomuksen varsinaisiin kysymyksiin vastatessaan pääministeri 
lausui mm., että ”hallituksen tarkoituksena on laatia ohjelma, jon-
ka toteuttaminen turvaisi vientiteollisuuden toiminnan jatkumisen 
täydessä laajuudessaan ja täystyöllisyyden palautumisen” lisäten 
vielä, että ”valmistavia töitä tätä ohjelmaa varten on jo suoritettu-
kin”. Kilpailukyvyn palauttamiseen tähtäävät toimet oli Kekkosen 
mukaan suoritettava siten, ”ettei rahamme ostovoima huonone”. 
Palkkojen indeksisidonnaisuudesta Kekkonen totesi, että se ”on 
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edelleen säilytettävä nyt voimassa olevan systeemin pohjalla”. 
Kekkonen vakuutti, että ”hallitus tulee varsin pian määrittelemään 
kantansa niihin toimenpiteisiin, joihin edellä esitetyn ohjelman to-
teuttamiseksi on ryhdyttävä”. Lopuksi pääministeri totesi hallituk-
sen olevan selvillä siitä, ”että valtion menojen supistaminen on 
eräs edellytys kustannustasoa koskevan pulman ratkaisulle”.600

Seuraavaksi puhujakorokkeelle asteli Junnila, joka aloitti lau-
sumalla tunnustuksen ”siitä asiallisesta sävystä, jossa hallituksen 
vastaus oli laadittu ja jossa se esitettiin”. Siihen tunnustuksen sa-
nat sitten loppuivatkin, sillä ”asiasisältönsä puolesta vastausta ei 
mitenkään voi pitää tyydyttävänä”, totesi Junnila tarkentaen, että 
”tuosta vastauksesta ei käynyt suinkaan vakuuttavalla tavalla ilmi, 
että hallituksella todella olisi perusteellisesti valmisteltu ohjelma, 
joka sisältäisi kylliksi voimakkaita, kylliksi syvälle meneviä toimen-
piteitä nykyisen talouskriisin selvittämiseksi”.

Hallituksen talouspoliittisia ”virheotteita” aikansa kritisoituaan 
Junnila esitti myös oman näkemyksensä siitä, miten umpikujasta 
olisi koetettava pyrkiä ulos. Resepti tuskin yllätti ketään:

Meidän kustannustasoamme täytyisi erittäin jyrkästi alentaa siellä, missä se 

voidaan tehdä depression vaaroja esiin manaamatta. Tämä merkitsee sitä, 

että meidän täytyisi ennen kaikkea mitä jyrkimmin koettaa alentaa verorasitus-

ta. Tässä suhteessa hallitus on ehkä tehnyt kaikkein suurimmat laiminlyöntin-

sä. Verorasituksen alentamisen edellytyksenä on tietysti julkisten menojen 

supistaminen, ja tämä tietenkin merkitsisi ns. julkisen sektorin taholta tulevan 

kysynnän ja ostokyvyn supistumista ja vaikuttaisi sikäli kylläkin deflatorisesti. 

Mutta sen vastapainona olisi taas se ostovoimaa ja kysyntää elvyttävä vai-

kutus, minkä saisi aikaan välittömien verojen, sekä fyysillisten että juridisten 

henkilöitten tulo- ja omaisuusverojen, voimakas alentaminen.

Junnila oli luonnollisesti selvillä siitä, ”että kustannuskriisiä ei rat-
kaista pelkillä veronalennuksilla”, mutta korosti että ”meidän ta-
louselämämme hengittäisi paljon vapaammin ja samalla luottamus 
hallitukseen olisi vahvistunut, jos hallitus edes tässä suhteessa oli-
si ryhtynyt voimakkaisiin toimenpiteisiin”.
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Menojen vähentämisen ja verojen alentamisen lisäksi Junni-
la vaati myös palkkojen indeksisidonnaisuuden tarkistamista, sillä 
”palkkojen indeksisidonnaisuus nykyisessä jäykässä muodossaan 
on niitä perussairauksia, jotka välttämättä täytyisi parantaa, ennen 
kuin talouspolitiikassamme päästään selville vesille”.

Enempää ohjeita Junnila ei antanut, vaan omisti puheenvuo-
ronsa loppuosan sosialidemokraattien ja SAK:n arvostelemiselle. 
Junnilan mielestä nämä näet muodostivat sen ryhmän, ”joka tällä 
hetkellä jäykimmin vastustaa niitä toimenpiteitä, jotka olisivat vält-
tämättömiä talouspolitiikkamme tervehdyttämiseksi”.601

Välikysymyskeskustelu jatkui lopulta pitkälle aamuyöhön ja 
hallituksen luottamuksesta päästiin äänestämään vasta seuraava-
na päivänä, jolloin eduskunta hyväksyi selvin numeroin ehdotuk-
sen yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymisestä. Mikään suuri 
menestys välikysymys ei siis tekijöilleen ollut, muttei keskustelu 
sentään tuottanut pelkkiä ”tuttuja sanoja kauniiseen kevätyöhön”, 
kuten Felix Seppälä päiväkirjassaan väitti. Välikysymyskeskustelu 
osoitti näet vähintäänkin sen, ettei hallituksella vielä ollut mitään 
varmaa ohjelmaa kustannuskriisin selvittämiseksi ja ainakin Arvo 
Salminen uskoi, että ”tämä välikysymys ja sen johdosta käyty kes-
kustelu joka tapauksessa on vienyt asiaa eteenpäin, ennen kaik-
kea sikäli, että se on kiirehtinyt hallituksen ponnisteluja”.602

Oli Kokoomuksen välikysymyksellä sitten asiaan oma kiirehtivä 
vaikutuksensa tai ei, niin pääministeri Kekkonen joka tapauksessa 
laati sangen pian välikysymyskeskustelun jälkeen AT-ohjelman 
pohjalta uuden deflaatiosuunnitelman. Tämä jatkokeskusteluissa 
K-ohjelman nimellä kulkenut suunnitelma sisälsi 17 kohtaa, mm. 
tuloveron, liikevaihtoveron ja yhtiöveron alentamisen, työnantajien 
lapsilisämaksun poistamisen, antolainauskoron alentamisen, kym-
menen prosentin palkanalennuksen sekä valtion budjettimenojen 
leikkaamisen. Ennen lähtöään Lontooseen Elisabet II:n kruunajai-
siin Kekkonen jätti suunnitelmansa sosialidemokraattiselle hallitus-
ryhmälle pyytäen vastausta 11. kesäkuuta 1953 mennessä.
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Sosialidemokraatit eivät hyväksyneet K-ohjelmaa, vaan jättivät 
määräpäivään mennessä oman vastaehdotuksensa, ns. kynnys-
ohjelman, jossa lähdettiin siitä, että kriisistä olisi selvittävä ilman 
palkanalennuksia. Indeksijärjestelmä oli sosialidemokraattien mie-
lestä säilytettävä entisellään sekä puunjalostusteollisuuden tuki-
toimet ja valtion talouden keventäminen suoritettava siten, ettei 
tapahtuisi tulonsiirtoja varattomilta ja vähävaraisilta kansalaisilta 
muille väestöryhmille.

Pääministeri Kekkonen ja Maalaisliitto pitivät sosialidemokraat-
tien kynnysohjelmaa riittämättömänä. Työantajat puolestaan tyr-
mäsivät kynnysohjelmaan sisältyneen indeksiehdon. Neuvotteluja 
yritettiin kaikesta huolimatta vielä kertaalleen saada käyntiin työ-
markkinajärjestöjen tasolla. Yritys päättyi kuitenkin jo parin päivän 
kuluttua ylitsepääsemättömiin ristiriitoihin. Kun pääministeri Kekko-
sen viimeisetkin kompromissiyritykset osoittautuivat tuloksettomik-
si, oli jäljellä enää erokirjeen laatiminen. Presidentti Paasikivi sai 
vastaanottaa kustannuskriisin ratkaisemisessa epäonnistuneen 
Kekkosen kolmannen hallituksen eronpyynnön 29. kesäkuuta.603

Paasikivi ei aikaillut ryhtyessään etsimään ratkaisua hallitusky-
symykseen. Kekkosen hallituksen eronpyynnöstä oli ehtinyt kulua 
vain muutama tunti kun presidentti jo neuvotteli täyttä päätä uuden 
hallituksen muodostamisesta eduskunnan sosialidemokraattisen 
puhemiehen K.-A. Fagerholmin kanssa, joka kuitenkin kieltäytyi 
hänelle tarjotusta hallituksenmuodostajan tehtävästä.

Seuraavana päivänä, 30. kesäkuuta, eri puolueiden delegaa-
tiot saivat käydä presidentin luona lausumassa käsityksensä hal-
lituskysymyksestä. Kokoomuksen Ahmavaara ja Salminen suosit-
telivat tuolloin porvarillisen enemmistöhallituksen muodostamista. 
Sosialidemokraattien vaatimukseen eduskunnan hajottamisesta 
ja ennenaikaisista eduskuntavaaleista kokoomuslaiset ilmoittivat 
suhtautuvansa kielteisesti.604

Salminen ja Ahmavaara selostivat käyntiään linnassa vielä sa-
mana päivänä Kokoomuksen puoluehallitukselle. Hallituskysymyk-
sestä syntyi puoluehallituksessa vilkas keskustelu, mutta mitään 
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päätöksiä asian suhteen ei vielä tehty. Porvarilliseen hallitukseen 
menoa K-ohjelman pohjalla ei kuitenkaan pidetty mahdollisena, 
”koska siihen sisältyy pakkomääräyksellä suoritettava yleinen kaa-
vamainen palkanalennus”.605

Hallituksenmuodostajan tehtävän sai lopulta Kekkonen, joka 
ryhtyi tunnustelemaan porvarillisen enemmistöhallituksen mah-
dollisuuksia sen jälkeen kun oli saanut varmistuksen sille, ettei 
yhteisymmärrystä sosialidemokraattien kanssa todellakaan ollut 
löydettävissä.606

Ensimmäinen neuvottelukosketus Kekkosen ja Kokoomuksen 
välillä tapahtui 2. heinäkuuta. Yksityisluontoiseen neuvotteluun 
osallistuivat Kokoomuksen puolesta Salminen, Junnila ja Arno 
Tuurna. Kekkonen oli laatinut talouskriisin ratkaisemiseksi kaksi-
vaiheisen ohjelman, jonka ensimmäinen vaihe käsitti mm. ehdotuk-
set verojen huojennuksista ja lapsilisäjärjestelmän muuttamisesta, 
toisen pitäessä sisällään mm. kiistellyn ehdotuksen palkkojen alen-
tamisesta 10 prosentilla ja siihen liittyvän ehdotuksen vastaavas-
ta hintojen alennuksesta. Kekkonen pyysi Kokoomusta antamaan 
vastauksensa esitettyyn ohjelmaan nähden 6. heinäkuuta 1953 klo 
10.

Puoluehallituksen kokouksessa 3. heinäkuuta luonnostellussa 
vastauksessa Kokoomus asettui eräin varauksin kannattamaan 
Kekkosen esittämän ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen sisälty-
neitä toimenpiteitä. Valtion menojen supistamisessa olisi kuitenkin 
mentävä Kokoomuksen mielestä pitemmälle kuin mitä ohjelmassa 
oli esitetty. Ohjelman toiseen vaiheeseen sisältynyttä ehdotusta 
palkkojen yleisestä ja kaavamaisesta alentamisesta Kokoomus 
vastusti ja vaati, että ohjelmaa olisi tässä kohdin tarkistettava. Ko-
koomuksen vastauksessa tuotiin lisäksi julki kielteinen kanta edus-
kunnan hajottamiseen ja uusien vaalien järjestämiseen nähden. 
Lopuksi korostettiin vielä sitä, ettei ”pulan torjumiseksi välttämät-
tömien, syvälle käypien talous- ja finanssipoliittisten muutosten” 
toteuttamista voisi suorittaa vähemmistöhallituksen tai toimitusmi-
nisteriön johdolla, vaan maahan olisi saatava ”eduskunnan enem-
mistöön nojautuva toimintakykyinen hallitus”.607
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Kekkosen esittämään ohjelmaan tekemistään varaumista 
huolimatta Kokoomus ilmoitti Kekkoselle olevansa valmis osallis-
tumaan tämän johtamaan porvarilliseen enemmistöhallitukseen. 
Ruotsalainen kansanpuolue ilmoitti niin ikään olevansa suostuvai-
nen tulemaan hallitukseen. Yritys porvarillisen enemmistöhallituk-
sen muodostamiseksi ei kuitenkaan onnistunut, sillä kansanpuo-
luelaiset eivät suostuneet pistämään nimeään palkanalennukset 
sisältävään hallitusohjelmapaperiin. Tämän vaihtoehdon kariudut-
tua Kekkonen oli vielä yhteydessä sosialidemokraattien kanssa, 
mutta nuokin neuvottelut päättyivät pian tuloksettomina. Lopulli-
nen ratkaisu saatiin 9. heinäkuuta 1953, jolloin nimitettiin Kekko-
sen johtama vähemmistöhallitus, johon maalaisliittolaisten lisäksi 
tuli mukaan kolme ruotsalaista sekä kolme talousasiantuntijaa am-
mattiministereinä.608

Kommentoidessaan myöhemmin Kekkosen IV hallituksen syn-
tyyn johtaneita tapahtumia Arvo Salminen totesi jokseenkin kitke-
rästi, ettei ”voi välttyä vaikutelmalta, että hallituksen muodostajalta 
puuttui lievästi sanottuna hyvää tahtoa pyrkiä muunlaiseen, esim. 
porvarilliseen enemmistöhallitukseen”. Kekkonen oli Salmisen mie-
lestä lyönyt liian kevyin perustein hanskat tiskiin, ilman todellista 
yritystäkään sovitella tai neuvotella muiden porvariryhmien kans-
sa, jotka olivat tosin tehneet huomautuksia hallituksenmuodosta-
jan esittämän ohjelman yksityiskohtia vastaan, mutta suhtautuivat 
muuten hallitusyhteistyöhön myönteisesti. Salmisen mielestä Kek-
kosen toiminnasta paistoi läpi ”maan kokonaisedun vaatimusten 
väärin ymmärtäminen” sekä ”puoluetaktillisten ja ehkäpä suoras-
taan henkilökohtaisten näkökohtien varteen ottaminen”.609

Felix Seppälä esitti jo tuoreeltaan samankaltaisia epäilyksiä. 
Epäilipä Seppälä sitäkin, että Kansanpuolueen kieltäytyminen oli 
Kekkosen ja kansanpuoluelaisten kieroa peliä, jonka avulla ensin 
mainittu saattoi ajaa hallitushankkeen kiville ja jälkimmäiset taas 
tehdä propagandaa keskiluokan piirissä.610

Salminen totesi samassa esitelmässään, jossa hän kritisoi 
Kekkosen menettelyä heinäkuun 1953 hallitusneuvottelujen ai-
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kana, että ”Kokoomuksen taholta ei tässä vaiheessa puututtu 
pääministerin henkilökysymykseen”. Salmisen toteamus oli totta 
sikäli, että Kokoomus ei tehnyt virallisissa neuvotteluissa mitään 
huomautuksia pääministerin henkilön suhteen ja oli valmis mene-
mään Kekkosen johtamaan porvarilliseen enemmistöhallitukseen, 
kuten edellä on todettu. Epätotta taas sikäli, etteivät kokoomuslai-
set suinkaan olleet täysin ulkopuolisia siihen epäviralliseen kan-
nunvalantaan nähden, jota noina heinäkuun alun päivänä käytiin 
sellaisesta hallitusratkaisusta, joka piti sisällään vaihdoksen myös 
pääministerin paikalla.611

Eri tahoilla ja eri kokoonpanoilla käydyissä epävirallisissa kes-
kusteluissa näyttää olleen esillä ennen muuta kaksi hallitusvaihto-
ehtoa. Ensinnäkin laajapohjainen hallitus, josta vain kommunistit 
olisivat jääneet ulos ja jonka johtoon olisi siis tullut joku muu kuin 
Kekkonen. Tämänkaltaisen vaihtoehdon puolesta puhui erityisesti 
sosialidemokraattien Väinö Tanner. Kesti kuitenkin aikansa ennen 
kuin Kokoomus ja sosialidemokraatit löysivät toisensa hallituskysy-
myksessä. Neuvottelut laajapohjaisen hallitusvaihtoehdon toteutta-
misesta tuskin muutenkaan ehtivät kovin pitkälle ennen Kekkosen 
IV hallituksen muodostamista. Alustavia keskusteluja heinäkuun 
alussa ennätettiin kuitenkin käydä ja niihin osallistui Seppälän päi-
väkirjaan sisältyvien tietojen mukaan sosialidemokraattien ja Ko-
koomuksen johtomiesten lisäksi ainakin Juho Niukkanen, maalais-
liittolainen veteraanipoliitikko, joka meni mukaan myös Kekkosen 
IV hallitukseen, sen valtiovarainministeriksi.612

Toinen epävirallisissa keskusteluissa esillä ollut hallituspohja 
oli sama, jolle Kekkonen virallisissa neuvotteluissa enemmän tai 
vähemmän tosissaan yritti rakentaa uutta hallitustaan, eli porvaril-
linen enemmistöhallitus. Tätä vaihtoehtoa koskevissa spekulaati-
oissa, joihin osallistui poliitikkojen lisäksi työnantaja- ja teollisuus-
piirien edustajia, mahdollisena tulevana pääministerinä mainittiin 
Suomen Pankin pääjohtaja Sakari Tuomioja. Tuomiojan johtamas-
ta porvarillisesta enemmistöhallituksesta lienee keskusteltu ainakin 
5. heinäkuuta, jolloin Kokoomuksen johtaja Salminen pyrki presi-
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dentti Paasikiven puheille, ilmeisesti taivutellakseen tätä mainitun 
ratkaisun kannalle. Presidentti ei kuitenkaan ottanut Salmista edes 
vastaan, selittäen adjutanttiensa välityksellä ettei halunnut se-
kaantua hallituksen muodostamiseen, jonka oli antanut Kekkosen 
tehtäväksi. Paasikiven menettely herätti Kokoomuksessa pahaa 
verta ja ainakin Seppälä arveli, että presidentti oli mukana Kekko-
sen pelissä, jonka tarkoituksena oli ajaa asiat siihen, että ainoaksi 
vaihtoehdoksi jäisi Kekkosen johtama vähemmistöhallitus.613

Kekkosen syrjäyttäminen pääministerin paikalta ei ollut Kokoo-
mukselle heinäkuun 1953 alussa mikään itsetarkoitus, vaikka puo-
lue ”kekkosettoman” hallitusvaihtoehdon etsimiseen osallistuikin. 
Pääministerikysymystä tärkeämpänä Kokoomuksessa pidettiin 
tuossa vaiheessa sitä, että puolue pääsisi vihdoin irti hedelmät-
tömäksi osoittautuneesta oppositioasemastaan sekä ennen kaik-
kea sitä, että maahan saataisiin hallitus, joka kykenisi viemään läpi 
kustannuskriisin ratkaisemiseen tarvittavat toimenpiteet. Hallitus-
ratkaisun johdosta tunnettu pettymyskään ei vielä tehnyt Kekkosen 
syrjäyttämisestä Kokoomuksen toimintaa ohjaavaa tekijää, vaan 
Kokoomus pyrki edelleen pysyttäytymään oppositiopolitiikassaan 
asialinjalla, kuten puolueen toiminta 21. heinäkuuta 1953 alkaneilla 
ns. mätäkuun valtiopäivillä osoittaa.614

Kesken lomien Helsinkiin kutsutut edustajat saivat eteensä 
joukon Kekkosen IV hallituksen pikavauhtia laatimia lakiesityksiä, 
joista osa tähtäsi kustannusten alentamiseen, osa taas lisätulo-
jen hankkimiseen valtiolle. Ensimmäinen ja tärkein kustannusten 
alentamiseen tähdänneistä lakiesityksistä koski lapsilisälakia, jo-
hon ehdotettujen muutosten toteutuminen olisi jo yksinään merkin-
nyt valtion menojen pienentymistä yhdeksällä miljardilla markalla. 
Kustannustason alentamiseen tähtäsi myös esitys työnantajan 
lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain kumoamisesta, 
samoin liikevaihtoverolain muuttamista koskenut lakiesitys. Samaa 
tarkoitusta silmälläpitäen oli laadittu niin ikään esitys yksityisten 
tuloveron alentamisesta kymmenellä prosentilla sekä esitys yhtei-
söjen tuloveron laskemisesta 32:sta 28 prosenttiin.615
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Hallituksen esityksiä koskeva lähetekeskustelu käytiin 22. hei-
näkuuta. Ensimmäisenä puhui pääministeri Kekkonen, joka pitkän 
puheenvuoronsa lopuksi tähdensi, ”että hallitus pitää antamiaan 
esityksiä kokonaisuutena, josta ei voida joitain esityksiä hyväksyä 
ja toisia jättää hyväksymättä”. Oppositioryhmistä niin sosialidemo-
kraatit kuin kommunistitkin toivat jo lähetekeskustelussa selvästi 
esille, että ne eivät tulisi missään vaiheessa hyväksymään hallituk-
sen esityksiä. Kriittisen puheenvuoron käytti myös Kansanpuolu-
een Esa Kaitila, jolla oli esitettävänään myös ”eräitä ohjelmallisia 
suuntaviittoja”, joiden hän toivoi antavan oman ”panoksensa tämän 
kriisin ratkaisuun ja sen ratkaisua varten tarvittavista toimenpiteis-
tä käytävään keskusteluun”.616

Kokoomuksen edustajista lähetekeskustelussa ensimmäisenä 
puheenvuoron käyttänyt Junnila totesi, ettei veronalennuksia ja 
valtion menojen supistuksia jo pitkään vaatineen oikeiston taholta 
”tietenkään voida muuta kuin tukea hallituksen ponnisteluja julkis-
ten rasitusten keventämiseen”. Junnila valitteli kuitenkin hallituksen 
veronkevennysehdotusten jäämistä odotettua vähäisemmiksi, ”niin 
vähäisiksi, että niillä ei juuri ole suurtakaan käytännöllistä merki-
tystä kustannuskriisin ratkaisua ajatellen”. Veronkevennyksen riit-
tämättömyyttäkin pahempi ongelma oli Junnilan mielestä se, ettei 
hallitus esittänyt veronkevennysten vastapainoksi läheskään riittä-
västi menosupistuksia. Valtiontalouden tasapainossa pitämiseksi 
olisi supistuksia pitänyt Junnilan mukaan kohdistaa muihinkin kuin 
lapsilisämenoihin. Hallitus olisi voinut esittää esimerkiksi ”asutus-
miljardien tai paljon puhuttujen apulantamiljardien tai syömäviljan 
hinnanalennuksiin esitettyjen määrärahojen alentamista”. Syynä 
siihen, ettei hallitus ollut tämän kaltaisia menosupistuksia esittä-
nyt, oli Junnilan mielestä päivänselvästi se, että Maalaisliitto piti 
silmällä ennenaikaisten eduskuntavaalien mahdollisuutta eikä näin 
ollen ”tietenkään juuri vaalien alla henno luopua parhaista äänte-
nostomiljardeista”. Veronkevennysten esittäminen ilman vastaavia 
menojensupistusesityksiä oli Junnilan mielestä ”edesvastuutonta 
sekä valtiontaloudellisesti että rahapoliittisesti” ja osoitti ”hallituk-
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sen taholta myös eduskunnan väheksymistä, etten sanoisi hal-
veksumista”. Hallitukselle olisikin Junnilan mielestä pitänyt antaa 
”läksy takaisin” ja todeta, ”että sen veronhuojennusesitykset, jotka 
ovat tarkoituksenmukaisia ja välttämättömiä, voidaan hyväksyä 
vasta sitten, kun hallitus ensin osoittaa, mistä vastaavat menonsu-
pistukset vielä kuluvan vuoden osalta voidaan tehdä”. Puheenvuo-
ronsa lopulla Junnila lausui vielä, että jos hallituksen ”veronhuojen-
nusesitykset kaikesta huolimatta täällä hyväksytään, se tapahtuu 
ainakin allekirjoittaneen kohdalta siinä nimenomaisessa tarkoituk-
sessa, että hallitus pakotetaan viipymättä antamaan valtion meno-
jen supistamisesityksiä”.617

Kokoomuksen talousmiehistä lähetekeskustelussa esiintyivät 
myös Juho Heitto ja T. A. Wiherheimo. Heitto kritisoi monia halli-
tuksen esitysten yksityiskohtia, mutta totesi kuitenkin lopuksi, että 
”on syytä antaa hallitukselle tukensa sen pyrkiessä vaikeaa tilan-
netta selvittämään, vaikka se onkin vähemmistöhallitus”. Wiherhei-
mo rinnasti puheenvuorossaan hallituksen talouspoliittiset edes-
ottamukset ja ohjelmatehtailun lapsuutensa ”eläviin kuviin”, joissa 
aina kunkin jakson lopussa esiintyi teksti ”jatkoa seuraa ensi viikon 
ohjelmassa”. Hallituksen esitykset olivat Wiherheimon mielestä ”il-
meisesti kovin hätäisesti laadittuja”, eikä hän katsonut aiheelliseksi 
puuttua kuin muutamaan yksityiskohtaan todeten, että ”ehkä me 
ensi viikolla näemme, mitä tulee tapahtumaan”.618

Valiokunnissa kokoomuslaiset tekivät eräitä aloitteita hallituk-
sen esitysten parantamiseksi, mutta antoivat kuitenkin tukensa 
keskeisimmille hallituksen esityksille, kuten lapsilisälain muutos-
esitykselle ja verohelpotuksia sisältäneille ehdotuksille. Kokoomuk-
sen tuki ei kuitenkaan yksin riittänyt, vaan myös Kansanpuolueen 
myötävaikutusta olisi tarvittu hallituksen esitysten läpiajamiseen 
porvarienemmistön turvin. Ajoittain Kansanpuolue yhtyikin por-
varirintamaan, mutta esimerkiksi lapsilisälain muutosesitys kaatui 
valtiovarainvaliokunnassa äänin 11–10 sen takia, että Kansanpuo-
lueen turkulaisedustaja Irma Karvikko loikkasi vasemmiston kelk-
kaan, vaikka oli juuri hetkeä aikaisemmin äänestänyt porvaririnta-
man mukana.619
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Hallituksen esitykset palasivat valiokuntien mietinnöillä eväs-
tettyinä eduskunnan suureen saliin ensimmäistä käsittelyä varten 
4. elokuuta 1953. Veronalennuksia sisältäneet hallituksen esityk-
set oli valiokunnissa hyväksytty suurin piirtein hallituksen esittä-
mässä muodossa. Kansanpuolueen poukkoilu aiheutti kuitenkin 
sen, että hallituksen tärkeimmät esitykset, kuten juuri lapsilisien 
uudelleenjärjestelyä koskeneet lakiesitykset, tulivat valiokunnista 
takaisin hylkäysehdotusten kera.620

Ensimmäisen käsittelyn aluksi puhui Junnila, joka arvosteli 
ankarin sanoin kaikkia hallituksen esitysten vastustajia. Osansa 
saivat niin kommunistit, sosialistit kuin Kansanpuoluekin. Erityisen 
vaikea Junnilan oli sulattaa kansanpuoluelaisten edesottamuk-
sia, eikä hän pitänyt asiallisina niitä perusteluja, joita nämä olivat 
esittäneet sille, etteivät voineet tukea hallituksen esityksiä. Kan-
sanpuoluehan oli perustellut kielteistä kantaansa esimerkiksi sillä, 
ettei se halunnut ”ostaa sikaa säkissä”, ts. ettei se halunnut antaa 
tukea hallitukselle, joka ei ollut esittänyt mitään uutta kokonaisoh-
jelmaa toteuttamiskelvottomaksi osoittautuneen K-ohjelman tilalle. 
Junnila ymmärsi tiettyyn rajaan saakka tätä näkemystä, mutta oli 
sitä mieltä, että ”kun hallitus nyt esittää eräitä yksityisiä, asiallisia, 
nykytilanteessa välttämättömiä esityksiä, ne pitäisi siitä huolimatta 
täällä eduskunnassa porvarillisen enemmistön turvin saada aje-
tuksi lävitse, vaikka kokonaisohjelma puuttuu”. Kansanpuolueen 
taholta oli myös lausuttu, etteivät he voineet tukea Kekkosen halli-
tuksen esityksiä, koska eivät luottaneet Kekkosen persoonaan. Tä-
hän perusteluun Junnila puuskahti, ”ettei tämä luottamus kaikkialla 
muuallakaan, herra paratkoon, aivan sataprosenttinen ole”. Asia-
kysymykset olivat Junnilan mielestä kuitenkin henkilökysymyksiä 
tärkeämpiä eikä suhtautuminen Kekkosen persoonaan tai hänen 
hallitukseensa saanut sanella suhtautumista hallituksen esityksiin, 
vaan ”niitten läpimenoa täällä eduskunnassa täytyisi ainakin por-
varillisten ryhmien koettaa tukea”.

Junnila ei tietenkään ollut kritiikitön hallituksen suhteen, vaan 
toi jälleen esille huolensa valtiontalouden tasapainosta ja koros-
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ti, että lisää menojen supistuksia olisi tehtävä kiireellisesti, vaikka 
hallituksen esityksiin sisältyvät supistukset saataisiinkin ajetuksi 
lävitse. Korostaessaan nopean toiminnan tärkeyttä Junnila otti 
kantaa myös ennakkotietoihin, jotka kertoivat hallituksen aikovan 
peruuttaa kaikki, siis myös veronkevennyksiä sisältävät esityksen-
sä, jos sen esittämiä menosupistuksia ei eduskunnassa hyväksyt-
täisi. Tämän jälkeen seuraisi Junnilan tietojen mukaan koko lop-
puvuoden kestävä ”kuollut välitila”, sillä hallitus aikoi palata asiaan 
vasta tulevan vuoden budjetissa. Tällaista kuollutta välitilaa, jollai-
sen aiheuttaisi myös ”paljon puhuttu eduskunnan hajottaminen”, 
ei Suomen talouselämä Junnilan mukaan yksinkertaisesti kestäisi 
”ilman tavattoman suuria vaurioita”. Junnila olikin ehdottomasti sitä 
mieltä, että sikäli kun hallituksen esitykset hylättäisiin, ”hallitusky-
symys pitäisi välittömästi ottaa uudelleen harkittavaksi ja pitäisi, 
niin vaikeata kuin se onkin, sittenkin koettaa saada muodostetuksi 
maahan enemmistöhallitus, jolla voisi edellyttää olevan mahdolli-
suuksia saada ajetuksi esityksensä lävitse”.621

Junnilan jälkeen puheenvuoron käytti pääministeri Kekkonen, 
joka niin ikään kritisoi ankarasti Kansanpuoletta ja muita hallituk-
sen esitysten vastustajia. Kekkonen vahvisti, että hallitus suosit-
taisi presidentille esitysten peruuttamista, mikäli suuri valiokunta 
hylkäisi ne. Pääministeri ilmoitti lisäksi, että hallitus tulee esitysten 
kohtalosta riippumatta jäämään paikoilleen, mutta lisäsi että halli-
tus tulisi ”viipymättä jättämään paikkansa, jos oppositio saa aikaan 
uuden, eduskunnan enemmistöön nojaavan hallituksen”.622

Kaikkiaan kuutisen tuntia kestäneen ensimmäisen käsittelyn 
jälkeen hallituksen esitykset lähetettiin suureen valiokuntaan, joka 
kokoontui seuraavana aamuna kello 10. Ensimmäisenä listalla oli 
lapsilisälain muutosesitys, jonka kohdalla kävi juuri niin kuin suu-
ressa salissa pidettyjen puheiden ja ensimmäisen valiokuntakier-
roksen kokemusten valossa saattoi odottaakin käyvän. Valiokun-
nan enemmistö hylkäsi äänin 24–21 lapsilisälain muutosesityksen 
viitaten kintaalla niille miljardisäästöille, joita esityksen hyväksymi-
sellä olisi saavutettu.
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Suuren valiokunnan päätöksen jälkeen hallitus veti viipymättä 
takaisin kaikki tärkeimmät esityksensä. Seuraavana päivänä, 6. 
elokuuta 1953, pidetyssä eduskunnan istunnossa ilmoitettiin vielä 
virallisesti hallituksen esitysten peruuttamisesta. Ilmoituksen jäl-
keen mätäkuun valtiopäivät olivat ohi ja edustajat saattoivat lähteä 
takaisin kesänviettoon.623

Kustannuskriisin ratkaiseminen deflatorisen talouspolitiikan 
keinoin ei alkujaankaan ollut helppo tehtävä, mutta mätäkuun val-
tiopäivien jälkeen tehtävän vaikeusaste alkoi lähennellä jo mah-
dotonta. Poliittisia edellytyksiä riittävien menosupistusten läpiaja-
miseksi ei yksinkertaisesti enää ollut olemassa sen jälkeen, kun 
Kansanpuolue oli loikannut vasemmistorintaman puolelle. Ei ollut-
kaan mikään ihme, että devalvaatio alkoi mätäkuun valtiopäivien 
jälkeen houkutella sellaisiakin, jotka olivat aikaisemmin suhtautu-
neet siihen nuivasti.

Teollisuus- ja työnantajapiirien devalvaatioasenteissa tapahtu-
nutta muutosta kuvaa hyvin se, että kun vielä keväällä mielipiteet 
devalvaation puolesta ja sitä vastaan olivat olleet kutakuinkin ta-
san, niin syyskuun alussa pidetyssä STK:n työvaliokunnan koko-
uksessa ei enää kukaan puhunut devalvaatiota vastaan.624

Devalvaation suosio kasvoi poliitikkojenkin keskuudessa. Mä-
täkuun valtiopäivillä rohkeimman puheenvuoron devalvaation puo-
lesta käytti Maalaisliiton Veikko Vennamo. Eräät toisetkin maalais-
liittolaiset suhtautuivat myönteisesti devalvaatioon, toisten ollessa 
puolestaan jyrkästi tuota toimenpidettä vastaan. Devalvaation vas-
tustajiin lukeutui mm. pääministeri Kekkonen, joka heti tuoreeltaan 
sanoutui irti Vennamon kannanotosta ja vaati myöhemmin vielä 
Maalaisliiton ryhmää antamaan devalvaatiota vastustavan julkilau-
suman.625

Kokoomuslaisista radikaaleimman päivityksen devalvaatiokan-
taansa näyttäisi tehneen Hetemäki, joka vielä keväällä oli puhunut 
kiivaasti devalvaatiota vastaan. Hetemäki vietti koko kesän 1953 
Englannissa, josta käsin katsellen kotimaan talouskriisi näyttäytyi 
ilmeisesti toisessa valossa, sillä jo heinäkuussa Hetemäki kirjoitti 
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eräässä kirjeessään, että Kekkosen kustannustason alentamis-
ohjelma oli alun alkaenkin tuomittu epäonnistumaan eikä kustan-
nuskriisin ratkaisemiseksi ollut näin ollen muuta keinoa kuin de-
valvaatio. Keväällä inflaatiovaaroista varoitellut Hetemäki oli tullut 
tässäkin kohdin toisiin ajatuksiin, todeten että jos asioiden johdos-
sa olisi ”pystyvä, laajapohjainen hallitus, ei devalvaation suoritta-
misen tarvitse välttämättä johtaa jatkuviin palkankorotuksiin ja siis 
inflaatioon”.626

Kotimaassa kesäänsä viettäneistä kokoomuslaisista innokkain 
devalvaation kannattaja lienee ollut Wiherheimo, joka Seppälän 
päiväkirjaan sisältyvän merkinnän mukaan oli Kokoomuksen ta-
louspoliittisessa neuvottelukunnassa ennen eduskunnan istuntoa 
4. elokuuta esittänyt harkittavaksi, ”eikö olisi tarpeellista esittää jul-
kisesti devalvaation välttämättömyyttä”. Wiherheimo oli Seppälän 
mukaan myös tarjoutunut tällaisen ulostulon Kokoomuksen puo-
lesta suorittamaan. Wiherheimon palveluksia ei kuitenkaan tar-
vittu, sillä Kokoomuksen talouspoliittisen neuvottelukunnan muut 
jäsenet olivat devalvaatiota vastaan. Devalvaatioon kuin myrkkyyn 
suhtautuneen Seppälän devalvaatioaloitetta vastustava kanta oli 
luonnollisesti selvä, mutta Seppälän sanoja käyttäen ”onneksi 
myös Junnila ja maist. Virta sekä tuomari Oittinen olivat sellaista 
typeryyttä vastaan”.627

Junnilan devalvaatiokanta näyttäisi olleen selvästi pidättyväm-
pi kuin Hetemäen tai Wiherheimon, muttei Junnila toisaalta myös-
kään pitänyt devalvaatiota minään tuomiopäivän toimenpiteenä. 
Junnilan maltillista kantaa kuvaa hyvin Uudessa Suomessa 6. 
elokuuta pääkirjoituksena – tosin signeeraamattomana – julkaisu 
kirjoitus ”Pääministeri, Vennamo ja devalvaatio”, jossa Junnila ar-
vosteli tasapuolisesti sekä devalvaatiota kiivaasti ajanutta Venna-
moa että devalvaatiolla kauhupropagandaa tehnyttä pääministeri 
Kekkosta. Kaiken kaikkiaan oli Junnilan mielestä todettava,

- - - että niin pääministeri kuin edustaja Vennamokin ovat puhuneet tässä 

arassa asiassa aivan tarpeettoman paljon. Puhuttakoon tästä kysymyksestä 

kumpaan suuntaan tahansa, yleisön keskuudessa aiheutetaan kummassakin 
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tapauksessa vain vaarallista levottomuutta. Asia on syytä jättää julkisten poh-

diskelujen piiristä Suomen Pankille, jonka ratkaisuvaltaan se kuuluu ja jonka 

velvollisuutena tässä kuten muissakin kysymyksissä on toimia maan talous-

elämän parhaaksi ja samalla siten, että Suomen markan arvo säilyy vakavalla 

ja turvallisella kannalla.628

Devalvaatiovaihtoehdon tavoin myös hallituskysymys palasi päi-
väjärjestykseen mätäkuun valtiopäivien jälkeen, kuten luonnollista 
olikin, siksi vastaansanomattomasti Kekkosen IV hallituksen voi-
mattomuus oli eduskunnassa tullut todistetuksi. Kekkosen hallituk-
sen jäämistä paikoilleen mätäkuun valtiopäivien jälkeen pidettiin 
tuoreeltaan jopa jonkinlaisena poliittisena sensaationa. Monelta 
taholta esitettiin kritiikkiä ja väitettiin, että parlamentarismin peli-
säännöt olisivat edellyttäneet hallituksen eroamista sen esitysten 
tultua eduskunnassa torjutuiksi. Kriittisimpiä olivat sosialidemo-
kraatit, jotka olivat suhtautuneet Kekkosen IV hallitukseen sen ni-
mittämisestä asti sangen oppositiohenkisesti. Myöskään Kokoo-
muksessa ei täysin ymmärretty Kekkosen ja muiden ministerien 
tarrautumista tuoleihinsa. Kommentoidessaan myöhemmin mätä-
kuun valtiopäivien jälkeistä tilannetta Salminen ei ujostellut verra-
ta Kekkosen tuolloista menettelyä sisäasiainministeri Yrjö Leinon 
toimintaan keväällä 1948, jolloin tämä oli eduskunnalta epäluot-
tamuslauseen saatuaan itsepintaisesti kieltäytynyt eroamasta ja 
taipunut luopumaan raitahousuistaan vasta presidentti Paasikiven 
puututtua asioihin.629

Salmisen esittämän rinnastuksen oikeellisuudesta voi olla 
montaa mieltä, mutta se kuvastaa yhtä kaikki osaltaan sitä hallitus-
poliittisen tilannearvion muutosta, joka Kokoomuksessa tapahtui 
kesän 1953 muuttuessa syksyksi. Kekkosen vähemmistöhallitus 
oli saanut nauttia Kokoomuksen oppositiosta käsin antamasta tu-
esta aina mätäkuun valtiopäiviin asti, mutta niiden päätyttyä tuli 
oikeistolaisten lojaliteettikiintiö täyteen ja he alkoivat jälleen pitää 
silmällä laajapohjaisen ja kernaasti ”kekkosettoman” hallitusvaihto-
ehdon mahdollisuutta.
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Kokoomus ei vaatimattomasta parlamentaarisesta koostaan 
johtuen tietenkään voinut olla mikään liikkeellepaneva voima halli-
tuskysymystä ratkottaessa, vaan sen oli tyydyttävä odottelemaan 
suurempien puolueiden – joista avainasemassa oli Sosialidemo-
kraattinen puolue johtavana oppositioryhmänä – pelinavausta.

Syksyn 1953 hallituspeli ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle Haka-
niemestä, vaan paradoksaalista kyllä Kesärannan saunasta, jossa 
pääministeri Kekkonen kylpi 13. elokuuta yhdessä Suomen Pankin 
pääjohtajan Sakari Tuomiojan ja ministeri Teuvo Auran kanssa. 
Kekkonen oli seuraavana päivänä lähdössä Itävaltaan. Kesäran-
nassa hän antoi Tuomiojalle ja Auralle valtuutuksen käydä hänen 
poissa ollessaan neuvotteluja sosialidemokraattien kanssa kustan-
nustason alentamisesta sekä hallitusasiasta sen selvittämiseksi, 
millaisilla taloudellisilla myönnytyksillä sosialidemokraatit olisivat 
suostuvaisia tulemaan mukaan Kekkosen hallitukseen.

Tuomioja ja Aura käynnistivätkin viivyttelemättä neuvottelut so-
sialidemokraattien ja työnantajapiirien kanssa. Kekkoselle Itäval-
taan kantautuneiden tietojen mukaan neuvottelut eivät kuitenkaan 
pysyneet niissä rajoissa, joista Kesärannassa oli sovittu, vaan kes-
kusteluja käytiin myös sellaisesta hallituksesta, jossa Kekkonen ei 
olisi mukana. Kekkonen raivostui tällaisesta petturuudesta, lopetti 
tunnustelut siihen paikkaan ja irtisanoi päälle päätteeksi ystävyys-
suhteensa Auran ja Tuomiojan kanssa. Näin siirtyi historiaan vai-
kutusvaltainen Kekkosen-Auran-Tuomiojan ”triumiviraatti”, jonka 
hajottaminen oli ilmeisesti alun alkaenkin ollut sosialidemokraatti-
en yhtenä tavoitteena heidän ryhtyessään neuvotteluihin Auran ja 
Tuomiojan kanssa. Todettakoon sivumennen, etteivät kaikki Kek-
kosen lähipiiriin lukeutuneet suinkaan surreet ”triumviraatin” ha-
joamista. Saattoipa olla niinkin, että Kekkosen ihailija ja tukimies, 
puoluesihteeri Arvo Korsimo jopa vääristeli Auran ja Tuomiojan 
neuvotteluja koskevia tietoja irrottaakseen herransa tämän van-
hoista ystävistä.630

Porvarilliset oppositioryhmät Kokoomus ja Kansanpuolue 
vedettiin mukaan hallituspeliin syyskuun 1953 loppupuolella. Ve-
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täjänä oli Sosialidemokraattinen puolue, joka jätti 25. syyskuuta 
hallituksen vastattavaksi työllisyyspoliittisen välikysymyksen. So-
sialidemokraattien, Kokoomuksen ja Kansanpuolueen neuvottelui-
ta johti Väinö Tanner ja Kokoomuksen puolesta niihin osallistuivat 
Salminen, Ahmavaara, Hetemäki ja Junnila.631

Neuvottelujen hallituspohjaa koskevana tavoitteena oli sellai-
sen laajapohjaisen hallituksen muodostaminen, jonka ulkopuolelle 
vain kommunistit olisivat jääneet. ”Korrektiussyistä”, kuten Salmi-
nen asian muotoili, neuvotteluihin ei tahdottu vielä niiden alkuvai-
heessa ottaa mukaan hallituspuolueiden edustajia. Ahmavaara 
rohkeni kuitenkin jo 1. lokakuuta olettaa, että ”ruotsalaiset tullevat 
ilman muuta” mukaan laajapohjaiseen hallitukseen. Maalaisliiton 
mukaantuloa ei Ahmavaarakaan mennyt lupailemaan ja myönsi 
oppositioryhmien neuvottelujen vaikeudeksi sen, ettei hallituspuo-
lueiden kannasta voinut ennen välikysymyskeskustelua saada var-
muutta.632

Enemmistöhallitus oli toki mahdollista muodostaa ilman Maa-
laisliittoakin, sillä sosialidemokraateilla, Kokoomuksella, Kansan-
puolueella ja ruotsalaisilla oli eduskunnassa yhteensä 106 edusta-
jaa. Kokoomuksen taholla ei tällaisesta vaihtoehdosta kuitenkaan 
edes keskusteltu ja esimerkiksi Salminen totesi puoluehallitukses-
sa 2. lokakuuta, että ellei neuvotteluissa tavoitteena ollutta laaja-
pohjaista hallitusta saataisi aikaan, ”olisi seuraavana vaihtoehtona 
puhtaasti porvarillinen hallitus”. Toisaalta on syytä todeta, että Ko-
koomuksen neuvottelijana syksyllä toimineista Hetemäki oli aina-
kin vielä kesällä ollut sillä kannalla, että ellei Maalaisliittoa saattaisi 
mukaan hallitukseen, olisi hallitus rakennettava sosialidemokraatti-
en ja pienempien porvariryhmien varaan. Junnila puolestaan esitti 
samanlaisen näkemyksen Kokoomuksen maaseutulehtien haas-
tattelussa marraskuun alussa. Syyskuun lopun ja lokakuun alun 
neuvottelujen ajalta ei tällaisia kannanilmaisuja kuitenkaan liene 
sen paremmin Junnilan kuin Hetemäenkään taholta esitetty. Sitä 
paitsi, kaikille Kokoomuksen puolesta neuvotteluihin osallistuneille 
laajapohjainen hallitus, jossa myös Maalaisliitto olisi mukana, oli 
joka tapauksessa itsestään selvästi ensisijainen vaihtoehto.633
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Sosialidemokraattien, Kokoomuksen ja Kansanpuolueen neu-
votteluissa käsiteltiin myös Kekkosen IV hallituksen kaatumisen 
jälkeen muodostettavaksi suunnitellun uuden kabinetin ohjelmaa. 
Korkea-asteisen työllisyyden ylläpitäminen ja työrauhan säilyttä-
minen, mahdollisimman suuren tuotantotehon aikaansaaminen 
kansantaloudessa sekä rahan arvon vakaana säilyttäminen olivat 
periaatteita, joiden varaan uuden hallituksen ohjelman ja toimin-
nan oli tarkoitus rakentua.

Näiden yleisten linjojen lisäksi neuvotteluissa sovittiin myös ns. 
siirtymäkauden ohjelmasta, jota noudatettaisiin tuleviin eduskun-
tavaaleihin saakka. Siirtymäkauden ohjelmassa todettiin aluksi, 
että tuleva ”hallitus huolehtii kaikin keinoin hinta- ja palkkatason 
vakaana pysyttämisestä”. Edelleen kehotettiin työmarkkinajärjes-
töjä ryhtymään ”keskinäisiin neuvotteluihin vastaisen palkkapolitii-
kan ja järjestelmän perusteista”. Lisäksi sovittiin siitä, että ”nykyiset 
palkkasäännöstelyperusteet pidetään voimassa, mikäli ei hallitus 
toisin määrää”.

Arava-kysymyksestä käytiin sitkeitä neuvotteluja, joissa pää-
dyttiin siihen, että Arava-laki voitaisiin hyväksyä ”suunnilleen siinä 
muodossa kuin se tuli hyväksytyksi viime keväänäkin”. Kokoomuk-
sen vaatimuksesta ohjelmaan kirjattiin kuitenkin, ettei Arava-mää-
rärahaa sidottaisi indeksiin.

Metsäteollisuuden käynnissä pitämiseksi sovittiin palautetta-
vaksi aikaisemmista suhdannepidätyksistä suhdannerahastoon 
kertyneet varat sekä hinnantasausrahastoon kertyneistä varoista 
”niin suuri osa kuin työllisyyden ylläpitäminen metsäteollisuudessa 
välttämättä vaatii ja valtion talouden tila suinkin sallii”.

Neuvotteluissa sovittiin edelleen siitä, että maan luottopolitiik-
ka ja tuotantopolitiikka yritettäisiin suunnata siten, että ne mahdol-
lisimman tehokkaasti palvelevat työllisyyden ylläpitämistä. Tarkoi-
tus oli myös käsitellä ”myönteisessä hengessä” niitä vireillä olevia 
hallituksen esityksiä, jotka tarkoittivat parannusten aikaansaamista 
sosiaaliseen lainsäädäntöön.

Valtion menoja sovittiin supistettavaksi ”niin paljon kuin mah-
dollista”. Työllisyyden ylläpitämiseen oli kuitenkin määrä varata riit-
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tävästi varoja. Valtion tukipalkkioita ja avustusmäärärahoja sovittiin 
supistettavan, mutta siten, että supistukset eivät aiheuta elintarvik-
keiden hintojen nousua.

Kolmen puolueen neuvotteluissa sovittiin myös siitä, että asu-
tusmenojen supistamiseksi olisi luovuttava Kekkosen IV hallituk-
sen esittämästä maanhankintalain laajennuksesta. Neuvotteluja 
Kokoomuksen puoluevaltuustolle lokakuun lopulla selostanut Sal-
minen totesi viimeksi mainittuun ohjelmakohtaan liittyen, että Ko-
koomuksen taholta katsottiin olevan hyvin tärkeää ”vihdoinkin saa-
da sulku sille maanlunastustoiminnalle, pakko-otoille, joita tähän 
saakka sotien jälkeen on harjoitettu”. Erityisesti Salminen korosti, 
että Kokoomus sai sosialidemokraatit suostumaan siihen, ettei li-
sämaalakia hyväksyttäisi.

Neuvotteluissa päätettiin lisäksi luopua valtion viran- ja toimen-
haltijain lukumäärän summittaisesta supistamisesta. Lopulta sovit-
tiin luovuttavan Kekkosen hallituksen esittämistä veronkorotuksista 
ja uusista veroista sekä linjattiin, että ”on käytettävä kaikkia keinoja 
valtion tulojen lisäämiseksi verotusta kiristämättä”.634

Tällainen oli pääpiirteissään se siirtymäkauden ohjelma, joka 
syntyi sosialidemokraattien, Kokoomuksen ja Kansanpuolueen 
neuvotteluissa lokakuun 1953 alussa. Sosialidemokraattien hal-
litseva asema painoi selvästi leimansa ohjelman yleisilmeeseen 
ja kokoomuslaisista Junnila myönsikin auliisti, että neuvottelujen 
tulos jäi talouspoliittisesti laihaksi. Mistään ehdottomasta antautu-
misesta sosialistien edessä ei kuitenkaan voinut puhua ja kuten 
Junnila totesi, ”vaikka nykyisellä hallituksella onkin monessa suh-
teessa selvempi ohjelma, se ei hyödytä, kun hallitus ei saa yhtään 
ohjelmakohtaa toteutetuksi”.635

Välikysymyskeskustelun edellä sosialidemokraattien ja kokoo-
muksen edustajat sopivat vielä siitä, että keskustelussa tarjottaisiin 
vain yksi ponsi, joka olisi Junnilan kirjoittama, mutta jonka esittäisi-
vät sosialidemokraatit.636

Sosialidemokraattien välikysymykseen vastasi hallituksen puo-
lesta ministeri Eero Mäkinen, joka oli ollut Kokoomuksen kansan-
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edustajana vuodesta 1945 vuoteen 1951. Keskustelussa sosialide-
mokraatit hyökkäsivät voimallisimmin hallituksen kimppuun, mutta 
epäselväksi ei jäänyt sekään, että Kokoomus oli liittynyt hallituksen 
vastustajien riveihin. Sosialidemokraattien, Kokoomuksen ja Kan-
sanpuolueen voima ei kuitenkaan lopulta riittänyt hallituksen kaa-
tamiseen, sillä ratkaisevassa äänestyksessä kommunistit antoivat 
tukensa hallitukselle, joka pelastui äänin 106–83.637

Kommunistien ryhtyminen hallituksen pelastusoperaatioon oli 
ennen muuta tuenilmaus pääministeri Kekkoselle, jonka ystäväl-
lismielistä suhtautumista Neuvostoliittoon osattiin äärivasemmalla 
arvostaa aivan toisella tavalla kuin muualla suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Kekkosen hallituksen talouspolitiikan kanssa kommu-
nistien tuella ei ollut mitään tekemistä, mutta oli joka tapauksessa 
vähintäänkin ironista, että kommunistit pelastivat kovia menoleik-
kauksia ajaneen hallituksen kaatoyritykseltä, jota puolestaan Ko-
koomus oli tukemassa.

Tilanne olisi Kokoomuksen kannalta ollut vähemmän nurinku-
rinen, jos Kekkosen hallituksen talousohjelma ei olisi ollut niin ”ko-
koomuslainen” kuin se oli. Mätäkuun valtiopäivillä esillä ollut ja ns. 
Niukkas-budjetin muodossa eduskuntaan palannut hallituksen ta-
lousohjelma edusti näet ainakin menoleikkaustensa puolesta juuri 
sellaista ”laakista vainaa” linjaa, jonka vetäjäksi olisi Juho Niukka-
sen sijaan voinut vaivatta kuvitella vaikkapa Junnilan tai Wiherhei-
mon. Ja jos pieni kronologinen poikkeama sallitaan, niin tuskinpa 
jo manalle mennyt Arvi Oksala tai paljon myöhemmin menoleik-
kauksien parissa kunnostautunut Iiro Viinanenkaan olisivat Niuk-
kasen linjaa pahakseen panneet, jos olisivat siitä olleet sanansa 
sanomassa.

Välikysymyskeskustelun jälkeisenä päivänä Uudessa Suo-
messa julkaistussa signeeraamattomassa pääkirjoituksessa Jun-
nila jakoikin kiitosta Kekkosen hallituksen talousohjelmalle, mutta 
korosti toisaalta, että ”pelkistä hyvistä aikomuksista ei ole mitään 
hyötyä silloin kun niitä ei saada toteutetuksi”. Junnila otti pääkir-
joituksessaan kantaa myös hallituskysymykseen lausumalla mm., 
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”että mitään ei voiteta jos nykyinen vähemmistöhallitus korvataan 
yhtä vähän toimintakykyisellä vähemmistöhallituksella”. Päämää-
ränä tuli Junnilan mukaan olla ”nimenomaan laajapohjainen halli-
tus, jossa myös ruotsalainen kansanpuolue ja ennen kaikkea maa-
laisliitto olisivat mukana”.638

Pian välikysymyskeskustelun jälkeen saatiinkin käyntiin neu-
vottelut, joihin osallistui edustajia kaikista muista poliittisista ryh-
mistä paitsi kommunisteista. Neuvottelualoite tuli ruotsalaisilta, 
jotka olivat oppositioryhmien tavoin alkaneet nähdä hallituksen-
vaihdoksen välttämättömyyden. Viiden puolueen neuvotteluja johti 
ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja John Österholm ja 
Kokoomuksen puolesta niihin osallistuivat Ahmavaara, Salminen 
ja Hetemäki. Aikaisemmassa vaiheessa mukana ollut Junnila näyt-
tää sitä vastoin jääneen syrjään.639

Neuvottelut keskittyivät ohjelmakysymyksiin, sillä laajapohjai-
nen hallitus, josta vain kommunistit jätettäisiin ulos, oli kaikilla neu-
votteluihin osallistuneilla itsestään selvänä lähtökohtana. Kahden 
viikon neuvottelujen jälkeen päästiin yksimielisyyteen seuraavista 
yhdeksästä ohjelmakohdasta:

Hinta- ja palkkataso pidetään vakaana, 2) metsäteollisuuden käynnissä py-

syttämiseksi palautetaan suhdannepidätysvarat takaisin metsäteollisuudel-

le, 3) työllisyyttä edistetään, 4) rationalisoinnin tehostamiseksi virkamiesten 

määrää supistetaan yksityiskohtaisen harkinnan perusteella, 5) valtion avus-

tus- ja tukimäärärahoja supistettaessa huolehditaan siitä, ettei aiheuteta 

elintarvikkeiden hintojen nousua, 5) v. 1954 budjetin yhteydessä alennetaan 

mahdollisuuksien mukaan rinnakkain ja suhteellisesti tulo- ja omaisuusve-

roa ja liikevaihtoveroa sekä työnantajain lapsilisämaksua, 7) talouspoliittisen 

suunnitteluneuvoston työvaliokunnan suosittama suhdannevarausjärjestelmä 

otetaan käyttöön, 8) suunnitteluneuvostoa täydennetään laajemman edusta-

vuuden aikaansaamiseksi ja 9) vireillä olevaa sosiaalista lainsäädäntöä käsi-

tellään myönteisessä hengessä.640

Ohjelmaluonnosta käsiteltiin Ahmavaaran alustuksen pohjalta Ko-
koomuksen eduskuntaryhmässä 22. lokakuuta 1953, jolloin kävi 
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ilmi, etteivät kokoomuslaiset olleet kovinkaan tyytyväisiä neuvotte-
lujen siihenastisiin tuloksiin. Hugo Nuorsaari ja Arno Tuurna kaipa-
sivat ohjelmaan enemmän kokoomuslaisia painotuksia. Wiherhei-
mon mielestä ohjelma oli laiha erityisesti säännöstelyn purkamisen 
kannalta. Junnila taas valitti sitä, ”että asutustoimintaa koskeva 
kohta oli pudonnut ohjelmasta pois”. Ohjelma oli Junnilan mieles-
tä ”muutoinkin vesittynyt siitä, mitä aikaisemmissa neuvotteluissa 
oli sovittu”. Ahmavaara oli puolestaan sitä mieltä, että ”sosialisti-
en kanssa näyttäisi olevan mahdollista päästä parempiin tuloksiin 
kuin maalaisliiton kanssa”. Vaikka esimerkiksi Junnila esitti omat 
epäilyksensä koko ”leikin” onnistumisen suhteen, päätti ryhmä kui-
tenkin, että ”laaditun ohjelman pohjalta voidaan neuvotteluja jat-
kaa”.641

Neuvottelut jatkuivat, mutta enää vain muutaman päivän. 
Lehdet tiesivät näet jo 25. lokakuuta kertoa, että viiden puolueen 
neuvottelut olivat katkenneet sosialidemokraattien ja Maalaisliiton 
väliseen erimielisyyteen lähinnä Arava-lakiin liittyvistä määräraha-
kysymyksistä.642

Pääministeri Kekkonen oli alusta alkaen suhtautunut uuden 
hallituksen muodostamiseen tähdänneisiin neuvotteluihin yliolkai-
sesti. Kekkonen kyllä tiedosti ja myönsikin hallituksensa olevan 
täydellisessä umpikujassa, muttei syystä tai toisesta halunnut aut-
taa ulospääsytien etsinnässä. Maalaisliittolaisia oli tosin mukana 
hallitusneuvotteluissa, mutta ainakin Seppälän tulkinnan mukaan 
”vain kuin tarkkailijana ja pyrkien kampittamaan suunnitelmat”.643

Jos Kekkosen toiminnan taustalla vaikutti pyrkimys pitää keinol-
la millä hyvänsä kiinni pääministerin paikasta, kuten hyvin yleisesti 
epäiltiin, niin sosialidemokraattien taholla yhä hallitsevammaksi 
toimintamotiiviksi nousi halu ”murtaa tri Kekkosen ja maalaisliiton 
’kuningastie’ hallituksiin ja pääministerin tuolille”.644

Valta- ja henkilöpoliittiset selitykset kertonevatkin enemmän 
sosialidemokraattien ja Maalaisliiton välisen yhteentörmäyksen 
todellisista syistä kuin asiakysymyksiin liittyvät selitysmallit. Ara-
va-määrärahoja koskevat kiistat tarjosivat kuitenkin muodollisesti 
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pätevän syyn ja selityksen viiden puolueen hallitusneuvottelujen 
lopettamiselle. Arava-rahoja ei sitä paitsi tule siitäkään syystä 
ylenkatsoa, että ne olivat pelimerkkeinä myös siinä marraskuun 
1953 alussa pelatussa pelissä, jossa lopullisesti ratkaistiin Kekko-
sen vähemmistöhallituksen kohtalo.

Pääministeri Kekkonen oli ilmoittanut ennen Arava-lain toisen 
käsittelyn alkua, että jos eduskunta menisi määräämään Aravan 
tukemiseen enemmän kuin hallituksen esittämät viisi miljardia 
markkaa vuosittain, pitäisi hallitus päätöstä epäluottamuslausee-
na. Suuri valiokunta oli puolestaan ehdottanut kiinteää 7,5 miljardin 
määrärahaa vuosille 1954–1955, jonka jälkeen määräraha saisi 
olla enintään tuo 7,5 miljardia.645

Varauksetta hallituksen esityksen taakse linnoittautui vain 
päähallituspuolue Maalaisliitto. Mutta sikäli kun ruotsalaiset pysyi-
sivät ratkaisevissa äänestyksissä ruodussa ja kommunistit antai-
sivat jälleen tukensa Kekkoselle, olisivat voimasuhteet hallituksen 
tukijoiden ja sen kaatajien välillä 109–90. Uusi Suomi varoittikin 
lukioitaan ratkaisevan päivän aamuna siitä, ettei hallituksen peli 
välttämättä ollut vielä pelattu.646

Eduskunnan täysistunnossa 3. marraskuuta esitettiin kaikki-
aan viisi suuren valiokunnan esityksestä poikkeavaa pontta, kaksi 
maalaisliiton, yksi kommunistien, yksi sosialidemokraattien ja yksi 
Kokoomuksen taholta. Kokoomuksen ponsi, joka esitettiin Junnilan 
nimissä, erosi suuren valiokunnan ehdotuksesta ainoastaan siinä, 
että kiinteä määräraha haluttiin myöntää vain vuodeksi valiokun-
nan ehdottaman kahden vuoden sijaan.

Äänestyksissä nähtiin monensuuntaista taktikointia, jossa 
”kunnostautui” erityisesti Kokoomus. Ensin 22 kokoomuslaista ää-
nesti tyhjää, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Maalaisliiton viiden 
miljardin kiinteän määrärahan sisältänyt ehdotus hävisi kommu-
nistien ehdotukselle, jossa luvattiin Aravalle jopa 12 miljardia vuo-
dessa. Sitten kokoomuslaiset äänestivät oman pontensa puoles-
ta, joka voittikin kommunistien ehdotuksen. Mutta kun vastakkain 
olivat Kokoomuksen ja suuren valiokunnan ehdotukset, siirtyivät 
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kokoomuslaiset – Junnilaa, Juho Heittoa ja Irma Hamaraa lukuun 
ottamatta – valiokunnan ehdotuksen taakse, joka voittikin äänin 
110–65.647

Seuraavana päivänä, 4. marraskuuta 1953, pääministeri Kek-
konen jätti presidentille hallituksensa eronpyynnön perustellen sitä 
sillä, ettei hallitus voinut vallitsevissa olosuhteissa enää vastata 
tilanteesta, koska Arava-määrärahan korotus oli katsottava suun-
taa-antavaksi eduskunnan enemmistön asenteelle budjetin perus-
linjaan nähden.648

Neuvottelut uuden hallituksen aikaansaamiseksi alkoivat pre-
sidentinkierroksella 5. marraskuuta, jolloin ryhmät saivat käydä 
presidentinlinnassa lausumassa käsityksensä siitä mille pohjalle ja 
kenen johdolla tuleva hallitus olisi rakennettava.

Hallituspohjatavoitteesta vallitsi yksimielisyys sosialidemo-
kraattien, Maalaisliiton, ruotsalaisten, Kansanpuolueen ja Kokoo-
muksen kesken. Kaikki halusivat muodostaa hallituksen niin laa-
jalle pohjalle kuin mahdollista, mutta ilman kommunisteja. Viimeksi 
mainitut suosittelivat puolestaan kolmen suurimman ryhmän va-
raan rakentuvan hallituksen muodostamista.

Pääministerikysymyksessä varman kantansa presidentille lau-
suivat ainoastaan kommunistit, joiden mielestä paras mies hallituk-
sen johtoon oli Eino Kilpi. Muut ryhmät eivät olleet vielä keskustel-
leet pääministerikysymyksestä keskuudessaan. Tilanne selkiytyi 
kuitenkin jo seuraavana päivänä, jolloin Paasikivi saattoi kirjata 
päiväkirjaansa, että ”Sosialidemokraatit eivät vastusta Tuomiojaa” 
ja että ”Kokoomus ja ruotsalaiset ovat samalla kannalla”. Muistiin 
tuli merkityksi sekin, että ”Suomen kansanpuolueen enemmistö ei 
ole Tuomiojaan nähden kielteisellä kannalla”.

Sakari Tuomioja oli jo pitkään ollut Paasikiven mielestä Kek-
kosen jälkeen kakkosvaihtoehto pääministeriksi eikä presidentti 
eduskuntaryhmien kannat kuultuaan viivytellytkään, vaan antoi 
Tuomiojalle 6. marraskuuta käskyn muodostaa hallitus, ”joka nauttii 
eduskunnan enemmistön mahdollisimman suurta luottamusta”.649

Tuomioja aloitti työnsä ohjelmakysymyksistä ja sai hallitus-
ohjelman luonnoksen valmiiksi jo 9. marraskuuta, minkä jälkeen 
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eduskuntaryhmät ryhtyivät sitä käsittelemään. Ohjelmaluonnok-
sessa ei ollut paljoakaan jäljellä AT- ja K-ohjelmien tiukkalinjai-
sesta deflaatiopolitiikasta, sillä – kuten isänsä poliittista toimintaa 
tutkinut Erkki Tuomioja toteaa – ”ohjelma oli viritetty K-ohjelmaa 
jyrkästi vastustaneiden sosialidemokraattien ja kansanpuolueen 
mukaansaamiseksi”.650

Sosialidemokraatit suhtautuivatkin myönteisesti Tuomiojan 
hahmottelemaan ohjelmaan, joskin Väinö Leskinen totesi, ettei ole 
”mitään syytä mainostaa Tuomiojan ohjelmaa sosialidemokraatti-
en ohjelmana, vaikka melkein kaikki ns. kynnysvaatimukset ovat 
tulleet hyväksytyiksi”.651

Kokoomuksen taholla Tuomiojan ohjelmaluonnokseen oltiin 
vähemmän tyytyväisiä. Junnila totesi ohjelman sisältävän lähin-
nä ”kauniita ylimalkaisuuksia” ja valitti, ettei asutuskysymyksistä 
ollut mitään mainintaa. Junnilan mukaan ohjelmassa olisi pitänyt 
olla myös ”toteamus siitä, että päävientiartikkelimme vienti perin-
näisiin vientimaihin on saatava turvatuksi”. Ohjelmalliset puutteet 
olivat kuitenkin ohjelmallisia puutteita, Junnilan mielestä pääasia 
oli sittenkin se, ”että saataisiin enemmistöhallitus syntymään”. Wi-
herheimo valitteli, ettei ohjelma ”sisällä suuntaviivoja, joiden va-
rassa talouselämä paranisi”, mutta lisäsi kuitenkin, että ohjelman 
”avulla voidaan nykyiseen kaaokseen saada jotakin järjestystä”. 
Arno Tuurnan mielestä Tuomiojan ohjelma vastasi ”lähinnä kan-
sanpuolueen ja sosialidemokraattien näkemyksiä”. Martti Huttunen 
ja Aune Innala olivat pahoillaan siitä, ettei virkamiesten ja naisten 
kysymyksistä ollut ohjelmassa lausuttu mitään. Pahimmaksi on-
gelmaksi kokoomuslaiset näkivät kuitenkin sen, ettei ohjelmassa 
sanottu maataloudesta mitään.652

Kriittisimmin Tuomiojan ohjelmaan suhtauduttiin Maalaislii-
tossa. Kekkonen oli sanomattoman katkera erityisesti siitä, että 
Tuomioja oli mennyt sisällyttämään ohjelmaansa kaikki sosialide-
mokraattien keskeisimmät vaatimukset, vaikka oli K-ohjelman hen-
kisenä isänä juuri hetkeä aikaisemmin taistellut Kekkosen rinnalla 
niitä vastaan. Tyytymättömyytensä Tuomiojan ohjelmaan toi julki 
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myös Kekkosen IV hallituksessa mukana ollut Ruotsalainen kan-
sanpuolue.653

Maalaisliiton ja Kekkosen negatiivinen asenne Tuomiojaa koh-
taan sai ilmauksensa hallitusneuvotteluissa maalaisliittolaisten 
pyrkiessä lähinnä pitkittämään neuvotteluja tavoitteenaan ilmei-
sesti niiden ajaminen karille. Tuomiojan olikin pian tunnustettava, 
ettei viiden puolueen hallituksen muodostamiseen ollut mahdolli-
suuksia.

Seuraavaksi tavoitteekseen Tuomioja otti neljän puolueen hal-
lituksen, jollaiseen sosialidemokraatit, Kansanpuolue ja Kokoomus 
heti ilmoittivat olevansa valmiita osallistumaan. Mukaan oli kuiten-
kin saatava myös Ruotsalainen kansanpuolue.

Ruotsalaisten kärkinimistä eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
John Österholm suhtautui myönteisimmin Tuomiojan enemmistö-
hallituskaavailuihin. Puoluejohtaja Ralf Törngren oli sitä vastoin 
kriittisempi, vierasti Maalaisliiton poisjääntiä ja puhui jo varhain vir-
kamieshallituksen muodostamisen puolesta. Laajemmista piireis-
tä huomio kohdistui erityisesti ruotsalaisten viljelijäsiipeen, jonka 
keskuudessa ajatus hallitukseen menosta ilman Maalaisliittoa oli 
erittäin epäsuosittu. Ratkaisevaksi tekijäksi Ruotsalaisen kansan-
puolueen kannanmuodostuksessa nousi kuitenkin ulkopuolelta tul-
lut painostus, jota harjoittivat paitsi enemmistöhallitusta pelänneet 
maalaisliittolaiset, myös Neuvostoliiton edustajat. Viimeksi maini-
tut ottivat kohteekseen erityisesti Törngrenin, jolle he toivat julki 
huolensa tilanteen kehittymisestä Suomessa. Törngren tulikin pian 
sille kannalle, ettei Tuomiojan olisi viisasta muodostaa hallitusta, 
josta itänaapurin suosimat maalaisliittolaiset ja kommunistit olisivat 
sivussa. Parempi vaihtoehto olisi Törngrenin mukaan virkamies-
hallitus, jolla olisi suhteita eduskuntaryhmiin.654

Virkamieshallituksen aikaansaaminen tulikin pian ajankoh-
taiseksi, sillä Tuomiojan ilmoitettua Paasikivelle 15. marraskuuta 
enemmistöhallituksen muodostamisen epäonnistumisesta kehotti 
presidentti häntä jatkamaan tehtäväänsä jollain muulla kuin puo-
luepoliittisten piirien myötävaikutuksella. Kun puoluepoliittiset ja 
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muut intohimot eivät olleet häiritsemässä, sujui hallituksen muo-
dostaminen nopeasti ja ongelmattomasti. Asiaan lienee vaikutta-
nut sekin, että Kekkonen oli parhaillaan lyhyellä ulkomaanmatkalla 
Tanskassa.

Hallituksenmuodostaja Tuomiojan apuna virkamieshallitusta 
koottaessa hääri hänen vanha toverinsa Teuvo Aura. Mukana oli 
myös Päiviö Hetemäki, jota onkin toisinaan kutsuttu Tuomiojan hal-
lituksen kolmanneksi kummisedäksi.

Tuomiojalla ei ollut vaikeuksia saada ministereitä hallitukseen-
sa, sillä kaikki muut ministeriksi pyydetyt vastasivat myöntävästi 
paitsi Maalaisliiton vanha konkari Juho Niukkanen. Suostumuk-
sensa antaneiden joukossa oli neljä kokoomuslaista: Salminen, 
Hetemäki, Junnila ja Wiherheimo, jotka toki menivät hallitukseen 
”asiatuntijoina eivätkä edusta eduskuntaryhmää tahi puoluetta”, 
kuten asia ilmaistiin Kokoomuksen puoluehallituksen pöytäkirjas-
sa. Tuomioja vei ministerilistansa presidentti Paasikivelle iltapäi-
vällä 16. marraskuuta ja jo seuraavana päivänä presidentti myönsi 
Kekkosen IV hallitukselle eron ja nimitti tilalle Tuomiojan johtaman 
toimitusministeristön.655

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käsitteli Tuomiojan hallituksen 
syntyvaiheita kokouksessaan 17. marraskuuta Salmisen alustuksen 
pohjalta. Reaktiot hallituksen vaihdokseen olivat hyvin maltillisia ja 
toimitusministeristön väliaikaista luonnetta korostettiin useammas-
sa puheenvuorossa. Felix Seppälä ja Martti Huttunen kritisoivat 
ratkaisuvaiheissa neuvottelijoina toimineita Salmista ja Hetemäkeä 
sen johdosta, ettei ryhmää kokonaisuudessaan ollut kutsuttu kool-
le enemmistöhallitusvaihtoehdon kariuduttua. Kyllikki Pohjala taas 
esitti neuvottelijoille kiitoksensa ”siitä kärsivällisyydestä, jolla he 
asioita hoitivat, rikkomatta välejä mihinkään suuntaan”. Reino Ala-
Kulju katsoi jo tulevaisuuteen ja arvioi, että ”jos hallitus saa jotain 
myönteistä aikaan, niin se on eduksi Kokoomukselle”.656
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Valtiovarainministerinä Tuomiojan hallituksessa

17. marraskuuta 1953 nimitetyn virkamieshallituksen ministerilista 
näytti kokonaisuudessaan seuraavalta:

Pääministeri Sakari Tuomioja

Ulkoasiainministeri Ralf Törngren

Oikeusministeri Reino Kuuskoski

Sisäasiainministeri Heikki Kannisto

Puolustusministeri; toinen sosiaaliministeri Päiviö Hetemäki

Valtiovarainministeri Tuure Junnila

Opetusministeri Arvo Salminen

Maatalousministeri K. T. Jutila

Toinen maatalousministeri Henrik Kullberg

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Erik Serlachius

Toinen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri  Aulis Junttila

Kauppa- ja teollisuusministeri; toinen ulkoasiainministeri Teuvo Aura

Toinen kauppa- ja teollisuusministeri T. A. Wiherheimo

Sosiaaliministeri; toinen valtiovarainministeri Esa Kaitila

Toinen sosiaaliministeri  Irma Karvikko

Niin toimitusministeristöstä kuin olikin kysymys, kytkeytyivät lä-
hes kaikki ministerit enemmän tai vähemmän likeisesti johonkin 
porvarilliseen puolueeseen. Tuomiojalla ja Auralla oli oma puolu-
eensa, Edistyspuolueen aatteellista perintöä vaalimaan perustettu 
Vapaamielisten liitto, jolla tosin ei ollut edustusta Arkadianmäellä. 
Salminen, Hetemäki, Junnila ja Wiherheimo olivat Kokoomuksen 
kansanedustajia, Kaitila, Kannisto ja Karvikko puolestaan Kansan-
puolueen. Törngren ja Kullberg kuuluivat Ruotsalaisen kansanpuo-
lueen eduskuntaryhmään. Kuuskoski ja Jutila olivat maalaisliitto-
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laisia, joskin Maalaisliiton keskushallitus totesi heidät eronneeksi 
puolueesta ministeriksi ryhtymisensä myötä.657

Mistään värittömästä virkamieshallituksesta sanan perintei-
sessä merkityksessä ei siis ollut kysymys. Nimitys asiantuntijahal-
litus on sitä vastoin mitä osuvin. Sillä kuten Markku Mansner on 
todennut, ”Suomessa on tuskin koskaan ollut toista hallitusta, jos-
sa talouselämän asiantuntemus on ollut yhtä monipuolisesti edus-
tettuna pääministeristä alkaen”. Tuomiojahan oli Suomen Pankin 
pääjohtaja, Aura Postipankin pääjohtaja, Junnila Kansallispankin 
johtokunnan jäsen, Hetemäki Teollisuuden Keskusvaliokunnan 
sihteeri, Wiherheimo Keskuskauppakamarin yliasiamies, Kaitila 
Turun Kauppakorkeakoulun professori, Serlachius raskaan sarjan 
teollisuuspatruuna ja vuorineuvos, Junttila puolestaan Betoni Oy:
n toimitusjohtaja.658

Asiantuntemusta riitti, mutta poliittisen ja varsinkin ministeriko-
kemuksen suhteen uuden hallituksen ministerit olivat suurimmaksi 
osaksi melkoisia untuvikkoja. Ensi kertaa ministerin tehtäviin astu-
via oli näet peräti kymmenen: Hetemäki, Junnila, Junttila, Kaitila, 
Karvikko, Kullberg, Kuuskoski, Salminen, Serlachius ja Wiherhei-
mo. Ylivoimaisesti kokenein Tuomiojan hallituksen ministereistä 
oli Jutila, joka oli ollut hallituksen jäsenenä jo 1920-luvulla. Pää-
ministeri Tuomioja ja ulkoasiainministeri Törngren olivat kumpikin 
aloittaneet ministeriuransa J. K. Paasikiven marraskuussa 1944 
nimitetyssä hallituksessa, Kannisto ja Aura puolestaan Urho Kek-
kosen I hallituksessa vuonna 1950.659

Tuomiojan hallituksen ministerien – varsinkin keskeisimpien mi-
nisterien – huomiota kiinnittäviin piirteisiin kuului myös suhteellisen 
nuori ikä. Tuomioja oli pääministeriksi tullessaan vasta 42-vuotias, 
toiseksi nuorin siihenastisista pääministereistämme. Tuomiojan 
ohella hallituksen sisärenkaaseen kuuluivat hallitusta kokoamas-
sakin olleet Aura ja Hetemäki, jotka olivat hallituksen toimikauden 
alkaessa neljänkymmenen. Hallituksen neljänneksi vaikutusvaltai-
simmaksi ministeriksi luonnehdittu Junnila oli 43-vuotias, toinen 
valtiovarainministeri Kaitila puolestaan neljänkymmenenneljän. 
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Vanhimman ministerin tittelin jakoivat 27. tammikuuta 1891 synty-
neet ja siis 62-vuotiaat Jutila ja Kullberg. Viimeksi mainitun kuol-
tua pian hallituksen nimityksen jälkeen jäi Jutila yksin vanhimman 
ministerin asemaan. Kokoomuksen Salminen oli ministereistä 
seuraavaksi vanhin, 57-vuotias. Ministerien keski-ikä oli hallituk-
sen aloittaessa 49,6 vuotta ja laski 48,3 vuoteen 43-vuotiaan Nils 
Westermarckin tultua Kullbergin tilalle.660

Itsenäisen Suomen ensimmäisen virkamieshallituksen aloitta-
essa toimintaansa kesäkuussa 1922 lausui tuon hallituksen päämi-
nisteri, professori A. K. Cajander pitämässään lyhyessä ohjelmapu-
heessa, ettei väliaikaisratkaisuksi tarkoitetun virkamieshallituksen 
asiana ”saata olla minkäänlaisten laajakantoisempien aloitteiden 
teko, vaan tulee se pääasiallisesti rajoittamaan toimintansa valta-
kunnan juoksevien asioiden hoitoon olevien olojen pohjalla sillä 
tavoin kuin se harkintansa perusteella katsoo valtakunnan etujen 
vaativan”.661

Pääministeri Tuomioja oli hallituksensa suhteen selvästi kun-
nianhimoisempi kuin edeltäjänsä kolmea vuosikymmentä aikai-
semmin, sillä hän saneli valtioneuvoston pöytäkirjaan ohjelmajulis-
tuksen, jossa linjattiin tulevan politiikan suuntaviivoja.

Tuomiojan hallituksen ohjelma alkoi ulkopoliittisella osuudella, 
jossa vakuutettiin hallituksen tulevan noudattamaan ulkopolitii-
kassaan ”tähänastisia periaatteita” ja pyrkivän pitämään Suomen 
maailmanpolitiikassa ilmenevien ristiriitaisuuksien ulkopuolella. 
”Nimenomaan Neuvostoliiton ja Suomen ystävällisten suhteiden 
kehittämisessä ja lujittamisessa hallitus tulee toimimaan niiden so-
pimusten sisällyksen ja hengen mukaisesti, joihin Suomen ja Neu-
vostoliiton keskinäiset suhteet pohjautuvat.”

Ohjelman kauppapoliittisessa osuudessa kohdistettiin erityistä 
huomiota konepaja- ja laivanrakennusteollisuuden työllisyyskysy-
myksiin ja todettiin hallituksen pitävän tärkeänä, ”että hyvissä ajoin 
tehdään esitys Suomen ja Neuvostoliiton kesken solmitun pitkäai-
kaisen kauppasopimuksen jatkamiseksi”.

Suurimman huomion ohjelmassa sai osakseen talouspolitiik-
ka. Korean suhdanteen kääntymistä seuranneiden taloudellisten 
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vaikeuksien voittamisen perusedellytyksiksi ohjelmassa todettiin 
”riittävien työtilaisuuksien turvaaminen, rauhallisuuden säilyttämi-
nen työmarkkinoilla, työ- ja tuotantotehon korottaminen sekä va-
kaan rahan arvon ylläpitäminen”.

Hallitus ilmoitti tulevansa ponnistelemaan ”luontaisia edellytyk-
siämme vastaavan maa- ja metsätalouden sekä teollisen tuotan-
non edistämiseksi ja tuotantokustannusten alentamiseksi”.

Talouselämää ja hinnanmuodostusta ”tarpeettomasti rajoitta-
vasta säännöstelystä” oli ohjelman mukaan luovuttava. Esimerk-
kinä tästä tarpeettomaksi käyneestä säännöstelystä mainittiin ra-
kennussäännöstely.

Hallitus ilmoitti tulevansa huolehtimaan kaikin käytettävissä 
olevin keinoin hinta- ja palkkatason pitämisestä vakaana sekä 
esitti toiveen työmarkkinajärjestöille siitä, että nämä keskinäisin 
neuvotteluin sopisivat vastaisen palkkapolitiikan ja -järjestelmän 
perusteista. Hinta- ja palkkapolitiikkaa koskevan osuuden lopuksi 
todettiin vielä, että ”nykyinen palkkasäännöstelypäätös pidetään 
toistaiseksi voimassa”.

Hallitus piti tärkeänä, ”että jo edessä olevana siirtymäkautena 
voitaisiin aikaansaada toimenpiteitä, jotka kohottavat tuotannon 
yleistä tuottavuutta ja alentavat kustannuksia. Tässä mielessä olisi 
pyrittävä kehittämään mm. verotusjärjestelmää sekä ohjaamaan 
luotonantoa ja tuontia tuotantokoneiston uusimisen ja parantami-
sen helpottamiseksi.”

Ohjelman lopulla vaadittiin, että ”valtion menotalouden paisumi-
nen on pysäytettävä ja pyrittävä suunnitelmalliseen verorasituksen 
lieventämiseen”. Näistä vähennyksistä huolimatta oli vuoden 1954 
budjetti saatava tasapainoiseksi, todettiin vielä viimeiseksi.662

Pääkaupungin sanomalehdet ottivat Tuomiojan hallituksen ja 
sen ohjelman vastaan sangen vaihtelevasti, kommenttien kirjon 
ulottuessa konservatiivi- ja liberaalilehtien julkituomasta hillitystä 
tyytyväisyydestä aina äärimmäisen vasemmiston lehtien peittele-
mättömiin vihanpurkauksiin asti.

Uusi Suomi korosti hallituksen tilapäistä luonnetta, mutta pani 
toisaalta tyytyväisyydellä merkille ministerien vahvan asiantunte-
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muksen ja piti hallituksen ohjelmajulistusta ”vakavahenkisenä ja 
varteenotettavana asiakirjana”. Uusi Suomi tähdensikin, että ”halli-
tukselle on oikeus odottaa kansalaisten ja eduskuntapiirien myötä-
tuntoista tukea sinä toimikautena, mikä sen edessä on”.663

Helsingin Sanomien mukaan Tuomiojan hallitus oli kokoonpa-
noltaan ”asiantuntijahallituksen ja poliittisen hallituksen välimailla”. 
Samoilla linjoilla oli Hufvudstadsbladet, jonka mielestä Tuomiojan 
hallitus ”är inte parlamentarisk i gängse mening, men det vill ab-
solut inte heller kallas för expeditionsministär”. Helsingin Sanomi-
en mukaan olisi ollut mahdollista jopa leimata Tuomiojan hallitus 
porvarilliseksi kokoomushallitukseksi ”jos voimasuhteet olisivat 
toisin jaetut maalaisliittolaisten kohdalla”. Mistään naamioidusta 
porvarihallituksesta ei kuitenkaan voinut olla kysymys ”eikä olisi 
onnellista, jos esimerkiksi sosialidemokraateissa heräisi tällainen 
epäilys”, korosti Helsingin Sanomat.664

Hallituksen ohjelmaa kommentoidessaan Helsingin Sanomat 
noteerasi tyytyväisyydellä sinänsä niin tavanomaiset ulkopoliittiset 
ystävyysvakuuttelut. Ne olivat lehden mielestä nyt erityisesti pai-
kallaan, koska ”uudessa hallituksessa on sellaisia poliittisia ainek-
sia, joita sodan jälkeen ei ole näkynyt meidän ministerilistoillamme, 
ja kun hallituksen vaihdoksen on tämän perusteella tietyllä taholla 
väitetty merkitsevän ulkopoliittisen suuntauksen muutosta”.665

Kauppalehti suhtautui Tuomiojan hallitukseen pääkaupungin 
lehdistä myönteisimmin. ”Taloudellinen asiantuntemus on halli-
tuksessa sekä pätevästi että monipuolisesti edustettuna, minkä 
lisäksi on mukana kouliintuneita hallintomiehiä”, iloitsi Kauppalehti 
ja korosti, että asiantuntemuksensa puolesta hallitus ”voisi poik-
keuksellisen pätevästi hoitaa maan asioita ja erikoisesti pyrkiä eri-
laatuisten taloudellisten vaikeuksien voittamiseen”. Kauppalehden 
mielestä olisikin erittäin tärkeätä, että hallitukselle annettaisiin työ-
rauha sen ryhtyessä suorittamaan tehtäviään.666

Suomen Sosialidemokraatin asenne Tuomiojan hallitusta 
kohtaan sen lähtiessä taipaleelleen oli epäluuloinen. Hallituksen 
nimityspäivänä lehti kysyi pääkirjoituksessaan oltiinko muodosta-
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massa naamioitua porvarihallitusta ja julisti päivää myöhemmin 
etusivullaan, että ”Hallitus paljastuu porvarilliseksi kokoomukseksi” 
ja pääkirjoituksessaan, että ”Hallitus pudottaa naamionsa”. Mutta 
ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin: ”Sosialidemokraattien kannal-
ta tilanteessa tietysti sikäli on myönteisiä puolia, että ensinnäkin 
Kekkosen musta sisäpoliittinen suuntaus kukistettiin, eikä puolu-
eellamme puoluepoliittisesti katsoen ole syytä surra sitäkään, että 
se näin pääsi myös vaalienedusajaksi oppositioon.”667

Maakansalla ei ollut uudesta hallituksesta kerrassaan mitään 
hyvää sanottavaa, joskin senkin oli myönnettävä, ”että suurin osa 
uusista ministereistä on ollut tekemisissä myös taloudellisten asi-
ain kanssa, jos ei aina käytännön niin ainakin teorian parissa”. 
Hallituksen ohjelmaa kommentoidessaan Maakansa keskittyi lä-
hinnä ihmettelemään siinä ilmenevää lähes sanatarkkaa saman-
kaltaisuutta sen ohjelman kanssa, jota Tuomioja oli tarjonnut laa-
japohjaisen hallituksen ohjelmaksi. ”Tämä jälkimmäinen ohjelma 
oli tunnetusti sosialidemokraattien hyväksymä, jollei suorastaan 
heidän sanelemansa”, mitä taustaa vasten oli Maakansan mieles-
tä ”vähintään koomillista”, että sosialidemokraatit olivat asettuneet 
”vastustamaan hallitusta, joka on omaksunut tämän samaisen oh-
jelman”. Maakansa olikin hieman epäilevällä kannalla sen suhteen 
oliko ”sosialidemokraattien närkästynyt suhtautuminen Tuomiojan 
hallitukseen täysin todellista”.668

”Tuomioja salakuljettaa kokoomusta toimitusministeriöön!”, 
”Hallitusratkaisu kokoomuksen tosiasiallinen vallankaappaus” kir-
kuivat otsikot Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien etuvivuilla 
17. ja 18. marraskuuta 1953. Pääkirjoituksissaan äärimmäisen va-
semmiston lehdet lausuivat odotetusti ankaran tuomionsa uudelle 
hallitukselle, kansandemokraattinen Vapaa Sana hieman lievem-
min sanakääntein, kovan linjan Työkansan Sanomat tyylilleen us-
kollisena täysin pidäkkeettömästi. Työkansan Sanomien mielestä 
ei tarvinnut epäillä,

- - - etteikö kokoomuksen hallitus pyrkisi tekoihin ja tuloksiin jotka vastaa-

vat sen takana olevan koti- ja ulkomaisen suurpääoman toivomuksia: Atlan-
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tin-sotaliiton päämääriä palvelevaan ulkopolitiikkaan, josta amerikkalaiset 

sodanvalmistelijat tiettävästi ovat luvanneet maksaa ”käteisellä”; Suomen ja 

Neuvostoliiton suhteiden huonontamiseen niin taloudellisella kuin muillakin 

aloilla, mukaan luettuna kauppasuhteiden laajentamisen ehkäiseminen, vie-

läpä niiden supistaminenkin entisestään; työttömyyden keinotekoinen lisää-

minen ja kansamme elintason yleinen alentaminen; työläisten ja talonpoikien 

demokraattisten oikeuksien kaventaminen; sivistyksellinen taantumus.669

Kommunistien hyökkäyksillä tuskin oli uusiin hallitusherroihin suur-
takaan vaikutusta, siksi paljon samanlaisia purkauksia eduskun-
nassa ja muualla julkisessa elämässä kannuksensa hankkineet 
Tuomiojan hallituksen ministerit olivat jo aikaisemmin saaneet 
kuulla. Tottuneita Tuomioja ja hänen hallitustoverinsa olivat myös 
pääministeristä oppositiomieheksi siirtyneen Urho Kekkosen edes-
ottamuksiin ja ajoittain kuohahtelevaan temperamenttiin. Silti Kek-
konen onnistui eräällä tempauksellaan kohdistamaan niin vastani-
mitetyn hallituksen kuin suuren yleisönkin jakamattoman huomion 
hetkeksi itseensä.

Kekkonen paljasti Maakansassa 18. marraskuuta julkaistussa 
”haastattelussa” – jonka hän todellisuudessa oli alusta loppuun itse 
kirjoittanut – käyneensä hallituksensa kaatumisen aattona salaisia 
neuvotteluja Neuvostoliiton edustajien kanssa. Noissa neuvotte-
luissa venäläiset olivat tehneet erinäisiä taloudellista laatua ole-
via lupauksia, ilmaisseet mm. valmiutensa maksaa osa Suomen 
Neuvostoliittoon suuntautuvasta viennistä länsivaluutoilla. Puhetta 
oli ollut myös Suomelle myönnettävästä lainasta ja Saimaan kana-
van käyttöoikeuksista. Kekkonen kertoi edellyttäneensä, että Suo-
men hallituskysymys jätettäisiin neuvottelujen ulkopuolelle, mutta 
pahoitteli Maakansassa kuitenkin sitä, että hallituksenvaihdos oli 
tapahtunut näiden neuvottelujen myötä avautuneita taloudellisia 
näköaloja ajatellen liian aikaisin.670

Haastattelu nostatti lehdistössä melkoisen myrskyn, jonka sil-
mään ei kuitenkaan joutunut Tuomiojan hallitus, vaan Kekkonen 
itse. Erityisesti konservatiivisessa, liberaalisessa ja sosialidemo-
kraattisessa lehdistössä haastattelua pidettiin halpamaisena katke-
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ruuden purkauksena ja Kekkosta syytettiin yrityksestä vahingoittaa 
uutta hallitusta. Suomen Sosialidemokraatti kiteytti käsityksenään 
Kekkosen paljastuksista, että ”kaukana ei olekaan olettamus, että 
kysymys on ylirasittuneen henkilön luomasta vaarallisesta asetel-
masta, jonka on määrä johtaa siihen, että Neuvostoliitto paljastus-
ten jälkeen kieltäytyy enää jatkamasta vireillä olleita, näitä kysy-
myksiä koskeneita suunnitelmiaan”.671

Kekkosen haastattelua ja siinä esiin tulleita tietoja venäläisten 
kanssa käydyistä neuvotteluista käsiteltiin Kokoomuksen eduskun-
taryhmässä 19. ja 26. marraskuuta. Ministeri Salminen oli saanut 
tietää, että Kekkonen olisi halunnut tietonsa julkisuuteen jo aikai-
semmin, ”mutta Törngren oli saanut sen estetyksi uhkaamalla ero-
ta”. Törngreniltä – joka oli ollut ulkoministerinä myös Kekkosen IV 
hallituksessa – saatujen tietojen mukaan Kekkonen oli aikonut teh-
dä paljastuksensa Arava-lain käsittelyn yhteydessä, siis kysymyk-
sen joka lopullisesti ratkaisi Kekkosen hallituksen kohtalon. Täl-
lainen yritys pelata puhtaasti sisäpoliittisessa asiassa Moskovan 
kortilla ei tietenkään herättänyt ihastusta Kokoomuksen piirissä ja 
Kyllikki Pohjala olikin sitä mieltä, että ”sanomalehtien tulee käyttää 
hyväkseen tilaisuutta Kekkosen teilaamiseen”.672

Jos Kekkosen tarkoituksena oli ulkopoliittista lyömäasetta käyt-
tämällä vahingoittaa Tuomiojan hallitusta, kuten yleinen käsitys 
oli, ei hän tässä pyrkimyksessään onnistunut. Paljastusten myötä 
entisestään väkevöitynyt Kekkos-vastainen mieliala oli pikemmin-
kin omiaan tiivistämään hallituksen rivejä, kun taas Kekkonen itse 
joutui tempauksensa takia yhä pahemmin eristyksiin saadessaan 
osakseen ymmärtämystä oman puolueensa lisäksi ainoastaan 
kommunisteilta.

Ulkoministeri Törngren oli hallituksen piirissä arvioinut, että 
Kekkosen Maakansassa esittämillä paljastuksilla saattaisi olla vai-
kutusta Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin, mutta varsin 
pian ilmeni että tässäkin suhteessa haastattelu jäi vaille vaikutuk-
sia.673

Neuvostoliiton taholta ei asetettu mitään esteitä normaalien 
suhteiden jatkumiselle ja esimerkiksi vuoden 1954 kauppasopi-
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mus valmistui täysin suunnitellusti. Myös Kekkosen ja venäläisten 
keskusteluissa esillä olleista valuutta- ja lainakysymyksistä saatiin 
neuvottelut käyntiin ilman ongelmia. Neuvottelut kauppa- ja teolli-
suusministeri Auran johtaman suomalaisvaltuuskunnan ja neuvos-
toliittolaisen osapuolen kesken etenivät ripeästi ja jo helmikuussa 
1954 päästiin allekirjoittamaan sopimus, jolla Suomi sai varsin 
edullisin ehdoin 40 miljoonan ruplan suuruisen kultalainan Neu-
vostoliitosta. Samalla sovittiin siitä, että Neuvostoliitto tulisi maksa-
maan osan vientiylijäämästä länsivaluutoilla ja kullalla. Sopimuk-
seen päästiin myös uutta viisivuotista kauppasopimusta koskevien 
neuvottelujen aloittamisesta kevään 1954 aikana. Ne pääsivätkin 
käynnistymään vielä Tuomiojan hallituksen kaudella. Saimaan ka-
navaa koskevaa asiaa sovittiin ryhdyttävän selvittämään teknisten 
asiantuntijoiden kesken.674

Oman idänpoliittisen korvaamattomuutensa varaan ilmeisen 
paljon laskeneelle Kekkoselle kauppasopimuksen synty oli valtava 
pettymys. Tästä ilmauksena oli sekin, että kun sopimus aikanaan 
ratifioitiin määräsi tuolloin jälleen hallitukseen palannut Kekkonen, 
ettei pääneuvottelijana toiminutta Auraa saanut kutsua sopimuk-
sen ratifioinnin kunniaksi pidettyyn juhlatilaisuuteen. Järjestelyjä 
hoitanut diplomaatti sai Kekkoselta nimenomaiset ohjeet keksiä 
”minkä tekosyyn tahansa, mutta Aura ei saa tulla”.675

Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin liittyen voidaan 
vielä todeta, ettei itänaapuri tehnyt mitään ongelmaa neljän kokoo-
muslaisen mukanaolosta Tuomiojan hallituksessa. Kukaan kokoo-
musministereistä ei joutunut neuvostokommenteissa silmätikuksi 
ja esimerkiksi opetusministeri Salminen teki virkamatkan Mosko-
vaan ja tuli siellä asiallisesti vastaanotetuksi.676

Kimmo Rentola on tulkinnut, että Neuvostoliiton maltillinen 
suhtautuminen hallituksenvaihdokseen johtui osaltaan siitä, ”että 
neuvostojohdon mielessä oli uusia liennytysnäkymiä, joita ei kan-
nattanut tärvellä kärjistämällä hätiköidysti tilannetta Suomessa”. 
Osaltaan taas talousyhteistyön etenemisestä venäläisten kannalta 
katsoen suotuisasti sekä kolmanneksi siitä syystä, että Tuomiojan 
hallitus oli kuitenkin vain väliaikaisratkaisu.677
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Olivat taustaselitykset mitkä tahansa, Neuvostoliiton säyseänä 
pysyminen oli joka tapauksessa merkittävä asia sinänsä ja myös 
sen vuoksi, että siltä idän uhkaan perustuvalta kauhupropagan-
dalta, jota eräät tahot olivat sisäpoliittisia tarkoituksia silmällä pitä-
en harjoittaneet, näytti nyt putoavan pohja kokonaan pois. Junnila 
kiinnitti tähän seikkaan erityistä huomiota eräässä tammikuussa 
1954 pitämässään esitelmässä jossa hän lausui mm., että ”po-
liittinen elämämme on sikäli tervehtynyt, että myöskään sellaista 
hallitusta, jossa oikeistolaisia aineksia on mukana, ei enää tämän 
jälkeen voida ainakaan ulko- ja kauppapoliittisilla syillä diskriminoi-
da”.678

Sisäpoliittisesti kuumin kysymys, johon Tuomiojan hallitus joutui 
ottamaan kantaa, koski eduskuntavaalien mahdollista aikaistamis-
ta. Ajallisesti kyse oli korkeintaan muutaman kuukauden korjauk-
sesta vaaliaikatauluun, sillä vaalit olisivat joka tapauksessa edessä 
kesällä 1954, jolloin vuonna 1951 alkanut vaalikausi päättyisi. Mel-
koiseen ristiaallokkoon hallitus kuitenkin joutui noiden muutamien 
kuukausien tähden, sillä niin hallituksen ulko- kuin sisäpuolellakin 
vallitsi erimielisyyttä siitä olisiko vaaleja aikaistettava vai ei.

Sosialidemokraattinen puolue oli ennenaikaisten vaalien kan-
nalla eikä kaihtanut keinoja taivutellessaan hallitusta tahtoonsa. 
Voimakaksikko Tanner – Leskinen ilmoitti pääministeri Tuomiojalle 
ykskantaan, että ellei uusia vaaleja toimitettaisi pikapuoliin, aset-
tuisivat sosialidemokraatit jyrkkään vastarintaan hallituksen toi-
menpiteisiin nähden. Sosialidemokraatit perustelivat vaatimustaan 
vaalien aikaistamisesta lähinnä kolmella argumentilla. Ensinnäkin 
he katsoivat, että jokainen kuukausi, jonka vaalit lykkääntyisivät, 
lisäisi kommunistien kannatusta. Toiseksi, vaalien viivyttäminen tu-
lisi vahingoittamaan ”kunnollisen hallituksen” aikaansaamista vaa-
lien jälkeen. Kunnollisella hallituksella sosialidemokraatit tarkoit-
tivat ennen muuta laajapohjaista enemmistöhallitusta, josta vain 
kommunistit jätettäisiin ulos. Kolmanneksi, vaalien toimittaminen jo 
kevättalvella aikaistaisi uuden hallituksen liikkeelle lähtöä neljällä 
kuukaudella, mikä antaisi lisää pelivaraa esimerkiksi vuoden 1955 
budjetin valmisteluun.679
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Maalaisliitto vastusti ennenaikaisia vaaleja yhtä kiivaasti kuin 
sosialistit niitä kannattivat. Maalaisliittolaisen mielestä vaalien ai-
kaistamisella ei saavutettaisi mitään, joten toimenpide oli jo sinäl-
lään tarpeeton. Sitä paitsi maaliskuussa kausityöttömyys oli aina 
suurimmillaan, mikä hyödytti kommunisteja. Ylipäänsä Maalaislii-
ton mielestä tällaisia poikkeuksellisia toimenpiteitä oli vältettävä. 
Maalaisliitto perusteli kielteistä kantaansa vaalien aikaistamiseen 
myös sillä, ettei hallituksen ja eduskunnan kesken vallinnut sellais-
ta erimielisyyttä, joka olisi edellyttänyt eduskunnan hajottamista ja 
uusien vaalien järjestämistä. Lisäksi Maalaisliitossa oltiin sitä miel-
tä, ettei vaalien järjestäminen talvisaikaan antaisi kaikille väestö-
ryhmille yhdenvertaisia edellytyksiä niihin osallistumiseen, koska 
syrjäisten seutujen asujaimiston olisi keliolosuhteiden takia hanka-
la päästä vaaliuurnille.680

Hallituksen sisällä vaalien aikaistamista kannattivat voimalli-
simmin Kokoomuksen ministerit Salminen, Junnila, Hetemäki ja 
Wiherheimo. Jo 23. marraskuuta 1953 kokoomusministerit kään-
tyivät pääministeri Tuomiojan puoleen kirjeellä, jossa he ilmoitti-
vat käsityksenään, ”että sen jälkeen kun yritys parlamentaarisen 
enemmistöhallituksen aikaansaamiseksi ei onnistunut ja nykyinen 
toimitusministeristö muodostettiin, tilanne on muuttunut sellaisek-
si, että eduskunnan hajoittaminen ja uusien vaalien järjestäminen 
olisi kiireellisesti toimeenpantava”.

Perusteeksi vaalien aikaistamiselle kokoomusministerit esit-
tivät ajankohtaisen taloudellisen ja poliittisen kriisin. ”Vallitsevan 
kriisin taustana olevat taloudelliset vaikeudet eivät ole suinkaan 
helpottaneet” eikä vailla riittävää parlamentaarista pohjaa oleval-
la hallituksella kokoomuslaisten käsityksen mukaan ollut mahdol-
lisuuksia toteuttaa niitä talouspoliittisia muutoksia, ”joihin talou-
dellisen pulan voittamiseksi olisi välttämättä ryhdyttävä”. Hallitus 
joutuisi näin ollen pääasiallisesti vain suorittamaan rutiinitehtäviä 
ja niidenkin hoitaminen saattaisi vaikeutua, jos eduskunnassa jo 
havaittavissa ollut hallituksenvastainen mieliala voimistuisi. Po-
liittinen tilanne oli kokoomuslaisten mukaan niin tulehtunut, ”että 
hallitus erittäin todennäköisesti joutuu ennen kesää eduskunnassa 
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sellaiseen konfliktiin, että sen on, ellei eduskunnan hajoittamista 
toimiteta, erottava”. Jos näin tapahtuisi, olisi tilalle nimitettävä jäl-
leen uusi toimitusministeristö, mikä kokoomuslaisten mielestä ”ei 
kuitenkaan olisi asianmukaista”.

Näillä perusteilla Salminen, Junnila, Hetemäki ja Wiherheimo 
vetosivat pääministeri Tuomiojaan, jotta tämä kiireellisesti esittäisi 
tasavallan presidentille, ”että uudet vaalit mahdollisimman pian toi-
meenpantaisiin”.681

Pääministeri Tuomioja menikin vielä samaisena marraskuun 
23. päivänä presidentin luo keskustelemaan vaaliasiasta ja antoi 
tälle myös kokoomuslaisten kirjeen. Presidentti Paasikiven päivä-
kirjaansa ikuistamassa keskustelussa vedettiin yhtyeen eri puolu-
eiden käsityksiä vaalien aikaistamisesta: sosialidemokraatit ”jyr-
kästi uusien vaalien kannalla”, ”Maalaisliitto on jyrkästi vastaan”,

Kokoomuksen kanta selvä (vaalien puolella), Kansanpuolueessa erilaista 

ilmaa. Kannisto pelkää, että porvarillinen enemmistö menetetään. Ruotsa-

laisten piirissä suuria epäilyjä, että porvarillinen enemmistö voi mennä. Kom-

munistit ovat myös vaalien kannalla, ellei synny kolmen puolueen hallitusta. 

Tuomioja itse on muuttanut mielensä. Tulevaisuus on rakennettava sille poh-

jalle, että sosialidemokraatit tulevat mukaan hallitukseen = kannattaa vaale-

ja.682

Vaalikysymystä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 2. joulukuuta. 
Yksimielistä päätöstä ei kyetty tekemään, vaan asia meni äänes-
tykseen. Vaalien aikaistamista kannatti yhdeksän ministeriä ja 
vastusti kolme. Vastaan olivat maalaisliittolaistaustaiset ministerit 
Kuuskoski ja Jutila sekä ruotsalaisten Törngren. Epävarmoja kan-
nastaan olivat Kansanpuolueen Karvikko ja Kannisto.683

Lopullisesti vaalikysymys tuli ratkaistavaksi presidentin esit-
telyssä 8. joulukuuta. Ennenaikaisten vaalien kannalla oli jälleen 
yhdeksän ministeriä, siis varsin selvä enemmistö. Vastaan oli neljä 
ministeriä. Asia oli näin muodoin selvä ja presidentti määräsi uudet 
vaalit toimitettavaksi 7.–8. maaliskuuta 1954, vanhan eduskunnan 
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hajaantumaan 29. maaliskuuta ja uuden kokoontumaan 1. huhti-
kuuta 1954.684

Lehdistössä vaalipäätöstä sekä kiitettiin että kritisoitiin. Suo-
men Sosialidemokraatti noteerasi luonnollisesti vaalien aikaistami-
sen tyytyväisyydellä. Helsingin Sanomat piti sitä oikeaan osuneena 
ratkaisuna. Uusi Suomi puolestaan korosti eduskunnan hajottami-
sen olevan harvinainen, ”mutta täysin valtiosäännön mukainen toi-
menpide”, johon aiheen oli tällä kertaa antanut ”se tosiasia, että 
puolue- ja ryhmäriitojen repimä eduskunta on joutunut tavallaan 
poliittiseen vararikkotilaan”.685

Hufvudstadsbladet oli hieman epävarma sen suhteen, missä 
määrin asialliset syyt, missä määrin taas puoluepoliittiset tekijät 
olivat olleet vaikuttamassa eri tahojen kannanmääritykseen vaali-
asiassa. Lehti katsoi kuitenkin jo eteenpäin ja totesi mm., että ”va-
let bör ge möjligheter att bygga en fastare grund än den vacklande 
basis som hittills har beståtts”.686

Kommunistilehdet näkivät vaalipäätöksen taustalla taantumus-
ainesten juonittelua. Vapaan Sanan käsityksen mukaan ”hallitus on 
kokoomuksen ja sosdempuolueen hallitusneuvottelijain, Leskisen 
ja Tannerin, tekemän ennakkosopimuksen mukaisesti hajoittanut 
eduskunnan siinä toivossa, että vaalien jälkeen olisi helpompi kur-
sia kokoon suurpääoman pahasti revennyt enemmistöverho”. Työ-
kansan Sanomat puolestaan näki Kokoomuksen pyrkivän uusien 
vaalien avulla ja sosialidemokraateilta saamansa tuen turvin säilyt-
tämään asemansa hallituspuolueena. ”Siten avautuisi tie suurpää-
oman hillittömälle hyökkäykselle, jonka toimeenpaneminen ennen 
vaaleja on osoittautunut hankalaksi.”687

Maakansa tuomitsi ennenaikaiset vaalit odotetun ankarasti ja 
kohdisti piikikkäimmät huomautuksensa erityisesti Kokoomukseen 
kysellen mistä mahtoi johtua puolueen ”nöyryys sosialidemokraat-
tien edessä?”688

Niin vastustavalla kannalla uusiin vaaleihin nähden kuin 
Maakansa olikin, pääsi se kuitenkin jo ennen vaaliasian lopullis-
ta ratkaisua vaalitunnelmaan käsitellessään julkilausumaa, jonka 
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Maalaisliiton puoluevaltuuskunta antoi 7. joulukuuta. Maakansan 
mukaan talvivaalit olivat nimenomaan osa sosialidemokraattien 
kaupunkiporvarien avulla toteuttamaa suunnitelmaa, jonka tarkoi-
tuksena oli Maalaisliiton murskaaminen. Julkilausumaa myötäillen 
Maakansa kehotti ”maaseudun väkeä käymään tiivistynein rivein 
kohti tulossa olevia suuria ratkaisuja” ja korosti, että ”vaaleissa on 
kysymys sekä maan että maaseudun kannalta niin suurista asiois-
ta, että maalaisliitolla ei ole varaa jättäytyä sosialidemokraattien 
murskattavaksi”. Maakansa kiinnitti huomiota myös julkilausumaan 
sisältyneisiin ulkopoliittisiin näkökohtiin. Erityisesti lehti tahtoi lai-
nata sitä julkilausuman kohtaa, jossa Maalaisliiton puoluevaltuus-
kunta korosti pitävänsä tärkeänä, ”että maalaisliiton johdolla toimi-
neiden hallitusten noudattama ulkopoliittinen suuntaus jatkuu” ja 
että ”maa on pidettävä kansainvälisten ristiriitojen ulkopuolella ja 
noudatettava tähänastista puolueettomuuspolitiikkaa”. ”Tämä ko-
rostus on epäilemättä nykyisessä tilanteessa paikallaan”, tähdensi 
Maakansa.689

Kokoomuksen puheenjohtaja, ministeri Arvo Salminen kom-
mentoi maalaisliittolaisten vaalien aikaistamista vastaan esittämiä 
perusteluja puhuessaan 8.–10. joulukuuta 1953 pidetyillä Kokoo-
muksen toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä. Salminen kuittasi 
maalaisliittolaisten väitteet eduskunnan perusteettomasta hajotta-
misesta toteamalla, ettei ”ole missään säädetty, että pitäisi ehdot-
tomasti olla ristiriita eduskunnan ja hallituksen välillä, vaan uusista 
vaaleista päättää itsenäisesti tasavallan presidentti”. Salminen to-
tesi hajottamisen syyn olevan sen, että ”eduskunta on osoittautunut 
kykenemättömäksi toimittamaan tehtäväänsä”. Sääolosuhteisiin 
perustuvia väitteitä Salminen piti verukkeina todeten, että useasti 
ennenkin oli järjestetty vaaleja talvella, ja äänestysprosentti oli aina 
ollut tyydyttävä. Sitä paitsi ”jos sääolosuhteista on jotakin haittaa 
talvikuukausina, niin se koituu kaikkien puolueiden osaksi”.

Salminen kiinnitti huomiota myös Maalaisliiton puoluevaltuus-
kunnan julkilausuman ulkopoliittiseen osaan, johon sisältyvien vih-
jailujen hän totesi täyttävän ”suomalaisen mielen harmilla ja häpe-
ällä”.
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Siinä asetetaan muut suomalaiset puolueet ikään kuin epäilyksen alaisiksi 

ulkopoliittisessa suhteessa. Siitä saa tavallinen kansalainen sen käsityksen, 

ikään kuin vain maalaisliitto ja kommunistinen puolue kulkisivat niitä ulkopo-

liittisia latuja, jotka ovat meidän kansallemme onneksi. Tämä kohta maalais-

liiton julkilausumassa ei ole arvokas. Onhan selvää, että sama ulkopoliittinen 

suuntaus on kaikkien suomalaisten puolueiden omaksuma ja tuntuu lievästi 

sanoen epäkorrektilta, että maalaisliitto on lähtenyt käyttämään siinä samoja 

keinoja, joita kommunistit meillä käyttävät vastaavanlaisissa tapauksissa ko-

ettaessaan asettaa muut puolueet epäilyksen alaisiksi ulkopoliittisen suunta-

uksen noudattamisessa.690

Tuomiojan hallituksen pääpyrkimykset kohdistuivat kuitenkin ta-
louspolitiikkaan, eivät ulkopolitiikkaan tai sisäpolitiikkaan, vaikka 
idänsuhteet ja vaalikysymys tärkeitä asioita olivatkin. Talouspoli-
tiikka oli luonnollisesti myös se politiikan osa-alue, johon valtiova-
rainministeri Junnilan toiminta ennen muuta keskittyi.

Tuomiojan hallitus ja sen valtiovarainministeri saivat työsken-
nellä sikäli suotuisissa oloissa, että vientisuhdanteet alkoivat syk-
syllä 1953 kääntyä jälleen lievään nousuun. Vientituotteiden hinnat 
kohosivat ja menekki parani, ja myös kotimainen taloudellinen kehi-
tys alkoi osoittaa elpymisen merkkejä. Käänne kohti parempaa nä-
kyi mm. siinä, että hakkuukaudella 1953/1954 hakattiin kaikkiaan 
33,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 18 prosenttia enem-
män kuin edellisellä hakkuukaudella. Myös työttömyysluvuissa ta-
pahtui kohennusta, sillä tammikuussa 1954 työttömyyskortistoissa 
oli 2 291 ja helmikuussa 1954 12 886 työtöntä vähemmän kuin 
vastaavina ajankohtina vuotta aikaisemmin. Mitenkään ohikuljettu 
asia työttömyysprobleemi ei suinkaan vielä ollut, sillä kortistoissa 
oli helmikuussa 1954 edelleen 52 840 henkilöä. Muutenkin talo-
udellisissa oloissa tapahtuneessa kohennuksessa oli enemmän 
kyse aallonpohjan ylittämisestä, kuin mistään muusta. Tämä ei kui-
tenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Tuomiojan hallitus sai purjehtia 
selvästi helpommissa vesissä kuin kaksi edeltäjäänsä, jotka olivat 
joutuneet kamppailemaan laskusuhdanteen ja kustannuskriisin ku-
rimuksessa.691
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Taloudellisten olojen selkenemisestä huolimatta ei Junnila 
päässyt tehtävässään helpolla, sillä valtiovarainministerin keskei-
sintä työsarkaa eli budjettipolitiikkaa ajatellen hänen ministerik-
si tulonsa tapahtui erittäin epäkiitolliseen aikaan. Junnila ei näet 
päässyt lainkaan laatimaan omaa budjettiesitystään, vaan joutui 
puolustamaan eduskunnan edessä edeltäjänsä Juho Niukkasen 
ennätyskireää budjettia. Junnilan tullessa ministeriksi tuo esitys 
oli ollut jo hyvän aikaa valtiovarainvaliokunnassa käsiteltävänä, tai 
oikeampaa olisi ehkä sanoa romutettavana, sillä niukkuuden puo-
lesta eivät puhuneet enää maalaisliittolaisetkaan, vaan käynnissä 
oli suoranainen budjetinpaisutuskilpailu.

Niukkasen budjetin loppusumma oli ollut noin 152 miljardia. 
Neljä päivää Tuomiojan hallituksen nimittämisen jälkeen, 21. mar-
raskuuta 1953, laatimassaan muistiossa Junnila listasi siihen asti 
tapahtunutta: ”Jo nyt on valtiovarainvaliokunnassa tullut sellaisia 
lisäyksiä, joita täytynee pitää aivan peruuttamattomina, lapsilisistä 
10,3 mrd markkaa, yleisvaltuuslain vesittämisestä 3 mrd ja Aravas-
ta 2,5 mrd, yhteensä 15,8 mrd markkaa.” Kun kaikki menolisäykset 
laskettiin mukaan, oli budjetin menopuoli paisunut jo 173 miljardin 
markan suuruiseksi, mikä kirvoitti Junnilalta katkeran johtopäätök-
sen: ”Veron alennuksiin ei ensi vuonna ole mahdollisuuksia, jos 
valtiontalouden tasapaino halutaan varmasti säilyttää.”692

Junnila myönsi itsekin, että ”Niukkasen kuuluisassa budjetti-
esityksessä oli epäilemättä sinänsä aivan välttämättömiä menojen 
supistamisia suoritettu kovin yksioikoisesti, huiskittu silmät um-
messa, eikä tällaisen menettelyn tulosta voitu pitää realistisena”. 
Budjettiesityksessä oli näin ollen korjaamisen varaa, mutta ”val-
tion menojen periaatteellisesta säästämislinjasta ei silti olisi saanut 
luopua”, moitti Junnila eräässä esitelmässään tammikuun puolivä-
lissä 1954, kun valtiovarainvaliokunta oli vihdoin saanut valmiiksi 
budjettiesityksen ensimmäisen lukemisen.693

Valtiovarainministeri Junnila yritti vielä pelastaa mitä pelastet-
tavissa oli ja esitti ennen toista lukemista valtiovarainvaliokunnalle 
usean miljardin supistusehdotukset, jotka koskivat mm. maatalou-
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den suoranaisia avustuksia ja asutusmenoja. Valiokunta kuitenkin 
viis veisasi Junnilan ehdotuksista ja kun esitys tuli eduskunnan 
suureen saliin yleiskeskustelua varten näytti loppusumma 183 mil-
jardia markkaa, lisäystä Niukkasen alkuperäiseen ehdotukseen oli 
huikeat 31 miljardia.694

Muistelmissaan Junnila toteaa yrityksestään ajaa säästäväi-
sen budjettipolitiikan linjaa valtiovarainvaliokunnassa, että ”se oli 
epäkiitollinen tehtävä, koska sen joutui tekemään sellaisen halli-
tuksen valtiovarainministeri, jolta puuttui riittävä parlamentaarinen 
tuki. Piti vain vedota ja suostutella, eikä voinut turvautua poliitti-
seen voimaan ehdotustensa läpiajamiseksi.”695

Puhuessaan budjetin yleiskeskustelun yhteydessä 5. helmi-
kuuta 1954 Junnila pahoitteli vielä budjettiesityksen paisuttamista 
valtiovarainvaliokunnassa. Syypäitä tapahtuneeseen olivat Jun-
nilan mielestä suuremmassa tai vähäisemmässä määrässä kaik-
ki puolueet. Erityisen huomionarvoisena valtiovarainministeri piti 
kuitenkin sitä, että menojen lisäämisessä oli kunnostautunut myös 
Maalaisliitto, joka oli ”kohta puolen vuoden ajan pyrkinyt antamaan 
sellaisen kuvan, että se yksin jätettynä taistelee säästäväisen val-
tiontalouspolitiikan puolesta tuhlaavaisuutta vastaan vähintään 
yhtä sankarillisesti kuin Pyhä Yrjänä lohikäärmettä vastaan”. Vii-
meistään maalaisliittolaisten asettuminen vastustamaan valtio-
varainvaliokunnassa ennen budjetin toista lukemista esillä olleita 
supistusehdotuksia osoitti Junnilan mielestä agraarien säästäväi-
syyspuheet ”epäaidoksi tekohurskaudeksi”.

Junnilaa korpesivat aivan erityisesti maalaisliittolaisten väitteet 
siitä, että hänen esittämänsä supistusehdotukset olivat olleet yk-
sipuolisesti maataloutta vastaan suunnattuja. Junnila myönsi, että 
”suoranainen rahallinen avustus väkilannoitteiden ostamiseen olisi 
jäänyt pois”, mutta lisäsi oitis, että moisesta avustuksesta ”eivät 
varsinaiset maanviljelijät ole koskaan osalliseksi päässeetkään, 
sehän on kääpiöviljelmien omistajille annettu tyypillinen poliittinen 
ääntenostomääräraha”. Mitään maatalousvastaista ei Junnilan mu-
kaan myöskään sisältynyt hänen ehdotukseensa asutusmenojen 
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supistamisesta. ”Meidän sodanjälkeisen maatalouspolitiikkamme 
kohtalokkain virhehän on ollut tämä liian pitkälle viety asutustoi-
minta, joka on silponut sokeasti elinkelpoisia tiloja ja toisaalta luo-
nut kymmenin tuhansin elinkelvottomia kääpiötiloja”, jyrisi valtio-
varainministeri, jonka mielestä ”Suomen maataloudelle tekisi tällä 
hetkellä parhaan palveluksen se, joka saisi tämän asutusvillityksen 
päättymään”.

Lopetettuaan Maalaisliiton kurittamisen Junnila palasi vielä 
budjettiesitykseen todeten, ettei kukaan tietysti vaadi,

- - - että valtiovarainvaliokunnan olisi tullut budjettimietintöä laatiessaan kat-

sella asioita aivan ”sub specie aeternitatis”, ikuisuuden näkökulmasta, suuren 

juutalaisen filosofin Spinozan tapaan. Mutta sen olisi sentään pitänyt katsella 

asioita koko varainhoitovuoden näkökulmasta. Nyt se on valitettavasti ajatellut 

liian paljon vain kuukauden päässä olevia vaaleja. - - - Muun varainhoitovuo-

den osalta valtiovarainvaliokunta valitettavasti näyttää tuumineen Ranskan 

vallankumousta edeltäneen ancien regime’in kyynillisen huolettoman, mutta 

samalla lohduttoman vaalilauseen tapaan: ”meidän jälkeemme vedenpaisu-

mus”.696

Valtiovarainvaliokunnassa tapahtuneen perusteella olisi voinut 
ennustaa, että täysistuntokäsittelyssä tulisivat murtumaan viimei-
setkin tulvavallit menolisäysten vyöryn tieltä. Ettei näin kuitenkaan 
tapahtunut, siitä Junnila ja hallitus saivat kiittää ennen muuta val-
tiovarainvaliokunnan puheenjohtajana toiminutta Väinö Tanneria, 
jonka ansiota lähinnä oli, ”että saatiin aikaan eri puolueiden välillä 
sopimus siitä, että budjetin menoja ei täysistuntokäsittelyssä enää 
lisättäisi siltä kylläkin jo aivan liian korkealta tasolta, johon budjetin 
menopuoli oli valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä kohonnut”.697

Tämä herrasmiessopimus oli sen ulkopuolelle jättäytyneiden 
kommunistien mielestä ”Tanner-Junnilan orjakontrahti”, kuten Va-
paa Sana etusivullaan räväkästi otsikoi. ”Junnilan & Tannerin & 
Niukkasen ritarikunnan” sanelemaa sopimusta ei sulattanut myös-
kään Työkansan Sanomat, joka tiesi kertoa senkin, ”että monet 
maalaisliittolaiset ja sosdem-edustajat olivat kironneet raskaasti ja 
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sanoneet, että ’tämähän on selvää diktatuuria’”.698

Eduskunta vahvisti budjettiesityksen 17. helmikuuta 1954. Lop-
pusumma oli tuo jo mainittu 183 miljardia markkaa, menopuolel-
la lisäystä Niukkas-budjettiin siis 31 miljardia ja edellisen vuoden 
budjettiinkin 3 miljardia. Budjetin tasapainossa pitäminen, mihin 
hallitus oli ohjelmassaankin sitoutunut, vaati menolisäysten vas-
tapainoksi luonnollisesti lisäyksiä myös tulopuolelle. Lisätuloja 
kertyikin mm. siitä, että edellisen hallituksen esitys liikevaihtove-
ron alentamisesta peruuntui, samoin kuin siitä ettei eduskunta hy-
väksynyt niin ikään edellisen hallituksen ehdottamaa työnantajien 
lapsilisämaksun poistamista ja siten valtion osuuden kasvua. Tulo-
puolta kasvatti sekin, että eduskunta myönsi veronalennusta vain 
luonnollisille henkilöille, ei yhtiöille, kuten budjetissa oli edellytetty. 
Teollisuudelle ei myöskään myönnetty niitä taloudellisia etuisuuk-
sia, joita K-ohjelmassa oli edellytetty myönnettävän. Näin ollen 
budjetti kaikista menolisäyksistä huolimatta tuli kuin tulikin tasa-
painoiseksi.699

Tuomiojan hallituksen saavutukset budjettipolitiikan alalla jäi-
vät sangen laihoiksi, tätä tosiasiaa ei käy kiistäminen. On kuitenkin 
syytä korostaa, ettei syy budjetin menopuolen ylettömään paisumi-
seen ollut hallituksen tai valtiovarainministeri Junnilan, vaan sääs-
täväisyysperiaatteet romukoppaan heittäneiden eduskuntapuolu-
eiden, joiden tuhlaamisvimmalle voimanpuutetta potenut hallitus ei 
voinut mitään.

Kaikkia taloudellisia aloitteita ei tarvinnut kierrättää eduskun-
nan kautta ja suurimmat talouspoliittiset saavutuksensa Tuomiojan 
hallitus saattoikin kirjata tililleen säännöstelytalouden purkamises-
sa, jota voitiin – Junnilan sanoja lainataksemme – ”melkoisessa 
määrin toteuttaa pelkillä valtioneuvoston päätöksillä, ja siis ilman, 
että poliittisesti heikkovoimaisen hallituksen tarvitsi tukeutua siihen 
syrjin karein suhtautuvaan eduskunnan enemmistöön”.700

Säännöstelytalouden purkamiseen liittyvistä toimista Tuomio-
jan hallituksessa vastasivat lähinnä kauppa- ja teollisuusministeri 
Aura sekä puolustusministerin tehtäviensä ohella hintakysymyksiä 
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sosiaaliministeriössä hoitanut Hetemäki, ”mutta heillä oli tätä poli-
tiikkaa toteuttaessaan koko hallituksen eikä vähimmin pääministeri 
Tuomiojan tuki takanaan”, toteaa Junnila muistelmissaan.701

Tuomiojan hallituksen harjoittamat säännöstelyn purkutoimet 
ulottuivat monille eri aloille. Hallitus mm. poisti rakennussäännös-
telyn valtalain piiristä ja lopetti huoneenvuokrasäännöstelyn koko-
naan 59 paikkakunnalla ja 20 paikkakunnilla osittain. Myös hinta- 
ja jakelusäännöstelyä purettiin kovalla kädellä.702

Ripeä ja määrätietoinen toiminta säännöstelytalouden purka-
miseksi oli omiaan lisäämään hallituksen suosiota kansalaisten 
keskuudessa. Varsinkin kahvin vapauttaminen säännöstelystä 
1. maaliskuuta 1954 alkaen oli teko, jonka vanhat suomalaiset 
edelleen muistavat ja osaavat yhdistää Tuomiojan ”hyvään halli-
tukseen”. Kahvipäätös symboloi laajemminkin normaaliolojen pa-
lautumista, sillä päätöksen myötä siirtyi historiaan yleisostokortti, 
joka vielä jäänteenä oli muistuttamassa vuonna 1939 alkaneesta 
säännöstelytaloudesta.703

Pelkkää kiitosta Tuomiojan hallitus ei kuitenkaan saanut osak-
seen, sillä säännöstelyn purkamisinnossaan se tuli tehneeksi yh-
den huonon päätöksen, josta ainakin Kokoomus joutui maksamaan 
kovan hinnan tulevissa vaaleissa, kuten tuonnempana nähdään. 
Kyse oli päätöksestä, jolla kulutusmaito vapautettiin hintasäännös-
telystä. Tätä joulukuussa 1953 annettua päätöstä valmisteltaessa 
olivat hallituksen kuulemat maatalousasiantuntijat esittäneet las-
kelmia, joiden mukaan kulutusmaidon vapauttaminen hintasään-
nöstelystä nostaisi väliaikaisesti sen hintaa jonkin verran. Tämän 
nousun puskuroimiseksi hallitus teki samaan aikaan maidon vapa-
uttamista koskevan päätöksen kanssa päätökset voin ja juuston 
kuluttajahintojen alentamisesta. Asiantuntijoiden laskelmat eivät 
kuitenkaan pitäneet kutiaan, sillä säännöstelystä vapautetun mai-
don hinta ei noussutkaan ennakoidulla tavalla. Kun voin ja juus-
ton hinnat silti alentuivat hallituksen päätösten takia, sai hallitus 
aivan ymmärrettävistä syistä päälleen maaseudun tuottajaväestön 
vihat.704
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Kokoomusministereistä erityisesti Hetemäki joutui ottamaan 
maitopäätöksen takia vastaan ankaraa kritiikkiä, jota jakoi kitsas-
telematta paitsi Maalaisliitto myös Kokoomuksen oma talonpoi-
kaissiipi. Kovapintainen Hetemäki ei antanut kritiikin häiritä itseään 
vähääkään, vaan puolusti päättäväisesti hallituksen säännöstelyn 
purkupolitiikkaa yleensä ja myös kiistanalaista maitopäätöstä. 
Esimerkiksi Kokoomuksen tammikuussa 1954 Porissa pidetyssä 
puoluekokouksessa – josta odotettiin puolueen historian myrskyi-
sintä juuri maitopäätöksen takia ja jonne kauhavalaisten kerrottiin 
tulleen puukot hihassa – Hetemäki piti voimakkaan puheen sään-
nöstelyn purkamisen puolesta ja vaati, että myös maatalous oli va-
pautettava säännöstelyn ”pakkopaidasta”. Hetemäki muistutti, että 
hallituksen oli suorastaan ollut pakko ryhtyä vapauttamaan myös 
maataloutta säännöstelystä, koska lähes koko sodan jälkeisen 
ajan hallituksissa istuneella Maalaisliitolla ei tähän ilmeisestikään 
ollut minkäänlaista halua. Isäntämiesten kiukkua tehokkaasti lauh-
duttaneen puheensa lopuksi Hetemäki korosti vielä,

- - - että säännöstelystä vapautumiseen siirtyminen tulee aiheuttamaan ti-

lapäiskipuja käytännöllisesti katsoen kaikkien yhteiskuntapiirien osalta. Eri 

yrittäjäryhmät ovat joutuneet maksamaan lunnaat vapaudestaan. - - - Mutta 

jos kaikki toimenpiteet otetaan kokonaisuutena ja lasketaan kaikkien seuraa-

muksien miinus- ja plussapuolet, on selvää että jo aivan lyhyen ajan puitteissa 

voidaan havaita kaikkien voittaneen. Tämä siksi, että elämä on siirtynyt nor-

maaliin luonnolliseen uomaansa.705

Tuomiojan hallituksen sisällä vallitsi koko sen toimikauden ajan 
varsin hyvä yhteishenki, joka suurelta osaltaan lienee johtunut hal-
lituksen epäpoliittisesta luonteesta. Pientä kitkaa tosin esiintyi Ko-
koomuksen ja Kansanpuolueen ministerien kesken eräiden omai-
suusveroon ja liikevaihtoveroon liittyvien kysymysten yhteydessä, 
mutta hallitusyhteistyön positiivista yleisilmettä eivät nämäkään 
pikkuriidat muuta.706

Hallituksen vastaanoton ja sen keskeisimpien toimenpiteiden 
tarkastelun yhteydessä on jo piirtynyt melko selkeä kuva siitä, millä 
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tavoin hallituksen ulkopuolelle jääneiden kolmen suurimman puo-
lueen taholla Tuomiojan hallitukseen suhtauduttiin, mutta vahvis-
tettakoon tässä vielä tuon kuvan ääriviivoja.

Tuomiojan ”naamioitua porvarihallitusta” kohtaan aluksi epä-
luuloa tunteneiden sosialidemokraattien suhtautuminen muuttui 
selvästi positiivisemmaksi sen jälkeen, kun hallitus oli tehnyt pää-
töksen eduskuntavaalien aikaistamisesta. Tuon päätöksen jälkeen 
hallituksen ei enää tarvinnut pelätä, että sosialidemokraatit vetäisi-
vät maton sen jalkojen alta, vaan hallitus saattoi päinvastoin tukeu-
tua Hakaniemen hiljaiseen tukeen.

Maalaisliitto suhtautui Tuomiojan hallitukseen johdonmukai-
sen kriittisesti koko sen toimikauden ajan. Ankarimmat iskunsa 
Maalaisliitto kohdisti vaalien aikaistamista koskenutta päätöstä ja 
onnetonta maitopäätöstä vastaan. Maalaisliitto pyrki jonkin verran 
myös käyttämään Moskovan korttia Tuomiojan hallitusta vastaan, 
mikä tuli ilmi ennen muuta Kekkosen paljastusten ja Maalaisliiton 
joulukuisen julkilausuman yhteydessä.

Kommunistit olivat leimanneet Tuomiojan hallituksen synnyn 
”fasistiseksi vallankaappaukseksi” ja myöhemminkin hallitus näyt-
täytyi äärivasemmistolaisessa katsannossa yksinomaan taantu-
muksen mustana linnakkeena. Kommunistit jaksoivat tarmokkaasti 
hyökkäillä tuota linnaketta vastaan koko talven 1953–1954, vaikka 
hyökkäys toisensa jälkeen jäi tuloksettomaksi. Järeimmän hyök-
käyksensä kommunistit tekivät helmikuussa 1954 työllisyyspoliitti-
sen välikysymyksen muodossa, mutta tuokin yritys sai nolon lopun. 
Äänestyksissä kommunistit joutuivat näet oman epäluottamus-
lauseensa kaaduttua äänestämään sosialidemokraattien taholta 
esitettyä lausumaa, joka de facto merkitsi epäluottamuslausetta 
Kekkosen IV hallituksen työllisyyspolitiikalle, jolle kommunistit oli-
vat antaneet edellisenä syksynä tukensa sosialidemokraattien te-
kemää ja Kokoomuksen tukemaa välikysymystä vastaan. Kommu-
nistien onnistui näin tuomita itse itsensä.707

Tuomiojan hallitukseen kriittisesti suhtautuvien tahojen hyök-
käykset kohdistuivat enimmäkseen hallitukseen kokonaisuutena 



327

ja yksittäiset ministerit saivat tehdä työtään suhteellisen rauhas-
sa. Sanottu pätee Junnilankin tapauksessa, mutta vain helmikuun 
1954 puoliväliin saakka. Tuolloin Junnila joutui näet suuren huo-
mion ja kommunistilehdissä jopa suoranaisen ajojahdin kohteeksi. 
Ensi kerran Junnilan nimi nousi kommunistilehtien otsikoihin 13. 
helmikuuta kun ”Tanner-Junnilan orjakontrahti” tuli julkisuuteen. 
Varsinainen riepotus alkoi kuitenkin paria päivää myöhemmin ns. 
tulitikku-jutun paljastuttua.

Tulitikku-jutun juuret juonsivat budjettiesityksen yksityiskohtai-
seen käsittelyyn ja tarkemmin sanoen helmikuun 11 ja 12 päivien 
väliseen yöhön, jolloin eduskunnan suuressa salissa oli käynnis-
sä tavanomainen äänestysrumba kommunistien sosiaalimenoihin 
tekemistä lukemattomista lisäysehdotuksista. Mitään hyväksytyksi 
tulemisen mahdollisuuksia noilla ehdotuksilla ei ollut koskaan ollut, 
vaan ne oli säännöllisesti äänestetty suurella enemmistöllä nurin. 
Lähinnä kai populistisia tarkoitusperiä silmällä pitäen kommunistit 
kuitenkin toivat joka vuosi pinon uusia ehdotuksia eduskuntaan. 
Jokaisesta ehdotuksesta oli erikseen äänestettävä, mikä tietysti oli 
tavattoman turhauttavaa puuhaa. Jossain vaiheessa tuota helmi-
kuun 11 ja 12 päivien välistä yötä valtiovarainministeri Junnila sekä 
kansanedustajat Niilo Kosola ja Lauri Solla saivatkin tarpeekseen 
ja kiilasivat tulitikulla äänestyskoneen nappulan siten, että kone 
äänesti automaattisesti kommunistien ehdotuksia vastaan. Tämän 
tehtyään herrat häipyivät mielenosoituksellisesti salista ja menivät 
eduskunnan kuppilaan juomaan kahvia.

Tulitikkutemppu paljastui kun äänestyskoneen toimintaa ryh-
dyttiin tarkemmin tutkimaan ja vaikka äänestysten tulos ei tapa-
uksen johdosta ollut mitenkään vaarantunut, saivat Kokoomuksen 
Junnila ja Kosola sekä Maalaisliiton Solla eduskunnan täysitun-
nossa 15. helmikuuta 1954 puhemieheltä valtiopäiväjärjestyksen 
58 §:n mukaisesti nuhteet ja varoituksen. Kommunistiedustaja 
Hertta Kuusinen piti nuhteita aivan liian lievänä rangaistuksena ja 
vaati asian lähettämistä vielä perustuslakivaliokunnan tutkittavak-
si. Kuusinen sai kannatusta kuitenkin vain omiltaan ja niin tulitikku-
juttu oli eduskunnan osalta loppuun käsitelty.708



328

Seuraavien päivien sanomalehdissä kaikki ”tulitikkumiehet” 
saivat ankaria sanoja osakseen, mutta aivan erityisesti kritiikki 
kohdistui valtiovarainministeri Junnilaan.

”Ministeri Junnila syyllistyi äänestyspetokseen eduskunnas-
sa”, otsikoi Vapaa Sana ykkösuutisensa 16. helmikuuta ja lausui 
seuraavana päivänä pääkirjoituksessaan, että istuvan hallituksen 
ministerin toteaminen syylliseksi äänestyspetokseen ”aiheuttaisi 
tietenkin useimmissa parlamentaarisissa maissa asianomaisen 
eron”. Tulitikku-juttu oli päivän tärkein uutinen Työkansan Sano-
missakin, joka kysyi pääkirjoituksessaan ”kuinka kauan äänestäjät 
sallivat junniloiden ja kosoloiden johtaa itseään harhaan korulau-
seilla, ja kuinka kauan sallitaan ’tulitikkuministerien’ istua hallituk-
sessa eduskuntaa ja kansaa pilkkaamassa?”.709

Suomen Sosialidemokraatti, joka yleensä säästi Tuomiojan 
hallitusta kovimmilta iskuiltaan, sanoi nyt suoraan, että ”olisi erit-
täin sopivaista, että skandaaliin sekaantuneet vetäisivät tapahtu-
neesta johtopäätöksensä”. Jos Junnilaa kuitenkin vielä välttämättä 
tarvittiin hallituksessa, olisi Suomen Sosialidemokraatin mukaan 
parasta perustaa ”häntä varten erityinen tulitikkuleikkeihin liittyvä 
salkuton homma – valtiovarainministeriksi olisi jo maan hallituksen 
arvovaltaakin silmällä pitäen varminta saada joku toinen henki-
lö”.710

Hufvudstadsbladetin mielestä puhemiehen antamat nuhteet ja 
varoitus olivat vähintäänkin paikallaan Junnilan ja kumppanien me-
nettelystä, joka lehden mielestä oli ”ovärdigt och ansvarlöst”, siis 
arvotonta ja edesvastuutonta.711

Maakansa kysyi etusivullaan 17. helmikuuta ”Kompastuuko 
ministeri Junnila tulitikkuun?” ja pani merkille erityisesti sen, että 
sosialidemokraattien päälehti oli suositellut Junnilalle eroamista, 
mikä huomioon ottaen ”kokoomuksen ja sosialidemokraattien ny-
kyiset läheiset suhteet” kertoi Maakansan mielestä syvästä epä-
luottamuksesta Junnilaa kohtaan.712

Helsingin Sanomat totesi, että tulitikkuäänestys ”voidaan tie-
tysti selittää aikamiespoikain kujeeksi”, mutta korosti kuitenkin, 
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että ”skandaalilla on hyvin vakava puolensa, nimittäin eduskunnan 
joutuminen halveksunnan kohteeksi”.713

Uusi Suomi kertoi tulitikkuäänestyksestä sekä Junnilan, Ko-
solan ja Sollan saamista nuhteista heti 16. helmikuuta osana laa-
jempaa eduskuntatapahtumia käsitellyttä juttuaan. Pääkirjoituksen 
arvoiseksi Uusi Suomi ei tapausta katsonut.714

Helsingin lehdistä ainoastaan Kauppalehti ohitti tulitikku-jutun 
kokonaan. Kovin kauaa eivät muutkaan lehdet loppujen lopuksi 
jaksaneet tehdä tikusta asiaa, vaan etsivät ja löysivät uusia aiheita 
kirjoituksilleen. Kommunistilehdet Vapaa Sana ja Työkansan Sano-
mat muodostivat kuitenkin sikäli poikkeuksen, että niiden palstoilla 
”tikkuministeri” Junnila seikkaili säännöllisesti vaaleihin saakka.715

Tulitikku-juttu kiinnosti Suomen asioita työkseen seuranneista 
diplomaateista ainakin Britannian lähettilästä sir Andrew Noblea, 
joka totesi raportissaan 18. helmikuuta, että tapaus oli tuonut vä-
hän eloa Suomen muuten niin aneemiseen vaalikampanjaan. Lä-
hettiläs huomioi toki asian vakavankin puolen: ”But the reputation 
of the Diet, none too high already, has scarcely been enhanced by 
this ’match incident’.”716

Tapauksesta keskusteltiin jonkin verran myös hallituksen piiris-
sä ja esimerkiksi pääministeri Tuomioja luonnehti Junnilan menet-
telyä ”uskomattomaksi”. Pääministeri oli kuitenkin sitä mieltä, ettei 
Junnilan eroaminen valtioneuvoston jäsenyydestä olisi tarpeen. 
Samalla kannalla olivat mm. johtavat ministerit Aura ja Hetemäki, 
samoin kuin eduskunnan puhemies Fagerholm, joka katsoi ”että 
julkinen nuhde eduskunnan edessä on niin kova rangaistus, että 
asia saisi hänen mielestään jäädä siihen”. Presidentti Paasikivi oli 
ollut aluksi sitä mieltä, ettei Junnila voisi tulitikku-jutun paljastumi-
sen jälkeen enää toimia ministerinä. Lopulta presidentti antoi kui-
tenkin armon käydä oikeudesta ja ilmoitti, ”että kun vaaleihin on 
ainoastaan 2 ½ viikkoa ja sitten kokoontuu uusi eduskunta ja tulee 
uusi hallitus, niin suostun siihen, että asia saa jäädä”.717

Junnila sai siis jatkaa hallituksessa, mutta tulevia eduskun-
tavaaleja ajatellen tulitikku-juttu osui tietysti pahimpaan mahdol-
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liseen aikaan. Muistelmissaan Junnila myöntääkin pelänneensä 
”pudottaako tämä kohu minut eduskunnasta”.718

Takaisku talvivaaleissa

Kokoomuksen tekemien selvitysten mukaan porvaririntaman vuo-
den 1951 eduskuntavaaleissa kärsimät menetykset olivat ennen 
muuta aiheutuneet porvarillisten puolueiden keskinäisestä riitelys-
tä ja ponnettomasta esiintymisestä kommunismia vastaan. Kokoo-
muksessa pelättiin, että koko valtiollisen ja taloudellisen vapauden 
varaan rakentuva suomalainen elämänmuoto saattaisi joutua tu-
hon omaksi, jos kommunistit edelleen lisäisivät kannatustaan ja jos 
eduskunnan porvarillinen enemmistö menetettäisiin. Estääkseen 
tämän uhkakuvan toteutumisen Kokoomus asetti eduskunnan por-
varienemmistön turvaamisen ehdottomaksi ykköstavoitteekseen 
vuoden 1954 eduskuntavaaleissa ja suuntasi vaalipropagandansa 
kärjen kommunismia vastaan tähdentäen, että valittavana oli joko 
”Suomen tie” tai ”orjuuden tie”.719

Kokoomus oli ryhtynyt tehostamaan kommunisminvastaista 
toimintaansa jo vuonna 1952 herättyään kommunistien edellisi-
nä vuosina saavuttamien vaalivoittojen myötä huomaamaan, että 
vanha vainooja oli edelleen voimissaan. Kokoomuksessa oli 1950-
luvun alkuvuosina kypsynyt myös näkemys siitä, että suomalai-
sista puolueista ainoastaan se itse kykeni asettumaan kommunis-
minvastaisen rintaman johtoon. Tämä näkemys – jota perusteltiin 
lähinnä sillä, ettei Kokoomuksella ja kommunisteilla ollut yhteisiä 
äänestäjiä – yhdistyneenä suomalaisuuden olemassaolon uhatuk-
si kokemiseen oli tuonut Kokoomuksen kommunisminvastaiseen 
toimintaan vuodesta 1952 alkaen lisää terävyyttä.720

Kokoomuksen kommunisminvastainen toiminta oli vuodesta 
1952 alkaen muuttunut myös aikaisempaa analyyttisemmaksi. Tä-
män kehityspiirteen taustalla vaikutti osaltaan kesäkuussa 1952 
kommunismin vaaroja torjumaan perustettu Suomalaisen Yhteis-
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kunnan Tuki -säätiö, jonka toimittamaa aineistoa Kokoomuksessa 
luettiin ja hyödynnettiin tarkoin. SYT muonitti kommunismia kos-
kevilla tiedoillaan ja muulla materiaalillaan Kokoomuksen lisäksi 
kaikkia muitakin porvaripuolueita. Esimerkiksi vuoden 1954 vaa-
likamppailun alla jokaiselle porvaripuolueelle lähetettiin erikseen 
räätälöidyt lentolehtiset käytettäväksi vaalipropagandassa.721

Professori Risto Niinen suorittamat vaalimatemaattiset laskel-
mat osoittivat kiistattomasti, että porvaripuolueet voisivat vaaliliitto-
yhteistyön avulla huomattavasti edesauttaa porvarillisen enemmis-
tön säilymistä eduskunnassa. Professori Niinen laskelmat tarjosivat 
suhteellisen vähän etuja Kokoomukselle, vähemmän kuin muille 
porvarillisille puolueille. Kokoomus otti kuitenkin tämän ”Järkevän 
porvarin vaaliliitto-ohjelman” omakseen ja ryhtyi aktiivisesti pyrki-
mään vaaliliittoihin Maalaisliiton ja Kansanpuolueen kanssa kaik-
kialla, missä vaaliliiton voisi ennakkolaskelmien perusteella olettaa 
edistävän yleistä porvarillista vaalimenestystä.722

Kokoomuksen voimakkaasti ajama ”Järkevän porvarin vaa-
liliitto-ohjelma”, jonka mukaista yhteistoimintaa suositti myös ns. 
porvarillinen vaalipalvelu, sai huomiota herättävän kielteisen vas-
taanoton erityisesti Maalaisliitossa. Tuon puolueen taholta ilmoi-
tettiin hyvin jyrkästi, ”ettei Maalaisliitto missään tapauksessa tule 
tekemään vaaliliittoja Kokoomuksen kanssa”. Kansanpuolue sen-
tään oli suostuvainen vaaliliittoihin Kokoomuksenkin kanssa, mut-
ta porvarien yhteistunnon puutetta hyvin kuvaten vain sellaisissa 
vaalipiireissä, joissa se itse saattoi hyötyä vaaliliitosta.723

Kokoomus pyrki vaikuttamaan myös siihen, ettei vaalitaistelu 
menisi porvarien keskinäiseksi kiistelyksi, kuten edellisellä kerral-
la. Sovinnollisuuden merkitystä tähdennettiin Kokoomuksen omas-
sa piirissä monessa eri yhteydessä. Muiden puolueiden edusta-
jien kanssa sovinnollisuuden teemasta keskusteltiin porvarillisen 
vaalipalvelun puitteissa käydyissä neuvotteluissa. Porvarillisten 
puoluejohtajien neuvottelussa saatiinkin hyväksytyksi ajatus ”kor-
rektista menettelystä, missä pidättäydytään toisten porvarillisten 
puolueitten mustaamisesta sekä henkilökohtaisesta parjaamisesta 



332

ja loukkaamisesta”. Puoluesihteeritkin ”hyväksyivät vaalitaistelun 
käymisen reilussa toisia puolueita kunnioittavassa hengessä”.724

Kokoomuksen vaalikampanja osoitti, että puolue todella yritti 
elää niin kuin opetti. Kokoomus julisti menevänsä ”vaaleihin ter-
vehenkisen ja turvallisen yhteiskunnan rakentamiseksi” ja esiintyi 
varsinkin Maalaisliittoa kohtaan säyseästi, vuosien 1948 ja 1951 
kampanjoihin verrattuna suorastaan aneemisesti. Kokoomus ei 
suorittanut aktiivista hyökkäystoimintaa myöskään Kansanpuolet-
ta vastaan, vaan luotti siihen että ”tosiasiat puhuvat omalla pai-
nollaan”. Kokoomus olisikin epäilemättä ollut vahvoilla, jos vuoden 
1954 vaaleissa olisi jaettu porvarien ”fair play” -palkinto. Politiikan 
kentillä ei moisia palkintoja kuitenkaan jaeta, eikä ollutkaan mikään 
ihme, että Kokoomus joutui keväällä 1954 altavastaajan asemaan 
Kansanpuolueeseen ja Maalaisliittoon nähden.725

Kansanpuolue oli koko lyhyen historiansa ajan pyrkinyt profiloi-
tumaan henkistä työtä tekevän keskiluokan asianajajana ja vuoden 
1954 eduskuntavaaleissakin puolue keskittyi nimenomaan tuohon 
ryhmäkuntaan lukeutuvien äänestäjien suosion tavoitteluun. Yri-
tys kalastella keskiluokan ääniä merkitsi avointa taisteluhaastetta 
Kokoomukselle, jonka äänestäjäkunnasta noin neljännes lukeutui 
keskiluokkaan. Taistelussa keskiluokan suosiosta Kansanpuolue 
käytti taitavasti hyväkseen asemaansa uutena tulokkaana sysä-
ten historian taakat Kokoomuksen kannettavaksi ja yrittäen luoda 
mielikuvaa siitä, että todellinen työnteko keskiluokan olojen pa-
rantamiseksi oli alkanut vasta vuonna 1951, jolloin Kansanpuolue 
perustettiin. Kansanpuolue ratsasti myös suurilla lupauksilla, joi-
ta se henkisen työn tekijöiden asioihin keskittyneenä luokkapuo-
lueena kykeni tekemään aivan toisessa määrin kuin Kokoomus, 
joka yritti pitää politiikassaan silmällä kokonaisuuden vaatimuksia. 
Keskiluokka oli perin juurin kyllästynyt koko sodan jälkeisen ajan 
jatkuneeseen taloudelliseen ahdinkoonsa, joten Kansanpuolueen 
lupaukset upposivat vastaanottavaiseen maaperään. Kansanpuo-
lue yritti voittaa kannattajia lisäksi syyttämällä Kokoomusta taan-
tumukselliseksi ja suurpääoman etuja ajavaksi kapitalistipuolueek-
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si. Itseään Kansanpuolue mainosti iskulauseella ”Kansanpuolue 
– Tulevaisuuden puolue”.726

Kokoomus puolustautui Kansanpuolueen väitteitä vastaan 
varsin asiallisin argumentein ja toi erityisesti esille konkreettisia 
aloitteita, joita kokoomuslaiset olivat eduskunnassa tehneet keski-
luokan olojen parantamiseksi. Tämä asialinja epäilemättä miellytti 
monia puoluepoliittisiin ristiriitoihin kyllästyneitä ja sopi hyvin yh-
teen Kokoomuksen sovinnollisuuspyrkimysten kanssa. Hakematta 
tulee mieleen kuitenkin myös piikikäs luonnehdinta konservatiivista 
henkilönä, ”joka on liian pelkurimainen tapellakseen ja liian lihava 
juostakseen karkuun”.727

Maalaisliitto oli aloittanut Kokoomusta vastaan suunnatun kam-
panjansa heti vaalien aikaistamista koskeneen päätöksen jälkeen 
ja täyteen vauhtiin kampanja pääsi Tuomiojan hallituksen maito-
päätöksen myötä. Tuo onneton päätös tarjosi Maalaisliitolle propa-
gandavaltin, jota se häikäilemättömästi käytti Kokoomusta vastaan 
koko vaalitaistelun ajan pyrkien leimaamaan oikeistolaisen kilpai-
lijansa maaseutuvihamieliseksi kaupunkilaispuolueeksi. Nämä 
syytökset osuivat kaikesta yliampuvuudestaan huolimatta arkaan 
paikkaan, saihan Kokoomus enemmän kuin joka neljännen äänen 
maataloudesta toimeentulonsa saavalta väestönosalta. Maalais-
liitto syytti Kokoomusta myös nöyristelystä sosialistien edessä ja 
Maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimo laski liikkeelle huhuja 
sosialidemokraattien ja Kokoomuksen solmimasta salaisesta so-
pimuksesta, jonka tarkoituksena oli Maalaisliiton murskaaminen, 
maaseudun elinolojen heikentäminen sekä tulevan hallituksen 
rakentaminen sosialistien ja Kokoomuksen varaan. Maalaisliiton 
keulahahmo Urho Kekkonen puolestaan löi kiilaa porvaririntamaan 
yrittämällä viritellä sosialidemokraatteja ja Kokoomusta vastaan 
suunnattua yhteistoimintaa Maalaisliiton, ruotsalaisten ja Kansan-
puolueen kesken.728

Kokoomus pyrki torjumaan Maalaisliiton väitteitä asia-argu-
mentein sekä korostamalla oman vapaan talonpoikaisuuden pe-
riaatteiden varaan rakentuvan maatalouspolitiikkansa ja Maa-
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laisliiton tukiaisvetoisen politiikan eroa. Huomionarvoinen piirre 
Kokoomuksen vaalipropagandassa oli sekin, että Kekkonen pääsi 
selvästi vähemmällä arvostelulla kuin edellisissä vaaleissa. Tämä 
seikka ilmensi osaltaan Kokoomuksen yleistä sovinnollisuuslinjaa. 
Osaltaan taas kyse oli Kokoomuksen piirissä hiljattain omaksutus-
ta näkemyksestä, jonka mukaan ”nimenomaan henkilökohtaisis-
sa hyökkäyksissä tri Kekkosta vastaan lienee aikaisemmin tehty 
virhe”, sillä ”juuri nämä hyökkäykset lienevät tehneet Kekkosen 
aseman maalaisliitossa siksi vahvaksi, että hänen syrjäyttämisen-
sä siellä tulee olemaan vaikeata niin toivottavaa kuin se maan ja 
maalaisliiton omienkin etujen takia olisi”.729

”Totaalisia valheita” Kokoomuksen ja sosialistien salaisesta 
sopimuksesta levitellyttä puoluesihteeri Korsimoa ei sentään ru-
vettu käsittelemään silkkihansikkain. Uusi Suomi äityikin luonneh-
timaan Korsimoa käsitteeksi, johon ”on viime vuosien aikana opittu 
sisällyttämään kaikki se, mikä maalaisliiton poliittisessa johdossa 
edustaa porvarillisen yhteistyön ja toisten porvarillisten puolueiden, 
erityisesti oikeiston vieroksuntaa, taipumusta nähdä oma puolue it-
setarkoituksena, jonka etujen nimessä kaikkien muiden etujen on 
väistyttävä, alkeellista kaunaa ja vihanpitoa”.730

Kokoomus sai keväällä 1954 ottaa vastaan melkoisen propa-
gandahyökkäyksen myös äärivasemmiston suunnasta. Kommu-
nistit olivat kehitelleet oman versionsa Kokoomuksen ja sosiali-
demokraattien salaliitosta, jossa luonnollisesti myös suurpääoma 
oli mukana. Kommunistisessa propagandassa salaliitolle annet-
tiin myös kasvot: sosialisteja edusti Väinö Leskinen, Kokoomusta 
Tuure Junnila ja suurpääomaa Erik Serlachius. Vapaa Sana tiesi 
helmikuussa 1954 kertoa mm., että ”Serlachius-Junnila-Leskisen 
propaganda- ja provokaatiokeskus muonittaa porvarillisia ja sos-
dem-lehtiä” ja että ”Serlahius-Junnila-Leskisen” salaliiton pyrki-
myksenä on ”Suomen johtaminen Amerikan sotapolitiikan vanave-
neen”. Työkansan Sanomat puolestaan julkaisi vaalien alla oman 
”Salat julki” -sarjansa, jossa kerrottiin mm., että ”Junnila ja Les-
kinen toistavat Amerikan ohjeita” sekä paljastettiin ”Tikkumiesten 
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koko programmi” eli salaliittolaisten keskeisimmät tavoitteet, joiksi 
lehti nimesi Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden huonon-
tamisen, työläisten ja pienviljelijöiden elinehtoja heikentävän ta-
loudellisen ohjelman toteuttamisen sekä kansanjoukkojen demo-
kraattisten oikeuksien mahdollisimman suuren supistamisen.731

Kokoomus ei tuhlannut energiaa kommunistien väitteiden tor-
jumiseen, sillä kuten Ahmavaara oli jo Porin puoluekokouksessa 
tammikuussa 1954 linjannut:

Kommunismin luonteen, toimintatapojen ja tavoitteiden vastakohtaisuus kai-

ken sen kanssa, mikä on Kansallisen Kokoomuksen ajattelutavalle ominais-

ta, on niin selvä, ettei tarvitse monisanaisesti selittää, minkä vuoksi me mitä 

jyrkimmin vastustamme tätä itsenäisen, kansallisen Suomen tuholaisliikettä. 

Taistelu sitä vastaan, työskentely kommunismin heikentämiseksi, on ensisi-

jainen sisäpoliittinen tehtävä, jolla on varsin keskeinen asema myös tulevissa 

edustajanvaaleissa.732

Neuvottelut porvarillisesta vaaliliitosta Turun ja Porin läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä alkoivat Kokoomuksen, Maalaisliiton ja Kansan-
puolueen piirijärjestöjen kesken 20. joulukuuta 1953. Maalaisliiton 
pelattua itsensä ulos neuvotteluista epärealistisilla vaatimuksillaan 
– se vaati vaaliliiton 14 paikasta itselleen kymmentä – neuvottelu-
ja jatkettiin Kokoomuksen ja Kansanpuolueen kesken. Melkoisen 
väännön jälkeen nämä puolueet pääsivät 12. tammikuuta 1954 
yksimielisyyteen ”Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen Kansan-
puolueen vaaliliitosta”, johon Kokoomus sai 9 ja Kansanpuolue 5 
ehdokasta.733

Satakunnan Kokoomuksen ehdokaslistan ykkösnimi oli Matti 
Raipala, agronomi ja hämeenkyröläisen mahtitilan isäntä. Toisena 
listalla oli yli 20 vuotta parlamentissa istunut Kyllikki Pohjala, kol-
mantena valtiovarainministeri Tuure Junnila ja neljäntenä kansan-
edustaja Hugo Nuorsaari. Kokoomuksen muut ehdokkaat Turun ja 
Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä olivat: filosofianmaisteri Impi 
Viika, teknikko Eino Tiilikainen, kirkkoherra Martti Jaskari, rauta-
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tien virkamies Eero Korkeakoski ja kansakoulunopettaja Aimo 
Tammivuori.734 

Maatalousehdokkaan läpivieminen oli keväällä 1954 Sata-
kunnan Kokoomuksen erityisen huolenpidon kohteena. Siitä ker-
toi vaaleihin ensi kertaa osallistuneen Matti Raipalan laittaminen 
ehdokaslistan kärkeen. Samoin kuin sekin, ettei Satakunnan Ko-
koomus asettanut muita maatalousehdokkaita, vaan kehotti ni-
menomaisesti maaseudun puolueväkeä ryhmittymään Raipalan 
taakse.735

Raipala teki erittäin määrätietoisen kampanjan, jonka aikana 
hän kävi jokaisessa Satakunnan maalaispitäjässä, piti puheen 89 
tilaisuudessa ja kirjoitteli ahkerasti lehtiin tuoden esiin ajatuksiaan. 
Myös Raipalan valitsijayhdistys teki hartiavoimin työtä, siitä todis-
tuksena jo pelkästään 6 700 nimeä valitsijayhdistyksen perusta-
misasiakirjan liitteissä. Propagandassakaan ei säästelty: seinäju-
listeita, esittelylehtisiä, lentokirjasia ja muita painotuotteita pistettiin 
jakoon liki 60 000 kappaletta.736

Pohjala otti kampanjoinnin rennosti ja luotti siihen, että hänet 
ja hänen ajatuksensa tunnettiin kyllä ilman eri esittelyä muuallakin 
kuin Nakkilan kirkon vaiheilla. Vain neljään puhetilaisuuteen vai-
vautuneen Pohjalan varsinainen vaaliteema oli ”Kodin ja isänmaan 
puolesta”, mutta hänen valitsijayhdistyksensä nosti pääosaan 
sukupuolikysymyksen vetoamalla naisäänestäjiin iskulauseella: 
”Keskittäkää naisten äänet Kyllikki Pohjalalle.”737

Junnilan valitsijayhdistyksen perustava kokous pidettiin Porin 
Suomalaisella Klubilla 17. tammikuuta 1954. Kokouksen olivat kut-
suneet koolle päätoimittaja Arvi Tapiola, pankinjohtaja Erkki Ketola 
ja voimistelunopettaja Erkki Lehto. Mainittujen lisäksi Junnilan va-
litsijayhdistyksen keskushenkilöihin lukeutui tyrvääläinen tehtailija 
Yrjö Lounassalo, joka toimi valitsijayhdistyksen asiamiehenä.738

”Vapaan yhteiskunta- ja talousjärjestyksen, järkevän talouspo-
litiikan puolesta”, kuului Junnilan vaalilistan tunnuslause ja ennen 
muuta talousmiehenä Junnilaa myös mainostettiin. Vuoden 1951 
kampanjassa johtotähtenä ollut yrittäjyysteema oli edelleen näky-
västi esillä. Yksityisyrittäjäin Satakunnan aluejärjestö nimesi Junni-
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lan jälleen ehdokkaakseen ja esitteli hänet äänenkannattajassaan. 
Valtiovarainministeri perheineen sai myötämielistä huomiota osak-
seen myös yrittäjäjärjestöjen valtakunnallisissa julkaisuissa.739

Niin keskeinen asema kuin talous- ja yrittäjäkysymyksillä Jun-
nilan vuoden 1954 kampanjassa olikin, näkyi kampanjassa toisaal-
ta myös pyrkimys päästä irti yhden asian ja yhden intressiryhmän 
ehdokkaan hieman rajoittuneesta profiilista. Junnilan asema mi-
nisterinä antoi mahdollisuuden kampanjan laajentamiseen ikään 
kuin valtakunnallisempaan suuntaan ja näin tehtiinkin mm. eräässä 
Junnilan vaalimainoksessa, johon oli valittu iskulauseeksi ”Maan 
eduksi – maakunnan parhaaksi”. Junnilaa mainostettiin myös ”har-
kintakykyisten” ja ”arvostelukykyisten” satakuntalaisten ehdokkaa-
na. Pyrkimystä ehdokasprofiilin laajentamiseen ja elävöittämiseen 
osoittivat niin ikään lehtijutut, joissa kerrottiin muutamia anekdoot-
teja Junnilan henkilöhistoriasta ja hänen perheestään.740

Junnilan ehdokasprofiilia olisi tietysti voitu laajentaa tehok-
kaimmin nostamalla joku muu sisällöllinen teema talouspolitiikan 
rinnalle. Junnila oli ensimmäisen eduskuntakautensa aikana kui-
tenkin keskittynyt yksinomaan talouskysymyksiin, joten mahdolli-
suudet kampanjateemojen sisällölliseen variointiin olivat vähäiset. 
Sitä paitsi talousteema lankesi valtiovarainministerille ikään kuin 
viran puolesta. Silti on pidettävä hieman yllättävänä, ettei Junni-
la missään vaiheessa kampanjaansa nostanut esille esimerkiksi 
ajankohtaista keskiluokkakysymystä.

Kaiken kaikkiaan Junnilan kampanja oli varsin aktiivinen: Jun-
nila puhui 30 tilaisuudessa, valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jaan kerättiin 4 000 nimeä, 8 000 seinäjulistetta liimattiin, neljää eri 
lajia esittely- ja lentolehtisiä jaettiin 12 000 ja käyntikorttikokoisia 
mainoksia 6 000 kappaletta. Lisäksi Satakunnan Kansassa, Länsi-
Suomessa, Aamulehdessä ja eri pitäjälehdissä julkaistiin mainok-
sia 16 285 palstamillimetrin verran, mikä oli Kokoomuksen ehdok-
kaista kolmanneksi eniten.741

Näiden mainosmäärien valossa erääseen Junnilan mainokseen 
sisältynyt lause ”Hän on mies, jonka esittelemiseen ei tarvita tyhjää 
mainosmelua” vaikutti kieltämättä hieman humoristiselta. Sinänsä 
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tämä toteamus – joka oli epäilemättä samalla tarkoitettu piikiksi 
vielä enemmän mainostaneen Hugo Nuorsaaren suuntaan – oli 
kyllä täysin totuudenmukainen. Junnilan taustajoukkojen ei vuonna 
1954 todellakaan tarvinnut kantaa huolta ehdokkaansa tunnetuksi 
tekemisestä, kuten kolmea vuotta aikaisemmin. Nyt Junnilan tunsi 
jokainen aikaansa seuraava satakuntalainen puoluekannasta riip-
pumatta, mikä tietysti helpotti kampanjan läpivientiä.742

Näkyvyys veti puoleensa myös poliittisia vastustajia ja Junnila 
saikin muiden puolueiden satakuntalaisissa äänenkannattajissa 
osakseen enemmän kriittistä huomiota kuin muut kokoomuslai-
set ehdokkaat. Muutos vuoteen 1951 oli melkoinen, olihan Junnila 
tuolloin saanut käydä rauhassa omaa kampanjaansa. Verrattuna 
Junnilan kohteluun eräiden myöhempien vaalikampanjoiden yhte-
ydessä olivat häntä vastaan keväällä 1954 suunnatut hyökkäykset 
– kaikkine kommunistisine ylilyönteineenkin – kuitenkin varsin ke-
syjä.

Sosialidemokraattinen Uusi Aika antoi Junnilalle sapiskaa tu-
litikku-jutun takia, mutta jätti tämän muuten rauhaan. Maalaisliiton 
Lalli oli astetta kriittisempi. Se hyökkäsi Junnilaa vastaan jo tammi-
kuussa hallituksen budjettiesityksen takia ja tuomitsi helmikuussa 
ankarasti ”tulitikkupelin”. Yleisesti ottaen Lalli noudatteli Maakan-
sasta tuttuja linjoja Kokoomusta vastaan suunnatussa propagan-
dassaan syytellen oikeistolaista kilpailijaansa erityisesti matelemi-
sesta sosialistien edessä.743

Kommunistilehti Satakunnan Työ muodosti Satakunnan puo-
luelehtien joukossa aivan oman lukunsa, oli sitten kyse Kokoomus-
ta vastaan suunnatusta propagandasta yleensä tai hyökkäyksistä 
Junnilaa vastaan. Satakunnan Työ katsoi asianmukaiseksi jopa 
syyttää Kokoomusta epäsuomalaisuudesta ja väittää puolustusmi-
nisteri Hetemäkeä mielipiteiltään natsiksi. Kommunistilehti paljasti 
myös Junnilan ja Tannerin tekemän ”kansankavaltajien gentleman-
sopimuksen” sekä käytti tulitikku-jutun täysimittaisesti hyväkseen 
propagandassaan. ”Junnilan ja Leskisen yhteisen tulitikkutrustin” 
toimintaohjelmankin Satakunnan Työ paljasti: ”ulkopolitiikassa 
seikkailuja, vaikkapa ne sitten veisivät Suomen tuhoonkin, kunhan 
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vain siten voidaan auttaa lännen yhteistä asiaa. Talouspolitiikassa 
K-ohjelma, koko kansan elintason alentaminen, jotta varoja saatai-
siin sotavarusteluihin!”744

Junnilan kampanjaorganisaatio jätti kommunistien hyökkäilyt 
omaan arvoonsa eikä muutenkaan lähtenyt kommentoimaan poliit-
tisten vastustajien lausumia. Myös paljon huomiota herättäneestä 
tulitikku-jutusta Junnila ja hänen tukijansa vaikenivat, samoin kuin 
maakunnan kokoomuslehdet Satakunnan Kansa ja Länsi-Suomi.

Satakunnan Kokoomuksen ehdokaslistalla neljännelle sijalle 
jätetty Hugo Nuorsaari kävi massiivisen kampanjan, ainakin jos 
mittapuuna pidetään jaetun mainosmateriaalin ja lehti-ilmoittelun 
määrää. Nuorsaarta ja hänen ansioitaan mainostettiin viidessä 
erilaisessa esittely- ja lentolehtisessä, joita painettiin yhteensä 
40 000 kappaletta. Pelkästään Satakunnan Kansassa Nuorsaarel-
la oli 60 mainosta, jotka veivät tilaa kaikkiaan 20 232 palstamilli-
metriä, enemmän kuin Raipalan, Pohjalan ja Junnilan mainokset 
yhteensä. Muissa lehdissä Nuorsaaren ilmoittelu ei ollut aivan yhtä 
suurisuuntaista, mutta kaikki lehdet huomioon ottaen hänen mai-
noksensa veivät silti enemmän palstatilaa kuin seuraavaksi eniten 
ilmoitelleiden Raipalan ja Junnilan ilmoitukset yhteensä.745

Satakunnan Kokoomuksen muista ehdokkaista erityismainin-
nan ansaitsevat Eino Tiilikainen, joka kampanjoi aktiivisesti varsin-
kin nuorison ja urheiluväen keskuudessa sekä Aimo Tammivuori, 
joka pyrki vastaamaan Kansanpuolueen haasteeseen nostamalla 
keskiluokkakysymyksen kampanjateemakseen.746

Kamppailu Kokoomuksen läpimenopaikoista, joita ei ilman rä-
jähdysmäistä kannatuksen kasvua ollut mahdollista saavuttaa kuin 
kolme, käytiin Raipalan, Pohjalan, Junnilan ja Nuorsaaren kesken. 
Raipalalla oli yksinoikeus kokoomuslaisten talonpoikain ääniin ja 
Pohjalalla erittäin vankka peruskannatus varsinkin naisten keskuu-
dessa. Junnilalla oli puolestaan ministerin asema ja yrittäjäkun-
ta tukenaan. Nuorsaaren lähtöasemat olivat selvästi heikommat. 
Hän oli mennyt sekä 1948 että 1951 Kokoomuksen ehdokkaista 
alimmalla äänimäärällä läpi ja lähinnä sen ansiosta, että piirin pon-
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nistukset maatalousehdokkaan läpisaamisessa olivat molemmilla 
kerroilla epäonnistuneet. Nuorsaarella ei myöskään ollut mitään 
intressiryhmää tai aluetta täydellisesti kontrollissaan, vaikka hän 
yrittäjiltä ja porilaisilta paljon ääniä saikin.747

Pääehdokkaista kovimman keskinäisen kamppailun kävivät 
Junnila ja Nuorsaari. Molemmat pyrkivät yrittäjäpiirien suosioon 
Nuorsaaren yrittäessä kalastella lisäksi henkisen työn tekijöiden 
ääniä. Kummallakin herralla oli mittava budjetti, jonka turvin he 
saattoivat painattaa näyttäviä esitteitä ja ostaa suuria mainoksia 
sanomalehtiin. Kaikkia ei tällainen tuhlaileva mainoskampanja 
miellyttänyt, sen todistaa Onni Honkasalon Satakunnan Kokoo-
muksen vaalikertomukseen kirjaama havainto siitä, ”että näissä 
vaaleissa moni kokoomusta ennen äänestänyt valitsija äänesti nyt 
kansanpuoluetta, koska hänellä - - - suurten ilmoitusten johdos-
ta oli sellainen käsitys, että nämä suuresti ’puhvatut’ kokoomuk-
sen ehdokkaat ovat suurteollisuuden renkejä ja nyt suurteollisuus 
yrittää viedä heitä läpi ison rahan voimalla”. Paitsi kokonsa takia, 
Junnilan ja Nuorsaaren – kuten eräiden muidenkin – mainokset 
herättivät pahennusta sen vuoksi, että niissä sorruttiin vertaamaan 
ehdokkaita toisiinsa ja vieläpä ylistelemään yksittäisen ehdokkaan 
kykyjä ja saavutuksia.748

Maaliskuun 1954 eduskuntavaalien tulokset Turun ja Porin 
läänin pohjoisessa vaalipiirissä osoittivat, ettei suuria mainoksia 
kohtaan tunnettu paheksunta ainakaan Junnilan kohdalla johtanut 
äänikatoon. Myös pelot tulitikku-jutun nostattaman kohun negatii-
visesta vaikutuksesta vaalitulokseen osoittautuivat turhiksi. Junni-
la ei näet vain säilyttänyt edustajanpaikkaansa, vaan onnistui li-
säämään äänimääränsä lähes kahdella tuhannella edelliskerrasta 
saaden nyt kaikkiaan 7 353 ääntä. Tuo äänimäärä nosti Junnilan 
kärkisijalle Satakunnan Kokoomuksen ehdokkaiden joukossa ja 
takasi hänelle samalla Turun ja Porin läänin pohjoisen vaalipiirin 
äänikuninkuuden. Junnilan 7 353 ääntä oli myös paras kokoomus-
laisen ehdokkaan yhdessä vaalipiirissä saavuttama tulos koko 
maassa.
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Satakunnan Kokoomuksen ehdokkaista toiseksi eniten ääniä 
keräsi Matti Raipala, jonka 6 045 ääntä riittivät kirkkaasti läpime-
noon. Satakunnan kokoomusväkeä pitkään vaivannut epäkoh-
ta maatalousedustajan puuttumisesta tuli näin ollen korjatuksi ja 
todella komealla tavalla vielä, saihan Raipala ensiyrityksellään 
enemmän ääniä kuin piirin edellinen maatalousehdokas Matti Ytti 
oli saanut vuosien 1948 ja 1951 vaaleissa yhteensä.

Satakunnan Kokoomuksen kolmas ja viimeinen läpimenijä oli 
Kyllikki Pohjala, joka sai 4 854 ääntä, vähennystä edelliseen ker-
taan reilut 1 500 ääntä. Laiskasti kampanjoinut Pohjala sai kiittää 
edustajantoimensa jatkumisesta Kansanpuolueen kanssa solmit-
tua vaaliliittoa, sillä ilman vaaliliittoa olisi kokoomuslaisia päässyt 
läpi vain kaksi.

Hugo Nuorsaari sai mittavasta mainoskampanjastaan huoli-
matta, tai ehkä juuri sen takia, vain 3 765 ääntä ja jäi yli tuhannen 
äänen päähän valinnasta. Tappiota vuoden 1951 tulokseen verrat-
tuna kertyi 459 ääntä.

Kokoomus sai Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä 
kaikkiaan 24 086 ääntä, vajaat tuhat ääntä vähemmän kuin vuonna 
1951. Vaaliliittokumppani Kansanpuolueen keräämät 7 808 ääntä 
kohottivat vaaliliiton kokonaisäänimäärän kuitenkin siksi korkeaksi, 
että Kokoomus kykeni säilyttämään kolme paikkaansa. Maalaislii-
ton ja sosialidemokraattien asemat pysyivät niin ikään ennallaan 
kummankin saadessa edelleen neljä paikkaa. Satakunnan 14 pai-
kasta kolme meni kommunisteille, jotka olivat vuonna 1951, jolloin 
jaossa oli ollut yksi paikka enemmän, saaneet läpi neljä edusta-
jaansa. Huolimatta paikkamääränsä alenemisesta, saivat kom-
munistit Satakunnasta vuoden 1954 vaaleissa lähes 4 000 ääntä 
enemmän kuin edellisellä kerralla. Ilman Kokoomuksen ja Kansan-
puolueen vaaliliittoa kommunistit olisivatkin säilyttäneet neljännen 
paikkansa ja menetys olisi tullut Kokoomuksen osaksi.749

Maaliskuun 1954 eduskuntavaalien valtakunnallinen tulos oli 
Kokoomuksen kannalta katsoen perin synkkä, sillä puolue sai vain 
12,8 % annetuista äänistä ja menetti neljä paikkaa. Kokoomus oli 
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vaalien suurin häviäjä ja sen saavuttama tulos – 24 paikkaa – puo-
lueen siihenastisen historian kolmanneksi huonoin. Vain vuosina 
1933 ja 1936 Kokoomuksen edustajamäärä oli jäänyt vieläkin al-
haisemmaksi. Tuolloin Isänmaallinen Kansanliike oli kuitenkin ollut 
ottamassa osansa oikeistolaisesti ajattelevien äänistä ja oikeiston 
kokonaiskannatusta silmällä pitäen voidaankin todeta, että maalis-
kuun 1954 vaaleissa saavutettiin kaikkien aikojen pohjanoteera-
us, sillä koskaan myöhemminkään ei oikeisto ole menestynyt yhtä 
huonosti. Vaalien voittajia oli kannattajansa talvikeleistä huolimatta 
hyvin vaaliuurnille saanut Maalaisliitto, jonka edustajamäärä kas-
voi kahdella 53:een. Kansanpuolue saavutti myös merkittävän 
vaalivoiton ottamalla kolme lisäpaikkaa, mikä nosti puolueen edus-
tajamäärän jo kolmeentoista. Vaalien voittajiin lukeutui niin ikään 
Sosialidemokraattinen puolue, joka lisäsi paikkamääräänsä yhdel-
lä 54:ään ja säilytti eduskunnan suurimman puolueen aseman niu-
kasti ennen Maalaisliittoa. Kommunistit lisäsivät äänimääräänsä, 
mutta eivät paikkalukuaan, joka oli edelleen 43. Ruotsalaisetkin 
saivat lisää ääniä, mutta menettivät kuitenkin kaksi paikkaa saa-
den eduskuntaan vain 13 edustajaansa, vähemmän kuin koskaan 
aikaisemmin.750

Kokoomuksen ja ruotsalaisten kärsimistä tappioista huolimatta 
eduskunnassa säilyi porvarienemmistö luvuin 103–97. Porvarie-
nemmistön säilyminen oli Kokoomuksen ja Kansanpuolueen vaa-
liliittojen ansiota, sillä niiden avulla voitettiin neljä paikkaa, jotka 
olisivat muutoin menneet vasemmistolle. Ilman näitä vaaliliittoja 
eduskunta olisi siis joutunut vasemmiston käsiin. Eduskunnan por-
varienemmistön säilyttäminen oli ollut Kokoomuksen tärkein vaa-
litavoite, jonka saavuttamisen kokoomuslaiset oman puolueensa 
tappiosta huolimatta panivat tyytyväisyydellä merkille.751

Juuri muuta positiivista sanottavaa ei vaalituloksesta sitten 
kokoomuslaisittain katsoen löytynytkään ja Kokoomuksen piirissä 
käynnistyikin vaalien jälkeen vilkas keskustelu vaalitappion syistä. 
Keskustelun avasi Uuden Suomen päätoimittaja Lauri Aho käyttä-
mällä laajan puheenvuoron Kokoomuksen puoluehallituksen koko-
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uksessa 15. maaliskuuta 1954. Puheenvuorossaan Aho tarkasteli 
Kokoomuksen vaalitappioon johtaneita syitä ”sekä poliittis-ideolo-
giselta että vaaliteknilliseltä ja käytännölliseltä kannalta”.

Heti vaalitulosten selvittyä oli ilmennyt, että Kokoomus oli me-
nettänyt äänestäjiä ennen muuta Kansanpuolueelle. Tarkastelles-
saan vaalitappion poliittis-ideologisia taustatekijöitä päätoimittaja 
Aho keskittyikin pohtimaan miksi näin oli tapahtunut, miksi niin 
moni Kokoomusta ennen äänestänyt tai sen potentiaaliseen kan-
nattajakuntaan lukeutuva oli nyt mennyt antamaan äänensä Kan-
sanpuolueelle?

Ahon mielestä ”kansanpuolueen menestyksen salaisuus ko-
koomuksen kustannuksella on ensisijaisesti henkisen alan pal-
kannauttijain, viran- ja toimenhaltijain sekä toimihenkilöiden tyy-
tymättömyydessä palkkauksensa kehitykseen”. Näiden ryhmien 
tyytymättömyys oli kohdistunut maata sodan jälkeen johtaneiden 
luokkapuolueiden lisäksi Kokoomukseen, ”joka sodanjälkeisen 
ajan poliittisista olosuhteista johtuen ei ole saanut ajetuksi läpi 
henkisen alan palkkojen ja olojen tyydyttävää järjestelyä”. Uutena 
tulokkaana Kansanpuolue oli onnistunut keräämään tyytymättö-
myyden hedelmät laariinsa, vaikkei silläkään ollut esittää mitään 
tekoja mainittujen ryhmien hyväksi, sillä ”sen syyksi ei voida pan-
na myöskään toimettomuutta tai aikaansaamattomuutta”, järkeili 
Aho.

Kokoomuksen rasitukseksi oli Ahon mielestä lisäksi tullut, ”että 
sen vastustajat, eikä vähimmin kansanpuolue, ovat järjestelmälli-
sesti leimanneet kokoomuksen ’kapitalistiseksi’ ja ’taantumuksel-
liseksi’ puolueeksi”. Vastustajien propagandan lisäksi oli kuvaa 
taantumuksellisesta puolueesta omiaan luomaan Kokoomuksen 
ohjelma, jossa oli ”liiaksi samaa ja vanhaa”, Aho arveli ja vaati, että 
”puolueen ohjelma olisi kirjoitettava uudelleen, nykyajan kielellä 
nykyajan ihmiselle”.

Tuomiojan hallitus oli ”laajoissa piireissä hyvässä maineessa, 
eikä sen sellaisenaan pitäisi olla ollut painolastina kokoomukselle”, 
totesi Aho, mutta joutui lisäämään, että Kansanpuolueen ministerit 
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olivat onnistuneet luomaan kuvaa siitä, että kaikki hallituksen posi-
tiiviset teot olivat Kansanpuolueen ansiota, kun ”sen sijaan nykyi-
sen hallituksen eniten arvostelua herättäneet toimenpiteet kuten 
esim. voin ja maidon hintapäätös on luettu kokoomuksen syyksi”. 
Mainitun päätöksen Aho katsoi vaikuttaneen heikentävästi Kokoo-
muksen vaalitulokseen ja tarjonneen Maalaisliitolle voimakkaan 
propaganda-aseen.

Vaalituloksen tarkastelu poliittiselta kannalta nosti Ahon mie-
lestä väkisinkin esiin kysymyksen asiallisen politiikan vararikosta. 
”Kokoomus on pyrkinyt toiminnassaan ja politiikassaan noudatta-
maan puhtaasti asiallisia linjoja, mitä ei voi sanoa mistään muus-
ta puolueesta”, Aho lausui ja epäili ”onko tämä asiallisuus kenties 
puolueelle rasitukseksi”.

Tappion vaaliteknillisistä ja käytännöllisistä syistä Aho mainitsi 
ensinnä sen, että Kokoomus oli jäänyt muista puolueista jälkeen 
henkilökohtaisen valistustyön tekemisessä. Aho tosin myönsi, että 
”kokoomuksen jäsenkunta oli vähemmän soveliasta henkilökohtai-
sen valistuksen kohteeksi”, mutta korosti että ”erityisesti maaseu-
tua ajatellen tätä työtä olisi tehostettava”.

Vaalitulokseen vaikuttaneita virheitä oli Ahon käsityksen mu-
kaan tehty myös ehdokasasettelussa, ei vähimmin siinä, että sel-
laisten vanhojen ja tunnettujen kokoomuspoliitikkojen kuin Arvi 
Ahmavaaran, Matti Heikkilän, Oskari Lehtosen ja Helena Virkin 
”sallittiin yhtaikaa kieltäytyä ryhtymästä uudelleen ehdokkaaksi”. 
Aho pahoitteli sitäkin, että Kokoomuksen ehdokkaiden keskinäistä 
kilpailua oli monin paikoin käyty puolueen yleisedun kustannuksel-
la, samoin kuin sitä, että ulkopuoliset järjestöt olivat sekaantuneet 
puolueen ehdokasaseteluun. Vastaisuudessa kaikenlaisesta ”int-
riigipelistä” olisi päästävä eroon, vaati Aho. Lopuksi Aho kiinnitti 
huomiota vielä siihen, ettei Kokoomus ollut asettanut kärkinimiään 
muiden puolueiden tapaan ehdolle useampiin vaalipiireihin. Ahon 
mielestä olisi tosin parempi, jos vaalilakia muutettaisiin niin, ettei 
tällainen menettely olisi enää mahdollista. Mutta sikäli kun laki 
pysyisi ennallaan, ”olisi syytä vakavasti harkita sellaisen käytän-
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nön omaksumista, että puolueen tunnetuimmista nimistä jokainen 
esiintyisi useammassa vaalipiirissä”.

Junnila yhtyi Ahon esittämiin näkökohtiin niin vaalitappion syi-
den kuin uudistusten tarpeellisuudenkin osalta. Junnilan mukaan 
”ei kuitenkaan riitä, että ohjelmamme uudistetaan, vaan tarvitaan 
tehokasta toimintaa eduskuntaryhmän taholta” ja ”konkreettisia 
ohjelmakysymyksiä, jollaisiksi ehkä sopivat opetuslaitoksen uudis-
taminen, kansaneläkelaitoksen kehittäminen jne.”

Matti Heikkilä totesi, että mainostuksen heikkous oli yksi syy 
Kokoomuksen tappioon. Syy Kansanpuolueen voittoon puolestaan 
siinä, ”että kansa kaipaa humpuukia”. V. A. M. Karikoskenkin mie-
lestä Kokoomuksen vaalipropaganda oli ”liian säyseätä”. ”Kentälle 
on puhuttava sitä kieltä, jota kenttä itse käyttää ja jota se ymmär-
tää”, Karikoski vaati.

Niilo Honkala kiinnitti huomiota moniin teknillistä laatua oleviin 
seikkoihin, mutta korosti samalla, että vaalitappion varsinaiset syyt 
eivät löytyneet tekniikasta. Tästä todistuksena oli Honkalan mie-
lestä se, että Kansanpuolue menestyi hyvin sellaisissakin vaalipii-
reissä, joissa sillä ei ollut organisaatiota eikä edes sanomalehteä 
tukenaan.752

Keskustelu talvivaaleissa kärsitystä takaiskusta ja sen syis-
tä jatkui laajemmalla osanottajakunnalla Kokoomuksen puolue-
valtuuston kevätkokouksessa 25. huhtikuuta 1954. Keskustelun 
pohjana oli Kokoomuksen keskustoimistossa laadittu ja puolue-
hallitukselle etukäteen esitelty muistio, jossa tarkasteltiin yksityis-
kohtaisesti vaalien tulosta ja Kokoomuksen kärsimän tappion syitä 
sekä hahmoteltiin puolueen lähiajan toiminnan suuntaviivoja vaali-
tappion opetusten valossa.

Honkalan esittelemässä muistiossa Kokoomuksen vaalitappi-
on tärkeimmäksi aiheuttajaksi nostettiin ”kansanpuolueen saama 
psykoosimainen menestys”, joka selitettiin ennen muuta heijastu-
maksi poliittisia oloja ja poliittisten kysymysten hoitamista kohtaan 
tunnetusta tyytymättömyydestä. Muista Kokoomuksen kehnoon 
vaalimenestykseen vaikuttaneista poliittisista tekijöistä mainittiin 
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mm. ”nykyaikaisen ja selväpiirteisen maatalousohjelman puuttu-
minen” ja Tuomiojan hallituksen maitopäätös, joka oli ”maalaislii-
ton häikäilemättömästi käyttämänä poliittisena vaalitaisteluaseena 
puolueelle hyvin raskas tappion syy”. Muistiossa kiinnitettiin huo-
miota myös ongelmiin ehdokasasettelussa ja valitsijayhdistysten 
keskinäisessä toiminnassa.

Vaalituloksen yllättävimmäksi osatekijäksi muistiossa mainit-
tiin Maalaisliiton saama voitto, jonka syy näytti löytyvän yllättävältä 
taholta sekin: ”siitä seikasta, että näissä vaaleissa oli 523 uutta 
äänestysaluetta, jotka lyhensivät syrjäseutujen äänestysmatkoja ja 
lisäsivät äänestysprosenttia.” Professori Risto Niinen juuri valmiiksi 
saamat laskelmat näet osoittivat, että äänestysalueiden lisäämisen 
ja Maalaisliiton lisääntyneen kannatuksen välillä vallitsi selvästi po-
sitiivinen korrelaatio, kun taas Kokoomuksen ja Kansanpuolueen 
kohdalla korrelaatiokerroin oli negatiivinen. Vasemmiston kohdal-
la korrelaatiokertoimet olivat lähellä nollaa, eikä selvää tilastollista 
yhteyttä kannatuskehityksen ja äänestysalueiden lisäyksen välillä 
siis ollut.753

Puoluevaltuuston jäsenten käyttämät puheenvuorot eivät nos-
taneet esille mitään uusia Kokoomuksen vaalitappiota selittäviä 
tekijöitä, mutta olivat kylläkin omiaan vahvistamaan jo tehtyjä ha-
vaintoja tappion syistä.

Erityisesti puoluevaltuustossa vahvistui käsitys Tuomiojan 
hallituksen maitopäätöksen turmiollisuudesta. Antti Immonen esi-
merkiksi kertoi, että ”kun liikkui viime talvena vaaliasioissa maa-
kunnassa, jokaisessa pirttitilaisuudessa iski vastaan tämä sama 
asia”. Heikki Ala-Mäyry puolestaan totesi, että maatalousmiehen 
näkökannalta katsoen Kokoomuksen lähtöasemat vaaleihin olivat 
ennen maitopäätöstä olleet hyvät, ”mutta kun tämä päätös tuli, niin 
kyllä meikäläiset kirosivat, että annetaan maalaisliitolle suorastaan 
kirves käteen”.

Useassa puheenvuorossa tuomittiin myös puolueen sisällä 
käyty eri intressiryhmien välinen repivä taistelu. Erityisesti esille 
nousi Kokoomuksen johtaviin periaatteisiin kuuluvan kansanko-
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konaisuusajattelun ja ryhmäintressien saastuttaman poliittisen to-
dellisuuden välinen ristiriita. Vallitseva mieliala puoluevaltuustossa 
myötäili selvästi Heikki Ala-Mäyryn näkemystä siitä, että ”ammat-
tikuntaisuus on mennyt liian pitkälle”. Reino Ala-Kuljun mielestä ti-
lanne, jossa ”meikäläisen maatalousehdokkaan pitää olla maalais-
liittolaisempi kuin maalaisliittolaisen, keskiluokan ehdokkaan täytyy 
olla kansanpuoluelaisempi kuin kansanpuolueen ehdokkaan”, joh-
taisi vääjäämättä Kokoomuksen pirstoutumiseen. Tällaisen kehi-
tyskulun katkaiseminen vaati Ala-Kuljun näkemyksen mukaan sitä, 
että luokkavastakohtaisuudet haudattaisiin ja tilalle saataisiin ”jon-
kinlainen kansankokonaisuuden ajatus ja oikeistohenki”.754

Entä mitä olisi tehtävä, jotta Kokoomuksen kannatus saataisiin 
käännetyksi jälleen nousuun? Keskustoimistossa laaditussa muis-
tiossa kysymykseen annettiin yksiselitteinen vastaus: ”Koko puo-
lueen on lähdettävä ripeästi uudistumaan.” Vastausta tarkennettiin 
toteamalla, että ”uudistumisen on tapahduttava puolueen kaikilla 
toimintasektoreilla ja kaikissa portaissa sekä jokaisessa meissä 
itsessämme. Ennen muuta sen tulee tapahtua puolueen politiikas-
sa ja sitä toteuttavan eduskuntaryhmän toiminnassa. - - - Koko 
puolueen, niin poliitikkojen kuin järjestöväen toiminta on saatava 
nuorekkaammaksi, näkyvämmäksi ja kansanomaisemmaksi.”755

Sellainen vanha patriootti kuin Matti Heikkilä, joka oli nähnyt 
poliittisen vuoroveden nousevan ja laskevan kerran jos toisenkin, 
osasi ottaa asiat rauhallisesti ja muistutti, että ”kyllä se aate, mitä 
kokoomuspuolue on tähän saakka noudattanut, kyllä se pätee 
vielä edelleenkin”. ”Isänmaallinen ja kansallinen henki, ne ovat ne 
perustekijät, joihin meidän täytyy turvautua”, neuvoi Pälkäneen jät-
tiläinen vielä puoluevaltuuston jäseniä.756

Nämä olivat kuitenkin siinä määrin vaalitappion pelästyttämiä, 
että hyväksyivät lähes mukisematta keskustoimiston laatimaan 
muistioon sisältyneet radikaalitkin uudistusehdotukset. Suurin osa 
muistiossa ehdotetuista uudistuksista tähtäsi toki vain puolueen 
poliittisen toiminnan tehostamiseen, mutta varsinkin eräät Kokoo-
muksen ohjelman uudistamista silmällä pitäen laaditut muutosvaa-
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timukset ilmensivät kieltämättä hieman paniikinomaista irtiottoa 
siihenastisesta politiikasta.757

Reaktiona koko 1950-luvun alkupuolen ajan noudatettua 
valtiontalouden tasapainoa ja säästäväisyyttä korostavaa ta-
louspolitiikkaa vastaan vaadittiin Kokoomukselta nyt ”sosiaalista 
kokonaisohjelmaa”, mainitsematta sanaakaan sellaisen kustannus-
vaikutuksista. Talouspolitiikasta lausuttiin jokseenkin radikaalisti ja 
puolueen aikaisemmasta linjasta poiketen, että ”talousjärjestelmä 
ei ole itsetarkoitus, vaan ainoastaan väline yhteiskunnan elintason 
kohottamiseen”. Maatalouspolitiikkaan ehdotettiin kokonaisohjel-
maa, ”jossa on väistämättömänä tosiasiana otettava huomioon se, 
että perheviljelmät ovat valtavana enemmistönä” ja hoidettava täl-
tä pohjalta myös ”maanomistusolojen jatkuvaa kehittämistä”. Sel-
vä siirtyminen varsinaisten tuottajamaanviljelijäin puolustamisesta 
kohti sosiaalipoliittisesti virittyneen asutuspolitiikan ymmärtämistä 
siis, vaikka pysymistä ”maan yksityisomistuksen turvaavalla linjal-
la” edelleen korostettiinkin. Uuden ohjelman vaadittiin antavan po-
sitiivisen ratkaisun myös erilaisiin keskiluokan asemaan vaikutta-
viin kysymyksiin, joista mainittiin: ”lapsilisä, kansaneläke, sairaus-, 
tapaturma-, perhe-eläke-, työttömyysvakuutus, niin myös verotus, 
palkka, työllisyys, asuntopula ja maalta paon asutuskeskuksissa 
luomat sosiaaliset kysymykset.” Lopulta vaadittiin vielä kiinnitettä-
väksi huomiota paitsi teollisuustyöläisten asioihin myös ”uitto- ja 
metsätyöläisten sekä maatyöläisten sosiaalisten ja taloudellisten 
kysymysten ratkaisuun”.758

Ohjelmat olivat tietysti vain ohjelmia ja käytännön politiikka 
asia erikseen, mutta ainakin uudistusvaatimusten esittäjät olivat 
ilmeisen vakavissaan vaatiessaan irtiottoa entisestä politiikasta, 
sillä keskustoimiston muistiossa alleviivattiin, että ”Kokoomuksen 
ohjelman uudelleenkirjoittaminen ei riitä, vaan monet kysymykset 
on arvioitava uudelleen”.759

Kokoomuksen nuoren polven keskuudessa epäilemättä oli val-
miutta rajuihinkin uudelleenarvioihin, mutta sysäisikö vuoden 1954 
vaalitappio uudistukset todella liikkeelle, se nähtäisiin seuraavina 
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vuosina. Tuleva aika näyttäisi senkin, miten puolueen vanhat kon-
servatiivit mahdollisiin muutoksiin reagoisivat. Samoin kuin sen-
kin, miten reagoisi Junnila, joka toisaalta oli ilmoittanut yhtyvänsä 
päätoimittaja Ahon esittämiin uudistusvaatimuksiin, mutta toisaalta 
taas viihtynyt ja menestynyt erinomaisen hyvin siinä Salmisen ja 
Ahmavaaran luotsaamassa Kokoomuksessa, joka niin talouspoli-
tiikassaan kuin muutenkin oli pysyttäytynyt perinteisillä oikeistolai-
silla ja konservatiivisilla linjoilla.
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Oikeistolainen vaihtoehto 1954–1956

Oppositiomieheksi

Jälleen syrjästäkatsojaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontui 2. huhtikuuta 1954 
uuden puheenjohtajansa Felix Seppälän johdolla käsittelemään 
hallituskysymystä, joka oli edellisenä päivänä tullut akuuttiin vai-
heeseen pääministeri Sakari Tuomiojan jätettyä hallituksensa ero-
anomuksen tasavallan presidentille.

Arvo Salminen oli varma, ettei sosialidemokraattien ja Maa-
laisliiton varaan rakentuvaa puhdasta punamultahallitusta syntyi-
si, siitä pitäisi huolen Urho Kekkosen ja Väinö Leskisen välinen 
jyrkkä antagonismi. Toinen vaihtoehto oli Salmisen mukaan laaja-
pohjainen hallitus, johon osallistuisivat kaikki muut puolueet pait-
si kommunistit. Laajapohjaisen hallituksen synnyn edellytyksenä 
oli, että pääministeriksi saataisiin ”vähemmän poliittinen henkilö”, 
”joka kykenee yhdistämään eri suuntiin vetävät ryhmät”. Jos pre-
sidentinkierroksella tulisi puheeksi laajapohjaisen hallituksen muo-
dostaminen, kannattaisi Salmisen mielestä esittää pääministeriksi 
Tuomiojaa. Ja sikäli kun tällaista hallitusta ruvettaisiin toden teolla 
kokoamaan, kuuluisi Kokoomukselle vähintään kaksi paikkaa, lin-
jasi Salminen vielä.

Junnila katsoi, että esillä olisi pidettävä myös sosialidemo-
kraattien ja pienten porvaripuolueiden – Kokoomuksen, Kansan-
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puolueen ja ruotsalaisten – varaan rakentuvaa hallitusvaihtoehtoa. 
Puhdas porvarihallituskin olisi tietysti mahdollinen, mutta se olisi 
Junnilan mukaan heikko ja sitä paitsi haaste SAK:lle. Hetemäki pu-
hui Junnilan tapaan sosialidemokraattien ja ei-maalaisliittolaisten 
porvarien muodostaman työmarkkinahallituksen puolesta ja koros-
ti, että taloudellinen tilanne vaati mahdollisimman laajalle pohjalle 
rakentuvaa enemmistöhallitusta. Wiherheimo oli puolestaan sitä 
mieltä, että sosialidemokraattien ja pienten porvaripuolueiden yh-
teishallitus olisi heikko, ”koska toinen puoli ruots. kansanpuoletta 
on ml:n hapattama”. Muutenkin toiveet kestävän hallitusratkaisun 
aikaansaamisesta olivat Wiherheimon mielestä heikot.760

Eduskuntaryhmien johtohenkilöt saivat 5. huhtikuuta käydä 
presidentti Paasikiven luona lausumassa käsityksensä hallitus-
asiassa. ”Ukko oli hyvällä tuulella vaikka hieman influenssassa”, 
noteerasi Seppälä, joka yhdessä Kyllikki Pohjalan ja Kalervo Sau-
ran kanssa kävi Kokoomuksen puolesta presidentinlinnassa. Mitä 
itse asiaan tuli, lausui Seppälä Kokoomuksen toiveen olevan, että 
muodostettaisiin kaikki muut puolueet paitsi kommunistit sisään-
sä sulkeva hallitus, jonka pääministeri tulisi jostakin porvarillisesta 
puolueesta. Presidentin kysymykseen, joka koski menettelyä sii-
nä tapauksessa, etteivät Maalaisliitto ja sosialidemokraatit pääse 
yksimielisyyteen pääministeristä, kertoo Seppälä päiväkirjassaan 
vastanneensa ”suunnilleen näin”:

Jos näissä kahdessa puolueessa on niin egosentriset johtomiehet, etteivät 

pääse yksimielisyyteen tässä asiassa ei ryhmämme käsityksen mukaan pi-

täisi vielä luopua laajapohjaisen hallituksen muodostamisesta, vaan tehtävä 

olisi annettava henkilölle, joka kykenee yhdistämään ja tasoittamaan eroavai-

suuksia. Käsityksemme mukaan pääjohtaja Tuomiojalla on näitä ominaisuuk-

sia.761

Presidentti antoi 6. huhtikuuta hallituksenmuodostajan tehtävän 
Maalaisliiton Urho Kekkoselle ja määritteli samalla, että olisi ai-
kaansaatava enemmistöhallitus. Kekkonen ehdotti 7. huhtikuuta 
sosialidemokraattien Väinö Leskiselle yhteisen hallituksen muo-
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dostamista. Tämä ei suoralta kädeltä tyrmännyt ajatusta, vaan 
lupasi sosialidemokraattien vastauksen vajaan viikon päästä, 13. 
huhtikuuta. Sinänsä sosialidemokraateilla ei ollut mitään puna-
multahallitusta vastaan, mutta sitäkin enemmän vastustusta he-
rätti ajatus Kekkosen pääministeriydestä. Paitsi vallanhimonsa ja 
menettelytapojensa takia epäilytti Kekkonen sosialidemokraatteja 
myös poliittisessa suhteessa. ”Ei luoteta, että Kekkonen tarpeen 
tullen lujasti pitäisi kiinni Suomen itsenäisyydestä ja puolustaisi 
sitä ja puolustaisi Suomen oikeuksia Venäjää vastaan, jos tulisi 
kova paikka esille”, valisti Sosialidemokraattisen puolueen puheen-
johtaja Emil Skog Paasikiveä, joka ihmetteli sosialidemokraattien 
Kekkosta kohtaan tuntemaa vastenmielisyyttä. Sosialidemokraatit 
ilmoittivatkin viikon päivät mietittyään Kekkoselle, etteivät olleet 
halukkaita tulemaan mukaan tämän johtamaan hallitukseen. ”Tun-
tuu siltä kuin tämä lykkäys olisi ollut jonkinlaista taktiikkaa, sillä 
vastauksen piti olla selvän jo sitä ennen”, kommentoi Salminen tätä 
hallitusneuvottelujen ensimmäistä vaihetta.762

Kun yritys sosialidemokraattien saamisesta hallitukseen oli 
epäonnistunut, lähestyi Kekkonen 13. huhtikuuta kirjeitse porva-
rillisia puolueita ja tiedusteli olivatko nämä valmiita ”myötävaikut-
tamaan sellaisen enemmistöhallituksen muodostamiseksi, jossa 
kaikki porvarilliset puolueet ovat edustettuina parlamentaaristen 
voimasuhteitten mukaan”. Kekkonen oli itse hyvin skeptinen porva-
rillisen enemmistöhallituksen toteutumismahdollisuuksien suhteen 
eikä tosiasiassa ollut edes kiinnostunut sellaisen hallituksen johta-
misesta, jossa Kokoomus olisi mukana, koska arveli että moinen 
hallitus ärsyttäisi Neuvostoliittoa ja saattaisi niin ollen laskea Kek-
kosen omiakin osakkeita Kremlin valtiaiden silmissä.763

Kokoomuksen johtomiehistä Salminen, Junnila ja Lauri Aho to-
tesivat eräässä epävirallisessa neuvonpidossa jo 13. huhtikuuta, 
”että olisi maalle onnettomuudeksi, jos Kekkosen porvarienemmis-
töisestä hallituksesta tulisi tosi”. Herrojen pelot eivät kohdistuneet 
Moskovan mahdollisiin reaktioihin, vaan tällaisen hallitusratkaisun 
sisäpoliittisiin ja taloudellisiin seurausilmiöihin: lakkoihin ja muihin 



354

rettelöihin työmarkkinoilla, inflaatioon jne. Seppälä otti asioihin 
moraalisen näkökulman ja katsoi, ettei sosialidemokraateilla olisi 
”oikeutta turvautua epäparlamentaarisiin keinoihin” vaikkeivät sai-
sikaan tahtoaan hallituskysymyksessä lävitse. Sitä paitsi oli Sep-
pälä sitä mieltä, että jos Kokoomus jäisi syrjään, ei sillä olisi koko 
vaalikautena pääsyä hallitukseen.764

Laajempi keskustelu hallitusasiasta käytiin Kokoomuksen 
eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa 20. 
huhtikuuta. Jaakko Hakala kysyi tuolloin ”mitä sijaan jos Kekkosen 
yritys kaadetaan” ja väitti, ettei kukaan voisi varmuudella sanoa, 
että porvarillinen enemmistöhallitus olisi jotenkin heikompi vaihto-
ehto kuin esimerkiksi sosialidemokraattien ja ei-maalaisliittolais-
ten porvarien keskinäinen hallitus. Hakala ei ollut mielipiteineen 
yksin, mutta kokouksessa läsnä olleiden suuri enemmistö asettui 
kuitenkin kielteiselle kannalle Kekkosen johtamaan porvarilliseen 
enemmistöhallitukseen osallistumisen suhteen. Erityisen jyrkästi 
viimeksi mainittua hallitusvaihtoehtoa vastaan puhuivat Salminen, 
Junnila, Hetemäki ja Johannes Wirtanen, jotka kaikki vetosivat 
kielteisen kantansa perusteeksi ennen muuta Kekkosen persoo-
nallisuuteen.765

Kokoomuksen Kekkoselle 21. huhtikuuta antama vastaus myö-
täili sitä jo presidentinkierroksen aikana esille tullutta kantaa, jon-
ka mukaan yritystä laajapohjaisen hallituksen muodostamiseksi 
ei pitäisi kaataa yhteen mieheen, vaan olisi vielä tutkittava, ”eikö 
jonkun toisen henkilön johdolla voitaisi päästä suotuisaan tulok-
seen”. Aivan täysin ei vastauksessa porvarihallitustakaan tyrmätty, 
vaan todettiin, että mikäli uusintayritys laajapohjaisen hallituksen 
aikaansaamiseksi epäonnistuisi, ”olisi ryhdyttävä suunnittelemaan 
porvarillista enemmistöhallitusta”. ”Siinä vaiheessa Kansallinen 
Kokoomus on valmis myötävaikuttamaan yrityksen onnistumiseen, 
mikäli ohjelmasta ja henkilöistä sovitaan”, lausuttiin Kokoomuksen 
vastauksen lopuksi.766

Kansanpuolue olisi omasta puolestaan ollut valmis porvarilli-
seen enemmistöhallitukseen. Samoin ruotsalaiset, jotka kuiten-
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kin esittivät edelleen harkittavaksi eikö olisi edellytyksiä vieläkin 
laajapohjaisempaan hallitukseen. Ilman Kokoomusta porvarillista 
enemmistöhallitusta ei kuitenkaan ollut saatavissa aikaan, joten 
Kekkosen ei auttanut muu kuin luopua hallituksenmuodostajan 
tehtävästä.767

Seuraavaksi hallituksen kokoamista sai yrittää sosialidemo-
kraattien K.-A. Fagerholm, joka jätti porvarillisille puolueille 23. 
huhtikuuta ehdotuksensa laajapohjaisen hallituksen muodostami-
sesta. Fagerholmin yritys oli jo ennalta tuomittu epäonnistumaan, 
sillä oli selvää, että Maalaisliitto torjuisi Fagerholmin pääministeri-
yden samalla tavoin kuin sosialidemokraatit olivat torjuneet Kek-
kosen.

Maalaisliiton kielteinen kanta Fagerholmin johtamaan laaja-
pohjaiseen hallitukseen nähden, jolle pian saatiin vahvistus, ei kui-
tenkaan merkinnyt koko enemmistöhallitustavoitteen romuttumis-
ta. Jäljellä oli vielä sosialidemokraattien ja pienten porvariryhmien 
varaan rakentuva ns. työmarkkinahallitusvaihtoehto, jolla oli kan-
natusta niin sosialidemokraattien kuin Kokoomuksenkin piirissä. 
Esimerkiksi Väinö Leskinen puhui työmarkkinahallituksen puolesta 
sosialidemokraattien puolueneuvostossa jo 22. huhtikuuta. Seppä-
lä – joka itse suhtautui sangen kriittisesti sosialististien kanssa teh-
tävään yhteistyöhön – pani puolestaan merkille 23. huhtikuuta, jol-
loin Fagerholm siis teki aloitteensa laajapohjaisesta hallituksesta, 
että Kokoomuksen ”ministerisiipi oli erinomaisen hanakka vastaa-
maan jo tällöin myöntävästi Fagerholmille, että Kokoomus lähtee 
hänen enemmistöhallitukseensa vaikka ml. jää sen ulkopuolelle”. 
Seppälä kertoo päiväkirjassaan myös ilmoittaneensa näille yli-in-
nokkaille, ettei laita nimeään moisen vastauksen alle ja edelleen, 
että oli varoittanut ”ettei pidä luottaa sosialisteihin sokeasti”.768

Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa 25. huhtikuuta 
syntyi laaja keskustelu hallituskysymyksestä. Valtuuston jäsen-
ten kesken vallitsi rikkumaton yksimielisyys siitä, ettei Kokoomus 
missään oloissa saisi mennä sellaiseen hallitukseen, jonka päämi-
nisterinä olisi Kekkonen. Työmarkkinahallitus sen sijaan jakoi mie-
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lipiteitä. Matti Heikkilä oli sitä mieltä, ettei missään tapauksessa 
pitäisi mennä hallitukseen sosialistien kanssa, jos Maalaisliitto ei 
ole mukana. Samalla kannalla oli satakuntalainen maatalousmies 
Matti Ytti. Lehtori Aarne Honka taas vaati, että ”olisi tehtävä kaikki 
voitava, jotta saataisiin aikaan hallitus, jossa myös sosialidemo-
kraatit olisivat mukana”, eikä pitänyt ”aivan niin mahdottomana, 
vaikka päästettäisiin maalaisliitto kommunistien kanssa oppositi-
oon”. Tohtori S. A. Hannuksela piti pahimpana vaihtoehtona sosi-
alidemokraattien ja kommunistien yhtäaikaista oppositiossa oloa, 
minkä välttämiseksi Kokoomus voisi mennä Fagerholmin hallituk-
seen, mutta vain ”jos saadaan porvarillinen ministerienemmistö”. 
Tämän saman varauman esittivät muutkin työmarkkinahallituksen 
puolesta puhuneet, jotka lisäksi vaativat pääministerin paikkaa 
porvareille. Mieluiten kokoomuslaiset olivat nähneet pääministeri-
nä Tuomiojan, mutta täysin ei poissuljettu myöskään ruotsalaisten 
Ralf Törngreniä, jonka nimi oli jo hetken pyörinyt pääministerispe-
kulaatioissa.769

Hallituskysymyksestä 26. huhtikuuta käydyssä neuvottelussa 
– johon osallistuivat ainakin Tuomioja ja Teuvo Aura, Kokoomuk-
sen Salminen ja Hetemäki sekä sosialidemokraattien Leskinen ja 
Fagerholm – asiat näyttivät kokoomuslaisittain katsoen menevän 
oikeaan suuntaan. Neuvottelijat pääsivät näet yksimielisyyteen 
siitä, että muodostettavasta hallituksesta tulisi porvarienemmistöi-
nen. Samoin kuin siitä, ettei hallituksen johtoon tulisi Fagerholm, 
vaan Tuomioja. Neuvottelun kulkua Seppälälle selostanut Hetemä-
ki kertoi neuvottelijoiden olleen lisäksi sitä mieltä, että Maalaisliitto 
olisi ”pakotettava mukaan” muodostettavaan hallitukseen.770

Sikäli kun Maalaisliitto ei kuitenkaan olisi käytettävissä, olisi 
ruotsalaiset ja Kansanpuolue ehdottomasti saatava mukaan, sillä 
pelkästään sosialidemokraattien, Kokoomuksen ja vapaamielisten 
voimin ei enemmistöhallitusta syntyisi. Tämän tiesivät myös maa-
laisliittolaiset, joille työmarkkinahallitus oli ilmestyskirjan pedon 
veroinen kauhistus, jonka hampaissa puolueen vaalivoitto ja Urho 
Kekkosen valtapoliittiset haaveet musertuisivat.
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Kaukaa viisaasti Kekkonen oli jo alkuvuodesta 1954 lähesty-
nyt Heikki Kannistoa ja Ralf Törngreniä yrittäen viritellä jonkinlaista 
keskustayhteistyötä sosialidemokraattien ja Kokoomuksen aseve-
liakselin vastapainoksi. Erityisesti Kekkonen pyrki vaikuttamaan 
Kansanpuolueeseen, jonka halu ottaa etäisyyttä Kokoomukseen 
oli tunnettu. Kekkosen salaiset neuvottelut Kanniston ja Irma Kar-
vikon kanssa ynnä muut vaikutusyritykset tuottivat tulosta, sillä jo 
huhtikuun alussa Kannisto vakuutteli Kekkoselle, ettei Kansanpuo-
lue tulisi osallistumaan sen paremmin Fagerholmin johtamaan mi-
nisteristöön kuin työmarkkinahallitukseenkaan. Sitä paitsi ajoivat 
Kansanpuolueen keskustamieliset puolue-elimissä läpi päätöksen, 
jonka mukaan Kansanpuolue ei osallistuisi hallitusyhteistyöhön 
Kokoomuksen kanssa muuten kuin yhdessä Maalaisliiton kanssa. 
Kekkosella oli yhteys myös ruotsalaisten viljelijäsiipeen, jonka kes-
kuudessa erityisesti Verner Korsbäck työskenteli Kekkosen hyväk-
si. Tiivis yhteydenpito kannatti, sillä Kansanpuolue ja ruotsalaiset 
asettuivat Kekkosen toiveiden mukaisesti vastustamaan Fagerhol-
min yritystä muodostaa työmarkkinahallitus. Fagerholm jätti halli-
tuksenmuodostajan tehtävän 28. huhtikuuta.771

Fagerholmin yritysten kaatuminen oli kuitenkin vasta puoli voit-
toa Kekkoselle, joka halusi ennen kaikkea estää Tuomiojan tulon 
pääministeriksi. Tätä tarkoitusta varten Kekkonen ajoi Maalaisliiton 
eduskuntaryhmässä jo päivää ennen Fagerholmin luopumista läpi 
päätöslauselman, jossa asetettiin tavoitteeksi Maalaisliiton ja so-
sialidemokraattien yhteishallitus ”jompaakumpaa kansanpuoluetta 
edustavan henkilön johdolla”. Tämän ulostulon tarkoituksena oli 
”estää hallituksen muodostamisen antaminen Tuomiojalle”, kuten 
Kekkonen muistiinpanoissaan suoraan sanoi.772

Presidentti Paasikivi oli alkujaan ollut sillä kannalla, että sikäli 
kun Kekkonen ja Fagerholm epäonnistuisivat hallituksen kokoami-
sessa, siirtyisi hallituksenmuodostajan tehtävä seuraavaksi Tuo-
miojalle. Lopulta presidentti tuli kuitenkin siihen lopputulokseen, 
että ”sosialidemokraattien ja maalaisliiton pitäisi sopia pääminis-
teristä, jotta hallitusasia saataisiin ilman turhia mutkia ratkaistuk-
si”.773
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Neuvottelussa, joka käytiin 28. huhtikuuta, Maalaisliitto tarjosi 
pääministeriksi Kansanpuolueen Kannistoa, jota sosialidemokraa-
tit taas eivät pitäneet soveliaana. Sosialidemokraattien ehdokas oli 
Tuomioja, jonka ehdokkuudesta maalaisliittolaiset eivät puolestaan 
halunneet edes ryhtyä keskustelemaan. ”Sitten oli pidetty väliaika. 
Sen jälkeen sekä maalaisliitto että sosialidemokraatit hyväksyivät 
Törngrenin pääministeriksi”, merkitsi Paasikivi päiväkirjaansa.774

Ralf Törngrenin nimittäminen hallituksenmuodostajaksi otettiin 
vastaan myönteisesti. Vaikeuksia ilmaantui kuitenkin hallituspaik-
kojen jaossa, sillä valtioneuvoston jäseniä ei lain mukaan voinut 
olla enempää kuin 15, eikä kaikkien puolueiden toiveita näin ollen 
voitu mitenkään täyttää. Sosialidemokraatit ja Maalaisliitto olivat 
ensin halukkaita jakamaan kakun keskenään suhteessa 7 + 7, jol-
loin Törngrenille olisi jäänyt hallituksen puheenjohtajan epäkiitolli-
nen paikka. Törngren itse halusi rakentaa hallituksensa mahdolli-
simman laajalle pohjalle. Mieluiten Törngren olisi ottanut kahden 
suuren puolueen lisäksi mukaan kaikki kolme pientä porvaripuo-
luetta, mutta oli valmis menemään myös neljän puolueen hallituk-
seen. Törngren onnistui tinkimään yhden hallituspaikan kummal-
takin suurelta puolueelta, jolloin kukin pieni puolue olisi saanut 
hallitukseen yhden edustajansa.775

Nyt ongelmaksi nousi Kokoomus, jonka kokonsa puolesta olisi 
kuulunut saada viiden puolueen hallitukseen kaksi paikkaa. Törn-
gren toivoi Kokoomuksen kuitenkin joustavan ja tulevan mukaan 
vaikka saisi vain yhden paikan. Osa Kokoomuksen johtomiehistä 
– esimerkiksi Felix Seppälä ja Lauri Aho – oli valmis menemään 
hallitukseen yhdelläkin edustajalla, mutta erityisesti puolueen ”mi-
nisterilinjan miehet vastustivat jyrkästi yhden miehen menoa halli-
tukseen”, kirjasi Seppälä päiväkirjaansa 29. huhtikuuta. Seppälä ei 
hyväksynyt ”ministerilinjan miesten” – siis ennen muuta Junnilan 
ja Wiherheimon, jotka aktiivisimmin vastustivat yhden ministerin 
vaihtoehtoa – väitteitä, joiden mukaan yksi mies ei hallituksessa 
saisi mitään aikaan ja olisi lähinnä hallituksen vanki. ”Eivät panneet 
arvoa sille, että vasta nyt poliittisen diskrimination aika päättyi”, 
kummasteli Seppälä herrojen ministerien ajatuksenjuoksua.776
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Lopullista selvyyttä ei Kokoomuksen kannasta vielä tullut, sillä 
eduskuntaryhmä oli jo hajaantunut vapunviettoon eri puolille maa-
ta. Hallitusasia tuli Kokoomuksen osalta ratkaistavaksi vihdoin 4. 
toukokuuta, jolloin vajaamiehinen Kokoomuksen eduskuntaryhmä 
päätti äänin 10–5, ettei hallitukseen ole syytä mennä, ellei saataisi 
puolueelle sen parlamentaarisen koon perusteella kuuluvaa kahta 
paikkaa. Asia ei kuitenkaan ollut tällä selvä, sillä Törngren pyysi 
kokoomuslaisia vielä kertaalleen tarkistamaan kantaansa. Hallituk-
senmuodostaja oli jo ensimmäisessä tapaamisessa Kokoomuksen 
edustajien kanssa tehnyt selväksi, että hän halusi Hetemäen halli-
tukseensa hoitamaan puolustusasioita. Nyt Törngren lisäsi panok-
sia lupaamalla, että Hetemäki saisi paikat myös hallituksen raha- ja 
ulkoasioita käsitteleviin ministerivaliokuntiin. Törngren kertoi Sep-
pälälle Hetemäen luvanneen ottaa ministeripaikan vastaan, jos 
ryhmä hänet siihen velvoittaisi. Seppälä kutsui ryhmän uudelleen 
koolle ja kertoi Törngrenin tarjouksesta. Wiherheimo ja Junnila ”oli-
vat kalpeita kateudesta” ja pyrkivät väittämään, ettei tilanne ollut 
hallituksenmuodostajan antamien lupausten johdosta mitenkään 
muuttunut, kertoo Seppälä kokouksen kulusta päiväkirjassaan ja 
jatkaa: ”koetin osoittaa hallitukseen menoa puoltavia näkökohtia ja 
viittailin myös siihen, että herkkäuskoisuus sosialisteja kohtaan oli 
jälleen tuottanut pettymyksen.” Seppälän taivuttelut jäivät tulokset-
tomiksi, sillä ryhmä päätti pitkän keskustelun jälkeen pysyä entisel-
lä kannallaan. Puoli yhdeksältä illalla Seppälä ilmoitti Törngrenille, 
ettei Kokoomus lähde mukaan hallitukseen yhdellä edustajalla.777

Kokoomus palasi näin jälleen syrjästäkatsojan rooliin Suomen 
politiikassa. Törngrenin hallitukseen, joka nimitettiin 5. toukokuuta 
1954, ei lopulta tullut myöskään yhtään kansanpuoluelaista, vaan 
ruotsalaisia edustaneen pääministerin lisäksi kuusi sosialidemo-
kraattia: Väinö Leskinen, Emil Skog, Hannes Tiainen, Aku Sumu, 
Penna Tervo ja Tyyne Leivo-Larsson sekä kuusi maalaisliittolaista: 
Urho Kekkonen, V. J. Sukselainen, Johannes Virolainen, Viljami 
Kalliokoski, Martti Miettunen ja Vieno Simonen. Lisäksi hallituk-
seen nimitettiin ammattiministeriksi Liiketyönantajain keskusliiton 
toimitusjohtaja, tohtori Y. W. Puhakka, joka oli mukana Kokoomuk-
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sen taustayhteisöissä, mutta jota ainakin Seppälä piti enemmän 
teollisuuden ja työnantajien kuin Kokoomuksen miehenä.778

Maalaisliiton ja sosialidemokraattien välinen vastakkainaset-
telu ei Törngrenin hallituksen synnyn myötä suinkaan lieventynyt. 
Jo toukokuussa 1954 päähallituspuolueet iskivät yhteen maanhan-
kintalain muuttamista koskeneen ns. lisämaalain tiimoilta. Maalais-
liitto yritti yhdessä kommunistien kanssa ajaa eduskunnassa läpi 
lakiesitystä, joka olisi antanut osalle maanhankintalain perusteella 
muodostetuista tiloista mahdollisuuden lunastaa lisämaata vuoden 
1944 hintaan, siis puoli-ilmaiseksi. Lunastukset olisivat osaksi koh-
distuneet yksityisten maihin, joten oli luonnollista, että yksityisen 
omistusoikeuden koskemattomuutta perinteisesti puolustaneet 
Kokoomus ja Ruotsalainen kansanpuolue asettuivat tiukasti vas-
tustamaan lakiesitystä. Mitään ihmeteltävää ei ollut siinäkään, että 
Kansanpuolue asettui samalle kannalle Kokoomuksen ja ruotsa-
laisten kanssa. Yllättävää oli sen sijaan se, että ratkaisevassa ää-
nestyksessä 23 sosialidemokraattia äänesti lakiesitystä vastaan, 
sillä Sosialidemokraattinen puolue oli vielä vaalikampanjassaan 
puhunut lisämaalain puolesta. Sosialidemokraattien asettuminen 
Kokoomuksen, ruotsalaisten ja Kansanpuolueen kanssa samaan 
rintamaan aiheutti sen, ettei lakiesityksen taakse saatu tarvitta-
vaa määräenemmistöä ja esitys hylättiin. Maalaisliittolaiset olivat 
raivoissaan sosialidemokraattien tempun takia eikä lisämaalain 
ratkaisu ”ainakaan lämmittänyt hallituskumppanien välejä”, kuten 
eräässä Kokoomuksen keskustoimiston laatimassa katsaukses-
sa hillitysti todettiin. Kohennusta päähallituspuolueiden väleihin ei 
juuri tullut myöhemminkään. Ilmapiiri hallituksen istunnoissa pysyi 
koko Törngrenin hallituksen toimikauden ajan tunkkaisena, eikä 
konsensuksesta ollut tietoakaan, vaan päätökset tehtiin usein tiuk-
kojen äänestysten jälkeen.779

Oppositiopolitiikan harjoittaminen kahden keskenään taistele-
van suurpuolueen ja niiden välillä tasapainoilevan pääministerin 
muodostamaa ”keinulautaministeristöä” – kuten Kokoomus Törn-
grenin kabinettia nimitti – vastaan ei ollut ongelmatonta, sillä mis-
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tään selkeästä hallituspoliittisesta linjasta ei tällaisen hallituksen 
kohdalla voinut edes puhua. Ymmärrettävää olikin, että Kokoomus 
jäi aluksi Törngrenin hallituksen suhteen ikään kuin odottavalle 
kannalle ja suuntasi oppositiopolitiikkansa kärjen yksittäisiä, ko-
koomuslaisittain katsoen arveluttavia hankkeita vastaan. Osuva 
kiteytys Kokoomuksen oppositiopolitiikan kohdealueista sisältyy 
Junnilan Norjan oikeistopuolueen puoluekokouksessa Oslossa 
3. kesäkuuta pitämään puheeseen, jossa Junnila määritteli suo-
malaisen oikeiston tärkeimmät lähiajan sisäpoliittiset toimintalinjat 
seuraavasti:

Agraaripolitiikassa se vastustaa pienviljelijäin puolueeksi kehittyneen maa-

laisliiton taloudellisesti mieletöntä ja maanomistajien oikeuksia häikäilemät-

tömästi polkevaa tilanpirstomispolitiikkaa asutustarkoituksiin; se koettaa 

puolustaa sodanjälkeisessä palkkakehityksessä pahaan kuoppaan jääneen 

virkamiehistön taloudellista asemaa, ja erityisesti se taistelee yhtyneen va-

semmiston sosialisoimispyrkimyksiä ja elinkeinoelämää tukahduttavaa vero-

tus- ja säännöstelypolitiikkaa vastaan.780

Vaikka Törngrenin hallitus, siis nimenomaan hallitus kokonaisuute-
na, säästyi aluksi Kokoomuksen oppositiosta käsin tekemiltä hyök-
käyksiltä, ei tämä kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö Kokoomus 
olisi alusta alkaen asettanut hallituksen politiikalle vaatimuksia, joi-
den täyttämisessä hallitus saattoi kokoomuslaisittain katsoen vain 
joko onnistua tai epäonnistua. Helsingin Kauppakamarin kevätko-
kouksessa 18. toukokuuta puhunut Junnila toi esiin Kokoomuksen 
vaatimuksista keskeisimmän edellyttäessään, ”että uusi hallitus 
tarpeellisella ripeydellä tulee jatkamaan sitä säännöstelyn purka-
misen ja talouselämän vapauttamisen linjaa, jonka Tuomiojan hal-
litus pani alulle”.781

Oli myös selvää, ettei Kokoomus tulisi pitkään sietämään halli-
tuksen linjattomuutta. Junnila totesi puhuessaan lisäbudjetin lähe-
tekeskustelun yhteydessä eduskunnassa 25. toukokuuta, ettei ku-
kaan vielä odottanut muutama viikko sitten nimitetyltä hallitukselta 
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huolellisesti ajateltua ja yksityiskohtaista talouspoliittista ohjelmaa. 
Samassa puheessaan Junnila kuitenkin jo vaati, että viimeistään 
syyskuussa eduskunnan kokoontuessa käsittelemään varsinaista 
budjettiesitystä hallituksen olisi tällainen ohjelma esitettävä.782

Yleiset taloudelliset näkymät olivat kesällä 1954 varsin valoisat. 
Vienti oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla lisääntynyt huomatta-
vasti edellisen vuoden lukuihin verrattuna, teollisuuden tuotanto 
oli laajempaa kuin koskaan aikaisemmin ja työttömyysongelmakin 
näytti poistuneen päiväjärjestyksestä. Palkka- ja hintarintaman 
suunnalla kehitys oli sitä vastoin synkkenemään päin, sillä vuo-
den 1951 vakauttamisohjelman mukainen elinkustannusindeksi 
lähestyi uhkaavasti palkankorotukset laukaisevia lukemia. SAK ja 
toimihenkilöjärjestöt halusivat ulosmitata taloudellisen elpymisen 
hedelmät palkansaajille joko palkankorotuksina tai hinnanalennuk-
sina. Maataloustuottajat puolestaan vaativat tuottajahintojen nos-
tamista.783

Junnila analysoi indeksi- ja palkkakriisiä 24. elokuuta laatimas-
saan muistiossa, jossa hän esitteli kolme vaihtoehtoista tapaa, joil-
la kriisiin voitiin suhtautua. Ensimmäinen ja taloudellisesti järkevin 
vaihtoehto olisi Junnilan mukaan se, ”että luovuttaisiin palkkojen 
indeksisidonnaisuudesta nykyisessä muodossaan, tunnustettaisiin 
palkkojen suhteessa elinkustannusindeksiin kohonneen takavuo-
sina liiallisesti ja sallittaisiin tämän vuoksi elinkustannusindeksin 
palkkatasoon vaikuttamatta kohota yli 105 pisteen”, siis tason jon-
ka ylittäminen vakauttamissopimuksen mukaan johtaisi palkanko-
rotuksiin. ”Jos samanaikaisesti suoritettaisiin - - - välttämättömät 
peruskorjaukset valuutta- ja ulkomaankauppapolitiikan piirissä ja 
muissakin suhteissa, kansantalouteemme saattaisi lopultakin pa-
lata todellinen tasapainotila.” Junnila oli kuitenkin realisti ja myönsi 
tämän vaihtoehdon tiellä olevat poliittiset esteet todeten, että

jos tällaista ratkaisua yritettäisiin ilman, että SAK ja virkamiesjärjestöt olisi-

vat antaneet ratkaisulle ennakolta siunauksensa, seurauksena saattaisi olla 

vuoden 1950 tapausten uusiutuminen, yleislakon uhka ja sen pelossa taipu-



363

minen kontrolloimattomiin suurimittaisiin palkankorotuksiin. Tämä taas tietäisi 

välttämättömyyden pakosta uutta inflaatiovyöryä, kustannustasomme uutta 

kohoamista ja sen mukaista kansainvälisen kilpailukykymme jatkuvaa heik-

kenemistä.

Toinen vaihtoehto oli, että ”palkkojen indeksisidonnaisuus pide-
tään nykyisellään ja indeksin nousu estetään pisteostoilla ja sen 
sukuisilla muilla menettelytavoilla”. Tälle tielle lähteminen mahdol-
listaisi vakauttamisen jatkumisen, mutta ”rasittaisi kuitenkin yhä 
kasvavassa määrässä valtiontaloutta” eikä lopultakaan ratkaisisi 
mitään, vaan merkitsisi ainoastaan ”vaikeuksien tuonnemmaksi 
siirtämistä”. ”Todellinen tasapaino ei palautuisi kansantalouteen 
mm. siitä syystä, että edellisessä kohdassa viitattuihin valuutta- 
ja ulkomaankauppapoliittisiin peruskorjauksiin, vuokrien asteittai-
seen vapauttamiseen jne. tuskin uskallettaisiin indeksin nousun 
pelossa mennä.”

Kolmannessa vaihtoehdossa ”palkkojen indeksisidonnaisuus 
säilytetään, mutta pisteostoihin ei ryhdytä, vaan indeksin sallitaan 
nousta yli 105 pisteen, jolloin siis joudutaan ainakin jonkin mittai-
seen uuteen inflaatiokierrokseen ja kustannustason lisänousuun”. 
Junnilan mukaan Suomen kansainvälinen kilpailukyky ei kuiten-
kaan kestäisi tätä uutta kustannustason nousua ilman devalvaa-
tiota, joka taas olisi ongelmallinen sikäli, että se nostaisi jälleen 
indeksiä ja tietäisi palkankorotusten ja uuden inflaatiovyöryn vaa-
raa. Junnila tähdensi, että ”vastuunsa tunteva talouspoliitikko” ei 
voisikaan ajatella tälle tielle lähtemistä muuten kuin sillä edellytyk-
sellä, ”että saataisiin takeet siitä, että uutta palkkavyöryä ei tämän 
jälkeen enää tapahtuisi”. Tällainen tae voisi olla se, ”että palkan-
saajia edustavat järjestöt 5 %:n palkankorotuksen saatuaan suos-
tuisivat joko palkkojen indeksisidonnaisuuden lakkauttamiseen tai 
edes siihen, että indeksimarginaali nostettaisiin kaksinkertaiseksi, 
ts. seuraava yleinen palkkojen korotus tapahtuisi vasta kun 115 
pisteen (eikä siis 110 pisteen) indeksiraja on kolmen kuukauden ai-
kana ollut ylitettynä”. Junnilan mielestä marginaalin väljentäminen 
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sanotulla tavalla ”antaisi jo huomattavia mahdollisuuksia niiden pe-
ruskorjausten tekemiseen, joihin vaihtoehto 2 ei juuri anna tilaa”.

Junnilan muistio päättyi lyhyeen yhteenvetoon, joka kuului 
seuraavasti:

Politiikka on mahdollisen taitoa. Jos ne poliittiset puolueet ja etupiirijärjestöt, 

joilla näissä asioissa valta on, pitävät vaihtoehtoa 1, jonka talousmies valitsi-

si, mahdottomana, silloin on ratkaisu tehtävä vaihtoehdon 2, joka merkitsee 

vain kriisin lykkäämistä, mutta mikä sekin on tietysti paljon parempi kuin heti 

alkava piirileikki, ja vaihtoehdon 3 välillä. Tämä viimeinen vaihtoehto tietää 

siis pakosta ainakin jonkin mittaista uutta inflaatiota, ja voi, kuten todettiin, 

ylipäänsä tulla vakavasti kysymykseen vain, jos saadaan tyydyttävät takeet 

siitä, että kysymyksessä todellakin olisi viimeinen yleinen palkkojen korotus. 

Lähinnä SAK:n asiana on ratkaista, onko tällaisia takeita saatavissa.784

Törngrenin hallitus ei kyennyt pääsemään sopimukseen sellaises-
ta talouspoliittisesta kokonaisohjelmasta, jonka puitteissa palkka- 
ja hintarintaman kriisi olisi voitu kestävällä tavalla hoitaa. Eri intres-
sipiirien vaatimusten nostattamassa ristiaallokossa kamppaileva ja 
sisäisesti eripurainen hallitus yritti lähinnä pelata aikaa turvautu-
malla erillisratkaisuihin. Hallitus toimi siis tavalla, josta Junnila oli 
muistiossaan nimenomaisesti varoittanut. Eikä siinä kyllin, vaan 
osa hallituksen erillisratkaisuista viitoitti selkeästi tietä takaisin koh-
ti säännöstelytaloutta ja merkitsi siis jyrkkää poikkeamista Tuomi-
ojan hallituksen linjoilta.785

”Turun liberaaliksi” tituleerattu Törngren tuskin oli kovin ylpeä 
nimeään kantavan hallituksen aikaansaannoksista säännöstelyn 
palauttamisen alalla. Sitä paitsi pääministeri oli kansantalousmie-
henä erinomaisen hyvin selvillä siitä, ettei vallinnutta kriisiä ratkais-
taisi millään yksittäisillä osaratkaisuilla. Kylmä tosiasia oli kuitenkin 
se, ettei sosialidemokraattien ja maalaisliittolaisten välissä tasa-
painoilemaan joutunut pääministeri kyennyt ohjaaman hallituslai-
vaa kuten olisi tahtonut.786

Pääministeri Törngren haki jo heinä-elokuun vaihteessa Ko-
koomukselta apua tukalaan tilanteeseensa, mutta Arvo Salmisen 
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lomien takia tapaaminen Törngrenin ja Kokoomuksen edustajien 
kesken järjestyi vasta kuukautta myöhemmin. Tapaamisessa, jo-
hon osallistuivat Törngren, Salminen ja Hetemäki, oli ensin mainit-
tu ”vaikuttanut perin väsyneeltä”, toteaa Salmiselta tietonsa saanut 
Seppälä päiväkirjassaan. Pääministeri oli aluksi valittanut vaikeaa 
asemaansa päähallituspuolueiden puristuksessa. Sitten hän oli 
kertonut ongelmista, jotka aiheutti ”Kekkosen häikäilemättömyys, 
joka lähenee melkein sairaalloisuutta”. Kolmanneksi Törngren oli 
paljastanut, ettei uskalla jättää ulkopolitiikkaa pelkästään ailahte-
levan Kekkosen hoidettavaksi. Ja vielä oli pääministeri kertonut 
pettyneensä ammattiministeri Puhakkaan, joka ei ollut antanut hä-
nelle tarvittavaa tukea. Näiden valittelujen jälkeen Törngren teki 
tarjouksensa: Puhakka yli laidan, Hetemäki hallitukseen ja johta-
maan ministerivaliokuntaa, jolle talousasiat alistettaisiin.787

Kokoomuksen puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän val-
tuuskunnan yhteiskokouksessa käytiin paria päivää Törngrenin, 
Salmisen ja Hetemäen tapaamisen jälkeen vilkas keskustelu pää-
ministerin tarjouksesta. Kaikki puheenvuoron käyttäjät asettuivat 
yksimielisesti vastustamaan hallitukseen menoa yhdellä edustajal-
la. Junnila oli jopa sitä mieltä, että ”ei pitäisi olla valmis edes kah-
della, ellei ole sovittu talouspoliittisesta ohjelmasta”. Kokoomuk-
sen eduskuntaryhmä halusi kuitenkin osoittaa tukeaan vaikeassa 
asemassa olevalle pääministerille ja teki sen symboliseksi eleeksi 
jääneellä ilmoituksella siitä, ettei ryhmä ”estä jäsentään menemäs-
tä ammattiministeriksi, mutta ei tunnusta sitä omaksi edustajak-
seen”.788

Törngren yritti saada hallitukseensa vahvistusta myös Kansan-
puolueesta, mutta tämäkin yritys epäonnistui. Lopullisesti Törngre-
nin toiveet hallituksen vahvistamisesta uusilla voimilla romahtivat, 
kun yritys Puhakan korvaamiseksi vuorineuvos Lauri J. Kivekkääl-
lä kariutui.789

Pääministeri joutui 13. syyskuuta alkaneessa budjetin lähete-
keskustelussa ottamaan vastaan ankaraa kritiikkiä, joka kohdistui 
ennen muuta siihen, ettei hallitus ollut onnistunut laatimaan talous-
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poliittista ohjelmaa palkka- ja indeksikriisin ratkaisemiseksi. Kokoo-
muslaisista terävintä kritiikkiä esitti Junnila, joka ei uskonut mitään 
ohjelmia näkevänsä tulevaisuudessakaan. Hallitus oli tosin asetta-
nut uuden talousneuvoston pohtimaan palkka- ja indeksikriisin rat-
kaisua, mutta tuokin toimenpide oli Junnilan mielestä vähän kuin 
olisi ryhtynyt ”perustamaan palokuntaa tulipalon jo sytyttyä”.790

Törngren suhtautui kritiikkiin kylmän viileästi: myönsi, ettei 
hallituksella vielä ollut talouspoliittista ohjelmaa, mutta antoi krii-
tikoiden muuten rauhassa veisata valitusvirsiään. Törngren näytti 
muutenkin ottavan asiat huomattavan rauhallisesti, sillä budjetin 
lähetekeskustelua seuranneen viikon maanantaina, 20. syyskuuta 
1954, hän lähti tyynesti kahden viikon lomalle Tanskaan.791

Kekkonen palaa parrasvaloihin

Maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimo oli jo loppukesästä 1954 
lähestynyt Sosialidemokraattisen puolueen järjestöpäällikköä 
Veikko Puskalaa ja antanut ymmärtää, että Maalaisliitto oli valmis 
luopumaan taloudellisista vaatimuksistaan, jos sosialidemokraatit 
puolestaan hyväksyisivät Kekkosen pääministeriksi ja tasoittaisivat 
näin tämän tietä kohti presidentinlinnaa.792

Varsinaisesti tätä ”isoa kauppaa” koskevat neuvottelut alkoi-
vat kuitenkin vasta syyskuun 1954 lopulla pääministeri Törngrenin 
Tanskan-matkan aikana. Aloitteen neuvotteluihin teki tuolloin So-
sialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Emil Skog, joka nyt 
siis oli valmis päästämään Kekkosen pääministeriksi, vaikka vain 
puolta vuotta aikaisemmin oli selittänyt presidentti Paasikivelle so-
sialidemokraattien pelkäävän, ettei Kekkonen tiukan paikan tullen 
pitäisi kiinni Suomen itsenäisyydestä, vaan taipuisi venäläisten 
vaatimusten edessä. Sosialisteista neuvotteluihin osallistui alusta 
pitäen myös Penna Tervo, joka oli jo 1950-luvun alun valtiojohtoi-
suushankkeiden yhteydessä pelannut huomiota herättävän suju-
vasti yhteen Kekkosen kanssa. Maalaisliittolaisista neuvottelupöy-
tään istuivat Kekkonen ja Korsimo, jotka vasta lokakuun puolella 
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katsoivat aiheelliseksi informoida puheenjohtaja V. J. Sukselaista 
ja muita Maalaisliiton johtomiehiä neuvotteluista.793

Sosialidemokraatit panivat heti neuvottelujen alettua merkille, 
että vuotta aikaisemmin tiukan talouspolitiikan puolesta puhunut 
Kekkonen oli todellakin kääntänyt kelkkansa ja oli nyt valmis te-
kemään pitkälle meneviä myönnytyksiä, kunhan vain saisi päämi-
nisterin paikan haltuunsa. Sosialidemokraatit tiesivät, että päämi-
nisterinä Kekkonen saisi lähteä paalupaikalta presidentinvaaleihin, 
mutta toisaalta vapaa pääsy valtion kukkarolle oli houkutus, jota 
oli vaikea vastustaa. Sosialidemokraattien johtomiesten käsityk-
set siitä miten olisi meneteltävä, menivätkin pahasti ristiin. Skog ja 
Tervo olivat valmiita yhteistyöhön Kekkosen kanssa. Leskinen ja 
Fagerholm asettuivat sitä vastoin jyrkästi vastustamaan Kekkosen 
paluuta pääministeriksi. SAK:ssa tilannetta arvioitiin puhtaasti ta-
loudelliselta kannalta katsoen: Kekkonen oli kyllä hyväksyttävissä 
pääministeriksi, mutta vain jos maalaisliittolaiset alistuisivat SAK:n 
taloudellisiin vaatimuksiin, joista tärkein oli elinkustannusindeksin 
pudottaminen laajojen subventioiden avulla pistelukuun sata.794

Kekkonen ei myöntyväisyydestään huolimatta voinut hyväksyä 
kaikkia SAK:n vaatimuksia, vaan laati oman vastaehdotuksensa, 
joka kelpasikin Skogille ja Tervolle. Muut sosialidemokraattijohta-
jat pitivät kuitenkin kiinni SAK:n jyrkemmistä vaatimuksista, minkä 
seurauksena Maalaisliiton ja sosialidemokraattien neuvottelut kat-
kesivat 7. lokakuuta.795

Salaisiksi tarkoitetut neuvottelut olivat sellaisina myös pysy-
neet, mutta neuvottelujen katkettua salaisuuksien verho repesi ja 
kokoomuslaisetkin pääsivät selvyyteen siitä, mitä valtakunnanpo-
litiikan kulisseissa oli tapahtumassa. Ensimmäisen kerran Maa-
laisliiton ja sosialidemokraattien neuvottelut olivat Kokoomuksen 
piirissä esillä 7. lokakuuta kello 19 alkaneessa puoluehallituksen 
kokouksessa, jossa Hetemäki ”selosti päivän kuluessa sattuneita 
poliittisia tapahtumia”. Hetemäki kertoi Kekkosen ”jo joitakin päiviä” 
neuvotelleen sosialidemokraattien kanssa siitä, ”että pääministe-
ri Törngren olisi saatava pois ja hän, Kekkonen, pääministeriksi”. 
Seuraavana päivänä salaisista neuvotteluista tiesivät jo laajem-
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matkin kokoomuspiirit, siitä piti huolen Uusi Suomi, joka julkaisi 
”palatsikaappaushanketta” koskevan jutun etusivullaan.796

Ei varmuudella tiedetä, kuka vuoti salaisia neuvotteluja koske-
vat tiedot kokoomuslaisille. Maalaisliittolaiset väittivät heti tuoreel-
taan, että ainakin kokoomuslehdille salaisista neuvotteluista kertoi 
Väinö Leskinen, joka oli osallistunut neuvotteluihin, mutta joka ei 
missään tapauksessa halunnut nähdä Kekkosta pääministerinä. 
Leskistä epäilee vuotajaksi myös Juhani Suomi, jonka mukaan 
Leskinen ”tiettävästi etsi tukea Kekkosen lyömiseen myös kokoo-
muksesta”.797

Kokoomuksen toiminnasta kertoviin lähteisiin ei sisälly mitään 
tietoja Leskisen ja Kokoomuksen välisistä yhteyksistä syksyltä 1954. 
Sen sijaan näistä, sinänsä valitettavan vähälukuisista lähteistä on 
luettavissa, että salaisten neuvottelujen paljastumisen jälkeen syn-
tyi yhteyksiä Kokoomuksen, ruotsalaisten ja Kansanpuolueen vä-
lille. Kokoomuksen puoluehallitus lähetti Salmisen neuvottelemaan 
Törngrenin kanssa heti kun tieto ”palatsikaappaushankkeesta” oli 
saatu ja Seppälän päiväkirja kertoo, että 12. lokakuuta pidettiin 
neuvottelu, johon osallistui ruotsalaisten ja Kansanpuolueen edus-
tajia sekä kokoomuslaisista Salminen, Hetemäki, Wiherheimo ja 
Junnila. Neuvottelujen sisältö ei ole tiedossa, mutta tuskin esimer-
kiksi 12. lokakuuta budjettiasioista puhuttiin, vaikka Wiherheimo 
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä näin yrittikin väittää. Luulta-
vampaa on, että keskustelun aiheena oli ollut hallituskysymys, joka 
oli juuri siirtymässä uuteen vaiheeseen.798

Pääministeri Törngren oli Tanskasta palattuaan laatinut oman 
talousongelmien ratkaisua koskevan ohjelmansa, jonka hän jätti 
sosialidemokraateille ja maalaisliittolaisille 11. lokakuuta. Törngren 
vaati erollaan uhaten puolueilta vastausta ohjelmaehdotukseensa 
kahden päivän kuluessa. Törngrenin ohjelma, joka olisi pudottanut 
elinkustannusindeksiä 3–4 pisteellä, ei kelvannut sen paremmin 
sosialidemokraateille kuin Maalaisliitollekaan. Seuraavaksi Törn-
gren laatikin sitten erokirjeen ja jätti sen tasavallan presidentille 
14. lokakuuta 1954.799
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Seuraavan päivän aamuna pidetyssä Kokoomuksen eduskun-
taryhmän kokouksessa keskustelun aiheena oli hallituskysymys ja 
erityisesti kolmen pienen porvaripuolueen yhteistoiminta tulevissa 
hallitusneuvotteluissa. ”Ei kukaan yksinään hallitukseen vaan kaikki 
yhdessä”, oli Wiherheimon linja. Junnila kannatti yhteyden pitämis-
tä Kansanpuolueeseen ja ruotsalaisiin ja listasi omat suosikkihalli-
tuspohjansa: ”joko 1) laaja yhteishallitus tai 2) työmarkkinahallitus.” 
Honkala kertoi kolmen pienpuolueen neuvotteluissa sovitun, ”ettei 
mennä Kekkosen hallitukseen” ja että laajapohjaisen hallituksen 
sisäisen voimasuhteen pitäisi Maalaisliiton, sosialidemokraattien 
ja porvarillisten pienryhmien kesken olla 5 + 5 + 5, sekä että pää-
ministeriksi tulisi jonkun pienpuolueen edustaja. Hetemäki piti kes-
kustelua pääministerin henkilöstä ennen aikaisena, mutta luetteli 
kuitenkin joukon mahdollisia pääministerikandidaatteja: Salminen, 
Tuomioja, Törngren, Aura. Hallitusneuvottelijoiksi ryhmä valitsi 
Salmisen, Hetemäen, Seppälän, Pohjalan ja Sauran.800

Pienet porvaripuolueet esiintyivät yhdenmukaisesti presiden-
tinkierroksella, joka läpikäytiin iltapäivällä 15. lokakuuta. Kello 
14.45 presidentin puheille menivät kokoomuslaiset, joista Seppälä 
esitti Kokoomuksen tulevaa hallitusta koskevat toiveet: laajapoh-
jainen hallitus ilman kommunisteja; sisäinen voimasuhde 5 + 5 + 
5; pääministeri kahden suuren ulkopuolelta, esimerkiksi Salminen 
tai Tuomioja. Puolta tuntia myöhemmin kansanpuoluelaiset veiva-
sivat saman levyn: hallitukselle mahdollisimman laaja pohja, mutta 
ilman kommunisteja; 5 + 5 + 5; pääministeri kahden suuren ul-
kopuolelta. Kokoomuksen ja Kansanpuolueen edustajien välissä 
ehtivät ruotsalaiset sitä paitsi käydä lausumassa käsityksenään, 
että ”nu borde de mindre partierna få plats i regeringen” ja vaatia 
hallitukseen ”så många partier som möjligt utom kommunister”.801

Yhteisesiintymisestä huolimatta pienten porvaripuolueiden 
hallitukseen pääsy ei ollut niistä itsestään kiinni. Ne eivät menneet 
hallitukseen, ne otettiin sinne, jos sosialidemokraatit ja maalais-
liittolaiset niin halusivat. Eivätkä halunneet, se tuli täysin selväk-
si jo presidentinkierroksella, kun sekä sosialidemokraattien Onni 
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Peltonen että Maalaisliiton Kauno Kleemola vaativat ykskantaan 
hallituksen rakentamista kahden suurimman puolueen varaan. So-
sialidemokraateista Leskinen ja hänen kannattajansa olivat tosin 
sitä mieltä, että olisi pitänyt muodostaa laajapohjainen hallitus, jo-
hon myös pienet porvaripuolueet olisivat tulleet mukaan. Leskinen 
oli kuitenkin kammettu ulos hallitusneuvotteluista, joten puolueen 
kannan pääsi määräämään Skogin ja Tervon vasemmistososialis-
tinen ryhmäkunta.802

Sosialidemokraatit ja maalaisliittolaiset aloittivat varsinaiset 
hallitusneuvottelut 16. lokakuuta. Neuvottelut etenivät rivakasti, 
osin salaisella neuvottelukierroksella tehdyn pohjatyön ansiosta, 
osin sen vuoksi, että SAK vauhditti neuvotteluja yleislakkouhkauk-
sella. Neuvottelijat pääsivät yhteisymmärrykseen niin hallitusso-
pimuksesta kuin pääministeristäkin muutamassa päivässä. Maa-
laisliiton neuvottelijat saavuttivat tavoitteensa siinä suhteessa, että 
sosialidemokraatit hyväksyivät Kekkosen pääministeriksi. Hallitus-
sopimus oli sitä vastoin SAK:n diktaatti ja piti sisällään massiivisen 
subventiojärjestelyn, jonka toteuttaminen maksaisi valtiolle likipitä-
en 40 miljardia markkaa.803

Sosialidemokraattien puoluetoimikunta hyväksyi hallitussopi-
musluonnoksen yksimielisesti. Eduskuntaryhmässäkin vain kuusi 
edustajaa äänesti sopimusta vastaan, joukossa Leskinen, jonka 
edustamalle suunnalle Kekkosen paluu parrasvaloihin oli suuri pet-
tymys.804

Maalaisliiton eduskuntaryhmässä kaikki säästäväisyysperiaat-
teet romuttanut sopimuspaperi sai osakseen ankaraa arvostelua, 
vaikka Kekkonen ja muut neuvottelijat yrittivät puolustaa aikaan-
saannostaan ja pelottelivat, että vaihtoehtona olisi ollut työmarkki-
nahallitus. Sopimus kuitenkin hyväksyttiin äänestyksessä niukasti 
äänin 23–22. Maalaisliiton piirissä syntyi jälkipuheita mm. siitä, 
että hallitussopimuksen kannattajiin kuulunut Kleemola oli kertonut 
ryhmälle vasta äänestykseen jälkeen hallussaan olleesta MTK:n 
kirjelmästä, jossa asetuttiin vastustamaan sopimusta. Tieto MTK:n 
vastustavasta kannasta olisi hyvinkin saattanut kääntää äänestys-
tuloksen toisin päin. Keskustelua herätti myös sopimuksen vastus-
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tajaksi tiedetyn veteraanipoliitikon Viljami Kalliokosken poistuminen 
kokouksesta ennen äänestystä sekä sellaisten Kekkos-kriitikoiden 
kuin Veikko Vennamon ja Kerttu Saalastin puuttuminen vastaan 
äänestäneiden rivistöstä.805

Urho Kekkosen V hallitus nimitettiin 20. lokakuuta 1954. Se 
oli puhdastyylinen punamultahallitus, johon tuli seitsemän sosiali-
demokraattista ja kuusi maalaisliittolaista ministeriä. Sosialidemo-
kraattien ministerit olivat Emil Skog, Penna Tervo, Väinö Leskinen, 
Aarre Simonen, Onni Peltonen, Tyyne Leivo-Larsson ja Hannes 
Tiainen. Maalaisliittolaisista Kekkonen kelpuutti hallitukseensa Jo-
hannes Virolaisen, Martti Miettusen, Viljami Kalliokosken, Kerttu 
Saalastin ja Veikko Vennamon. Kolmen viimeksi mainitun kummal-
linen käytös Maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksessa sai näin 
selityksensä.806

Kekkoselle, joka oli syksyllä 1953 ennätetty moneen kertaan 
julistaa poliittisesti kuolleeksi, paluu pääministeriksi oli komea voit-
to ja tärkeä välietappi matkalla kohti lopullista päämäärää, tasaval-
lan presidentin virkaa. Pääministeriyden arvon tulevassa presiden-
tinvaalikamppailussa ymmärsivät täysin myös Kekkosen poliittiset 
vastustajat, joita hirvitti lisäksi Kekkosen pääministeriyden hintana 
ollut SAK:n sanelema hallitussopimus.

Hallitussopimus, jonka Kekkosen V hallitus ilmoitti ohjelmaju-
listuksessaan viipymättä toteuttavansa, käsitti kaikkiaan 19 kohtaa. 
Sopimuksen ensimmäinen kohta sisälsi joukon elinkustannusten 
alentamiseen tähdänneitä toimenpiteitä, joilla oli tarkoitus alentaa 
elinkustannusindeksi vuoden 1954 loppuun mennessä pistelukuun 
100. Hallitussopimuksen kohdat 2–8 pitivät sisällään talousneuvos-
ton esittämän tuontiohjelman toteuttamisen, korkokannan yleisen 
alentamisen prosenttiyksiköllä, neljän miljardin markan sijoittami-
sen vuosittain asuntorakennustuotannon liikevaihtoverohelpotuk-
siin, viiden miljardin markan tulouttamisen hinnantasausrahastos-
ta valtion budjettiin vuoden 1955 aikana, liikevaihtoveron yleisestä 
alentamisesta luopumisen, 2,9 miljardin markan tarkistuksen maa-
taloustuloon ja päätöksen maataloustulon sitomisesta yleiseen 
ansiotasoon. Hallitussopimuksen kohdassa numero 9 määrättiin 
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annettavaksi uusi palkkasäännöstelypäätös, ”jonka johtavat peri-
aatteet ovat nykyisen ansiotason ja nykyisen palkkojen indeksisi-
donnaisuuden säilyttäminen, päävastuun siirtäminen työehdoista 
ja palkoista sovittaessa työmarkkinoiden keskusjärjestöille, sekä 
entistä suuremman liikkumatilan ja oikeudenmukaisempien palk-
kaperusteiden varaaminen työmarkkinajärjestöille”. Edelleen so-
vittiin mm. lisämaalakiesityksen antamisesta viipymättä uudelleen, 
pankkien kassavarantosäännösten muuttamisen mahdollistavan 
valtuuslakiesityksen antamisesta sekä taloudellisen suunnittelu-
neuvoston perustamisesta.807

Porvarillinen oppositio sekä tuottaja-, teollisuus- ja työnanta-
japiirit ottivat tämän hallitussopimukseen sisältyneen taloudellisen 
ohjelman tyrmistyneinä vastaan. Ohjelman ennustettiin johtavan 
inflaatioon, lisääntyvään säännöstelyyn, valtion menojen kasvuun 
ja verotuksen kiristymiseen. Paitsi ohjelmaan sinänsä, kohdistui kri-
tiikki Maalaisliittoon, jonka väitettiin myyneen periaatteensa, sekä 
erityisesti pääministeriksi palanneeseen Kekkoseen, jota syytettiin 
mm. vehkeilystä Törngrenin selän takana, periaatteettomuudesta 
ja oman edun häikäilemättömästä tavoittelusta.808

Eräs hallitussopimuksen ankarimmista kriitikoista oli Junnila, 
joka esiintyi monilla eri foorumeilla sopimusta vastaan, joka oli hä-
nen mielestään ”niin keinotekoinen, kehno ja luonnoton, että se 
saattaa miltei epätoivoiseksi”.809

Uuden Suomen pääkirjoituksessa 22. lokakuuta Junnila verta-
si tehtyä hallitussopimusta vuoden 1951 vakauttamissopimukseen, 
jota hän oli aikanaan ankarasti arvostellut ja joutui myöntämään, 
että vuoden 1951 sopimus kaikkine puutteineenkin oli ”kuitenkin 
paljon kestävämpää työtä kuin se onneton ratkaisu, johon nyt on 
päädytty”. Hallitussopimuksen osalta Junnila ihmetteli esimerkiksi 
sitä, että ”palkkojen ja maataloustulojen kiinteä indeksisidonnai-
suus säilytetään, mutta elinkustannusindeksi, tämä akseli, jonka 
ympärillä kaikki pyörii, painetaan erinomaisen pitkälle menevin 
pisteostoin entistäkin alemmaksi ilman, että yleisissä kustannus-
tekijöissä tai muista taloudellisissa olosuhteissa tapahtuisi mitään 
sellaista muutosta, joka tämän luonnollisella tavalla selittäisi”. 



373

Seurauksena olisi Junnilan käsityksen mukaan se, ”että indeksin 
täytyy niin kuin veden alle painetun korkin pyrkiä kaiken aikaa nou-
semaan uudelleen pinnalle”. Hallituksen talousohjelma sisälsikin jo 
lähtökohtaisesti uuden kriisin siemenen, päätteli Junnila.810

Useissa kirjoituksissaan Junnila hyökkäsi sitä hallitussopimuk-
sen kohtaa vastaan, jossa määrättiin annettavaksi valtuuslakiehdo-
tus, ”jolla tehdään mahdolliseksi pankkien kassavarantosäännös-
ten muuttaminen”. Tämän lakiesityksen toteuttaminen merkitsisi 
”pitkälle menevää puuttumista rahalaitosten toimivaltaan ja oikeuk-
siin”, koska valtioneuvosto voisi lain nojalla päättää, 

- - - että rahalaitosten kassojen ja kassareservien yhteismäärä voisi olla jopa 

sen summan suuruinen, joka saadaan laskettaessa yhteen

1.) 30 % rahalaitosten shekkitileille vastaanottamien varojen määrästä, toisilta 

rahalaitoksilta vastaanotettuja varoja lukuun ottamatta, ja

2.) 20 % rahalaitosten talletustileille vastaanottamien varojen määrästä, toisil-

ta rahalaitoksilta vastaanotettuja varoja lukuun ottamatta, sekä

3.) 50 % rahalaitosten shekki- ja talletustileille vastaanottamien toisten raha-

laitosten varojen sekä niiltä saatujen lainojen yhteismäärästä.

Junnilan laskelmien mukaan tämä olisi käytännössä merkinnyt 
sitä, että laissa tarkoitettuun kassareserviin olisi voitu maamme 
liikepankeilta vaatia niiden shekkitili- ja talletusvarojen silloinen 
määrä huomioon ottaen n. 30,5 miljardia markkaa, säästöpankeil-
ta n. 18,5 miljardia, osuuskassoilta n. 10,5 miljardia ja osuuskaup-
pojen säästökassoilta n. 2,5 miljardia. ”Tämä tietäisi siis sitä, että 
erinomaisen suuri osa rahapääomasta voitaisiin sosialisoida, ts. 
pakottaa yksityisen elinkeinoelämän luotontarpeen palvelemisen 
asemasta sijoitettavaksi valtion pisteostomenojen, valtion yritteliäi-
syyden laajentamistoimenpiteiden yms. menoerien peittämiseen”, 
kuvaili Junnila tämän valtiovarainministeri Tervon innokkaasti aja-
man lakiesityksen mahdollisia seurauksia.811
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Kansan Kuvalehden kysymykseen ”Mihin seuraamuksiin hal-
lituksen talousohjelma johtaa?” Junnila vastasi toteamalla, että 
se johtaa väistämättömästi 1) valtiontaloudellisiin vaikeuksiin, 2) 
inflaatiopaineen lisääntymiseen sekä 3) säännöstelyn palauttami-
seen. Hallitusohjelma oli Junnilan mielestä ”selvä taka-askel sen 
olojen normalisoitumiseen tähtäävän politiikan jälkeen, jonka Tuo-
miojan hallitus ja itse asiassa osaltaan sitä edellisen hallituksen 
järkevä hintaministeri, kauppaneuvos Hietanen, panivat alulle”.812

Junnilalla oli myös se käsitys, että sosialidemokraatit ja maa-
laisliittolaiset olivat jälleen jättäneet osan hallitussopimuksen koh-
dista julkistamatta. Nämä salatut sopimuskohdat, samoin kuin 
syksyn 1951 sopimuksenkin julkaisemattomat kohdat, tarkoittivat 
Junnilan mukaan ”jälleen valtionyritteliäisyyden suurimittaista laa-
jentamista”. Valtiososialistisen marssin uudelleenalkamisen merk-
kinä Junnila piti Typpi Oy:n laajentamista sekä valtiollisen öljyn-
puhdistamon perustamista.813

Paitsi ankaraa arvostelua hallitussopimusta kohtaan, Junnila 
esitti likipitäen jokaisessa puheessaan ja kirjoituksessaan loka-
marraskuussa 1954 porvarillisen opposition nimissä avoimen tais-
teluhaasteen hallitukselle. Jo Kekkosen V hallituksen nimityspäivä-
nä Junnila julisti, että ”nyt tehty suuri talouspoliittinen ratkaisu”

- - - on asiallisesti niin kestämätön, että oppositiolla täytyy olla oikeus kaikin 

käytettävissä olevin keinoin vastustaa siihen liittyvien hallituksen toimenpitei-

den hyväksymistä eduskunnassa. Jos kolme oppositioon jäänyttä porvaripuo-

luetta unohtavat toisarvoiset erimielisyytensä ja pitävät lujasti yhtä, oppositio 

ei tule olemaan suinkaan niin hampaaton kuin hallituspuolueet voiman tun-

nossaan kuvittelevat.814

Punamullan puristuksessa

Kekkosen V hallitus aloitti ohjelmansa toteuttamisen antamalla 
uudelleen ns. lisämaalakiesitykset. Sosialidemokraattien asetut-
tua tällä kertaa esitysten taakse ne tulivat eduskunnassa hyväk-
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sytyiksi huolimatta Kokoomuksen, Kansanpuolueen ja ruotsalais-
ten ankarasta vastustuksesta. Porvarillisen opposition voima riitti 
kuitenkin yksityisten maihin kohdistuneen perustuslain luontoisen 
lakiesityksen äänestämiseen yli vaalien. ”Maan siirtäminen toisen 
omistuksesta pakolla, puoli-ilmaiseksi ja muutenkin mielivaltaisin 
perustein ja siis oikeudettomasti toisen omistukseen on siten saatu 
ainakin seuraaviin vaaleihin asti estetyksi”, totesi Junnila syysis-
tuntokauden päätyttyä kirjoittamassaan eduskuntakatsauksessa. 
Poliittisten voimasuhteiden ollessa mitkä olivat, Junnila ei kuiten-
kaan elätellyt suuria toiveista sen suhteen, että ”lakiesitys voitaisiin 
lopullisesti estää laiksi tulemasta”.815

Jos porvarillinen oppositio onnistuikin viivyttämään maaomai-
suuden uusjakoa, ei sillä ollut mitään mahdollisuuksia torjua hal-
lituksen uudelleen käynnistämää valtiollisen elinkeinotoiminnan 
offensiivia. Junnila ja muut yksityisen yritteliäisyyden puolustajat 
saattoivat vain kauhulla katsella, miten hallitus eduskunnan enem-
mistön suosiollisella avustuksella jakoi miljardikaupalla rahaa 
Otanmäen huonosti kannattaneen valtiollisen kaivosyhtiön laajen-
tamiseen, Valmetin tappioiden peittämiseen, Typpi Oy:n laajenta-
miseen ja valtiollisen öljynpuhdistamon rakentamiseen. Eikä siinä 
kaikki, vaan ”samanaikaisesti yksityistä yritteliäisyyttä rasitetaan 
aivan kohtuuttomalla osakeyhtiömuotoisten yritysten tulo- ja omai-
suusveron korottamisella”, päivitteli Junnila joulukuussa 1954.816

Kekkosen V hallitus aikoi runnoa sosialidemokraattien ja Maa-
laisliiton muodostaman eduskuntaenemmistön turvin myös vuoden 
jatkoajan ns. taloudelliseen valtalakiin, joka antoi hallitukselle laa-
jat valtuudet talouselämän säännöstelyyn. Porvarillisen opposition 
mielestä tuo sota-aikana säädetty ja poikkeusoloihin tarkoitettu 
laki oli jo aikansa elänyt: sodan päättymisestä oli kymmenen vuot-
ta, sotakorvausten päättymisestä kaksi, taloudelliset olosuhteet 
olivat suotuisat ja eduskuntavaalit vasta kolmen ja puolen vuoden 
päästä. Säännöstelyn purkamisen puolesta eduskunnassa voi-
makkaasti esiintynyt Junnila katsoikin aiheelliseksi kysyä: ”Jos ei 
näissä olosuhteissa lopullisesti pureta meidän säännöstelytalout-
tamme, niin milloin se sitten voidaan tehdä?”.817
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Valtalaki oli käsiteltävä perustuslaista säädetyssä järjestyk-
sessä, joten porvarillisella oppositiolla oli tämän kysymyksen yh-
teydessä ”tilaisuus näyttää hampaansa ja myös purra”, jota mah-
dollisuutta Kokoomus, Kansanpuolue ja ruotsalaiset eivät aikoneet 
jättää käyttämättä. Vastenmielisyys säännöstelytalouden tarkoi-
tuksettomaksi koettua jatkamista kohtaan sekä epäluottamus Kek-
kosen V hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan muissakin suhteissa 
ja ”sen mukainen pyrkimys saada talouspolitiikan suunnassa muu-
tos aikaan” olivat Junnilan mukaan vaikuttamassa siihen, että por-
varilliset oppositiopuolueet päättivät äänestää eduskunnassa val-
talain kiireelliseksi julistamista vastaan, mikä käytännössä merkitsi 
lain hylkäämistä. Junnilan mukaan puolueet olivat myös valmiita 
osallistumaan hallitusvastuuseen, mieluiten laajapohjaisen enem-
mistöhallituksen, mutta myös vähemmistöhallituksen puitteissa, 
jos valtalain kaatuminen johtaisi hallituspulaan.818

Valtalain kiireellisyyden estämisestä ja toiminnasta mahdolli-
sen hallituspulan sattuessa oli ilmeisesti päästy yksimielisyyteen 
Kokoomuksen, Kansanpuolueen ja ruotsalaisten neuvotteluissa jo 
hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä 
käytiin silti vielä paria tuntia ennen valtalain kolmannen käsittelyn 
alkua keskustelua siitä, miten valtalakiin oikein pitäisi suhtautua. 
Seppälän päiväkirjan mukaan valtalain ”kiihkeitä ja julmistelevia” 
vastustajia eduskuntaryhmässä olivat Tuure Junnila, Matti Raipa-
la, Mauri Seppä, Erkki Leikola, Niilo Honkala, Arno Tuurna, Johan-
nes Wirtanen, Saara Forsius, Kyllikki Pohjala ja T. A. Wiherheimo. 
Kokoomuksen puheenjohtaja Arvo Salminen oli sitä vastoin ”alusta 
alkaen ollut sillä kannalla, ettei kannata nyt vouhostella”. Seppä-
lä oli itsekin sitä mieltä, ettei vielä olisi pitänyt iskeä, vaan ”antaa 
hallituksen joutua vastaamaan aikanaan teoistaan”, jolle kannalle 
Seppälän mukaan oli ”vähitellen tullut” myös Päiviö Hetemäki, sa-
moin kuin Urho Saariaho ja Lauri Järvi.819

Omasta kannastaan riippumatta Seppälä ehdotti Kokoomuk-
sen eduskuntaryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa heti valta-
lain kolmannen käsittelyn alettua 17. joulukuuta 1954, että lakieh-
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dotus hylättäisiin. Kummatkin kansanpuolueet asettautuivat oitis 
tukemaan Seppälän ehdotusta.

Tämän jälkeen täysistunto keskeytettiin pääministeri Kekkosen 
pyynnöstä ja ryhmät kokoontuivat pohtimaan tilannetta. Porvarilli-
set oppositioryhmät olisivat tässä vaiheessa halunneet neuvotella 
hallituksen kanssa, mutta pääministerin linja oli ehdoton: ei mitään 
kompromisseja eikä neuvotteluja opposition kanssa. Hyökkäyk-
seen oli Kekkosen mielestä vastattava hyökkäyksellä ja hän eh-
dotti, että valtalaista tehtäisiin hallituskysymys, jonka lisäksi hal-
lituspuolueiden taholta ilmoitettaisiin ennen äänestystä, etteivät 
ne hallituksen kaatuessa tulisi osallistumaan uuden ministeristön 
muodostamiseen. Hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät 
hyväksyivät Kekkosen ehdotuksen yksimielisesti.

Tauon päätyttyä Kekkonen käytti puheenvuoron ja ilmoitti 
hallituksen pitävän välttämättömänä, että valtalaki hyväksytään 
kiireellisenä. Porvarillista oppositiota vastaan Kekkonen hyökkä-
si ankarin sanoin väittäen mm., että pienen vähemmistön yritys 
estää valtalain kiireellisyys oli perustuslain suomien mahdollisuuk-
sien väärinkäyttämistä. Jos valtalaki kaadettaisiin, olisi Kekkosen 
mukaan seurauksena sekasorto, josta hänen hallituksensa ei 
tulisi ottamaan vastuuta. Sitä paitsi, jos oppositio parlamentaari-
sen vastuunsa tuntien ryhtyisi hallitusneuvotteluihin, kumpikaan 
hallituspuolue ei tulisi osallistumaan uuteen ministeristöön, ilmoit-
ti Kekkonen. Suunnitelman mukaisesti sosialidemokraattien ja 
Maalaisliiton eduskuntaryhmien puheenjohtajat vahvistivat tämän 
ilmoituksen omissa puheenvuoroissaan, joiden jälkeen täysistunto 
keskeytettiin vielä kerran neuvotteluja varten.820

Kekkonen riensi heti neuvottelutauon alettua soittamaan pre-
sidentti Paasikivelle ja pyysi tältä sivustatukea. Vanha valtionpää-
mies ei jättänyt suosikkiaan pulaan, vaan soitti oitis Salmiselle ja 
Törngrenille tehden selväksi mitä presidentinlinnassa opposition 
tekemisistä ajateltiin. Paasikivi siteerasi puhelimessa sydämensä 
kyllyydestä Kustaa Vaasan puhetta Vesteråsin valtiopäivillä: ”Må 
fan i helvettet vara eder konung – piru helvetissä olkoon teidän ku-
ninkaananne” sekä ”pyysi ja varoitti mitä vakavimmin” estämästä 
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valtalain jatkamista, eihän käynyt päinsä, että hallituksia aina muu-
taman kuukauden perästä kaadetaan ja vaihdetaan.821

Porvarilliset oppositioryhmät jättivät presidentillisen nuhde-
saarnan huomiotta ja pitivät kiinni päätöksestään kaataa valtalaki, 
vaikka se sitten johtaisi hallituksenkin kaatumiseen. Ratkaisevassa 
äänestyksessä kiireelliseksi julistamisen puolesta äänesti 140 ja 
sitä vastaan 51 kansanedustajaa, joten tarvittava 5/6 enemmistö 
jäi saavuttamatta. Näin ollen lakiesitys perustuslain mukaisesti lyk-
käytyi yli vaalien ja hallitus menetti säännöstelyvaltuutensa.822

Äänestyksen päätyttyä Fagerholm kävi soittamassa huonot 
uutiset Paasikivelle, joka puolestaan soitti hetken päästä raivosta 
kiehuen Törngrenille, haukkui tämän pystyyn, arvosteli kärkevin 
sanoin koko porvarillista oppositiota ja löi sitten luurin kannatti-
milleen. Törngren soitti Paasikivelle takaisin ja yritti perustella op-
position menettelyä sillä, että Kekkonen oli esiintynyt ”diktatoori-
maisesti” eikä ollut suostunut neuvottelemaan opposition kanssa. 
”Kekkosen esiintyminen ei vaikuta tähän asiaan mitään”, kivahti 
presidentti, olihan ”kysymys maan asioista”.823

Kekkonen otti asiat huomattavasti rauhallisemmin, sillä hänellä 
oli jo seuraavat siirrot mietittynä, siirrot joiden avulla hän löisi uhit-
televan porvarillisen opposition polvilleen ja ottaisi tilanteen jälleen 
täydellisesti kontrolliinsa. Valtalakiäänestyksen jälkeen Kekkonen 
meni tapaamaan Paasikiveä selittääkseen pelikuvionsa tällekin. 
Sitä ennen hallitus oli neuvonpidossaan päättänyt, että se pitää 
kiinni erouhkauksestaan. Olipa Kekkonen muodon vuoksi hahmo-
tellut ruutupaperille eroanomuksensakin. Tuota eroanomusta ei 
tietenkään ollut tarkoitettu vakavasti otettavaksi, se oli vain osa tak-
tiikkaa, jonka avulla porvarillinen oppositio pakotettaisiin peräänty-
mään. Kekkonen ehdotti Paasikivelle, ettei tämä vielä myöntäisi 
hallitukselle eroa, vaan ilmoittaisi julkisuuteen haluavansa ensin 
keskustella eduskuntaryhmien kanssa. Tämän teatterikierrokseksi 
tarkoitetun manööverin aikana sosialidemokraatit ja Maalaisliitto 
sitten ilmoittaisivat pitävänsä enemmistöhallitusta välttämättömä-
nä ja kieltäytyisivät osallistumasta muuhun kuin punamultapoh-
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jaiseen enemmistöhallitukseen. Porvarillinen oppositio menettäisi 
näin mahdollisuutensa enemmistöhallituksen aikaansaamiseen, 
jolloin presidentti voisi pyytää Kekkosen hallitusta perumaan ero-
anomuksensa ja jatkamaan toimintaansa.824

Samaan aikaan kun Kekkonen piti palaveria Paasikiven kans-
sa, neuvottelivat porvarilliset oppositiopuolueet toisaalla siitä, miten 
hallituskysymyksessä olisi edettävä. Seppälä kertoo päiväkirjas-
saan Kokoomuksen, Kansanpuolueen ja ruotsalaisten edustajien 
olleen yksimielisiä siitä, että ensisijaisesti olisi pyrittävä laajapoh-
jaiseen hallitukseen ilman kommunisteja. Jos sosialidemokraatit ja 
maalaisliittolaiset kuitenkin kieltäytyisivät tulemasta mukaan, olivat 
porvarilliset oppositiopuolueet valmiita muodostamaan myös vä-
hemmistöhallituksen. Pääministerikysymys herätti hieman keskus-
telua, mutta lopulta päästiin sopimukseen siitä, että pääministeriksi 
ehdotettaisiin Tuomiojaa.825

Seuraavana päivänä – 18. joulukuuta 1954 – porvarilliset op-
positioryhmät kävivät Paasikiven luona vuoronperään vaatimassa 
enemmistöhallituksen tai jos se ei onnistu niin vähemmistöhalli-
tuksen muodostamista Tuomiojan johdolla. Presidentti puolestaan 
selvitti ”laajasti ja vakavasti” niin kokoomuslaisille, kansanpuolue-
laisille kuin ruotsalaisillekin mitä mieltä hän oli vähemmistön toi-
meenpanemasta hallituskriisistä ja puolusti Kekkosen hallitusta 
koko koleerisen temperamenttinsa voimalla.

Jo aikaisemmin presidentti oli ottanut vastaan sosialidemo-
kraattien ja Maalaisliiton edustajat, jotka olivat käyneet kertomas-
sa, että ”muuta vaihtoehtoa ei ole kuin nykyinen hallitus”. Jottei 
tämän tosiasian suhteen olisi jäänyt pienintäkään jossittelun varaa, 
Paasikivi kutsui vielä päivän päätteeksi Tuomiojan linnaan ja antoi 
tälle käskyn muodostaa enemmistöhallitus. Tuomioja tiesi tehtävän 
mahdottomaksi ja vastusteli, mutta suostui lopulta tiedustelemaan 
Skogilta ja Kekkoselta näiden edustamien puolueiden halukkuut-
ta enemmistöhallitukseen. Vastaus oli kohtelias, mutta jyrkkä: ei 
kiitos. Tämän täysin turhan tunnustelukierroksen jälkeen päättyi 
yhden päivän kestänyt hallituskriisi siihen, että Paasikivi pyysi Kek-
kosen V hallitusta jatkamaan hallitsemistaan.826
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Hallituskriisin päättyminen tavalla, jolla se päättyi, tuskin yllät-
ti ketään. Olihan jo lähtökohtaisesti selvää, ettei vain neljäsosaa 
eduskunnasta hallinneella porvarillisella oppositiolla ollut mah-
dollisuuksia lyödä voimansa yhdistäneitä punamultapuolueita. 
Tilanne olisi voinut muuttua toiseksi, jos porvarillinen oppositio ja 
hallituspuolueiden antikekkoslaiset voimat olisivat ryhtyneet yh-
dessä hankkimaan hallituksenvaihdosta. Mistään yhteistyöstä ei 
kuitenkaan liene edes puhuttu, mitä sopii ihmetellä siitäkin syystä, 
että Kekkonen oli 9. joulukuuta 1954 asetettu Maalaisliiton presi-
denttiehdokkaaksi, minkä viimeistään olisi luullut ajavan kaikkien 
puolueiden antikekkoslaiset samojen lippujen alle.827

Porvarillisen opposition ponnetonta esiintymistä hallituskriisin 
aikana selittänee osaltaan se, että valtalain – ei hallituksen – kaa-
taminen oli niin Kokoomukselle kuin kansanpuolueillekin tärke-
ysjärjestyksessä ensimmäisenä oleva asia. Valtalain kaatamisen 
puolesta oli pidetty kovasanaisia puheita molemmilla kotimaisilla 
pitkin syksyä ja esimerkiksi Junnila oli vaatinut säännöstelyvaltuuk-
sien riistämistä hallitukselta, vaikka siitä seuraisikin ”monenlaista 
häiriöiden vaaraa ja jopa hetkellisen sekasorron uhkaa”.828

Tekojen puolella opposition kovuus loppui valtalain kiireelli-
syyden estämiseen eduskunnassa 17. joulukuuta. Seuraavana 
päivänä käydyissä hallituksen ja porvarillisten oppositioryhmien 
neuvotteluissa kovuudesta ei ollut jäljellä rippeitäkään. Hallitus 
myöntyi neuvotteluissa eräisiin asiallisesti ottaen merkityksettö-
miin muutoksiin valtalain tekstissä sekä lain perusteluihin otetta-
vaan ponteen, jossa hallitus sitoutui antamaan vuokrasäännöste-
lystä erillislain vielä kevään kuluessa sekä ryhtymään muutenkin 
säännöstelyn kiireelliseen lieventämiseen ja purkamiseen. Näiden 
lupausten vastineeksi Kokoomuksen ja ruotsalaisten neuvottelijat 
sitoutuivat suosittelemaan ryhmilleen, etteivät ne enää äänestäisi 
valtalain kiireellisyyttä vastaan. Ryhmät omaksuivat neuvottelijoi-
den kannan ja 23. joulukuuta niin Kokoomuksen kuin ruotsalaisten-
kin edustajat äänestivät hallituksen uudelleen antaman valtalain 
kiireellisyyden puolesta. Kansanpuolue äänesti ainoana loppuun 
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saakka porvarillisen opposition alkuperäisen kannan mukaisesti 
valtalain kiireellisyyttä vastaan.829

Kokoomuslaiset yrittivät jälkikäteen selittää parhain päin val-
talakikamppailun lopputulosta ja omaa esiintymistään kamppailun 
viime vaiheissa. Kokoomuksen puoluehallitukselle 20. joulukuuta 
valtalakikiistan vaiheita selvittänyt Arvo Salminen myönsi auliisti, 
ettei tulos johon hallituksen kanssa käydyissä neuvotteluissa pää-
dyttiin, vastannut Kokoomuksen käsitystä siitä, ”että valtalaista oli-
si jo voitu suuremmassa mitassa luopua”. Salmisen mielestä tulos 
oli kuitenkin ”paras näissä olosuhteissa reaalisesti saavutettavissa 
ollut”. Kokoomuksen puoluehallitus hyväksyi Salmisen selonteon 
ja totesi, ”ettei näissä olosuhteissa ole ollut mahdollisuutta toisen-
laiseen menettelyyn”.830

Junnila lähetti oman selityksensä Satakunnan kokoomusleh-
dille 21. joulukuuta. Se sisälsi paitsi selostuksen porvarillisen op-
position toiminnasta valtalakiasian käsittelyn eri vaiheissa, myös 
seuraavasti kuuluvan loppupohdinnan:

Valtalain voimaan jääminen on epäilemättä paha pettymys niille laajoille kan-

salaispiireille, jotka olivat toivoneet, että tällaisesta poikkeusaikojen jätteestä 

päästäisiin ja vapaammat tuulet pääsisivät puhaltelemaan talouselämässäm-

me ja yhteiskunnassa yleensäkin. Samanlainen pettymys asian saama kään-

ne on ollut niille kansallisen kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen 

kansanedustajille, jotka toivoivat voivansa valtalain kaatamisella muuttaa ta-

louspolitiikan suuntaa tehokkaammin kuin pelkillä arvostelevilla puheenvuo-

roilla, jotka nykyiseen vallantuntoiseen ja omahyväiseen hallituskokoomuk-

seen vaikuttivat yhtä vähän kuin veden kaataminen hanhen selkään. Mutta 

vaikka lopputulos ei tyydytäkään, silti valtalain ympärillä esitetty näytelmä ei 

ole ollut turha. Porvarillisten oppositiopuolueiden tyytymättömyys nykyisen 

hallituksen talouspolitiikkaan on saanut mahdollisimman voimakkaan ilmai-

sun, ja ne ovat myös osoittaneet valmiutensa osallistua vaikeissakin oloissa 

hallitusvastuuseen aivan toisensuuntaisen talouspolitiikan toteuttamiseksi. 

Vastuu säännöstelytalouden ja pisteostopolitiikan jatkamisesta ja näihin liit-

tyvästä valtion menotalouden paisumisen politiikasta lankeaa tämän jälkeen 

yksinomaisemmin nykyisille hallituspuolueille.831



382

Pääministeri Urho Kekkonen arvioi tammikuussa 1955, että val-
talakiepisodi oli lopullisesti sulkenut pois porvarillisten puolueiden 
yhteistoiminnan mahdollisuuden. ”Saakoon olla porvarillinen halli-
tus Maalaisliiton puolesta…”, viitoitti Kekkonen Kyntäjä-lehdessä 
puolueensa linjaa kohti tulevaisuutta.832

Kokoomuksen taholla toiveet laajasta porvarikoalitiosta olivat 
kuolleet jo ajat sitten, siksi kauas porvarillisuuden keskilinjasta 
Maalaisliitto oli Kekkosen johtamana ajautunut. Eikä liene kansan-
puolueidenkaan piirissä enää aivan vähään aikaan elätelty toiveita 
kaikkien porvaripuolueiden yhteisestä hallituksesta. Kekkosen lin-
jaus ei siis varmaankaan tullut yllätyksenä kolmelle pienelle porva-
ripuolueelle, jotka olivat koko poliittisen syyskauden ajan yrittäneet 
yhteisrintamassa taistella Kekkosen johtamaa punamultahallitusta 
vastaan.

Valtalakiepisodilla, tarkemmin sanoen sen loppuratkaisulla, oli 
kuitenkin vaikutuksensa myös Kokoomuksen, Kansanpuolueen ja 
ruotsalaisten keskinäisiin suhteisiin ja vuoden 1954 lopulla näyt-
ti hetkittäin siltä, että kolmikon lupaavasti käynnistynyt yhteistyö 
lopahtaisi alkuunsa. Hallituksen kanssa käydyissä neuvotteluis-
sa esille tulleet erimielisyydet Kansanpuolueen ja kahden muun 
pienen porvaripuolueen välillä kärjistyivät näet vuodenvaihteessa 
1954/1955 katkeraksi keskinäiseksi syyttelyksi. Kansanpuolue 
syytti ruotsalaisia ja Kokoomusta yhteisen asian pettämisestä ja 
rintamakarkuruudesta. Ruotsalaiset ja erityisesti kokoomuslaiset 
puolestaan syyttivät Kansanpuoletta ailahtelevaisuudesta ja väitti-
vät, että sen taipumattomuus valtalakiasiassa oli näennäistä.

Junnilan mielestä Kansanpuolueen asennoitumiselle ei voinut 
antaa ”muuta kuin puoluepoliittisen propagandatemppuilun arvon”, 
sillä Kansanpuolue olisi – niin valtalakia vastaan kuin olikin – ollut 
valmis myöntämään hallitukselle alkuperäisen lakiesityksen mu-
kaiset sääntelyvaltuudet täysimääräisinä kuudeksi kuukaudeksi ja 
antanut neuvotteluissa vielä ymmärtää, ”että valtalain uudistami-
sesta tämän puolen vuoden jälkeenkin voitaisiin keskustella”.833

Kokoomuksen keskustoimiston tammikuussa 1955 laatimassa 
poliittisessa tilannekatsauksessa, joka oli tarkoitettu esitettäväksi 
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kansallisseurojen kokouksissa, kerrottiin puolueen kenttäväellekin, 
että Kokoomuksen ja ruotsalaisten oli valtalakiasian yhteydessä 
ollut todettava, ”että pääsy hedelmälliseen yhteistyöhön Suomen 
kansanpuolueen kanssa on melkein epätoivoista”. ”Ilmeisesti on 
niin”, katsauksessa todettiin,

- - - että Suomen kansanpuolue käsittää asemansa ja tehtävänsä aivan vää-

rin ja kuvittelee, että muiden oppositiopuolueiden olisi ilman muuta taivuttava 

sen tahtoon olipa se minkälainen tahansa. Järkipuhe ei tehoa. Kansanpuo-

lueen omassakin keskuudessa on voimakkaita keskinäisiä ristiriitoja. Niinpä 

valtalakineuvotteluissa kansanpuolueen edustajat riitautuivat keskenään sii-

nä määrin, että ed. Kaitila poistui koko neuvotteluista ovia paiskoen. Sama 

mies, joka niin innokkaasti vastusti valtalain kiireellisyyttä, oli kuitenkin sikäli 

hidas, että myöhästyi 23.12.1954 pidetystä eduskunnan aamuistunnosta niin 

paljon, ettei ennättänyt mukaan äänestykseen. Aiheellisesti sanottiinkin, että 

ed. Kaitila vastustaa kiireellisyyttä kaikissa asioissa.834

Porvarillisen opposition johtomiesten keskinäisiin suhteisiin kitke-
ränsävyinen ja henkilöön käyvä syyttely jätti epäilemättä jälkensä, 
mutta oppositiopuolueiden yhteistoiminta ei näihin syytöksiin kui-
tenkaan katkennut. Ettei näin tapahtunut, siitä oli kiittäminen en-
nen muuta Kekkosta ja hänen hallitustaan, joita kohtaan tunnettu 
vastenmielisyys tehokkaammin kuin mitkään sovittelut ajoi porva-
rillisen opposition puolueita takaisin yhteen.

Kokoomus, Kansanpuolue ja ruotsalaiset antoivat jo maalis-
kuussa 1955 näytteen yhteistoimintansa jatkumisesta jättämällä 
Kekkosen V hallituksen vastattavaksi yhteisen välikysymyksen. Se 
koski ajankohtaista jäänmurtaja Voiman tapausta, jonka historia 
alkoi eduskunnan edellisenä vuonna tekemästä päätöksestä, jon-
ka mukaan Voimaa voitaisiin varsinaisten tehtäviensä ohella käyt-
tää laivaston henkilökunnan koulutusaluksena. Merimies-Unioni ei 
hyväksynyt päätöstä ja osoitti sitä vastaan mieltään määräämällä, 
etteivät kauppa-alukset saaneet seurata puolustuslaitokselle alis-
tettua jäänmurtajaa. Kekkosen hallitus, joka pelkäsi saartotoimen-
piteiden laajentumista koskemaan maan kaikkia jäänmurtajia, tai-
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pui Unionin tahtoon ja veti Voiman pois jäänsärkijätehtävistä.
Välikysyjät olivat huolestuneita hallituksen päätöksen aiheut-

tamista taloudellisista menetyksistä, mutta ennen kaikkea väliky-
symyksellä tahdottiin ”kiinnittää huomiota sodan jälkeisinä vuo-
sina yleensä ja erityisesti Merimies-Unionin taholta harjoitettuun 
ulkoparlamentaariseen painostukseen ja hallitusvallan arvovallan 
heikentymiseen”. Voiman tapaus oli Kokoomuksen Arvo Salmisen 
mielestä erityisen arveluttava siitä syystä, että Unionin kaltainen 
pieni ryhmä nousi uhmaamaan, ei vain maan hallitusta, vaan myös 
eduskuntaa ja sen tekemää nimenomaista päätöstä. Ruotsalaisten 
tekemä ja kahden muun porvarillisen oppositiopuolueen kannatta-
ma ehdotus päiväjärjestykseen siirtymisestä tähtäsikin juuri siihen, 
että Voimaa olisi vastaisuudessa käytettävä eduskunnan päätök-
sen mukaisesti.

Vastatessaan välikysymykseen 25. maaliskuuta pääministeri 
Kekkonen ohitti kokonaan asian periaatteellisen puolen ja totesi 
Voiman jäänsärkijätehtävistä vetämisen aiheuttamien taloudellis-
ten vahinkojenkin jääneen leudon talven takia vähäisiksi. Päämi-
nisterin mukaan hallituksen Voimaa koskevan päätöksen ansiosta 
oli sitä paitsi vältytty niiltä huomattavasti suuremmilta taloudellisilta 
menetyksiltä, jotka selkkauksen eskaloituminen koko jäänmurtaja-
laivaston käsittäväksi olisi aiheuttanut. Hallituspuolueilla oli tukeva 
enemmistö eduskunnassa, joten välikysymysäänestyksen päätty-
minen hallituksen voittoon oli ollut jo ennalta kaikkien osapuolten 
tiedossa. Niinpä ei porvarillinen oppositiokaan antanut tappion 
lannistaa itseään, vaan jatkoi koko kevään tarmokkaasti hallituk-
sen arvostelemista, kohdistaen kritiikkinsä erityisesti hallituksen 
talouspolitiikkaan.835

Porvarillinen oppositio arvosteli mm. hallituksen budjettipolitiik-
kaa, joka kieltämättä olikin melkoisessa ristiriidassa valtiovarainmi-
nisteri V. J. Sukselaisen syksyn 1954 budjettikäsittelyn yhteydessä 
tekemän ilmoituksen kanssa, jonka mukaan hallitus oli pyrkinyt 
laatimaan tulo- ja menoarvion, joka myös pitäisi paikkansa. Hal-
litus joutui näet keväällä 1955 tuomaan eduskuntaan peräti kaksi 
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lisäbudjettia, yhteissummaltaan lähes 35 miljardia markkaa.836

Keväällä 1955 käsitellyistä yksittäisistä lakihankkeista porva-
rillisen opposition erityisen mielenkiinnon kohteena oli huoneen-
vuokralaki, jonka antamiseen ja samalla vuokrasäännöstelyn ir-
rottamiseen valtalaista hallitus oli opposition kanssa joulukuussa 
1954 käydyissä neuvotteluissa sitoutunut. Tämän sitoumuksensa 
hallitus myös piti, mutta kun huoneenvuokralaki tuli toukokuussa 
1955 eduskuntaan kolmatta ja ratkaisevaa käsittelyä varten, me-
nivät sosialidemokraattien eduskuntaryhmän jäsenet – paria poik-
keusta lukuun ottamatta – äänestämään yhdessä kommunistien 
kanssa lain lepäämään yli vaalien, mikä tosiasiassa merkitsi sen 
hylkäämistä. Sosialidemokraattien temppu ärsytti porvarillista 
oppositiota suunnattomasti, muttei lähellekään yhtä paljon kuin 
pääministeri Kekkosen toiminta asian yhteydessä. ”Olisi toki odot-
tanut”, todettiin Kokoomuksen keskustoimiston laatimassa katsa-
uksessa, ”että pääministerillä olisi ollut sen verran selkärankaa, 
että hän puolestaan olisi kerrankin vaatinut sosialisteja pysymään 
annetun lupauksen takana”. Mutta mitä vielä:

Sen sijaan, että pääministeri ja maalaisliitto olisivat tässä asiassa velvoittaneet 

sosialistit pysymään oikeilla linjoilla, vaikka hallituskokoomuksen hajoamisen 

uhalla, pääministeri samana päivänä pakotti oman ryhmänsä – itseensä näh-

den hän ei varmaankaan mitään estoja tuntenut – alistumaan ja nöyrtymään 

jälleen kerran sosialistien tahdon alle.837

Vastaavankaltainen nöyrtyminen nähtiin toukokuussa 1955 myös 
valtion indeksiehtoisten obligaatioiden verohuojennuksia koske-
neen hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. Valtiova-
rainvaliokunta ja suuri valiokunta olivat ehdottaneet hallituksen 
esitystä hylättäväksi, mutta sitten

- - - sosialistit ministeri Tervon johdolla iskivät nyrkin pöytään ja vaativat esi-

tyksen hyväksymistä. Kun maalaisliitto aluksi hieman nikotteli vastaan, Tervo 

ei tuntenut esteitä puolestaan uhata hallituksen hajoamisella. Ja se naula veti. 

Pääministeri otti ryhmänsä uudelleen koolle ja lyhyen puhuttelun jälkeen ryh-
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mä, joka jo kahdesti oli asiaa käsitellyt ja päätynyt esityksen hylkäämiseen, oli 

taas kertaalleen hierottu valmiiksi tekemään täydellisen käännöksen ja hyväk-

symään hallituksen esityksen.838

Kokoomuslaisen tulkinnan mukaan ”edellä mainitut tapaukset ovat 
uusia väkeviä todistuksia siitä, että pääministeri täysin määrin ja 
diktaattorin ottein hallitsee maalaisliittoa ja että hän ei kaihda mi-
tään, mikä hiukankin varmistaa hänen pysymistään pääministerin 
paikalla aina presidentinvaaliin asti”.839

Junnila ei Lontooseen suuntautuneen ulkomaanmatkan takia 
ollut voinut osallistua eduskuntatyöhön vuoden 1955 valtiopäivien 
kevätistuntokauden päätösvaiheissa, mutta syysistuntokauden al-
kaessa Junnila oli jälleen tiukasti mukana kuvioissa.840

Eduskunnan syyssesongin aloittanut budjetin lähetekeskustelu 
osoitti selvästi, ettei porvarillisen opposition tuntema vastenmieli-
syys Kekkosen hallitusta ja erityisesti sen talouspolitiikkaa kohtaan 
ollut hälventynyt kesän aikana vähääkään. Porvarillisten oppositio-
puolueiden ryhmäpuheenvuoroissa kritiikin kohteeksi joutui erityi-
sesti hallituksen subventiopolitiikka, jota varten budjettiin oli jälleen 
ujutettu 8 miljardin markan suuruinen määräraha.841

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Felix Seppä-
län mielestä

- - - sen luontoinen hyvityspolitiikka, mitä erilaatuisten hinnanalennus- ja 

syönti- ja juontipalkkioiden tarjoaminen merkitsee, on hämäystä äänestäjien 

mielisuosion kalastelemiseksi. Sattumanvaraisesti jaetaan kansalta veroina 

koottavia varoja ryhmältä toiselle tietämättä edes suurin piirtein, kenen hy-

väksi ja kenen rasitukseksi subventiopolitiikkaa toteutetaan. Ja mikä vielä ar-

veluttavampaa, kokonaisuuden ja kansantalouden kannalta aiheutetaan täten 

mittaamattomia tappioita palkitsemalla yltäkylläistä kulutusta ja suoranaista 

tuhlausta, kun sen sijaan säästämiseltä, pääomien keräämiseltä ja tuotannol-

lisen valmiutemme tehostamiselta viedään pohja. Ja kuitenkin vain tuotantoa 

lisäämällä kykenemme pysyvästi ja jatkuvasti korottamaan kansamme elinta-

soa ja hyvinvointia.842
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Kokoomuksen talousmiehistä Wiherheimo väitti, että vain talou-
dellinen nousukausi oli pelastanut ”hallituksen täydellisestä skan-
daalista” ja vaati taloudenpidon asteittaista tervehdyttämistä. ”Ne 
säännöstelyn osat, joita vielä on olemassa, on pyrittävä poistamaan 
niin tyystin kuin suinkin”, totesi Wiherheimo huomauttaen vielä, 
että asialla alkoi olla kiire. ”Niin kauan kuin nykyinen myötätuuli jo 
onkin puhaltanut, niin vain houkkio voi uskoa, että vastatuulen ai-
kaa ei enää lainkaan tule, ja ellemme me hyvissä ajoin ennen tuota 
vaihetta puhdista talouttamme varhemmista säännöstelyn hämä-
häkinseiteistä, niin joudumme aivan luonnottomiin oloihin.”843

Junnila muistutti puheenvuorossaan, että budjetin täyttyessä 
erilaisista subventiomenoista ”valtion täytyy toisaalta laiminlyödä 
eräitä elintärkeitä, kustannuksia vaativia velvollisuuksiaan”. Puo-
lustuslaitosta oli laiminlyöty koko sodan jälkeisen ajan, ”niin että 
Suomen puolustusmenot suhteessa budjetin kokonaismenoihin 
lienevät pienimmät koko Euroopassa, ellei jotakin Monacoa, San 
Marinoa tai Lichtensteinia oteta huomioon”. Valtiovalta ei Junnilan 
mukaan ollut tajunnut velvollisuuksiaan myöskään tieteellisen tut-
kimustyön rahoittajana, mistä johtuen Suomi uhkasi jäädä kohta-
lokkaalla tavalla jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Junnila otti 
esimerkiksi vähän aikaisemmin päättyneen Geneven atomiener-
giakonferenssin, josta palanneet suomalaiset tiedemiehet olivat 
kertoneet, ”että esim. tällä mullistavia näköaloja avaavalla uudel-
la sovelletun tieteen kentällä Suomi on kaikkein takapajuisimpia 
maita, suurin piirtein joittenkin afrikkalaisten neekeritasavaltojen 
tasalla”. Mitä käsittelyn alaisena olevaan budjettiesitykseen tuli, 
huomautti Junnila, että sikäli kun lukuun ottamatta jätettiin Turun 
ja Helsingin yliopistojen määrärahat, ”jotka pääosaltaan palvelevat 
pikemminkin virkamiesten kasvattamista kuin varsinaista tieteellis-
tä työtä”, oli budjetissa määrärahoja, ”jotka voi katsoa varsinaisiksi 
tieteellisen työn tukemismäärärahoiksi, noin 300 milj. mk eli vain 
1/6 tai 1/7 siitä, mitä vuosittain käytetään apulantojen ilmaisjake-
luun tai makkaran syöntipalkkioihin”.844

Subventiopolitiikka ei pelkästään tarjonnut porvarilliselle op-
positiolle kritiikin aihetta, vaan oli myös omiaan synnyttämään 
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kiistoja hallituspuolueiden välille. Sosialidemokraattinen puolue 
ja Maalaisliitto, joilla kummallakin oli massiivinen etujärjestö sel-
känsä takana, olivat vielä keväällä 1955 onnistuneet jotenkuten 
sopimaan kiistansa. Syksyllä yhteentörmäys alkoi kuitenkin näyt-
tää väistämättömältä, sillä sosialidemokraatit ryhtyivät jokseenkin 
häikäilemättömästi kaatamaan eduskunnassa hallituksen keväällä 
tekemää ja Maalaisliitolle elintärkeää maataloustulopäätöstä, jolla 
maataloustulo oli saatu sidotuksi yleiseen ansiotasoon. Perustus-
lakivaliokunta päätti 13. lokakuuta 1955 äänin 10–7 – sosialide-
mokraattien, kommunistien ja kansanpuoluelaisten muodostaessa 
enemmistön; maalaisliittolaisten, kokoomuslaisten ja ruotsalaisten 
vähemmistön – ehdottaa maataloustulopäätöksen kumoamista. 
Maalaisliiton eduskuntaryhmä alkoi jo pohtia hallituskriisin mahdol-
lisuutta, sillä ”olisi narrinpeliä olla hallituksessa” ellei maataloustu-
lopäätös pitäisi, kuten Viljami Kalliokoski asian ilmaisi. Pääministeri 
Kekkonen, joka halusi pitää hallituksensa koossa presidentinvaa-
leihin asti, sai puoluetoverinsa kuitenkin rauhoittumaan ja omak-
sumaan viivytystaktiikan, jolla asian ratkaisua pyrittiin lykkäämään 
mahdollisimman pitkälle. Kekkosen aloitteesta, jonka sosialidemo-
kraattien puheenjohtaja Emil Skog hyväksyi, hallitus veti maata-
loustulopäätöksen pois ennen kuin se ehti täysistuntokäsittelyyn ja 
antoi uuden päätöksen, joka oli asiallisesti täysin samanlainen kuin 
alkuperäinen. Skogin kanssa tehdyt sopimukset eivät kuitenkaan 
sitoneet sosialidemokraattien eduskuntaryhmää, jota komensi hal-
lituksesta syyskuun lopulla eronnut ja sen jälkeen Kekkosen kam-
pittamiseen keskittynyt Väinö Leskinen kannattajineen. Viimeksi 
mainittujen johdolla uusi maataloustulopäätös kaatuikin perustus-
lakivaliokunnassa pikavauhtia. Kekkonen oli kuitenkin jälleen aske-
leen edellä ja onnistui suostuttelemaan Skogin siihen, että maata-
loustuloasia tuotaisiin suureen saliin vasta kun uusi valtalakiesitys 
olisi saatu käsitellyksi loppuun. ”Näin oli olemassa toiveita, että 
koko maataloustulokysymys jäisi niiden hyökkäysten varjoon, joita 
jo ennakolta tiedettiin odottaa oikeiston piiristä valtalain käsitellyn 
yhteydessä”, kuten Juhani Suomi osuvasti toteaa.845
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Porvarillinen oppositio oli todellakin jo hyvissä ajoin ilmoitta-
nut, ettei se hyväksyisi valtalakia entisen kaltaisena yleisvaltuus-
lakina – jollaisena hallitus sitä edelleen yritti ajaa läpi vain huo-
neenvuokrien ja sähkövoiman säännöstelyn sekä työnseisauksien 
kieltämistä koskevien valtuuksien ollessa siitä irrotettuina – vaan 
tulisi äänestämään sen yli vaalien.846

Porvarillisten oppositiomiesten syksyllä 1955 pitämien puhei-
den perussanoma, jonka mukaan sota-ajan poikkeusoloihin sää-
detty valtalaki oli yli vuosikymmen sodan päättymisen jälkeen kor-
kea aika hylätä, oli sama kuin vuotta aikaisemmin. Eräs merkittävä 
ero noissa syksyn 1955 puheissa aikaisempiin verrattuna kuitenkin 
oli. Yleisen valtalakikritiikin rinnalla korostettiin nyt selvemmin kuin 
syksyllä 1954, että oppositio oli valmis hyväksymään erillisiä sään-
nöstelyvaltuuslakeja sellaisille talouselämän aloille, joilla säännös-
telyn yhtäkkinen kumoaminen saattaisi aiheuttaa vaurioita. Tätä 
valmiutta – joka tosin oli ollut olemassa jo vuonna 1954, mutta pei-
tellympänä – alleviivasi syksyllä 1955 toistuvasti mm. Junnila, jonka 
mukaan erityisvaltuuslait saattoivat tulla kysymykseen esimerkiksi 
ulkomaankauppa- ja valuuttapolitiikan alalla. Hallituksen ei ollut 
kuitenkaan syytä kuvitella, ”että oppositio on valmis hyväksymään 
kaikki tähän yleisvaltuuslakiin sisältyvät valtuudet, kunhan ne vain 
pirstotaan erillislakeihin”, tähdensi Junnila valtalain kolmannen kä-
sittelyn yhteydessä eduskunnassa 13. joulukuuta 1955.847

Valtalain kolmatta käsittelyä syksyllä 1954 värittäneet draamal-
liset elementit – hallituksen erouhkaus, presidentin raivokohtauk-
set ynnä muut sellaiset – loistivat joulukuussa 1955 poissaolollaan. 
Junnila ehti jo ennen ratkaisevaa äänestystä tulkitsemaan, että 
hallituksen osoittama säyseys johtui siitä, että

- - - hallitus ja erityisesti sen pääministeri eivät uskalla ottaa sitä riskiä, että 

oppositio tällä kertaa ehkä olisikin itsenäisempi ja todella hylkäisi valtalain 

hallituksen eroamisuhkasta huolimatta ja yrittäisi muodostaa vähemmistö-

hallituksen, jonka pääministeri voisi olla ties kuka, vaikkapa eräs huomat-

tava suurlähettiläs. Näin kauhistuttavan vaaran torjumiseksi maalaisliitto on 

epäilemättä valmis uhraamaan milteipä taivasosuutensa puhumattakaan nyt 
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yhdestä valtalaista, niin ylen määrin tärkeänä kuin sitä vielä vuosi sitten pi-

dettiinkin.848

Valtalain kolmannen käsittelyn päätteeksi pidetyssä äänestykses-
sä lain kiireellisyys hylättiin äänin 143–47, koska vaadittua 5/6 
enemmistöä ei saavutettu. Tämän jälkeen lakiehdotus hyväksyttiin 
jätettäväksi lepäämään yli vaalien äänin 136–50.849

Hallitus toi seuraavaksi eduskuntaan joukon erityisvaltuuslaki-
esityksiä, jotka koskivat hintasäännöstelyä, kuntien käytännöllisiä 
velvoituksia hinnanalennuskorvausten suorittamiseksi, työväen-
suojelua, työllisyyttä, tullisuosituimmuutta ja ulkomaankauppaa. 
Eduskunta hyväksyi esitykset vielä ennen joulua lukuun ottamatta 
hintasäännöstelyvaltuuksia koskenutta esitystä, jonka porvarillinen 
oppositio äänesti 22. joulukuuta lepäämään yli vaalien. Samana 
päivänä tuli, vasemmiston ja siihen liittyneiden kansanpuolueiden 
toimesta, yli vaalien äänestetyksi myös hallituksen maataloustulo-
päätös.850

Taloudellisen vapauden kannattajat olivat luonnollisesti hyvil-
lään valtalain kaatumisesta ja säännöstelyn piirin huomattavasta 
supistumisesta, olihan vapaa markkinatalous tullut näiden edistys-
askeleiden myötä selvästi aikaisempaa lähemmäksi. Junnilan ja 
muiden talouselämän vapauden puolesta eduskunnassa vuosikau-
sia taistelleiden tuntemaa mielihyvää oli vielä omiaan lisäämään 
tietoisuus siitä, että siirtyminen kohti vapaampia ja normaalimpia 
taloudellisia oloja oli tapahtunut ”ei hallituksen johdolla, niin kuin 
olisi ollut luonnollista, vaan hallituksen vastustuksesta huolimatta, 
porvarillisen opposition päättäväisyyden ja yhtenäisenä säilymisen 
ansiosta”.851

Hinta- ja palkkasäännöstelyn lakkaaminen vuodenvaihteessa 
1955/1956 valtalain voimassaolon päättymisen myötä oli olen-
naisen tärkeä, mutta samalla poliittisesti kaikkein sensitiivisin osa 
taloudellista normalisoitumisprosessia. Kun pienetkin muutokset 
hinnoissa ja palkoissa osuivat ihmisiä suoraan lompakkoon ja riit-
tivät etujärjestöille syyksi barrikadeille lähtöön, niin olisi ollut suo-
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ranainen ihme, jos hinta- ja palkkasäännöstelyn purkamisesta olisi 
selvitty ilman työmarkkinadramatiikkaa.

Ettei moista ihmettä nähtäisi, tuli selväksi jo 30. joulukuuta 
1955 kun maataloustuottajat jättivät valtioneuvostolle kirjelmän, 
jossa he vaativat toimenpiteitä maitotaloustuotteiden hintojen ko-
rottamiseksi poistamalla subventiot. Samalla tuottajat ilmoittivat 
epävirallisesti aikovansa joka tapauksessa korottaa kulutusmaidon 
hintaa 9. tammikuuta 1956 alkaen. Valitsijamiesvaalien takia koro-
tusta päädyttiin lykkäämään parilla viikolla, mutta 26. tammikuuta 
kulutusmaidon tuottajahintaa nostettiin kolmella markalla litralta, 
mikä yhdessä subventioiden poistamisen kanssa merkitsi sitä, että 
maidon kuluttajahinta nousi kahdeksan markkaa litralta. Myös voin 
ja juuston hintoja korotettiin niin, että kuluttaja joutui 26. tammi-
kuuta alkaen maksamaan voikilosta 54 markkaa ja juustokilosta 
30–40 markkaa aikaisempaa enemmän.852

Elintarvikkeiden hintojen tavoin myös vuokrat ja eräät muut 
maksut nousivat vuoden 1956 alussa. Subventioilla ja säännöste-
lyllä keinotekoisesti alhaalla pidettyjen hintojen kohoaminen sään-
nöstelyn purkamisen yhteydessä oli suorastaan luonnonlain kal-
tainen välttämättömyys. Yhtä luonnollista oli kuitenkin sekin, ettei 
mahtava SAK – jonka jäsenistö oli vuosia saanut asua alihintaisis-
sa asunnoissa ja nauttia ylimääräistä palkanlisää syönti- ja juonti-
palkkioiden muodossa – suostunut ilman vastaväitteitä taipumaan 
markkinatalouden toimintalogiikan vaatimusten edessä.

SAK kääntyi ensin pääministeri Kekkosen puoleen tiedustellen, 
katsoiko hallitus velvollisuudekseen painottaa maataloustuottajille 
hintojen nousun vakavia seuraamuksia tai yleensä ryhtyä mihin-
kään toimenpiteisiin asiassa. Pääministerin 26. tammikuuta 1956 
antama vastaus, jonka mukaan hallitus ei voinut tehdä mitään hin-
tojen alentamiseksi, ei tyydyttänyt sen paremmin SAK:ta kuin so-
sialidemokraattisia ministereitäkään, jotka vielä samana päivänä 
erosivat hallituksesta väittäen hintaratkaisuja sanelupolitiikaksi. 
Kekkonen jätti seuraavana päivänä koko hallituksensa eronpyyn-
nön presidentti Paasikivelle ilmoittaen, ettei valtioneuvosto enää 
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voinut menestyksellisesti hoitaa tilannetta. Paasikivi ei kuitenkaan 
myöntänyt hallitukselle eroa, vaan pyysi sitä jatkamaan vielä muu-
taman viikon, sillä presidentinvaalien jälkeen hallituksenvaihdos 
tulisi joka tapauksessa ajankohtaiseksi. Hallitus jatkoi, mutta pyrki 
viimeisinä viikkoinaan rajoittamaan toimintansa juoksevien asioi-
den hoitoon eikä puuttunut enää hinta- ja palkkakriisin kaltaisiin 
päivänpoliittisiin kiistoihin.853

Havaittuaan ettei hallitusta ja sen kautta maataloustuotta-
jia voinut painostaa peruuttamaan hinnankorotuksia, ryhtyi SAK 
vaatimaan työnantajilta 12 markan korotusta tuntipalkkoihin kom-
pensaationa hintojen nousulle. STK oli valmis ottamaan hintojen 
nousun huomioon työehtosopimusten laajemman selvittelyn yh-
teydessä, mutta SAK:n vaatima välitön 12 markan erilliskorotus 
tuntipalkkoihin jo ennen laajempiin selvittelyihin ryhtymistä ei 
työnantajille käynyt. Kun työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöjen 
runsaan viikon ajan kestäneet neuvottelut olivat 8. helmikuuta kat-
kenneet tuloksettomina, vetosi SAK:n työvaliokunta vielä kertaal-
leen maan hallitukseen hintojen palauttamiseksi vuodenvaihteen 
tasolle. Samalla työvaliokunta ilmoitti kuitenkin jo ykskantaan, että 
ellei ammattiyhdistysliikettä tyydyttävää hinta- ja palkkaratkaisua 
helmikuun puoliväliin mennessä löytyisi, tulisi työvaliokunta ehdot-
tamaan helmikuun 16. päiväksi koolle kutsuttavalle SAK:n valtuus-
tolle yleislakon aloittamista 1. maaliskuuta 1956 alkaen.854

Suuren yhteenoton ainekset alkoivat olla koossa kun MTK:n 
hallitus vielä SAK:n yleislakkoaikeista kuultuaan ilmoitti, että maa-
taloustuottajat tulevat vastaamaan yleislakkoon maataloustuottei-
den ja puutavaran luovutussululla. Toisaalta kompromissin edelly-
tyksiäkin piti olla olemassa, sillä kuten Markku Mansner toteaa:

STK ei kieltänyt palkansaajien oikeutta saada hyvitystä elinkustannusten 

noususta eikä sitä tehnyt MTK:kaan, vaikka sen mielestä 12 markkaa oli koh-

tuuton vaatimus, eivätkä SAK ja sosialidemokraattinen puolue kiistäneet tuot-

tajahintojen nostamisen aiheellisuutta, mutta niitä ärsytti tapa, jolla korotukset 

oli tehty. Myös maalaisliitto moitti MTK:ta lyhytnäköisestä menettelystä.855
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Kehitys kulki kompromissin edellytysten olemassa olosta huoli-
matta kohti konfliktia. SAK:n valtuusto päätti 16. helmikuuta työ-
valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, että maassa alkaa yleislak-
ko maaliskuun 1. päivän aamuna, ellei sitä ennen saataisi aikaan 
ammattiyhdistysliikettä tyydyttävää hinta- ja palkkaratkaisua. MTK 
vahvisti puolestaan 17. helmikuuta, että maataloustuotteiden luo-
vutussulku alkaa samana päivänä kuin yleislakko. Eikä STK:kaan 
aikonut perääntyä kannastaan, jonka mukaan työehtosopimusten 
yleislinjasta piti saada selvyys ennen erilliskorotuksia.

Neuvotteluja jatkettiin kyllä tiiviisti viimeiseen saakka, mutta 
SAK:n linnoittauduttua koko arvovallallaan 12 markan erilliskoro-
tusvaatimuksen taakse, STK:n tiukasti vastustaessa sitä ja MTK:
n pitäessä järkähtämättä kiinni hinnankorotuksista, neuvottelut jäi-
vät tuloksettomiksi. Näin ollen SAK toteutti uhkauksensa ja aloitti 
1. maaliskuuta koko tuotantoelämän lamauttaneen maanlaajuisen 
yleislakon, johon MTK vastasi julistamalla maataloustuotteiden 
luovutussulun alkaneeksi.856

Junnila ei käsitellyt esiintymisissään tammi-helmikuussa 1956 
ajankohtaista hinta- ja palkkakriisiä eikä ottanut kantaa yleislakoon 
johtaneisiin tapahtumiin. Junnila katsoi kuitenkin aiheelliseksi puo-
lustautua, kun Kekkonen ja hänen hajoamistilaan joutunut hallituk-
sensa ryhtyivät tammikuun lopulla väittämään, että koko syntynyt 
kriisi oli valtalain kaataneen porvarillisen opposition syytä. ”Tällai-
nen syytös on tietysti yhtä ontto, keinotekoinen ja olennaisia tosi-
asiayhteyksiä kaihtava kuin se talouspoliittinen järjestelmä, jonka 
hallitus taipaleelleen lähtiessään pystytti ja josta todellinen selitys 
tämän päivän vaikeuksien kasaantumaan on tietenkin löydettävis-
sä.” Junnilan mielestä lokakuun 1954 hallitussopimus oli senlaatui-
nen, ”että sen täytyi suorastaan loogillisella välttämättömyydellä 
viedä sellaiseen umpikujaan, missä nyt olemme”. Valtalain kaa-
taminen oli tosin yhteydessä ajankohtaisiin ongelmiin sikäli, ”että 
se epäilemättä löi hallitukselta aseet kädestä”, mutta vain ”aseet 
jatkaa samanlaista tosiasioita välttelevää vaikeuksien tuonnem-
maksi siirtelemisen ja itsepetoksen politiikkaa, josta hallitussopi-
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mus muodostaa omassa lajissaan niin loistavan esimerkin”. Jun-
nila epäili ”yhdellä ja toisella taholla” eläteltävän kuvitelmia siitä, 
”että nyt syntyneen kriisin säikähdyttämänä äskeinen oppositio on 
valmis uudelleen hyväksymään, muodossa tai toisessa, taloudel-
lisen valtalain, jos presidentin valitsemisen jälkeen muodostettava 
uusi hallitus siitä esityksen antaa”. Moiset kuvitelmat olivat turhia, 
sillä ”paluuta entiseen tässä mielessä ei voi talouspolitiikassamme 
olla”, lausui Junnila, jonka mielestä talouselämän vakaus oli tule-
vaisuudessa säännöstely- ja subventiopolitiikan sijasta perustet-
tava lähinnä finanssi- ja rahapoliittisiin keinoihin. ”Valtalaki ja sen 
mukana kaatuneet, sodan poikkeusajoilta periytyneet säännöste-
lyvaltuudet pysykööt haudassaan.”857

Pieni ulkopoliittinen alkusoitto

Junnila saavutti jo aktiivipoliitikon uransa alkuvaiheessa kuului-
suutta vapaan talouden puolustajana, antikommunistina ja Kek-
kos-kriitikkona. Junnilan ulkopoliittisen kriitikon maineen sen si-
jaan synnyttivät vasta 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun suuret 
idänpoliittiset draamat, yöpakkaset ja noottikriisi, joiden yhteydes-
sä Junnila profiloitui maamme ylimmän valtiojohdon ankarana ar-
vostelijana.858

Ulkopoliittisessa tuotannossaan – joka laajemmassa mittakaa-
vassa alkoi vuonna 1960, jolloin ”Jäädytetty demokratia” ilmestyi 
– Junnila palasi sangen usein Suomen vuosien 1944–1956 ulko-
politiikkaan sekä toi julki kunnioituksensa Paasikiven valtiomiestai-
toa ja ulkopoliittista johtajuutta kohtaan.859

Tuoreeltaan Junnila ei käsitellyt Paasikiven toimintaa tai tämän 
valtakauden aikaisia ulkopoliittisia tapahtumia kuin ohimennen. 
Junnilan ulkopoliittinen aktiivisuus oli vuosina 1944–1956 yleensä-
kin niin vähäistä, että hänen noilta vuosilta peräisin olevien satojen 
puheidensa ja kirjoitustensa joukossa on vain kymmenkunta sel-
laista, joissa edes sivutaan ulkopolitiikkaa ja vain muutama sellai-
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nen, jonka voi väittää kertovan Junnilan ulkopoliittisista näkemyk-
sistä jotakin.

Junnilan Suomalais-neuvostoliittolaisen kauppakamarin ko-
kouksessa 31. toukokuuta 1948 pitämä esitelmä ansaitsee tulla 
tässä ensimmäisenä mainituksi, vaikka siinä ei käsitelty lainkaan 
varsinaista ulkopolitiikkaa, vaan Suomen ulkomaankauppaa ja sen 
suuntausta. Junnila totesi esitelmässään, että läntisten markkinoi-
den säilyttäminen oli Suomelle ”taloudellinen elinehto”, mutta ko-
rosti useiden syiden puhuvan myös Neuvostoliiton kaupan laajen-
tamisen puolesta. Ei vähiten sen, että idänkaupan laajentaminen 
”saattaisi tarjota jonkinlaisia takeita liian jyrkkiä maailmantaloudel-
lisia suhdannevaihteluja vastaan”. Junnila toivoikin,

- - - että Suomen ulkomaankauppa huomattavalta osaltaan suuntautuisi kak-

sille tai useammillekin erilaisten edellytysten varassa toimiville, toisistaan ai-

nakin melkoisesti riippumattomille markkina-alueille – siis ei vain läntiseen 

maailmaan, johon kauppamme molempien maailmansotien välisenä aikana 

suuntautui käytännöllisesti katsoen miltei kokonaan, vaan myös Neuvosto-

liittoon, jonka talous ei ole yleismaailmallisista talouspulista samalla tavalla 

riippuvainen, vaikka silläkin on tietysti omat kriisin mahdollisuutensa.860

Ennen Yhdysvaltoihin vuonna 1950 tekemäänsä matkaa Junnila 
kirjoitti eräälle amerikansuomalaiselle lehdelle artikkelin ”Suomi 
toisen maailmansodan jälkeen”, johon sisältyi mm. katsaus Suo-
men ja Neuvostoliiton välisten suhteiden kehitykseen syksyn 1944 
jälkeen. Junnila totesi artikkelissaan, ettei suhteiden kehitys ”tie-
tenkään ole ollut kokonaan hankauksetonta, mutta suurin piirtein 
katsoen sitä voi pitää suotuisana”. ”Neuvostoliitto on suurissa pää-
asioissa korrektisti noudattanut välirauhansopimusta ja sittemmin 
v. 1947 solmittua lopullista rauhansopimusta. Se on kunnioittanut 
Suomen suvereniteettia eikä ole näkyvästi toiminut sen länsimai-
sen, demokraattisen talous- ja yhteiskuntajärjestyksen kumoami-
seksi, joka Suomessa on vanhastaan vallinnut.” Suomi eli kuitenkin 
”jatkuvasti arassa ja vaaranalaisessa asemassa”, sitä tosiasiaa oli 
Junnilan mielestä turha peitellä, ”mutta se kehitys, mikä Suomessa 
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on toisen maailmansodan päättymisen jälkeen tapahtunut, antaa 
kuitenkin perusteltua aihetta varovaiseen optimismiin tämän pie-
nen pohjoisen maan tulevaisuuden suhteen”.861

Puhuessaan Pohjoismaiden konservatiivien kokouksessa 
Tanskassa marraskuussa 1951 Junnila ei ollut aivan yhtä optimisti-
nen, vaan myönsi ”että aina on mahdollisuuksien rajoissa tapahtu-
main käänne, joka uhkaa demokraattista järjestelmäämme tuhol-
la”. Pohjoismaiset yhteydet olivatkin Junnilan mukaan suomalaisille 
erittäin kallisarvoisia, sillä ”niin kauan kuin ne voivat jatkua, meillä 
on konkreettinen osoitus siitä, että elämänyhteys vapaaseen länti-
seen maailmaan, johon me aatteellisesti kokonaan kuulumme, vai-
kuttakootpa ylivoimaiset olosuhteet virallisen politiikkamme suun-
taan mitä tahansa, ei ole katkennut”.862

Kotimaan kamaralla Junnila puhui ulkopolitiikasta ensi kerran 
Kansallisten Ylioppilaiden juhlassa Ostrobotnialla 20. helmikuuta 
1953. Junnila totesi tuolloin, että Suomen kaltaisen ”pienen maan 
ulkopolitiikan täytyy rakentua ’tosiasioiden tunnustamisen’, voima-
varojemme ja mahdollisuuksiemme rajallisuuden oivaltamisen, 
pohjalle, ja niin ollen sen on oltava vaatimattoman asiallista ja va-
rovaista – mutta samalla omista oikeuksistamme sitkeästi kiinnipi-
tävää”.

Meidän täytyy viisaasti tuntea rajoituksemme ja olla liiaksi panematta ne-

näämme toisten, isoisempien asioihin. Tätä on virallisen ulkopolitiikkamme 

taholta tehostettu koko sodanjälkeisen ajan suuren itäisen naapurimaamme 

suhteen, ja täydellä syyllä: me emme todellakaan mitään voita turhalla suun-

soitolla, meille kuulumattomien asioiden suuriäänisellä arvostelemisella ja 

muulla ärsyttävällä esiintymisellä. Tahdikas pidättyväisyys naapurimme asi-

oiden suhteen on meidän asemassamme tarpeen. Mutta samaa tahdikkuutta 

tarvitaan myös muilla ilmansuunnilla. Vapaiden maiden oloja saadaan tosin 

käsitellä vapaammin, mutta rajansa kaikella. Ainakaan ne, jotka viranomaisi-

na vastaavat ulkopolitiikastamme, eivät saa mennä syyttelemään lynkkaus- 

ja noitavainomentaliteetista maita, joiden tukea saatamme jonakin päivänä 

hyvin kipeästi tarvita.

 Mutta vaikka meidän täytyy olla suhtautumisessamme ulkovaltoihin pi-

dättyviä ja varovaisia, meidän täytyy silti tiukasti puolustaa oikeuksiamme. 
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Miten arka ja vaaranalainen asemamme onkin ja miten vähän materiaalista 

voimaa meillä onkaan takanamme, meidän täytyy silti loppuun asti pitää kiinni 

oikeudestamme olla isäntiä omassa pienessä talossamme.863

Eduskunnassa Junnila kiinnitti ensimmäisen kerran huomiota ul-
kopolitiikkaan 13. syyskuuta 1954. Junnila totesi varovaisen puolu-
eettomuuspolitiikan noudattamisen ja suurvaltaristiriitojen ulkopuo-
lella pysyttelemisen olevan Suomen asemassa olevalle pienelle 
valtiolle itsestään selvän linjavalinnan ja korosti, ettei tuolta linjalta 
ollut lupa poiketa kuin ”vain todellisen välttämättömyyden edes-
sä”. Junnilan mielestä tästä itsestäänselvyydestä oli aihetta huo-
mauttaa sen takia, ”että viime viikkoina ja kuukausina on eräissä 
maailman suurissa keskuksissa näkynyt tarpeetonta spekulointia 
siitä, että me olisimme jälleen ainakin jonkun piirun verran poik-
keamassa siitä puolueettomuuden linjasta, jonka tiedetään olevan 
Suomen kansan hartaana ulkopoliittisena toiveena”.864

Junnila ei mitenkään täsmentänyt väitettään Suomen aseman 
joutumisesta spekulaatioiden kohteeksi. Oli kuitenkin ilmeistä, että 
hän tarkoitti Suomen heinäkuussa 1954 Neuvostoliiton kanssa 
solmiman uuden 5-vuotisen kauppasopimuksen ja siihen liitetyn 
poliittisen kommunikean lännessä osakseen saamaa huomiota. 
Olihan Yhdysvaltain ulkoministeriö jopa ilmaissut huolestuneisuu-
tensa sen johdosta, että Suomi tulisi sopimuksen myötä entistä 
suurempaan riippuvaisuuteen Neuvostoliiton kaupasta.865

Tämän Yhdysvaltojen ulkoministeriön démarchen ei tietenkään 
pitänyt tulla julkisuuteen, mutta kiitos Suomen ulkoministeriössä 
tapahtuneen tietovuodon, siitä tehtiin 28. heinäkuuta 1954 sana-
tarkasti selkoa Uudessa Suomessa. Mitään suurta julkista kohua 
asiasta ei kuitenkaan noussut eikä Junnilakaan eduskuntapuheel-
laan sellaista pyrkinyt nostattamaan, vaan totesi, että spekulaatioi-
ta ei ollut aihetta liioitella.866

Yhtyneille Kuvalehdille 21. syyskuuta 1954 lähettämässään 
artikkelissa Junnila kytki vaatimuksen siitä, että Suomen tuli mah-
dollisimman pitkälle noudattaa ”täydellisen, ehdottoman puolu-
eettomuuden politiikkaa” Sveitsin ja Ruotsin mallin mukaiseen 
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puolueettomuuteen, joka Junnilan mukaan oli ”Suomen kansan 
suuri – olkoonpa, että vaikeasti toteutettavissa oleva – ulkopoliit-
tinen ’toiveunelma’”. Junnila asetti usein myöhemminkin Sveitsin 
ja Ruotsin – ja myös Itävallan, jonka puolueettomuuden kylmän 
sodan molemmat osapuolet tunnustivat vuonna 1955 – puolueet-
tomuusaseman ihanteeksi, jota kohti Suomen oli pyrittävä. Junnila 
myönsi, että historialliset ja maantieteelliset syyt, YYA-sopimuksen 
sotilaalliset klausuulit, kommunistien vahva sisäpoliittinen asema 
ja puolustuslaitoksen heikkous rasittivat Suomen puolueettomuus-
pyrkimyksiä. Näiden tekijöiden ei kuitenkaan tarvinnut ”sellaisinaan 
tehdä maan puolueettomuutta mahdottomaksi”, sillä kuten Junnila 
eräässä myöhemmässä kirjassaan lausui, ratkaisevinta puolueet-
tomuuspyrkimysten onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta oli 
”sittenkin se tapa, jolla maan ulkopolitiikkaa käytännössä hoide-
taan”.867

Junnilan varhaisista ulkopoliittisista esiintymisistä on syytä vie-
lä viimeksi mainita Suomen ulkopoliittista asennoitumista koskenut 
eduskuntakysely, jonka Junnila teki 2. helmikuuta 1955. Junnila 
viittasi ensin eräisiin The New York Timesin, The Christian Science 
Monitorin ja U. S. News & World Reportin kirjoituksiin, joissa oli 
esitetty epäilyksiä Suomen liukumisesta kohti Neuvostoliiton satel-
liittivaltion asemaa ja kysyi sitten:

Onko Hallitus kiinnittänyt huomiota siihen, että viime kuukausina on huomat-

tavissa ulkomaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä esiintynyt useita kirjoituk-

sia, joissa kuvastuu epäilys, että Suomi olisi ulkopolitiikassaan luopumassa 

aikaisemmasta, koko kansan suurella yksimielisyydellä hyväksymästä puolu-

eettomuuden linjasta; ja jos on

 mitä Hallitus on tehnyt ja aikoo tehdä, jotta tällaisten käsitysten edelleen 

leviäminen saataisiin torjutuksi?868

Junnilan kysely oli varsin kevyistä aineksista kokoonpantu ja sisäl-
löltään sen verran vaatimaton, ettei ollut mitään ihme, etteivät Hel-
singin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosialidemokraatti 
uhranneet sille palstatilaansa. Uusi Suomi toki julkaisi kyselyn heti 
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tuoreeltaan ja Kauppalehti totesi kyselyn tarjoavan hallitukselle 
mahdollisuuden Suomen puolueettomuuspoliittisen linjan terävä-
piirteiseen esille tuontiin, mutta mitään suurten otsikkojen asiaa 
nämäkään lehdet eivät Junnilan kyselystä tehneet, vaan jäivät 
odottelemaan hallituksen virallista vastausta.869

Maakansan ja kommunistilehtien idänpoliittisesti valveutuneet 
toimittajat eivät sen sijaan turhia viivytelleet ryhtyessään rusikoi-
maan Junnilaa, jonka kyselyn näennäisen viattoman julkisivun ta-
kana he olivat näkevinään Suomen virallisen ulkopolitiikan vastais-
ta vehkeilyä ja muita salattuja tarkoitusperiä.

Maakansa julisti jo 4. helmikuuta 1955 pääkirjoituksessaan 
Junnilan kyselyn provokatoriseksi ja edesvastuuttomaksi temppui-
luksi, jonka ainoa tarkoitus oli heittää ”ulkopoliittinen varjo Kekko-
sen hallituksen ylle”. Lehden pakinoitsijan mielestä Junnilan kysely 
voitiin jopa ”katsoa kokoomuksen lähtölaukaukseksi presidentin-
vaaleja koskevassa taistelussa”. Maakansa antoi kirjoituksissaan 
myös ymmärtää, että U. S. News & World Reportin syksyllä 1954 
Suomessa käyneen kirjeenvaihtajan artikkelissaan esittämät kriit-
tiset näkemykset maamme ulkopolitiikasta olivat ainakin osittain 
peräisin Junnilalta tai tämän lähipiiristä.870

Junnila kirjoitti Maakansaan oitis vastineen, jossa hän vakuutti, 
ettei ollut tavannut U. S. News & World Reportin kirjeenvaihtajaa 
ja kielsi muutenkin ehdottomasti osallisuutensa niiden artikkelien 
syntyyn, joihin oli eduskuntakyselyssään viitannut.871

Maakansan näkemyksen mukaan virallisen ulkopolitiikan vas-
taiseen toimintaan syyllistyneet voitiin joka tapauksessa löytää 
Kokoomuksen silmäätekevien joukosta. Junnilan kieltäydyttyä tun-
nustamasta Maakansa kohdisti epäilyksensä Uuteen Suomeen, 
joka oli Maakansan mielestä arveluttavan hiljaa Junnilan kyselys-
tä. ”Osoittaako tämä varovaisuus, että U. S. pitää Junnilan kyselyä 
harhaiskuna, jonka ympärillä syntynyttä kohinaa on syytä hillitä 
vaitiololla, vai onko lehdellä kenties jokin ’oma lehmä ojassa’, mikä 
saa sen olemaan varpaisillaan”, Maakansa spekuloi 6. helmikuu-
ta.872
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Uusi Suomi vastasi Maakansalle paria päivää myöhemmin 
pääkirjoituksella, jossa todettiin Maakansan sortuneen harvinai-
sen ”rumaan epäkollegiaalisuuteen” ryhtyessään vihjailemaan, 
”että Uudella Suomella olisi jotakin osuutta niihin informaatioihin, 
joita edellä mainittu ja muut amerikkalaiset kirjeenvaihtajat täältä 
ovat saaneet”. Pääkirjoittaja kiisti tuohtuneena moiset vihjailut ja 
vakuutti, ettei Uuden Suomen toimituksessa sallita sisäpoliittisten 
erimielisyyksien vaikuttaa siihen kuvaan, joka Suomesta ulospäin 
annetaan. Lopuksi Uusi Suomi kehotti Maakansaa opettelemaan 
”kunniallisempia tapoja”. ”Urkinta ja vihjailut – jotka seuraavana 
päivänä käännetään johonkin uuteen osoitteeseen – eivät kerta 
kaikkiaan sovellu perinteiseen suomalaiseen lehtimiestyyliin.”873

”Kokoomus kyselee ulkopolitiikasta – Tahtoisi kääntää sen 
suuntaan ’Made in USA’”, väitti Vapaa Sana 3. helmikuuta. Seu-
raavan päivän pääkirjoituksessa todettiin, että paljon ”alentavam-
paa ja epäkansallisempaa näytelmää kuin hra Junnilan nyt lavas-
tama ei juuri olisi voitu keksiä vuoden 1955 valtiopäivien juhlallisten 
avajaisten jatkoksi”. Vapaalla Sanalla oli selkeä käsitys myös siitä, 
mitä kokoomuslaiset tarkoittivat puhuessaan puolueettomuudesta. 
”’Puolueettomuuspolitiikalla’ eivät tri Junnila ja ryhmä, johon hän 
kuuluu, ymmärrä Suomen sodanjälkeisen ulkopolitiikan linjaa vaan 
antautumista amerikkalaisten sotapoliitikkojen johtoon.”874

Työkansan Sanomat ei noteerannut Junnilan ulkopoliittista ky-
selyä pääkirjoituksissaan. Otsikolla ”Junnilan riemu” varustetussa 
pakinassa, jonka Työkansan Sanomat julkaisi 5. helmikuuta, kyse-
ly sai kuitenkin runsaasti huomiota osakseen. Tuo signeeraamaton 
hengentuote on kaikessa asiattomuudessaan ja valheellisuudes-
saan siksi hulvaton, että ansaitsee tulla tässä hieman pidemmäl-
tikin siteeratuksi. Pakinoitsijan mielestä Junnilan ulkopoliittisessa 
kyselyssä oli sellainen henki,

- - - että ei riitä jos Suomen ulkopolitiikka suuntautuu ylivoimaisesti Amerik-

kaan, tai länteen, niin kuin nyt tapahtuu. Junnilan mielestä on ilmeisestikin 

kauppavaihto Neuvostoliiton ja muiden rauhanleirin maiden kanssa lope-

tettava kokonaan ja porvarillis-sosialidemokraattisen lehdistön lisäksi myös 
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vapaat kansandemokraattiset lehdet pakotettava harjoittamaan amerikkalais-

propagandaa. Ehkä kansalaisilta, jotka uskaltavat ajatella itsenäisesti, olisi 

Junnilan mielestä kiellettävä oikeus ajatella kriitillisesti Amerikasta. Lyhyesti 

sanoen, ei olisi pysähdyttävä Uuden Suomen aatokseen, jonka mukaan se, 

mikä on kiinalaisten, onkin annettava amerikkalaisille, vaan kehitettävä sitä 

edelleen siihen suuntaan, että se mikä on suomalaisten, onkin annettava 

amerikkalaisille…

 Hitler yritti aikoinaan ottaa kaikki itselleen, ja Junnila hekumoi silloin 

siinäkin ottamisen – hänen puoleltaan oikeastaan antamisen – riemussa mu-

kana. Saas nähdä johtaako Junnilan nykyinen antamisen lyhyt riemu yhtä 

pitkään itkuun kuin se itku, joka häneltä pääsi huomattuaan Hitlerin kuollessa, 

että ”väliaikaista kaikki on vain”.875

Junnilan ulkopoliittinen kysely ei ylittänyt Suomen Sosialidemo-
kraatin uutiskynnystä, kuten edellä jo todettiin. Sen sijaan Sosi-
alistisen Aikakauslehden päätoimittaja Väinö Leskinen inspiroitui 
kyselystä siinä määrin, että kirjoitti sen tiimoilta lehteensä pääkir-
joituksen otsikolla ”Kaiutinmiehet lännen etuvartiossa”. Leskinen 
– joka kesällä 1954 tekemänsä Moskovan-matkan jälkeen oli ru-
vennut esiintymään tulisena Neuvostoliiton ystävänä – nimitteli pää-
kirjoituksessaan Junnilaa ja kumppaneita länsileirin ”kauko-ohjat-
taviksi propagandaroboteiksi” ja hyökkäili ankarasti Kokoomuksen 
kimppuun, väittäen sen yrittävän 1930-luvun tyyliin kyseenalais-
taa työväenluokan isänmaallisuuden. ”Todellinen isänmaallisuus 
edellyttää avarakatseisuutta”, opetti Leskinen ja muistutti, että ”jos 
nykyistäkin järkevää ulkopoliittista linjaa noudattaen suuri onnetto-
muus, tulipa se mistä tahansa, tapahtuisi, niin silloin varmasti taas 
vedottaisiin ennen muuta maamme työväenluokkaan”.876

Helsingissä järjestettiin 7. helmikuuta 1955 kautta aikain ensim-
mäinen virallisen tason tapaaminen Neuvostoliiton Suomessa olevi-
en edustajien ja Kokoomuksen johdon välillä. Tuohon tapaamiseen, 
josta seuraavassa kerrottavat tiedot ovat peräisin Kimmo Rentolan 
teoksesta ”Niin kylmää että polttaa”, osallistuivat Neuvostoliiton 
Suomen suurlähettiläs Viktor Lebedev, Tehtaankadun lähetystön 
kakkosmies suurlähetystöneuvos Sergei Loginov, KGB:n Helsingin 
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residentuuran päällikkö Mihail Kotov, Kokoomuksen puheenjohta-
ja Arvo Salminen, Uuden Suomen päätoimittaja Lauri Aho sekä 
kansanedustaja Päiviö Hetemäki. Tapaaminen oli osa ns. Lebe-
devin kierrosta, jonka tarkoituksena oli ennen muuta tunnustella 
maaperää tulevaa presidentinvaalia varten. Lebedev oli aloittanut 
kierroksensa kommunisteista 19. tammikuuta ja ennättänyt ennen 
kokoomuslaisten kohtaamista tavata myös joukon suomalaisia ka-
pitalisteja, joiden kanssa seurustelu oli tullut neuvostodiplomaateil-
le luvalliseksi kauppaministeri Anastas Mikojanin marras-joulukuun 
vaihteessa 1954 tekemän Suomen vierailun jälkeen.

Salminen totesi neuvostoliittolaisille 7. helmikuuta, että Kokoo-
mus tuki Paasikiven linjaa ja ilmoitti, että Kokoomuksen puolesta 
Paasikivi voisi jatkaa presidenttinä, ellei korkea ikä muodostuisi 
esteeksi. Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista Salminen 
totesi, ”että Lebedevin saapuessa maahan oli pelätty sekaantu-
mista sisäisiin asioihin, mutta niin ei käynytkään, ja nyt Neuvos-
toliiton politiikka tyydytti täysin Suomen kansaa”. Näin siis ainakin 
Lebedevin tapaamisen jälkeen kirjoittaman raportin mukaan, jota 
Rentola käyttää lähteenään.

Lebedev puolestaan vakuutti hyväntahtoisesti, että jos suoma-
laiset halusivat, kauppaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä voitiin 
lisätä, mutta ei tarvinnut lisätä, jos suomalaiset eivät halunneet. 
Lebedev totesi lisäksi Neuvostoliiton ymmärtävän, että Suomella 
täytyi kapitalistisena maana olla hyvät yhteydet maailmanmark-
kinoille. Tehtaankadun miesten ja kokoomusjohdon tapaaminen 
sujui kaikin puolin asiallisissa merkeissä ja raportissaan suurlähet-
tiläs Lebedev ehdottikin kontaktin jatkamista. Kahdesta heitä häi-
ritsevästä asiasta neuvostoliittolaiset eivät kuitenkaan malttaneet 
olla huomauttamatta kokoomuslaisille, nimittäin ”Uuden Suomen 
kirjoittelusta ja Tuure Junnilan ulkopoliittisesta linjasta”.877

Rentolan kirjasta ei käy ilmi, miten neuvostoliittolaiset Jun-
nilan ulkopoliittisen linjan näkivät tai mikä heitä Uuden Suomen 
kirjoittelussa korpesi. Ehkä neuvostoliittolaisia häiritsivät Junnilan 
eduskuntakyselyssään esittämät vaatimukset ehdottoman puo-
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lueettomuuden noudattamisesta ja Uuden Suomen kirjoitukset, 
joissa etsittiin Suomen puolueettomuuspolitiikalle mallia Ruotsis-
ta ja Sveitsistä. Näin voisi päätellä ainakin sillä perusteella, että 
eräässä helmikuun lopulla 1955 laatimassaan raportissa Lebedev 
kiinnitti kriittistä huomiota siihen, että puolueettomuus-teesi oli yhä 
useammin alkanut esiintyä myös Paasikiven, Kekkosen ja ulkomi-
nisteri Johannes Virolaisen puheissa sekä valitteli oikeistolehtien 
tapaa puhua puolueettomuuspolitiikasta ja verrata sitä Ruotsiin, 
vaikka Suomella oli YYA-sopimus.878

Junnilan ulkopoliittinen aktiviteetti pantiin merkille myös Yh-
dysvaltain Suomen suurlähetystössä. Siellä huomion kiinnittä-
mistä Suomen puolueettomuuspolitiikkaan ei tietenkään pidetty 
samalla tavalla pahana asiana kuin Tehtaankadulla. Suomen tam-
mi-maaliskuun 1955 poliittisia tapahtumia koskevassa yhteenve-
dossa, jota on seuraavassa siteerattu Hannu Rautkallion mukaan, 
amerikkalaiset luonnehtivatkin Junnilan esiintymistä seuraavasti: 
”Emme usko Junnilan kysymyksen aiheuttaneen harmia Suomen 
ulkopolitiikalle missään suhteessa tai että olisi syytä millään tavoin 
valittaa minkään muunkaan kysymyksen suhteen, joka kiinnittäisi 
suomalaisten huomiota heidän hallituksensa ulkopoliittiseen lin-
jaan…”.879

Toisaalta Suomen asioita tiiviisti seuranneiden amerikkalais-
diplomaattien tulkinnat maamme aseman kehityksestä olivat huo-
mattavasti valoisampia kuin niiden lehtimiesten, jotka olivat kir-
joittaneet artikkelit, joihin Junnila kyselyssään viittasi. Esimerkiksi 
Helsingissä 1950-luvun alussa toiminut ja sittemmin Tukholman 
lähettilääksi siirtynyt John M. Cabot ei ymmärtänyt lainkaan mistä 
pessimistiset huhut olivat saaneet alkunsa, sillä hän ei ollut käy-
dessään Suomessa helmikuun lopulla 1955 havainnut minkäänlai-
sia merkkejä siitä, että Suomi olisi ollut liukumassa Neuvostoliiton 
vallan alle.880

Junnila sai itsekin havaita tämän lehtimiesten ja diplomaattien 
tulkinnoissa valinneen eron keskustellessaan Yhdysvaltain Suo-
men suurlähettilään Jack McFallin kanssa vuoden 1955 valtiopäi-
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vien avajaisissa. Kun Junnila otti puheeksi kirjoitukset, joihin sitten 
kyselyssään viittasi, suurlähettiläs McFall ”pyrki selittämään ne va-
paan lehdistön mielipiteen ilmaisuiksi, joita ei tarvitse ottaa liian va-
kavasti todellisen käsityksen tulkitsijoina ja pahoitteli varsinkin U. 
S. News & World Reportin artikkelin sävyä”, kuten Junnila Suomen 
Washingtonin lähetystössä sanomalehtiavustajana toimineelle 
Max Jakobsonille lähettämässään kirjeessä tuoreeltaan kertoi.881

Ulkoministeri Johannes Virolaisen vastaus Junnilan ulkopo-
liittiseen kysymykseen jaettiin eduskunnalle 11. helmikuuta 1955. 
Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs:

Hallitus noudattaa johdonmukaisesti maamme etujen sanelemaa, vakiintunut-

ta ulkopolitiikkamme, jonka yhtenä päätavoitteena on Suomen pyrkimys pysyä 

suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella. Hallitus tietää, että maamme 

selvä asennoituminen ja noudattamamme ulkopolitiikka myös ulkovaltojen ta-

holla oikein ymmärretään. Hallitus katsoo, että tämän politiikan johdonmukai-

nen jatkaminen on myös paras tapa niiden väärinkäsitysten torjumiseksi, joita 

aika ajoittain saattaa esiintyä ulkomaiden sanomalehdistössä.882

Uusi Suomi kiitti 12. helmikuuta kakkospääkirjoituksessaan Junni-
lan kyselyä siitä, että se oli ”antanut hallitukselle tilaisuuden jälleen 
korostaa Suomen pyrkimystä pysyttäytyä suurpoliittisten ryhmitty-
mien ja ristiriitojen ulkopuolella”. Hallituksen vastausta Uusi Suomi 
piti varsin selvänä ja uskoi sen auttavan osaltaan Suomen asemaa 
koskevien väärinkäsitysten ja väitteiden torjumisessa. Vastaus oli-
si lehden mukaan tosin voinut olla tehokkaampi, ”jos Suomen puo-
lueettomuusasenteen korostus olisi tuotu voimakkaammin esille”. 
Lopuksi Uuden Suomen pääkirjoittaja sivalsi vielä Junnilan kyselyn 
johdosta ”pahoja hysteerisiä kohtauksia” saaneita kommunistileh-
tiä ja Maakansaa kysymällä ironisesti, että ”kun kerran hallituksella 
on niin hyvä omatunto kuin vastauksesta ilmenee, niin miksi siis 
hermostua etukäteen?”.883

Maakansan mielestä Uuden Suomen väitteet Junnilan kyse-
lyn tarpeellisuudesta olivat ”jonnin joutavaa puhetta”. Maakansa 
piti koko kyselyä täysin tarpeettomana ja katsoi, että kunnollisen 
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vastauksen sijaan hallitus olisi voinut käskeä Junnilaa tutustumaan 
eräisiin presidentin ja pääministerin puheenvuoroihin, joissa Suo-
men ulkopoliittista asemaa oli käsitelty. Junnilan kysely oli Maa-
kansan mielestä myös vaarallinen, sillä Neuvostoliitto voisi käyttää 
”kyselyä osoittamaan, että täällä erinäiset piirit haluaisivat muuttaa 
ulkopolitiikan suuntaa”. Maakansa kaivoi tulitikkumetaforatkin naf-
taliinista: ”Kyllä oikeiston olisi otettava asiasta sen verran oppia, 
etteivät turhaan leikittelisi tulitikuilla ja antaisi niitä toistenkin käsiin. 
Eritoten tietysti Junnilan, joka on osoittanut viehtymystä tulitikuilla 
peukaloimiseen.”884

Työkansan Sanomien käsityksen mukaan Junnilan kysely 
oli palvellut ”lännen sodanhaluisten piirien painostuskamppailua 
maamme virallista rauhansuuntausta vastaan”. Kommunistilehti ei 
ollut erityisen tyytyväinen hallituksen vastaukseenkaan, koska sii-
hen ei ”sisältynyt mainintaa maamme sodanjälkeisen suuntauksen 
tärkeimmästä päämäärästä: rauhan ja turvallisuuden takaamises-
ta”. Työkansan Sanomat pahoitteli myös sitä, ettei vastauksessa 
”täsmällisesti irtisanouduttu militarististen oikeistopiirien saarnaa-
masta ’puolueettomuudesta’, joka niiden sanakirjassa tarkoittaa 
sitä, että maamme tulisi luopua virallisesta suuntauksesta ja kiel-
täytyä osallistumista rauhan turvaamista tarkoittaviin toimenpitei-
siin”.885

Junnila selitti Max Jakobsonille lähettämässään kirjeessä pyr-
kineensä virittämään kyselyllään ulkopoliittista keskustelua ja to-
tesi olevansa sitä mieltä, ”että niin arkoja kuin nämä kysymykset 
ovatkin ja niin varovaisesti kuin niitä onkin käsiteltävä, ulkopoliitti-
sista kysymyksistä on meillä tehty aivan liiaksikin tabu”.886

Jakobson ymmärsi Junnilan pyrkimyksen, samoin Madridissa 
työskennellyt lähetystöneuvos Heikki Brotherus, jolle Junnila myös 
selvitteli kirjeitse kyselynsä taustoja. Brotheruksen mielestä oli 
”enemmänkin kuin suotavaa, että ulkopolitiikkaa ventilleerataan”:

Jos ei tehdä selväksi jokamiehelle missä ollaan ja panna häntä omin aivoin 

ajattelemaan niitä tekijöitä jotka määrittelevät asemamme, ei meillä eräänä 

kauniina ja ratkaisevana päivänä ole mitään ulkopoliittista opinionia. Koris-
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teelliset rutiiniliturgiat eri vuosipäivinä, toistuvasti aina melkein samat, eivät 

juuri stimuloi miettimään – ja sitten joskus tulee huomaamatta lisää joku uusi 

fraasi, joka liu’uttaa tien sivuun, tai joku hyötyisäksi lavastettu valtioteko, jonka 

sekundääriset vaikutukset vievät vielä pahempaan.887

Junnilan kyselyn tarpeellisuudesta voitiin olla montaa mieltä, mut-
ta Suomen ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä asemaa koskevan 
keskustelun tarpeellisuutta tuskin kukaan ajatteleva ihminen asetti 
kyseenalaiseksi. Junnilan kyselyn vastaanotto etenkin kommunis-
tisen ja maalaisliittolaisen lehdistön taholla osoitti kuitenkin, miten 
vaikeata asiallisen ulkopoliittisen keskustelun käyminen Suomes-
sa oli. Mutta toki maalaisliittolaisten ja kommunistien reaktiotkin 
olivat vain pientä alkusoittoa sille, mitä Junnila sai esimerkiksi yö-
pakkasten, noottikriisin ja suomettumisen hullujen vuosien aikana 
noilta tahoilta sietää.

Kokoomuksen puheenjohtajan vaihdos

Arvo Salmisen perintö

Hallitusneuvos Arvo Salminen luopui Kokoomuksen puheen-
johtajan tehtävistä Lahdessa 23.–24. huhtikuuta 1955 pidetyssä 
puoluekokouksessa. Puheenjohtajan vaihdoksen tapahduttua 
vaalitoimikunnan edustaja agronomi Lauri Mela kiitti eroavaa pu-
heenjohtajaa tämän Kokoomuksen hyväksi tekemästä työstä seu-
raavin sanoin:

Tähänastinen puheenjohtajamme, hallitusneuvos Arvo Salminen on ollut pu-

heenjohtajana lähes 10 vuotta eli vuodesta 1946 alkaen. Hän on vaikeina vuo-

sina johtanut puoluettamme harkiten ja taitavasti, alkaen aikana jolloin kaikki 

kokoomuslaisetkaan eivät tohtineet edes väriä tunnustaa. Suuressa määrin 

hänen ansiotaan on, että puolue selvisi menneinä vainovuosinakin hyvin. 

Hän osoitti lujuutta kaikkein vaikeimpinakin kommunistiterrorin aikoina. Hän 
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vaikutti ratkaisevasti sisäpoliittiseen kehitykseemme esittämällä sisäministeri 

Leinolle epäluottamusta, mikä johtikin Leinon erottamiseen. Hänen ominai-

suuksinaan puolueemme johtajana on ollut tasapuolinen, eri näkökantoja tai-

tavasti sovitteleva johtotapa. Hän on kylmästi ja tyynesti harkinnut asioita ja 

siten hän on ollut taitava poliitikko. Hän on ollut puoluejohtajana erinomainen 

neuvottelija, hänellä on ollut ikään kuin sormenpäätuntuma asioihin. Hallitus-

neuvos Salmisen nimi jää puolueemme historiaan. Ja vaalitoimikunnan puo-

lesta pyydän saada esittää kokoukselle, että kokous yhtyisi osoittamaan halli-

tusneuvos Salmiselle kiitokset hänen puolueen hyväksi ja koko isänmaamme 

hyväksi tekemästä erittäin suuriarvoisesta työstä. (Kokous osoitti seisomaan 

nousten voimakkaasti suosiotaan).888

Agronomi Mela teki aivan oikein korostaessaan Salmisen mer-
kitystä 1940-luvun vaikeiden aikojen harkitsevana, taitavana ja 
lujana puoluejohtajana, sillä jo pelkästään Salmisen noina ”vai-
novuosina” osoittama esimerkillinen johtajuus riittää nostamaan 
hänet Kokoomuksen kaikkien aikojen suurimpien puheenjohtajien 
joukkoon. Oikeaan osunut oli myös luonnehdinta Salmisen tasa-
puolisesta ja eri näkökantoja yhteen sovittavasta johtamistavasta. 
Monet Kokoomuksen puheenjohtajat ovat puhuneet puolueestaan 
aatteellisena yhteisönä ja kokonaisuuden edun puolustajana, mut-
ta tuskin yksikään toinen on kyennyt niin aidosti nousemaan eri 
ryhmäkuntien ja luokkaintressien yläpuolelle kuin Arvo Salminen. 
Kysymys ei Salmisen kohdalla sitä paitsi ollut vain siitä, että hän 
pyrki Kokoomuksen sisällä tasoittelemaan puolueen henkisen työn 
tekijöiden, viljelijöiden ja yrittäjien keskenään ristiriitaisia näkökan-
toja, vaan laajemmasta maailmankatsomuksellisesta asiasta.

Salmisen näkemyksen mukaan luokkakantaisen ajattelun pää-
sy vallalle oli syynä niihin moninaisiin taloudellisiin, poliittisiin ja 
yhteiskunnallisiin ongelmiin, joihin Suomi oli toisen maailmanso-
dan jälkeen ajautunut. Tämä näkemys tuli hyvin esille esimerkiksi 
Salmisen Kokoomuksen puoluekokouksessa Porissa tammikuus-
sa 1954 pitämässä puheessa, jossa hän totesi mm., ”että puolue-
poliittinen luokka-ajattelu, ihmisten karsinoiminen heidän ammat-
tinsa ja asemansa perusteella eri leireihin sekä niissä tapahtunut 
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aineellisten etujen tarjonta ja hyväksikäyttö poliittisen kiipeämisen 
portaina on johtanut valtioelämän umpikujaan ja valtiontalouden 
tasapainottomuuteen sekä nostattanut ristiriitoja ja epäsopua 
kansalaisten ja kansalaispiirien kesken”. Tuomittuaan ankarasti 
materialistisen ajattelun ja aineellisuuden palvonnan, Salminen 
vaati ryhtymistä ”henkiseen jälleenrakennustyöhön” ja linjasi, että 
”aatteellisten arvojen ja tunnusten jatkuva tähdentäminen, niiden 
saattaminen jälleen kunniaansa, suomalaisen mielen ja omanar-
vontunnon sekä omakohtaisen yrittämisen halun nostaminen niille 
kuuluvaan asemaan – tämä kaikki on meidän, Kansalliseen Ko-
koomukseen lukeutuvien ja sen ajatustavan omaksuvien kansa-
laisten ensisijainen tehtävä”.889

Salmisen linjaukset nauttivat Kokoomuksessa laajaa kannatus-
ta 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin konservatismi oli 
muutenkin puolueen piirissä korkeassa kurssissa. Kokoomuksen 
historiassa 1950-luvun ensimmäistä puoliskoa voisi jopa nimittää 
konservatismin myöhäiseksi restauraatiokaudeksi, sillä puolueen 
yleisilme oli tuolloin huomattavasti konservatiivisempi kuin 1940-
luvulla, jolloin – kuten agronomi Mela osuvasti sanoi – ”kaikki ko-
koomuslaisetkaan eivät tohtineet edes väriä tunnustaa”. Konserva-
tismin paluu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä 1950-luvun puolivälin 
jälkeen Kokoomus alkoi uudelleen ottaa etäisyyttä aatteellisiin juu-
riinsa.890

Kokoomuksessa oli toki myös niitä, jotka rohkenivat arvostella 
Salmista tai ainakin hänen edustamiaan konservatiivisia näkemyk-
siä ja toimintatapoja.891 Olisi liiallista yksinkertaistamista väittää, 
että monisyisessä kritiikissä oli kyse sukupolvikapinasta. On kui-
tenkin huomionarvoista, että lähes poikkeuksetta kriittisiä puheen-
vuoroja käyttäneet lukeutuivat puolueen riveihin sodan jälkeen 
liittyneisiin nuoremman polven miehiin, joista osa oli tosin viimeis-
tään 1950-luvulle tultaessa jättänyt nuoruuden ja nuorekkuuden 
pysyvästi taakseen. Salminen oli joutunut jo 1940-luvulla vastak-
kain eräiden omaan uraansa kyynärpäät korkealla edistämään pyr-
kineiden nuoremman polven miesten kanssa, mutta varsinaisesti 
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kritiikki alkoi vuoden 1951 vaalitappion jälkeen.892

Vaalitappiosta hermostuneet nuoremman polven kokoomuslai-
set esittelivät kriittisiä käsityksiään esimerkiksi 18. lokakuuta 1951 
järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa, jossa oli läsnä Kokoomuk-
sen ylintä johtoa ja puoluevaltuuston jäseniä.

Neuvottelutilaisuuden näkyvimpiin hahmoihin lukeutui Juha 
Rihtniemi, Kokoomuksen Nuorten Liiton 24-vuotias toiminnanjoh-
taja. Rihtniemi esitti puheenvuorossaan erään nuoremman polven 
kriitikoiden lempiväitteen, nimittäin väitteen siitä, että Kokoomuk-
sen ohjelma oli jäänyt ajastaan jälkeen, eikä enää puhutellut 1950-
luvun nykyaikaista ihmistä. Rihtniemi vaati Kokoomuksen ohjelman 
uudelleenkirjoittamista, mutta tähdensi, etteivät nämä vaatimukset 
suinkaan merkinneet sitä, ”että haluaisimme kieltää sen vanhan 
pohjan, jolla kokoomus on toiminut”. ”Kysymys on vain siitä, että 
tämä ohjelma olisi kirjoitettava nykyajalle sopivaksi.” Enää ei Riht-
niemen mielestä riittänyt, että Kokoomuksella oli ohjelma, ”jossa jo-
kainen kohta päättyy toteamukseen: on edistettävä, parannettava, 
kehitettävä jne.” Tällaisen yleisluontoisen ohjelman rinnalla tuli olla 
”olemassa selvä, yksityiskohtainen ja perusteltu käytännöllinen ja 
aatteellinen ohjelma, joka osoittaa, miten kokoomuspuolue tahtoo 
vaikeat yhteiskunnalliset kysymykset ratkaista”. Rihtniemi mainitsi, 
että Englannissa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa konservatiivi-
set puolueet olivat sodan jälkeen ryhtyneet käytännöllispoliittisten 
ohjelmiensa uudelleenkirjoittamiseen. Esimerkiksi ”Ruotsin oikeis-
ton ohjelman yleiset periaatteet sisältyvät kymmeneen sivuun, 
mutta sen käytännöllinen ohjelma on paksu kirjanen, jossa on 200 
sivua”. ”Voidaan sanoa”, totesi Rihtniemi, ”että tämä on liikaa, sitä 
ei kukaan lue, mutta joka haluaa lukea, häneltä voidaan riistää 
aseet kädestä. Sitä kaivataan tällä hetkellä.”893

Salminen ei hyväksynyt Rihtniemen ohjelmallista kritiikkiä. 
Salminen muistutti, että Kokoomuksella oli oma ”perustuslakinsa”, 
vuonna 1919 hyväksytty ”hyvin ylevä ohjelma, johon sisältyy kaikki 
ne ajatukset, jotka ovat meidän kansamme onnellisen elämän pe-
rusehtona”. Kokoomuksella oli sitä paitsi laajempi vaaliohjelmansa, 
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jota oli säännöllisesti puoluekokouksissa päivitetty ajan vaatimuk-
sia vastaavaksi. Salminen toivotti tervetulleeksi parannukset tähän 
viimeksi mainittuun ohjelmaan, mutta suhtautui sangen pidättyväs-
ti Ruotsin mallin mukaiseen ohjelmatehtailuun:

Tuollaisen teoksen aikaansaaminen on kallis juttu, se maksaa ehkä miljooni-

akin ja sitä paitsi minä en oikein usko tällaisiin suuriin opuksiin. Ruotsalaisilla 

on yleensä se tapa, että he kaikista pienistä asioista väsäävät tuollaisen met-

rin korkuisen pinon eikä kukaan ihminen lue niitä. Näin on käynyt Svenska 

Högernin: niillä on paksut kirjansa, mutta äänimäärä menee alaspäin. Ei siitä 

paljon apua ole. Kyllä täytyy etualalla olla politiikka ja vaikutus, mikä tapah-

tuu ulospäin, se tapahtuu käytännöllisen poliittisen toiminnan kautta ja vielä 

enemmän puhutun kuin painetun sanan kautta.894

Rihtniemi väitti myös, että Kokoomuksessa oli sodan jälkeen ta-
pahtunut tietynlaista harvainvaltaistumista. Kenttäjärjestöllä ei 
Rihtniemen käsityksen mukaan ollut enää samanlaisia mahdolli-
suuksia vaikuttaa puolueen politiikkaan kuin oli ollut 1920- ja 1930-
luvuilla. ”Määrätyt ratkaisut ovat jääneet yhä enemmän ja enem-
män pienen piirin käsiin”, valitti Rihtniemi, joka oli sitä paitsi siinäkin 
käsityksessä, että puolueen politiikkaa koskevaa päätösvaltaa oli 
liukunut puolueen ulkopuolisille painostusjärjestöille.895

Salminen ei suuttunut Rihtniemen väitteistä, vaikkei niitä hy-
väksynytkään, vaan totesi rauhalliseen tapaansa tahtovansa puo-
lestaan väittää, ”että puolueemme on demokraattinen puolue, 
jossa kaikki eri etupiirit, kaikki eri järjestöt pääsevät esille”. ”En 
minä usko, että meillä on minkäänlaista painostusta tai diktatuurin 
harrastusta puolueessa olemassa”, lausui Salminen ja tarjosi isäl-
lisesti Rihtniemelle vielä perääntymismahdollisuutta toteamalla, 
että tämän väite ”jonkinlaisesta ulkopuolisesta vaikutuksesta taisi 
tulla heikosti perustelluksi”.896

Vanhemman polven tekijämies Matti Heikkilä ihmetteli Rihtnie-
men esittämiä väitteitä vallan liukumisesta puolueen ulkopuolelle: 
”Tämä oli minulle vallan uusi asia. En ole huomannut kokoomus-
puolueen ympärillä lainkaan olevan tällaisia sivuelimiä, jotka ovat 
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pyrkineet puolueen asioita ratkomaan. Tämä oli ensimmäinen ker-
ta kun tämä kuultiin.” Vauhtiin päästyään Heikkilä teki selvää jälkeä 
myös Rihtniemen ohjelmallisesta kritiikistä:

Samalta taholta sanottiin, että vanha ohjelma on täysin mätä (Rihtniemi: Ei 

niin sanottu), mutta sanallakaan ei viitattu, miten se pitäisi kirjoittaa. Aina kun 

moittii toista, pitäisi esittää, miten se parannetaan. Tämä oli jonkinlainen heit-

to nykyistä puolueen johtoa vastaan. Puoluekokous on valinnut valtuuskun-

nan täydessä yhteisymmärryksessä eikä puolueen johto suinkaan ole ollut 

minkäänlaisena jarruna ohjelman muutoksille.897

Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja Jussi Saukkonen 
puolestaan yhtyi ohjelman uudelleenkirjoittamista koskeviin vaati-
muksiin ja piti myös väitteitä ulkopuolisten järjestöjen vaikutusval-
lan lisääntymisestä oikeaan osuneina. Saukkonen vaati puheen-
vuorossaan lisäksi enemmän aktiivisuutta puoluetyöhön ja ehdotti, 
”että ne jotka ovat kauan olleet puolueen luottamustehtävissä ja 
joilla ei ole aikaa niitä tehtäviä hoitaa kansallisseuroissa, piirijärjes-
töissä, samoin nuorten ja naisten järjestöissä, luovuttavat paikkan-
sa, niin että saataisiin uusia voimia sinne, voimia, jotka voivat ehkä 
enemmän uhrata aikaa”. Kokoomuksen toimintaan kuuden vuoden 
ajan osallistunut Saukkonen kertoi itsekin aikovansa luopua osasta 
puoluetehtäviään, koska ”en ole viime vuosina enää monien tehtä-
vien vuoksi jaksanut syventyä puolueen ideologiaan riittävän sy-
västi enkä hoitaa tehtäviä niin hyvin kuin olisi pitänyt”.898

Salminen hyväksyi täysin ajatuksen siitä, ”että aina on saata-
va uutta voimaa tehtäviin”, mutta piti toisaalta silmällä jatkuvuuden 
merkitystä ja korosti, ettei uudistuminen saisi olla niin laajamittais-
ta, ”että yhteys entisyyteen katkeaa”. ”Periaatteessa meidän täytyy 
aina pyrkiä terveellä tavalla uudistumaan aina kansallisseuroista, 
pienimmistä yksiköistä ylimpiin instansseihin saakka”, linjasi Salmi-
nen ja toi avoimesti esille omat luopumisaikeensa:

Minä luulen, että mitä tulee ylimpiin instansseihin, niin monella on – ja minulla 

henkilökohtaisesti – sama pyrkimys kuin rehtori Saukkosella, ei tämä mitään 
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herkkua ole heilua tällaisen köyhän puolueen asioissa ja surra, mistä milloin-

kin saadaan resurssit. Ja sen takia tarvitsisimme uutta voimaa ja sellaisia 

henkilöitä, jotka innokkaasti toimivat. Minä luulen, että ensi puoluekokoukses-

sa sellainen uudistus tapahtuu aina huippua myöten.899

Neuvottelutilaisuudessa väitettiin usean puhujan toimesta, että Ko-
koomus kulki liiaksi teollisuuden talutushihnassa, mikä sekin kuului 
nuoremman polven kriitikoiden usein toistamiin väitteisiin. Anka-
rinta kapitalismikritiikkiä neuvottelutilaisuudessa esitti kuitenkin jo 
hieman varttuneempaan ikään ehtinyt Felix Seppälä, jonka puheet 
raivostuttivat työnantajajohtaja V. A. M. Karikoskea siinä määrin, 
että tämä uhkasi kahteen eri kertaan erota koko puolueesta.900

Salminen rauhoitteli tilannetta ja korosti paikallaolijoille, että 
Kokoomus oli erittäin kiitollinen Karikoskelle siitä, ”että hän on 
jaksanut olla tässä yhteisessä hommassa mukana”. Salminen 
tähdensi jälleen kerran myös sitä, että ”meidän täytyy saada eri 
ryhmät tämän puolueen piirissä sovitetuiksi kompromissaamalla”. 
Mitä Kokoomuksen leimautumiseen kapitalistipuolueeksi tuli, oli 
Salminen sitä mieltä, että tuo käsitys oli kansaan iskostunut ennen 
muuta vastustajien propagandassaan käyttämien iskulauseiden 
ansiosta.901

Neuvottelutilaisuudessa joutui kritiikin kohteeksi myös Ko-
koomuksen eduskuntaryhmä, jota syytettiin mm. aktiivisuuden 
puutteesta ja linjattomuudesta. Tiukinta arvostelua esitti Päiviö 
Hetemäki, joka kytki eduskuntaryhmän ongelmat kysymykseen 
johtajuudesta. Hetemäki korosti, että Kokoomuksen toimielimi-
en työnjaossa eduskuntaryhmän vastuulle kuului puolueen käy-
tännöllisen poliittisen toiminnan johtaminen. Hetemäen mukaan 
ryhmäläisten keskuudessa oli kuitenkin vallalla käsitys siitä, ettei 
politiikkaa sanottavasti johdettu ryhmästä, mistä johtuivat myös 
spekulaatiot ulkopuolisen vaikutuksen lisääntymisestä, ”koska ol-
laan sitä mieltä, että aina johdetaan puoluetta jostakin”. ”Minulla on 
se käsitys”, lausui Hetemäki,
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- - - että meillä ei tällä hetkellä politiikkaa johdetakaan määrätietoisesti mis-

tään. Minä luulen, että siinä on puolueen tämänhetkinen pahin vika. Meidän 

ryhmämme joutuu kerta toisensa jälkeen ottamaan kannan kysymyksiin, jotka 

päiväjärjestyksen mukaan tulevat eduskunnassa esille ja sillä kertaa harki-

taan kysymystä miten tehdään. Tehdään tavalla tai toisella, mutta joka tapauk-

sessa tästä koostuu sellainen tilkkutäkki eikä mitään määrätietoista linjaa, 

eteenpäin suunniteltua linjaa meillä ei varsinaisesti ole ollut.902

Salminen käytti neuvottelutilaisuuden päätteeksi vielä lyhyen lop-
pupuheenvuoron, jossa hän mm. totesi kokouksen olleen siinä 
suhteessa erinomaisen ilahduttavan, ”että se on ollut paljon vir-
keämpi ja jollain tavalla syvemmältä luotaava kuin kokouksemme 
yleensä ovat olleet”. ”Täällä on myös innostuttu huomattavasti ja 
lausuttu varmasti monia ylisanoja, jotka on myös ehkä enemmän 
vielä väärin ymmärretty, niin kuin tavallisesti asiaan kuuluu.” Salmi-
nen oli kuitenkin vakuuttunut siitä, että jokaista puhujaa oli ”syvim-
miltään ohjannut halu palvella tätä yhteistä asiaa ja viedä puoluetta 
eteenpäin ja vaalia sen menestystä”. Lopuksi Salminen esitti vielä 
toivomuksen siitä, ”että me jokainen ponnistamme omalta kohdal-
tamme yhä enemmän ja tällä tavalla henkilökohtaisesti ja henki-
lökohtaisella toiminnalla aktivisoimme tämän puolueen toimintaa, 
joka nyt on ollutkin se ylin tavoite ja ylin johtotähti, joka täällä on 
ollut selvästi nähtävissä”.903

Kakkosketju näyttää voimaansa

Nuoremman polven kokoomuslaisten joukossa tuskin oli sellaisia 
henkilöitä, jotka pyrkivät kritiikillään tai toiminnallaan tieten tahto-
en vahingoittamaan puoluetta. Etteivät kaikki nuoremman polven 
edustajat kuitenkaan pyyteettömästi ajatelleet vain yhteistä asiaa, 
sen todisti esimerkiksi Kokoomuksen Nuorten Liiton johdolla vuo-
den 1953 puoluekokouksessa toteutettu manööveri, jonka tarkoi-
tuksena oli muutoksen aikaansaaminen Kokoomuksen puheenjoh-
tajan paikalla.
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Salminen oli lokakuun 1951 neuvottelutilaisuudessa ja muuta-
maan otteeseen myöhemminkin ilmaissut halunsa luopua Kokoo-
muksen puheenjohtajuudesta, mutta mitään varmaa tietoa hänen 
aikomuksistaan ei ennen Helsingissä 26. huhtikuuta 1953 pidettyä 
puoluekokousta saatu. Jussi Saukkonen kuitenkin selittää touko-
kuussa 1953 puoluehallituksen jäsenille lähettämässään kirjees-
sä, että juuri Salmisen viittaukset luopumisaikeisiinsa sekä ”tyyty-
mättömyys puolueen passiivisuuden johdosta ajankohtana, jolloin 
oppositiolla pitäisi olla hyvät toimintamahdollisuudet” aiheuttivat 
sen, että puheenjohtajakysymys nousi Kokoomuksen piirissä esille 
puoluekokouksen lähestyessä.904

Saukkonen kertoo miten useat henkilöt – eivät vain nuoret vaan 
myös ”varsinaiseen puolueväkeen kuuluvat” – lähestyivät häntä 
ennen puoluekokousta ja tiedustelivat suostuisiko hän asettumaan 
puheenjohtajaehdokkaaksi. KNL:n puheenjohtajuudesta juuri luo-
punut Saukkonen oli aluksi ilmoittanut kaikille kyselijöille, ettei eräi-
den toimeensa ja lisäopintoihinsa liittyvien suunnitelmien vuoksi 
ollut halukas asettumaan ehdolle. Tiedustelut kuitenkin jatkuivat ja 
Saukkoselle vakuutettiin, että hänen ehdokkuudestaan olisi hyötyä 
Kokoomukselle ajatellen Kansanpuolueen kanssa käytävää poliit-
tista kilpailua ja varsinkin nuoremman polven poliittisen aktiivisuu-
den lisäämistä. Kun Saukkonen sai vielä kuulla, ”että enemmistö 
eri vaalipiirien puoluekokousedustajista on muutoksen kannalla” 
ja että KNL:n lisäksi myös puolueen naisten liiton enemmistö tuki 
hänen ehdokkuuttaan, ilmoitti hän ”yhtäpitävästi” kaikille häneen 
yhteyden ottaneille henkilöille:

Siinä tapauksessa, että puolueen nykyinen puheenjohtaja kieltäytyy ryhty-

mästä uudelleen puheenjohtajaksi, olen suurin epäilyksin suostuvainen pu-

heenjohtajaehdokkaaksi. Missään tapauksessa en halua ottaa puheenjohtajan 

tehtävää vastaan äänestyksen jälkeen enkä olemaan nykyisen puheenjohta-

jan vastaehdokkaana hyvän keskinäisen yhteistyömme johdosta.905

Käsitellessään puheenjohtajakysymyksen vaiheita Saukkonen 
toteaa, että samanaikaisesti, kun häntä itseään taivuteltiin aset-
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tumaan ehdolle, ”mainittiin toisena erittäin vahvana ehdokkaana 
tri Tuure Junnila”. Saukkonen ei valitettavasti lausu asiasta mitään 
täsmällisempää ja koska mitkään muutkaan tunnetut lähteet eivät 
asiaa tarkemmin valaise, jäävät Junnilan ehdokkuuden esille otta-
jat ja tämän kannatuksen todellinen laajuus arvailujen varaan. Sii-
nä että Junnilan nimi on saattanut pyöriä puheenjohtajaspekulaa-
tioissa keväällä 1953, ei ole mitään ihmettelemistä, olihan Junnila 
tuolloin jo sangen näkyvä kokoomuspoliitikko, paljon näkyvämpi 
kuin esimerkiksi Saukkonen, joka tunnettiin kyllä puolueen sisäl-
lä, mutta ei kovinkaan hyvin sen ulkopuolella. On kuitenkin vaikea 
uskoa, että Junnila olisi ainakaan aktiivisesti pyrkinyt puheenjoh-
tajan paikalle, sillä hän viihtyi erinomaisesti Salmisen johtamassa 
puolueessa ja oli niin aatteellisesti kuin toimintatapojenkin puoles-
ta tämän kanssa pitkälti samoilla linjoilla. Sitä paitsi yrittäessään 
toisessa kohtaa kirjettään pestä KNL:ää puhtaaksi juonittelusyy-
töksistä Saukkonenkin toteaa nuorten piirissä hyvin tiedetyn, että 
Junnila – kuten myös Päiviö Hetemäki ja Lauri Aho – lukeutui Sal-
misen kannattajiin.906

Junnilan asettumisesta Salmisen kannalle ei voi vetää mitään 
laajempia johtopäätöksiä, sillä Junnila ei ollut koskaan kuulunut 
minkäänlaisiin ikäkausittain rajautuviin kuppikuntiin, vaan oli saa-
vuttanut asemansa ennen muuta talouspoliittisen asiantuntemuk-
sensa avulla. Kokoomuksen asevelisiiven johtohahmon Päiviö 
Hetemäen pysytteleminen lojaalina puoluejohdolle sitä vastoin to-
distaa sen puolesta, ettei vuoden 1953 puheenjohtajaepisodissa 
ollut kyse vain sukupolvien välisestä yhteentörmäyksestä, vaan 
myös eräänlaisesta ”kakkosketjun kapinaliikkeestä”.

Kokoomuksen puheenjohtajan valinta ei kuitenkaan ollut tie-
tokilpailu, eivätkä Ostrobotnialle 26. huhtikuuta 1953 saapuneet 
puoluekokousedustajat joutuneet valtakirjojen tarkastuksen yhte-
ydessä esittelemään ansioluetteloitaan. Jos puheenjohtajasta jou-
duttaisiin äänestämään, vain joukkovoimalla olisi väliä. Saukkosen 
tukijoukot tiesivät tämän ja olivat toimineet sen puolesta, että 313 
äänivaltaisen puoluekokousedustajan joukkoon oli tullut valituksi 
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mahdollisimman paljon niitä, joiden mielestä puoluejohtoa oli kor-
kea aika vaihtaa.907

Saukkosen tukijoiden ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin 
puheenjohtajakysymyksen ratkaiseminen jo valmisteluvaiheessa, 
niin ettei mitään äänestyksiä tarvittaisi. Tätä tavoitetta silmällä pi-
täen oli erittäin tärkeää saada enemmistö kansallisliittojen sekä 
nuorten ja naisten liittojen edustajista koostuvaan 18-jäseniseen 
vaalitoimikuntaan, joka asetettiin puoluekokouksen alussa ja jon-
ka tehtävänä oli puolueen puheenjohtajan ja puoluevaltuuston 
jäsenten valinnan valmistelu. Vaalitoimikunnan miehittäminen on-
nistuikin suunnitelmien mukaisesti, sillä ratkaisevassa äänestyk-
sessä Saukkonen sai 11 ja Salminen 7 ääntä. Saukkonen toteaa 
puoluehallituksen jäsenille lähettämässään kirjeessä, että hänen 
vaalitoimikunnassa saamansa äänimäärä ”vastasi täsmälleen niitä 
ennakkotietoja, joita kannatuksestani ennen kokousta minulle esi-
tettiin”.908

Vaalitoimikunnassa saavutettu voitto ei vielä sinällään taannut 
Saukkosen valintaa puheenjohtajaksi, mutta varsin selkeän kuvan 
puoluekokouksen voimasuhteista äänestystulos joka tapauksessa 
antoi. Saukkosen tukijoukoissa ilmeisesti oletettiinkin, että vähem-
mistöön vaalitoimikunnassa jääneet Salmisen kannattajat taipui-
sivat ylivoiman edessä ja yhtyisivät enemmistön sanelemaan eh-
dotukseen, jolloin vallanvaihto voisi puoluekokouksessa tapahtua 
ainakin näennäisen yksimielisyyden vallitessa ja niin ettei mikään 
osapuoli joutuisi menettämään kasvojaan.

Yhtenäistä kannanottoa puheenjohtajakysymykseen ei vaa-
litoimikunnassa kuitenkaan saatu aikaan, vaikka toimikunta oli 
koolla miltei viisi tuntia. Ostrobotnian juhlasalissa odottaneen puo-
luekokousväen alkaessa jo osoittaa hermostumisen merkkejä otti 
vaalitoimikunnan kolmihenkinen jaosto yhteyden ensin Salmiseen 
ja sitten Saukkoseen, kertoi toimikunnan äänestyksen tuloksen ja 
kysyi mitä mieltä herrat olivat tuloksen julkistamisesta.

Ne jotka kuvittelivat, että Salminen kuullessaan vaalitoimikun-
nan enemmistön asettuneen häntä vastaan, vetäisi tapahtuneesta 
johtopäätöksensä ja tekisi suosiolla tilaa Saukkoselle, joutuivat ko-
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kemaan ankaran pettymyksen. Salminen näet kehotti epäröimättä 
toimikuntaa ilmoittamaan työnsä tuloksen puoluekokoukselle.

Saukkosen pasmat sekosivat perusteellisesti kun hän kuuli, et-
tei Salminen noin vain antautunutkaan:

Ilmoitin aluksi vaalitoimikunnalle, etten suostu äänestyksen tuloksen ilmoitta-

miseen kokoukselle ja kieltäydyn tehtävästä. Jaosto oli kuitenkin sitä mieltä, 

että tilanne muodostuu kestämättömäksi, jos myös puolueen puheenjohtaja 

kieltäytyy tehtävästä. Sain pyytämäni 3–4 min. miettimisajan, ja sen jälkeen 

suostuin siihen, että vaalitoimikunnan työn tulos ilmoitetaan kokoukselle, kun 

vaalitoimikunnan jaostolla oli se käsitys, ettei kokouksessa tule suoritettavak-

si äänestystä.909

Kokoomuksen historiassa miehet ja asiat olivat riidelleet ennenkin, 
mutta että joku rupeaisi väkipakolla kampeamaan istuvaa puheen-
johtajaa syrjään tai edes harkitsisi moiseen majesteettirikokseen 
ryhtymistä, sitä ei kukaan todellinen konservatiivi voinut käsittää, 
saati hyväksyä. Niinpä ei ollutkaan mikään ihme, että vaalitoimikun-
nan puheenjohtajan ilmoitus siitä, ”että vaalitoimikunnan keskuste-
lun jälkeen toimittamassa äänestyksessä puheenjohtajan suhteen 
oli rehtori Jussi Saukkonen saanut 11 ääntä ja hallitusneuvos Arvo 
Salminen 7 ääntä”, aiheutti varsinkin vanhempien puoluekokous-
edustajien keskuudessa melkoista tuohtumusta.910

Ensimmäisen puheenvuoron käytti päätoimittaja Arvi Tapio-
la, jonka mielestä ei ollut olemassa ”mitään semmoisia painavia 
syitä, että voitaisiin luopua ilman muuta entisestä puheenjohta-
jastamme”. Viitaten nuorten ja naisten liittojen edustajien hieman 
kiistanalaiseen läsnäoloon vaalitoimikunnassa ja toimikunnan ää-
nestyksessä saavutetun tuloksen hajanaisuuteen Tapiola esitti, 
että puoluekokouksessa toimitettaisiin äänestys: ”Salminen kontra 
tämän huonosti suoritetun vaalitoimikunnan vastaehdotus.”911

Toisena ääneen pääsi insinööri Paavo Vatka, nuoren polven 
kiivas edusmies Alastarolta. Vatka agitoi sumeilematta Saukko-
sen puolesta eikä ymmärtänyt alkuunkaan miksi valitulle johtajalle 
olisi pitänyt osoittaa lojaalisuutta. ”Jos me pysymme paikallamme 
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ja katsomme, että henkilö, joka joskus ja kerran on valittu, se on 
kunniavirka, josta ei voida erottaa eikä erota, silloin olemme hyvin 
huonoilla jäljillä”, Vatka julisti.912

Seuraavan puheenvuoron käytti Felix Seppälä, joka säästi kir-
peimmät kommentit päiväkirjaansa ja esiintyi korostetun tasapuoli-
sesti. Seppälä totesi, ettei sisäisen kamppailun tuloksena tapahtuva 
vaihdos puheenjohtajan paikalla hyödyttäisi Kokoomusta millään 
tavalla, päinvastoin ”se tulkittaisiin ulkopuolella erinomaisen pa-
haksi hajaannukseksi meidän keskuudessamme”. Seppälä sanoi 
kunnioittavansa niin Salmista kuin Saukkostakin, mutta suositteli, 
että viimeksi mainittu keskittyisi edelleen työskentelemään Kokoo-
muksen hyväksi puoluehallituksen rivijäsenen ominaisuudessa ja 
unohtaisi haaveet puheenjohtajuudesta ainakin toistaiseksi. Lo-
puksi Seppälä viittasi vielä Saukkosen usein toistamaan vaatimuk-
seen taisteluhengen nostattamisesta ja totesi hieman piikikkäästi, 
että niin hyvä asia kuin taisteluhenki sinällään olikin, tarvittiin Ko-
koomuksen johtamisessa myös muuta, sillä ”taisteluhenki tietyssä 
tapauksessa voi viedä päin seinää, ja siinä suhteessa emme voi 
koskaan moittia, kun on kysymyksessä hallitusneuvos Salmisen 
johtama puolue”.913

Pari puoluekokousedustajaa ehti vielä sanoa sanottavansa en-
nen kuin puheenvuoro annettiin Saukkoselle, joka aloitti valittamal-
la ”hyvin suuresti sitä, että puolueen puheenjohtajakysymyksestä 
on virinnyt tämän laatuinen keskustelu”. Saukkonen kertoi olleen-
sa johdonmukaisesti sillä kannalla, ”että puheenjohtajakysymystä 
ei pidä tässä puolueessa ratkaista äänestyksen perusteella” ja 
näin ollen esittäneensä kaikille niille, jotka olivat hänen puoleensa 
kääntyneet, ettei halunnut olla äänestyksessä vastakkain Salmi-
sen kanssa. ”Minä olen ilmoittanut”, Saukkonen lisäsi, ”että erittäin 
suurin epäilyksin siinä tapauksessa, että hallitusneuvos Salminen 
ilmoittaa luopuvansa puheenjohtajan tehtävästään, voidaan ot-
taa keskusteltavaksi minun puheenjohtajaehdokkuuteni”. Lopuksi 
Saukkonen tähdensi vielä, että puheenjohtajakysymys olisi ”saa-
tava ratkaistuksi hyvässä yhteisymmärryksessä ja asia hoidetuksi 
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siten, ettei tästä synny sellaista käsitystä, että täällä olisivat vas-
takkain puolueen eri ikäkerrostumat”.914

Jos Saukkonen olisi tässä puheenvuorossaan ehdottomasti 
kieltänyt omalla ehdokkuudellaan spekuloinnin, pahoitellut yli-in-
nokkaiden kannattajiensa toimintaa ja pyytänyt Salmista jatkamaan 
Kokoomuksen johdossa, olisi hän saattanut selvitä kiusalliseksi 
käyneestä tilanteessa edes jotenkuten kasvonsa säilyttäen. Ettei 
Saukkonen vain jättänyt näitä eleitä tekemättä, vaan yritti vieläpä 
hyvin kömpelöllä tavalla siirtää johtopäätösvastuuta Salmiselle ja 
jäi odottamaan tämän luopumista, osoitti viimeistään, että Sauk-
konen oli häikäilemätön vallantavoittelija eikä suinkaan sellainen 
nöyränä vuoroaan odotteleva ja nuhteeton nuori isäntä, jollaisena 
pyrki esiintymään.

Salmisen eroilmoitusta ei Ostrobotnialla kuitenkaan kuultu, sil-
lä ”hänet oli ilmeisesti ajoissa toimitettu talosta pois”, kuten Sep-
pälä on päiväkirjaansa merkinnyt. Sen sijaan kuultiin Margit Borg-
Sundmanin intomielinen yksinpuhelu, jossa torjuttiin kaikki KNL:
ää vastaan esitetyt kapinasyytökset ja vakuuteltiin, ettei ”tämä ole 
ikäpolvien kysymys”, vaan ”kautta linjan meitä on huolestuneita ih-
misiä”, jotka ”tahdomme saada tuulta, liikettä, vauhtia, toimintaa, 
muutosta”. Varmistaakseen, että kaikki varmasti olivat ymmärtä-
neet hänen tarkoituksensa, mainitsi tämä 50-vuotias rouvasihmi-
nen vielä erikseen, että oli pyytänyt puheenvuoron sanoakseen: 
”Älkää luulko, että tämä on nuorten tai kenenkään muunkaan kapi-
naa. Hyvät ystävät, ei toki niin saa kukaan luulla. Jos me nuoret ja 
joissakin piireissä naiset, jo harmahtuvat naiset toivomme jotakin 
vauhtia toimintaan, vastuuta, me olemme vain huolestuneita, ei ka-
pinoitsijoita.”915

Tämän esityksen jälkeen pidettiin viiden minuutin mittainen 
tauko, jonka aikana Saukkonen yritti vielä tavoittaa Salmista, mut-
ta tuloksetta. Kun Saukkonen palasi takaisin Ostrobotnian juhlasa-
liin, kohtasi hän kiukkuisen Felix Seppälän, joka käski Saukkosta 
oitis lopettamaan kieroilunsa ja luopumaan koska Salminen ei sitä 
kerran ollut tekemässä.916
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Saukkonen ja hänen kannattajansa alkoivat itsekin käsittää, 
että pelit oli pelattu. Kokousta jatkettaessa agronomi Mauri Seppä 
käytti KNL:n nimissä puheenvuoron ja ilmoitti, että ”me tulemme 
asettumaan yksimielisesti Salmisen taakse, mikäli hän tulee eh-
dokkaaksi asetetuksi”. Hetkeä myöhemmin Saukkonen ilmoitti kiel-
täytyvänsä ”asettumasta ehdokkaaksi puolueen puheenjohtajan 
paikalle sen laatuisen keskustelun ja vielä vähemmin äänestyksen 
jälkeen” ja totesi antavansa ”erittäin suuren arvon sille seikalle”, 
että KNL ”on valmis yksimielisyyden saavuttamiseksi puolusta-
maan nykyistä puheenjohtajaa, hallitusneuvos Salmista”.917

Saukkonen istuuduttua takaisin tuoliinsa kokouksen puheen-
johtaja lausui:

Pyydetyt puheenvuorot ovat käytetyt, ja viimeisen puheenvuoron jälkeen 

minä katson asian käytännöllisesti katsoen ehkä selvitetyksi. Täällä ei ole 

tehty muita ehdotuksia kuin vaalitoimikunnan tieto siellä toimitetusta äänes-

tyksestä. Äänestys koski kahta henkilöä, joista toinen on jyrkästi kieltäytynyt. 

Voiko kokous näin ollen yksimielisesti asettua hallitusneuvos Salmisen kan-

nalle (Kokouksesta: Kyllä! Hyvä! – Yksinäinen ääni: Valitettavasti!).918

Uuden Suomen puoluekokousselostuksissa jätettiin puheenjohta-
jakysymyksestä käyty keskustelu täysin huomiotta ja todettiin aino-
astaan lyhyesti, että puoluekokous oli valinnut Salmisen jatkamaan 
Kokoomuksen puheenjohtajana myös seuraavan kaksivuotiskau-
den. Nuoremman polven edustajien runsaslukuinen osanotto puo-
luekokoukseen lehdessä toki huomioitiin, mutta vain todistuksena 
kokoomuslaisen aatteen voittokulusta. Uuden Suomen mukaan 
puoluekokouksessa vallitsi alusta lähtien ”arvokas isänmaallinen 
juhlatunnelma” ja ”asiain käsittelyssä ilmeni kaikkia kokouksen 
osanottajia elähdyttävä pyrkimys myötävaikuttaa yhteismielin asi-
oiden ratkaisuun”.919

Kokoomuksen sisällä monikaan ei tyytynyt Uuden Suomen 
vakuutteluihin, vaan Saukkosta ja kumppaneita vaadittiin tiukkaan 
sävyyn tilille puoluekokouksen tapahtumista. Sen sijaan, että olisi 
osoittanut kunnioitusta Kokoomuksen johtoa ja konservatismin aa-
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tetta kohtaan tunnustamalla nöyrästi omat ja kannattajiensa syn-
nit, Saukkonen kiisti kaikki juonittelusyytökset ja yritti jopa kääntää 
tilannetta päälaelleen. Puoluehallituksen jäsenille toukokuussa 
1953 lähettämässään kirjeessä Saukkonen ilmoitti olevansa suo-
rastaan loukkaantunut siitä, ”että puoluekokouksen aikana eräät 
puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenet ovat yksityisesti ja 
julkisesti syytelleet minua juonittelusta ja pyrkimisestä puolueen 
puheenjohtajan paikalle”. Väittipä Saukkonen, että puoluekokouk-
sessa nuorten ja naisten edustajat olivatkin itse asiassa olleet niitä, 
jotka puheenjohtajakysymyksestä käydyn ”erittäin ikävänsävyisen 
keskustelun” kuluessa olivat esiintyneet ”asiallisesti ja tasoittavas-
ti”.920

Saukkosen toiminta puoluekokouksen jälkeen osoitti, ettei hän 
ollut ottanut eikä ilmeisesti aikonutkaan ottaa nolosti päättynees-
tä puheenjohtajamanööveristä rakentavassa mielessä opiksensa. 
Tällainen kovapäisyys oli tietysti varsin surullista, sillä niin Saukko-
nen – joka oli jo syksyllä 1951 valitellut, että ei enää viime aikoina 
ollut ”jaksanut syventyä puolueen ideologiaan riittävän syvästi”921 
– kuin hänen nuoret kannattajansakin olisivat voineet käyttää ti-
lanteen hyväkseen ja tarpeellista itsekritiikkiä harjoittamalla sekä 
vanhempia puoluetovereitaan kuuntelemalla yrittää muokata omia 
katsomuksiaan ja toimintatapojaan konservatismin aatteellisiin 
puitteisiin paremmin sopiviksi.

Junnila vs. Saukkonen

Salminen ilmoitti etukäteen, että tulee luopumaan Kokoomuksen 
puheenjohtajan tehtävistä Lahdessa 23.–24. huhtikuuta 1955 pi-
dettävässä puoluekokouksessa. Jottei asiasta olisi jäänyt pienintä-
kään epäselvyyttä, Salminen vahvisti tiedot luopumisestaan vielä 
puoluekokouksen aattona ja korosti, että hänen kantansa oli eh-
dottoman peruuttamaton.922

Kokoomuksen riveissä oli paljon kyvykkäitä ja eri tavoin an-
sioituneita ihmisiä, mutta vain muutamia sellaisia, joiden saattoi 
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kuvitella pystyvän uskottavasti hoitamaan puolueen puheenjoh-
tajan tehtävää. Eräät kokoomuslaiset olivatkin sitä mieltä, että 
Salmisen seuraajaksi olisi valittava professori L. A. Puntila, joka 
oli puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta jonka arveltiin olevan lä-
hellä Kokoomusta. Ajatus ei ollut laisinkaan huono, sillä vankkana 
suomalaisuusmiehenä ja monipuolisesti tieteen, kulttuurin ja valti-
ollisen elämän pelikentillä ansioituneena kansalaisena Puntila olisi 
kytkeytynyt luontevasti siihen Kokoomuksen puheenjohtajien ”pe-
rimyslinjaan”, jonka varhaisempia edustajia olivat esimerkiksi Hugo 
Suolahti, E. N. Setälä, Antti Tulenheimo ja Edwin Linkomies. Pun-
tila ei syystä tai toisesta kuitenkaan tuntenut Kokoomusta omaksi 
puolueekseen ja kieltäytyi puheenjohtajaehdokkuudesta.923

Kokoomuksen aktiivipoliitikoista Päiviö Hetemäki olisi ollut 
luonteva ja epäilemättä erittäin hyvä valinta puolueen uudeksi 
puheenjohtajaksi. Puoluekokouspaikalla Seppälä koettikin saada 
Hetemäen ehdokkuudelle kannatusta, mutta oli auttamatta myö-
hässä, sillä ylivoimainen enemmistö puoluekokousedustajista oli 
jo lyönyt kantansa lukkoon ja valmistautui antamaan äänensä joko 
Saukkoselle tai Junnilalle.924

Saukkosen tukena oli vuonna 1953 voimaansa näyttänyt ”kak-
kosketju”, jonka ytimen muodosti Kokoomuksen Nuorten Liitto. 
Junnilan tukijoukot, joita johti Satakunnan Kokoomuksen toimin-
nanjohtaja Onni Honkasalo, pyrkivät puolestaan hankkimaan eh-
dokkaalleen kannatusta varsinaisen puolueväen keskuudesta. 
Saukkosen ja Junnilan kannattajien jakaantuminen tällä tavoin 
kahtia nuoriin ja vanhoihin onkin epäilemättä eräs keskeisimmis-
tä syistä siihen, että Kokoomuksen vuoden 1955 puheenjohtaja-
kamppailua on usein tarkasteltu sukupolvellisena kysymyksenä. 
Itse ehdokkaiden kohdallahan ei mitään sukupolvellista jakoa voi-
nut tehdä, sillä ikäeroa oli vain runsaat viisi vuotta ja sekin ikään 
kuin väärin päin, koska ”nuorisoehdokas” Saukkonen oli 50-vuoti-
as ja vanhemman polven edustajaksi tituleerattu Junnila vasta 44-
vuotias.925

Junnila oli menestynyt niin ammatillisella kuin poliittisella ural-
laankin huomattavasti Saukkosta paremmin. Junnila oli filosofian 
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tohtori, kansantaloustieteen dosentti ja Kansallispankin johtokun-
nan jäsen. Saukkonen puolestaan filosofian maisteri, historian-
opettaja ja Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori. Junnila oli edennyt 
poliittisella urallaan nousujohteisesti taloudellisista asiantuntija-
tehtävistä puoluehallitukseen, eduskuntaan ja valtiovarainminis-
teriksi. Samalla hän oli luontevasti muuttunut taustavaikuttajasta 
Kokoomuksen talouspolitiikan johtomieheksi ja ottanut paikkansa 
puolueen vaikutusvaltaisimmassa eliitissä. Saukkonen oli jäänyt 
valitsematta kaikissa sodan jälkeisissä eduskuntavaaleissa, mutta 
hän oli kuitenkin tehnyt kansanedustajan työtä vajaat kaksi vuotta 
päästyään varapaikalta eduskuntaan syksyllä 1949. Kokoomuk-
sessa Saukkonen oli pudonnut piiritason vaikuttajaksi sen jälkeen 
kun oli jättänyt KNL:n puheenjohtajuuden ja siihen perustuneen 
puoluehallituspaikan vuonna 1953. Saukkonen oli tehnyt kahdek-
san puheenjohtajavuotensa aikana KNL:ssä hyvää työtä ja vetänyt 
sinne runsaasti uutta väkeä, mutta Kokoomuksen käytännölliseen 
politiikkaan hän ei ollut paljoakaan kyennyt vaikuttamaan, vaikka 
olikin saanut kirjattua muutamia sosiaalipoliittisia teesejään Ko-
koomuksen ohjelmaan.926

Mitä poliittisiin linjakysymyksiin tuli, oli juuri sosiaalipolitiik-
ka se politiikan osa-alue, jonka kohdalla Saukkosen ja Junnilan 
näkemykset menivät jyrkimmin ristiin. Saukkonen oli saanut voi-
makkaan sosiaalisen herätyksen ollessaan jatkosodan aikana 
Aseveljien Liitossa huoltopäällikkönä ja KNL:n puheenjohtajana 
toimiessaan hän oli väsymättä puhunut erilaisten sosiaalisten uu-
distusten tarpeellisuudesta. Junnila ei ollut tyystin vailla sosiaalis-
ta omaatuntoa hänkään, vaan oli valmis myöntämään sosiaalisia 
avustuksia esimerkiksi sotaleskille ja -orvoille. Enimmän aikaa 
Junnila suhtautui kuitenkin kriittisesti sosiaalipolitiikkaan ja katsoi 
sosiaalimenojen kaipaavan reippaita leikkauksia, kuten valtion me-
nojen yleensäkin. Paitsi siitä, että alituiseen kasvamaan pyrkivät 
sosiaalimenot sopivat huonosti yhteen hänen budjetti- ja veropoliit-
tisten tavoitteidensa kanssa, johtui Junnilan kriittisyys sosiaalipoli-
tiikkaa kohtaan myös siitä, että hän pelkäsi erilaisten sosiaalisten 
avustusten passivoivan ihmisiä ja heikentävän heidän luontaista 
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selviytymiskykyään. Halutessaan valottaa sosiaaliavun vaikutusta 
ihmiseen Junnila kertoi toisinaan tarinaa erään satamakaupungin 
lokeista, joita oli jostain käsittämättömästä syystä alettu ruokkia 
kalanperkausjätteillä. Lokit, jotka aikaisemmin olivat joutuneet 
saalistamaan itse kalansa ja taistelemaan selviytyäkseen, tottui-
vat ilmaisiin aterioihinsa niin, etteivät viitsineet enää opettaa poi-
kasiaankaan saalistamaan, vaan ohjasivat nekin jätekasalle. Tätä 
menoa jatkui muutamien lokkisukupolvien ajan. Eräänä kauniina 
päivänä viranomaiset kuitenkin kyllästyivät satamassa mellastaviin 
lokkeihin ja kielsivät niiden syöttämisen perkausjätteillä. Päätös oli 
kuolemantuomio linnuille, sillä ne osasivat vain syödä, mutta eivät 
enää saalistaa ja pian voitiinkin havaita kaupungin koko lokkipopu-
laation kuolleen nälkään.927

Junnilalla ja Saukkosella oli näkemyseroja myös talousjär-
jestelmäkysymyksen suhteen. Junnila kannatti vapaata talous-
järjestelmää ja halusi rajata valtion taloudelliset tehtävät erilaisiin 
infrastruktuurin kehittämishankkeisiin ja hankkeisiin, joiden toteut-
taminen oli välttämätöntä, mutta joita yksityinen yritteliäisyys ei 
esimerkiksi kannattavuussyistä voinut toteuttaa. Ei Saukkonen-
kaan mikään valtiososialisti ollut, mutta suhtautui joka tapaukses-
sa huomattavasti sallivammin valtion taloudelliseen aktiviteettiin 
kuin Junnila.928

Sosiaali- ja talouspolitiikan ulkopuolella Junnilalla ja Saukko-
sella ei ollut suuriakaan poliittisia erimielisyyksiä ja esimerkiksi 
kommunisminvastaisuudessaan he olivat aivan yhtä tiukkalinjai-
sia.929

Junnila ja Saukkonen olivat tunteneet toisensa koko sotienjäl-
keisen ajan ja heidän välinsä olivat muodollisen korrektit. Mitään 
hyviä ystäviä he eivät kuitenkaan olleet, eivätkä sellaisiksi koskaan 
tulleetkaan, mihin politiikkaa enemmän lienee vaikuttanut heidän 
luonteidensa ja käytöstapojensa vastakkaisuus. Junnila oli hillitty 
älykkö- ja gentlemanni-tyyppi, jolla oli varmat mielipiteet asioista, 
mutta joka toisaalta osasi antaa arvon hyvin perustellulle vasta-
argumentille. Saukkonen taas oli juro ja suoraviivainen toiminnan 
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mies, kohtuullisen hyvä puhuja, mutta huono keskustelija, jonka 
oli erityisen vaikea sietää erimieltä olevia. Kun joku erehtyi väit-
tämään vastaan, muuttui Saukkonen pian tulipunaiseksi ja saattoi 
jopa karjumalla ryhtyä opastamaan keskustelukumppaniaan oikeil-
le urille. Mielenmaltin säilyttäminen kaikissa tilanteissa oli Junni-
lalle itsestäänselvyys ja halveksunta olikin hänen päällimmäisin 
tunteensa, kun hän joutui Saukkosen purkausten todistajaksi. It-
sehillintäongelmia pahempi puute Junnilan mielestä oli kuitenkin 
se, ettei Saukkonen hallinnut – siis ainakaan Junnilan käsityksen 
mukaan – poliittisia asiakysymyksiä niin hyvin kuin eturivin kokoo-
muspoliitikon tai sellaiseksi pyrkivän olisi pitänyt hallita.930

Saukkosen tukijoita ei Lahden puoluekokouksen edellä huo-
lestuttanut niinkään se, että heidän ehdokkaansa oli kykyjensä ja 
kokemuksensa puolesta jäljessä kilpailijaansa. Sen sijaan huolta 
aiheuttivat tiedot jotka kertoivat, että puoluekokoukseen valittujen 
edustajien enemmistön muodostivat kansallisseurojen lähettämät 
vanhemman polven kokoomuslaiset, jotka hyvin suurella todennä-
köisyydellä äänestäisivät Junnilaa puheenjohtajanvaalissa, jollai-
nen nyt näytti olevan väistämättä edessä. Vanhojen konservatiivi-
en käännyttämistä Saukkosen taakse ei kannattanut edes yrittää 
ja muutenkin konstit näyttivät olevan vähissä. Sitten Uudenmaan 
Kokoomuksen toiminnanjohtaja Eero Saurama keksi, että puheen-
johtajakisaan voitaisiin houkutella kolmanneksi ehdokkaaksi joku 
vanhan polven luottomies, jotta saataisiin aikaan hajaannusta 
kansallisseurojen lähettämien edustajien keskuudessa. Ajatus oli 
Saukkosen kannattajien mielestä loistava ja Saurama sai siltä is-
tumalta lähteä etsimään sopivaa ehdokasta. Saurama löysi ja on-
nistui suostuttelemaan ehdokkaaksi Arno Tuurnan, joka sopi nuor-
ten tarkoituksiin täydellisesti. 60-vuotias Tuurna oli Kokoomuksen 
kokeneimpia kansanedustajia, mutta vielä paljon enemmän: van-
ha aktivisti ja jääkärivärväri, kadettiupseeri, suojeluskuntamies ja 
mikä parasta Viipurin viimeinen suomalainen kaupunginjohtaja, 
jota siirtokarjalaiset kautta maan palvoivat eräänlaisena heimo-
päällikkönään. Mitä Saurama Tuurnalle puhui tai lupasi, sitä ei 
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tiedetä, mutta tuskin hän ainakaan totuutta kertoi, sillä on vaikea 
uskoa, että Tuurnan kaltainen elävä legenda olisi vapaaehtoisesti 
lähtenyt Jussi Saukkosen aisankannattajaksi.931

Lahden puoluekokouksen ensimmäisenä päivänä, 23. huhti-
kuuta 1955, asetettiin kansallisliittojen edustajista kokoonpantu 
16-jäseninen vaalitoimikunta valmistelemaan puolueen puheen-
johtajan ja puoluevaltuuston muiden jäsenten vaalia. Toimikunta, 
johon nuorten ja naisten liitot eivät tällä kertaa siis saaneet edus-
tajiaan – teki ensin kohteliaisuuskäynnin hallitusneuvos Salmisen 
luo tiedustellakseen ”suostuuko hän asettumaan ehdokkaaksi pu-
heenjohtajan vaalissa”. Salminen kuitenkin ”kieltäytyi ehdottomas-
ti”. Toisena puoluekokouspäivänä vaalitoimikunta ”perinpohjaisen 
harkinnan jälkeen päätti esittää kokoukselle yksimielisesti seuraa-
van ehdotuksen”:

Toimikunta nimeää puolueen puheenjohtajaehdokkaiksi aakkosjärjestyksessä 

herrat Junnilan, Saukkosen ja Tuurnan ja on sitä mieltä, että nämä kaikki ovat 

henkilöitä, jotka pystyvät menestyksellä hoitamaan puolueemme puheenjoh-

tajan vaativan ja vastuunalaisen toimen. Ja edelleen, toimikunta toivoo, että 

kokous asian laatuun ja vaikeuteen katsoen ei ryhtyisi keskusteluun, vaan 

ehdotamme että asia ratkaistaan äänestyksellä niin kuin presidentin vaalissa 

tapahtuu.932

Saukkosen kannattajille vaalitoimikunnan ehdotus puheenjohtajan 
valitsemisesta mahdollisimman vähin puhein sopi erinomaisesti, 
mutta vaalitapaa koskeva ehdotus ei alkuunkaan. Presidentinvaa-
limalli mahdollisine useampine äänestyskierroksineen uhkasi näet 
räjäyttää ”Tuurna-torpedon” pahan kerran ennen aikojansa. Sauk-
kosen leiri ajoikin voimakkaasti ns. kollegiaalista äänestystä, jossa 
äänestettäisiin vain kerran ja voittajaksi julistettaisiin eniten ääniä 
saanut henkilö.

Puoluesihteeri Niilo Honkala piti tärkeänä, että puheenjohta-
jakysymyksessä saataisiin aikaan sellainen ratkaisu, ”että valitun 
puheenjohtajan takana, olkoon hän kuka hyvänsä näistä ehdote-
tuista taikka joku muu, olisi puoluekokouksen enemmistö”. Hon-
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kala muistutti, että enemmistön saamisen tärkeyttä korostettiin 
esimerkiksi tasavallan presidentin vaalia koskevassa hallitusmuo-
don säännöksessä ja eduskunnan puhemiehen vaalia koskevassa 
eduskunnan työjärjestyksen säännöksessä, kuten myös eräissä 
kaupunginjohtajan vaalia koskevissa määräyksissä. Puoluehallitus 
oli etukäteen selvityttänyt juridisilla asiantuntijoilla tällaisen viime 
kädessä enemmistön tahdonilmaisun toteuttavan vaalitapavaih-
toehdon yhteensopivuutta puolueen sääntöjen päätöksentekoa 
koskevien määräysten kanssa. Täysin kiistatonta selvitystä asiaan 
ei saatu, mutta Honkalan kertoman mukaan eräs arvovaltainen ju-
risti oli kuitenkin lausunut käsityksenään, että Kokoomuksen sään-
töjen 7 §:n säännös päätöksenteosta – ”Päätökset tehdään yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin 
määrätä” – nimenomaan edellytti, että viimeisessä äänestyksessä 
olisi vastakkain kaksi ehdokasta.

Honkala päätyi puheenvuorossaan kuitenkin lopulta ehdot-
tamaan ns. kollegiaalista äänestystä, vaikka se oli niin tämän ni-
meltä mainitsemattoman juridisen asiantuntijan käsityksen kuin 
Honkalan oman kannankin vastainen. Honkalan ehdotukselleen 
esittämät perustelut kertovat omaa karua kieltään siitä, millaisiin 
temppuihin Saukkosen tukijoukot olivat valmiita turvautumaan 
saadakseen ehdokkaansa Kokoomuksen puheenjohtajan paikalle. 
Honkalan mukaan

- - - voitaneen pitää täysin selvänä, että kollegiaalisen äänestyksen suoritta-

minen, t. s. että asia ratkaistaan yhdellä äänestyksellä, ei varmastikaan tule 

aiheuttamaan valitusta, mutta sen sijaan on esitetty, että jos käytetään toi-

mikunnan ehdottamaa äänestysmenettelyä, asiasta siinä tapauksessa että 

ratkaisu ei miellytä asianomaista, tultaisiin valittamaan, ja kun on syytä kaikin 

tavoin suojata puoluetta sellaiselta skandaalilta, että puheenjohtajan vaalista 

syntyisi oikeusprosessi, minä, vaikkakin henkilökohtaisesti olen valmis jatku-

vasti tähdentämään sitä, että puolueen puheenjohtajan vaali tulisi toimittaa 

niin, että hänen taaksensa lopuksi muodostuu enemmistö, tässä tapauksessa 

tahtoisin käsityksenäni, johon myös puolueen puheenjohtaja yhtyy, esittää 

puoluekokoukselle, että vaalitoimikunnan ehdotusta ei huomioitaisi vaan asia 
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ratkaistaisiin yhdellä äänestyksellä siten että se ehdokkaista, joka saa eniten 

ääniä, on tullut valituksi.933

Kokoomuksen puheenjohtajaa ei jouduttu ratkaisemaan raastu-
vanoikeudessa, sillä puoluekokous hyväksyi Saukkosen tukijouk-
kojen vaatiman äänestysmenettelyn. Lahden puoluekokouksen 
keskustelupöytäkirja kertoo, että vaalitoimitukseen ryhdyttiin kello 
11.50. Äänivaltaiset puoluekokousedustajat kirjoittivat äänestys-
lippuun haluamansa ehdokkaan nimen – kuka Saukkosen, kuka 
Tuurnan, kuka Junnilan – ja kävivät sitten pudottamassa neljään 
osaan taittamansa lipukkeen vaaliuurnaan. Ääntenlasku sujui no-
peasti ja kello 12.28 kokouksen puheenjohtaja oli valmis julista-
maan vaalin tuloksen: ”Siis vaalin tulos. Saukkonen 183 ääntä, 
Junnila 142 ääntä, Tuurna 45 ääntä, Salminen 1 ääni, ja lisäksi on 
hylätty yksi lippu, johon oli merkitty 3 nimeä. Yhteensä on annettu 
372 ääntä.”934

Näin oli puheenjohtajakysymys ratkaistu ja Saukkonen pääs-
syt päämääräänsä, Kansallinen Kokoomuksen puheenjohtajaksi, 
vähemmistön äänillä ja kyseenalaisin keinoin, mutta päässyt yhtä 
kaikki. Pystyisikö Saukkonen tuota tehtävää uskottavalla tavalla 
hoitamaan, se oli tietysti täysin oma kysymyksensä, johon vasta-
uksen antaisivat vasta tulevat vuodet.

Kokoomuksen lehdistö pyrki parhaansa mukaan tasoittelemaan 
Saukkosen taipaleelle lähtöä ja yritti pitää yllä kuvaa yhtenäisestä 
ja yksimielisestä Kokoomuksesta. Lehdet eivät maininneet äänes-
tykseen joutumisesta mitään ja antoivat muutenkin ymmärtää, että 
puheenjohtajan valinta oli tapahtunut täydellisen yksimielisyyden 
vallitessa.935

Poliittisten vastustajien intressissä ei ollut Kokoomuksen julki-
sivun varjeleminen, eivätkä niiden lehdet jättäneetkään kertomatta, 
että puoluekokouksessa oli jouduttu äänestämään puheenjohta-
jasta. Kommunistilehdet yltyivät puhumaan Kokoomuksen kriisistä 
ja sortuivat kirjoittelussaan tiettyihin asiattomuuksiin, mutta ylipää-
tään ottaen ei poliittisten vastustajien lehdistö yrittänyt tehdä täs-
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tä Kokoomuksen historian ensimmäisestä puheenjohtajanvaalista 
mittojaan suurempaa skandaalia.936

Junnila, Kokoomus ja presidentinvaalit 1956

”Pääasia on, miten saadaan estetyksi Kekkosen 
presidentiksi tulo”

Kokoomus aloitti valmistautumisen vuoden 1956 presidentinvaalei-
hin sangen varhain. Epävirallisissa yhteyksissä kannuja oli valettu 
J. K. Paasikiven toisen presidenttikauden alusta lähtien ja ensim-
mäiset pöytäkirjoihin kirjatut keskustelut presidenttikysymyksestä 
käytiin puoluesihteeri Niilo Honkalan alustuksen pohjalta puolue-
hallituksen kokouksessa 11. tammikuuta 1952.937

Honkala totesi alustuksessaan, että vaikka Paasikiven pre-
sidenttikautta oli jäljellä vielä useita vuosia, niin kysymys tämän 
seuraajasta tasavallan presidenttinä tuli kentällä jo toistuvasti vas-
taan. Honkalan mukaan ”nykyisessä julkisessa elämässämme on 
lähinnä kaksi henkilöä, jotka yleisessä tietoisuudessa tästä pai-
kasta kilpailevat: Kekkonen ja Fagerholm”. ”Jälkimmäinen on saa-
vuttanut kansansuosion, joka ulottuu sangen laajalle oman puolu-
een kannattajapiirin ulkopuolelle, myös porvarillisen väestönosan 
keskuuteen”, totesi Honkala, mutta ei ryhtynyt edes spekuloimaan 
mahdollisuudella, että Kokoomus asettuisi sosialidemokraattisen 
ehdokkaan taakse. Kekkosesta Honkala lausui, ettei tämä ”kai-
kesta päättäen nauti luottamusta minkään muun puolueen kuin 
maalaisliiton keskuudessa eikä sielläkään suinkaan jakamaton-
ta”. Honkalan tietojen mukaan Maalaisliitto oli lähtiessään vuoden 
1950 presidentinvaaleihin Kekkonen ehdokkaanaan menettänyt 
valitsijamiesvaalissa 32,5 % edellisten valtiollisten vaalien ääni-
määrästään. ”Jos kokoomus ilmoittautuisi puolueena Kekkosen 
presidenttiehdokkuuden kannattajaksi, niin se ilmeisesti tulisi me-
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nettämään suhteellisesti vielä paljon enemmän”, totesi Honkala ja 
lisäsi, että ”on siis välttämättä löydettävä oma ehdokas, joka on 
sellainen, että se äänestäjistä tuntuu vakavasti tarkoitetulta”. Pa-
rasta olisi Honkalan mielestä se, että Kokoomus, ruotsalaiset ja 
Kansanpuolue asettaisivat yhteisen ehdokkaan, ”koska näiden 
puolueiden voimin ilmeisesti olisi mahdollisuus saada tämä ehdo-
kas viedyksi viimeiseen äänestykseen”. Puoluesihteeri laskeskeli, 
että sikäli kun viimeisessä äänestyksessä olisivat vastakkain kom-
munistien tukema Kekkonen ja kolmen pienen porvaripuolueen yh-
teisehdokas, niin ei pitäisi olla ”vaikeata aikaansaada, että sosiali-
demokraatit asettuvat muiden porvarillisten puolueiden asettaman 
yhteisehdokkaan kannalle, joka silloin ilmeisesti tulisi valituksi”.

Honkalan alustuksen jälkeen puhui Lauri Aho, joka kannatti 
oman ehdokkaan asettamista ja tähdensi että sopivaa henkilöä 
oli ryhdyttävä ennakkoluulottomasti etsimään. V. A. M. Karikoski 
puolestaan epäili, että ”omaa ehdokasta tuskin on mahdollisuutta 
saada lävitse”, mutta oli kuitenkin sitä mieltä, että asiaa olisi ”ryh-
dyttävä harkitsemaan ja menettelytapaa huolellisesti mietittävä”. 
Keskustelun päätteeksi puheenvuoron käytti Junnila, jonka linja oli 
selkeä: ”Olisi saatava ehdottomasti porvarillinen presidentti, mutta 
se ei voi olla Kekkonen. Vaaleihin mentäessä tulisi olla oma ehdo-
kas tai yhteinen ehdokas kansanpuolueen ja ruotsalaisen puolu-
een kanssa.”938

Junnila osallistui paitsi Kokoomuksen presidentinvaalivalmiste-
luihin – jotka ajautuivat varhaisen aloituksen jälkeen hiljaisempaan 
vaiheeseen – myös muutamiin luonteeltaan salamyhkäisempiin 
hankkeisiin ja yhteenliittymiin, joiden tarkoituksena oli ennen muu-
ta Urho Kekkosen presidentiksi pääsyn estäminen.

Eräs näistä konspiratiivisen presidenttipelin ilmentymistä oli 
”Operaatio perämies”, jonka puitteissa etsittiin keväällä 1953 Kek-
koselle sopivaa vastaehdokasta. Junnila oli mukana operaation 
käytännön toteutuksesta vastanneessa työvaliokunnassa, jonka 
keskushahmo oli tohtori Keijo Alho ja johon kuului lisäksi ainakin 
nuoremman polven sosialidemokraatti Tauno Suontausta. Alho 
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kertoi ministeri Hjalmar J. Procopélle 16. maaliskuuta 1953 lähet-
tämässään kirjeessä miten hän oli eräässä hiljattain pidetyssä työ-
valiokunnan kokouksessa ehdottanut Junnilalle ja Suontaustalle, 
että ”hyväksyisimme kolme ehdokasta, joista isompi poppoo sitten 
valitsisi sen lopullisen”. Alhon ehdokkaat olivat vuorineuvos Paavo 
Viding, professori N. A. Osara ja kansleri P. J. Myrberg. Nämä ei-
vät kuitenkaan kelvanneet Junnilalle ja Suontaustalle. Alho kertoo 
Suontaustan puhuneen Matti Virkkusen ehdokkuuden puolesta ja 
”kun Tuure antoi hänelle sivustatukea, sovimme, että Tauno ottaa 
yhteyden eräisiin johtaviin sosialidemokraatteihin, ennen muuta 
Tanneriin ja Leskiseen, kuullakseen, mitä nämä arvelevat puolu-
eensa suhtautumisesta Mattiin”. Alho itse epäili, etteivät sosiali-
demokraatit aivan ilman muuta hyväksyisi sinivalkoisen pääoman 
lippulaivan kapteenia presidenttiehdokkaakseen ja Virkkusen eh-
dokkuus jäikin vielä odottamaan toteutumistaan.939

Hieman myöhempään ”Operaatio perämieheen” liittyneeseen 
neuvotteluun – josta puolestaan Junnila kertoi kirjeessään Pro-
copélle 22. huhtikuuta 1953 – osallistui myös akateemikko A. I. 
Virtanen, ”joka hyvin voimakkaasti esiintyi Tannerin puolesta kat-
soen, ettei hänen suhteensa enää ole samoja esteitä kuin hiukan 
aikaisemmin”. ”Jos näin olisi, se muuttaisi suuresti koko tilannetta 
operaatiotamme ajatellen”, Junnila myönsi. J. V. Stalinin äskettäi-
sestä kuolemasta huolimatta Junnila epäili, että ”niin suurta muu-
tosta olosuhteissa tuskin kuitenkaan on vielä tällä hetkellä tapahtu-
nut”, vaikka ”tapahtumat voivat tietysti nopeastikin kehittyä”.940

Myöhemmältä ajalta ei ”Operaatio perämiehestä” enää löydy 
tietoja, mutta sen sijaan kylläkin Kerho 56:ksi ristitystä ryhmäs-
tä, jonka tarkoituksena niin ikään oli mitat täyttävän vastaehdok-
kaan löytäminen Urho Kekkoselle. Keijo Alho oli tämänkin ryhmän 
– joka tunnettiin myös lempinimellä ”Kerho Ukkonen” – keskus-
henkilö. Alho ryhtyi ideoimaan ryhmä 56:sta nähtävästi keväällä 
1954. Alkuvaiheessa Alho oli yhteydessä Matti Virkkuseen, joka 
suostuikin mukaan hankkeeseen ja ehdotti lisäksi Junnilan otta-
mista ryhmään. Tämän kolmikon lisäksi Kerho 56:een kuuluivat 
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ainakin Tauno Suontausta, Kekkosen ankarana vastustajana tun-
nettu maalaisliittolainen patriootti E. M. Tarkkanen sekä Vapauden 
Akateemisessa Liitossa kannuksensa hankkineet Eero Hetemäki 
ja Jaakko Numminen. Kerho 56:n taival katkesi kuitenkin alkuunsa, 
sillä ryhmä ehti kokoontua vain kaksi kertaa ennen kuin sen toi-
minta päättyi syksyllä 1954 dramaattisesti Alhon mielenterveyden 
hetkellisen horjahduksen aiheuttaman, yhden poliisimiehen kuo-
lemaan ja toisen haavoittumiseen johtaneen ampumistapauksen 
seurauksena.941

Paasikiven sydänkohtaus loppuvuodesta 1952 ja sitä seuran-
nut tilapäinen työkyvyttömyys olivat saaneet Kokoomuksessa, 
kuten muissakin puolueissa, aikaan pohdintoja koskien ennen-
aikaisten presidentinvaalien mahdollisuutta. Presidentin voimien 
palauduttua pohdinnat kuitenkin jäivät ja pitkän hiljaisen vaiheen 
jälkeen Kokoomuksen presidenttiprojekti lähti todenteolla liikkeelle 
vasta syksyllä 1954.942

Puoluehallituksen kokouksessa 17. syyskuuta 1954 president-
tikysymystä käsiteltiin jälleen puoluesihteeri Honkalan toimiessa 
alustajana. Honkala toisti alustuksessaan pitkälti sen mitä oli sa-
nonut jo vuonna 1952 ja korosti jälleen kolmen pienen porvaripuo-
lueen yhteistyön tärkeyttä.

Alustuksen jälkeen puheenvuoron käytti Junnila, joka aloitti 
toteamalla, että ”pääasia on, miten saadaan estetyksi Kekkosen 
presidentiksi tulo”. Mitä eri ehdokasvaihtoehtoihin tuli, oli Junnila 
sitä mieltä, että jos Kokoomus päättäisi lähteä vaaleihin omalla eh-
dokkaallaan, voisi ehdokas olla Arvi Ahmavaara, jolla oli ”poliitti-
sesti kokemusta ja nuhteeton karaktääri”. Toinen asia oli kuitenkin 
se, ”mitenkä hänen nimensä vetää vaaleissa”. Junnilan käsityksen 
mukaan Ahmavaaraa ei näet varsinkaan Länsi-Suomessa tunnettu 
riittävästi. Seuraavaksi Junnila nosti esille Sakari Tuomiojan nimen 
ja kysyi ”olisiko jo varhain neuvoteltava Tuomiojan ehdokkuudesta 
muiden kanssa”. Vaalien pääasiaa silmällä pitäen Junnilan heitti 
vielä ilmoille ajatuksen porvarillisen yhteisehdokkaan hankkimi-
sesta ”maalaisliiton oppositiosta”, ts. vanhojen oikeistoagraarien 
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piiristä. ”Maalaisliiton taholla katsotaan, että ainoa tällainen olisi 
Kalliokoski”, lopetti Junnila pohdintansa.

Seuraavaksi puhui Hetemäki, joka oli sitä mieltä, ettei ehdokas-
kysymystä saada ratkaistuksi ”yksinomaan omassa keskuudessa 
keskustelemalla, vaan ottamalla selvää, mitä kansa ajattelee”. Pu-
heenvuoronsa päätteeksi Hetemäki kysyikin puoluehallitustovereil-
taan: ”Miten olisi, jos suoritettaisiin asiassa Gallup-tutkimus.” Kel-
lään ei ollut esittää ”luonnostaan tarjoutuvaa” – Lauri Ahon termiä 
käyttääkseni – vaihtoehtoa Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi, 
joten puoluehallitus päätyi yksimielisesti kannattamaan ajatusta 
Gallup-tutkimuksen tekemisestä.943

Kokoomuksen keskustoimistosta lähti pian puoluehallituksen 
kokouksen jälkeen puolueen jokaiselle 423 kansallisseuralle sekä 
25 naisten ja 179 nuorten yhdistykselle kyselykaavake, jossa pyy-
dettiin ehdotuksia Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Moinen 
järjestödemokraattinen ele aivan ilmeisesti yllätti kokoomuslaiset, 
sillä keskustoimistoon palautui vain 122 kyselyä, joten vastauspro-
sentiksi tuli vaatimaton 19,1. Aktiivisimpia oltiin Oulun läänin kan-
sallisliitosta, jossa vastausprosentti kohosi 38,7:ään; passiivisim-
pia puolestaan Pohjois-Savossa, jossa vastausprosentti jäi 6,8:
aan.944

Vastanneiden ylivoimainen suosikki Kokoomuksen president-
tiehdokkaaksi oli Arvi Ahmavaara, joka oli kyselykaavakkeissa 
asetettu ensimmäiselle ehdokassijalle 42, toiselle 20 ja kolman-
nelle 12 kertaa. Kun ensimmäiset sijat kerrottiin kolmella ja toiset 
kahdella, saatiin Ahmavaaran vertausluvuksi 178. Toiseksi kyse-
lyssä sijoittui A. I. Virtanen, joka oli asetettu ensimmäiseksi 24, toi-
seksi 19 ja kolmanneksi 6 kertaa, ja jonka vertausluvuksi tuli näin 
ollen 116. Kolmas oli Sakari Tuomioja, joka oli 10 kertaa ykkönen, 
15 kertaa kakkonen ja 10 kertaa kolmas, vertausluvun ollessa 70. 
Sijoille 4–10 kyselyssä päätyivät: Arvo Salminen, Paavo Ravila, 
N. A. Osara, Tuure Junnila, J. K. Paasikivi, Arno Tuurna ja Edwin 
Linkomies. Kaikkiaan 59 eri henkilön nimi oli kirjoitettu kyselykaa-
vakkeisiin ainakin kerran. Hajaääniä saivat mm. K.-A. Fagerholm, 
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Väinö Tanner, L. A. Puntila, A. F. Airo ja Viljami Kalliokoski, mutta 
kokoomuslaisia tunnelmia hyvin kuvaten yhteenkään kaavakkee-
seen ei ollut kirjoitettu Urho Kekkosen nimeä.945

Puolueyhteisölle suunnatun kyselyn jälkeen ja osin sen poh-
jalta Kokoomus teetti Suomen Gallupilla kyselyn, jonka avulla oli 
tarkoitus kartoittaa laajempien piirien näkemyksiä presidenttiky-
symyksessä. Tätä kyselyä varten laadittuun lomakkeeseen oli kir-
jattuna valmiiksi seuraavat nimet, joista haastateltujen oli valittava 
suosikkinsa: Arvi Ahmavaara, K.-A. Fagerholm, Urho Kekkonen, 
Eino Kilpi, N. A. Osara, Paavo Ravila, Eero Rydman, Arvo Sal-
minen, Väinö Tanner, Sakari Tuomioja ja A. I. Virtanen. Samaan 
aikaan Suomen Gallupin kyselyn kanssa Kokoomuksen keskus-
toimisto lähestyi vielä kertaalleen myös kansallisseuroja, joiden 
johtokunnan jäseniä pyydettiin valitsemaan arkkipiispa Ilmari Sa-
lomiehen ja presidentti J. K. Paasikiven nimillä täydennetystä Gal-
lupin listasta kolme suosikkiaan ja asettamaan ne paremmuusjär-
jestykseen.946

Tuomioja menestyi erittäin hyvin yli 1 500 haastattelua käsittä-
neessä Suomen Gallupin kyselyssä, saaden yksinään lähes kaksi 
kertaa niin suuren kannatuksen kuin kuusi muuta porvarillisen op-
position edustajaa yhteensä. Kysely osoitti myös, että Tuomiojan 
kannatus jakaantui huomattavan tasaisesti eri yhteiskuntaryhmien 
osalle: johtavan henkisen työn tekijäin keskuudessa kannatus oli 
27 %, keskiluokan 23 %, talonpoikaisväestön 15 % ja maa- ja met-
sätyöväen keskuudessa 10 %. Tuomiojan kannatus eri puolueiden 
kannattajien keskuudessa oli seuraava: Kansanpuolueen 36 %, 
Kokoomuksen 34 %, sosialidemokraattien 16 %, Maalaisliiton ja 
ruotsalaisten 8 % sekä kommunistien 5 %. Gallupin kyselyyn vas-
tanneilta kysyttiin lisäkysymyksenä vielä miksi vastaaja kannatti 
juuri sitä ehdokasta kuin kannatti. Tuomiojaa kannattaneista 32 % 
mainitsi syyksi tämän tasapuolisuuden ja puolueettomuuden sekä 
sen ettei Tuomioja ollut puoluemies. Tuomiojan ”hyvä hallitus” oli 
sekin jäänyt mieliin, sillä 18 % perusteli kantaansa tällä seikalla. 
Tuomioja jyräsi myös kansallisseuroille tehdyssä kyselyssä ja otti 
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selvällä erolla ykkössijan ennen edellisen kyselyn voittanutta Arvi 
Ahmavaaraa. Kolmas oli nyt A. I. Virtanen ennen Arvo Salmista, 
Paavo Ravilaa ja Ilmari Salomiestä.947

Samaan aikaan kun kyselyillä hankittiin tietoa puolueväen ja 
laajempien piirien näkemyksistä, kävivät Kokoomuksen johtomie-
het omia neuvottelujaan ja tekivät yksityisluontoisia tiedusteluja 
koskien eri henkilöiden halukkuutta ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. 
Hetemäki kävi Esa Kaitilan ja Nils Meinanderin kanssa kolmen pie-
nen porvaripuolueen yhteistoimintaa koskevia neuvotteluja, jotka 
eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään. Tuloksettomaksi jäivät myös 
Junnilan ja Matti Raipalan keskustelut A. I. Virtasen kanssa, sillä 
viimeksi mainittu suhtautui ajatukseen Kokoomuksen president-
tiehdokkuudesta ”jokseenkin torjuvasti”. Salminen puolestaan kävi 
arkkipiispa Ilmari Salomiehen puheilla, mutta tämäkään ei katso-
nut voivansa myötävaikuttaa Kokoomuksen presidentinvaalipon-
nistuksiin.948

Kokoomuksen presidenttiehdokaskysymys näytti kiteytyvän 
valinnaksi päivänpolitiikasta vuoden 1954 vaalien jälkeen vetäy-
tyneen kokoomuspatriarkka Arvi Ahmavaaran ja Suomen Lontoon 
suurlähettilään tehtävässä 1. maaliskuuta 1955 aloittaneen Sakari 
Tuomiojan välillä.949

Kokoomuksen puoluehallitus päätyi kokouksessaan 21. huhti-
kuuta 1955 esittämään puoluevaltuustolle, että presidenttiehdok-
kaaksi nimitettäisiin Tuomioja, joka ei kylläkään ollut asiasta mi-
tenkään innoissaan, mutta joka oli yhtä kaikki antanut myöntävän 
vastauksen Junnilan ja Teuvo Auran esittämään tiedusteluun mah-
dollisesta presidenttiehdokkuudesta.950

Puoluevaltuuston kokouksessa 23. huhtikuuta Lauri Aho ja 
Niilo Honkala alustivat presidenttikysymyksestä. Kumpikin puhui 
lämpimiä sanoja Ahmavaarasta. Aho totesi mm., että Ahmavaara 
olisi persoonallisuutensa puolesta sekä ”kokemukseltaan, kyvyk-
kyydeltään ja kansalaiskunnoltaan - - - mitä sopivin presidenttieh-
dokkaaksi ja tasavallan päämiehen paikalle”. Honkala puolestaan 
piti Ahmavaaraa yhtenä aikakauden kaikkein kunnioitettavimmista 
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suomalaisista ja myönsi, että ”sen vuoksi on hyvin vaikeata mennä 
näin korkealuokkaisen oman puolueen miehen ohitse hakemaan 
jotakin muuta”.

Aho ja Honkala päätyivät kuitenkin suosittamaan Tuomiojan ni-
mittämistä presidenttiehdokkaaksi, koska – kuten Aho asian ilmaisi 
– ”meidän on pyrittävä saamaan sellainen ehdokasnimi, jolla on 
kantovoimaa myös omien piiriemme ulkopuolella”. Tuomiojalla sitä 
oli, kuten tehdyt kyselyt osoittivat ja Aho arvelikin, että Tuomiojan 
nimissä ”kulkevalla vaaliliitolla voisi valitsijamiesvaaleissa olla erit-
täin suuria mahdollisuuksia ja että hänen nimensä myös itse presi-
dentinvaalissa olisi sellainen, jonka avulla voitaisiin päästä meidän 
kannaltamme onnelliseen lopputulokseen”. Ahoa ja Honkalaa ei 
haitannut ensinkään se, ettei Tuomioja ollut kokoomuslainen vaan 
liberaali. Aho vakuutti puoluevaltuuston jäsenille, että ”Tuomiojan 
poliittiset ja yleiset mielipiteet ovat myös sellaisia, että ne vastaa-
vat kokoomuksen yleistä ajatuskantaa” ja Honkala muistutti, että 
”konservatismi on monta kertaa ennenkin sulattanut itseensä ete-
viä liberaaleja”.

Jos Tuomiojassa jokin asia arvelutti, niin hänen Suomen Pan-
kin pääjohtajakaudellaan sattuneet ulkomaankaupan lisensointiin 
liittyvät väärinkäytökset, joita oli vuodesta 1952 alkaen riepoteltu 
lehtien palstoilla. Tuomiojaan kohdistuneet epäilyt – jotka koskivat 
lähinnä toimivallan ylityksiä tiettyjen kysymysten hoidon yhteydes-
sä – eivät Kokoomuksen puoluehallituksen tekemien selvitysten 
mukaan kuitenkaan olleet niin raskauttavaa laatua, että ajatus 
Tuomiojan presidenttiehdokkuudesta olisi niiden takia kannattanut 
hylätä. ”On kuitenkin otettava huomioon”, Aho totesi, ”että vas-
tustajien ja nimenomaan maalaisliiton taholta tullaan käyttämään 
kaikkia keinoja kokoomuksen nimeämän ehdokkaan aseman hei-
kentämiseksi, ja silloin riittävät asiaksi myös epämääräiset vihjailut 
ja syytökset”.951

Puoluevaltuuston kokouksessa virisi Ahon ja Honkalan alus-
tuksien jälkeen vilkas keskustelu presidenttikysymyksestä. Ei kui-
tenkaan siitä, tulisiko Tuomioja nimetä vai ei – hänen henkilönsä 
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hyväksyttiin mukinoitta – vaan siitä, tulisiko nimeäminen tehdä heti, 
ts. Lahden puoluekokouksessa, joka oli samana päivänä alkamas-
sa, vai vasta esimerkiksi syyskuussa, jolloin nimeämistä varten 
pitäisi kutsua koolle ylimääräinen puoluekokous. Puoluehallituk-
sessa oli keskusteltu samasta asiasta kahta päivää aikaisemmin 
ja päädytty lykkäämisen kannalle. Puoluehallituksen päätöksen 
valtuustolle kertonut Aho myönsi, että ratkaisun lykkääminen mer-
kitsi tietyn ”psykologisen hetken käyttämättä jättämistä”. Toisaalta 
oli Ahon mukaan muistettava, ”että tärkeintä ei ole tämän hetken 
mieliala ja joukkojen innostus juuri tällä hetkellä, vaan se, että vaa-
li-innostus ja aktiivinen taistelutahto vain kasvavat sitä enemmän 
mitä lähemmäksi vaalit tulevat”. Liian pitkä kampanja saattaisikin 
uuvuttaa kannattajat, muistutti Aho ja kehotti ottamaan päätökses-
sä huomioon myös lisenssijutut, joiden tiimoilta varmasti oli odotet-
tavissa vastapropagandaa. Laajan keskustelun jälkeen puolueval-
tuusto tuli puoluehallituksen linjoille ja suositteli puoluekokoukselle 
”presidenttiehdokkaan lopullisen nimeämisen siirtämistä ensi syk-
syyn”.952

Lahden puoluekokouksessa presidenttiehdokaskysymystä kä-
siteltiin toisena kokouspäivänä 24. huhtikuuta. Alustuspuheenvuo-
ron käyttänyt Salminen totesi, ettei Kokoomuksen taholla ole halut-
tu kiirehtiä presidenttiehdokkaan nimeämisessä, ”kuten pari muuta 
puoluetta on tehnyt, maalaisliitto jopa runsaasti toista vuotta ennen 
itse vaalia.”953 ”Syy, miksei kokoomus ole vielä nimennyt lopullista 
ehdokastaan, on lähinnä se, että vaaliin on vielä pitkä aika eikä ole 
suotavaa, että vaalikamppailu, josta saattaa tulla hyvinkin kova, jo 
näin varhaisessa vaiheessa pääsisi vauhtiin”, perusteli Salminen 
ja ryhtyi sitten selostamaan presidenttiehdokaskysymyksen käsit-
telyä puoluevaltuustossa. Salmisen tarkoituksena oli epäilemättä 
asioiden esittäminen siten, että puoluekokous kypsyisi tekemään 
päätöksen, joka olisi linjassa puoluehallituksen ja puoluevaltuuston 
päätöksien kanssa niin ehdokkaan nimen kuin nimeämisajankoh-
dankin suhteen. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen Salmisen olisi ehkä 
kannattanut ensin perustella lykkäämispäätös juurta jaksain puo-
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luekokousedustajille ja vasta sitten nostaa esille Tuomiojan nimi, 
eikä päinvastoin kuten hän teki. Kävi näet niin, että puoluekokous-
väki puhkesi voimakkaisiin suosionosoituksiin kesken Salmisen 
esityksen tämän ilmoitettua puoluevaltuuston asettuneen Tuomi-
ojan nimeämisen kannalle, eikä ilmoitusta seuranneen yleisen in-
nostuksen vallitessa monikaan enää jaksanut kuunnella Salmisen 
lykkäyspäätökselle esittämiä perusteluja.954

Keskustelussa selvä enemmistö puheenvuoron käyttäjistä 
kannatti Tuomiojan nimeämistä heti. Salminen ei halunnut tehdä 
nimeämisajankohdasta puoluekokouksen ja puoluevaltuuston vä-
listä arvovaltakysymystä, vaan ehdotti vastoin alkuperäistä kan-
taansa, että lopullinen päätös tehtäisiin välittömästi, mutta niin että 
”annamme tämän päätöksen sanamuodon muotoilemisen pienelle 
toimikunnalle, joka uudelleen sen tuo tänne ja kokous saa sen hy-
väksyä”.955

Salmisen ehdotuksen mukaisesti laadittiin seuraavasti kuuluva 
julkilausuma, jonka puoluekokous yksimielisesti hyväksyi:

Kansallisen Kokoomuksen 28. puoluekokous toteaa, että tasavallan presiden-

tin korkealle ja vastuulliselle paikalle on pyrittävä saamaan henkilö, joka ah-

taista puoluepoliittisista ryhmäsidonnaisuuksista vapaana kykenee saamaan 

valtion päämiehelle välttämättömän arvonannon ja luottamuksen. Puolueko-

kous toteaa, että suurlähettiläs Sakari Tuomiojalla on laaja kannatus puolu-

eessa ja koko kansakunnan keskuudessa. Puoluekokous pitää häntä erittäin 

ansioituneena valtakunnan päämiehen paikalle ja päättää yksimielisesti yhtyä 

kannattamaan hänen valitsemistaan tasavallan presidentiksi.

 Puoluekokous edellyttää, että puolueen järjestöt kaikkialla maassa 

saattavat vaalivalmistelut voimakkaaseen käyntiin päämääränä kohottaa val-

takunnan ensimmäiselle paikalle henkilö, jolla on parhaat edellytykset koota 

rikkinäinen kansa jälleen sisäisesti eheäksi. Ei ahdasrajainen puoluemies, 

vaan valtakunnan mies tasavallan presidentiksi! Tämä olkoon koko kansan 

tunnus!956

Julkilausuma oli luettavissa seuraavana päivänä Uuden Suomen 
etusivulta, jolla käsiteltiin myös Tuomiojan ansiokasta elämänkaar-
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ta. Ylistys jatkui lehden pääkirjoituksessa, jossa todettiin mm., että 
”suurlähettiläs Tuomioja on sanan parhaassa mielessä suomalai-
sen demokratian mies, jonka katsomustavan juuret ovat syvällä 
kansallisen ja kansakunnan yhteistä etua tarkoittavan ajatuksen 
maaperässä”.957

Kokoomuksen järjestölehti Nykypäivä ei myöskään säästellyt 
kehujaan, vaan totesi etusivullaan Tuomiojan olevan ”mies, johon 
luotetaan” ja lausui pääkirjoituksessaan, että ”suurlähettiläs Tuomi-
ojan loistava elämänkaari, hänen ansionsa valtakunnan palveluk-
sessa ovat poikkeuksellisen kyvyn ja etevyyden osoitus. Sellaista 
ansioluetteloa kuin on hänellä, ei ole kellään toisella tämän hetken 
presidenttiehdokkaalla eikä sitä hänen ikäisensä miehen saavu-
tuksena voitane osoittaa enempää menneisyydestä kuin tulevai-
suudestakaan.”958

Hufvudstadsbladet totesi Tuomiojan nimeämisen, mutta ei 
kommentoinut tapahtunutta millään lailla. Helsingin Sanomat ih-
metteli puoluevaltuuston ja puoluekokouksen eriäviä näkemyksiä 
presidenttiehdokkaan nimeämisajankohdasta ja kyseli lisäksi, oliko 
Kokoomus lainkaan tiedustellut presidentti Paasikiven jatkohaluja 
ennen kuin ”ryhtyi nimeämään uutta miestä puolueen ulkopuolel-
ta”.959

Suomen Sosialidemokraatti ei käsitellyt Kokoomuksen presi-
denttiehdokkaan nimeämistä uutissivuillaan eikä pääkirjoituksis-
saan, vaan jätti asian kommentoinnin pakinoitsija Nikodemuksen 
hoidettavasti. Tämäkään ei halunnut ottaa kantaa ”ehdokkaan 
avuihin ja ominaisuuksiin”, mutta katsoi olevan aihetta lausua, että 
valitsemalla ehdokkaan oman piirinsä ulkopuolelta kykypuolueena 
itseään mainostava Kokoomus ”itse allekirjoitti itselleen oman po-
liittisen köyhäntodistuksensa”.960

Maakansa uhrasi Uusi Suomi pois lukien pääkaupungin lehdis-
tä eniten palstatilaa Kokoomuksen presidenttiehdokkaan nimeä-
miselle. Asiallista sisältöä ei Maakansan kirjoituksissa paljoakaan 
ollut, vaan lehti keskittyi lähinnä ilkamoimaan sillä, ettei Kokoomus 
löytänyt omista riveistään presidenttiehdokasta: ”Ei kelvannut van-
ha Ahmavaara, Salmisesta puhumattakaan.”961



440

Vapaa Sana totesi, että vaikka Tuomioja olikin ollut ”niin varo-
vainen, että ei ole edes uskaltanut liittyä mihinkään puolueeseen”, 
oli tämä ”kuitenkin kaikissa tähän asti saavuttamissaan asemissa 
tunnollisesti ja jopa etevästi palvellut suurpääoman etuja”, mikä se-
litti lehden mukaan Kokoomuksen taholla Tuomiojaa kohtaan tun-
nettua luottamusta. Työkansan Sanomat puolestaan arvioi Kokoo-
muksen hyväksyneen Tuomiojan ehdokkaakseen, koska tämä oli 
Amerikan hyvä ystävä. Kokoomuksen valinta osoitti viimeksi mai-
nitun lehden mielestä myös, ”ettei puolueen omassa keskuudessa 
löydy henkilöitä, joita voitaisiin edes vaalipropagandassa asettaa 
ehdolle”.962

Sakari Tuomioja – valtakunnan mies

Tuomiojan presidentinvaalikampanjan suunnittelu käynnistyi pian 
Kokoomuksen puoluekokouksen jälkeen ja toukokuun 1955 lop-
puun mennessä kampanjan ja sen kestäessä harjoitettavan pro-
pagandan päälinjat oli saatu hahmotelluksi.963

”Yleissuunnitelma presidentinvaalipropagandaa varten 1955–
56”, jonka puoluehallitus hyväksyi 27. toukokuuta, oli Niilo Hon-
kalan käsialaa. Suunnitelman aluksi esiteltiin joukko lähestyvään 
presidentinvaaliin liittyviä erityispiirteitä, niistä ensimmäisenä se, 
että ”presidentin vaalin tulisi luoda edellytykset poliittiselle suun-
nanmuutokselle, erityisesti talouspolitiikassa”. Toiseksi kiinnitettiin 
huomiota siihen mielipidetutkimusten osoittamaan seikkaan, että 
”perusasenne suurella osalla kansalaisia on torjuntaluontoinen: on 
estettävä eräs määrätty henkilö pääsemästä presidentiksi, sitten 
vasta pohditaan kenestä se tulee”, mikä tarjosi tavallista suurem-
mat käyttömahdollisuudet preventiiviselle propagandalle. Muita 
kampanjassa ja propagandassa huomioon otettavia erityispiirteitä 
olivat vaalitaistelun alkaminen poikkeuksellisen aikaisin sekä se, 
että Maalaisliiton ehdokkaalla oli ”huomattavia rasituksia: a) kom-
munistien kannatus; b) arvostelua kestämättömät elämäntavat; c) 
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epäonnistunut talouspolitiikka; d) epäluotettavuus (ulkopoliittises-
ti)”.

Mitä Kokoomuksen ehdokkaan ominaisuuksiin ja niiden hyö-
dyntämiseen tuli, katsottiin suunnitelmassa, että pääainekset Tuo-
miojan propagandaan oli ”saatavissa seuraavilta alueilta”:

– puolueiden ja ryhmien ulko- ja ennen kaikkea yläpuolella oleva tasapuoli-

nen, kiihkoton, kokoava

– valtiontalouden ja talouselämän tuntemus

– suuri hallinnollinen ja poliittinen kokemus

– etevä, tietorikas, kielitaitoinen, tasapainoinen ja lujaluontoinen

– omaa edellytykset hoitaa ulkopoliittisia suhteita itään ja länteen 

Propagandan pääsuunnista ja aikajaksoista todettiin mm., että 
propaganda oli ”suunnattava jäsenistön ulkopuolelle määrätietoi-
sesti ja suunnitelmallisesti”, oli mentävä syrjäkulmille ja asutus-
keskuksissa toimittaessa huomioitava laitaosat. Kesä oli varattava 
lehtipropagandalle, kesäjuhlille ja henkilökohtaiselle valistustyölle, 
syksy puolestaan kenttävalistukselle ja politiikalle. Jouluna alkaisi 
loppurynnäkkö, jonka aikana erityistä huomiota kiinnitettäisiin tor-
junta- ja vastapropagandaan. Tästä jaksotuksesta huolimatta olen-
naista oli, ettei kampanjaan jäisi ”kuolleita kausia”, vaan että tahti 
jatkuvasti tiivistyisi vaalien lähestyessä.964

Junnila ei ulkomaanmatkan takia voinut osallistua Tuomiojan 
kampanjan alkuvalmisteluihin Suomessa. Aivan syrjässä Junnila 
ei tapahtumien kulusta kuitenkaan ollut, sillä hänen 5. toukokuuta 
alkanut kuusiviikkoinen matkansa suuntautui Lontooseen. Junnila 
oli liikkeellä Kansallispankin asioissa, mutta niin kiire Junnilalla ei 
suinkaan ollut, etteikö hän olisi useampaankin otteeseen ennät-
tänyt istua iltaa Tuomiojan seurassa ja käydä tämän kanssa kes-
kusteluja tulevasta presidentinvaalikampanjasta. Junnila kirjoitti 
Lontoossa ollessaan myös pitkähkön puheluonnoksen Tuomiojan 
syksylle suunniteltua puhekiertuetta silmällä pitäen. Mainittakoon 
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vielä, että Junnila tapasi Lontoon-matkansa aikana ensimmäisen 
kerran ministeri Tauno Jalannin, Kekkosen entisen henkiystävän, 
josta sittemmin oli tullut tämän ankara vihamies. Junnila ja Parii-
sissa ”vapaaehtoisessa maanpaossa” varakkaana liikemiehenä 
elellyt Jalanti löysivät oitis yhteisen sävelen ja heistä tuli ystävät 
lopuksi ikäänsä, joskin on lisättävä, että Jalannin suoraviivaisuus 
toisinaan hirvitti Junnilaa, joka oli mieltynyt hieman hillitympään 
tyyliin.965

Tuomiojan vaalikampanjan toteuttamisesta vastasi vaaliliitto, 
jonka muodostivat Kokoomus ja Tuomiojan 5. kesäkuuta president-
tiehdokkaakseen nimennyt Vapaamielisten Liitto. Tuomiojan vaali-
liiton johtava elin oli päätoimikunta, johon Kokoomus valitsi edus-
tajikseen Jussi Saukkosen, Lauri Ahon, Päiviö Hetemäen ja Niilo 
Honkalan, Vapaamielisten Liitto puolestaan Teuvo Auran ja Lauri 
Levämäen. Päätoimikunnan lisäksi muodostettiin kaksi muuta toi-
mikuntaa: rahoitustoimikunta, jota johti Hetemäki ja johon kuului-
vat mm. Aura ja Junnila sekä propagandatoimikunta, johtajanaan 
Levämäki. Myöhemmin vaaliliitolle asetettiin vielä työvaliokunta, 
johon kuuluivat Aura, Hetemäki, Junnila, Levämäki ja Saukkonen, 
joista kolme ensin mainittua olivat alusta lähtien muodostaneet 
eräänlaisen sisärenkaan, joka käytännössä vastasi Tuomiojan hy-
väksi tehtävän vaalityön päälinjojen vetämisestä. Aura, Hetemäki 
ja Junnila hoitivat yhdessä Leo Tujusen kanssa myös yhteydenpi-
don vaaliliiton ja Lontoossa olevan ehdokkaan välillä.966

Junnila oli aktiivisella panoksella mukana kaikessa olennai-
sessa Tuomiojan kampanjaan liittyvässä, mutta aivan erikoisen 
tarmokkaasti Junnila paneutui kampanjan rahoitukseen. Rahoi-
tuskuviot työllistivät Junnilan lisäksi kaikkia muitakin rahoitustoi-
mikunnan jäseniä, sillä toimikunnalle asetettiin lähtökohtaiseksi 
tavoitteeksi 35 miljoonan markan hankkiminen, mikä osoittautui 
alimitoitetuksi arvioksi kampanjan kokonaiskustannuksista, jotka 
nousivat kaikkiaan 48 708 606 markkaan. Maksamattomia las-
kuja vaaliliiton tileillä oli pahimmillaan 12 miljoonan edestä, mut-
ta lopulta tilit saatiin kuin saatiinkin täsmäämään. Enimmän osan 
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Tuomiojan vaaliliiton tuloista muodostivat elinkeinoelämältä tulleet 
lahjoitukset. Erityisen avokätisesti Tuomiojan kampanjaa tuki met-
säteollisuus, joka vastasi yli puolesta elinkeinoelämältä saadus-
ta tuesta. Niin merkittävä kuin elinkeinoelämän panos olikin, on 
paikallaan todeta, että Tuomiojan vaaliliitto sai lahjoituksia myös 
lukuisilta yksityisiltä kansalaisilta, jotka halusivat olla omalta osal-
taan edistämässä Tuomiojan mahdollisuuksia presidentinvaalissa. 
Mainittakoon esimerkkinä, että Tuure Junnilan vaimo Kaija Junnila 
järjesti Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä teatteriesityksiä, joi-
den noin 250 000 markan suuruisen tuoton hän lahjoitti Tuomiojan 
vaaliliitolle toivoen, että lahjoitus ”käytettäisiin tehostetun ilmoitte-
lun kustannusten peittämiseen”.967

Tuomiojan ensiesiintyminen presidenttiehdokkaana tapahtui 
Kokoomuksen Nuorten Liiton järjestämässä suvijuhlassa Tamme-
lassa 31. heinäkuuta 1955. Tuomiojan pohjavireeltään vahvasti 
isänmaallinen puhe, jota oli saapunut paikan päälle Saaren kan-
sanpuistoon kuulemaan alun viidettä tuhatta ihmistä, oli poliittisilta 
osiltaan sangen konsensushenkinen, mutta piti toisaalta sisällään 
myös vallitsevien olojen ja eräiden ajan ilmiöiden kirpeää arvoste-
lua.

Tuomioja lausui puheessaan kauniita sanoja suomalaisesta 
nuorisosta ja Suomen kansasta yleensäkin. Erityisesti presidentti-
ehdokas ylisti Suomen kansan ”elämänvoimaa ja elämisentahtoa, 
sen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteishenkeä”, joka ”tuli 
näkyviin uljaalla ja rohkaisevalla tavalla kansamme suuressa itse-
näisyystaistelussa, johon toisen maailmansodan myllerryksessä 
jouduimme” ja joka ”näkyy myös monissa muissa suurissa saa-
vutuksissa, joihin poliittisen elämän ja monipuoluejärjestelmämme 
puutteista huolimatta olemme itsenäisyytemme aikana päässeet 
taloudellisissa, sivistyksellisissä, yhteiskunnallisissa ja valtiollisis-
sa oloissamme”.

Politiikassa suomalainen yhteishenki oli saanut ilmauksensa 
ensinnäkin siinä, että ”me olemme - - - ulkopoliittisissa suhteissa 
löytäneet raskaiden koettelemusten jälkeen tien, joka on osoittau-
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tunut onnelliseksi ja jota kansamme suurella yksimielisyydellä kul-
kee”, lausui Tuomioja ankkuroituen näin selvästi Paasikiven linjalle. 
”Perustavaa laatua olevana suurena myönteisenä saavutuksena” 
Tuomioja noteerasi myös sen, että ”puoluetaistelujen keskelläkin 
on juopa sosialidemokraattisen kansanosan ja ns. porvarillisen 
kansanosan välillä, talouspoliittisia erimielisyyksiä lukuun ottamat-
ta, mennyt umpeen”. Unohtaa ei sopinut myöskään ”sitä tavatonta 
taloudellista vaurastumista, joka maassamme on itsenäisyyden 
aikana tapahtunut” ja jonka ”turvin olemme voineet huomattavasti 
kehittää sosiaalisia ja sivistyksellisiä olojamme”. Tämän kaikkien 
puolueiden myötävaikutuksella tapahtuneen kehittämistyön ”mer-
kitystä kansamme eheydelle ja henkiselle ja ruumiilliselle tervey-
delle ei voida yliarvioida”, Tuomioja tähdensi.

Niin paljon positiivista kuin eri piirien yhteistyöllä olikin saatu ai-
kaan, ei Tuomiojan mielestä ollut ”toiselta puolen syytä vaieta siitä 
seikasta, että puoluetoiminnan luonne on vuosien kuluessa eräis-
sä suhteissa aikaisemmasta muuttunut huonoon suuntaan”. ”Aat-
teellisuus ja ihanteellisuus näyttävät - - - kaikonneen valtiollisesta 
toiminnasta” ja ”aatteellisilta linjoilta on siirrytty yhä suuremmassa 
määrässä aineellisten kysymysten pariin”. Tämä kehityssuunta oli 
johtanut moniin ristiriitoihin, joista Tuomioja nosti esille porvarien ja 
sosialistien talouskysymyksiä koskevat erimielisyydet sekä ristirii-
dat maatalouden piirissä toimivien ja muun kansan välillä.

Talouskysymyksistä puhuessaan Tuomioja korosti vapaan 
talousjärjestelmän paremmuutta valtiojohtoiseen talouteen ver-
rattuna, mutta korosti, että ne ajat ovat ”olleet ja menneet, jolloin 
vapaamielinen oppisuunta katsoi valtiolle kuuluvan vain jonkinlai-
sen poliisitehtävien hoitamisen yhteiskunnassa yleensä ja myös 
talouselämässä”. ”Olemassaolon taistelussa heikot tarvitsevat yh-
teiskunnan suojelutoimenpiteitä ja myös ovat oikeutetut tällaista 
suojaa saamaan”, totesi Tuomioja ykskantaan. Tuomioja myönsi, 
että sosialistien ja porvarien talousnäkemyksissä oli periaatteel-
liselta kannalta katsoen suuri ero, mutta uskoi toisaalta, että oli 
mahdollista ”päästä yksityiskohdissa järkevästi sovittelemalla ko-
konaisuuden kannalta tyydyttäviin tuloksiin”.
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Maatalouskysymyksiä koskevien ristiriitojen syyksi Tuomioja 
arveli sitä, etteivät eri kansalaisryhmät ”riittävästi tunne toistensa 
olosuhteita ja ongelmia, vaan tarkastelevat helposti asioita vain 
omasta näkökulmastaan”, jolloin ”kokonaisuus ja maan ja kansan 
paras helposti unohtuu ja omat huolet ja pulmat saavat suhteetto-
man suuret mittasuhteet”. Asiallisesti ottaen ei maatalouden ase-
masta ja sen kehittämisen tarpeellisuudesta olisi Tuomiojan mie-
lestä pitänyt vallita minkäänlaisia erimielisyyksiä, koska oli täysin 
selvää, ”että maataloudella on tulevaisuudessakin tärkeä merkityk-
sensä” ja että ”se tulee jatkuvasti muodostamaan välttämättömän 
osan kansantaloudestamme”. Mitä maataloustuotannolle asetet-
taviin tavoitteisiin tuli, piti Tuomioja pyrkimistä omavaraisuuteen 
”luonnollisena ja tarkoituksenmukaisena ratkaisuna”. Omavarai-
suustavoitteen ohella toisena tärkeänä tavoitteena oli Tuomiojan 
mukaan pidettävä ”sellaista tuotannon tehokkuutta, että maata-
loustuotteiden hinnat voidaan pitää kohtuullisessa suhteessa mui-
den tuotteiden ja muiden maiden hintoihin verrattuna”.

Puheensa lopuksi Tuomioja kiinnitti vielä huomiota muutamiin 
valtiollisen elämän epäterveisiin ilmiöihin, jotka ”todistavat ennen 
kaikkea puolueiden piiriin pesiytynyttä rappeutuneisuutta, jonka 
leviämiselle olisi pantava sulku”.

Tuomioja totesi jo kauan aikaa valitetun sitä, ”että asiantunte-
musta edustavat arvostelukykyiset ja yleistä arvonantoa nautti-
vat henkilöt eivät ole riittävässä määrin halukkaita osallistumaan 
valtiolliseen elämään”, koska siinä ”vallalle päässyt henki ei heitä 
miellytä”. Ja vaikka tällainen kyvykäs henkilö olisikin tullut valituksi 
esimerkiksi eduskuntaan, ei hänellä ”siellä yleensä ole paljon sa-
nomista, koska kussakin ryhmässä ’sisärengas’ määrää”, pahoit-
teli Tuomioja.

Poliittisten johtajien madaltunut taso oli toinen epäterve ilmiö, 
johon Tuomioja katsoi aiheelliseksi puuttua. Tuomiojalla ei sinänsä 
ollut mitään johtopaikoilla tapahtuvaa uudistumista vastaan, mutta 
koska monilla uusilla johtajilla oli ”halua johtaa ja hallita, mutta ei 
monia muita edellytyksiä yhtä suuressa määrässä”, oli valtiollinen 
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elämä Tuomiojan mukaan saanut ”valitettavan vahvan, sanoisinko, 
öykkärimäisen piirteen ja valtataistelun luonteen”.

Kolmanneksi ja viimeiseksi Tuomioja puuttui vielä ulkopar-
lamentaaristen painostusjärjestöjen härskeihin toimintatapoihin. 
Tuomiojan mielestä järjestöjen eduskuntaan ja hallitukseen kohdis-
tamat painostustoimet eivät vain laskeneet valtiovallan arvostusta 
kansalaisten silmissä, vaan olivat suoranainen uhka suomalaiselle 
kansanvallalle: ”Jos kuljetaan kansanvaltaisen järjestyksen vaati-
mus huulilla, mutta voimakeinoja väärinkäyttäen teoin synnytetään 
epäjärjestystä, heikennetään yhteiskuntamme rakennetta ja myös 
sen pohjaa, joka on juuri tuo kansanvalta.”968

Tuomiojan ensiesiintyminen presidenttiehdokkaana sai osak-
seen varsin suurta huomiota. Kokoomuksen järjestölehti Nykypäi-
vä tiesi kertoa, että eräs asianharrastaja oli ”puhetta seuranneen 
viikon kuluessa maan lehdistä leikannut 189 sitä koskevaa erilaista 
kirjoitusta”. Kokoomuksen keskustoimistossa puolestaan laskettiin, 
että puheen johdosta oli kirjoitettu kaikkiaan noin 200 palstametriä 
tekstiä.969

Pääkaupungin sanomalehtien suhtautuminen Tuomiojan pu-
heessaan esittämiin ajatuksiin oli odotetun kaksijakoista. Kommu-
nistilehdet ja Maakansa olivat enemmän tai vähemmän kriittisiä ja 
pitivät erityisesti Tuomiojan kirpeäsanaista analyysiä valtiollisen 
elämän epäterveistä ilmiöistä yliampuvana. Kauppalehden, Uuden 
Suomen ja Nykypäivän mielestä tuo analyysi oli sitä vastoin mitä 
oikeaan osunein ja puhe kokonaisuutena ottaen vakuuttava avaus 
vaalikampanjalle. Nykypäivän käsityksen mukaan presidenttiehdo-
kas Tuomiojan vakuuttava ensiesiintyminen osoitti myös, että tämä 
oli ”kelvollinen jatkamaan sitä kunnioitettujen valtiomiestemme sar-
jaa, jonka edeltäjät muodostavat”.970

Vaikka Tuomiojan puheen sisältöä koskevat arviot menivätkin 
ristiin, löytyi kannattajien ja vastustajien näkemyksistä toisaalta 
myös tiettyä yhteneväisyyttä. Molemmissa leireissä oltiin nimittäin 
sitä mieltä, ettei Tuomiojan esiintyminen ollut mikään varsinainen 
puhetaidollinen mestarinäyte. Eräs äärivasemmistolainen kynä-
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mies arvioi Tuomiojan puhetaitonsa puolesta kehnoimmaksi kai-
kista presidenttiehdokkaista ja KNL:n suvijuhlien osanottajistakin 
vain kuusi prosenttia kiitti juhlien jälkeen tehdyssä mielipidekyse-
lyssä Tuomiojan puheen esityksellisiä ansioita.971

Puhujakorokkeelle ei Tuomiojan puolesta voinut kukaan nous-
ta, mutta puheiden laatimisessa presidenttiehdokas sai kampan-
jan aikana runsaasti apua mm. Hetemäeltä, Auralta ja Junnilalta. 
Puheenkirjoittajat eivät yrittäneet tehdä Tuomiojasta sana-akro-
baattia, vaan pyrkivät ja ilmeisesti varsin hyvin onnistuivatkin myö-
täilemään ehdokkaan henkilökohtaista tyyliä, sillä kampanjapu-
heet olivat järjestään – kuten Erkki Tuomioja on todennut – ”hyvin 
asiallisia ja esitelmänomaisia, vähän värittömiä ja kaikkia ylisanoja 
välttäviä”.972

Tammelan avauksen jälkeen Tuomioja kiersi kahteen otteeseen 
pitämässä puheita eri puolilla Suomea, ensin syyskuussa 1955 ja 
sitten aivan valitsijamiesvaalien kynnyksellä 2.–14. tammikuuta 
1956. Kumpikin puhekiertue sai aikaan selvän nousun Tuomiojan 
kannatusluvuissa, joten liian suurta painoarvoa ei puhetaidollisille 
seikoille ole syytä antaa. Kokoomuksen keskustoimisto olisi halun-
nut, että Tuomioja olisi tehnyt laajan kierroksen myös marraskuun 
puolivälissä, mutta puheiden pitämistä ja näytteillä oloa inhonnut 
Tuomioja kieltäytyi lähimpien neuvonantajiensa suostumuksella 
kunniasta.973

Sisältönsä puolesta Tuomiojan myöhemmät kampanjapuheet 
noudattelivat pitkälti Tammelan puheen viitoittamaa linjaa ja olivat 
niin ollen omiaan vahvistamaan haluttua kuvaa Tuomiojasta puo-
lueiden yläpuolella olevana ”valtakunnan miehenä”, kuten Lauri 
Ahon keksimä vaalilause kuului. Valtakunnallinen teema korostui 
myös tukijoiden puheissa ja kirjallisessa vaalimateriaalissa, jossa 
sen ohella pidettiin näkyvästi esillä Tuomiojan ”hyvän hallituksen” 
aikaansaannoksia sekä esiteltiin ehdokkaan henkilökohtaisia omi-
naisuuksia ja ansiokasta elämänkaarta.974

Ainoa merkittävämpi muutos, joka Tuomiojan puheissa kam-
panjan kestäessä tapahtui, oli se, että ulkopolitiikan osuus niissä 
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kasvoi. Alun perin Tuomioja oli ajattelut käsitellä puheissaan vain 
vähän ulkopolitiikkaa ja kampanja-avauksessaan Tammelassa hän 
kuittasikin koko aihealueen edellä siteeratulla maininnalla raskai-
den koettelemusten jälkeen löydetystä tiestä. Lähinnä Hetemäen 
suostuttelutyön tuloksena Tuomioja tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin 
ja kohdisti jo syyskuussa 1955 pitämissään puheissa suhteellisen 
paljon huomiota ulkopolitiikkaan. Tuomiojan ulkopoliittisista näke-
myksistä koostettiin sittemmin myös erillinen lentokirjanen.975

Sanomalehtimieskursseilla 6. syyskuuta pitämässään puhees-
sa Tuomioja totesi, että pyrkimys ”ulkonaiseen turvallisuuteen” oli 
koko itsenäisyyden ajan ollut Suomen ulkopolitiikan johtavana aja-
tuksena ja tähdensi, että ”riippumatta maailmanpolitiikan tilanne-
vaihteluista Suomen kaltaisessa asemassa olevan pienen maan 
turvallisuudelle on ratkaiseva merkitys sen suhteilla naapureihin”.

Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet ”ovat tällä hetkellä 
paremmat kuin koskaan aikaisemmin itsenäisyytemme aikana”, 
mistä Tuomiojan mukaan saatiin Suomen osalta kiittää ennen 
kaikkea presidentti Paasikiven järkähtämättömän johdonmukaista 
ulkopolitiikkaa. ”On itsestään selvää” ja ”Suomen etujen mukaista”, 
totesi Tuomioja, ”että tätä linjaa edelleen jatketaan ja syntynyttä 
luottamuksellista ilmapiiriä maittemme välillä aina vaalitaan”.

Suomella ja Ruotsilla oli ”monisatavuotinen yhteinen historia”, 
minkä seurausta Tuomioja arveli olevan sen, ”että kansojemme vä-
lillä sivistyksellinen ja taloudellinen vuorovaikutus jatkuvasti on ol-
lut vilkasta ja rikasta”. Tätä vuorovaikutusta oli luonnollisesti pyrit-
tävä edistämään jatkossakin, mutta unohtaa ei Tuomiojan mukaan 
sopinut myöskään laajempia skandinaavisia yhteyksiä. Niiden hoi-
tamisen kannalta olisi Tuomiojan mielestä eduksi, jos Suomi voisi 
liittyä Pohjoismaiden Neuvoston jäseneksi.

Niin tärkeitä kuin hyvät naapuruussuhteet olivatkin, eivät ne 
yksinään riittäneet ulkoisen turvallisuuden takeiksi, vaan keskei-
nen merkityksensä oli myös ”kansan puolustustahdolla ja maan-
puolustuksen valmiudella”. Tuomioja korosti, ettei Suomi saisi 
missään oloissa muodostua sotilaalliseksi tyhjiöksi ja linjasi, että 
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jo rauhan aikana oli ”taloudellisen kantokykymme rajoissa koetet-
tava kehittää puolustuslaitostamme mahdollisimman tehokkaaksi” 
ja pyrittävä siihen, ”että me sodan sattuessa pystymme tekemään 
mahdolliset yritykset käyttää aluettamme sotatarkoituksiin kannat-
tamattomiksi”.

Todettakoon Tuomiojan sanomalehtimieskursseilla pitämästä 
puheesta vielä lopuksi, että siihen sisältyi muun ohella myös hyvin 
hienovarainen viittaus Porkkalan palauttamista koskeviin toiveisiin, 
jotka oli lähempänä toteutumistaan kuin puhuja ehkä itsekään osa-
si aavistaa.976

Sanomalehdet julkaisivat 7. syyskuuta – siis Tuomiojan puhetta 
seuranneena päivänä – uutisen, joka kertoi presidentti Paasikiven 
ja hänen viisihenkisen seurueensa matkustavan Moskovaan run-
saan viikon päästä, 15. syyskuuta. Kuten tunnettua, tuon matkan 
aikana sovittiin Porkkalan alueen palauttamisesta Suomelle sekä 
YYA-sopimuksen jatkamisesta 20 vuodella.977

Porkkalan palautus oli luonnollisesti kaikkien suomalaisten yh-
teinen ilonaihe, mutta se oli myös eräänlainen kruunu Paasikiven 
elämäntyölle ja antoi sitä paitsi vahvan piristysruiskeen Moskovan 
matkalla näkyvässä roolissa olleen pääministeri Kekkosen presi-
dentinvaalikampanjalle. Kekkosen tukijat eivät ujostelleet kirjata 
Porkkalan palauttamista päämiehensä meriittilistalle ja vihjailivat 
runollisesti, että enemmänkin olisi mahdollisesti tulossa, jos Suo-
men kansa vain ymmärtäisi äänestää oikean miehen presidentik-
si:

Soittelee Urho Kaleva

soiton Suomelle sorean,

rauhan raukoille rajoille,

ystävyyden yli maitten,

takaisin poloisen Porkkalan,

ehkä kauniin Karjalankin.978
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Kokoomuksessa oltiin erittäin hyvin selvillä siitä, että Neuvostolii-
tolle sotilaallisesti tarpeettomaksi käyneen Porkkalan alueen pa-
lauttaminen takaisin Suomelle oli ennen muuta osa vastikään al-
kanutta suurvaltapoliittista ”hymykampanjaa”, kuten Honkala asian 
ilmaisi. Porkkalan palauttamiseen liittyvät kotimaiset propaganda-
aspektit eivät silti nekään jääneet kokoomuslaisilta huomaamatta ja 
varsinkin puolueen lehdistö pyrki parhaansa mukaan selittämään, 
että ”Paasikivi toi Porkkalan kotiin” eikä suinkaan Kekkonen.979

Tuomiojan vaalikampanjaan ei Porkkalan palautus aiheutta-
nut muutoksia eikä Kekkosen tapauksen johdosta saama propa-
gandahyöty myöskään heijastunut negatiivisesti Kokoomuksen 
ehdokkaan kannatusluvuissa. Tuomiojan kannatus oli päinvastoin 
kasvusuunnassa ja eräässä syyskuun 1955 puhekiertueen aikana 
tehdyssä mielipidemittauksessa hän oli noussut jo toiselle sijalle, 
ohittaen selvästi sosialidemokraattien ehdokkaan K.-A. Fagerhol-
min.980

Mielipidemittausten mukaan Kekkonen oli suomalaisten suo-
sikki uudeksi tasavallan presidentiksi, mutta ns. Kremlin vaalipiiris-
sä hänen oli tyytyminen kakkossijaan. Siellä näet luotettiin Paasi-
kiveen ja toivottiin tämän jatkavan presidenttinä maaliskuun 1956 
jälkeenkin. Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläs Viktor Lebedev 
oli kertonut näistä toiveista Paasikivelle jo kesäkuussa 1955. Van-
ha valtionpäämies oli ollut Neuvostoliiton osoittamasta luottamuk-
sesta hyvillään ja antanut Lebedeville lupauksen siitä, ettei aina-
kaan julkisesti etukäteen tulisi kieltäytymään jatkokaudesta.

Paasikivi olisi ollut paha vastus kenelle tahansa, mutta varsin-
kin Kekkoselle, joka saattoi selviytyä voittajaksi presidentinvaalissa 
vain idästä käskynsä ottavien kotikommunistien tuella, Paasikiven 
kohtaaminen vaalissa oli suoranainen kauhuskenaario. Kekkonen 
halusikin kaikin keinoin välttää yhteenottoa Paasikiven kanssa ja 
ehdotti heti itänaapurin toiveista kuultuaan, että Paasikivi valittai-
siin poikkeuslailla tasavallan presidentiksi vielä yhden kuusivuotis-
kauden ajaksi. Paasikivi olisi kauden päättyessä jo 91-vuotias, jo-
ten oli enemmän kuin todennäköistä, ettei hän jaksaisi koko kautta, 
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vaan parhaimmillaankin vain pari kolme vuotta, minkä Kekkonen 
epäilemättä otti huomioon ehdotusta tehdessään.

Paasikivi tiedosti itsekin iän tuomat rajoitukset, mutta ei kiinnit-
tänyt lainkaan huomiota esimerkiksi siihen, että poikkeuslailla olisi 
anastettu Suomen kansalta hallitusmuodossa vahvistettu tärkeä 
valtiollinen perusoikeus, oikeus osallistua tasavallan presidentin 
valintaan. Kekkosen kysyessä Paasikiveltä mitä mieltä tämä olisi, 
jos hän ottaisi eduskunnan syksyllä kokoontuessa poikkeuslakiasi-
an esille ryhmissä, vanha herra tosin kursaili selvän vastauksen 
antamista asiaan kuuluvalla hartaudella. Ensin hän sanoi halu-
avansa päästä jo vapaaksi presidentin tehtävistä, mutta kiiruhti 
heti lisäämään: ”Mutta olen kasvanut sellaisessa ilmapiirissä, että 
kukaan kansalainen ei ole oikeutettu kieltäytymään palvelemasta 
maataan, jos jotenkin yleisesti katsotaan, että hänen palveluksen-
sa ovat maalle tarpeelliset.”

Kekkonen tulkitsi presidentillisen kursailun niin, ettei Paasiki-
vellä ollut mitään sitä vastaan, että hän alkaisi selvittää puoluei-
den suhtautumista poikkeuslakiin. Kekkonen ryhtyi toimeen, mutta 
turhaa kiirettä välttäen ja vasta Moskovan matkan jälkeen. Ensin 
Kekkonen otti poikkeuslakivaihtoehdon esille Maalaisliiton kes-
kushallituksen työvaliokunnassa, missä se ei kuitenkaan saanut 
kannatusta. Asiasta ei innostuttu muuallakaan. Sosialidemokraatit 
olivat jo aikaisemmin asettuneet kielteiselle kannalle Paasikiven 
uudelleenvalintaan nähden ja Kekkosen läheisten puoluetoverien 
suorittamat tunnustelut osoittivat, ettei poikkeuslakia kannatettu 
missään muussakaan ryhmässä.981

Dokumentteja, jotka kertoisivat poikkeuslakikysymyksen käsit-
telystä Kokoomuksen eduskuntaryhmässä, ei ole säilynyt. Juhani 
Suomi on ”Kuningastie” -teoksessaan – tältä osin ilmeisesti lähin-
nä erääseen Paasikiven päiväkirjamerkintään nojautuen – kuiten-
kin tulkinnut asioiden kulkua seuraavasti: ”Junnila viestitti kokoo-
muksen puolesta, että ryhmä oli valmis hyväksymään Paasikiven 
sillä ehdolla, ettei Maalaisliitto asettaisi enää milloinkaan Kekkosta 
presidenttiehdokkaakseen. Kun ehto torjuttiin, kokoomuskin aset-
tui vastustamaan poikkeuslakia.”982
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”Sanomalehdissä esiintyneitten mainintojen johdosta” Kokoo-
muksen puoluehallituksen työvaliokunta otti poikkeuslakikysymyk-
sen käsiteltäväkseen 13. lokakuuta. Työvaliokunta päätti suositella 
seuraavana päivänä kokoontuvalle puoluehallitukselle ”asettumis-
ta sille kannalle, että nykyisissä normaaleissa oloissa ei ole syytä 
hallitusmuodon edellyttämästä presidentinvaalimenettelystä poik-
keamiseen”. Puoluehallitus toimi suosituksen mukaisesti ja päätti 
lisäksi saattaa kannanoton perusteluineen julkisuuteen.983

Paasikivi oli pettynyt ja nyreissään poikkeuslakihankkeen 
kaatumisen takia. Vanha valtionpäämies ei kuitenkaan kokonaan 
luopunut mahdollista jatkokautta koskevista aatoksistaan, vaan 
antoi edelleen ymmärtää, ettei velvollisuudentuntonsa takia voisi 
kieltäytyä, jos suuri enemmistö – hän puhui jopa 90 prosentista 
– toivoisi hänen jatkavan.984

Moista enemmistöä tuskin nähtäisiin ilman ulkopuolista asioi-
hin puuttumista, mutta omat mahdollisuutensa Paasikivellä kieltä-
mättä oli vielä poikkeuslakihankkeen kaatumisen jälkeenkin. Ne 
tosin rajoittuivat lähinnä siihen, että hänet vedettäisiin varsinaisen 
vaalitoimituksen viimeisillä kierroksilla esille ns. mustana hevose-
na. Tällaista vaihtoehtoa pitivät silmällä ainakin eräät Kekkosen 
vastustajat, joskaan eivät Paasikiven itsensä takia, vaan torjuak-
seen tämän avulla pahimman mahdollisen vaihtoehdon, Kekkosen 
valinnan tasavallan presidentiksi.

Junnila pohti Tuomiojalle 14. lokakuuta lähettämässään kirjees-
sä aivan avoimesti Paasikivi-kortin käyttömahdollisuuksia, mikä ei 
kuitenkaan johtunut siitä, että Junnila olisi menettänyt uskonsa 
Tuomiojan vetovoimaan. Asia oli aivan päinvastoin, sillä kuten Jun-
nila ehdokkaalle itselleen kertoi: ”Olen optimistinen, suorastaan 
sangen optimistinen, Sinun vaaliliittosi saaman äänimäärän suh-
teen.” Viimeisillä äänestyskierroksilla saattaisi Junnilan mukaan 
kuitenkin tulla eteen ongelmia:

Sinun kolmanteen äänestykseen saamisesi edellyttää molempien kansan-

puolueiden tukea, ja olen sikäli pessimistinen, että pelkään ruotsalaisten 

enemmistön antavan tukensa Fagerholmille ja kansanpuolueen menevän ha-
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jalle Sinun ja Kekkosen suhteen, vaikka enemmistö ehkä kallistuisikin Sinun 

taaksesi. Jos kommunistit pysyvät uskollisena Kekkoselle, saattaa näin ollen 

syntyä niin inhoittava tilanne, että viimeisessä äänestyksessä ovat vastakkain 

Kekkonen ja Fagerholm. Tällaisen mahdollisuuden torjumiseksi olisin henki-

lökohtaisesti valmis jopa Ukon uudelleenvalintaan, koska hänestä sentään 

päästäisiin vähemmässä kuin 6 vuodessa. Meikäläisissä piireissä on kuiten-

kin Ukon suhteen jyrkkää vastustustakin, tietenkin siitä syystä, että hänen 

valitsemisensa ei paljoa poikkea Kekkosen valinnasta.985

Tämä oli varhaista ja ”toistaiseksi aika löyhää spekulointia”, minkä 
Junnila myönsi itsekin, olivathan ratkaisevat äänestyskierrokset 
tuossa vaiheessa vielä neljän ja valitsijamiesvaalitkin kolmen kuu-
kauden päässä.986

Tuomiojan vaaliliiton valitsijamiesehdokkaat asetettiin loka-
marraskuun vaihteessa. Ehdokkaiden joukossa oli Ahmavaaran, 
Salmisen, Hetemäen ja Junnilan kaltaisia valtakunnallisesti tunnet-
tuja kokoomuspoliitikkoja, vapaamielisten koko kärkikaarti Teuvo 
Auran johdolla sekä eräitä politiikan ulkopuolella kuuluisuutta saa-
neita suomalaisia, joista mainittakoon esimerkkeinä kenraalit A. F. 
Airo ja Aarne Sihvo. Näiden tunnettujen nimien rinnalla ehdokkai-
na esiintyi lukuisa määrä sellaisia matalan profiilin kokoomusaktii-
veja, joiden tunnettavuus rajoittui lähinnä oman maakunnan piiriin: 
istuvia ja entisiä kansanedustajia, puoluevaltuuston jäseniä ja kan-
sallisliittojen johtohenkilöitä. Ehdokaslistoilla oli lisäksi monia, jopa 
yllättävänkin monia poliittisissa piireissä aivan tuiki tuntemattomia 
henkilöitä, joiden mukaan ottamisella lienee pyritty lähinnä ilmen-
tämään Tuomiojaan liitettyjä puoluepoliittisen sitoutumattomuuden 
ja valtakunnallisuuden teemoja.987

Lähes kaikki Tuomiojan vaaliliiton tunnetuimmat poliitikkoeh-
dokkaat oli asetettu ehdolle useammassa kuin yhdessä vaalipiiris-
sä, kuten tuohon aikaan vielä oli mahdollista tehdä. Junnila ei ollut 
poikkeus, vaan hän joutui käännyttämään kansaa Tuomiojan taak-
se Satakunnan lisäksi myös Helsingissä. Junnilan ei varmaankaan 
ollut aivan helppo löytää kalenteristaan tilaa kaikille kaksoisehdok-
kuuden mukanaan tuomille ylimääräisille puhetilaisuuksille, sillä 
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hän harjoitti pankinjohtajan ja kansanedustajan töidensä ohella 
edelleen ahkerasti myös ”kansantaloudellisen matkasaarnaajan” 
tointaan ja joutui sitä paitsi istumaan miltei päivittäin kaiken maail-
man poliittisissa kokouksissa. Ihmeellisellä tavalla Junnila näyttää 
kuitenkin suoriutuneen tuosta kaikesta ja löytäneen vielä aikaa eri-
näisten artikkelien kirjoittamiseenkin.988

Junnila seurasi Tuomiojan vaalitilaisuuksissa pitämissään pu-
heissa uskollisesti kampanjan valtakunnallista ja eri intressipiirien 
välisiä ristiriitoja tasoittelemaan pyrkivää johtoteemaa. Vastates-
saan Satakunnan Kansan kysymykseen ”Minkä takia juuri Tuomi-
oja on se mies, joka tasavallan presidentin korkeasta asemasta 
käsin voi parhaiten ohjata olojemme kehittymistä myönteiseen 
suuntaan?” Junnila lausui niin ikään kuin suoraan kampanjakäsi-
kirjasta: ”Hän on maltillinen, tasapuolinen ja objektiivinen, ja kun 
hän lisäksi on pysytellyt sivussa varsinaisesta puoluepoliittisesta 
taistelusta, hänellä on näiden ominaisuuksiensa takia erittäin hyvät 
mahdollisuudet tulla todellakin koko Suomen kansan presidentiksi, 
eikä vain joidenkin ryhmäkuntaetujen varjelijaksi korkealta paikalta 
käsin.”989

Tilaisuuden luonteen sen salliessa Junnila saattoi toki vähän 
irrotellakin. Niinpä hän piti esimerkiksi Kansallisteatterin pienellä 
näyttämöllä 9. tammikuuta 1956 järjestetyn vaalijuhlan alkajaisiksi 
kepeällä huumorilla höystetyn puheen, joka Kauppalehden mukaan 
”todisti vaalipropagandaakin voitavan tehdä sekä lennokkaasti että 
hauskasti”. Asiaan kuuluvien, mutta tällä kertaa tavanomaista vä-
rikylläisemmin sanakääntein esitettyjen ylistysten ohessa Junnila 
rohkeni myös hieman piikitellä yleisön joukossa istunutta Tuomi-
ojaa ja totesi mm. vanhaa kiikkalaista sanontaa käyttäen, että tä-
män saaminen mukaan vaalikiertueille oli ajoittain ollut ”niin kuin 
hevosta hankeen ajaisi”. Sinänsä pidättyvä suhtautuminen näyt-
teillä kuljettamiseen ja kieltäytyminen ”alistumasta pelkän gramo-
fonilevyn tai nurkkakolportöörin osaan” olivat Junnilan mukaan kyl-
läkin Tuomiojalle pelkästään kunniaksi. Kiertäminen ympäriinsä ja 
itsensä toistaminen jopa sadoissa puhetilaisuuksissa oli Junnilan 
mielestä näet presidenttiehdokkaan arvolle sopimatonta puuhaa. 
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Ihanteellista olisikin, jos presidenttiehdokkaat ajattelisivat vallanhi-
mon kiusaaman, muttei sen vielä sokaiseman Macbethin tavoin:

Jos sallimus mua kuninkaaksi tahtoo

se minut kruunatkoon, en itse liiku.

Ja ellei asiaa haluttaisikaan jättää Herran haltuun, olisi Junnilan 
mukaan joka tapauksessa paikallaan harkita

- - - eikö seuraavissa vaaleissa sittenkin olisi jonkinlaisesta yhteisestä sopi-

muksesta parasta palata vanhaan suomalaiseen käytäntöön, jonka mukaan 

presidenttiehdokkaat itse eivät kierrä kyliä ja kaupunkeja valitsijoita käännyt-

tämässä, vaan antavat toisten – ja mikä vielä parempi, aikaisempien tekojen-

sa ja niihin perustuvan yleisen renomméensa – hoitaa puolestaan puhujan 

tehtävät.990

”Tosiasioita ja valheväittämiä”

Puoluesihteeri Honkala halusi hyödyntää torjuntapropagandassa 
mahdollisimman tehokkaasti sekä Kekkosen ”poliittiset rasituk-
set” että tämän ”arvostelua kestämättömät elämäntavat”. Honka-
lan tavoitteena ei kuitenkaan ollut Kekkosen itsetarkoituksellinen 
parjaaminen, vaan nimenomaan Tuomiojaan liitettyjen positiivisten 
ominaisuuksien korostaminen Kekkosen kielteisten ominaisuuksi-
en avulla. Tämä tavoite oli kristallinkirkkaana nähtävissä Honka-
lan toukokuussa 1955 laatimassa vaalipropagandan yleissuunni-
telmassa. Torjuntapropagandan itsestään selvänä lähtökohtana 
Honkala piti kommunistiteemaa, jonka ympärille Tuomiojaa suosiva 
vastakkainasettelu oli näyttävästi rakennettavissa, koska ”Kekkos-
ta kannattaa 50 % kommunisteista”, mutta ”Tuomiojaa kannatta-
vat vähiten kommunistit”. Lisäksi oli tarkoituksena esitellä ”juopot-
televan hotellitappelijan vastakohtana - - - kodin piirissä viihtyvä 
perheenisä”, ”kielitaidottoman nurkkakuntapoliitikon vastakohtana 
kielitaitoinen kansainvälisesti tunnustettu valtiomies ja finanssipo-
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liitikko” sekä ”hysteerisen pyrkyrin” vastakohtana ”tasapainoinen” 
ja ”omaa etuaan tavoittelematon” poliitikko.991

Kokoomuksen puoluehallituksessa ei komparaatioaspektia 
nähtävästi oikein ymmärretty, sillä puoluehallitus veti Hetemäen 
tekemän poistoehdotuksen nojalla suunnitelmasta yli kaikki kom-
munistiteemaan liittymättömät vertailua sisältävät kohdat, koska 
niiden ”voidaan katsoa tarkoittavan kehoitusta negatiivisen propa-
gandan harjoittamiseen”. Poistetuksi tuli samalla perusteella myös 
kohta, jossa todettiin rouva Kekkosen olevan ”kansainvälisesti tun-
nettu kommunistien myötäjuoksija”.992

Kokoomuksen keskustoimiston harjoittama torjuntapropaganda 
rajautui puoluehallituksen päätöksen myötä Kekkosen ”poliittisten 
rasitusten” puitteisiin. Keskustoimisto hoiti sikäli tunnollisesti tätä 
rajattua toimeksiantoaan, että piti esimerkiksi kirjepropagandas-
saan esillä Kekkosen kommunistiyhteyksiä ja huolehti siitä, ettei-
vät Kekkosen vanhat synnit sotien jälkiselvittelyjen ajoilta päässeet 
unohtumaan. Mitään ”Tekisi mieleni kokeilla…” -kirjasen tyyppistä 
kattavaa selvitystä Kekkosen poliittisista virheliikkeistä keskustoi-
misto ei kuitenkaan saanut aikaiseksi, mikä oli sikäli kuvaavaa, 
että sen harjoittama torjuntapropaganda jäi yleensäkin yksittäisten 
pistohyökkäysten ja hajanaisen ammuskelun varaan. Kunnollista 
rintamahyökkäystä ei missään vaiheessa saatu liikkeelle ja ennak-
kosuunnitelmiin kuulunut loppurynnäkkökin kuivui pitkälti kasaan. 
Honkalan olikin vaalien jälkeen myönnettävä, että Kekkos-vastai-
sella propagandalinjalla ”toimittiin verraten rajoitetusti ja säyseäs-
ti”.993

Eräät Tuomiojan vaaliliiton valitsijamiesehdokkaat esiintyivät 
tavalla, jota tuskin voi luonnehtia säyseäksi, mutta nämäkin yksit-
täiset taistelijat pitäytyivät kritiikissään politiikan piirissä ja jättivät 
Kekkosen kiistanalaisen yksityiselämän rauhaan.

Kenraali Aarne Sihvo korosti puheissaan erityisesti Kekkosen 
kielteistä suhtautumista puolustuslaitokseen ja antoi lisäksi ym-
märtää, että Kekkonen olisi YYA-neuvotteluissa yrittänyt saada 
Paasikiveä ja Suomen hallitusta hyväksymään muutoksitta venä-
läisten esittämän sopimusehdotuksen.994
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Kirjailija Yrjö Soini puolestaan kohdisti lukevan yleisön huomi-
on sotasyyllisyysasiaan julkaisemalla teoksen ”Kuin Pietari hiilival-
kealla”. Soini kritisoi kirjassaan ankarimmin kommunisteja, mutta 
oli selvää, että seikkaperäinen selonteko sotasyyllisyysoikeuden-
käynnin vaiheista langetti varjonsa myös sen valmisteluun aika-
naan tiiviisti osallistuneen Kekkosen ylle.995

Junnila keskittyi puheissaan ennen muuta Tuomiojan mainos-
tamiseen, mutta ei kokonaan unohtanut Kekkostakaan. Junnilan 
mielestä Kekkonen oli sopimaton presidentiksi ensinnäkin siksi, 
”että hänen poliitikonkuvaansa luonnehtii aivan liiaksi ahdaskatsei-
nen puoluemielisyys”. Sopimaton Kekkonen oli myös siitä syystä, 
”että hänen poliittisille kannanotoilleen ovat olleet aivan liian tyy-
pillisiä yllätykselliset, selvästikin henkilökohtaisen laskelmoinnin ja 
opportunismin sanelemat äkkikäänteet, varsinkin sisä- ja talous-
politiikan, mutta myös ulkopolitiikan alalla”. Kekkosen idänpoliittisia 
ansioita ei Junnilan mukaan kuitenkaan ollut syytä kiistää, ”vaikka 
hän on tässäkin suhteessa vailla Paasikiven kansallista arvokkuut-
ta ja on niin ollen ollut eräissä vaiheissa hiukan liian valmis tar-
peettomiin kumarruksiin”. Mutta jos Kekkonen osasinkin hankkia 
luottamusta idästä, ”toisiin ilmansuuntiin hän on samanaikaisesti 
saattanut esiintyä aivan yllättävän tahdittomasti ja kömpelösti”, ih-
metteli Junnila, joka piti tyylirikkona myös sitä, että Kekkonen oli 
”kiirehtinyt käyttämään tai ainakin sallinut käyttää Porkkalaa, suur-
ta yhteistä kansallista tapahtumaa, henkilökohtaisen vaalimainon-
tansa tehokeinona”. ”Last but not least” oli Kekkosen rasituksena 
Junnilan mielestä ”myös muisto siitä palvelualttiista myöntyväi-
syydestä, jota hän vaikeina sodanjälkeisinä aikoina liian monissa 
yhteyksissä osoitti kommunistien silloisen laittomuuspolitiikan suh-
teen”.996

Ministeri Tauno Jalanti käytti näitä Junnilan puheisiin sisälty-
neitä Kekkos-kriittisiä arvioita ”vaalisaarnoissaan” eikä muuta Kek-
kosesta sitten lausunutkaan, koska ”ottaen huomioon aikaisemmat 
läheiset suhteeni häneen olisi minusta mautonta ruveta muuta 
sanomaan, varsinkin kun näin mukavalla tavalla voi kyntää toisen 
vasikoilla”.997
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Suomen johtavan sanomalehdistön suhtautumista Urho Kek-
koseen tutkinut Tuomas Lohi on todennut, että Uusi Suomi ”erottui 
sekä määrältään että laadultaan johtavan lehdistön kriittisimmäksi 
Kekkos-kirjoittajaksi vuoden 1956 vaaleissa”.

Kekkos-vastaisen propagandan näkyvästä asemasta Uudessa 
Suomessa oli pitkälti kiittäminen J. W. Tuuraa, joka nimimerkillä 
Timo kirjoittamissaan pakinoissa höykytti toistuvasti Kekkosta ja 
piti esillä erityisesti tämän kommunistikytköksiä. Timoa korpesi 
myös Kekkosen jäsenyys Suomen Pankin johtokunnassa, joka pa-
kinoitsijan käsityksen mukaan sopi huonosti yhteen pääministerin 
roolin kanssa.

Uusi Suomi kritisoi lisäksi Kekkosen talous- ja maatalouspo-
liittisia linjauksia, kantoi huolta hänen yksinvaltaiseksi väitetystä 
asemastaan Maalaisliitossa ja antoi jopa palstatilaa pienviljelijä-
agitaattori Eino Yliruusin Kekkos-kriittisille mielipiteille.

Kekkosen yksityisyyden piiriin kuuluviin asioihin Uusi Suomi 
puuttui kahdessa yhteydessä. Ensin hieman kautta rantain ns. 
Kämpin hotellitappelujutun yhteydessä toukokuussa 1955 ja toisen 
kerran marraskuussa 1955, jolloin Matti Kuusi pakinoi lehdessä 
Kekkos-nimen alkuperästä väittäen jokseenkin osoittelevasti sen 
juontavan juurensa sanoista ”viinakekko”, ”piimäkekko”, ”kaljakek-
ko” ja ”viinakekkuli”.998

Kokoomuksella ei ollut mitään tekemistä Börje Felinin päätoi-
mittaman, ensin Sensaation ja sittemmin Sensaatio Uutisten nimel-
lä julkaistun skandaalilehden kanssa. Yksityiset kokoomuslaiset 
saattoivat toki lueskella tuota lehteä, joka sisälsi mieltä kuohuttavia 
kertomuksia mm. homofiilien edesottamuksista, viinatrokareista, li-
senssikauppoihin liittyvistä rötöksistä ja tietenkin Urho Kekkosesta, 
tuosta verrattomasta naistenmiehestä ja juomaveikosta. Kekkos-
tarinoita epäilemättä kertoiltiin luotetussa seurassa eteenkinpäin, 
mutta mitään systemaattista kierrätystoimintaa ei noihin juttuihin 
liittyen harjoitettu. Kokoomuksessa oltiin tässä suhteessa jopa yl-
lättävänkin pidättyväisiä, mikä ilmeni esimerkiksi käsiteltäessä tuo-
ta Kämpin hotellitappelujuttua, jonka Sensaatio Uutiset oli julkais-
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sut huhtikuussa 1955 ja jossa väitettiin totuutta vahvasti värittäen, 
että Kekkonen ja Jalanti olivat käyneet Kämpissä eräänä aamuna 
verisen nyrkkeilyottelun. Kun jutun propagandistisista käyttömah-
dollisuuksista tuli puhetta Kokoomuksen puoluevaltuustossa, to-
tesi puoluesihteeri Honkala ykskantaan katsoneensa, ettei ”voisi 
puoluetoimistoa siinä suhteessa mitenkään valjastaa tähän”. Asia 
erikseen oli arvovaltaisen Hufvudstadsbladetin julkaisema Eirik 
Hornborgin artikkeli – jossa vaadittiin, että Kekkonen joko puhdis-
taisi maineensa nostamalla syytteen Sensaatio Uutisia vastaan tai 
vaihtoehtoisesti eroaisi pääministerin paikalta ja vetäytyisi yksityis-
elämään –, jonka osalta Honkala kertoi pyrityn siihen, että lehdistö 
ottaisi ”sen mahdollisimman laajassa mitassa vastaan”.999

Tuomioja oli saanut lisenssiasioiden takia kosolti negatiivista 
julkisuutta jo ennen presidenttiehdokkaaksi nimeämistään, eivät-
kä Suomen Pankkiin liittyvät epäselvyydet päässeet unohtumaan 
vaalitaistelunkaan aikana. Siitä pitivät huolen Tuomiojan poliittiset 
vastustajat, jotka levittivät myös tietoja, joiden mukaan Tuomioja ei 
olisikaan Kokoomuksen todellinen ehdokas, vaan että puolue kä-
visi kulisseissa neuvotteluja jostain toisesta ehdokkaasta. Tuomi-
ojan henkilöhistoriasta, poliittisesta menneisyydestä ja yksityiselä-
mästäkin löytyi aseita häntä vastaan käytettäväksi: terveydellisistä 
syistä tapahtunut asepalveluksesta vapauttaminen, joka selitettiin 
maanpuolustusvastaisuudeksi; toimiminen sotasyyllisyyslakien hy-
väksymisen puolesta; Tuomiojan hallituksen maitopäätös, joka kel-
pasi todistukseksi vihamielisestä suhtautumisesta maatalouteen; 
vaimo Vappu Tuomioja, joka ei kuulunut kirkkoon ja jonka äiti oli 
tunnettu kommunisti Hella Wuolijoki.1000

Tuomiojaa vastaan hyökkäiltiin voimallisimmin Maalaisliiton ja 
Kansanpuolueen taholta. Ruotsalaiset sitä vastoin jättivät Tuomio-
jan rauhaan ja suhtautuivat tähän jopa myötämielisesti. Sosialide-
mokraatit saattoivat tehdä viittauksia lisenssi- ym. epäselvyyksiin, 
mutta leimallisinta heidän suhtautumiselleen oli kuitenkin tietty vä-
heksyntä, joka kohdistui Tuomiojan johtajaominaisuuksiin ja mah-
dollisuuksiin tulla valituksi tasavallan presidentin paikalle. Kom-
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munistit teilasivat tietysti Tuomiojan oikeiston ehdokkaana, vaikka 
pitivätkin päävastustajanaan Fagerholmia.1001

Määrittäessään suhtautumistaan muihin puolueisiin ja niiden 
ehdokkaisiin Kokoomus asetti tavoitteekseen, ”ettei vaalitaistelun 
kiihkeässä tuoksinassa särjetä suhteita niihin muihin puolueryh-
miin, joiden kanssa yhteistoiminta loppujen lopuksi kuitenkin on 
välttämätöntä omalta kannaltamme parhaan mahdollisen ratkai-
sun saavuttamiseksi”. Tämän pragmaattisen linjauksen mukaisesti 
Kokoomus rajoitti Fagerholmia ja sosialidemokraatteja koskevan 
arvostelunsa varsin vaatimattomiin puitteisiin. Ruotsalainen kan-
sanpuolue ja sen ehdokas Ralf Törngren saivat niin ikään tehdä 
vaalityötään kokoomuslaisten häiritsemättä. Huomattavalla pi-
dättyväisyydellä Kokoomus kohteli myös Eero Rydmanin nimissä 
presidentinvaaleihin lähtenyttä Kansanpuoluetta, jonka toivottiin 
kypsyvän ”kokoomuksen ja ruotsalaisten kanssa äänestämään 
Tuomiojaa toisessa äänestyksessä”.

Maalaisliiton varalle Kokoomus hahmotteli aluksi kaksija-
koista taktiikkaa. Tarkoituksena oli vastata ”nopeasti ja terävästi 
- - - Kekkos-linjan hyökkäyksiin”, mutta hakea samalla yhteistoi-
mintamahdollisuuksia Maalaisliiton piirissä avoimena esiintyneen 
Kekkos-vastaisen opposition kanssa. Pian kuitenkin kävi ilmi, ettei 
tuolla oppositiolla ”nyt enempää kuin aikaisemminkaan - - - ollut 
riittävästi ryhtiä asettua taistelemaan poliittisten mielipiteittensä 
puolesta”. Kun Maalaisliiton ”jo varhaisessa vaiheessa aloittama 
häikäilemätön valhepropaganda” vielä osoittautui luonteeltaan 
sellaiseksi, ”ettei siihen voi olla vastaamatta”, hylkäsi Kokoomus 
pidättyväisyyden Maalaisliiton osalta. Uuden linjauksen mukaan 
hyökkäyksiin oli ”kaikin käytettävissä olevin tosiasioin vastattava 
riippumatta siitä, että se kenties yhä enemmän loitontaa puolueita 
toisistaan”.

SKDL ja sen ehdokas Eino Kilpi olivat kokoomuslaisittain kat-
soen luonnollisesti vapaata riistaa, koska ”kommunistien kanssa 
emme yhteistoimintaan voi ruveta emmekä sitä tarvitse”.1002
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Jos Kokoomus suhtautuikin tiettyihin Tuomiojan kilpailijoihin 
ja näiden taustayhteisöihin jokseenkin säyseästi, omaksui puolue 
Tuomiojaa vastaan esitettyihin väitteisiin nähden suoraviivaisen 
”laakista vainaa” -linjan.

Lisenssiasioita koskevat väitteet leimattiin kokonaisuudessaan 
arvailuihin ja vihjailuihin perustuviksi. Oikeuskansleri oli antanut 
ennen Tuomiojan suurlähettiläsnimitystä lausunnon, jonka mu-
kaan Tuomioja ei Suomen Pankin pääjohtajana toimiessaan ollut 
syyllistynyt syytteenalaisiin tekoihin. ”Luulisi poliittisen vastus-
tajankin käsittävän, ettei hallitus esittele ja tasavallan presidentti 
nimitä erääseen ulkoasiainhallinnon tärkeimpään asemapaikkaan 
virkarikokseen osallistunutta maamme suurlähettilääksi.” Tähän 
saatettiin vielä piikikkäästi lisätä, että ”jos näin tapahtuisi, kantaisi 
siitä vastuun maan hallitus – jonka johdossa on eräs presidentti-
ehdokas”.1003

Poliittisten vastustajien levittämät tiedot, joiden mukaan ”Tuo-
miojan vaaliliiton puolesta käytäisiin neuvotteluja ns. mustasta he-
vosesta” kiistettiin ehdottomasti: ”Tällaiset tiedot ovat perättömiä 
nyt ja vasta.”1004

Väitteisiin Tuomiojan kielteisestä suhtautumisesta maanpuo-
lustukseen Kokoomus vastasi huomauttamalla ensinnäkin, että 
vaikkei Tuomioja ollut huonon terveytensä takia päässytkään 
sotaväkeen, oli hän kuitenkin osallistunut vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön vuosina 1933–1934, kuuluen Akateemisen Suo-
jeluskunnan konekiväärikomppaniaan Helsingissä. Puheet rinta-
mapalveluksen välttelystä Kokoomus kuittasi kylmän asiallisesti 
toteamalla, että Tuomioja oli valtiovarainministeriön hallitusneuvok-
sena ja tulo- ja menoarvio-osaston päällikkönä epäilemättä ollut 
suuremmaksi hyödyksi kansamme sotaponnistuksille kuin jollakin 
sellaisella paikalla, jolle hänet asepalvelusta suorittamattomana 
miehenä olisi puolustuslaitoksessa voitu sijoittaa. Tuomiojan ”lus-
muilusta” paljon meteliä pitäneen Kansanpuolueen suuntaan saa-
tettiin vielä letkauttaa, että ”silti ei tietenkään ole syytä väheksyä 
esim. ylipormestari Rydmanin sodanaikaisia ansioita kotijoukko-
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jen esikunnan sotavankitoimiston päällikkönä taikka myöhemmin 
Helsingin kaupungin polttoainetoimiston päällikkönä”. Vastustajat 
oli myös helppo hiljentää siteeraamalla Tuomiojan puheita, joissa 
säännönmukaisesti käsiteltiin puolustuslaitokseen ja maanpuolus-
tukseen liittyviä kysymyksiä erittäin myönteisessä hengessä.1005

Sotasyyllisyysasiaa Kokoomus kommentoi lyhyesti toteamal-
la, ettei Tuomioja ollut hallituksen jäsen silloin, kun esitys sota-
syyllisyyslaiksi annettiin. Puolueen omassa piirissä levinneeseen 
monisteeseen sisältyi tosin maininta siitä, että ”sotasyyllisyysoi-
keudenkäynti oli Paasikiven linjan ensimmäisiä ilmentymiä, yksi 
niistä toimenpiteistä, joita pidettiin välttämättöminä Suomen ja 
sen suuren naapurin välisten luottamuksellisten suhteiden kehit-
tämiseksi”, mutta painettuun vaalimateriaaliin tätä kohtaa ei otettu 
mukaan.1006

Tuomiojan hallituksen maitopäätöksen ja muiden maatalout-
ta koskevien ratkaisujen todellisia vaikutuksia Kokoomus selvitti 
juurta jaksain esittämällä mm. taulukkoja, joiden perustella voitiin 
laskea, että maidontuottajien tulot olivat Tuomiojan hallituksen ai-
kana itse asiassa selvästi lisääntyneet. Että Tuomiojan hallituksen 
maitopäätös, jota vastaan erityisesti Maalaisliitto voimakkaasti 
propagoi, todellisuudessa oli huomattavasti maineettaan parem-
pi, sitä osoitti Kokoomuksen mukaan sekin, etteivät myöhemmät 
hallitukset olleet katsoneet aiheelliseksi kumota päätöstä, vaan se 
oli edelleen voimassa. Kokoomus kehotti myös katsomaan asioi-
ta laajemmin, sillä maitopäätös oli vain osa Tuomiojan hallituksen 
laatimasta maataloudellisesta kokonaisohjelmasta, jonka ”toteutu-
minen olisi merkinnyt luopumista nykyisestä ’kolhoosiajattelusta’ ja 
siirtymistä vapaaseen ja terveeseen maatalouspolitiikkaan”.1007

Lopulta tulivat sitten nämä Tuomiojan vaimoa koskevat väit-
teet, jotka eivät oikeastaan olleet mitään väitteitä, vaan olemassa 
olevia tosiasioita ja niin muodoin huomattavasti vaikeammin tor-
juttavissa kuin esimerkiksi mielikuvitukselliset tarinat Tuomiojan 
maanpuolustus- tai maatalousvastaisuudesta. Kokoomus pyrki 
selviytymään Vappu Tuomiojaan liittyvästä pakanallisuus-prob-
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leemasta korostamalla tämän elämänkatsomuksellisten valintojen 
henkilökohtaisuutta ja tähdentämällä, että ”suurlähettiläs Tuomio-
ja itse ja kaikki hänen lapsensa ovat kansankirkkomme jäseniä”. 
Eräät Kokoomuksen valitsijamiesehdokkaana olleet yksittäiset 
pappismiehet elättelivät tosin myös toiveita rouva Tuomiojan voit-
tamisesta kristinuskolle ja keräsivät keskuudestaan kolehdin, jon-
ka tuotolla kustannettiin suostuttelutaidoistaan tunnettu Eero Sau-
rama eräänlaiselle täsmäristiretkelle Lontooseen. Saurama yritti 
parhaansa mukaan hoitaa lähetystehtäväänsä, mutta joutui varsin 
pian huomaamaan, että rouva Tuomiojan käännyttäminen kristilli-
seen uskoon oli jokseenkin mahdoton tehtävä.1008

Hella Wuolijoen ja Sakari Tuomiojan anoppi-vävy suhdetta ei 
voinut kiistää, mutta propagoimisen sen varjolla saattoi toki aset-
taa kyseenalaiseksi, minkä Kokoomus tekikin ilmoittamalla hyvin 
närkästyneenä, että huomion kiinnittäminen mainittuun sukulai-
suussuhteeseen osoittaa, ”mille tasolle eräillä tahoilla propaganda 
voidaan alentaa”. Oli itsestään selvää, ettei Tuomioja ollut vastuus-
sa kommunisti-anoppinsa poliittisista mielipiteistä, mutta tämän 
seikan painottamista pidettiin Kokoomuksessa kuitenkin tärkeänä, 
sillä – kuten Junnila toteaa –, Wuolijoen ”tunnettu toiminta sekä 
sodan aikana että Yleisradion johdossa sodan jälkeen oli tietysti 
kokoomuslaisille kauhistus”.1009

Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen

Suomalaiset osallistuivat ennätyksellisen aktiivisesti 16.–17. tam-
mikuuta 1956 toimitettuihin valitsijamiesvaaleihin. Äänestämässä 
kävi 73,4 prosenttia siihen oikeutetuista ja kaikkiaan annettiin hie-
man vajaat 1 900 000 ääntä, jotka jakaantuivat vaaliliitoittain seu-
raavasti:1010
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Vaaliliitto Ääniä Osuus kaikista äänistä % Valitsijamiehiä

Urho Kekkonen 510 783 26,9 88

K.-A. Fagerholm 442 408 23,3 72

Sakari Tuomioja 372 973 19,7 57

Eino Kilpi 354 575 18,7 56

Ralf Törngren 130 145 6,9 20

Eero Rydman 85 690 4,5 7

Tuomiojan vaaliliiton saavuttamaan tulokseen oltiin Kokoomuk-
sessa suhteellisen tyytyväisiä. Tuomioja sai selvästi suuremman 
kannatuksen kuin mitä hänen taakseen asettuneiden puolueiden 
kannatus eduskuntavaaleissa olisi edellyttänyt. Tulos oli myös 
noin 12 000 ääntä parempi kuin mihin Paasikiven ehdokkuudella 
oli ylletty vuonna 1950. ”Vapaamielisten Liiton tehokas mukanaolo 
laajensi vaaliliiton pohjaa oleellisella tavalla erityisesti kansanpuo-
lueeseen, mutta otaksuttavasti myös sos. demokraatteihin päin”, 
Kokoomuksessa arveltiin. Kaikkiaan vapaamielisten ehdokkaat ke-
räsivät lähes 33 000 ääntä.1011

Kokonaisäänimäärän kasvusta huolimatta valitsijamiehiä saa-
tiin 11 vähemmän kuin vuonna 1950. Tämä selittyi puoluesihteeri 
Honkalan mukaan osin sillä, että eräissä vaalipiireissä Tuomiojan 
vaaliliitolta jäi paikka saamatta vain vähäisen äänimäärän takia. 
Vaasan pohjoisessa vaalipiirissä olisi vajaalla 500 lisä-äänellä 
saatu paikka sosialidemokraateilta, Vaasan itäisessä 393 äänellä 
Maalaisliitolta ja Hämeen eteläisessä vain 171 äänellä sosialide-
mokraateilta. Lisäksi Lapissa jäi lisäpaikka noin 1 000 äänen ja 
Turun eteläisessä noin 1 500 äänen päähän, eikä mahdottomana 
pidetty lisäpaikkaa myöskään Kuopion itäisessä vaalipiirissä, jos-
sa sen saaminen tosin olisi vaatinut noin 2 000 ääntä enemmän. 
Kolmesta viimeksi mainitusta paikasta kaksi olisi tullut Maalaislii-
tolta ja yksi kommunisteilta, joten ”tuon tavoitteen saavuttamiseksi 
olisi kannattanut uhrata paljon”, kuten Honkala totesi.
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Eniten valitsijamiesmäärän alenemiseen vaikutti kuitenkin Kan-
sanpuolueen meno erillään vaaleihin, minkä ”takia meni hukkaan 
lähes 40 000 ääntä”. Eikä vahinko suinkaan rajoittunut tähän, vaan 
”samalla menetettiin myös useita valitsijamiespaikkoja”. Honkala 
laskeskeli, että ”jos kansanpuolue olisi ollut samassa vaaliliitossa 
meidän kanssamme, olisivat sen vähäisetkin äänet erittäin tehok-
kaasti vaikuttaneet vaalin lopputulokseen, sillä niiden avulla olisi 
pelkästään matemaattisesti ilman yhdenkään lisä-äänen tarvetta 
saatu maalaisliitolta ja vasemmistolta seitsemän valitsijamiespaik-
kaa”. Viisi paikoista olisi ollut poissa Kekkoselta.

Kaiken kaikkiaan Honkalan ”tosipohjaisen matemaattisen tar-
kastelun tulokset” osoittivat siis, että Tuomiojan vaaliliitto olisi ”1 050 
lisä-äänellä, jos ne olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisiin 
paikkoihin jakautuneet, saanut nykyisten lisäksi 3 valitsijamiespaik-
kaa. Miltei käden ulottuvilla oli vielä lisäksi 3 paikkaa. Yhteensä siis 
63.” Jos Kansanpuolue olisi asettunut Tuomiojan taakse ja äänten 
hukkaanmeno siten vältetty, olisi ilman muuta saatu nuo mainitut 
7 lisäpaikkaa. ”Kun otetaan huomioon, että lähellä olisi silloin ollut 
vielä 4 paikkaa - - -, voidaan lopuksi todeta, että Tuomiojan ehdok-
kuudella ja vaaliliitolla kansanpuolueen kanssa olisi yhteisvoimin 
ollut täysin mahdollista saavuttaa noin 75 valitsijamiespaikkaa.”1012

Jos Tuomiojan vaaliliitolla todellakin olisi ollut käytettävissään 
75 eikä 57 valitsijamiestä, olisi pelitilanne muuttunut aivan täydel-
lisesti. Pienempi luku oli kuitenkin todellisuutta, samoin kuin sekin, 
että Maalaisliitolla ja kommunisteilla oli yhteensä 144 valitsijamies-
tä, joiden äänten lisäksi Kekkonen tarvitsi vain seitsemän lisä-ään-
tä selviytyäkseen voittajaksi 15. helmikuuta toimitettavassa presi-
dentinvaalissa.

Tuomiojan vaaliliiton valitsijamiesten ensimmäisessä, luonteel-
taan vielä epävirallisessa yhteistapaamisessa 9. helmikuuta tun-
nelma oli näihin realiteetteihin nähden jopa yllättävänkin optimis-
tinen. Tuomiojan mahdollisuuksiin uskottiin edelleen ja ”kokous oli 
yksimielinen käsityksessä, että pysytään tiukasti oman ehdokkaan 
kannalla”.1013
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Tuomiojan valitsijamiesryhmän virallinen järjestäytymiskokous 
pidettiin 12. helmikuuta. Kokouksessa oli saapuvilla kaikkiaan 47 
valitsijamiestä, heidän joukossaan myös Junnila, joka oli saanut 
satakuntalaisilta 6 424 ääntä, enemmän kuin yksikään toinen Tuo-
miojan vaaliliiton ehdokkaista. Valitsijamiesryhmän puheenjohta-
jiksi järjestäytymiskokous valitsi Ahmavaaran, Salmisen, Helena 
Virkin ja Runar Hernbergin. Mainitut neljä hyväksyttiin jäseniksi 
myös valitsijamiesryhmän neuvottelukuntaan, johon heidän lisäk-
seen valittiin vaaliliiton työvaliokunnasta Saukkonen, Hetemäki, 
Aura ja Junnila sekä lisäksi herrat Niilo Kosola ja Tauno Jalanti.1014

Järjestäytymiskokouksessa käytiin laajahko evästyskeskustelu 
silmällä pitäen neuvotteluja muiden ryhmien kanssa. Keskustelu oli 
varsin polveileva, mutta asiallisesti ottaen sen ydinsisältö pelkistyi 
Johannes Wirtasen esittämään vaatimukseen siitä, ”että Kekkosta 
vastaan muodostetaan yhteisrintama tunnuksella: ei Kekkosta pre-
sidentiksi” sekä Jussi Saukkosen tekemään päätösehdotukseen, 
jonka mukaan neuvottelijoille tulisi antaa valtuudet neuvotella ”vain 
Tuomiojan puolesta ja Tuomiojan mahdollisuuksista”.

Näistä linjauksista vallitsi rikkumaton yksimielisyys eikä esi-
merkiksi Paasikiven vetämistä esille ns. mustana hevosena vaati-
nut yksikään puhuja. Paasikiven nimi mainittiin keskustelun aikana 
kyllä kolme kertaa: Salmisen kiinnittäessä huomiota siihen, ”että on 
ilmennyt merkkejä, että sosialistit tulevat ikään kuin hätäratkaisu-
na turvautumaan Paasikiveen”, Jalannin esittäessä käsityksenään, 
”että kommunistien todellinen pääehdokas on Paasikivi” sekä Oiva 
Turusen lausuessa ponnekkaasti, ”että meidän taholta ei saa ve-
tää Paasikiveä tässä vaalissa esille”. Hetemäki ei maininnut Paa-
sikiveä nimeltä, mutta korosti voimakkaasti, ”että tässä vaiheessa 
ei ole asiallista eikä oikein hakea omaa mustaa hevosta, koska se 
merkitsisi meidän omasta hyvästä ehdokkaastamme luopumista”.

Keskustelun päätteeksi Saukkosen esittämät sekä Auran ja 
Jussi Lappi-Seppälän omissa puheenvuoroissaan kannattamat 
”valtuudet neuvotella vain Tuomiojasta hyväksyttiin neuvottelijoille 
ohjeeksi”.1015
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Tuomiojan valitsijamiesryhmän järjestäytymiskokousta seu-
ranneen vuorokauden aikana käytiin muiden puolueiden edusta-
jien kanssa joukko alustavia keskusteluja, joiden sangen laihoja 
tuloksia purettiin Suomalaisella Klubilla 13. helmikuuta järjestetyn 
illanvieton yhteydessä. Ahmavaaran kertoman mukaan Hetemä-
ki oli ollut keskustelussa Maalaisliiton V. J. Sukselaisen kanssa, 
mutta ”tällöin ei tapahtunut mitään muuta, kuin kumpikin totesi 
olevansa oman ehdokkaansa takana”. Saukkonen selosti puolitun-
tista tapaamistaan Kansanpuolueen edustajien kanssa ja totesi, 
että kansanpuoluelaiset olivat vain ”ilmoittaneet yksinkertaisesti 
olevansa ainoastaan oman ehdokkaansa Rydmanin takana ja että 
he tulevat häntä suosittelemaan kaikissa vaiheissa myös muille va-
litsijamiesryhmille”. Muiden ehdokkaiden suhteen kansanpuolue-
laiset ”eivät halunneet millään tavalla määritellä kantaansa”. Aura 
kertoi, että hän, Hernberg ja Saukkonen olivat olleet keskustelussa 
ruotsalaisten kanssa ja että tuossa keskustelussa oli todettu, että 
”enempää ruotsalaiset kuin Tuomiojan vaaliliiton edustajatkaan ei-
vät halua myötävaikuttaa Kekkosen valituksi tulemiseen”. Edelleen 
oli todettu, ”että Tuomiojan vaaliliiton ehdokas suurlähettiläs Tuo-
mioja oppositiopuolueiden vahvimpana ehdokkaana on se henkilö, 
jonka ympärille luonnollisimmin voivat oppositioryhmän valitsija-
miehet vaaleissa ryhmittäytyä”.1016

Jo alustavien keskustelujen yhteydessä voitiin havaita, miten 
hankala oli päästä neuvottelemaan rintaman muodostamisesta 
jonkun tietyn ehdokkaan taakse ryhmien pitäessä tiukasti kiinni 
omista kandidaateistaan. Tuomiojan valitsijamiesryhmän neuvot-
telijoiden ja sosialidemokraattien tapaaminen, jonka tuloksista He-
temäki kertoi Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksessa iltapäi-
vällä 14. helmikuuta, oli omiaan vain vahvistamaan tätä havaintoa. 
Kumpikin osapuoli oli ilmoittanut ajavansa läpi omaa ehdokastaan 
eikä yhteisesiintymisestä Kekkosta vastaan päästy edes keskus-
telemaan, vaikka Tuomiojan tukijoiden Kekkos-vastainen kanta oli 
tunnettu ja sosialidemokraatitkin ilmoittivat selkeäsanaisesti, ”että 
he eivät tule antamaan yhtään ääntä Kekkosen hyväksi”.
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Hetemäki selosti myös ruotsalaisten kanssa käytyjä neuvot-
teluja, joissa oli noussut esille eräänä mahdollisuutena rintaman 
muodostusta koskevan ongelman ratkaiseminen siten, että Tuo-
miojan, Törngrenin ja Rydmanin valitsijamiesryhmät kääntyisivät 
yhteistuumin sosialidemokraattien puoleen, tiedustelisivat kuka 
näiden ryhmien presidenttiehdokkaista olisi sosialistien mielestä 
soveliain ja antaisivat sitten yksimielisen tukensa tälle ehdokkaal-
le, oli se kuka hyvänsä kolmikosta Tuomioja, Törngren, Rydman. 
Enemmistö Tuomiojan valitsijamiesryhmän jäsenistä oli sitä mieltä, 
että rintaman kokoamista tällä tavoin kannattaisi ainakin yrittää, 
koska parempaakaan keinoa ei ollut näköpiirissä. Muutamia hanke 
kuitenkin epäilytti suuresti, saattaisivathan sosialidemokraatit – jos 
hankkeeseen ylipäätään mukaan lähtisivät – valita yhteiseksi eh-
dokkaaksi vaikka ylipormestari Rydmanin. Esimerkiksi Johannes 
Wirtanen sanoi suoraan, ettei voisi enää mennä Pohjanmaalle, 
jos olisi ollut myötävaikuttamassa Rydmanin valintaan. Epäilevällä 
kannalla olivat myös Jalanti, Salminen ja Reino Ala-Kulju. Monet 
näyttivät kuitenkin Jussi Lappi-Seppälän ja Anni Voipio-Juvaksen 
tavoin uskovan, ”että mikäli sosialistit tämän ehdotuksen hyväksy-
vät, he silloin valitsevat täksi yhteiseksi ehdokkaaksi suurlähettiläs 
Sakari Tuomiojan”. Niinpä tätä ns. tarjotinratkaisua päätettiin läh-
teä yrittämään.1017

Tässä melko tarkalleen yhtä vuorokautta ennen h-hetkeä pi-
detyssä kokouksessa puhuttiin jonkin verran myös Paasikivestä. 
Ahmavaara pohti, ”että jos sosialistit eivät hyväksy yhtään näistä 
kolmesta, on ehkä tässä vaiheessa jo syytä harkita, olisiko Paasi-
kivi ensimmäisen äänestyksen jälkeen ja sosialistien suhtauduttua 
asiaan kielteisesti vedettävä tähän mukaan”. Salminen oli puoles-
taan sitä mieltä, että menettelytapoja olisi vielä harkittava ja ”mie-
tittävä eikö olisi nyt ikään kuin hätäratkaisuna jo tässä vaiheessa 
turvauduttava Paasikiveen”. Erkki Leikola kysyi vain, ”että eikö nyt 
jo voitaisi ottaa selvää Paasikiven kannasta, mutta ryhmä reagoi 
vastaan, että ei missään tapauksessa lähdetä liian aikaisin Paasi-
kiven puheille”.1018
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Ennen kuin ns. tarjotinratkaisu voitiin esitellä sosialidemokraa-
teille, oli luonnollisesti saatava Kansanpuolue yhtymään suunnitel-
maan. Tätä silmällä pitäen otettiin Tuomiojan vaaliliiton toimesta 
yhteys Kansanpuolueeseen vaalipäivänä ennen ensimmäisen ää-
nestyskierroksen alkamista. Tuomiojan tukimiehet olivat auttamat-
tomasti myöhässä, sillä Esa Kaitila oli jo tehnyt kaupat Maalaisliiton 
kanssa. Kaitila oli luvannut, että viisi kansanpuoluelaista äänestäisi 
kolmannessa äänestyksessä Kekkosta eikä yksikään Fagerholmia 
tai Tuomiojaa ja saanut vastalahjaksi lupauksen kahdesta minis-
teripaikasta seuraavaan hallitukseen. Tuomiojan leirissä tätä asi-
aa ei tietenkään tunnettu ja siksi herättikin suurta ihmetystä, että 
Kansanpuolue suhtautui kielteisesti kaikkeen mahdolliseen, jopa 
siihen, että Rydman olisi asetettu koko porvarillisen oppositiokoali-
tion ehdokkaaksi.1019

Sosialidemokraattien kanssa oli myös neuvottelu ennen ensim-
mäistä äänestystä. Siinä ilmeni, että sosialistit pysyivät edelleen 
tiukasti oman ehdokkaansa takana, eivätkä tulisi hyväksymään yh-
tään henkilöä joukosta Tuomioja, Törngren, Rydman.1020

Ensimmäisellä äänestyskierroksella, joka alkoi 15. helmikuuta 
1956 kello 15.00, kaikki valitsijamiesryhmät äänestivät omia eh-
dokkaitaan, joten tulos muodostui seuraavaksi:

Kekkonen 88 ääntä

Fagerholm 72 ääntä

Tuomioja 57 ääntä

Kilpi 56 ääntä

Törngren 20 ääntä

Rydman   7 ääntä

Ensimmäisen äänestyksen jälkeen alkoi neuvottelutauko, joka ve-
nyi peräti neljän tunnin mittaiseksi. Heti tauon aluksi Kaitila ilmoitti 
Tuomiojan ja Törngrenin valitsijamiesryhmien neuvottelijoille, että 
Kansanpuolue tulisi äänestämään toisessa äänestyksessä Paasi-
kiveä. Ilmoituksen motiivia lienee syytä etsiä siitä kiusallisesta ti-
lanteesta, jossa Kansanpuolue parhaillaan oli, ”kun se ei suostunut 
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hyväksymään muiden ehdokkaita eikä tarjoamaan omaansa eikä 
liioin voinut vielä tässä vaiheessa tunnustaa ajavansa Kekkosen 
asiaa”. Tempausta ihmetelleille maalaisliittolaisille Kaitila selittikin, 
että tämä oli vain heidän peliään ja puolustautui vielä toteamal-
la, etteivät he ole pitäneet ”ukkoa niin vaarallisena”. Ruotsalaiset 
olivat Kaitilan motiiveja kyseenalaistamatta oitis valmiita tarttu-
maan Paasikivi-korttiin ja ehdottivat, että Törngrenin, Tuomiojan 
ja Rydmanin valitsijamiehet yhdistäisivät toisessa äänestyksessä 
voimansa Paasikiven taakse.1021

Junnila asettui Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksessa 
ensimmäisenä tukemaan ruotsalaisten ehdotusta, koska katsoi, 
ettei Tuomiojalla enää ollut todellisia valituksi tulemisen mahdolli-
suuksia. Fagerholm oli Junnilan näkemyksen mukaan myös poissa 
pelistä, joten valittavaksi jäi vain Paasikivi tai Kekkonen, joista kan-
natti Junnilan mielestä ehdottomasti valita Paasikivi, koska tämä 
tulisi olemaan presidentin virassa korkeintaan pari vuotta, kun taas 
”Kekkonen luultavasti olisi siinä koko loppuikänsä”. Näin ollen Jun-
nila esitti, että ruotsalaisten ehdotus hyväksyttäisiin ja yritettäisiin 
saada sosialidemokraatitkin Paasikiven taakse jo toisessa äänes-
tyksessä, jolloin vaali tulisi siinä myös ratkaistuksi.1022

Tältä pohjalta lähdettiin neuvottelemaan sosialidemokraatti-
en kanssa. Nämä pysyivät kuitenkin tiukasti entisellä kannallaan 
ja ilmoittivat äänestävänsä toisella kierroksella Fagerholmia. Ih-
mettelivätpä vielä mihin heitä tässä tarvittiin, ”herroillahan on 84 
ääntä, joten saatte niillä Paasikiven kolmanteen äänestykseen, jos 
olette yksimielisiä”. Kysymyksen Paasikiven taakse asettumisesta 
kolmannessa äänestyksessä sosialidemokraattien neuvottelijat lu-
pasivat sentään ottaa ryhmässään esille.1023

Paasikiveen oli alun perin tarkoitus ottaa yhteys vasta sen 
jälkeen, kun takeet varmasta uudelleenvalinnasta olisi saatu. So-
sialidemokraattien ja SKDL:n – kommunistien kantaa Paasikiven 
ehdokkuuteen tiedusteltiin heti em. sosialistineuvottelun jälkeen 
– vastausten viipyessä tästä suunnitelmasta jouduttiin kuitenkin 
tinkimään. Niinpä Ahmavaara soitti Paasikivelle kello 16.45, sanoi 
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puhuvansa Kokoomuksen, Kansanpuolueen ja ruotsalaisten puo-
lesta, ja kysyi saisivatko nämä ryhmät asettaa Paasikiven ehdok-
kaakseen. Presidentin valiteltua kannatuspohjan kapeutta ilmoitti 
Ahmavaara pokkana, että SKDL:kin oli tämän takana. ”Se on sit-
tenkin liian vähän”, totesi Paasikivi ja vaati, että myös ”Maalaisliiton 
täytyy olla mukana, muuten en voi suostua”.1024

Ahmavaaran ilmoitus SKDL:n tuesta Paasikivelle perustui ole-
tukseen, sillä kuten sanottu, kommunistit eivät olleet vastanneet 
vielä mitään heille esitettyyn tiedusteluun. Oletukselle toki saat-
toi ajatella olevan katetta, olihan Paasikiven Neuvostoliiton taholla 
nauttima luottamus tunnettu asia. Vielä aivan äskettäin Paasikivi 
oli ollutkin Kremlin suosikki numero yksi, mutta 11. ja 12. helmi-
kuuta 1956 käydyissä neuvotteluissa Kekkonen ja tämän luotto-
mies Kustaa Vilkuna olivat onnistuneet tavalla tai toisella vakuut-
tamaan KGB:n edustajat Mihail Kotovin ja Viktor Vladimirovin siitä, 
että Kekkosen tukemisen riski kannatti ottaa. KGB:n suosituksesta 
Nikita Hrustsev päätti 13. helmikuuta, että Kremlin tuki siirretään 
Paasikiveltä Kekkoselle. Kotov ja Vladimirov kutsuivat Hertta Kuu-
sisen ja Ville Pessin käskynjakoon 14. helmikuuta myöhään illal-
la ja varmistivat viestinsä perillemenon näyttämällä ulkoministeri 
Vjatseslav Molotovin allekirjoittaman sähkeen, jossa kehotettiin 
kommunisteja luopumaan Paasikiven tukemisesta ja auttamaan 
sen sijaan Kekkonen kolmannelle äänestyskierrokselle.1025

Kommunistien uusia toimintaohjeita ei tietenkään ollut tarkoi-
tettu Paasikiven ehdokkuutta havittelevien piirien tietoon, joten oli 
ymmärrettävää, että kommunistit vaikenivat jatkossakin kaikista ai-
komuksistaan kuin osterit ikään. Maalaisliittolaiset sen sijaan tun-
nustivat mielihyvin väriä. Kun heidän kantaansa Paasikiveen näh-
den tiedusteltiin presidentin kanssa käydyn keskustelun jälkeen, 
julistivat agraarit pontevasti olevansa Kekkosen takana ja ilmoitti-
vat, ettei heiltä heruisi ensimmäistäkään ääntä Paasikivelle.1026

Tuomiojan valitsijamiesryhmässä katsottiin nyt kysymys Paa-
sikivestä loppuun käsitellyksi ja ryhmä päätti äänestää toisessa 
äänestyksessä Tuomiojaa. Jonkin verran toiveita kiinnitettiin edel-
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leen myös siihen, että ruotsalaiset sittenkin taipuisivat Tuomiojan 
kannalle, jolloin tämän taakse saataisiin 77 ääntä, mikä riittäisi 
Tuomiojan viemiseen kolmanteen äänestykseen, jos kaikki ryhmät 
pitäisivät kiinni omista ehdokkaistaan.

Kovin optimistisia Tuomiojan mahdollisuuksien suhteen ei kui-
tenkaan oltu. Vaikka kommunistien edesottamuksista ei tarkkaa 
tietoa ollutkaan, niin hyvin todennäköisenä pidettiin, että kommu-
nistit taktikoisivat jakamalla äänensä toisella kierroksella siten, että 
Tuomioja putoaisi pois ja viimeiseen äänestykseen pääsisivät Kek-
konen ja Fagerholm. Hetemäki esimerkiksi totesi valitsijamiesryh-
män kokouksessa realistisesti, ”että jos edellytetään, että kommu-
nistit eivät jaa ääniään, niin me voimme toisessa äänestyksessä 
äänestää omaamme ja saada siinä myönteisen tuloksen, mutta 
mikäli kommunistit jakavat äänensä kahtia, niin tätä me emme voi 
millään estää”.1027

Näin ollen oli pakko ryhtyä keskustelemaan myös siitä, miten 
toimittaisiin siinä tapauksessa, että kolmannessa äänestyksessä 
olisivat vastakkain Fagerholm ja Kekkonen. Puoluesihteeri Honkala 
tähdensi ryhmän sisäisen solidaarisuuden ja yhtenäisen esiintymi-
sen merkitystä sekä korosti, että vaikka kyse olikin valinnasta kah-
den pahan välillä, niin tyhjää ei kukaan saisi mennä äänestämään, 
”koska tyhjän lapun jättäminen myötävaikuttaa Kekkosen valituksi 
tuloon”. Keskustelussa kävi ilmi, että lähes kaikki pitivät Fagerhol-
mia pienempänä pahana kuin Kekkosta. Ainoastaan Oiva Turunen 
rohkeni olla toista mieltä ja ilmoitti, että äänestäisi kolmannessa 
äänestyksessä Kekkosta. Kaksi muuta valitsijamiestä, jotka kertoi-
vat äänestäneensä vielä aamulla ryhmän sisäisessä koeäänestyk-
sessä Kekkosta, vakuuttivat tulleensa nyt Fagerholmin kannalle. 
Niinpä Lauri Järvi saattoikin summata, että jos ”kommunistien tak-
tikoinnin vuoksi” loppuratkaisu tapahtuu Fagerholmin ja Kekkosen 
välillä, ”niin me olemme silloin Fagerholmin kannalla”.1028

Tuomiojan valitsijamiesryhmä oli ehtinyt juuri lyödä lukkoon 
suunnitelmansa äänestää toisessa äänestyksessä Tuomiojaa ja 
kolmannessa Fagerholmia, kun ryhmään tuotiin tieto, ”että Paasi-
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kiveltä on saatu suostumus siinä tapauksessa, että hän saa taak-
seen riittävän äänimäärän”. Tieto oli lähtöisin sosialidemokraa-
teilta, joiden johtomiehistä Tanner, Leskinen ja Skog olivat tulleet 
pohdinnoissaan siihen tulokseen, että Paasikivi olisi sittenkin pa-
rempi vaihtoehto kuin Fagerholm. Skogin kerrottiin soittaneen Paa-
sikivelle ja saaneen tältä suostumuksen, johon ei enää sisältynyt 
Maalaisliiton mukana oloa koskevaa ehtoa, jota paitsi oli ”myöskin 
ruotsalaisten Öhman soittanut ja varmistanut Paasikiven suostu-
muksen”. Tuomiojan valitsijamiesryhmässä katsottiin tilanteen nyt 
oleellisesti muuttuneen ja ”oltiin yksimielisiä siitä, että toisessa 
äänestyksessä yhdytään Paasikiven ehdokkuuteen”. Paasikiven 
äänestämisestä toisella äänestyskierroksella päästiin yksimieli-
syyteen myös kolmen porvarillisen oppositioryhmän ja sosialide-
mokraattien neuvottelijoiden kesken.1029

Tilanne vaikeutui kuitenkin pian uudelleen, sillä sosialidemo-
kraattien neuvottelijat eivät onnistuneet ajamaan valitsijamiesryh-
mässään läpi päätöstä Paasikiven äänestämisestä toisella kier-
roksella. Vastahankaan oli erityisesti Kekkosen kanssa jo vuosia 
sujuvasti yhteen pelannut Penna Tervo tukijoineen. Huolimatta 
Tannerin ja Leskisen voimakkaista yrityksistä saada ryhmä luopu-
maan Fagerholmista, se päätti pysyä oman ehdokkaansa takana 
toisessa äänestyksessä ja äänestää Paasikiveä vasta kolmannel-
la kierroksella, jos Fagerholm ei tuolloin enää olisi pelissä muka-
na.1030

Sosialidemokraattien päätöksen myötä ratkaisun avaimet siir-
tyivät kommunistien käsiin. Jakamalla toisessa äänestyksessä 56 
ääntään tarkoituksenmukaisella tavalla Kekkosen ja Fagerholmin 
kesken nämä saattoivat helposti varmistaa mainittujen ehdokkai-
den pääsyn viimeiseen äänestykseen ja pudottaa jatkosta porva-
rillisten oppositioryhmien ehdokkaan, jolla olisi maksimissaan ta-
kanaan 84 valitsijamiestä. Ääntenjaon mahdollisuus oli ollut esillä 
Tuomiojan valitsijamiesryhmässä useaan otteeseen ja tuskin yksi-
kään porvarillinen sen paremmin kuin vasemmistolainenkaan va-
litsijamies oli tietämätön tällaisen mahdollisuuden olemassaolosta. 
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Silti porvarilliset oppositioryhmät päättivät äänestää Paasikiveä 
toisella kierroksella, eikä mistään vaihtoehtoisista toimintamalleis-
ta ainakaan Tuomiojan valitsijamiesryhmässä keskusteltu. Toteut-
tamiskelpoisia vaihtoehtomalleja ei juuri edes ollut ja jonkun verran 
lienee laskettu myös sen varaan, että kommunistit eivät ehkä sit-
tenkään toteuttaisi ääntenjakotemppuaan, joka ainakin kokoomus-
laisista ”tuntui liian törkeältä presidentti Paasikiveä kohtaan”.1031

Todellisuudessa Paasikiven arvovalta ei painanut vaakakupis-
sa minkään vertaa kommunistien suunnitellessa liikkeitään, sillä 
maalaisliittolaisten laatima ääntenjakosuunnitelma oli hyväksyt-
ty Kremlissä ja kommunistit määrätty edellä mainitulla Molotovin 
allekirjoittamalla sähkeellä avustamaan suunnitelman toimeenpa-
nossa. Lopullisesti askelmerkit sovitettiin kohdalleen aivan toisen 
äänestyksen edellä Hertta Kuusisen ja Aimo Aaltosen tavatessa 
Maalaisliiton neuvottelijoiden kanssa. Johannes Virolainen kertoo 
Kuusisen luvanneen noin kello 19.00 pidetyssä neuvottelussa ”sel-
västi ja ilman mitään tulkintoja”, että he ”jakavat äänensä siten, 
että Kekkonen saa n. 25–26 ääntä ja Fagerholm n. 29–30 ääntä”. 
Kommunistien ryhmässä suoritettujen laskutoimitusten jälkeen lu-
kuja korjailtiin vielä hiukan: ”Kekkonen saisi n. 15–20 ja Fagerholm 
n. 30–40 ääntä.”1032

Paljon pienempikin ääntensiirto kommunisteilta Fagerholmille 
olisi tarjonnut porvarillisille oppositioryhmille mahdollisuuden vas-
taiskuun ja 30–40 äänen kyseessä ollen olisi Tuomiojan valitsija-
miesryhmä yksin voinut ratkaista pelin Fagerholmin hyväksi toises-
sa äänestyksessä. Minkäänlaista vastaiskutoimintaa ei kuitenkaan 
nähty, joten toisen äänestyksen tulos muodostui täsmälleen maa-
laisliittolaisten ja kommunistien kaavailujen mukaiseksi:

Fagerholm 114 ääntä

Kekkonen 102 ääntä

Paasikivi   84 ääntä

Paasikiven uloslyöntiin johtanut manööveri aiheutti Kokoomuksen, 
ruotsalaisten ja sosialidemokraattien keskuudessa ”mitä syvintä 
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suuttumusta ja inhoa”, kuten Kokoomuksen taholla asia ilmaistiin. 
Enemmän kuin kommunisteihin, kohdistui suuttumus Kekkoseen 
ja luultavasti eräät kantaansa epäröineet tai suorastaan Kekkos-
ta sympatisoineet valitsijamiehet kääntyivät tapauksen johdosta 
Fagerholmin kannattajiksi. Tällainen siirtyminen lienee kuitenkin 
rajoittunut lähinnä ruotsalaisten piiriin. Sosialidemokraattien aset-
tuminen oman ehdokkaansa puolelle oli jokseenkin selvä asia ja 
kuten muistamme, Tuomiojan valitsijamiesryhmässäkin vain yksi 
ainoa valitsijamies oli ollut Kekkosen kannalla, kun menettelystä 
tilanteessa Kekkonen vs. Fagerholm oli ryhmässä muutamaa tun-
tia aikaisemmin puhuttu. Kolmannen äänestyksen alla lienee sitä 
paitsi Turunenkin tullut toisiin ajatuksiin, koskapa presidentinvaa-
leja koskevassa selostuksessa todetaan, että ”äänestystempun 
aikaansaama reaktio oli niin voimakas, että tämän jälkeen ei Tuo-
miojan vaaliliiton keskuudessa ketään tarvinnut taivutella”.1033

Kolmannen ja ratkaisevan äänestyksen alkaessa kello 20.30 
oli jännitys eduskunnan suuressa salissa käsin kosketeltava, sillä 
voittajasta ei lopultakaan ollut minkäänlaista varmuutta. Vuorol-
laan valitsijamiehet kävivät pudottamassa vaaliuurnaan äänestys-
lippunsa, jossa oli joko Kekkosen tai Fagerholmin nimi. Ääntenlas-
ku käynnistyi neljännestä vaille yhdeksän. Niin eduskunnassa kuin 
radiovastaanottimien ääressäkin oli hiiren hiljaista Väinö Leskisen 
alkaessa lukea pahimman vastustajansa nimellä varustettuja ää-
nestyslippuja: ”Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen…”

Kaikkiaan Kekkonen sai 151 ja Fagerholm 149 ääntä. Niukim-
malla mahdollisella enemmistöllä tuli siis Urho Kaleva Kekkosesta 
Suomen tasavallan presidentti.1034

Tässä sitä nyt sitten ollaan

Kokoomuslaiset olivat äärettömän pettyneitä presidentinvaalien 
lopputulokseen, eikä esimerkiksi Uusi Suomi keksinyt vaalien jäl-
keisenä päivänä paljoakaan positiivista sanottavaa vastavalitusta 
tasavallan presidentistä. Sen sijaan lehti löysi heti syyllisen, joka 
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kantoi vastuun siitä, että ratkaisevan kolmannen äänestyksen tulos 
muodostui sellaiseksi kuin muodostui. Niistä seitsemästä äänestä, 
jotka Kekkonen Maalaisliiton ja kommunistien 144 äänen lisäksi 
tarvitsi voittoonsa, arveli Uusi Suomi yhden tulleen ruotsalaisilta 
ja peräti kuuden kansanpuoluelaisilta. Kansanpuolueen ”menettely 
presidentinvaalissa on selkärangattomuudessaan jotain sellaista, 
jolle saa turhaan hakea vertaa viime aikojen poliittisesta historias-
tamme”, messusi Uusi Suomi ja arveli, että ”pian nähdään, mikä on 
sille luvattu palkka”.1035

Kokoomuslaisessa katsannossa Kansanpuolueen selkäran-
gattomuus huipentui Kekkosen äänestämiseen presidentinvaalin 
kolmannella äänestyskierroksella, mutta kyse oli paljosta muusta-
kin. Haluttomuudesta tarjota Rydmania ehdokkaaksi ns. tarjotinrat-
kaisun yhteydessä; Kaitilan mystisistä poistumisista porvarillisten 
oppositioryhmien yhteisneuvotteluista ja käynneistä maalaisliitto-
laisten luona, joista Nykypäivän pakinoitsijalle tuli mieleen ”muuan 
Ephialtes, joka kuljetti tietoja vastapuolen päämajaan”; vaalikam-
panjan aikaisista maksetuista lehti-ilmoituksista, joissa kiistettiin 
suuresti närkästyneenä kaikki väitteet siitä, että Kansanpuolueen 
johto olisi tehnyt presidentinvaaleja koskevan sopimuksen Maa-
laisliiton kanssa.1036

Nämä ja monet muut Kansanpuolueen petollisesta ominais-
laadusta kertovat seikat suututtivat kokoomuslaisia, mutta eivät 
estäneet heitä näkemästä asiaan liittyviä poliittisia mahdollisuuk-
sia. Kun Kansanpuolue oli julistanut ennen vaaleja, ettei missään 
tapauksessa menisi Kekkosen taakse, mutta oli sitten kuitenkin 
näin tehnyt, oli ilmeistä, että puolueen kannattajajoukot olivat ym-
mällään. Selvää tyytymättömyyttäkin oli aistittavissa, sillä suurin 
osa Kansanpuolueen äänestäjistä suhtautui hyvin kriittisesti Kek-
koseen. Kokoomuksen puoluehallitus tarttui oitis tilaisuuteen ja hy-
väksyi 24. helmikuuta 1956 Jussi Saukkosen ehdotuksen siitä, että 
”Kansanpuolueen entisten kannattajien keskuuteen olisi kohdistet-
tava tarmokas jäsenkeräys, kansallisseuroja perustettava ja vuosi-
kokouksissa otettava käsiteltäväksi kysymyksiä, jotka kiinnostavat 
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kansanpuoluelaisia”. Samalla hyväksyttiin linjaus, jonka mukaan 
”yleisenä ohjeena suhtautumisessa kansanpuolueeseen tulisi olla 
varsinaisen jäsenistön kohteleminen hellävaraisesti, mutta arvos-
telun kohdistaminen johtajiin, jotka ovat vieneet harhaan”.1037

Uuden Suomen välittömästi vaalien jälkeen esittämät arvelut 
siitä, mistä Kekkonen oli 151 ääntään ja erityisesti nuo Maalaislii-
ton ja kommunistien äänten lisäksi tarvitut seitsemän ääntä saanut, 
pitävät melko hyvin yhtä sen kanssa mitä asiasta on myöhemmin 
kirjoitettu. Kansanpuolueelta on todettu tulleen joka tapauksessa 
viisi ääntä, ehkäpä kuusikin. Ainoa Kansanpuolueen seitsemästä 
valitsijamiehestä, joka ikään kuin on vapautettu Kekkosen äänes-
tämistä koskevista epäilyistä, on Harras Kyttä. Äänestikö Kansan-
puolueen Leo I. Mattila Kekkosta vai Fagerholmia, siitä on lausuttu 
erisuuntaisia näkemyksiä. Ruotsalaisista Verner Korsbäckiä pidet-
tiin jo ennakkoon varmana Kekkosen miehenä ja Kekkosta Kors-
bäck myös äänesti. Kun SKDL:n ja Maalaisliiton 144 äänen lisäksi 
on laskettu Kekkosen saaneen varmuudella Kansanpuolueelta 
viisi ääntä ja ruotsalaisilta yhden äänen on päädytty lukuun 150. 
Ratkaisevan äänen antajasta on vuosikymmenten varrella esitetty 
monia käsityksiä, mutta luotettavalla tavalla tätä kadonneen äänen 
arvoitusta ei ole kyetty ratkaisemaan.1038

Eräitä kokoomuslaisiakin on epäilty Kekkosen äänestämisestä. 
Martti Miettunen toteaa, että hänellä oli ”henkilökohtaisen keskus-
telun perusteella” aikanaan pätevä syy uskoa Helena Virkin anta-
neen äänensä Kekkoselle. Veikko Vennamo puolestaan kertoo, että 
hänellä ”on jopa kirjallinen todistus siitä, että myös kokoomuksen 
valitsijamies, pappismies Aatto Koivisto äänesti Kekkosta”. Juhani 
Suomi esittää Kekkosen itsensä kirjaamaan tietoon perustuen, että 
ratkaisevan äänen antaja olisi ollut Niilo Kosola, joka oli kuulem-
ma viivytellyt hetken äänestyslippua pudottaessaan ja näyttänyt 
vaalitoimitusta valvoneelle Kekkoselle laittavansa uurnaan tämän 
nimellä varustetun lipun. Tuomiojan valitsijamiesryhmää koskevan 
lähdeaineiston valossa ilmeisimpänä Kekkosen äänestäjänä voisi 
pitää Oiva Turusta, joka ei millään muotoa salaillut Kekkos-myön-
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teisiä näkemyksiään. Turunen oli myös heti vaalien jälkeen patiste-
lemassa Kokoomusta yhteistyöhön Kekkosen kanssa ja totesi puo-
luesihteeri Honkalalle 17. helmikuuta lähettämässään kirjeessä, 
että ”henkilökohtaisesti pidän tapahtunutta ratkaisua parempana 
maalle kuin Fagerholmia”, mutta lisäsi heti perään: ”vaikka äänes-
tinkin ryhmäsopimuksemme mukaisesti Fagerholmia.”1039

Kokoomuksen keskustoimiston presidentinvaalin jälkeen laa-
timissa analyyseissä tai puolueen sisäisissä kritiikkipalavereissa 
ei kysymykseen ratkaisevasta äänestä puututtu. Varsinaista vaa-
likampanjaa käsiteltiin toiminnanjohtajien neuvotteluissa, mutta 
puolueen keskuselimissä ei kampanjaan enää palattu, sillä sen 
vahvuuksia ja heikkouksia oli eritelty jo valitsijamiesvaalien jälkeen. 
Yksittäisissä puheenvuoroissa saatettiin toki viitata vaalistrategi-
siin peruslinjauksiin. Junnila esimerkiksi sanoi puoluehallituksen 
kokouksessa 24. helmikuuta suoraan: ”Oli virhe, että president-
tiehdokkaan nimeäminen suoritettiin jo keväällä. Porkkalan tapa-
uksen jälkeen olisi ollut turvauduttava Paasikiveen.”1040

Kokoomukselta ja sen johtomiehiltä haluttiin presidentinvaali-
en jälkeen vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: (1) miksi 
Paasikivi piti viime metreillä vetää peliin mukaan, (2) miksei kom-
munistien ääntenjakamistaktiikkaa ennakoitu ja toimintaa suunni-
teltu sen pohjalta, (3) miksi kokoomuslaiset eivät äänestäneet vii-
meisessä äänestyksessä porvarillista ehdokasta, vaan asettuivat 
yksimielisesti ruotsinkielisen sosialistin taakse?

Paasikiven tuominen toiseen äänestykseen olisi tuskin he-
rättänyt niin paljoa kritiikkiä kuin herätti, ellei presidentti itse olisi 
toimittanut julkisuuteen tiedotetta, jossa väitettiin, ”että Tasavallan 
presidentti ei ollut antanut suostumustaan ehdokkaaksi asettami-
seensa”. Tiedote tuli epäilemättä hienoisena yllätyksenä Kokoo-
muksen johdolle. Samoin kuin sekin, että Paasikivi ryhtyi silmit-
tömästi raivoamaan 16. helmikuuta linnassa jäähyväiskäynnillä 
olleille porvarillisten oppositioryhmien edustajille vaaliasian takia, 
vaikka oli edellisenä iltana ollut aivan rauhallinen samojen ryhmien 
vieraillessa hänen luonaan vaalitoimituksen jälkeen. Kokoomus ei 
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tietenkään lähtenyt millään lailla kommentoimaan Paasikiven tie-
dotteeseen sisältynyttä väitettä, mutta sen taholta selvitettiin kyllä 
avoimesti miten Paasikiven ehdokkuus oli noussut esille ja Sal-
minen korosti, ettei tapaus ”vähäisimmässäkään määrin vaikuta 
sen kunnioituksen ja arvonannon suuruuteen, jota koko Suomen 
kansa hänen henkilöään ja elämäntyötään kohtaan tuntee”. Jun-
nila tähdensi lisäksi, että Paasikivi-hanke oli ”epäonnistumisesta 
huolimatta välttämätön osoittamaan, että mitään mahdollisuutta ei 
laiminlyöty, vaan todella tehtiin kaikki mitä suinkin tehtävissä oli, 
jotta vaalin lopputulos olisi muodostunut mahdollisimman tyydyt-
täväksi”.1041

Kommunistien ääntenjakamistaktiikkaa Kokoomus ei edes yrit-
tänyt väittää yllätykselliseksi ja myönsi senkin, että ”teoreettisesti 
katsoen” piti paikkansa, että Tuomiojan valitsijamiehet olisivat voi-
neet ratkaista vaalin toisessa äänestyksessä Fagerholmin hyväk-
si. Puolueen taholta kuitenkin korostettiin, että ”käytännössä tätä 
mahdollisuutta varmasti ei ollut”. Kokoomuksen mielestä oli näet 
”pidettävä selvänä, että jos Tuomiojan valitsijamiehet olisivat päät-
täneet toisessa äänestyksessä äänestää Fagerholmia, heidän olisi 
tästä ollut ilmoitettava myös ruotsalaisille ja Suomen kansanpuo-
lueelle, joiden kanssa oli jo sovittu yhteisesiintymisestä Paasikiven 
nimissä toisessa äänestyksessä”. Kansanpuolueen petollisuuden 
takia selvänä oli pidettävä sitäkin, että tieto Tuomiojan valitsija-
miesten aikeista ”olisi kantautunut maalaisliiton taktillisen johdon 
korviin ja ääntenjakamisoperaatiota ei silloin olisi toimeenpantu 
eikä meidän ääntemme antamisesta Fagerholmille olisi ollut apua. 
Olisi jouduttu kolmanteen äänestykseen samanlaisissa olosuh-
teissa ja ilmeisesti myös samoin tuloksin.” Kokoomus vetosi myös 
asian moraaliseen puoleen: ”Tuomiojan vaaliliiton valitsijamiesryh-
mältä ei toki voi vaatia eikä – jos joistakin moraalisista periaat-
teista pidetään kiinni – edes sallia, että se olisi toiseen suuntaan 
sopinut yhdenlaisesta esiintymisestä (Paasikiven äänestämisestä 
toisessa äänestyksessä) ja sitten kaikessa salaisuudessa lähtenyt 
antamaan äänensä toisaalle (Fagerholmille).”1042
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”Sinäkin saakeli äänestit ruotsalaista sosialistiparturia, etkä 
suomalaista lakitieteen tohtoria”, eräs Kansallispankin johtokunnan 
jäsenistä tokaisi Junnilalle tämän saapuessa presidentinvaalin jäl-
keisenä aamuna työpaikalleen. Mitä Junnila kollegalleen vastasi, 
ei ole tiedossa, mutta Satakunnan Kansaan 18. helmikuuta 1956 
kirjoittamassaan ”meriselityksessä” Junnila totesi:

Päämotiivina asennoiduttaessa tri Kekkosta vastaan oli ainakin allekirjoitta-

neella ja luullakseni yleensä Tuomiojan valitsijamiehillä se syvään juurtunut 

epäluulo, jonka lähinnä tri Kekkosen kiinteät suhteet kommunisteihin ovat 

häntä vastaan vuosien kuluessa synnyttäneet. Kun kommunistit ennakko-

odotusten mukaisesti nyt auttoivat Kekkosen presidentiksi, he tulevat aika-

naan kyllä vaatimaan hinnan palveluksistaan. Pelättävissä on, että kommu-

nistien vaikutusmahdollisuudet poliittisessa elämässämme nyt lisääntyvät, 

joko siitä syystä, että heidät ennen pitkää jälleen katsotaan hallituskelpoisiksi, 

tai jossakin muussa muodossa.1043

Kyse ei siis ollut niinkään äänestämisestä ”Fagerholmin puolesta, 
vaan Kekkosta vastaan”. Olennaista oli suhtautuminen kommunis-
teihin ja juuri ”tässä ratkaisevassa kohdassa Fagerholm, kaikkine 
heikkouksineen, olisi sittenkin ollut luotettavampi kuin Kekkonen”, 
Junnila totesi.1044

Honkalan ”Kuinka ja miksi niin tapahtui?” -selostusta varten 
laatimassa luonnoksessa todettiin aivan avoimesti, että Tuomiojan 
valitsijamiesryhmän asettuminen Fagerholmin kannalle kolman-
nessa äänestyksessä oli tilanteena ”varsin merkillinen”.

Muutahan ei voi sanoa siitä, että tamperelainen vuorineuvos äänesti presi-

dentiksi helsinkiläistä sosialistia, 11 pappismiestä äänesti kirkosta eronnutta 

henkilöä, suurelta enemmistöltään supisuomalainen valitsijamieskunta ää-

nesti yksimielisenä ruotsinkielistä miestä, professorit ja tohtorit äänestivät 

opilliselta sivistykseltään verraten vähälle jäänyttä puoluepoliitikkoa ja innok-

kaat raittiusihmiset Alkoholiliikkeen pääjohtajaa.1045

Lopullisesta versiosta tämä humoristinen osuus jäi pois ja otsikolla 
”Fagerholmia vai Kekkosta?” varustettu luku pelkistyi yhtäältä to-
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teamukseksi, että kritiikkiä Fagerholmin äänestämisestä oli tullut 
vain ”aniharvassa yksityistapauksessa” ja toisaalta joukoksi kysy-
myksiä, ”jotka saanevat tri Kekkosta kannattaneet kansanpuolue-
laiset vaiteliaiksi”. Kokoomus kysyi mm.

1.) Olisiko meidän ollut yhdyttävä kannattamaan sitä henkilöä, jonka kommu-

nistit olivat lopulliseksi ehdokkaaksensa valinneet, kommunistit, jotka ottavat 

ohjeensa maan rajojen ulkopuolelta?

2.) Olisiko meidän ollut palkittava toisessa äänestyksessä suoritettu ruma 

ääntenjakamistemppu antamalla kannatuksemme sille, jonka hyväksi tuo 

temppu tehtiin?

3.) Olimme, samoinkuin Suomen Kansanpuolue, vaalitaistelun aikana selvästi 

antaneet tietää, ettemme missään olosuhteissa voi olla myötävaikuttamassa 

tri Kekkosen valituksituloon. Olisiko meidänkin ollut petettävä äänestäjäm-

me?1046

Niin Kokoomuksen keskustoimiston laatimassa vaaliselostuksessa 
kuin Junnilan Satakunnan Kansaan kirjoittamassa selvityksessäkin 
korostettiin lopuksi lojaliteetin merkitystä. ”Mitä mieltä vaalin tulok-
sesta olemmekin”, lausui Junnila, ”vaali on tapahtunut demokrati-
amme edellyttämiä muotoja noudattaen laillisessa järjestyksessä, 
ja siihen on niin ollen kaikilla tahoilla lojaalisesti mukauduttava”. 
Kokoomuksen vaaliselostuksessa esitettiin lojaalisuusvakuutusten 
jälkeen vielä toivomus vastavalitulle tasavallan presidentille: ”Me 
toivomme, että hän jaksaisi puoluemiehestä kohota näkemään ja 
oikein oivaltamaan kansankokonaisuuden edun. Epäluulon ja vas-
tahakoisuuden henki häviää vain tekojen todistuksen edessä. Nii-
den mukaanhan hänelle historiakin aikanansa oikeutta mittaa.”1047

Kuinka pitkä aika tulisi kulumaan siihen, että Urho Kekkosen 
elämäntyö olisi valmis historian arvioitavaksi, siitä Junnilalla näytti 
olevan jonkinlainen aavistus jo vuonna 1956, sillä hän päätti Tuo-
miojalle 20. helmikuuta presidentinvaalitapahtumista antamansa 
selostuksen seuraavaan loppukaneettiin:
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Tässä sitä nyt sitten ollaan, niin kuin ystävämme Pekka Peitsi aikanaan totesi. 

Ja mikä pahinta, Kekkosen presidenttikausi saattaa hyvinkin kestää vaikkapa 

18, jopa vieläpä 25 vuotta! Kun tilanne on tällainen, täytyy vain hurskaasti toi-

voa, että hän osoittautuisi presidenttinä paremmaksi, kuin me kaikki olemme 

pelänneet. Aion kyllä omasta puolestani olla ainakin pari kolme vuotta kuulol-

la, ennen kuin tähän tosissani alan uskoa.1048
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Nuoren konservatiivin muotokuva

Tuure Junnilan elämäntaipaleesta oli keväällä 1956 taitettu melko 
tarkkaan puolet. Junnila oli tuolloin 45-vuotias, yksityiselämässään 
vakaasti aloilleen asettunut mies. Hän oli ollut naimisissa Kaijan-
sa kanssa 14 vuotta ja Marikki-tytärkin oli jo kolmentoista, Heikki-
poika kymmenen ja kuopus Sini seitsemän. Sikälikin Junnila oli 
asettunut aloilleen, että hän oli hiljattain ostanut Munkkiniemen 
Kartanontieltä tilavan rivitalohuoneiston, elämänsä ensimmäisen 
omistusasunnon, jonka pikantteihin yksityiskohtiin kuului keskiker-
roksen ikkunoista avautuva näköala kohti pienen merenlahden toi-
sella puolella sijaitsevaa Tamminiemeä.

Junnilan isä oli kuollut vuonna 1950, mutta hänen liki 80-vuoti-
as äitinsä Selma Junnila oli edelleen hyvissä voimissa ja eleli van-
hana emäntänä Vakkalan Junnilassa. Junnilan vanhin veli Arvo 
Junnila oli Suomi-yhtiön päämatemaatikkona ollut keskeisessä 
roolissa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina tapahtuneessa 
henkivakuutusalan uudistamisprosessissa ja hänet oli sittemmin 
nimitetty Suomi-yhtiön johtajan virkaan. Junnilan toiseksi vanhin 
veli Viljo Junnila, joka oli aikanaan sairastunut parantumattomasti 
espanjantaudin jälkiseurauksena, eli naimattomana kotitilallaan. 
Junnilan Aune-sisar työskenteli Tilastollisessa päätoimistossa 
amanuenssina.

Junnilan ammatillinen ura oli sekin asettunut uomiinsa. Huh-
tikuussa 1956 tuli kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä, kun Junnila 
oli kutsuttu Kansallis-Osake-Pankin johtokunnan jäseneksi. Van-
ha rakkaus yliopistoa kohtaan ei kuitenkaan ollut kokonaan sam-
munut ja Junnila suostui oman toimensa ohella jopa hoitamaan 
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kansantaloustieteen professuuria Helsingin yliopistossa vuosina 
1956–1959.

Ulkoiselta olemukseltaan, tyyliltään ja käytöstavoiltaan Junni-
la oli 45-vuotiaana samanlainen hoikka, huoliteltu ja pidättyväinen 
gentlemanni-tyyppi, jollainen oli ollut jo ylioppilasvuosinaan ja jol-
laisena tuli pysymään lopun ikäänsä.

Junnilan työkyky oli 1950-luvulla aivan toista luokkaa kuin oli 
ollut 1930-luvulla. Eräänlainen perusenergiatason muutos näyttää 
itse asiassa tapahtuneen jo vuoden 1942 paikkeilla. Ylioppilaana 
Junnila oli kerännyt harvakseltaan merkintöjä opintokirjaansa ja 
kuten 1930-luvun lopun kriisivaihe osoitti, hän oli vielä 28–30-vuo-
tiaana sangen pehmeää tekoa. Sitten tapahtui kuitenkin jotain, sillä 
keväällä 1942 Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
palvelukseen astui konemaisen viileä suorittaja, joka alkoi tehdä 
sadan tunnin työviikkoja ja jota ei näyttänyt pysäyttävän mikään. 
Perheenisän vastuu ja herännyt akateeminen kunnianhimo se-
littävät varmasti osaltaan tapahtunutta muutosta, mutta ainakin 
alkusysäyksen antajana voinee pitää myös Martti-veljen sankari-
kuolemaa, jonka myötä Junnila epäilemättä ymmärsi kerta heitolla 
kuinka mitättömiä hänen omat ongelmansa olivat olleet.

Junnila teki 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla jo ehkä lii-
ankin kanssa työtä, sillä kynttilä paloi täydellä liekillä molemmista 
päistä hänen yrittäessään hoitaa kaikki tehtävänsä Kansallispan-
kissa, Kokoomuksessa, eduskunnassa ja yliopistolla, joiden päälle 
tulivat vielä esitelmä- ja puhetilaisuudet, kirjalliset työt sekä erilai-
set luottamustoimet. Syksyllä 1956 Junnila joutuikin ylirasituksen 
vuoksi sairaalaan ja sai lääkäreiltään vakavan kehotuksen hieman 
hiljentää tahtia. Tämä laaja-alainen aktiivisuus, oli se sitten Junni-
lalle itselleen hyväksi tai pahaksi, on eräs keskeinen piirre häntä 
luonnehtivassa nuoren konservatiivin muotokuvassa.

Puhetaitoon on myös paikallaan kiinnittää huomiota, saavut-
tihan Junnila jo ensimmäisenä eduskuntasyksynään kuuluisuutta 
vapaasti pidettyjen, sujuvien ja värikylläisten puheidensa ansiosta. 
Junnila ei ollut puhujana mikään luonnonlahjakkuus, vaikka hänel-
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lä olikin hyvä muisti, vaan hän joutui tekemään erittäin paljon työtä 
puheidensa eteen. Junnila kirjoitti puheensa etukäteen valmiiksi ja 
opetteli ne sitten ulkoa niin kuin näyttelijä opettelee vuorosanan-
sa. Lyhyitä kommenttipuheenvuoroja Junnila saattoi toki esittää ex 
tempore, mutta laajemmat puheet, olivat ne sitten miten improvi-
soidun näköisiä tahansa, olivat aina kovan harjoittelun tulosta. Oli 
oikeastaan aika paradoksaalista, että juuri pidättyväisestä ja suo-
rastaan ujosta Junnilasta tuli niin suuri puhuja kuin tuli. Junnilan 
puheita seuratessa ei mitenkään voinut kuvitella, että niiden pitä-
jä oli aikanaan kammonnut kaikkea julkista esiintymistä. Tämän 
taustan tietäen voi kuitenkin ajatella, että Junnila yritti poliittisissa 
puheissaan toisinaan peitellä luontaista ujouttaan hieman liioitel-
lulla retoriikalla ja tuli siten hankkineeksi ehkä turhankin päiten vi-
hamiehiä.

Puhetaidolla on oma tärkeä osansa Junnilan poliitikon muoto-
kuvassa, mutta hänen poliittisen uransa nopean nousun taustate-
kijänä sillä oli sittenkin toisarvoinen merkityksensä. Olennaisinta 
oli Junnilan talouspoliittinen asiantuntemus, jonka vuoksi hänet 
vedettiin mukaan Kokoomuksen toimintaan vuonna 1945 ja jonka 
ansiosta hänestä tuli jo ensimmäisellä vaalikaudellaan eräs kaik-
kein näkyvimmistä kokoomuspoliitikoista ja valtiovarainministeri 
Tuomiojan hallitukseen. Ajatellen Junnilan uraa Kokoomuksessa 
näyttää myös ilmeiseltä, että valinta Kansallispankin johtokuntaan 
oli omiaan vauhdittamaan Junnilan tuloa keskeisimpien puolue-
elinten jäseneksi ja puolueen rahastonhoitajaksi, sillä jatkuvan ra-
hoituskriisin partaalla eläneelle Kokoomukselle Junnilan kaltaiset 
rahamiehet, joilla oli pääsy sinivalkoisen pääoman lähteille, olivat 
kullanarvoisia.

Kansallispankin johtokunnan jäsenyyden mukanaan tuoman 
taloudellisen riippumattomuuden positiivisista seurannaisvaikutuk-
sista on edellä jo ollut puhetta, samoin kuin siitäkin, että pankin-
johtajan asema antoi Junnilan poliittisille kannanotoille lisää pai-
noarvoa. Kolikolla oli toki myös toinen puolensa. Kansallispankin 
johtokunnan jäsenyys näet leimasi Junnilan ”pankkikapitalistiksi”, 
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joka oli poliittisten vastustajien kokoomuslaisiin yleensäkin her-
kästi liittämä ”kunnianimi”. Junnilaa itseään leima ei ilmeisestikään 
häirinnyt, mutta esimerkiksi taisteltaessa Kansanpuolueen kans-
sa keskiluokan sieluista Kokoomus eittämättä kärsi suurpääoman 
puolueeksi leimautumisestaan. On myös selvää, ettei Junnilan ol-
lut poliitikkona aivan helppo eläytyä kansalaisten arkipäivän on-
gelmiin, kun tilille tuli kuukausittain rahaa miltei yhtä paljon kuin 
tavallisen työläisen tilille vuodessa.

Tämän tutkimuksen johdannossa esitettiin arvio siitä, että Jun-
nilan talouspoliittisen näkemyksen kehitystekijöitä saattaisi löytyä 
Satakunnan vauraasta talonpoikaistraditiosta, 1930-luvun suoma-
laisesta talousajattelusta, sota-ajan finanssipolitiikasta ja Junnilan 
omasta tutkimustoiminnasta. Junnilan käsitys omistusoikeuden py-
hyydestä ja loukkaamattomuudesta näyttääkin kiteytyneen jo niinä 
varhaisina vuosina, jotka hän vietti Vakkalan Junnilassa, jota voi 
kaikin puolin pitää malliesimerkkinä vakiintuneesta ja vauraasta 
satakuntalaisesta talonpoikaistalosta. 1930-luvun talousajattelun 
vaikutuksesta ei sen sijaan voi sanoa mitään varmaa, sillä kuten 
edellä on todettu, Junnila ei tuoreeltaan eikä myöhemminkään juuri 
puuttunut tuon vuosikymmenen aikana harjoitettuun talouspolitiik-
kaan, vaikka se sinänsä näyttäisi sopivan hyvin yhteen hänen ko-
rostamiensa liberalististen näkemysten kanssa. Sota-ajan finans-
sipolitiikan ansioista nimenomaan inflaation kuriin saamisessa 
Junnila puhui usein kritisoidessaan vuoden 1945 jälkeen harjoitet-
tua ja inflatorisesti vaikuttanutta palkka- ja hintapolitiikkaa. Junnila 
totta kai tiedosti, että tulonjakotaistelu kuului normaaliaikoihin siinä 
missä aseelliset taistelut sodankäyntiin, muttei siltikään kyennyt 
näkemään mitään hyvää esimerkiksi SAK:n toiminnassa, koska 
tarkasteli asioita puhtaasti rahanarvon ja valtiontalouden kannalta. 
Voimakas kriittisyys ammattiyhdistys- ja yleensäkin työväenliikettä 
kohtaan tuli esiin myös Junnilan tieteellisissä tutkimuksissa, niin 
omaisuusveroa koskevassa väitöskirjassa kuin inflaatioteoksessa-
kin.
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Kansallispankin johtokunnan jäseneksi tulolla oli epäilemättä 
vahvistava vaikutuksensa Junnilan inflaatiokriittisiin näkemyksiin. 
Junnilan ammatillinen tausta oli varmasti omiaan myös vahventa-
maan hänen yksityiseen yrittäjätoimintaan nähden myönteisiä ja 
valtiojohtoisuuspyrkimyksiä vastustavia näkemyksiään.

Junnila asennoitui johdonmukaisen kriittisesti valtion yrittäjä-
toiminnan laajentamista tarkoittaneisiin hankkeisiin, mutta kuten 
Kemijoki Oy:tä koskevan lakiesityksen eduskuntakäsittely osoitti, 
hänen linjansa suhteessa valtiollinen yrittäjätoiminta vs. yksityi-
nen yrittäjätoiminta ei ollut tiukan periaatteellinen ”joko – tai”, vaan 
pragmaattisempi ”sekä – että”. Olennaista junnilalaisittain katsoen 
oli kuitenkin se, että yksityisen yritteliäisyyden tuli aina olla sään-
tö ja valtiollisen yritteliäisyyden aina poikkeus eikä valtio saanut 
astua yksityisten hallitsemille markkinoille, vaan sen tuli rajoittaa 
yrittäjätoimintansa erilaisiin infrastruktuuria tukeviin hankkeisiin ja 
aloille, joita yksityiset eivät syystä tai toisesta voineet hoitaa.

Junnilan asema Kokoomuksen 1950-luvun ensimmäisen puo-
liskon aikana harjoittaman talouspolitiikan arkkitehtina oli erittäin 
keskeinen. Hän muodosti yhdessä T. A. Wiherheimon kanssa 
parivaljakon, joka puoluejohdon suojeluksessa sai hyvin vapaasti 
vetää Kokoomuksen talouspoliittista linjaa. Valtiojohtoisuuskysy-
myksessä kaikki kokoomuslaiset näyttivät omaksuneen yksityis-
tä yritteliäisyyttä pääsääntönä pitävän linjan. Kritiikkiä aiheuttivat 
lähinnä Junnilan ja Wiherheimon vaatimat menoleikkaukset, joita 
eräät kokoomuslaiset pitivät ylimitoitettuina. Junnilaa ja Wiherhei-
moa, joiden taustayhteyksistä on edellä jo ollut puhetta, saatettiin 
puolueen piirissä ajoittain arvostella myös liiallisesta kapitalistisuu-
desta tai suurteollisuusmyönteisyydestä.

Junnila esitti varhaisissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsit-
televissä puheissaan kaksi vaatimusta, joihin hän sittemmin usein 
palasi ja joita voi pitää hänen ulkopoliittisen ajattelunsa perusteki-
jöinä. Ensinnäkin vaatimuksen siitä, että vaikka suomalaisten täy-
tyi olla suhtautumisessaan ulkovaltoihin varovaisia ja vaikka ase-
mamme oli vaaranalainen ja materiaalinen voimamme vähäinen, 
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niin ”meidän täytyy silti loppuun asti pitää kiinni oikeudestamme 
olla isäntiä omassa pienessä talossamme”. Toisaalta vaatimuksen 
siitä, että Suomen tuli mahdollisimman pitkälle noudattaa Sveitsin 
ja Ruotsin mallin mukaista ”täydellisen, ehdottoman puolueetto-
muuden politiikkaa”, niin vaikeata kuin se Suomen asemassa ole-
valle maalle olikin.

Junnilan pyrkimys aikaansaada ”kolmas voima” Suomen po-
liittiseen elämään jäi pitkälti taka-alalle 1940- ja 1950-lukujen 
vaihteen jälkeen ja palasi päiväjärjestykseen vasta 1950-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla. Konservatiivien ja liberaalien yhteistoi-
minta Tuomiojan hallituksessa ja monissa taloudellisissa kysymyk-
sissä vuosien 1951–1956 aikana todisti sen puolesta, että Junnila 
oli ollut oikeassa väittäessään, ettei näitä traditioita edustaneilla 
ryhmillä ollut mitään sellaisia suuria peruskysymyksiä koskevia nä-
kemyseroja, jotka olisivat estäneet ”kolmannen voiman” muodos-
tamisen työväenpuolueiden ja Maalaisliiton vastapainoksi. Kilpailu 
keskiluokan kannatuksesta nimenomaan Kokoomuksen ja Kan-
sanpuolueen kesken sekä viimeksi mainitun puolueen johtajien 
harjoittama konjunktuuripolitiikka tekivät kuitenkin mahdottomaksi 
pitkäjännitteisemmän yhteistoiminnan aikaansaamisen.

Junnilan ja yleensäkin Kokoomuksen suhde äärimmäiseen 
vasemmistoon oli 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla puhtaasti 
taistelullinen. Kommunistit miellettiin yksiselitteisesti sisäiseksi vi-
holliseksi ja kaikenlainen poliittinen yhteistyö kommunistien kans-
sa oli kokoomuslaisille ajatuksenakin täydellinen mahdottomuus.

Kokoomuksen taholla pidettiin Sosialidemokraattista puoluet-
ta valtiollisessa mielessä luotettavana, mutta taloudellisissa kysy-
myksissä sosialisteihin ei luotettu. Junnilan ja Kokoomuksen mie-
lestä sosialidemokraatit olivat liian taipuisia luokkapoliittisia etuja 
valtiontalouden ja rahanarvon kustannuksella ajaneen SAK:n vaa-
timusten edessä. Sosialidemokraatteihin ei luotettu myöskään sen 
takia, että näiden katsottiin edelleen tavoittelevan sosialisointia. 
Näistä epäluuloista huolimatta Kokoomuksen piirissä oli havait-
tavissa ajoittaista halukkuutta yhteistyöhön sosialistien kanssa ja 
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kiinnostus ns. työmarkkinahallitusta kohtaan lisääntyi erityisesti 
syksystä 1953 alkaen.

Maalaisliitto oli Kokoomuksen mielestä isänmaallinen, mutta 
liian ahtaasti vain maaseudun pienviljelijöiden asioiden ajamiseen 
keskittynyt puolue. Pahimpana Maalaisliittoon liittyvänä ongelma-
na kokoomuslaiset pitivät 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
kuitenkin Urho Kekkosen toimintaa, jonka katsottiin vievän Maa-
laisliittoa arveluttavaan suuntaan. Kokoomuksen oli vaikea hy-
väksyä Maalaisliiton lähtemistä valtiososialismin tielle Kekkosen 
perässä. Oikealla ei voitu käsittää myöskään sitä, että Maalais-
liitto alistui yhden miehen vallanhimon takia SAK:n sanelemaan 
lokakuun 1954 hallitusohjelmaan, jonka tuhoisista seurauksista ei 
kokoomuslaisten mielestä kenelläkään voinut olla epätietoisuut-
ta. Junnila yritti monessa yhteydessä herätellä maalaisliittolaisia 
takaisin porvarillisuuteen, kuten vakauttamisohjelmasta ja teollis-
tamishankkeista käydyt keskustelut osoittivat, mutta epäonnistui 
yrityksissään, mikä kertoi ennen muuta Kekkosen vahvasta ase-
masta Maalaisliitossa ja tuon puolueen sisällä vaikuttaneen oppo-
sition heikkoudesta.

Junnilan ja Kokoomuksen suhtautuminen Urho Kekkoseen oli 
vuosina 1951–1956 johdonmukaisen kriittistä, mutta ei suinkaan 
niin suoraviivaisen kielteistä ja kaikessa mahdollisessa vastusta-
valle kannelle asettuvaa kuin toisinaan näkee esitettävän. Junni-
lan kritiikki esimerkiksi vakauttamisohjelmaa ja Kemijoki-hanketta 
kohtaan oli asiallisen sisältönsä puolesta päinvastoin sangen ra-
kentavaa. Kokoomus antoi tukensa Kekkosen jatkolle pääministe-
rinä syksyllä 1951 ja puolue oli valmis menemään mukaan Kek-
kosen johtamaan porvarilliseen enemmistöhallitukseen kesällä 
1953, vaikka tekikin ohjelmallisia varaumia. Kokoomus oli ainoana 
oppositioryhmänä myös puolustamassa Kekkosen vähemmis-
töhallituksen laatimia esityksiä ns. mätäkuun valtiopäivillä, joilla 
nähtiin sekin ihme, että Junnila esiintyi tiukasti samassa rintamas-
sa Kekkosen kanssa hallituksen arvostelijoita vastaan. Jo nämä 
esimerkit osoittavat, ettei Kekkosen syrjäyttäminen pääministerin 
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paikalta ollut Kokoomuksen toimintaa kaiken aikaa pakkomielteen 
tavoin hallitseva päämäärä, niin paljon epäilystä kuin Kekkosen li-
keiset suhteet kommunisteihin ja neuvostoliittolaisiin, hänen poh-
jattomaksi mielletty vallanhimonsa ja poliittiset äkkikäännöksensä 
ynnä monet muut seikat kokoomuslaisissa herättivätkin. Toisaalta 
oli selvää, ettei Kekkosen pysyminen pääministerinä voinut olla 
Kokoomukselle mikään itsetarkoitus. Kekkonen ei monista hyvistä 
ominaisuuksistaan huolimatta ollut 1950-luvun ensimmäisellä puo-
liskolla millään muotoa korvaamaton poliitikko ja ilman lähestyvään 
presidentinvaaliin liittyviä taustavaikuttimiakin oli pelkästään luon-
nollista, että esimerkiksi syksyllä 1953 ryhdyttiin etsimään myös 
”kekkosettomia” hallitusvaihtoehtoja. Vaalikampanjoiden aikana 
Kokoomuksen ja Kekkosen välillä vaihdettiin iskuja railakkaastikin, 
mutta Kokoomuksen esiintyminen Kekkosta vastaan esimerkiksi 
vuoden 1956 presidentinvaaleja edeltäneen kampanjan aikana oli, 
jos ei nyt suorastaan säyseätä, niin ainakin huomattavasti vähem-
män aggressiivista kuin monissa tutkimuksissa on aikaisemmin 
annettu ymmärtää.

Junnila oli kiistatta yksi 1950-luvun ensimmäisen puoliskon 
johtavista kokoomuslaisista. Kokoomuksen puheenjohtaja Arvo 
Salminen ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arvi Ah-
mavaara olivat tietysti merkittävyydessään omaa luokkaansa ja 
Uuden Suomen päätoimittaja Lauri Aho mielipidevaikuttajana ver-
taansa vailla. Heti seuraavina tulivat kuitenkin Päiviö Hetemäki, 
Tuure Junnila ja Niilo Honkala, heidän jälkeensä sellaiset vanhan 
polven tekijämiehet kuin Matti Heikkilä ja Arno Tuurna, sitten T. A. 
Wiherheimo ja Felix Seppälä.

Junnila viihtyi Kokoomuksessa erittäin hyvin 1950-luvun en-
simmäisellä puoliskolla, mikä ei ollut ihme, sillä puolueessa tuolloin 
hallitsevassa asemassa ollut aatteellisissa ja yleispoliittisissa ky-
symyksissä konservatiivinen ja talouspolitiikassa liberaali linja, jota 
Junnila tietysti oli osaltaan vetämässä, kävi kaikessa olennaisessa 
yksiin hänen omien näkemystensä kanssa. Viihtymiseen vaikutti 
luonnollisesti sekin, että Junnila oli hyvissä – Seppälän tapaukses-
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sa korrekteissa – väleissä aikakauden muiden keskeisimpien ko-
koomuslaisten kanssa. Salmista ja Ahmavaaraa Junnila kunnioitti 
suuresti ja piti varsinkin Salmiseen säännöllistä yhteyttä. Junnila ja 
Aho olivat kesämökkinaapureita Vihdissä ja senkin takia paljon te-
kemisissä keskenään. Wiherheimon kanssa Junnila oli tekemisis-
sä talousasioiden takia, mutta myös muuten, sillä Tuomiojan hal-
lituksessa ollut nelikko Salminen, Hetemäki, Junnila, Wiherheimo 
piti toisinaan omia vapaamuotoisia neuvonpitojaan. Hetemäkien 
kanssa Junniloilla oli 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla myös 
läheiset perhetason yhteydet.

Teeman ”Junnila, Kokoomus ja suomalainen konservatismi” 
kannalta juuri Päiviö Hetemäki muodostaa monessa suhteessa 
kiintoisan vertailukohdan, jonka avulla voi lopuksi vielä alleviivata 
tiettyjä Junnilaan liittyviä erityispiirteitä. Junnilalla ja Hetemäellä oli 
ikäeroa vain kolme vuotta, kummallakin oli talonpoikainen tausta ja 
kummatkin olivat 1930-luvun ylioppilaita. Sekä Hetemäki että Jun-
nila olivat tulleet mukaan Kokoomuksen toimintaan vuonna 1945 
ja heidät oli valittu yhtä aikaa Kokoomuksen keskeisimpien puo-
lue-elinten jäseniksi 1940-luvun lopulla. 1950-luvun ensimmäisen 
puoliskon aikana Junnila ja Hetemäki vaikuttivat samanaikaisesti 
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä, puoluehallituksessa, puolu-
een propagandatoimikunnassa ja rahoitusta pohtivissa toimieli-
missä. He olivat myös ministeritovereita Tuomiojan hallituksessa 
ja tämän presidentinvaalikampanjan johtohahmoja. Junnilan ja 
Hetemäen poliittisten urien taustatekijät olivat kuitenkin hyvin eri-
laiset. Hetemäki oli sukupolvensa tuote, joskin erittäin korkeata-
soinen sellainen: AKS:n jäsen, suojeluskuntamies ja pataljoonaa 
Tali-Ihantalan tulihelvetissä komentanut sotasankari, joka oli valittu 
aseveliehdokkaana eduskuntaan ja jolla oli laajat yhteydet oman 
sukupolvensa edustajiin yli puoluerajojen. Junnila oli puolestaan 
yksilö, omaa tietään jo 1930-luvulla kulkenut nuori konservatiivi, 
jolla ei ollut sotakokemusta eikä yhteyksiä sukupolvellisiin klikkei-
hin, mutta sitäkin enemmän talouspoliittista asiantuntemusta, jon-
ka ansiosta hänestä tuli vain hieman päälle 40-vuotiaana eturivin 
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kokoomusvaikuttaja ja eräs Suomen näkyvimmistä oikeistopoliiti-
koista.
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jestelmän kannattajien esittämän kritiikin päälinjaan. Eräässä suhteessa Suviranta 

oli kuitenkin eri linjoilla kuin useimmat muut. Suviranta nimittäin katsoi Kekkosen 

yliarvioivan teollisuuden merkitystä. Teollisuuden nousu oli Suvirannan mukaan 

vain osa yhteiskunnan kokonaiskehitystä ja sitä paitsi muut elinkeinot – kauppa, lii-

kenne ja varsinkin palvelut – olivat laajentuneet vähintään yhtä nopeasti kuin teolli-

suus. Yksipuolinen panostaminen teollisiin investointeihin ei näin ollen Suvirannan 

mielestä suinkaan johtaisi maan kulttuuri- ja elintason kohoamiseen, kuten Kekko-

nen väitti. Suviranta ihmetteli myös Kekkosen viljelemää käsitystä, jonka mukaan 

meidän olisi melkein keinolla millä hyvänsä kiirehdittävä maamme teollistamista. 

Yleensä vapaan talousjärjestelmän puolustajat laskivat Kekkoselle ansioksi sen, 

että tämä oli ymmärtänyt teollisen kehityksen olevan avainasemassa pyrittäessä 

elintason kohottamiseen. Katso Suviranta 1952 ja vertaa esim. Uudessa Suomes-

sa 28.3.1952 julkaistuun Junnilan artikkeliin ”Pääministerin teollistamisohjelma”, 

joka kuvaa hyvin kritiikin päälinjan edustajien näkemyksiä.
533 US 28.3.1952 – T. Junnila: Pääministerin teollistamisohjelma. Muista Junnilan 

esittämistä arvosteluista katso Junnilan arkistossa kansiossa 16 säilytettäviä kä-

sikirjoituksia sekä esim. seuraavia lehtiartikkeleita: Satakunnan Kansa 31.3.1952 
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– ”Hiipivää sosialisointia” yrittää päämin. Kekkonen toteuttaa teollistamisohjel-

mallaan; Kansamme Talous n:o 15/30.4.1952 – Pohjois-Suomen teollistamisky-

symys.
534 Satakunnan Kansa 31.3.1952 – ”Hiipivää sosialisointia” yrittää päämin. Kekko-

nen toteuttaa teollistamisohjelmallaan.
535 Sosialisointi- ja valtiojohtoisuuskeskustelusta Kekkosen III hallituksen aikana 

katso esim. Hyvämäki 1977, 383–386. Hallituksen esityksestä laiksi valtioneuvos-

ton oikeudesta luovuttaa perustettavalle Kemijoki Oy-nimiselle osakeyhtiölle val-

tion Kemijoessa ja sen lisäjoissa omistamat vesivoimaoikeudet katso Valtiopäivät 

1952, asiakirjat, hallituksen esitys n:o 22.
536 Yksityisyrittäjä n:o 5/30.1.1952 – Tuure Junnila: Sosialisoimishankkeet kum-

mittelevat yhä; US 13.4.1952 – T. Junnila: Valtion yritteliäisyyden laajentamissuun-

nitelmat.
537 Valtiopäivät 1952, asiakirjat, hallituksen esitys n:o 23.
538 Valtiopäivät 1952, ptk 29.4.1952, 785–786 (Junnila).
539 Valtiovarainvaliokunnan ptk:t 25.9.1952 ja 16.10.1952 liitteineen, EK; Valtio-

päivät 1952, asiakirjat, hallituksen esitys n:o 22 ja siihen liittyvä valtiovarainva-

liokunnan mietintö n:o 40 sekä mietintöön liitetty vastalause III; Hyvämäki 1977, 

383–384.
540 Valtiopäivät 1952, ptk 24.10.1952, 1617–1619 (Junnila).
541 Valtiopäivät 1952, ptk 31.10.1952, 1703–1708 (Tervo).
542 Valtiopäivät 1952, ptk 31.10.1952, 1710–1711 (Kekkonen).
543 Valtiopäivät 1952, ptk 31.10.1952, 1712–1713 (Junnila).
544 Valtiopäivät 1952, ptk 31.10.1952, 1713 (Kekkonen).
545 Valtiopäivät 1952, ptk 31.10.1952, 1713–1714 (Tervo).
546 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 6.11.1952, PTA.
547 Valtiopäivät 1952, asiakirjat, hallituksen esitys n:o 22 ja siihen liittyvä suuren 

valiokunnan mietintö n:o 100.
548 Valtiopäivät 1952, ptk 18.11.1952, 1888 (Tervo).
549 Valtiopäivät 1952, ptk 21.11.1952, 1989–1993 (Koivisto), 2008–2011 (Karvik-

ko), 2014–2018, 2019–2020 (Tervo).
550 Valtiopäivät 1952, ptk 21.11.1952, 2012–2013, 2020, 2023 (Junnila).
551 Valtiopäivät 1952, ptk 25.11.1952, 2032–2036 (Äänestykset); US 26.11.1952 

– T. Junnila: Pahaenteinen eduskuntaäänestys.
552 Valtiopäivät 1952, asiakirjat, hallituksen esitys n:o 22 ja siihen liittyvä suuren 

valiokunnan mietintö n:o 100a.
553 Valtiopäivät 1952, ptk 28.11.1952, 2092 (Äänestys).
554 Valtiopäivät 1952, ptk 2.12.1952, 2124–2128 (Kekkonen).
555 Valtiopäivät 1952, ptk 5.12.1952, 2144 (Kekkonen).
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556 Valtiopäivät 1952, ptk 5.12.1952, 2144–2153, 2155–2157 (Kyttä, Leikola, Jun-

nila, Hetemäki, Koivisto, J. Wirtanen).
557 Valtiopäivät 1952, ptk 5.12.1952, 2147–2150 (Junnila).
558 Valtiopäivät 1952, ptk 5.12.1952, 2158–2161 (Kekkonen, Tanner).
559 Valtiopäivät 1952, ptk 5.12.1952, 2162–2163 (Äänestys ja päätös).
560 Eduskuntakirje n:o 3 – 31.12.1952, Junnilan arkisto, kansio 16, KA.
561 Kuisma 1997, 152–173, lainaus sivulta 168.
562 Kuisma 1997, 167–168. Wiherheimosta katso myös esim. Vesikansa Jyrki 

1993, 222–223.
563 Tieto Junnilan Nestettä ja Rautaruukkia koskeneiden puheiden kirjoittamises-

ta Kansallispankissa perustuu Aarno Lammen haastatteluun 7.10.1997.
564 Konservatiivien yksityistä ja valtiollista yrittäjätoimintaa koskevista näkemyk-

sistä laajemmin katso esim. Rantala 1960, 90–96.
565 Katso esim. N. Honkala: Voidaanko talouselämämme pelastaa sosialisoinnil-

ta?, Honkalan arkisto, kansio 12, KA.
566 ”Hiipivä sosialisointi” -kirjanen julkaistiin Kokoomuksen Nuorten Liiton ”Tieto 

on valtaa” -sarjassa vuonna 1954.
567 ”Hiipivä sosialisointi”, 7–9.
568 ”Hiipivä sosialisointi”, 9–10.
569 ”Hiipivä sosialisointi”, 10.
570 ”Hiipivä sosialisointi”, 5.
571 Koivisto 1992, 183.
572 Junnila oli Kokoomuksen puoluevaltuuston, joka vuoden 1950 sääntöuudis-

tukseen asti tunnettiin puoluevaltuuskunnan nimellä, jäsen vuosina 1949–1953 ja 

myöhemmin vielä 1957–1959. Tietoja Kokoomuksen puoluevaltuuskunnan / puo-

luevaltuuston jäsenistä sisältyy valinnat tehneen toimielimen – vanhan organisaa-

tion aikana keskusliiton vuosikokous, uuden organisaation aikana puoluekokous 

– pöytäkirjoihin sekä puolueen vuosikertomuksiin. Kokoomuksen luottamus- ja 

toimihenkilöitä on listattu myös teoksessa ”Kokoomus eilen ja tänään” (Saukko-

nen – Rihtniemi – Korjus 1968, 138–147) käyttäen lähteenä Porvarillisen Työn 

Arkistossa nykyään säilytettäviä ns. pääkirjoja. Näistä listauksista puheen ollen 

on paikallaan huomauttaa, että niitä laadittaessa on käytetty ns. kalenterivuosi-

periaatetta, mitä on omiaan aiheuttamaan tiettyjä väärinkäsityksiä, koska eri puo-

lue-elinten toimikaudet vaihtuivat tosiasiallisesti valintakokousten jälkeen keväisin 

eivätkä vuodenvaihteessa. Esimerkiksi Junnilan jäsenyysvuosiksi puoluevaltuus-

kunnassa / puoluevaltuustossa on po. teoksessa merkitty vuodet 1949–1952 ja 

1957–1958, vaikka Junnila sekä 1953 että 1959 oli valtuuston jäsenenä useiden 

kuukausien ajan.
573 Junnila oli Kokoomuksen puoluehallituksen, entisen puoluevaltuuskunnan työ-

valiokunnan, jäsen vuosina 1949–1956. Tietoja Kokoomuksen puoluevaltuuskun-
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nan työvaliokunnan / puoluehallituksen jäsenistä sisältyy valinnan tehneen toimi-

elimen – vanhan organisaation aikana puoluevaltuuskunta, uuden organisaation 

aikana puoluevaltuusto – pöytäkirjoihin sekä puolueen vuosikertomuksin. Katso 

myös Saukkonen – Rihtniemi – Korjus 1968, 147–150 pitäen kuitenkin mielessä 

ne huomautukset, jotka tuon teoksen sisältämiä Kokoomuksen luottamus- ja toi-

mihenkilölistoja koskien on edellä esitetty.
574 Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan ptk 3.5.1949, PTA; Kokoo-

muksen puoluehallituksen ptk:t 8.11.1950, 20.5.1955, PTA.
575 Tuure Junnila: Puoluejärjestöjen taloudellinen yhteistoiminta, Kokoomuksen 

puoluejärjestöjen johtoelinten neuvottelupäivien ptk 13.–14.9.1952, liite n:o 13, 

PTA.
576 Junnilan komitean pöytäkirjat, PTA; Tuure Junnila: Puoluejärjestöjen taloudel-

linen yhteistoiminta, Kokoomuksen puoluejärjestöjen johtoelinten neuvottelupäi-

vien ptk 13.–14.9.1952, liite n:o 13, PTA. Junnilan komitean asettamista koskeva 

lainaus Junnilan komitean ptk 13.6.1952, PTA.
577 Junnila oli Kokoomuksen taloustoimikunnan jäsen vuosina 1949–1955. Ta-

loustoimikunnan jäsenistä katso Kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokousten 

pöytäkirjojen liitteinä olevia puolueen toimintakertomuksia. Taloustoimikunnan 

tehtävistä teoriassa katso Kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokousten pöytä-

kirjojen liitteinä olevia puolueen toimintasuunnitelmia ja käytännössä taloustoimi-

kunnan pöytäkirjoja, joiden säilyvyys on ollut parempi kuin monien muiden toimi-

kuntatason puolue-elinten pöytäkirjojen.
578 Kokoomuksen taloustoimikunnan teollisuuden ja liike-elämän edustajille Seu-

rahuoneella 17.3.1953 [josta lainaukset] ja 22.4.1953 järjestämien tilaisuuksien 

pöytäkirjat, PTA.
579 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 16.4.1953 ja sen liite n:o 4, PTA.
580 Kokoomuksen Tuen hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajista katso Kokoo-

muksen toimintakertomuksia 1953–1959.
581 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 23.4.1960, liite, PTA.
582 Kansallisen Pohjan rinnalla ilmestyi vuonna 1954 vielä Pääkaupungin Kirje, 

jota oli julkaistu vuodesta 1952. Vuoden 1955 alusta nämä lehdet yhdistyivät Ny-

kypäiväksi, jonka perustamisesta katso esim. Kokoomuksen puoluehallituksen 

ptk:t 26.11.1954, 30.12.1954 liitteineen, PTA.
583 Junnila 1980a, 292.
584 Poukka 1984, 26–27, 141–144; Junnila 1980a, 292.
585 Poukka 1984, 25; Junnila 1980a, 292.
586 Poukka 1984, 9–29, 81–83, 101.
587 Poukka 1984, 82, 84–86, 102.
588 Liisankadun kiinteistön myynnistä ja siitä saatujen varojen sijoittamisesta 

Poukka 1984, 102–110.



529

589 Kokoomuksen toimitilakysymyksen vaiheista Poukka 1984, 110–127. Kansa-

koulukujan toimistohuoneiston hankinnasta Kokoomukselle katso myös Virmavir-

ta 2001, 199. Suomalainen Klubi on tätä kirjoitettaessa sijainnut jo yli 45 vuotta 

samoilla sijoillaan Kansakoulukujalla. Kokoomuksen keskustoimistolle Kansakou-

lukuja kolmosesta ei sitä vastoin tullut pysyvää sijaintipaikkaa, sillä Kansallisen 

Kokoomuspuolueen Säätiö myi osuutensa kiinteistöstä Suomalaiselle Klubille 

joulukuussa 1999, mistä lähtien Kokoomuksen keskustoimisto on pitänyt majaa 

Pohjoisella Rautatiekadulla ns. KY:n talossa.
590 Korean suhdanteen vaikutuksista Suomen talouteen kattavasti Halme 1962, 

146–192. Vuonna 1952 alkaneesta laskuvaiheesta lyhyesti esim. Hyvämäki 1977, 

391; Haataja 1993, 231–232.
591 Hyvämäki 1977, 391; Haataja 1993, 231–232; Haataja 1995, 828; Mansner 

1984, 364–367.
592 Junnilan puheet ja kirjoitukset tammikuulta maaliskuulle 1953, Junnilan arkis-

to, kansio 17, KA; Lainaus Junnilan Helsingin Siirtomaatavarakauppiaitten koko-

uksessa 14.3.1953 pitämän esitelmän selostuksesta, US 17.3.1953 – Devalvaatio 

harkittavana.
593 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 16.4.1953, PTA.
594 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 10, PTA.
595 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, PTA; US 27.4.1953 – Kansalli-

sen Kokoomuksen puoluekokouksessa eilen hyväksytty julkilausuma.
596 Suomi 1990, 243–246; Haataja 1993, 233–234; Haataja 1995, 828; Hyvämäki 

1977, 392–393; Mansner 1984, 366–367; Aura 1982, 134–135.
597 Junnila Arvi Ahmavaaralle, Päiviö Hetemäelle, Niilo Honkalalle ja Arvo Salmi-

selle 18.5.1953, Junnilan arkisto, kansio 1, KA; Valtiopäivät 1953, ptk 28.5.1953, 

1030 (Junnila).
598 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 20.5.1953, PTA.
599 US 21.5.1953, pk – Välikysymys; Luettelo fil. tri T. Junnilan lehdistölle lähe-

tetyistä kirjoituksista, Junnilan arkisto, kansio 55, KA; Valtiopäivät 1953, ptk 

22.5.1953, 929–930 (Ed. Junnilan ym. välikysymys, joka koskee nykyistä talous-

politiikkaa).
600 Valtiopäivät 1953, ptk 28.5.1953, 1019–1022 (Kekkonen).
601 Valtiopäivät 1953, ptk 28.5.1953, 1026–1032 (Junnila).
602 Valtiopäivät 1953, ptk 29.5.1953, 1108–1111 (Ed. Junnilan ym. välikysymys, 

joka koskee nykyistä talouspolitiikkaa, Äänestykset ja päätös); Jääskeläinen 1980, 

238; Felix Seppälän pvk 28.5.1953, Seppälän arkisto, HMA; Valtiopäivät 1953, ptk 

28.5.1953, 1098 (Salminen).
603 Suomi 1990, 246–249; Hyvämäki 1977, 393–394; Jääskeläinen 1980, 238; 

Mansner 1984, 367–370; Haataja 1995, 828, 830; Hokkanen 2002, 114–115; Aura 

1982, 135–136.
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604 J. K. Paasikiven pvk 29.–30.6.1953.
605 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 30.6.1953, PTA.
606 Suomi 1990, 251–252; J. K. Paasikiven pvk 30.6, 2.7.1951.
607 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 3.7.1953, PTA. Katso myös P.M. niistä 

näkökohdista kustannuskriisin ratkaisemiseksi, joita Kokoomuksen tulisi seurata, 

jos sen osallistuminen hallitusvastuuseen tulisi kysymykseen, Junnilan arkisto, 

kansio 17, KA.
608 J. K. Paasikiven pvk 6.–9.7.1953; Hyvämäki 1977, 394–395; Suomi 1990, 

256–257.
609 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 6, PTA; US 10.1.1954 

– Puoluepoliittinen luokka-ajattelu johtanut valtioelämän umpikujaan.
610 Felix Seppälän pvk 7.7.1953, Seppälän arkisto, HMA.
611 Lainaus Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 6, PTA.
612 Tannerin kesällä 1953 esittämistä hallituspohjaa koskevista ajatuksista katso 

esim. Hakalehto 1974, 131–134. Kokoomuslaisten keskusteluista sosialidemo-

kraattien ja Niukkasen kanssa Felix Seppälän pvk 21.7.1953, Seppälän arkisto, 

HMA. Mainittuja keskusteluja tarkemmin valottavia lähteitä ei liene säilynyt. Esi-

merkiksi Salmisen hallitusneuvotteluja koskevat kirjalliset muistiinpanot, joista 

Seppälä päiväkirjassaan mainitsee, ovat teillä tietymättömillä. Niukkasen osalli-

suudesta ei myöskään voi saada tarkempaa tietoa eikä esimerkiksi Pentti Sor-

valin Niukkas-elämäkerrassa ole mainittu asiasta mitään. Sinänsä Niukkasella 

tuskin olisi ollut laajapohjaista hallitusta vastaan mitään, sillä Niukkanen kertoo 

muistiinpanoissaan viittailleensa virallisten hallitusneuvottelujen aikanakin siihen 

mahdollisuuteen, että Kekkosen III hallituksen pohjaa voitaisiin täydentää, ellei 

porvarillista enemmistöhallitusta saataisi aikaan. Katso Sorvali 1975, 329.
613 5.7.1953 käydyistä neuvotteluista ja Salmisen yrityksestä päästä Paasikiven 

puheille J. K. Paasikiven pvk 5.7.1953; Felix Seppälän pvk 21.7.1953, Seppälän ar-

kisto, HMA. Sakari Tuomiojan, samoin kuin hänen hyvän ystävänsä Teuvo Auran 

kytkeytyminen epävirallisiin hallitus-spekulaatioihin omasi erityistä merkittävyyttä 

sen vuoksi, että herrat lukeutuivat Kekkosen lähipiiriin ja olivat sotien jälkeen muo-

dostaneet yhdessä tämän kanssa vaikutusvaltaisen ”triumviraatin”. Tuomiojan ja 

Auran välit Kekkoseen eivät heinäkuun alussa vielä katkenneet, mutta eräänlaise-

na esinäytöksenä lopulliselle välirikolle tätä Kekkosen IV hallituksen nimittämis-

tä edeltänyttä vaihetta voi kuitenkin pitää. Katso Tuomioja 1986, 202–204; Aura 

1982, 137–142; Suomi 1990, 254–255.
614 Muistutettakoon tässä, että Kokoomus oli jo parin vuoden ajan etsinyt ak-

tiivisesti ulospääsyä rasitteeksi käyneestä oppositioasemastaan. Kesän 1951 

eduskuntavaalien jälkeistä hallituksen muodostamista käsiteltäessä on jo todettu, 

että Kokoomus tarjosi tuolloin edustajiaan hallitukseen vedoten siihen talouspo-

liittiseen asiantuntemukseen, jonka he voisivat tuoda mukanaan. Viimeksi Ko-
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koomus oli ollut hallitusasiassa aktiivinen syksyllä 1952 sattuneen hallituskriisin 

yhteydessä, jolloin puolue oli pyrkinyt hallitukseen eräänlaiseksi ”iskunvaimenta-

jaksi” sosialidemokraattien ja Maalaisliiton väliin. Katso esim. J. K. Paasikiven pvk 

21.10.1952.
615 Hyvämäki 1977, 396; Jääskeläinen 1980, 239.
616 Valtiopäivät 1953, ptk 22.7.1953, 1430–1439 (Kekkonen, lainaus sivulta 1439), 

1442–1459 (Antikainen, Kuusinen, Kaitila, Leskinen). Katso myös esim. Jääske-

läinen 1980, 240.
617 Valtiopäivät 1953, ptk 22.7.1953, 1459–1462 (Junnila). Katso lisäksi US 

20.7.1953, jossa on otsikolla ”Epäilyttävä kokonaisuus – hyväksyttäviä yksityiskoh-

tia” selostettu Junnilan Lahdessa pitämää esitelmää, joka koski hallituksen esityk-

siä. Uudessa Suomessa julkaistiin muutamaa päivää myöhemmin myös Junnilan 

kirjoittama signeeraamaton pääkirjoitus, jonka aiheena olivat hallituksen esitysten 

myötä pahentuneet valtiontalouden tasapaino-ongelmat. Katso US 25.7.1953, pk 

– Matti kukkarossa, sekä lisäksi luonnos tätä pääkirjoitusta varten Junnilan arkis-

to, kansio 17, KA. Uuden Suomen suhtautumisesta hallituksen esityksiin yleensä 

katso US 21.7.1953, pk – Hallituksen esitykset.
618 Valtiopäivät 1953, ptk 22.7.1953, 1473–1475 (Heitto), 1477–1478 (Wiherhei-

mo).
619 Valtiopäivät 1953, asiakirjat, hallituksen esitykset n:o 49–61 sekä niihin liitty-

vät mietinnöt ja aloitteet; Hyvämäki 1977, 396–397; Valtiovarainvaliokunnan ptk 

30.7.1953 liitteineen, EK; Felix Seppälän pvk 30.7.1953, Seppälän arkisto, HMA; 

Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.10.1953, liite n:o 4, PTA.
620 Valtiopäivät 1953, ptk 4.8.1953, 1499–1500 (Päiväjärjestys); Valtiopäivät 

1953, asiakirjat, hallituksen esitykset n:o 49–61 sekä niihin liittyvät mietinnöt; 

Jääskeläinen 1980, 240.
621 Valtiopäivät 1953, ptk 4.8.1953, 1500–1503 (Junnila).
622 Valtiopäivät 1953, ptk 4.8.1953, 1503–1509 (Kekkonen, lainaus sivulta 1509).
623 Jääskeläinen 1980, 241; Hyvämäki 1977, 397; Valtiopäivät 1953, ptk 6.8.1953, 

1557–1558.
624 Mansner 1984, 370–371.
625 Valtiopäivät 1953, ptk 4.8.1953, 1524–1526 (Vennamo, Kekkonen); Hokkanen 

2002, 120.
626 Päiviö Hetemäki Puntilalle 11.7.1953, Puntilan arkisto, kansio 122, KA. Katso 

myös Koivisto 1992, 188–192, jossa on käsitelty laajemmin Hetemäen yhdeksän-

sivuiseen kirjeeseen sisältyneitä pohdintoja, jotka koskivat talous- ja sisäpolitiikan 

ohella mm. Suomen ulkopolitiikkaa ja ajankohtaisen kansainvälispoliittisen tilan-

teen sille tarjoamia mahdollisuuksia.
627 Felix Seppälän pvk 4.8.1953, Seppälän arkisto, HMA.
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628 US 6.8.1953, 2.pk – Pääministeri, Vennamo ja devalvaatio; Luettelo Fil.tri T. 

Junnilan lehdistölle lähetetyistä kirjoituksista, Junnilan arkisto, kansio 55, KA.
629 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 6, PTA.
630 Kekkosen, Auran ja Tuomiojan tapaamisesta 13.8.1953 sekä viimeksi mainit-

tujen käymistä neuvotteluista ja ”triumiviraatin” hajoamisesta katso esim. Suomi 

1990, 267, 270–271; Tuomioja 1986, 206–212; Karjalainen – Tarkka 1989, 44–45; 

Skog 1971, 339. Korsimosta Virkkunen 1976, 115–116; Tuomioja 1986, 206–207.
631 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 1.10.1953, PTA; Kokoomuksen puolue-

hallituksen ptk 2.10.1953, PTA; Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.10.1953 ja 

sen liite n:o 4, PTA; Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 6, 

PTA.
632 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 2.10.1953, PTA; Kokoomuksen puolue-

valtuuston ptk 25.10.1953 ja sen liite n:o 4, PTA; Kokoomuksen puoluekokouksen 

ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 6, PTA [josta Salmisen lausuntoa koskeva lainaus]; Ko-

koomuksen eduskuntaryhmän ptk 1.10.1953, PTA [josta Ahmavaaran lausuntoa 

koskeva lainaus]. Väinö Tannerin arkistossa säilytettävässä hallituskysymystä 

koskevassa muistiossa tulevan hallituksen sisäisiä voimasuhteita hahmotellaan 

seuraavaan tapaan: ”Pääministerinä sosialidemokraatti tai ns. puolueeton ’pu-

heenjohtaja’. Voimasuhteet 8 sos.dem + 4 maalaisl. + 2 kokoom. (toinen työnan-

tajien edustaja) + 1 ruotsal. + 1 kansanpuol. + pääministeri = 17.” P.M. 30.9.1953, 

Tannerin arkisto, VAY 1642, KA.
633 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 2.10.1953, PTA; Päiviö Hetemäki Punti-

lalle 11.7.1953, Puntilan arkisto, kansio 122, KA; Kokoomuksen maaseutulehdille 

6.11.1953 annettu haastattelu, Junnilan arkisto, kansio 17, KA.
634 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.10.1953 ja sen liite n:o 4, PTA. Kat-

so myös Päiväämätön muistio hallituskysymyksestä, Tannerin arkisto, VAY 1642, 

KA.
635 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 6.10.1953, PTA.
636 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 6.10.1953, PTA.
637 Jääskeläinen 1980, 242; Hyvämäki 1977, 398. Mainittakoon, että ministeri Eero 

Mäkinen kuoli vain kolme viikkoa välikysymyskeskustelun jälkeen 27.10.1953.
638 US 7.10.1953, 2.pk – Välikysymys; Luettelo Fil.tri T. Junnilan lehdistölle lähete-

tyistä kirjoituksista, Junnilan arkisto, kansio 55, KA.
639 Hallitustilanteen kehitystä välikysymyskeskustelun jälkeen ja neuvottelujen 

etenemistä seurattiin sangen tiiviisti lehdistössä, vaikka neuvottelujen yksityiskoh-

dat pyrittiinkin pitämään poissa julkisuudesta. Katso esim. US 8.–25.10.1953. Ko-

koomuksen neuvottelijoista US 15.10.1953 – Viiden ryhmän neuvottelut päätetty 

pitää ainakin toistaiseksi salaisina. Ristiriidassa Junnilan poisjääntiä koskevan tie-

don kanssa on Seppälän päiväkirjamerkintä lokakuun hallitusneuvottelujen ajalta, 

jossa todetaan että ”ei ole eduksi, että Ahmavaara antaa Junnilan ikään kuin soit-
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taa ensi viulua Kokoomuksen orkesterissa: hän on liian pankkikapitalismin edus-

taja”. Felix Seppälän pvk lokakuu 1953, Seppälän arkisto, HMA.
640 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 22.10.1953, PTA.
641 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 22.10.1953, PTA.
642 Katso esim. US 25.10.1953 – Hallitusneuvottelut karille.
643 Pääministeri Kekkosen ja Maalaisliiton lokakuun 1953 hallitusneuvottelujen 

aikaisista edesottamuksista katso esim. Hokkanen 2002, 124–125; Suomi 1990, 

272–273. Lainaus Felix Seppälän päiväkirjasta lokakuulta 1953, Seppälän arkisto, 

HMA.
644 Lainaus Väinö Leskisen puheesta Sosialidemokraattisen puolueen neuvotte-

lupäivillä 25.10.1953, jota on tässä siteerattu Juhani Suomen teoksessa esitetyn 

perusteella. Katso Suomi 1990, 274.
645 Jääskeläinen 1980, 243, 494; Hyvämäki 1977, 398.
646 US 3.11.1953 – Jälleen kommunistien tuella saanee Kekkonen luottamuslau-

seen; Hyvämäki 1977, 398.
647 Valtiopäivät 1953, ptk 3.11.1953, 2177–2182; Hyvämäki 1977, 398–399. Ko-

koomuksen taktikointi aiheutti Maalaisliiton piirissä suuttumusta, joka ei ainakaan 

Johannes Virolaisen tapauksessa näytä hellittäneen vielä kolmen vuosikymmen 

perästäkään, siksi sapekkaasti hän eräässä muistelmakirjassaan tätä ”Kokoo-

muksen suurta valtiotekoa” kuvaa. Katso Virolainen 1984, 68–71.
648 Hyvämäki 1977, 399.
649 J. K. Paasikiven pvk 5.–6.11.1953. Paasikiven päiväkirjan ilmaisemaa tietoa 

Kokoomuksen kannasta pääministerikysymyksessä voidaan tarkentaa puolueen 

eduskuntaryhmän pöytäkirjaan sisältyvällä seuraavasti kuuluvalla toteamuksella: 

”Keskusteltaessa pääministeriehdokkaista asetuttiin yleensä sille kannalle, että 

jos maalaisliitto lähtee mukaan hallitukseen, pääministeri olisi heikäläisten nimet-

tävä. Muutoin pidetään pääjohtaja Tuomiojaa sopivimpana ehdokkaana.” Kokoo-

muksen eduskuntaryhmän ptk 5.11.1953, PTA.
650 Tuomioja 1986, 223; Hyvämäki 1977, 400.
651 Väinö Leskisen P. M. hallitusneuvotteluista 11.11.1953, Tannerin arkisto, VAY 

1642, KA.
652 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 12.11.1953, PTA.
653 Hokkanen 2002, 128–129; Tuomioja 1986, 224.
654 Tuomioja 1986, 224–225.
655 Tuomioja 1986, 225–226; Aura 1982, 148–150; J. K. Paasikiven pvk 15.–

16.11.1953; Varatuomari Päiviö Hetemäen haastattelu 20.4.1966, Puntilan arkisto, 

kansio 28B, KA; Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 16.11.1953, PTA.
656 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 17.11.1953, PTA. Seppälän kommenteis-

ta katso lisäksi Felix Seppälän pvk marraskuu 1953, 17.11.1953, Seppälän arkisto, 

HMA. Junnila on kertonut havainneensa Tuomiojan hallituksen ministerivalintoihin 
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liittyen tiettyä harmistuneisuutta Seppälässä ja eräissä muissakin Kokoomuksen 

eduskuntaryhmän vanhemmissa jäsenissä, jotka olivat katsoneet, että olisi ollut 

ikään kuin heidän vuoronsa päästä ministeriksi eikä suinkaan Junnilan kaltaisten 

ensimmäisen kauden kansanedustajien. Tuure Junnilan haastattelu, 61–64, Vete-

raanikansanedustajien muistitietoarkisto, EK.
657 Tuomiojan hallituksen ministerien puoluekytkennöistä on eri tietolähteissä 

esitetty toisistaan hieman poikkeavia tietoja. Serlachius ja Junttila kulkevat poik-

keuksetta ammattimiehen kirjoissa ja kansanedustajataustaisten ministerien yhte-

ydessä on yleensä johdonmukaisesti mainittu heidän puoluekantansa. Kirjavuutta 

esiintyy kuitenkin jo siinä, todetaanko Jutilan ja Kuuskosken maalaisliittolainen 

tausta vai luetaanko heidät ilman muuta ammattiministereiksi. Pääministeri Tuo-

miojan kohdalla esiintyy myös kahdenlaisia ilmaisuja: joko hänet mainitaan am-

mattiministeriksi tai sitten Vapaamielisten liiton edustajaksi. Aura on sitä vastoin 

käsitetty lähes aina ammattiministeriksi, jopa silloin kun Tuomiojan vapaamielinen 

puoluekanta on mainittu samassa yhteydessä. Virallisessa kielenkäytössä oikein 

olisi kutsua kaikkia Tuomiojan hallituksen ministereitä ammattiministereiksi ja jät-

tää heidän puoluekantansa mainitsematta, sillä yksikään ministeri ei edustanut 

hallituksessa puoluettaan, oli sitten kansanedustaja tai ei. Sen verran vahva kä-

sitys Tuomiojan virkamieshallituksen vähintään puolipoliittisesta luonteesta kui-

tenkin vallitsee, että jopa Valtioneuvoston tiedotusyksikön ylläpitämässä ministe-

ritietojärjestelmässä on Tuomiojan hallituksen ministerien puoluekannat mainittu. 

Vallitsevalle kirjavuudelle kuvaavaa on, että ministeritietojärjestelmässäkin Aura 

on päässyt ammattimiehen kirjoihin, mutta hallituksen pääministerinä on Sakari 

Severi Tuomioja, Vapaamielisten liitto.
658 Mansner 1984, 375.
659 Ministerimatrikkeli 1917–1966; Hyvämäki 1977, 401.
660 Ministerimatrikkeli 1917–1966; Hyvämäki 1977, 400; Aura 1982, 150; Tuomi-

oja 1986, 236.
661 Jääskeläinen 1977, 339.
662 Hakovirta – Koskiaho 1973, 285–286.
663 US 18.11.1953, pk – Uusi hallitus ja sen ohjelma.
664 HS 17.11.1953, pk – Tuomiojan hallitus; Hbl 17.11.1953, pk – Den nya regerin-

gen.
665 HS 18.11.1953, pk – Hallituksen ohjelma.
666 Kauppalehti 17.11.1953, pk – Poikkeuksellinen hallitus.
667 SS 17.11.1953, pk – Naamioituun porvarihallitukseenko?; SS 18.11.1953 – Hal-

litus paljastuu porvarilliseksi kokoomukseksi; SS 18.11.1953, pk – Hallitus pudot-

taa naamionsa [josta lainaus].
668 Maakansa 17.11.1953, pk – Heikko esitys; Maakansa 17.11.1953, 2. pk – Tulo-

kas [josta ensimmäinen lainaus]; Maakansa 18.11.1953, pk – Uusi hallitus [josta 

muut lainaukset].
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669 Vapaa Sana 17.11.1953 – Tuomioja salakuljettaa kokoomusta toimitusminis-

teriöön!; Työkansan Sanomat 18.11.1953 – Hallitusratkaisu kokoomuksen tosiasi-

allinen vallankaappaus; Vapaa Sana 17.11.1953, pk – Kopinaa keittiön portaissa; 

Työkansan Sanomat 18.11.1953, pk – Kokoomuksen hallitus [josta lainaus]. Kom-

munistinäkemyksistä katso myös Vapaa Sana 17.11.1953, pakina – Suihku: Kuinka 

laajapohjaton syntyi; Vapaa Sana 18.11.1953 – Oikeiston vähemmistöhallitus on 

eräs maamme mustimmista; Työkansan Sanomat 21.11.1953 – Vallankaappaajat 

siirtyvät avoimelle amerikkalaislinjalle.
670 Maakansa 18.11.1953 – Osasta idän vientiämme luvassa maksu läntisissä va-

luutoissa? Kekkosen venäläisten kanssa käymiä neuvotteluja taustoineen, samoin 

kuin Kekkosen Maakansassa julkaistua haastattelua on käsitelty useissa teoksis-

sa. Katso esim. Suomi 1990, 276–279, 283–287; Hokkanen 2002, 126–127, 132; 

Polvinen 2003, 169–172, 174–175; Häikiö 1993, 65–68; Rautkallio 1990, 232–

239.
671 Katso esim. US 19.11.1953, 2.pk – Kekkosen lähtölaukaus; Kauppalehti 

18.11.1953, pk – Katkeruuden purkaus; HS 19.11.1953, pk – Kekkosen paljastuk-

sia; Hbl 19.11.1953, pk – Dr Kekkonens utsago; SS 19.11.1953, pk – Sairautta vai 

provokaatiota? Kekkosen haastattelun nostattamaa mielipidemyrskyä on tutkijois-

ta yksityiskohtaisimmin selvitellyt Tuomas Lohi. Katso Lohi 2003, 241–254.
672 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk:t 19.11.1953, 26.11.1953, PTA.
673 Törngrenin epäilyksistä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 19.11.1953, 

PTA.
674 Tuomioja 1986, 231–232; Suomi 1990, 287.
675 Teuvo Auran haastattelut 3.5.1985 ja 16.10.1985, Tuomiojan arkisto, kansio 

16, KA; Tuomioja 1986, 232.
676 Tuomioja 1986, 233; Arvo Salmisen muistelmien käsikirjoitus, 81–88, PTA. 

Mainittakoon kuitenkin, että Neuvostoliiton lähettiläs V. Z. Lebedev kävi 14.12.1953 

presidentti Paasikiven luona lukemassa erään paperin, jossa valiteltiin sitä että 

”Suomen politiikassa, sen poliittisessa elämässä alkavat yhä voimakkaammin vai-

kuttaa niiden piirien edustajat, joiden tiedetään olevan pahansuopaisia Suomen ja 

Neuvostoliiton suhteiden ja yhteistyön suotuisalle kehitykselle”. Mitään viittausta 

Tuomiojan hallitukseen tai sen kokoonpanoon ei tuohon paperiin kuitenkaan si-

sältynyt eikä Lebedev sellaista suullisestikaan tehnyt vaan väitti ainoastaan, että 

”sanomalehdet kirjoittavat Neuvostoliittoa vastaan”. Katso J. K. Paasikiven pvk 

14.12.1953.
677 Rentola 1997, 310–311.
678 Lainaus Tammikuussa 1954 pidetty katsaus talouspoliittiseen tilanteeseen 

Tuomiojan hallituksen näkökulmasta, Junnilan arkisto, kansio 18, KA. Katso myös 

Junnila 1980a, 138–139.
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679 J. K. Paasikiven pvk 23.11.1953, 25.11.1953, 27.11.1953. Suomen Sosialidemo-

kraatti teki kantansa selväksi jo ennen kuin Tuomiojan hallitusta oli edes nimitetty 

toteamalla, etteivät sosialidemokraatit tulisi hyväksymään lakisääteisiin vaaleihin 

saakka istuvaa porvarillista virkamieshallitusta. Tällainen toimitusministeristö voi-

tiin tosin asettaa, ”mutta vain toimittamaan uudet vaalit, siinä tapauksessa että 

eduskunta on kykenemätön muodostamaan parlamentaarisen hallituksen”. Katso 

SS 16.11.1953, pk – Enemmistöhallitusta ei syntynyt.
680 J. K. Paasikiven pvk 23.11.1953, 25.11.1953, 27.11.1953, 1.12.1953; Maakansa 

3.12.1953, pk – Vaalikysymys; Hokkanen 2002, 133; Hyvämäki 1977, 402–403.
681 Arvo Salminen, Tuure Junnila, Päiviö Hetemäki ja T. A. Wiherheimo Sakari 

Tuomiojalle 23.11.1953, Paasikiven arkisto, kansio V:49, KA.
682 J. K. Paasikiven pvk 23.11.1953.
683 J. K. Paasikiven pvk 3.12.1953. Tiedot asian käsittelystä hallituksen iltakoulus-

sa on perustettava toisen käden lähteeseen, sillä Valtioneuvoston arkistossa ei ole 

lainkaan iltakoulun pöytäkirjoja Tuomiojan hallituksen ajalta.
684 Valtioneuvoston ptk 8.12.1953 ja sen liitteenä oleva tasavallan presidentin 

avoin kirje ja käsky uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja eduskunnan ko-

koontumisesta uusille valtiopäiville, KA; J. K. Paasikiven pvk 8.12.1953; Hyvämäki 

1977, 403; Jääskeläinen 1980, 245.
685 SS 9.12.1953, pk – Vaalien avulla uuteen yhteistyöhön; HS 9.12.1953, pk – Uu-

det vaalit; US 9.12.1953, pk – Talvivaalit.
686 Hbl 9.12.1953, pk – Inför vintervalet.
687 Vapaa Sana 9.12.1953, pk – Talvivaalit; Työkansan Sanomat 9.12.1953, pk 

– Kokoomuksen laskelma.
688 Maakansa 3.12.1953, pk – Vaalikysymys; Maakansa 4.12.1953, 2.pk – Mistä 

nöyryys?; Maakansa 9.12.1953, pk – Arpa on heitetty.
689 Maakansa 8.12.1953, pk – Hyökkäys torjuttava.
690 US 10.12.1953 – Asialliset syy johtivat vaaleihin.
691 Halme 1962, 192; Jääskeläinen 1980, 246. Elpyvien suhdanteiden taustaa 

vasten tarkasteltuna näyttää siltä, että kokoomusministerit ainakin jossain määrin 

liioittelivat väittäessään edellä käsitellyssä kirjeessään pääministeri Tuomiojalle, 

että ”vallitsevan kriisin taustana olevat taloudelliset vaikeudet eivät ole suinkaan 

helpottaneet”. Toisaalta on paikallaan todeta, ettei elpyminen vielä marraskuussa 

1953 ollut kovinkaan selvää ja mitä kustannuskriisin varsinaisiin syihin – kuten 

tuotantokustannusten liialliseen korkeuteen – tuli, niin nehän eivät tietenkään pois-

tuneet suhdanteiden paranemisen myötä, vaan painuivat ainoastaan tilapäisesti 

taka-alalle.
692 Valtiovarainvaliokunnan ptk:t 16.10.1953, 19.10.1953, 20.10.1953, 21.10.1953, 

23.10.1953, 27.10.1953, 30.10.1953, 2.11.1953, 5.11.1953, 6.11.1953, 9.11.1953, 

13.11.1953, 16.11.1953, 17.11.1953, EK; P. M. Hallituksen budjetti- ja veropolitiikas-

ta 21.11.1953, Junnilan arkisto, kansio 17, KA; Junnila 1980a, 135.
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693 Tammikuussa 1954 pidetty katsaus talouspoliittiseen tilanteeseen Tuomiojan 

hallituksen näkökulmasta, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
694 Valtiovarainvaliokunnan ptk 14.1.1954 liitteineen, EK; P. M. hallituksen kan-

nanotosta valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön, Junnilan arkisto, kansio 67, 

KA; Hyvämäki 1977, 403–404.
695 Junnila 1980a, 135.
696 Valtiopäivät 1953, ptk 5.2.1954, 3075–3080 (Junnila).
697 Junnila 1980a, 136.
698 Vapaa Sana 13.2.1954 – Tanner-Junnilan orjakontrahti saneli sosdem-ryhmän 

menettelyn; Työkansan Sanomat 13.2.1954, pk – Junnilan & Niukkasen & Tanne-

rin ritarikunta.
699 Jääskeläinen 1980, 247–248; Hyvämäki 1977, 404.
700 Junnila 1980a, 137.
701 Junnila 1980a, 137.
702 Hyvämäki 1977, 404–405.
703 Tuomioja 1986, 235; Hyvämäki 1977, 405. Ilmaisu ”Tuomiojan hyvä hallitus” 

lienee esiintynyt ensimmäiseksi jossain sanomalehdessä, mutta Kokoomuksen 

puoluesihteerinä Tuomiojan hallituksen aikoina toiminut Niilo Honkala on kertonut 

Erkki Tuomiojan tekemässä haastattelussa pitäneensä huolen siitä, ”että se otet-

tiin puolueessa ja lehdissä vakiokäyttöön”. Niilo Honkalan haastattelu 30.1.1986, 

Tuomiojan arkisto, kansio 16, KA.
704 Junnila 1980a, 137; Säännöstelyn purkaminen. Ministeri Päiviö Hetemäen 

puhe Kansallisen Kokoomuksen ylimääräisessä puoluekokouksessa Porissa 

10.1.1954.
705 Säännöstelyn purkaminen. Ministeri Päiviö Hetemäen puhe Kansallisen Ko-

koomuksen ylimääräisessä puoluekokouksessa Porissa 10.1.1954; Kokoomuksen 

puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954 ja sen liite n:o 4, 52–69, PTA; Taustatietoja 

päivänpolitiikkaan n:o 1/21.1.1954, Lähetetyt kiertokirjeet, PTA.
706 Tuomioja 1986, 236; Aura 1982, 150; Valtioneuvoston ptk 21.1.1954, KA; 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 21.1.1954, PTA; Teuvo Auran päiväämätön 

haastattelu, Tuure Junnilan haastattelu 24.7.1986, Tuomiojan arkisto, kansio 16, 

KA. Mainittakoon, että Teuvo Aura on kyseisessä päiväämättömässä haastatte-

lussa katsonut asianmukaiseksi huomauttaa erikseen, että Tuomiojan hallituksen 

ajalta hänelle jäi ”Junnilastakin miellyttävä kokemus”, mikä Auran käsityksen mu-

kaan johtui siitä, että Junnila toimi tuolloin ”luonteensa vastaisesti”. Auran näke-

myksen mukaan Tuomiojan hallitus olikin ainoa periodi, jolloin ”Kekkos-vastustaja-

na” ja ”oppositiomiehenä” tunnettu Junnila oli ”yhteistyömyönteinen”.
707 Kekkosen IV hallituksen kaatamisesta ja Tuomiojan hallituksen muodostami-

sesta ”fasistisena vallankaappauksena” puhui ainakin Tuure Lehén. Katso Nevakivi 

1996, 77; Rentola 1997, 307. Kommunistien työllisyyspoliittisesta välikysymykses-
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tä katso Jääskeläinen 1980, 246–247. Työllisyysvälikysymyksen ympärillä esitetty 

omituinen näytelmä ei päättynyt edes kommunistien itselleen antamaan epäluot-

tamuslauseeseen. Kommunistilehdet näet käänsivät asian vielä kertaalleen pää-

laelleen ja ryhtyivät väittämään, että epäluottamus olikin kohdannut Tuomiojan 

hallitusta, jonka eroa lehdet alkoivat suureen ääneen vaatia. Katso Vapaa Sana 

6.2.1954 – Hallitukselle epäluottamuslause; Vapaa Sana 6.2.1954 – Kansande-

mokraattien välikysymys johti myönteiseen tulokseen; Vapaa Sana 6.2.1954, pk – 

Kolme välikysymystä; Vapaa Sana 7.2.1954, pk – Hallituksen asema; Vapaa Sana 

18.2.1954 – Tuomiojan hallitus ei aio noudattaa eduskunnan päätöstä; Työkansan 

Sanomat 6.2.1954 – Hallitukselle epäluottamuslause 91–63; Työkansan Sanomat 

6.2.1954, pk – Hallituksen lopputili voitto työläisille ja pienviljelijöille; Työkansan 

Sanomat 7.2.1954, pk – Demokraattinen hallitus maan johtoon.
708 Valtiopäivät 1953, ptk 15.2.1954, 3698–3701 (Väärinkäytökset äänestykses-

sä); Junnila 1980a, 140.
709 Vapaa Sana 16.2.1954 – Ministeri Junnila syyllistyi äänestyspetokseen edus-

kunnassa; Vapaa Sana 17.2.1954, pk – Tulitikkuedustajat; Työkansan Sanomat 

16.2.1954 – Junnilalle, Kosolalle ym. vakava varoitus äänestyspetoksesta; Työ-

kansan Sanomat 16.2.1954, pk – Äänestyspetokset ja eduskunnan arvovalta. Kat-

so myös Vapaa Sana 15.2.1954, pakina – Tutka: Ratkaistu tulitikkutehtävä; Vapaa 

Sana 16.2.1954, pakina – Suti: Tulitikkuministeri ja saunamiehet.
710 SS 16.2.1954, 2. pk – Tulitikkuspesialistit. Katso myös SS 17.2.1954, pakina 

– Jahvetti: Tikusta asiaa.
711 Hbl 16.2.1954, 2. pk – Ovärdigt och ansvarlöst. Katso myös Hbl 17.2.1954, 

pilakuva – Operation tändsticka.
712 Maakansa 17.2.1954 – Kompastuuko ministeri Junnila tulitikkuun? Katso myös 

Maakansa 16.2.1954 – Leikittely äänestysnappuloilla aiheutti nuhteita kolmelle 

kansanedustajalle; Maakansa 17.2.1954, pilakuva – Rahaministerin kaksoisolen-

to; Maakansa 17.2.1954, pakina – Hela: Tikkuko riittäisikin?
713 HS 19.2.1954, pk – Eduskuntakuri. Katso myös HS 19.2.1954, pilakuva – Kari: 

”… niin, ja sinä, Tuure-poika ja Niilo ja Lauri ja kaikki muut Suomen lapset – nyt 

Markus-setä toivoo, että te ette enää koskaan, koskaan leiki tulitikuilla…”.
714 US 16.2.1954 – Neuvostoliiton kultalaina hyväksyttiin eduskunnassa.
715 Katso esim. Vapaa Sana 26.2.1954 – Serlachius-Junnila-Leskisen pyrkimyk-

senä Suomen johtaminen Amerikan sotapolitiikan vanaveteen; Työkansan Sano-

mat 28.2.1954 – Salat julki: Tikkumiesten ”koko programmi”; Työkansan Sanomat 

3.3.1954 – ”Tikkuministerin” K-ohjelma.
716 A. N. Noble H. A. F. Hohlerille 18.2.1954, FO 371/111450, PRO, TNA.
717 J. K. Paasikiven pvk 16.–17.2.1954.
718 Junnila 1980a, 140.
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719 Niilo Honkala: Vaalivalmistelujen tärkeimmät kysymykset, Kokoomuksen puo-

luekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 11, PTA; P. M. Vaalien luoma tilanne ja 

siitä aiheutuvat toimenpiteet, Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite 

n:o 9, PTA; Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 28.12.1953, liite n:o 2, PTA; P. 

M. Vaalipropagandan suuntaviivoja, Eduskuntavaalit 1954, kansio Ha 20, PTA; 

Rihtniemi 1968, 77. Kokoomuksen kommunisminvastaisesta vaalipropagandasta 

katso erityisesti lentokirjasta ”Kumpaa tietä” sekä Uuden Suomen kirjoittelua ja 

lehdessä julkaistuja vaalimainoksia tammi-maaliskuulta 1954.
720 Kokoomuksen kommunisminvastaisen toiminnan aktivoitumisen taustois-

ta katso esim. ”Kommunisminvastainen taistelu” -monistesarjan osia I ”Miksi on 

käytävä kommunismin vastaista taistelua?” ja II ”Kommunismin nykyinen asema” 

sekä ”Kommunismin nykyinen asema, sen organisaatio, taloudellinen pohja sekä 

mahdollisuudet”, ”Kommunisminvastainen taistelu”, ”Miksi juuri nyt on noustava 

taisteluun kommunismia vastaan?” ja ”Miksi vain kokoomus kykenee taistelun joh-

toon?”, Kommunismia koskevat kirjoitukset ja tiedotteet, kansio ”Kommunismi I”, 

PTA.
721 Hyviä esimerkkejä kommunismin analyyttisesta tarkastelusta ovat esim. seu-

raavat dokumentit: ”SKDL-aineksen käsityksiä ja motiiveja”, ”Kommunismin synty 

ja olemus” ja ”Varottaja – SKP nykytilanteessa”, Kommunismia koskevat kirjoituk-

set ja tiedotteet, kansio ”Kommunismi II”, PTA sekä ”SKDL tutkimusten valossa” 

ja ”SKDL:n äänestäjät”, Kommunismia koskevat kirjoitukset ja tiedotteet, kansio 

”Kommunismi III”, PTA. SYT:n toimittamaan materiaaliin lukeutui mainituista esim. 

Kokoomuksessa vuoden 1954 vaalien alla tarkoin tutkittu ”SKDL-aineksen käsi-

tyksiä ja motiiveja”, jonka useita päivitettyjä versioita on säilynyt Porvarillisen Työn 

Arkistossa. Tämän noin 30-sivuisen monisteen alkuperästä katso Vesikansa Jark-

ko 1996, 91 ja viite 345. Kokoomuksen keväällä 1954 levittämästä varsinaisesta 

propaganda-aineistosta SYT:n toimittama oli lentolehtinen ”Pro Finlandia – Suo-

men puolesta”. Katso Vesikansa Jarkko 1996, 91–92 ja viite 346, josta ilmenevät 

tiedot myös SYT:n muille porvaripuolueille toimittamista lentolehtisistä. SYT:n pe-

rustamisesta katso Vesikansa Jarkko 2004, 73–94.
722 Risto Niini: P. M. Vaalituloslaskelmia vuoden 1954 eduskuntavaaleja varten, 

Puntilan arkisto, kansio 86, KA; Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 7.12.1953 ja 

sen liite n:o 4, ptk 23.12.1953 ja sen liite n:o 1, ptk 4.1.1954, PTA; Niilo Honkala: 

Vaalivalmistelujen tärkeimmät kysymykset, Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 

9.–10.1.1954, liite n:o 11, PTA; P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat toi-

menpiteet, Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA; Riht-

niemi 1968, 77.
723 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 4.1.1954, PTA [josta lainaus]; Yrjö Vasa-

ma: P. M. vaalipalvelun toiminnasta, Puntilan arkisto, kansio 86, KA; Niilo Hon-

kala: Vaalivalmistelujen tärkeimmät kysymykset, Kokoomuksen puoluekokouksen 
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ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 11, PTA; P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat 

toimenpiteet, Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA; Riht-

niemi 1968, 77; Hokkanen 2002, 139, 141–142.
724 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk:t 23.12.1953, 4.1.1954, PTA; P. M. Vaali-

propagandan suuntaviivoja, Eduskuntavaalit 1954, kansio Ha 20, PTA; Miten suh-

taudumme maalaisliittoon, Eräitä näkökohtia, jotka on huomioitava Kansanpuo-

lueen vastaisessa toiminnassa, Eduskuntavaalit 1954, ”Mappi V Vaalit v. 1954”, 

PTA; Maataloussihteeri Sinisalo: Suhtautumisemme Maalaisliittoon, Toiminnan-

johtajien neuvottelupäivien ptk 8.1.1954, PTA; Yrjö Vasama: P. M. vaalipalvelun 

toiminnasta, Puntilan arkisto, kansio 86, KA [josta lainaukset].
725 ”Vaaleihin tervehenkisen ja turvallisen yhteiskunnan rakentamiseksi” oli Ko-

koomuksen puoluekokouksen antaman julkilausuman otsikko. Katso Kokoomuk-

sen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 10, PTA. Kuvaavaa Kokoomuksen 

säyseälle kampanjoinnille oli, että sellaiset Maalaisliittoa ja Kansanpuoluetta vas-

taan suunnatut kirjaset, kuten ”Tekisi mieleni kokeilla…” ja ”Tarvitsevatko ’keski-

ryhmät’ uuden puolueen?”, jotka olivat antaneet väriä vuoden 1951 kampanjalle, 

loistivat vuonna 1954 poissaolollaan. Kokoomus julkaisi vuoden 1954 vaalien alla 

monistesarjan ”Tosiasiat puhuvat omalla painollaan”, jossa tuotiin esille Kokoo-

muksen saavutuksia päättyvän vaalikauden ajalta sekä puolueen näkemyksiä 

ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä. Monistesarjassa käsiteltiin mm. sosi-

aalipolitiikkaa, virkamieskysymystä ja vakauttamispolitiikkaa. Paitsi aito huoles-

tuneisuus porvaripuolueiden keskinäisen eripuraisuuden mahdollisesti tuhoisista 

seurauksista, maltillisen ja sovinnollisuutta korostavan kampanjan taustalla vai-

kuttivat äänestäjäkunnan keskuudessa tehtyjen mielipidetutkimusten tulokset ja 

Kokoomusta kampanjasuunnittelussa avustaneiden ulkopuolisten asiantuntijoiden 

mielipiteet. Katso esim. Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 28.12.1953, liite n:

o 2, PTA; Taustatietoja päivänpolitiikkaan n:o 2/12.2.1954, Lähetetyt kiertokirjeet 

1954, PTA; P. M. Vaalipropagandan suuntaviivoja, Eduskuntavaalit 1954, Kansio 

Ha 20, PTA.
726 Kansanpuolueesta ja sen vaalitunnuksista katso esim. Kansanpuolueen 

tunnukset talvivaaleissa vuonna 1954, Eduskuntavaalit 1954, ”Mappi V Vaalit v. 

1954”, PTA; Vares 2002, 286–293; Leitzinger 1988, 22–25; Kokoomuksen puo-

luehallituksen ptk 15.3.1954, PTA. Keskiluokan osuudesta Kokoomuksen valitsija-

kunnassa katso Rantala 1956, 24; Rantala 1962, 102.
727 ”Kokoomuspuolue ja virkamieskysymys”; Tuomiojan hallituksen viran ja toimen 

haltijoita koskevat esitykset eduskunnalle, Lähetetyt kiertokirjeet 1954, PTA; Eräi-

tä näkökohtia, jotka on huomioitava Kansanpuolueen vastaisessa toiminnassa, 

Puheluonnos henkisen työn edustajaehdokkaille, Eduskuntavaalit 1954, ”Mappi V 

Vaalit v. 1954”, PTA. Konservatiivia on siteeratulla tavalla luonnehtinut amerikka-

lainen lehtimies Elbert Hubbard (1856–1915).
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728 Maalaisliiton ja Kekkosen edesottamuksista vuoden 1954 vaaleissa katso 

erityisesti Hokkanen 2002, 134–135, 138–142; Viidesti pääministeri, 289–292; 

Suomi 1990, 293, 298–302; Suomi 1991, 299–301. Kokoomuksen ja sosialistien 

salaista sopimusta koskevasta huhutehtailusta katso lisäksi Maakansa 28.1.1954, 

29.1.1954, 31.1.1954, 3.2.1954 – Miten kokoomuksen ja sosialistien salainen so-

pimus syntyi?; Virkkunen 1976, 129. Talonpoikaiston osuudesta Kokoomuksen 

valitsijakunnassa katso Rantala 1956, 24; Rantala 1962, 102.
729 Maataloussihteeri Sinisalo: Suhtautumisemme Maalaisliittoon, Toiminnanjoh-

tajien neuvottelupäivien ptk 8.1.1954, PTA; Eduskunta asutuslakien pyörteessä, 

Miten suhtaudumme maalaisliittoon [josta lainaukset], Eduskuntavaalit 1954, 

”Mappi V. Vaalit v. 1954”, PTA. Aivan täysin Kokoomus ei Kekkosta vaalikampan-

jassaan unohtanut, vaan tämä sai osakseen kriittistä huomiota esimerkiksi ”Ulko-

politiikka sisäisen vallanhimon aseena” otsikolla varustetussa ”Tosiasiat puhuvat 

omalla painollaan” -monistesarjan kuudennessa osassa, joka on mielenkiintoinen 

dokumentti myös ns. suomettumisilmiön esivaiheita silmällä pitäen.
730 US 21.1.1952, 2. pk – Korsimo. ”Totaalisesta valheesta” puhuttiin esim. vuoden 

1954 ensimmäisessä Lauantaikirjeessä, jossa palautettiin ”mieliin 13 tosiasiaa 

maalaisliiton johdon ja kommunistien yhteistyöstä”. Lauantaikirje n:o 1/28.1.1954, 

Lauantaikirjeet, PTA.
731 Vapaa Sana 25.2.1954 – Junnilan-Leskisen salainen sopimus yhä käytän-

nössä; Vapaa Sana 26.2.1954 – Serlachius-Junnila-Leskisen pyrkimyksenä 

Suomen johtaminen Amerikan sotapolitiikan vanaveteen; Vapaa Sana 6.3.1954 

– G. A. Serlachius Oy – suurpääoman lonkero Suomen hallituksessa; Työkansan 

Sanomat 25.2.1954 – Salat julki: Tanner-Junnila-sopimus; Työkansan Sanomat 

26.2.1954 – Salat julki: ”Suuntana läntinen”; Työkansan Sanomat 27.2.1954 – Sa-

lat julki: K-ohjelma salaisen sopimuksen valossa; Työkansan Sanomat 28.2.1954 

– Salat julki: Tikkumiesten ”koko programmi”; Työkansan Sanomat 3.3.1954 – Sa-

lat julki: ”Tikkuministerin” K-ohjelma.
732 Arvi Ahmavaara: Katsaus Kokoomuksen eduskuntaryhmän toimintaan huhti-

kuusta 1953 joulukuuhun 1953, Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, 

liite n:o 7, PTA. Katso myös US 10.1.1954 – Taistelu kommunismia vastaan ensi-

sijainen tehtävä vaaleissa.
733 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha 20, PTA.
734 Kansallisen Kokoomuksen ehdokkaat Turun läänin pohjoisessa vaalipiirissä, 

Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, eduskuntavaalit 1954, PTA.
735 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskunta-

vaalit 1954, kansio Ha 20, PTA; Kertomus Satakunnan Kansallisliiton toiminnasta 

v. 1954, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, toimintakertomukset, PTA; Rantala 

1956, 172.
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736 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha 20, PTA; Rantala 1956, 184, 186.
737 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha 20, PTA; Kansallisen Kokoomuksen ehdokkaat Turun läänin 

pohjoisessa vaalipiirissä, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, edus-

kuntavaalit 1954, PTA; Rantala 1956, 186.
738 Leikekirja vaaleista 1954, Junnilan arkisto, kansio 62, KA; Satakunnan Kansa 

18.1.1954 – Pätevä talousmies edelleen eduskuntaan Satakunnasta.
739 Kansallisen Kokoomuksen ehdokkaat Turun läänin pohjoisessa vaalipiiris-

sä, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, eduskuntavaalit 1954, PTA; 

Satakunnan Yrittäjä n:o 1/1954 – Satakuntalainen yrittäjä. Aluejärjestön edusta-

jaehdokas, ministeri Tuure Junnila esittäytyy; Yksityisyrittäjä n:o 8–9/1.3.1954 

– Esittelemme yrittäjäväen eduskuntaehdokkaita; Talous ja Koti n:o 1/1954 – Val-

tiovarainministerin vapaailta; Leikekirja vaaleista 1954, Junnilan arkisto, kansio 

62, KA; Junnilan vaalimainokset, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, 

eduskuntavaalit 1954, PTA; Rantala 1956, 185.
740 Junnilan vaalimainokset, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, 

eduskuntavaalit 1954, PTA; Satakunnan Kansa 2.3.1954 – Valtiovarainministe-

rimme perhe on sukujuuriltaan sataprosenttisesti satakuntalainen; Länsi-Suomi 

27.2.1954 – Maakuntamme edustajaehdokas fil. tri Tuure Junnila on työn ja tar-

mon mies; Leikekirja vaaleista 1954, Junnilan arkisto, kansio 62, KA.
741 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha, 20, PTA; Leikekirja vaaleista 1954, Junnilan arkisto, kansio 62, 

KA; Rantala 1956, 186.
742 Siteerattu lause sisältyi Junnilan otsikolla ”Maan eduksi – maakunnan par-

haaksi” varustettuun lentolehtiseen. Junnilan vaalimainokset, Satakunnan Kansal-

lisliiton arkisto, vaalitoiminta, eduskuntavaalit 1954, PTA.
743 Uusi Aika 17.2.1954 – Tikulla pelaavat edustajat; Uusi Aika 20.2.1954, pila-

kuva – Junnila Kekkoselle; Lalli 15.1.1954 – Junnila maaseudun ja maatalouden 

kimpussa; Lalli 18.2.1954, pakina – Kalle Kustaa: Tikkupeli ei sovi; Lalli 19.2.1954, 

pakina – Kalle Kustaa: Kekkonen krapana Junnilaa putsattaessa; Lalli 25.2.1954, 

pk – Oikeisto sosialistien narrina. Katso myös Leikekirja vaaleista 1954, Junnilan 

arkisto, kansio 62, KA.
744 Satakunnan Työ 11.2.1954, pk – Kokoomuksen epäsuomalaisuus; Satakun-

nan Työ 16.2.1954, pk – Kansankavaltajien ”gentleman-sopimus”; Satakunnan Työ 

18.2.1954, pk – Tulitikkupelurit; Satakunnan Työ 18.2.1954 – Ministeri Junnilan ero 

odotettavissa; Satakunnan Työ 18.2.1954, pakina – Jussi Lisäjuuri: Jussi juttelee; 

Satakunnan Työ 25.2.1954, pakina – Jussi Lisäjuuri: Jussi juttelee; Satakunnan 

Työ 2.3.1954, pk – Salaliitto pyrkii sotapolitiikkaan; Satakunnan Työ 2.3.1954, pi-
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lakuva – Kaksi teurastajaa; Satakunnan Työ 6.3.1954, pk – Leskinen, Tervo ja 

Lindblom paljastettu [josta lainaus].
745 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha 20, PTA.
746 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha 20, PTA; Kansallisen Kokoomuksen ehdokkaat Turun läänin 

pohjoisessa vaalipiirissä, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, edus-

kuntavaalit 1954, PTA.
747 Nuorsaaren kannatuksen alueellisesta jakaantumisesta vuosien 1948 ja 1951 

eduskuntavaaleissa katso ”Eduskuntavaalien tulokset Turun ja Porin läänin poh-

joisessa vaalipiirissä 1.–2.7.48 pidetyissä vaaleissa” ja ”Eduskuntavaalien tulokset 

Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä 2.–3.7.1951 pidetyissä vaaleissa”.
748 Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, Eduskuntavaa-

lit 1954, kansio Ha 20, PTA; Kansallisen Kokoomuksen ehdokkaat Turun läänin 

pohjoisessa vaalipiirissä, Satakunnan Kansallisliiton arkisto, vaalitoiminta, edus-

kuntavaalit 1954, PTA; Rantala 1956, 186–188.
749 ”Eduskuntavaalien tulokset Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä 7.–

8.3.1954 pidetyissä vaaleissa”; Vaalitulokset koko maasta, Eduskuntavaalit 1954, 

kansio Ha 21, PTA; Kertomus Satakunnan Kansallisliiton vaalitoiminnasta v. 1954, 

Eduskuntavaalit 1954, kansio Ha 20, PTA; ”Eduskuntavaalien tulokset Turun ja 

Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä 2.–3.7.1951 pidetyissä vaaleissa”; ”Edus-

kuntavaalien tulokset Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä 1.–2.7.48 pi-

detyissä vaaleissa”.
750 Rantala 1982, 148–149; Jääskeläinen 1980, 249; Jussila – Hentilä – Nevakivi 

1995, 329.
751 P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet, Kokoomuksen 

puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA; Risto Niini: P. M. Porvarillisten 

vaaliliittojen ja eräiden muiden tekijäin vaikutus v:n 1954 edustajanvaalien tu-

loksiin (21.4.1954), Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 23.4.1955, liitteenä n:o 

5 olevan vuosikertomuksen liite n:o 4, PTA; Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 

23.–24.4.1955, liite n:o 6, PTA.
752 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 15.3.1954, PTA.
753 P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet, Kokoomuksen 

puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA, Kokoomuksen puoluehallituksen 

ptk 23.4.1954, PTA. Katso myös Risto Niini: P. M. Porvarillisten vaaliliittojen ja 

eräiden muiden tekijäin vaikutus v:n 1954 edustajanvaalien tuloksiin (21.4.1954), 

Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 23.4.1955, liitteenä n:o 5 olevan vuosikerto-

muksen liite n:o 4, PTA; Lauantaikirje n:o 17/29.5.1954, Lauantaikirjeet, PTA.
754 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954 ja sen liite n:o 1, PTA.
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755 P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet, Kokoomuksen 

puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA.
756 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954 ja sen liite n:o 1, PTA.
757 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954 ja sen liite n:o 1, PTA.
758 P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet, Kokoomuksen 

puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA.
759 P. M. Vaalien luoma tilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet, Kokoomuksen 

puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 9, PTA.
760 Felix Seppälän pvk 2.4.1954, Seppälän arkisto, HMA. Lähdetilanteesta huo-

mautettakoon, että selostettaessa Kokoomuksen eduskuntaryhmän toimintaa 

vuosien 1954 ja 1955 valtiopäivillä on nojauduttava Seppälän päiväkirjaan tai mui-

hin toisen käden lähteisiin, sillä eduskuntaryhmän pöytäkirjoja noilta valtiopäiviltä 

ei ole säilynyt.
761 Felix Seppälän pvk 5.4.1954, Seppälän arkisto, HMA. Katso myös Arvo Sal-

misen selostus hallitusneuvotteluiden kulusta, Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 

25.4.1954, liite n:o 1, PTA; J. K. Paasikiven pvk 5.4.1954.
762 J. K. Paasikiven pvk 6.–13.4.1954 [Skogin lausumaa koskevaa lainaus Paa-

sikiven pvk 13.4.1954]; Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 1, 

PTA [josta Salmisen lausuntoa koskeva lainaus]; Suomi 1990, 304–307; Hokka-

nen 2002, 148–149; Lehtinen 2002, 240–241; Hyvämäki 1977, 407.
763 Urho Kekkonen Felix Seppälälle 3.4.1954 [p. o. 13.4.1954], Viidesti päämi-

nisteri, 303; Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 1, PTA; J. K. 

Paasikiven pvk 13.–14.4.1954; Suomi 1990, 307; Suomi 1991, 306.
764 Felix Seppälän pvk 13.4.1954, Seppälän arkisto, HMA.
765 Felix Seppälän pvk 20.4.1954, Seppälän arkisto, HMA.
766 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 1, PTA.
767 J. K. Paasikiven pvk 21.4.1954.
768 J. K. Paasikiven pvk 22.4.1954; Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, 

liite n:o 1, PTA; Suomi 1990, 307; Hakalehto 1974, 157–158; Felix Seppälän pvk 

23.4.1954, Seppälän arkisto, HMA.
769 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite n:o 1, PTA. Puolueval-

tuuston antamassa julkilausumassa ei puhuttu pääministerikandidaattien nimistä 

mitään, vaan tyydyttiin ainoastaan lausumaan: ”Mikäli porvarillisten puolueitten ja 

sosialidemokraattien välillä saadaan syntymään hallitusyhteistyö, puoluevaltuusto 

katsoo, että porvarillisilla puolueilla tulee eduskunnan voimasuhteiden perusteella 

olla hallituksessa enemmistö.” Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 25.4.1954, liite 

n:o 8, PTA.
770 Felix Seppälän pvk 27.4.1954, Seppälän arkisto, HMA; Kokoomuksen puolue-

hallituksen ptk 27.4.1954, PTA.
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771 P. M. Heikki Kannistolle ja Ralf Törngrenille 15.1.1954, Viidesti pääministeri, 

289–292; Suomi 1991, 301, 306–307; Suomi 1990, 308; Hokkanen 2002, 150; 

Hyvämäki 1977, 407; Jääskeläinen 1980, 249.
772 Suomi 1991, 308 [josta lainaukset]; Hokkanen 2002, 150.
773 J. K. Paasikiven pvk 14.4.1954, 27.4.1954.
774 J. K. Paasikiven pvk 28.4.1954. Katso myös esim. Hokkanen 2002, 151; Hyvä-

mäki 1977, 407; Jääskeläinen 1980, 250.
775 J. K. Paasikiven pvk 30.4.1954.
776 Felix Seppälän pvk 29.4.1954, Seppälän arkisto, HMA.
777 Felix Seppälän pvk 4.5.1954, Seppälän arkisto, HMA. Hallitusneuvottelujen 

loppuvaiheen tapahtumista katso myös esim. Suomi 1990, 308–309; Suomi 1991, 

309–310. Seppälän toteamus siitä, että herkkäuskoisuus sosialisteja kohtaan oli 

jälleen kerran tuottanut pettymyksen, viittasi siihen tosiasiaan, että Kokoomuksen 

mukaantuloa hallitukseen ja puolueen kahden ministeripaikan vaatimusta pitkään 

tukeneet sosialidemokraatit olivat loppupeleissä kuitenkin valmiita jättämään Ko-

koomuksen hallituksen ulkopuolelle.
778 Hyvämäki 1977, 407–408; Jääskeläinen 1980, 250; Felix Seppälän pvk 

5.5.1954, Seppälän arkisto, HMA.
779 Hyvämäki 1977, 409; Jääskeläinen 1980, 250–251; Hokkanen 2002, 153–154; 

Suomi 1990, 330–331; Katsaus kesäkuu 1954, Lähetetyt kiertokirjeet 1954, PTA.
780 Puhe Norjan oikeistopuolueen kokouksessa 3.6.1954, Junnilan arkisto, kan-

sio 18, KA. Kokoomuksen lehdistön suhtautumisesta Törngrenin hallitukseen sen 

muodostamisvaiheessa katso esim. US 6.5.1954, pk – Uusi hallitus; US 7.5.1954, 

pk – Vastaanotto ja ohjelma; Hyvämäki 1977, 409.
781 Helsingin Kauppakamarin kevätkokouksessa 18.5.1954 pidetty esitelmä ”Va-

loa ja varjoa taloudellisissa näköaloissa”, Junnilan arkisto, kansio 18, KA. Katso 

myös US 19.5.1954 – Säännöstelyn purkamisen loppuunvienti ehto taloudellisen 

tasapainon saavuttamiseksi.
782 Lisäbudjetin lähetekeskustelussa 25.5.1954 pidetty puhe, Junnilan arkisto, 

kansio 18, KA.
783 Halme 1962, 192–194; Mansner 1984, 377; Haataja 1993, 237–238; Katso 

myös esim. Taloudellinen katsaus 15.6.1954, 18.8.1954, Lähetetyt kiertokirjeet 

1954, PTA.
784 P. M. Syksyn talouspoliittisen ratkaisun suuntaviivoista, Junnilan arkisto, kan-

sio 18, KA.
785 Mansner 1984, 377–378; Hyvämäki 1977, 412; Jääskeläinen 1980, 251; US 

2.9.1954, 2. pk – Säännöstely palautuu; Myyntimiehet ry:n kuukausikokouksessa 

Helsingissä 3.9.1954 pidetty esitelmä, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
786 ”Turun liberaaliksi” on Törngreniä luonnehtinut Magnus Lemberg. Katso Lem-

berg 1991, 163.



546

787 Felix Seppälän pvk syyskuu 1954, Seppälän arkisto, HMA.
788 Felix Seppälän pvk syyskuu 1954, Seppälän arkisto, HMA.
789 Mansner 1984, 376–377; Haataja 1993, 238.
790 Valtiopäivät 1954, ptk 13.9.1954, 563–567 (Junnila); Jääskeläinen 1980, 251–

252.
791 Valtiopäivät 1954, ptk 15.9.1954, 669–670 (Törngren); US 21.9.1954 – Päämi-

nisteri Törngren lähti eilen klo 13.15 puolisonsa kera Tanskaan, jossa hän viettää 

kahden viikon pituisen loman.
792 Hokkanen 2002, 289; Polvinen 2003, 206; Suomi 1990, 348.
793 Hokkanen 2002, 289–290; Suomi 1990, 337–339; Virolainen 1984, 86–98; 

Skog 1971, 344.
794 Hokkanen 2002, 289–290; Suomi 1990, 338–340; Lehtinen 2002, 248–249.
795 Suomi 1990, 339–340; Hokkanen 2002, 290.
796 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 7.10.1954, PTA; US 8.10.1954 – Sisäpo-

liittisen kriisin käryä.
797 Virolainen 1984, 101–104; Suomi 1990, 340.
798 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 7.10.1954, PTA; Felix Seppälän pvk 

12.10.1954, Seppälän arkisto, HMA.
799 Hokkanen 2002, 291; Suomi 1990, 341; Polvinen 2003, 207; Virolainen 1984, 

105–112; Hyvämäki 1977, 412; Jääskeläinen 1980, 252; J. K. Paasikiven pvk 

14.10.1954.
800 Felix Seppälän pvk 15.10.1954, Seppälän arkisto, HMA.
801 Felix Seppälän pvk 15.10.1954, Seppälän arkisto, HMA; J. K. Paasikiven pvk 

15.10.1954.
802 J. K. Paasikiven pvk 15.10.1954; Virolainen 1984, 113; Lehtinen 2002, 249.
803 Suomi 1990, 343–345; Hokkanen 2002, 292; Hyvämäki 1977, 414.
804 Suomi 1990, 344; Hokkanen 2002, 292.
805 Hokkanen 2002, 292–293; Suomi 1990, 346–347; Virolainen 1984, 122–130; 

Kalliokoski 2002, 299–300; Hyvämäki 1977, 414.
806 Hyvämäki 1977, 414–415; Hokkanen 2002, 293–294; J. K. Paasikiven pvk 

20.10.1954.
807 Hakovirta – Koskiaho 1973, 288–290.
808 Suomi 1990, 353; Lohi 2003, 262–266; Hyvämäki 1977, 416–417; Mansner 

1984, 380.
809 Oikeistolehdille 20.10.1954 kirjoitettu artikkeli, Junnilan arkisto, kansio 18, 

KA.
810 Uudelle Suomelle 21.10.1954 lähetetty artikkeli ”Kelvoton talousohjelma”, Jun-

nilan arkisto, kansio 18, KA; US 22.10.1954, pk – Onneton talousohjelma.
811 Useissa lehdissä 24.10.1954 julkaistu artikkeli ”Rahalaitosten salasosialisoin-

tisuunnitelma”, Junnilan arkisto, kansio 18, KA. Junnilan kassavarantopolitiikkaa 



547

koskevista näkemyksistä katso lisäksi Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouk-

sessa säätytalolla 30.11.1954 pidetty esitelmä ”Rahapolitiikkaa paisuvan valtion-

talouden ja lisääntyvän inflaatiopaineen olosuhteissa”, Junnilan arkisto, kansio 18; 

Junnila 1955a; Pekkarinen – Vartiainen 1995, 208–211.
812 Kansan Kuvalehteen 19.11.1954 lähetetty vastaus kysymykseen ”Mihin seu-

raamuksiin hallituksen talousohjelma johtaa?”, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
813 Yksityisyrittäjiin 8.11.1954 lähetetty artikkeli, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
814 Oikeistolehdille 20.10.1954 kirjoitettu artikkeli, Junnilan arkisto, kansio 18, KA. 

Katso myös esim. US 22.10.1954, pk – Onneton talousohjelma; Turun tukkukaup-

piasyhdistyksessä 3.11.1954 ja sen jälkeen useissa muissa paikoissa pidetty esi-

telmä, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
815 Eduskuntakatsaus 31.12.1954, Junnilan arkisto, kansio 18, KA; Hyvämäki 

1977, 418; Suomi 1990, 354.
816 Eduskuntakatsaus 31.12.1954, Junnilan arkisto, kansio 18, KA; Suomi 1990, 

355–357.
817 Valtiopäivät 1954, ptk 26.11.1954, 1253–1256 (Junnila); Poliittinen tilannekat-

saus, Lähetetyt kiertokirjeet 1955, PTA; von Bonsdorff 1994, 338; Hyvämäki 1977, 

419.
818 Jääskeläinen 1980, 254 [josta ensimmäinen lainaus]; Satakunnan Kansaan ja 

Länsi-Suomeen 21.12.1954 lähetetty artikkeli ”Ratkaisu valtalakiasiassa”, Junni-

lan arkisto, kansio 18, KA [josta toinen lainaus].
819 Felix Seppälän pvk 17.12.1954, Seppälän arkisto, HMA; Suomi 1990, 359–360; 

Polvinen 2003, 216. Seppälän päiväkirjassaan esittämä käsitys Junnilasta val-

talain kiihkeänä vastustajana vastaa täysin sitä kuvaa, joka muodostuu Junnilan 

omien puheiden ja kirjoitusten välityksellä tämän suhtautumisesta valtalakiin. Sep-

pälän käsitys, jonka mukaan Päiviö Hetemäki olisi ”vähitellen tullut” sille kannalle, 

ettei valtalakia ja sitä myötä hallitusta tulisi vielä kaataa, ei sitä vastoin ole aivan 

linjassa Hetemäen valtalaista ja sen tarpeellisuudesta juuri ennen lain kolmatta 

käsittelyä laatiman muistion sisältämien tietojen kanssa. Katso 15.12.1954 päivät-

ty P. M. ns. valtalain tarpeellisuudesta, Hetemäen arkisto, kansio J6, KA. Katso 

myös esim. Hetemäen vastaukset Suomen Tukkukauppiaiden liiton tekemiin 10 

kysymykseen koskien valtalakia, Hetemäen arkisto, kansio J6, KA.
820 Jääskeläinen 1980, 254; Hyvämäki 1977, 419; Suomi 1990, 360; Polvinen 

2003, 216–217.
821 J. K. Paasikiven pvk 17.12.1954; Polvinen 2003, 217.
822 Jääskeläinen 1980, 254; Hyvämäki 1977, 419; Haataja 1995, 837; Suomi 

1990, 360–361.
823 J. K. Paasikiven pvk 17.12.1954; Polvinen 2003, 217.
824 Suomi 1990, 361; J. K. Paasikiven pvk 17.12.1954; Polvinen 2003, 217–218.
825 Felix Seppälän pvk 17.12.1954, Seppälän arkisto, HMA.



548

826 J. K. Paasikiven pvk 18.12.1954; Felix Seppälän pvk 18.12.1954, Seppälän 

arkisto, HMA; Polvinen 2003, 218; Suomi 1990, 362–363.
827 Kekkosen asettamisesta Maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi katso esim. 

Hokkanen 2002, 297–299.
828 Lainaus Turun tukkukauppiasyhdistyksessä 3.11.1954 ja sen jälkeen useissa 

muissa paikoissa pidetty esitelmä, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
829 Hyvämäki 1977, 419–420; Jääskeläinen 1980, 255; Felix Seppälän pvk 

18.12.1954, Seppälän arkisto, HMA; Satakunnan Kansaan ja Länsi-Suomeen 

21.12.1954 lähetetty artikkeli ”Ratkaisu valtalakiasiassa”, Junnilan arkisto, kansio 

18, KA; Poliittinen tilannekatsaus, Lähetetyt kiertokirjeet 1955, PTA.
830 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 20.12.1954 ja sen liite, PTA; US 21.12.1954 

– ”Paras tulos ja ainoa menettelytapa näissä olosuhteissa”.
831 Satakunnan Kansaan ja Länsi-Suomeen 21.12.1954 lähetetty artikkeli ”Ratkai-

su valtalakiasiassa”, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
832 Suomi 1990, 363–364. Lainaus Kyntäjästä Juhani Suomen mukaan.
833 Satakunnan Kansaan ja Länsi-Suomeen 21.12.1954 lähetetty artikkeli ”Ratkai-

su valtalakiasiassa”, Junnilan arkisto, kansio 18, KA.
834 Poliittinen tilannekatsaus, Lähetetyt kiertokirjeet 1955, PTA.
835 Jääskeläinen 1980, 256; Kuukausikatsaus n:o 2/55, Lähetetyt kiertokirjeet 

1955, PTA [josta lainaus].
836 Jääskeläinen 1980, 256–257.
837 Kuukausikatsaus n:o 3/55, Lähetetyt kiertokirjeet 1955, PTA.
838 Kuukausikatsaus n:o 3/55, Lähetetyt kiertokirjeet 1955, PTA.
839 Kuukausikatsaus n:o 3/55, Lähetetyt kiertokirjeet 1955, PTA.
840 Junnila oli Lontoossa 5.5.–17.6.1955. Matkansa aikana Junnila vieraili useissa 

Kansallis-Osake-Pankin kirjeenvaihtajapankeissa ja osallistui British Council’in 

järjestämälle ”City of London” kurssille. Junnila tapasi matkansa aikana myös 

useita konservatiivisia parlamentaarikkoja ja seurasi kiinteästi Englannissa par-

haillaan käynnissä ollutta vaalitaistelua, joka päättyi konservatiivien saavuttamaan 

suurvoittoon. Junnilan Lontoon matkasta sekä hänen sen aikana tekemistään ha-

vainnoista – niin pankkitoimintaan kuin politiikkaankin liittyvistä – katso ”Lontoon 

matkalla 1955 kertynyttä aineistoa”, Junnilan arkisto, kansio 86, KA; Kertomus 

matkastani Lontooseen 5.5.–17.6.1955, Junnilan arkisto, kansio 19, KA; Satakun-

nan Kansa 28.5.1955 – T. Junnila: Havaintoja Englannin vaalitaistelusta; Kauppa-

lehti 21.6.1955 – T. Junnila: Englannin korkopolitiikka; US 22.6.1955 – T. Junnila: 

Kuinka Lontoon City toimii; Tuure Junnila: Havaintoja Englannin korkopolitiikasta, 

Kansallis-Osake-Pankin Taloudellinen Katsaus 1955: 175–183.
841 Jääskeläinen 1980, 258; Valtiopäivät 1955, ptk 15.9.1955, 1019–1033 (Sep-

pälä, Österholm, Kaitila).
842 Valtiopäivät 1955, ptk 15.9.1955, 1019–1025 (Seppälä).



549

843 Valtiopäivät 1955, ptk 15.9.1955, 1033–1037 (Wiherheimo).
844 Valtiopäivät 1955, ptk 15.9.1955, 1039–1042 (Junnila).
845 Hyvämäki 1977, 426–429; Jääskeläinen 1980, 258–259; Suomi 1990, 424–

425, 430–435 [lainaus sivulta 435]; Hokkanen 2002, 310–312 [Kalliokosken lau-

suntoa koskeva lainaus sivulta 311].
846 Hyvämäki 1977, 429; Jääskeläinen 1980, 259.
847 Katso esim. seuraavia Junnilan arkistossa, kansiossa 20, säilytettäviä do-

kumentteja: Sanomalehtilyhennys Yksityisyritteliäisyyden viikon johdosta jär-

jestetyssä Vammalan seudun yksityisyrittäjäin juhlassa pidetystä puheesta; 

Sanomalehtilyhennys Suomen puuteollisuusinsinöörien yhdistyksen, Suomen 

sahateollisuusmiesten ja Suomen puumiesten yhteisessä esitelmätilaisuudessa 

8.12.1955; Eduskuntakatsaus 7.12.1955. Lainaus Valtiopäivät 1955, ptk 13.12.1955, 

1913–1915 (Junnila).
848 Valtiopäivät 1955, ptk 13.12.1955, 1914 (Junnila).
849 Jääskeläinen 1980, 260.
850 Jääskeläinen 1980, 260; Hyvämäki 1977, 430; Hokkanen 2002, 312.
851 Lainaus Valtiopäivät 1955, ptk 22.12.1955, 2302 (Junnila).
852 Hyvämäki 1977, 430–431; Jääskeläinen 1980, 262; Mansner 1984, 427; Haa-

taja 1993, 255–256; Suomi 1990, 436–437; Bergholm 2005, 456–458. 
853 Hyvämäki 1977, 431–432; Jääskeläinen 1980, 262; Mansner 1984, 427–429; 

Haataja 1993, 257–259; Suomi 1990, 437–439; Bergholm 2005, 459–461.
854 Hyvämäki 1977, 432; Jääskeläinen 1980, 262, 264; Mansner 1984, 429–431, 

434; Haataja 1993, 261–264; Bergholm 2005, 462–467.
855 Mansner 1984, 435.
856 Hyvämäki 1977, 432–433; Jääskeläinen 1980, 264; Mansner 1984, 436–443; 

Haataja 1993, 265–272; Bergholm 2005, 467–472.
857 Taloudellinen katsaus Kenkätukkukauppiaiden liiton kokouksessa 5.2.1956, 

Junnilan arkisto, kansio 21, KA.
858 Junnilan yöpakkasia ja noottikriisiä kokevista näkemyksistä katso soveltuvin 

osin esim. Junnila 1960; Junnila 1962; Junnila 1964.
859 Junnilan Paasikiveä ja tämän valtakautta koskevista näkemyksistä katso esim. 

Junnila 1960, 58–64; Junnila 1964, 93–107; Junnila 1970.
860 Suomalais-neuvostoliittolaisen kauppakamarin kokouksessa 31.5.1948 pidet-

ty esitelmä ”Suuntaus Venäjälle ja länteen Suomen ulkomaankaupassa”, Junnilan 

arkisto, kansio 11, KA. Esitelmä julkaistiin pienin muutoksin Suomalaisessa Suo-

messa varustettuna otsikolla ”Suomen ulkomaankaupan suuntaus”. Katso Junnila 

1948f. Junnilan ulkomaankauppapoliittisesta näkemyksestä katso myös Kanerva 

1980, 99–101.
861 Helmikuussa 1950 ennen Amerikan-matkaa kirjoitettu artikkeli ”Suomi toisen 

maailmansodan jälkeen”, Junnilan arkisto, kansio 14, KA.



550

862 Kansallisen Kokoomuksen tervehdyspuhe Tanskan konservatiiveille Pohjois-

maiden konservatiivien kokouksessa Tanskassa marraskuussa 1951, Junnilan 

arkisto, kansio 15, KA.
863 Kansallisten Ylioppilaiden juhlassa 20.2.1953 pidetty puhe, Junnilan arkisto, 

kansio 17, KA. Puhe julkaistiin vuonna 1954 ilmestyneessä kokoomateoksessa 

”Suomalaisia puheita” varustettuna otsikolla ”Terveeseen talouspolitiikkaan, jär-

kevään puolustus- ja ulkopolitiikkaan”. Katso Junnila 1954.
864 Valtiopäivät 1954, ptk 13.9.1954, 567 (Junnila).
865 Asiakirjat n:o 9 ja 10, Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948–1983, 

25–29; Rautkallio 1990, 272–286; Hanhimäki 1996, 137–140; Suomi 1990, 318–

330; Polvinen 2003, 194–202; J. K. Paasikiven pvk 15.7.1954.
866 Rautkallio 1990, 284–285; US 28.7.1954 – Yhdysvallat ja idänkauppamme; 

Valtiopäivät 1954, ptk 13.9.1954, 567 (Junnila); J. K. Paasikiven pvk 29.7.1954.
867 Yhtyneet Kuvalehdet Oy:lle 21.9.1954 lähetetty artikkeli ”Ulkopoliittinen toi-

veunelmamme”, Junnilan arkisto, kansio 18, KA; Junnila 1964, 140–145.
868 Valtiopäivät 1955, ptk 11.2.1955, 48–49 (Ed. Junnilan kysymys, joka koskee 

Suomen ulkopoliittista asennoitumista, ja ulkoministerin siihen antama vastaus). 

Länsimaisten lehtien Suomen asemaa koskevaa kirjoittelua, joka ei suinkaan ra-

joittunut vain Junnilan kyselyssään mainitsemiin artikkeleihin, on käsitelty mm. 

seuraavissa teoksissa: Jakobson 1980, 41–42, 47–48; Virolainen 1984, 184–185; 

Hanhimäki 1996, 146. Katso myös Puhe Pohjoismaisten talonpoikaispuolueiden 

yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.1.1955, Viidesti pääministeri, 354–356; J. 

K. Paasikiven pvk 11.12.1954, 13.12.1954.
869 US 3.2.1955 – Suomen ulkopoliittinen asema; Kauppalehti 3.2.1955, pk – Ai-

heellinen kysely.
870 Maakansa 4.2.1955, pk – Provokatiivinen kysely; Maakansa 5.2.1955, pakina 

– Kessu-Pekka: Pekan päiväannos; Maakansa 4.2.1955 – Tri Junnilan kysely lei-

mataan provokatoriseksi. Viimeksi mainitussa kirjoituksessa väitettiin, ettei U. S. 

News & World Reportin toimittaja Mr. From ollut Suomessa käydessään ”osoitta-

nut erityistä halua tavata virallisen ulkopolitiikkamme edustajia”, vaan ”pyrki tapaa-

maan eritoten sellaisia henkilöitä, joiden saattoi olettaa suhtautuvan syrjin karein 

viralliseen ulkopolitiikkaan ja sen johtoon”. Maakansan tietojen mukaan Mr. Fromin 

Suomessa tapaamien henkilöiden joukkoon kuului myös Junnila.
871 Maakansa 5.2.1955 – T. Junnila: ”Provokatorinen kysely”.
872 Maakansa 6.2.1955, pk – Miksi arastelee.
873 US 8.2.1955, 2. pk – ”Oma lehmä” ja kunniallisuus.
874 Vapaa Sana 3.2.1955 – Kokoomus kyselee ulkopolitiikasta; Vapaa Sana 

4.2.1955, pk – Kolme lehteä ja hra Junnila.
875 Työkansan Sanomat 5.2.1955, pakina – Junnilan riemu.



551

876 Sosialistinen Aikakauslehti n:o 2/1955 – Väinö Leskinen: Kaiutinmiehet lännen 

etuvartiossa. Väinö Leskisen neuvostomyönteiset mielipiteet herättivät aikanaan 

suurta ihmetystä ja monet sosialidemokraatitkin olivat jo valmiita uskomaan, että 

Leskinen oli mennyt lopullisesti sekaisin. Näin ei ilmeisesti kuitenkaan ollut päässyt 

käymään, sillä vaikka Leskinen politiikan näyttämöllä puhui Neuvostoliitosta kuin 

kommunisti konsanaan, piti hän kulisseissa edelleen tiivistä yhteyttä myös ame-

rikkalaisiin. Kuten Hannu Rautkallio on tutkimuksissaan todennut, kävi Leskinen 

esimerkiksi heti Moskovasta palattuaan antamassa suurlähettiläs Jack McFallille 

tyhjentävän selostuksen matkastaan. Myös ”Kaiutinmiehet lännen etuvartiossa” 

artikkelin Leskinen kävi vedosvaiheessa näyttämässä amerikkalaisille ja teki sa-

malla selväksi, ettei artikkeliin sisältynyttä viittausta suuresta onnettomuudesta 

kannattanut ottaa aivan kirjaimellisesti, sillä sellainen saattoi todellisuudessa tulla 

vain idän suunnasta. Katso Rautkallio 1990, 264–271. Tästä Leskisen ns. ensim-

mäisestä kääntymisestä ja sen laajemmista taustayhteyksistä katso myös esim. 

Keskinen 1978, 86–96; Rentola 1997, 327–335; Lehtinen 2002, 243–246; Leski-

nen 1967, 84–86.
877 Rentola 1997, 350–358, lainaukset sivulta 358.
878 Rentola 1997, 361.
879 Rautkallio 1990, 269.
880 Hanhimäki 1996, 146.
881 Junnila Max Jakobsonille 3.2.1955, Junnilan arkisto, kansio 6, KA. Uuden 

Suomen Lontoon kirjeenvaihtajana uransa aloittanut Max Jakobson, joka vuonna 

1953 oli siirtynyt ulkoministeriön palvelukseen, lukeutui niiden nuoremman polven 

diplomaattien joukkoon, jotka hankkivat lisätäytettä lompakkoihinsa kirjoittamalla 

asemamaidensa taloudellisista ja talouspoliittisista päivänkysymyksistä Junnilan 

päätoimittamaan KOP:n Taloudelliseen Katsaukseen. Junnilan ja Jakobsonin kes-

kinäisessä kirjeenvaihdossa, jota Junnilan arkistossa on säilynyt vuodesta 1955 

alkaen, Taloudelliseen Katsaukseen liittyvät seikat ovat kuitenkin vain sivujuonne. 

Pääasiallisesti herrat vaihtoivat kirjeissään tietoja ajankohtaisista poliittisista kysy-

myksistä. Junnila selvitti suomalaista sisäpolitiikkaa ja sen taustakuvioita. Jakob-

son puolestaan arvioi kansainvälistä tilannetta ja kertoili tietojaan ulkoasiainhallin-

nossa kulloinkin vireillä olleista hankkeista, kehottaen kirjeenvaihtokumppaniaan 

kuitenkin varovaisuuteen näiden tietojen käytössä, sillä ”vaatimaton virkaurani lop-

puisi lyhyeen, jos edes epäiltäisiin minun informoivan Hänen Majesteettinsa Op-

position herroja”, kuten Jakobson helmikuussa 1955 totesi eräässä kirjeessään, 

jossa oli ensin kertonut Suomen ja USA:n välisistä suhteista, Kiinaan suuntautu-

vista laivakaupoista ja eräistä muista kaupallisista suunnitelmista. Lainaus Max 

Jakobson Junnilalle 11.2.1955, Junnilan arkisto, kansio 6, KA.
882 Valtiopäivät 1955, ptk 11.2.1955, 48–50 (Ed. Junnilan kysymys, joka koskee 

Suomen ulkopoliittista asennoitumista, ja ulkoasiainministerin siihen antama vas-

taus).



552

883 US 12.2.1955, 2. pk – Vastaus.
884 Maakansa 13.2.1955, 2. pk – Sai vastauksen.
885 Työkansan Sanomat 13.2.1955, pk – Maamme ulkopoliittinen suuntaus.
886 Junnila Max Jakobsonille 3.2.1955, Junnilan arkisto, kansio 6, KA.
887 Max Jakobson Junnilalle 11.2.1955, Heikki Brotherus Junnilalle 14.2.1955, 

Junnila Heikki Brotherukselle 28.2.1955, Heikki Brotherus Junnilalle 4.3.1955 [jos-

ta lainaus], Junnilan arkisto, kansio 6, KA.
888 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955, liite n:o 1, 91–92, PTA.
889 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 9.–10.1.1954, liite n:o 6, PTA. Katso myös 

US 10.1.1954 – Puoluepoliittinen luokka-ajattelu johtanut valtioelämän umpiku-

jaan.
890 Konservatismin paluu Kokoomuksen politiikkaan 1950-luvun alussa näkyi mm. 

sosialisointikritiikin ja vanhaliberaalien talousnäkemysten voimistumisena, kommu-

nisminvastaisen toiminnan tehostumisena sekä puolustuslaitoksen ja tieteellisen 

tutkimustyön määrärahojen lisäämistä koskevien vaatimusten terävöitymisenä. 

Paitsi tutustumalla Kokoomuksen käytännölliseen politiikkaan, saa konservatii-

visten katsomusten voimistumisesta hyvän kuvan myös lukemalla Kokoomuksen 

vuosien 1945, 1948, 1950, 1951, 1953, 1954 ja 1955 puoluekokousten keskustelu-

pöytäkirjoja, joista välittyy selvästi muutos 1940-luvun osittain pelokkaasta mutta 

uudistusmielisestä ilmapiiristä 1950-luvun rohkeaan konservatiivisuuteen.
891 On paikallaan todeta, että arvostelijat vain harvoin hyökkäsivät suoraan Sal-

misen henkilöä vastaan. Kun esitetty arvostelu kuitenkin kohdistui poliittisiin kat-

somuksiin ja toimintatapoihin, jotka nimenomaan henkilöityivät Salmiseen, sai 

kritiikki ehkä tarkoituksettomastikin henkilöön käyvää sävyä.
892 Salminen oli 1940-luvulla ottanut yhteen Kokoomuksen eduskuntaryhmän 

nuorempien jäsenten Erkki Leikolan ja Jussi Lappi-Seppälän kanssa, joista erityi-

sesti viimeksi mainittua Salminen inhosi: ”Jokainen ryhmäläinen oppi varsin pian 

tuntemaan tuossa miehessä poliittisen pyrkyrin kierointa lajia, miehen, jonka jo-

kainen sana ja ele palveli vain omaa mainostamista. Toivon, että hänkin vähitellen 

kypsyisi ja vakavoituisi. Turha toivo. Hän on sitä tyyppiä, joka pysyy nulikkana 

hautaan asti.” Suomen Kuvalehti n:o 49/8.12.1978 – Hannu Rautkallio: Kokoomuk-

sen kujanjuoksu.
893 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 21–22, 42–43 (Rihtniemi), PTA.
894 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 34–35, 47–48 (Salminen), PTA.
895 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 20–21, 43 (Rihtniemi), PTA.
896 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 34–35 (Salminen), PTA.
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897 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 31–32 (Heikkilä), PTA.
898 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 44–45, 51–52 (Saukkonen), PTA.
899 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 48 (Salminen), PTA.
900 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 29–31, 46–47 (Seppälä), 38–39, 49–50 (Karikoski), PTA. Seppälän 

lisäksi teollisuuden vaikutusvallan kasvua ja Kokoomuksen leimautumista kapita-

listipuolueeksi valittivat puheenvuoroissaan Erkki Leikola, Martti Huttunen ja Jussi 

Saukkonen.
901 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 49 (Salminen), PTA.
902 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 50–51 (Hetemäki), PTA.
903 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 53–54 (Salminen), PTA.
904 Jussi Saukkonen – jonka puoluehallituksen jäsenille osoittamaan kirjeeseen 

sisältyvään selvitykseen puheenjohtajakysymyksen kehityksestä ennen vuoden 

1953 puoluekokousta on tässä muiden asiaa valottavien lähteiden puutteessa 

nojauduttava silläkin uhalla, ettei selvitys laatijansa asianosaisuuden takia vält-

tämättä ole kovinkaan objektiivinen – kertoo, että Salminen oli maininnut hänelle 

luopumisaikeistaan ”viime uudenvuoden aattona” ja ottanut sitä paitsi asian esille 

”eräässä puoluehallituksen kokouksessa”. Jussi Saukkonen Kokoomuksen puo-

luehallituksen jäsenille 18.5.1953, Saukkosen arkisto, kansio 15, KA.
905 Jussi Saukkonen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenille 18.5.1953, Sauk-

kosen arkisto, kansio 15, KA.
906 Saukkonen kertoo kirjeessään raportoineensa puheenjohtajakysymystä kos-

kevista havainnoistaan Tuure Junnilalle 17.4.1953. KNL:n puheenjohtajaksi Sauk-

kosen jälkeen valittu Leo Tujunen oli puolestaan raportoinut Päiviö Hetemäelle. 

Saukkonen kertoo kysyneensä vielä päivää ennen puoluekokousta, siis 25.4.1953, 

Lauri Aholta ”onko puheenjohtajakysymys hoidettu, niin ettei siitä synny tarpee-

tonta keskustelua puoluekokouksessa”. Junnilaan, Hetemäkeen ja Ahoon viitaten 

Saukkonen toteaa: ”Kun olemme tienneet, että kaikki edellä mainitut henkilöt ovat 

olleet puolueen nykyisen puheenjohtajan kannalla ja siitä huolimatta olemme ot-

taneet yhteyden heihin, ei voida syyttää Kokoomuksen Nuorten Liiton johtoa eikä 

minua juonittelusta.” Jussi Saukkonen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenille 

18.5.1953, Saukkosen arkisto, kansio 15, KA.
907 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, PTA; Saukkonen 1973, 236.
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908 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, PTA; Jussi Saukkonen Kokoo-

muksen puoluehallituksen jäsenille 18.5.1953, Saukkosen arkisto, kansio 15, KA; 

Felix Seppälän pvk 26.4.1953, Seppälän arkisto, HMA. Todettakoon, että muis-

telmissaan Saukkonen kainostelee urakalla: selittää koko puheenjohtajaepisodin 

olleen reaktiota vuoden 1951 vaalitappioon, valittelee joutumistaan ikävään väli-

käteen ja antaa vieläpä ymmärtää, että vaalitoimikunnan työn tulos tuli hänelle 

itselleenkin yllätyksenä. Saukkonen 1973, 235–236.
909 Jussi Saukkonen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenille 18.5.1953, Sauk-

kosen arkisto, kansio 15, KA; Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite 

n:o 4, 20–21, PTA.
910 Lainaus Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, PTA. Kokoomuksen 

Nuorten Liiton historian kirjoittanut Vesa Vares käsittelee teoksessaan lyhyesti 

vuoden 1953 puheenjohtajaepisodia, mainitsee sen ainutlaatuisuuden kokoo-

muslaisessa johtamiskulttuurissa ja kuvaa osuvasti perinteistä konservatiivista 

valtiomiesmallia, joka ”oli hellinyt ihannetta, jossa valtiomies ei koskaan pyrkinyt 

vaikuttaja-asemaansa. Hän nousi tavallaan itsestään päätään muita ylemmäksi ja 

ennemminkin esteli nousuaan johtoon, kunnes taipui vetoomusten ja velvollisuu-

dentuntonsa voittamana. Ja kun hän oli vallassa, hänelle oli oltava lojaali.” Vares 

1999, 43–44.
911 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 4, 21–22, PTA.
912 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 4, 22–23, PTA.
913 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 4, 23–24, PTA. Päi-

väkirjassaan Seppälä toteaa vaalitoimikunnan työn tuloksesta ykskantaan: ”Jo oli 

munaus!” ja antaa muutenkin Salmisen vastaiseen juonitteluun syyllistyneiden 

kuulla kunniansa. Seppälä kertoo myös miten hän puoluekokouksen aattopäivän 

iltana oli Kämpissä nimenomaan kehottanut Salmista pitämään kiinni asemastaan 

Kokoomuksen puheenjohtajana. Felix Seppälän pvk 25.–26.4.1953, Seppälän ar-

kisto, HMA. Seppälä oli pesunkestävä konservatiivi, mutta lähes 60 vuoden iäs-

tään huolimatta myös vuonna 1945 Kokoomuksen ryhmään tulleita nuoremman 

polven miehiä yhdistäneiden aatteiden vilpitön kannattaja, jonka selvä puolenvalin-

ta Salmisen hyväksi on omiaan korostamaan vuoden 1953 puheenjohtajamanöö-

verin luonnetta eräänlaisena ”kakkosketjun kapinaliikkeenä”. Todettakoon vielä, 

että kun puheenjohtajamanööveri puoluekokouksessa paljastui, yhdisti Seppälä 

sen välittömästi Etelä-Hämeen Kokoomuksessa hiljattain sattuneeseen episodiin, 

jonka yhteydessä nuoren polven miehittämä piirijohto oli esiintynyt Seppälää ja 

piirin muita istuvia kansanedustajia kohtaan tavalla, joka henki huonosti peiteltyä 

syrjäyttämishalua. ”Pois puolueen entinen puheenjohtaja ja piirin kansanedusta-

jat, jotta uudet naiset ja miehet pääsisivät pelastamaan maan”, ironisoi Seppälä 

”kakkosketjun” toimintafilosofiaa päiväkirjassaan. Felix Seppälän pvk 26.4.1953, 

Seppälän arkisto, HMA.
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914 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 4, 24–27, PTA.
915 Felix Seppälän pvk 26.4.1953, Seppälän arkisto, HMA; Kokoomuksen puolue-

kokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 4, 27–28, PTA.
916 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953 ja sen liite n:o 4, 28, PTA; 

Saukkonen 1973, 236; Felix Seppälän pvk 26.4.1953, Seppälän arkisto, PTA.
917 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953, liite n:o 4, 30–32, PTA; Jussi 

Saukkonen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenille 18.5.1953, Saukkosen ar-

kisto, kansio 15, KA; Saukkonen 1973, 236. Muistelmissaan Saukkonen väittää 

joutuneensa Ostrobotnialla taloudellisen painostusyrityksen kohteeksi. Hän ker-

too, että Salmisen kannattajat lähtivät neuvottelutauon aikana hakemaan ”apu-

voimia”, jotka kuitenkin myöhästyivät puheenjohtajakysymyksen ratkaisusta. Eräs 

apuvoimiin lukeutunut henkilö oli paikalle ennätettyään joka tapauksessa ryhtynyt 

uhkailemaan Saukkosta. ”Minä olin omasta tahdostani kieltäytynyt, mutta jos oli-

sin sitä ennen kuullut hänen ilmoituksensa puoluetta uhkaavista taloudellisista vai-

keuksista, en olisi kieltäytynyt tällaisen painostuksen edessä”, Saukkonen toteaa 

20 vuotta Ostrobotnian tapahtumien jälkeen. Saukkonen 1973, 236.
918 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 26.4.1953 ja sen liite n:o 4, 32, PTA.
919 US 27.4.1953 – Ennätysmäinen osanotto kokoomuksen puoluepäivillä; US 

27.4.1953, pk – Puoluekokous [josta lainaukset]; US 27.4.1953 – Valtion menota-

loutta voimakkaasti supistettava ja veroja alennettava.
920 Jussi Saukkonen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenille 18.5.1953, Sauk-

kosen arkisto, kansio 15, KA.
921 Keskustelupöytäkirja Kansallisen Kokoomuksen neuvottelutilaisuudesta 

18.10.1951, 44 (Saukkonen), PTA.
922 Saukkonen 1973, 236; Jäljennös Satakunnan Kansallisliiton kirjeestä Juha 

Rihtniemelle 2.4.1955, Honkalan arkisto, kansio 15, KA; US 23.4.1955, pk – Lah-

den puoluekokous; HS 23.4.1955 – Kokoomuksen johto vaihtuu.
923 Kattavin esitys Puntilan yhteiskunnallisesta elämäntyöstä on Jukka Tarkan 

teos ”Kansallinen kolkuttaja”, jossa muun ohella käsitellään Puntilan ja Kokoomuk-

sen suhdetta sekä eritoten myös Puntilan kytkeytymistä Kokoomuksen puheen-

johtajakuvioihin. Tarkka 2004, 237–238.
924 Felix Seppälän pvk 23.4.1955, Seppälän arkisto, HMA. Kapitalisteihin ää-

rimmäisen kriittisesti suhtautunut Seppälä kertoo päiväkirjassaan myös, että oli 

Hetemäen asiaa ajaessaan samalla selvittänyt kaikille ”minkä suuren vahingon 

Junnilan valitseminen puolueelle tuottaisi”.
925 KNL:n roolista Saukkosen tukijana katso esim. Korjus 1972, 126. Satakun-

nan Kokoomus lähetti huhtikuun alussa 1955 kaikille piirijärjestöille – mutta myös 

nuorten ja naisten liitoille – kirjeen, jossa ehdotettiin Junnilan valitsemista pu-

heenjohtajaksi. Kirjeessä esitettiin lisäksi kutsu ennen puoluekokousta Lahdes-

sa pidettäväksi suunniteltuun neuvottelutilaisuuteen, jossa oli tarkoitus käsitellä 
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puheenjohtajakysymystä ”sekä mahdollisesti muitakin puoluekokouksessa esille 

tulevia asioita”. Jäljennös Satakunnan Kansallisliiton kirjeestä Juha Rihtniemelle 

2.4.1955, Honkalan arkisto, kansio 15, KA. Todettakoon, että Honkalan arkistossa 

on varsin runsaasti Satakunnan Kokoomukseen ja toiminnanjohtaja Honkasalon 

tekemisiin liittyvää aineistoa. Enimmältä osaltaan aineisto koskee aivan muita asi-

oita, mutta sisältää muutamia, kylläkin sangen epämääräisiä dokumentteja, jotka 

näyttäisivät puhuvat sen puolesta, että Junnilan puheenjohtajaprojekti polkaistiin 

käyntiin jo syksyllä 1954. Katso erityisesti ”Ote magnetofoonin nauhalle otetusta 

puhelinkeskustelusta 12.5.55 maisteri Honkalan ja erään allekirjoittaneille nimeltä 

mainitun puolueemme luottamushenkilön, jonka äänen tunnemme, kesken”, Hon-

kalan arkisto, kansio 17, KA. Satakunnan Kokoomusta, Honkasaloa ja Junnilan 

puheenjohtajuutta koskeva merkintä on myös Seppälän päiväkirjassa jo vuoden 

1954 puolella. Felix Seppälän pvk 6.11.1954, Seppälän arkisto, HMA.
926 Saukkosen urakehityksestä katso esim. Kuka kukin on -teoksia ja kansanedus-

tajamatrikkeleita sekä Neljätuhatta veljestä, sataneljä elämäntarinaa, 294–295; 

Saukkonen 1973. Saukkosesta KNL:n puheenjohtajana ja hänen sosiaalipoliittisis-

ta pyrkimyksistänsä katso esim. Korjus 1972, 41–43, 87–88; Vares 1999, 24–27, 

39–47; Smolander 2000, 49–55, 68–71; Saukkonen 1973, 199–222, 226–227.
927 Saukkosen toiminnasta Aseveljien Liitossa katso soveltuvin Saukkonen 1973, 

120–222; Kulha 1980. Junnilan ja Saukkosen eriäviä sosiaalipoliittisia näkemyksiä 

on useassa eri yhteydessä esitelty Jyrki Smolanderin teoksessa ”Suomalainen 

oikeisto ja ’kansankoti’” [Smolander 2000], joka yleensäkin on kattavin esitys Ko-

koomuksen sosiaalipolitiikasta. Junnila oli alun perin lukenut lokkitarinan The Wall 

Street Journalista ollessaan Yhdysvalloissa vuonna 1950. Junnila 1950a, 29.
928 Sosiaalipolitiikka ohjasi vahvasti Saukkosen suhtautumista talousjärjestelmä-

kysymyksessäkin. Esimerkiksi esitelmässään ”Sosiaalipoliittinen kehityksemme 

vapaan talousjärjestelmän vallitessa” Saukkonen puhui erittäin myönteisesti va-

paasta talousjärjestelmästä ja korosti sen paremmuutta komentotalouteen verrat-

tuna, mutta tähdensi samalla, ”että vapaan talousjärjestelmän vallitessa on tehtä-

vä määrätietoista työtä sosiaalisen vastuuntunnon herättämiseksi ja lujittamiseksi, 

jotta yhteiskunnan jäsenet käyttäisivät hallittavinaan olevia pääomia sosiaalisesti 

valveutuneella tavalla”. Sosiaalipoliittinen kehityksemme vapaan talousjärjestel-

män vallitessa, Saukkosen arkisto, kansio 16, KA.
929 Saukkosen ja Junnilan osallistumisesta kommunisminvastaiseen toimintaan 

katso erityisesti Vesikansa Jarkko 1996 ja Vesikansa Jarkko 2004.
930 Munkkiniemen yhteiskoulussa Saukkosen oppilaana ollut Seppo Heikinheimo 

esittää muistelmissaan värikkäitä tilannekuvia Saukkosesta ja tämän tempera-

mentin ilmenemisestä kouluympäristössä. Heikinheimon mukaan rehtorintoimen-

sa ohella historiaa opettanut Saukkonen oli yleensäkin ”sisäistänyt sen pedagogii-

kan kultaisen ohjeen, että kovapäiseen oppilaaseen uppoaa tieto vain silloin kun 
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se esitetään riittävän kovalla äänellä”. Parhaiten Saukkosen mahtavat äänivarat 

pääsivät kuitenkin oikeuksiinsa rehtorin kansliassa ja Heikinheimon mielestä tar-

vittaisiin ”etevä pilapiirtäjä kuvaamaan sitä lusmuilijaa, joka korvat lurpallaan ja 

tukka taaksepäin sojottaen joutui kuuntelemaan rehtorin kansliassa hänen nuh-

desaarnaansa. Ikkunat helisivät! Rikollisen housut tutisivat! Syvä katumus hei-

jastui hänen kasvoillaan.” Heikinheimo 1997, 12–16. Junnilan suhtautumisesta 

Saukkosen purkauksiin ja tämän Saukkosen asianhallintaa koskevista käsityksistä 

on tekijälle kertonut Kaija Junnila. Junnilan kriittinen suhtautumisen Saukkosen 

asianhallintaan tulee esiin myös eräässä yksityiskirjeessä, jossa Junnila toteaa 

mm., että Saukkosen vahvuus ”on enemmän korkealentoisissa juhlapuheissa kuin 

varsinaisessa kovassa asiassa”. Junnila Tauno Jalannille 23.5.1957, Junnilan ar-

kisto, kansio 7, KA.
931 Ääntenhajautusoperaatiosta Jussi Saukkosen haastattelu 26.4.1985, Tuomio-

jan arkisto, kansio 16, KA; Korjus 1975, 122; Virmavirta 1977, 59. Tuurnan mitta-

vaa uraa koskevia tietoja sisältyy useisiin matrikkeliteoksiin, mutta hyvä johdatus 

aiheeseen on myös ”Korjattu kappale Savo-Karjalan ehdokasesittelystä 1945”, 

Tuurnan arkisto, kansio 11, KA.
932 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955 ja sen liite n:o 1, 87, PTA.
933 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955, liite n:o 1, 87–89, PTA.
934 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955, liite n:o 1, 89–91, PTA. 

Varsinaisessa puoluekokouspöytäkirjassa on Junnilan äänimääräksi merkitty 143, 

mitä lienee pidettävä oikeana.
935 US 25.4.1955 – Rehtori Jussi Saukkonen kokoomuksen puheenjohtajak-

si; US 25.4.1955 – Valtakunnallinen ja kansallinen etu otettava yhteiseksi pää-

määräksemme; Satakunnan Kansa 25.4.1955 – Suurlähettiläs Sakari Tuomioja 

kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi; Länsi-Suomi 26.4.1955 – Kokoomuksen 

presidenttiehdokkaaksi nimitetty suurlähettiläs Sakari Tuomioja; Nykypäivä n:o 

4/toukokuu 1955 – L.: Juhlatunnelmainen puoluekokous.
936 HS 25.4.1955 – Saukkoselle äänestysvoitto; Maakansa 26.4.1955 – Kokoo-

mus ei löytänyt omista riveistään presidenttiehdokasta; Vapaa Sana 25.4.1955 

– Tuomioja kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi; Vapaa Sana 26.4.1954 – Ko-

koomuksen kriisi; Työkansan Sanomat 26.4.1955 – Riitavaalit kokoomuksen pu-

heenjohtajanpaikasta.
937 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 11.1.1952, PTA; Hämäläinen 1979, 44. 

Alaotsikko on lainaus Tuure Junnilan puheenvuorosta Kokoomuksen puoluehalli-

tuksen kokouksessa 17.9.1954.
938 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 11.1.1952, PTA.
939 Keijo Alho Procopélle 16.3.1953, Procopén arkisto, KAY 6592, KA. Katso 

myös Vesikansa Jarkko 2004, 107.
940 Junnila Hjalmar J. Procopélle 22.4.1953, Junnilan arkisto, kansio 6, KA.
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941 Vesikansa Jarkko 2004, 107, 109–114.
942 Meinander Henrik 1999, 312–313; Polvinen 2003, 162–163; Kokoomuksen 

propagandatoimikunnan ptk 25.3.1953, PTA.
943 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 17.9.1954, PTA.
944 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 30.10.1954, liite n:o 7, PTA.
945 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 30.10.1954, liite n:o 8, PTA.
946 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 30.10.1954, liite n:o 1, 28–29, PTA; Ko-

koomuksen puoluehallituksen ptk 23.11.1954 ja sen liite n:o 1, PTA; Kokoomuksen 

puoluehallituksen ptk 22.3.1955 ja sen liite n:o 1, PTA; Hämäläinen 1979, 45.
947 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 23.4.1955, liite n:o 1, 19–23, PTA; Kokoo-

muksen puoluehallituksen ptk 22.3.1955 ja sen liite n:o 1, PTA.
948 Kokoomuksen toimistovaliokunnan ptk 24.11.1954, PTA; Kokoomuksen puo-

luehallituksen ptk 22.3.1955, PTA [josta lainaus].
949 Tuomiojan nimittämisestä Lontoon suurlähettilääksi Tuomioja 1986, 252–

253.
950 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 21.4.1955, PTA; Tuomioja 1986, 260; 

Tuure Junnilan haastattelu 24.7.1986, Tuomiojan arkisto, kansio 16, KA.
951 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 23.4.1955, liite n:o 1, 6–24, PTA. Lisens-

sijutuista katso Tuomioja 1986, 242–250.
952 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 21.4.1955, PTA; Kokoomuksen puolue-

valtuuston ptk 23.4.1955 ja sen liite n:o 1, 15–18, 24–35, PTA.
953 Maalaisliitto oli nimennyt Urho Kekkosen presidenttiehdokkaakseen jou-

lukuussa 1954. Toinen presidenttiehdokkaansa jo nimennyt ryhmä oli Kansan-

puolue, jonka ehdokkaaksi oli varsin erikoisin menoin tammikuussa 1955 valittu 

ylipormestari Eero Rydman. Kekkosen asettamisesta ehdolle katso Suomi 1990, 

440–443; Hokkanen 2002, 297–299. Kansanpuolueen ehdokkaan valintakuviois-

ta katso Tuomioja 1986, 256–258; Leitzinger 1988, 33; Rihtniemi 1968, 81–82; 

Arvo Salmisen muistelmien käsikirjoitus, 90, PTA.
954 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955 ja sen liite n:o 1, 57–63, 

PTA. Katso myös Arvo Salmisen muistelmien käsikirjoitus, 90–91, PTA.
955 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955 ja sen liite n:o 1, 74–86, 

PTA.
956 Kokoomuksen puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955 ja sen liite n:o 1, 96–98, 

PTA.
957 US 25.4.1955 – Suurlähettiläs Tuomioja presidenttiehdokkaaksi; US 25.4.1955 

– Ansiokas elämänkaari; US 25.4.1955, pk – Tuomioja presidenttiehdokkaaksi.
958 Nykypäivä n:o 4/toukokuu 1955 – Sakari Tuomioja – mies johon luotetaan; 

Nykypäivä n:o 4/toukokuu 1955, pk – Tärkeä päätös.
959 Hbl 25.4.1955 – Högern lanserar Tuomioja; HS 26.4.1955, pk – Kolmas ehdo-

kas. Todettakoon Helsingin Sanomien Paasikiveä koskevaan tiedusteluun liittyen, 
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että tämän asettuminen edelleen ehdokkaaksi oli kyllä ollut eräänä vaihtoehtona 

esillä, kun ehdokaskysymystä Kokoomuksen piirissä pohdittiin. Maaliskuulta 1955 

peräisin olevassa muistiossa, jossa asiaa käsiteltiin, päädyttiin kuitenkin jokseen-

kin suoraviivaisesti torjumaan ajatus Paasikiven ehdokkuudesta. Muistiossa to-

dettiin, että korkea ikä ja kahden vaikean presidenttikauden hoitaminen oikeut-

taisivat Paasikiven vetäytymään vanhuuden lepoon sekä mainittiin se tosiseikka, 

että Paasikiven nimi oli ollut mukana mielipidetiedusteluissa, mutta että ”Tuomio-

jan kannatus on varsin ylivoimainen nykyiseen presidenttiin verrattuna”. Lopuksi 

lausuttiin vielä hieman kriittisessä sävyssä: ”Poliittiselta kannalta katsoen on viime 

aikoina valitettavasti näyttänyt siltä, että tasavallan presidentti ottaa herra Kekko-

sen ajatuksia ja toivomuksia huomioon siinä määrin, että se tuskin vastaa niiden 

toivomuksia, jotka viime kerralla äänestivät häntä presidentiksi.” P. M. Näkökohtia 

presidentinvaaliin liittyvistä kysymyksistä, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio 

”Vaalit v. 1955”, PTA.
960 SS 26.4.1955, pakina – Nikodemus: Poliittinen köyhäntodistus.
961 Maakansa 24.4.1955 – Kokoomus ei pystynyt nimeämään presidenttiehdokas-

ta; Maakansa 26.4.1955, 3. pk – Ehdokas löytyi; Maakansa 26.4.1955, pilakuva 

– Olisikohan tuo kasvanut, jos olisi odotettu syksyyn?; Maakansa 26.4.1955 – Ko-

koomus ei löytänyt omista riveistään presidenttiehdokasta; Maakansa 26.4.1955, 

pakina – Hela: Arpa on heitetty [josta lainaus].
962 Vapaa Sana 25.4.1955 – Tuomioja kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi; Va-

paa Sana 26.4.1955 – Kokoomuksen kriisi [josta lainaus]; Työkansan Sanomat 

26.4.1955, pakina – Liukas Luikku: ”Pois vallankumoukselliset kommunistit halli-

tuksesta”; Työkansan Sanomat 26.4.1955 – Riitavaalit kokoomuksen puheenjoh-

tajan paikasta [josta lainaus].
963 Kokoomuksen toimistovaliokunnan ptk 9.5.1955 liitteineen, PTA; Niilo Honkala 

Tuomiojalle 24.5.1955, Tuomiojan arkisto, kansio 11, KA.
964 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 27.5.1955 ja sen liite n:o 2, PTA. Katso 

myös Kokoomuksen toimistovaliokunnan ptk 9.5.1955 liitteineen, PTA; Kokoomuk-

sen puoluevaltuuston ptk 12.5.1955 ja sen liite n:o 1, 29–46, PTA; Kokoomuksen 

puoluehallituksen ptk 20.5.1955, PTA; Kokoomuksen propagandatoimikunnan ptk 

25.5.1955, PTA; Vaalitoiminnan yleiset linjat valitsijamiesvaaleissa 1955–56, Va-

litsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, PTA; P. M. presidentinvaaliin liittyvistä 

taktillisista näkökohdista, Honkalan arkisto, kansio 23, KA.
965 Kertomus matkastani Lontooseen 5.5.–17.6.1955, Junnilan arkisto, kansio 86, 

KA; Sakari Tuomiojaa varten toukokuussa 1955 kirjoitettu puhe, Junnilan arkis-

to, kansio 19, KA; Niilo Honkala Tuomiojalle 24.5.1955, Tuomiojan arkisto, kansio 

11, KA; Kokoomuksen toimistovaliokunnan ptk 1.6.1955, PTA; Kokoomus Tuure 

Junnilalle 1.6.1955, Yleinen kirjeenvaihto 1955, kansio F 48, PTA; Tauno Jalanti 

Korhoselle 25.4.1955, Korhosen arkisto, kansio 7, KA. Junnilan ja Jalannin sa-
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manmielisistä poliittisista näkemyksistä, kuten myös tyylien erosta, saa hyvän ku-

van heidän vuosikymmeniä jatkuneesta keskinäisestä kirjeenvaihdostaan, jota on 

säilynyt runsaasti Junnilan arkistossa.
966 US 6.6.1955 – Suurlähettiläs Tuomioja Vapaamielisten Liiton presidenttiehdo-

kas; Vapaamielinen n:o 4/22.6.1955 – VL:n julkilausuma; Kokoomuksen puolue-

hallituksen ptk:t 20.5.1955, 27.5.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton päätoimikunnan 

ptk 2.6.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton propagandatoimikunnan ptk 21.6.1955, 

PTA; Tuomiojan vaaliliiton rahoitus- ja propagandatoimikuntien yhteiskokouksen 

ptk 29.6.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton toimikunnat, Tuomiojan arkisto, kansio 

11, KA; Tuomiojan vaaliliiton pää- ja rahoitustoimikuntien yhteiskokouksen ptk 

19.9.1955, PTA; Tuomioja 1986, 264–265.
967 Tuomiojan vaaliliiton rahoitus- ja propagandatoimikuntien yhteiskokouksen 

ptk 29.6.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton rahoitustoimikunnan asettaman valmis-

teluvaliokunnan ptk 30.6.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton rahoitustoimikunnan 

ptk 5.7.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton pää- ja rahoitustoimikuntien yhteiskoko-

uksen ptk 19.9.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton päätoimikunnan ptk 12.11.1955, 

liite n:o 1, PTA; Tuomiojan vaaliliiton pää- ja rahoitustoimikuntien yhteiskokouk-

sen ptk 20.1.1956, PTA [josta lainaus]; Tuomiojan vaaliliiton päätoimikunnan ptk 

11.2.1956, PTA; Tuomiojan vaaliliiton tilejä, laskuja ja taloudellisia sitoumuksia 

koskevat asiakirjat sekä Tuomiojan vaaliliiton tulostase, Tuomiojan arkisto, kansio 

14, KA; Tuomioja 1986, 278–279; Niilo Honkalan haastattelu 30.1.1986, Tuomio-

jan arkisto, kansio 16, KA.
968 Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe Saaren kansanpuistossa Tammelassa 

31.7.55, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, PTA. Katso myös Nykypäi-

vä n:o 7/elokuu 1955, jossa Tuomiojan puhe on julkaistu kokonaisuudessaan.
969 Nykypäivä n:o 7/elokuu 1955, pk – Vakuuttava ensiesiintyminen; Niilo Honka-

la: Havaintoja vaaleista, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, PTA.
970 Vapaa Sana 2.8.1955, pk – Puheita ja haastattelu; Työkansan Sanomat 

2.8.1955, pk – Presidenttiehdokkaiden puheet; Maakansa 2.8.1955, pk – Rap-

peutumistako?; Kauppalehti 1.8.1955, pk – Etsikkoajan tuhlausta; US 1.8.1955, 

pk – Valtakunnallista puhetta; Nykypäivä n:o 7/elokuu 1955, pk – Vakuuttava en-

siesiintyminen. Katso myös HS 1.8.1955 – Presidenttiehdokkailla täysi ”työpäivä” 

eilen; Hbl 2.8.1955, pk – Den fria debatten.
971 Tuomioja 1986, 270; Kokoomuksen toimistovaliokunnan ptk 10.8.1955, PTA.
972 Tuomiojan vaaliliiton päätoimikunnan ptk:t 6.6.1955, 20.6.1955, 28.6.1955, 

PTA; Tuure Junnila Tuomiojalle 5.7.1955, Tuomiojan arkisto, kansio 2, KA; Tuomi-

oja 1986, 266 [josta lainaus].
973 Kokoomus Sakari Tuomiojalle 23.6.1955, Yleinen kirjeenvaihto 1955, kansio 

F 48, PTA; Niilo Honkala Tuomiojalle 23.6.1955, 1.7.1955, 4.10.1955, Tuomiojan 

arkisto, kansio 11, KA; Tuomiojan vaaliliiton pää- ja rahoitustoimikuntien yhteisko-
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kouksen ptk 19.9.1955, PTA; Tuomiojan vaaliliiton työvaliokunnan ptk 5.10.1955, 

PTA; Kokoomuksen puoluehallituksen työvaliokunnan ptk 20.12.1955, PTA; Niilo 

Honkala: Havaintoja vaaleista, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, PTA; 

Tuomioja 1986, 266.
974 Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe sanomalehtimieskursseilla 6.9.1955, 

Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe kansalaisjuhlissa 10.–12.9.1955, Valitsija-

miesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Vapaamie-

linen n:o 10/14.12.1955 – Vastakohtien tasoittaminen tärkein ja suurin tehtävä; 

Tuomioja 1986, 267; Virmavirta 1977, 60; Pääjohtaja Teuvo Auran puhe Vapaa-

mielisten Liiton valtuuskunnan kokouksessa Helsingissä 20.11.1955, Valitsijamies-

vaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Satakunnan 

Kansa 9.12.1955 – Sakari Tuomiojan hyväksyvät mitä erilaisimmat eturyhmitykset; 

Vapaamielinen n:o 2/12.1.1956 – Presidentti valitaan koko kansalle; Margit Borg-

Sundman: Naiset ja presidentinvaalit, Borg-Sundmanin arkisto, kansio 26, KA; 

Suomen Nainen n:o 9/1955 – Maist. Onni Rantala: Miksi kannatamme Tuomiojaa; 

”Presidenttiehdokkaamme Sakari Tuomioja”; ”Tasavallan presidentin vaalit”; ”On 

kysymys Suomen presidentistä”.
975 Tuomioja 1986, 267–268; Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe Saaren kan-

sanpuistossa Tammelassa 31.7.55, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, 

PTA; Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe sanomalehtimieskursseilla 6.9.1955, 

Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe kansalaisjuhlissa 10.–12.9.1955, Valitsija-

miesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; ”Sakari 

Tuomioja Suomen ulkopolitiikasta”.
976 Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan puhe sanomalehtimieskursseilla 6.9.1955, 

Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA. 

Katso myös Tuomioja 1986, 268–269.
977 Paasikiven matkaa koskevasta ennakkouutisoinnista katso esim. US 7.9.1955 

– Presidentti Paasikivi vierailulle Moskovaan; US 8.9.1955 – Presidentti Paasiki-

ven matka yleisen mielenkiinnon kohteena; US 14.9.1955 – Presidentin Moskovan 

matka alkaa huomisaamuna klo 9.30. Moskovan matkasta ja Porkkalan palautuk-

sesta esivaiheineen katso esim. Suomi 1990, 392–399, 403–411; Polvinen 2003, 

230–243; Rautkallio 1996, 69–92; Virolainen 1984, 210–242; Kallenautio 1985, 

347–351. Teemaa on käsitelty myös useissa Suomen historian yleisesityksissä. 

Katso esim. Paasivirta 1992, 464–469; Haataja 1995, 838–840; Meinander Hen-

rik 1999, 318–323. Moskovassa solmituista sopimuksista katso Asiakirjat n:o 14 ja 

15, Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948–1983, 35–39.
978 Porkkalan palautuksen käyttämisestä Kekkosen vaalipropagandassa katso 

Suomi 1990, 412–413; Hokkanen 2002, 322–323; Lohi 2003, 292–297; Virkkunen 

1976, 152–154; Salminen Esko 1982, 39. Maakansan 5.1.1956 Väinämöiseksi 

puettua Urho Kekkosta esittävän piirroskuvan yhteydessä julkaisemaa runoa on 
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siteerattu Tuomas Lohen mukaan. Katso Lohi 2003, 304–306, jossa on käsitelty 

myös muiden lehtien suhtautumista piirrokseen ja sen luomiin mielikuviin.
979 Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 24.9.1955 ja sen liitteenä oleva Niilo 

Honkalan katsaus kansainvälispoliittiseen tilanteeseen; Nykypäivä n:o 8/syyskuu 

1955 – Paasikivi toi Porkkalan kotiin; US 18.9.1955 – Paasikivi päivän nimi Mos-

kovassa; US 21.9.1955 – Presidentti jälleen kotona. Katso myös laajemmin US 

15.–23.9.1955, jona aikana Moskovan matka ja sen jälkipuinti olivat erittäin näky-

vässä asemassa niin lehden uutissivuilla kuin pääkirjoituksissakin.
980 Niilo Honkala: Havaintoja vaaleista, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 

22, PTA.
981 Suomi 1990, 467–469; Hokkanen 2002, 309–310; Polvinen 2003, 246; J. K. 

Paasikiven pvk 4.6.1955, 6.6.1955, 18.8.1955 [josta lainaus]; V. Lebedev SNTL:

n ulkoministeriölle 22.7.1955, NKP ja Suomi, 9–13; Karjalaisen muistiinpanot 

6.6.1955, Aikoja ja tapauksia Ahti Karjalaisen elämästä, 150; Herlin 1993, 276; 

Häikiö 1993, 69–72.
982 Suomi 1990, 469. Vertaa J. K. Paasikiven pvk 29.10.1955. Mainittakoon Ju-

hani Suomen esittämään liittyen, että Kanava-lehteen ”Kuningastie” -teoksesta 

kirjoittamassaan arvostelussa Junnila kommentoi siteerattua kohtaa seuraavasti: 

”En tiedä mistä Suomi on saanut tällaisen tiedon, koska lähdeviittausta ei tällä 

kohtaa kirjassa ole. Itse en alkuunkaan muista tapausta, enkä ollut silloin – enkä 

myöhemminkään – eduskuntaryhmässäni tai puolueessa sellaisessa asemassa, 

että olisin viestittänyt ainakaan ryhmän ja puolueen virallisia kannanottoja muil-

le eduskuntaryhmille ja vielä vähemmän pääministeri Kekkoselle.” Tuure Junnila: 

Kekkosen puolustusasianajaja, Kanava 1990: 556–557.
983 Kokoomuksen puoluehallituksen työvaliokunnan ptk 13.10.1955, PTA; Kokoo-

muksen puoluehallituksen ptk 14.10.1955, PTA. Katso myös US 17.10.1955 – Poik-

keuslainsäädäntöä ei kokoomus hyväksy normaalioloissa.
984 Suomi 1990, 472; Polvinen 2003, 246–247.
985 Tuure Junnila Tuomiojalle 14.10.1955, Tuomiojan arkisto, kansio 11, KA. 

Katso myös Junnila Max Jakobsonille 19.10.1955 ja Sakari Tuomioja Junnilalle 

29.10.1955, Junnilan arkisto, kansio 6, KA. Mainittakoon tässä yhteydessä ”Suur-

lähettiläs Tuomiojan Lontoosta 17.10.1955 vaaliliittonsa valitsijamiesehdokkaille 

lähettämä avoin kirje”, joka lienee alkujaan lähtöisin Junnilan kynästä. Kirjeessä, 

jota on useita kappaleita Junnilan arkistossa kansiossa 20, tehtiin syvä kumarrus 

Paasikiven suuntaan ja todettiin mm., että ”hänellä on kansamme johtajana tällä 

hetkellä niin ainutlaatuinen, kokoava asema, että meidän tulisi turvautua hänen 

henkilöönsä niin pitkälle kuin suinkin mahdollista on. Hänen uudelleen valintan-

sa olisi samalla myös ilmauksena siitä kiitollisuudesta, jota Suomen kansa häntä 

kohtaan tuntee, ei vähimmin Porkkalan vuokra-alueen takaisinsaannin takia, mihin 

hänen viisas ja kaukonäköinen politiikkansa on olennaisesti vaikuttanut.” Kirjeen 
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lopuksi esitettiin edelliseen viitaten Tuomiojan nimissä vielä seuraava vetoomus: 

”Olen omasta vähäisestä puolestani näiden ajatusten lämmin kannattaja. Pyydän 

näin ollen, että ne henkilöt, jotka näinä viikkoina lopullisesti asettuvat minun ni-

melläni kulkevan vaaliliiton valitsijamiehiksi, tekisivät sen siinä mielessä, että oli-

sivat samalla valmiit toimimaan presidentti Paasikiven uudelleen valitsemiseksi 

ja asettuisivat minun henkilöni taakse vasta siinä tapauksessa, että kunnioitettu 

presidenttimme ei katso voivansa uudelleen valintaan suostua tai tämä muuten ei 

syystä tai toisesta osoittaudu mahdolliseksi.”
986 Lainaus Junnila Max Jakobsonille 19.10.1955, Junnilan arkisto, kansio 6, KA.
987 US 1.11.1955; Tuomiojan vaaliliiton ehdokkaat valitsijamiesvaaleissa v. 1956, 

Yleinen kirjeenvaihto 1956, kansio F 52, PTA. Katso myös US 6.1.1956, jossa 

on esitelty kaikki Tuomiojan vaaliliiton valitsijamiesmiesehdokkaat vaalipiireittäin 

sekä Vapaamielinen n:o 1/5.1.1956, jossa puolestaan on kuvien kera esitelty Va-

paamielisten Liiton ehdokkaat.
988 Tuomiojan vaaliliiton ehdokkaat valitsijamiesvaaleissa v. 1956, Yleinen kir-

jeenvaihto 1956, kansio F 52, PTA. Junnilan puhe- ja esitelmätoiminnasta sekä 

kirjoituksista syyskuulta 1955 tammikuulle 1956 katso Junnilan arkisto, kansiot 

20 ja 21, KA.
989 Katso esim. Sanomalehtilyhennys Kansallisten Ylioppilaiden tilaisuudessa 

7.12.1955 pidetystä puheesta, Junnilan arkisto, kansio 20, KA; Vastaukset Sata-

kunnan Kansan tekemiin kysymyksiin maaliskuussa tapahtuvan presidentin vaih-

don johdosta, Junnilan arkisto, kansio 21, KA.
990 Tuomiojan vaaliliiton juhlatilaisuudessa Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä 

10.1.1956 [po. 9.1.1956] pidetty puhe, Junnilan arkisto, kansio 21, KA; Kauppa-

lehti 10.1.1956 – V.: Kodikasta vaalikohua eli soitellen sotahan. Katso myös US 

10.1.1956 – Asiallinen ja kokoava valtakunnallinen linja. Junnilan puheen jälkeen 

ohjelmassa seurasi kaksi ”pesunkestävin amatöörivoimin”, kuten Junnila asian 

ilmaisi, esitettyä pienoisnäytelmää, Gustav Wiedin ”Pieni salaliitto” ja Thornton 

Wilderin ”Onnellinen matka”. Näytelmistä jälkimmäisessä esiintyi pisamanaamai-

sen Caroline-tytön roolissa Kaija Junnila, joka oli myös koko juhlatilaisuuden pri-

mus motor. Kuten aikaisemmin on jo todettu, lahjoitti rouva Junnila esitysten koko 

250 000 markan suuruisen tuoton Tuomiojan vaaliliitolle käytettäväksi ”tehostetun 

ilmoittelun kustannusten peittämiseen”. Näytelmistä ja niiden vastaanotosta katso 

Kauppalehden em. kirjoitus sekä US 10.1.1956 – K. V.: Iloista amatööriteatteria 

Pienellä näyttämöllä.
991 Alaluvun otsikko on suora lainaus monisteesta, jossa pyrittiin torjumaan Tuo-

miojaa vastaan esitettyjä väitteitä. Tosiasioita ja valheväittämiä, Valitsijamiesvaa-

lit 1955–1956, kansio ”Vaalit v. 1955”, PTA. Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 

27.5.1955, liite n:o 2, PTA. Honkalan suunnitelmassa Kekkosta koskevat luon-

nehdinnat oli jopa laitettu sulkumerkkien sisään torjuntapropagandan varsinaisen 
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tavoitteen täsmentämiseksi ja esimerkiksi kohtaan, jossa puhuttiin Tuomiojasta 

kodin piirissä viihtyvänä perheenisänä, oli lisätty vielä erikseen maininta ”vasta-

puolta ei parjata”. Katso myös Kokoomuksen toimistovaliokunnan ptk 9.5.1955 

liitteineen, PTA; Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 12.5.1955, liite n:o 1, 29–46, 

PTA; Niilo Honkalan haastattelu 30.1.1986, Tuomiojan arkisto, kansio 16, KA.
992 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 27.5.1955 ja sen liite n:o 2, PTA. Eräissä 

Maalaisliittoa ja Kekkosta koskevissa tutkimuksissa on Honkalan laatimaan pro-

pagandasuunnitelmaan ja Kokoomuksen torjuntapropagandaan liittyen esitetty 

hieman villejä diagnooseja. Kari Hokkanen, joka ei ole tutkimuksessaan käyttänyt 

lainkaan Kokoomuksen arkistoaineistoa, on joihinkin tarkemmin määrittelemättö-

miin toisen käden lähteisiin perustuen surutta kirjannut Honkalan sulkumerkein 

ympyröimät ja puoluehallituksen hylkäämät kohdat Kokoomuksen torjuntapro-

pagandan lähtökohdiksi. Pedanttia arkistotutkimusta harrastava Juhani Suomi 

puolestaan väittää virheellisesti, että ”vaikka nämä kohdat sittemmin pyyhittiin yli 

suunnitelmasta, tulivat juuri ne ja vastaavankaltaiset hallitsemaan kekkosvastaista 

agitaatiota”. Myöhemmin Suomi väittää niin ikään perättömästi, että päällimmäi-

siksi teemoiksi Kokoomuksen torjuntapropagandassa nousivat Kekkosen ”alkoho-

lin käyttö ja naisseikkailut”. Katso Hokkanen 2002, 313; Suomi 1990, 446–447.
993 Lauantaikirjeet n:o 16/11.6.1955, n:o 24/17.11.1955, n:o 1/4.1.1956, Lauan-

taikirjeet, PTA; ”Kekkosella oli kova kiire lakkauttaa Aseveliliitto, vaikka sitä ei 

edes vaadittu”, ”Tri Kekkosen osuus puoluetoveriensa tuomitsemiseen sotasyyl-

lisenä”, Sanomalehtimiesten neuvottelupäivien aineisto, Toiminnanjohtajien neu-

vottelupäivät 1955, PTA; Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 27.5.1955, liite n:o 2, 

PTA; Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 28.12.1955 ja sen liite n:o 1, PTA; Niilo 

Honkala: Havaintoja vaaleista, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, PTA 

[josta Honkalan lausuntoa koskeva lainaus].
994 Saarikoski 1997, 389–396; Suomi 1990, 453.
995 Soini 1956.
996 Otsikoimaton dokumentti, joka sisältää mm. Junnilan puheista poimittuja Kek-

kosta koskevia luonnehdintoja, Tauno Jalanti Tuomiojalle 21.10.1955, liite, Tuomi-

ojan arkisto, kansio 11, KA. Junnilan vaalipuheista yleensä katso kansiot 20 ja 21, 

Junnilan arkisto, KA.
997 Tauno Jalanti Tuomiojalle 21.10.1955, Tuomiojan arkisto, kansio 11, KA.
998 Lohi 2003, 306–315 ja siinä mainitut lähteet. Mitä Kekkos-kirjoitteluun yleensä 

tuli, toteaa Lohi tutkimuksensa johtopäätösluvussa mm. että, ”johtavissa sanoma-

lehdissä parjaus ei kuitenkaan saavuttanut mittasuhteita, jotka sille on joissain yh-

teyksissä myöhemmin annettu. Esimerkiksi vihjaukset Kekkosen naisseikkailuihin 

ja viinankäyttöön jäivät maamme valtalehdissä vähäisiksi niin vuoden 1950 kuin 

1956 presidentinvaaleissakin.” Lohi 2003, 360.
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999 Sensaatio n:ot 1–2/1954, n:ot 1–3/1955; Sensaatio Uutiset n:ot 1–6/1955, n:

ot 1–3/1956; Niilo Honkalan haastattelu 30.1.1986, Tuomiojan arkisto, kansio 16, 

KA; Sensaatio Uutiset n:o 1/2.4.1955 – Kekkonen tappeli ministerin kanssa; Tauno 

Jalanti Tuomiojalle 21.5.1955 liitteineen, Tuomiojan arkisto, kansio 2, KA; Tauno 

Jalannin P. M. 14.11.1955, Honkalan arkisto, kansio 17, KA; Tauno Jalannin haas-

tattelu 6.6.1986, Tuomiojan arkisto, kansio 16, KA; Hbl 8.5.1955 – Eirik Hornborg: 

Tala eller tiga; Kokoomuksen puoluevaltuuston ptk 12.5.1955, liite n:o 1, 38–40 

[josta lainaukset]. Honkalan Hornborgin artikkelia koskevan lausuman käyttöalaa 

on eräissä tutkimuksissa yritetty perusteettomasti laajentaa koskemaan Kämpin 

tapausta kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Juhani Suomi väittää Honkalan vakuut-

taneen, ”että lehdistöön oli pyritty vaikuttamaan, jotta se julkistaisi välikohtauksen 

’mahdollisimman laajassa mitassa’”. Suomi 1990, 453. Katso myös Hokkanen 

2002, 313; Lohi 2003, 314.
1000 Väitteitä, joita esitetään Kansallisen Kokoomuksen presidenttiehdokasta, 

Sakari Tuomiojaa vastaan, Honkalan arkisto, kansio 23, KA; Tosiasioita ja valhe-

väittämiä, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Vaalit v. 1955”, PTA; Politiikkaa 

I, 19–22; Politiikkaa II, 4–6; Tuomioja 1986, 272–277.
1001 Tuomioja 1986, 270–276; Vaalitoiminnan yleiset linjat valitsijamiesvaaleissa 

1955–56, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, PTA.
1002 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 27.5.1955, liite n:o 2, PTA [josta lainaus 

”nopeasti ja terävästi - - - Kekkos-linjan hyökkäyksiin”]; Vaalitoiminnan yleiset lin-

jat valitsijamiesvaaleissa 1955–56, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 22, 

PTA [josta muuta lainaukset]; Tuomioja 1986, 270–273.
1003 Politiikkaa I, 20. Katso myös Väitteitä, joita esitetään Kansallisen Kokoomuk-

sen presidenttiehdokasta, Sakari Tuomiojaa vastaan, Honkalan arkisto, kansio 23, 

KA.
1004 Politiikkaa II, 4–5 [josta ensimmäinen lainaus]; Tosiasioita ja valheväittämiä, 

Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Vaalit v. 1955”, PTA [josta toinen lainaus]. 

Katso myös Luonnos vaaliliiton tukipisteisiin lähetettäväksi kirjelmäksi, Valitsija-

miesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA.
1005 Politiikkaa II, 5–6. Katso myös Tosiasioita ja valheväittämiä, Valitsijamies-

vaalit 1955–1956, kansio ”Vaalit v. 1955”, PTA.
1006 Politiikkaa II, 6; Tosiasioita ja valheväittämiä, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, 

kansio ”Vaalit v. 1955”, PTA [josta lainaus]. Katso myös Luonnos vaaliliiton tuki-

pisteisiin lähetettäväksi kirjelmäksi, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsi-

jamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA.
1007 Maidon hinnat (taulukko), ”Maidon hinta kohosi Tuomiojan aikana”, Sano-

malehtimiesten neuvottelupäivien aineisto, Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 

1955, PTA; Politiikkaa I, 21; Väitteitä, joita esitetään Kansallisen Kokoomuksen 
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presidenttiehdokasta, Sakari Tuomiojaa vastaan, Honkalan arkisto, kansio 23, KA 

[josta lainaus].
1008 Politiikkaa II, 5 [josta lainaus]; Tosiasioita ja valheväittämiä, Valitsijamies-

vaalit 1955–1956, kansio ”Vaalit v. 1955”, PTA; Tuomioja 1986, 275–276. Vappu 

Tuomioja pyrittiin elämänkatsomuksestaan ja vasemmistolaisista poliittisista mie-

lipiteistään huolimatta esittelemään Kokoomuksen äänestäjäkunnalle mahdolli-

simman edullisessa valaistuksessa. Katso esim. Suomen Nainen n:o 10–11/1955 

– Vappu Tuomioja lähikuvassa.
1009 Politiikkaa I, 21–22 [josta ensimmäinen lainaus]; Junnila 1980a, 145 [josta 

toinen lainaus]. Katso myös Väitteitä, joita esitetään Kansallisen Kokoomuksen 

presidenttiehdokasta, Sakari Tuomiojaa vastaan, Honkalan arkisto, kansio 23, 

KA.
1010 Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1956, Suomen tilastol-

linen vuosikirja 1956, 318. Aikaisempien valitsijamiesvaalien äänestysprosentit 

olivat seuraavat: 1925 – 39,7 %; 1931 – 47,3 %; 1937 – 57,8 %; 1950 – 63,8 %. 

Hirvikallio 1958, 29–30, 53, 71, 147.
1011 Niilo Honkala: Havaintoja vaaleista, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 

22, PTA [josta lainaus]; US 19.1.1956, pk – Ei selvinnyt; US 19.1.1956 – Vaalitark-

kailija: Suunta oikealle; US 22.1.1956 – Tuomiojan Vaaliliiton äänestäjille; Tuomio-

ja 1986, 280; Junnila 1980a, 146; Rihtniemi 1968, 83; Saukkonen 1973, 249; Lohi 

2003, 339.
1012 Niilo Honkala: Havaintoja vaaleista, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio Ha 

22, PTA.
1013 Ptk Tuomiojan vaaliliiton päätoimikunnan järjestämästä informaatiotilaisuu-

desta 9.2.1956, PTA; Tuomioja 1986, 281.
1014 Tuomiojan valitsijamiesryhmän ptk 12.2.1956, PTA; Kanerva 1980, 22. Katso 

myös Tauno Jalanti Tuomiojalle 12.2.1956, Tuomiojan arkisto, kansio 2, KA.
1015 Tuomiojan valitsijamiesryhmän ptk 12.2.1956, PTA.
1016 Selostus Tuomiojan vaaliliiton valitsijamiesten kokoontumisesta Helsingin 

Suomalaisella Klubilla 13.2.1956, Honkalan arkisto, kansio 23, KA.
1017 Tuomiojan valitsijamiesryhmän ptk 14.2.1956, Honkalan arkisto, kansio 23, 

KA [josta lainaukset]; Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, 

kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Rihtniemi 1968, 84; Saukkonen 

1973, 250; Koivisto 1992, 228.
1018 Tuomiojan valitsijamiesryhmän ptk 14.2.1956, Honkalan arkisto, kansio 23, 

KA.
1019 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsi-

jamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Polvinen 2003, 251; Rihtniemi 1968, 84; Sauk-

konen 1973, 250–251.
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1020 Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, klo 14.25, 

Honkalan arkisto, kansio 23, KA.
1021 Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, klo 15.48, 

Honkalan arkisto, kansio 23, KA; Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 

1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA [josta ensimmäinen 

lainaus]; Virolainen 1984, 289–290 [josta toinen lainaus]; Arvo Salmisen muistel-

mien käsikirjoitus, 92, PTA; Rihtniemi 1968, 84; Saukkonen 1973, 251.
1022 Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, klo 

15.48, Honkalan arkisto, kansio 23, KA.
1023 Kouluneuvos Saukkosen selostus valitsijamiesryhmälle I ja II äänestyksen 

välillä, Honkalan arkisto, kansio 17, KA [josta lainaus]; Selostus Tuomiojan valitsi-

jamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, klo 16.00, Honkalan arkisto, kansio 23, 

KA. Katso myös Keskustelu Saukkosen selostuksen jälkeen valitsijamiesvaalineu-

vottelussa I ja II äänestyksen välillä, Honkalan arkisto, kansio 17, KA.
1024 Kouluneuvos Saukkosen selostus valitsijamiesryhmälle I ja II äänestyksen 

välillä, Honkalan arkisto, kansio 17, KA; J. K. Paasikiven pvk 15.2.1956 [josta lai-

naukset]; Polvinen 2003, 251.
1025 Rentola 1997, 405–407; Polvinen 2003, 253. Katso myös Herlin 1993, 278; 

Vladimirov 1993, 58–59; Rautkallio 1996, 94; Suomi 1990, 488–489.
1026 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valit-

sijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Arvo Salmisen muistelmien käsikirjoitus, 93, 

PTA; Rihtniemi 1968, 84; Saukkonen 1973, 251; Suomi 1990, 491; Hokkanen 

2002, 330.
1027 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valit-

sijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän ko-

kouksesta vaalipäivänä, klo 17.00, 17.45, Honkalan arkisto, kansio 23, KA [josta 

lainaus]; Rihtniemi 1968, 84–85; Saukkonen 1973, 251–252.
1028 Keskustelu Saukkosen selostuksen jälkeen valitsijamiesvaalineuvottelussa 

I ja II äänestyksen välillä, Honkalan arkisto, kansio 17, KA [josta ensimmäinen 

lainaus]; Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, klo 

17.00, 17.45, Honkalan arkisto, kansio 23, KA [josta seuraavat lainaukset]. Koe-

äänestystä Fagerholmin ja Kekkosen välillä ei ryhmässä tässä vaiheessa eikä 

myöhemminkään nähtävästi järjestetty, vaikka Päiviö Hetemäki näin on eräässä 

haastattelussa muistellutkin, ainakaan mitään mainintaa tällaisesta ei ole kum-

paankaan tässä lähteenä käytetyistä selostuksista kirjattu. Hetemäki, joka toteaa 

koeäänestyksessä kolmen valitsijamiehen äänestäneen Kekkosta kaikkien mui-

den äänestäessä Fagerholmia, tarkoittanee tuota tekstissä mainittua aikaisempaa 

äänestystä, jossa valitsijamiehet Honka ja Mäkelä kertoivat äänestäneensä Kek-

kosta ja jossa valitsijamies Turunenkin lienee niin tehnyt. Katso Päiviö Hetemäen 

haastattelu 20.4.1966, Puntilan arkisto, kansio 28b / Hetemäen arkisto, kansio 53, 
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KA; Koivisto 1992, 230. Katso myös Suomi 1990, 496, jossa todetaan tältä osin 

Hetemäen haastatteluun perustuen, että Tuomiojan valitsijamiesryhmässä olisi 

vielä toisen ja kolmannen äänestyksen välissä ollut kolme Kekkosen kannattajaa.
1029 Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, klo 

18.20, Honkalan arkisto, kansio 23, KA [josta lainaukset]; Kuinka ja miksi niin ta-

pahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, 

PTA; Rihtniemi 1968, 85; Saukkonen 1973, 252–253; Hakalehto 1974, 193–196; 

Paavolainen 1989, 422; Skog 1971, 375–376; J. K. Paasikiven pvk 15.2.1956; Pol-

vinen 2003, 251–252; Tuomioja 1986, 282–283.
1030 Hakalehto 1974, 196; Paavolainen 1989, 422; Suomi 1990, 494; Kuinka ja 

miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 

16.–17.1.1956”, PTA; Rihtniemi 1968, 85; Saukkonen 253.
1031 Selostus Tuomiojan valitsijamiesryhmän kokouksesta vaalipäivänä, Honka-

lan arkisto, kansio 23, KA; Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–

1956, kansio ”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA [josta lainaus]; Rihtniemi 

1968, 85; Saukkonen 1973, 253.
1032 Rentola 1997, 405–407; Virolainen 1984, 291–292 [josta lainaukset]; Suomi 

1990, 494–496.
1033 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valit-

sijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA [josta lainaukset]; Rihtniemi 1968, 85; Suomi 

1990, 496–497. Juhani Suomen Kokoomuksesta esittämään nähden on paikal-

laan toistaa huomautus siitä, että Hetemäen kertoma tieto kolmesta Kekkosen 

kannattajasta Tuomiojan valitsijamiesryhmässä kuuluu mitä ilmeisimmin varhai-

sempaan yhteyteen.
1034 Skyttä 1970, 108; Kaihari 1981, 85–86; Virolainen 1984, 294–295; Suomi 

1990, 497; Meinander Henrik 1999, 325.
1035 US 16.2.1956, pk – Vaalin tulos.
1036 Nykypäivä n:ot 2–3/helmi-maaliskuu 1956 – Neuvotteluja – huhuja – tak-

tikointia; Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio 

”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Nykypäivä n:ot 2–3/helmi-maaliskuu 

1956, pakina – Tarkkailija: Politiikan polttopisteessä [josta lainaus]. Efialtes oli 

pohjoiskreikkalainen petturi, joka näytti persialaisille kiertotien Kallidromosvuoren 

yli, kun nämä olivat kaksi päivää turhaan yrittäneet murtautua Thermopylain solan 

läpi 480 eKr.
1037 Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 24.2.1956, PTA.
1038 Katso esim. Suomi 1990, 498–499; Virolainen 1984, 295–297; Kaihari 1981; 

Junnila 1980a, 149; Lindblom 1981, 224–225; Meinander Nils 1977, 150–151; von 

Bonsdorff 1994, 354–355; Hakalehto 1974, 196–199; Paavolainen 1989, 423.
1039 Miettunen 1983, 163; Vennamo 1987, 127; Suomi 1990, 499; Oiva Turunen 

Honkalalle 17.2.1956, Honkalan arkisto, kansio 15, KA. Todettakoon, että Turunen 
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oli jo tammikuussa 1956 ilmoittanut Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokoukses-

sa, ”ettei hän tule missään tapauksessa äänestämään Fagerholmia presidentiksi”. 

Felix Seppälän pvk 25.1.1956, Seppälän arkisto, HMA.
1040 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Va-

litsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; Toiminnanjohtajien neuvottelupäivien ptk 

15.–18.2.1956, PTA; Kokoomuksen puoluehallituksen ptk 24.2.1956, PTA [josta 

lainaus].
1041 J. K. Paasikiven pvk 15.2.1956, 16.2.1956 [josta ensimmäinen lainaus]; 

Saukkonen 1973, 256–257; Polvinen 2003, 254–255; Urho Kekkosen päiväkirjat 

2 – 1.1.1968; Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio 

”Valitsijamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA; US 17.2.1956 – Presidentin vaalissa ää-

nestysten välillä käytyjen neuvottelujen kulku [josta toinen lainaus]; Satakunnan 

Kansa 18.2.1956 – T. Junnila: Kannanotot vaalin eri vaiheissa [josta kolmas laina-

us]. Katso myös Arvo Salmisen muistelmien käsikirjoitus, 92–99, PTA.
1042 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsi-

jamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA.
1043 Junnila 1980a, 149 [josta ensimmäinen lainaus]; Satakunnan Kansa 

18.2.1956 – T. Junnila: Kannanotot vaalin eri vaiheissa. Junnila itse puhui yksi-

tyiskirjeissään lehtikirjoituksestaan ”meriselityksenä”. Tuure Junnila Tuomiojalle 

20.2.1956, Tuomiojan arkisto, kansio 16, KA; Junnila Max Jakobsonille 20.4.1956, 

Junnilan arkisto, kansio 6, KA.
1044 Junnila Max Jakobsonille 20.4.1956, Junnilan arkisto, kansio 6, KA [josta en-

simmäinen lainaus]; Satakunnan Kansa 18.2.1956 – T. Junnila: Kannanotot vaalin 

eri vaiheissa [josta toinen lainaus].
1045 Otsikoimaton luonnospaperi ”Kuinka ja miksi niin tapahtui?” -selostusta var-

ten, Honkalan arkisto, kansio 17, KA.
1046 Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsi-

jamiesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA.
1047 Satakunnan Kansa 18.2.1956 – T. Junnila: Kannanotot vaalin eri vaiheissa; 

Kuinka ja miksi niin tapahtui?, Valitsijamiesvaalit 1955–1956, kansio ”Valitsija-

miesvaalit 16.–17.1.1956”, PTA.
1048 Tuure Junnila Tuomiojalle 20.2.1956, Tuomiojan arkisto, kansio 16, KA.
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Lähteet

ARKISTOLÄHTEET

EDUSKUNNAN KIRJASTO (EK), Helsinki

Valtiovarainvaliokunnan pöytäkirjat 1951–1953

Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto

 Tuure Junnilan haastattelu

HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSARKISTO (HYKA), Helsinki

Historiallis-kielitieteellisen osaston arkisto

 Pöytäkirjat 1944–1945

Kanslerinviraston arkisto

 Saapuneet kirjeasiakirjat 1951

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO (HYK), Helsinki

Satakuntalaisen osakunnan arkisto

 Satakuntalaisen osakunnan pöytäkirjat liitteineen 1931–1936

HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTO (HMA), Hämeenlinna

Felix Seppälän arkisto

KANSALLISARKISTO (KA), Helsinki

Suomen asutuksen yleisluettelo

Suomen Kansanpuolueen arkisto

 Itsenäistä Keskiluokkaa koskeva aineisto

Valtioneuvoston pöytäkirjat 1953–1954

Yksityisarkistot

 Margit Borg-Sundmanin arkisto

 Päiviö Hetemäen arkisto

 Niilo Honkalan arkisto

 Tuure Junnilan arkisto
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 Arvi Korhosen arkisto

 Edwin Linkomiehen arkisto

 J. K. Paasikiven arkisto

 Hjalmar J. Procopén arkisto

 L. A. Puntilan arkisto

 Jussi Saukkosen arkisto

 Bruno Suvirannan arkisto

 Väinö Tannerin arkisto

 Sakari Tuomiojan arkisto

 Arno Tuurnan arkisto

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ, Helsinki

Kansallis-Osake-Pankin historia-arkisto

 KOP:n hallintoneuvoston pöytäkirjat

 KOP:n johtokunnan pöytäkirjat

 Tuure Junnilan henkilötiedot

PORVARILLISEN TYÖN ARKISTO (PTA), Helsinki

Pöytäkirjat

 Kokoomuspuolueen puoluekokousten pöytäkirjat

 Kokoomuspuolueen keskusliiton pöytäkirjat

 Kokoomuspuolueen valtuuskunnan pöytäkirjat

 Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan pöytäkirjat

 Kokoomuspuolueen toimi- ja valiokuntien sekä työryhmien pöytäkirjat

 Kokoomuksen puoluekokousten pöytäkirjat

 Kokoomuksen puoluevaltuuston pöytäkirjat

 Kokoomuksen puoluehallituksen pöytäkirjat

 Kokoomuksen puoluehallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat

 Kokoomuksen toimi- ja valiokuntien sekä työryhmien pöytäkirjat

 Kokoomuksen toimistovaliokunnan pöytäkirjat

 Tuomiojan vaaliliiton pöytäkirjat

 Kokoomuspuolueen / Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirjat

Toimitteet

 Lähetetyt kiertokirjeet 

 Lauantaikirjeet

Kirjeenvaihto

 Kotimainen yleinen kirjeenvaihto

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat

 Vaalitoiminta

  Eduskuntavaalit 1951
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  Eduskuntavaalit 1954

  Valitsijamiesvaalit 1955–1956

 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät

 Kommunismia koskevat kirjoitukset ja tiedotteet

Satakunnan Kansallisliiton arkisto

 Satakunnan Kansallisliiton toimintakertomukset

 Vaalitoiminta

  Eduskuntavaalit 1951

  Eduskuntavaalit 1954

Arvo Salmisen muistelmien käsikirjoitus

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA (SKS), Helsinki

Nuoren Voiman Liiton arkisto

 Tuure Junnilan aineisto

THE NATIONAL ARCHIVES OF THE UK (TNA), Kew, Surrey

Public Record Office (PRO)

 Foreign Office Records

  General Correspondence

   FO 371

    Suomea koskevat asiakirjat

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO (TMA), Turku

Vammalan yhteislyseon arkisto

 Oppilaita koskeva aineisto

  Oppilastiedosto

   Tyrvään yhteiskoulun oppilasmatrikkeli 1919–1943 

  Arvosteluasiakirjat

   Tyrvään yhteiskoulun arvostelukirjat

  Ylioppilastutkintolautakunnalta saapuneet arvosanaluettelot

 Kurinpitoa koskevat asiakirjat

  Tyrvään yhteiskoulun rangaistuspäiväkirja 1921–1937

 Koulutyötä ja -elämää koskeva aineisto

  Vuosikertomukset

   Tyrvään yhteiskoulu. Kertomus lukuvuodesta 1928–1929.

VALTIONEUVOSTON ARKISTO (VNA), Helsinki

Finanssitoimikunnan arkisto
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YKSITYISTEN HALLUSSA OLEVA AINEISTO

Kaija Junnila, Helsinki

 Tuure Junnilan kirjeet Kaija Ojansuulle 3.5.1940, 18.5.1940, 30.5.1940, 

 7.11.1941

Timo Junnila, Kiikka

 Kristian Junnilan sukuselvitys

 Josefiina Yli-Junnilan sukuselvitys

 Viljo Junnilan muistikirja

Petri Nummivuori, Turku

 Tuure Junnilan todistuksia

  Lastenkoulu-todistus

  Lukuvuositodistukset Kiikan kunnan Kiikan ylemmästä 

  kansakoulusta 1919–1920 ja 1921–1922 sekä päästötodistus 

  19.5.1923

  Päästötodistus Tyrvään suomalaisen yhteiskoulun keskikoulusta 

  30.5.1927

TUURE JUNNILAN KIRJOITUKSET

JUNNILA 1941. Tuure Junnila: Maanviljelijä Martti Ilmari Junnilan elämänvaiheet. 
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JUNNILA 1942. T. Junnila: Valtionverotus sotavuosien aikana. Taloudellisia sel-
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JUNNILA1945a. T. Junnila: Omaisuusvero vakautetun tulon lisäverotuksen toteut-

tajana. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:3. 

Helsinki 1945.

JUNNILA 1945b. T. Junnila: Verorasituksen jakamista ja verojärjestelmien ko-

koonpanoa koskevien kysymysten käsittelytavasta finanssitieteessä. Kansantalo-

udellinen Aikakauskirja 1945: 148–156.
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JUNNILA 1945d. T. Junnila: Inflaation historiaa. Suomalainen Suomi n:o 7/1945: 

480–485.

JUNNILA 1945e. T. Junnila: Inflaatiokehitys kuluvana vuotena. Valvoja 1945: 

393–396.

JUNNILA – MODEEN 1945. T. Junnila – G. Modeen: Fyysillisten henkilöiden ve-

rorasitus Suomessa vuosina 1938 ja 1945. Suomen Pankin taloustieteellisen tut-

kimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:5. Helsinki 1945.
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