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Kansikuva:
Keisarin valtaistuin, joka tuotiin Moskovasta Porvoon
valtiopäivien avajaisiin Porvoon tuomiokirkkoon. Valtaistuin
näkyy sekä E. Thelningin Porvoon valtiopäivien avajaisia
kuvaavassa maalauksessa (Porvoon tuomiokapitulissa) että
R.W. Ekmanin vuoden 1863 valtiopäivien avajaisia esittävässä maalauksessa (Ritarihuoneella).
Myöhemmin valtaistuin oli Helsingissä Keisarillisessa
Palatsissa ja senaatin täysistuntosalissa, josta se maaliskuun
vallankumouksen jälkeen vuonna 1917 siirrettiin museoon.
Suomen kansallismuseo. Valok. Veikko Nurminen.

Takakannen kuva:
"Suomen kuninkaan kruunu". Eric Ehrströmin piirustus
22.9.1918. E.N. Setälän arkisto, Kansallisarkisto.
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I KORKEIN VALTA KATKOLLA
Maaliskuussa 1917 Venäjällä
tapahtui vallankumous, jonka
seurauksena keisari Nikolai II
perillisineen luopui vallasta. Suomi menetti suuriruhtinaansa ja
joutui tässä sekavassa tilanteessa
ottamaan kantaa vaikeaan ja
kauaskantoiseen kysymykseen,
miten syntynyt valtatyhjiö olisi
Suomen kannalta tarkoituksenmukaisinta täyttää.
Maaliskuun vallankumouksen jälkeen Suomessa nousi esille
kaksi toisistaan poikkeavaa periaatteellista tulkintaa korkeimman vallan käytöstä. Toisen mukaan keisarille kuuluneet valtaoikeudet olivat hänen kukistuttuaan siirtyneet
Venäjän väliaikaiselle, porvarillis-liberaaliselle hallitukselle,
jolla näin muodoin oli oikeus käyttää korkeinta valtaa myös
Suomessa. Suomen sisäistä itsenäisyyttä oli pyrittävä laajentamaan yhteistyössä Venäjän uuden hallituksen kanssa.
Toisen tulkinnan mukaan Suomen ja Venäjän suhde perustui
yksinomaan Venäjän keisariin, joka oli myös Suomen suuriruhtinas. Keisarivallan kukistuttua hävisi myös Suomen ja
Venäjän välisen yhteyden perusta. Venäjän väliaikaisella
hallituksella ei tämän käsityksen mukaan ollut oikeutta
käyttää keisarille kuulunutta korkeinta valtaa Suomessa,
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vaan suomalaiset saattoivat ottaa haluamansa valtaoikeudet
ja määritellä asemansa itse.
Vaikka korkeimman vallan käytöstä ei periaatteellisella
tasolla oltu päästy yksimielisyyteen, toimittiin Suomessa
kuitenkin Venäjän väliaikaisen hallituksen antaman maaliskuun manifestin mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsi
väliaikaisen hallituksen valtaoikeuksien hyväksymistä.
Väliaikainen hallitus nimitti 26.3.1917 Tokoin senaatin ja
kutsui kesällä 1916 valitun vasemmistoenemmistöisen
eduskunnan koolle huhtikuun alussa.
Kevään 1917 lopulla Suomen täydellistä sisäistä itsenäisyyttä
korostava linja vahvistui. Erityisen innokkaasti tätä näkemystä kannattivat sosialidemokraatit, joita Venäjän bolshevikit kannustivat toivoen näin heikentävänsä Venäjän väliaikaisen hallituksen asemaa. Sosialidemokraatit uskoivat
Suomen sisäisen itsenäistymisen lujittavan kansanvaltaa ja
lisäävän yhteiskunnallisten uudistusten toteuttamismahdollisuuksia.
Myös porvarillisissa puolueissa kannatettiin Suomen sisäisen
itsenäisyyden toteuttamista. Siitä, missä laajuudessa sisäinen
itsenäisyys olisi toteutettava ja miten Suomen sisäiset
valtasuhteet olisi järjestettävä, vallitsi erilaisia näkemyksiä.
Heinäkuussa 1917 Venäjän väliaikaisen hallituksen asema
horjui, ja Suomen eduskunta hyväksyi äänin 136-55 ns.
valtalain, joka siirsi aiemmin keisarille kuuluneen korkeimman vallan Suomen eduskunnalle. Valtalain mukaan eduskunta päätti itse kokoontumisestaan, hajaantumisestaan ja
uusista vaaleista, sääti ja vahvisti lait sekä nimitti senaatin.
Valtalaki ei ollut valtiollinen itsenäistymisjulistus, sillä se ei
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koskenut ulkopoliittisia asioita, sotilaslainsäädäntöä eikä
sotilashallintoa.Näissä asioissa päätösvalta jätettiin edelleenkin Venäjän hallituselimille.
Venäjän uudelleen järjestäytynyt ja voimistunut väliaikainen
hallitus ei hyväksynyt valtalakia, vaan hajotti eduskunnan ja
määräsi uudet vaalit toimeenpantavaksi syksyllä 1917.
Tälläkin kertaa Suomi käytännössä tunnusti väliaikaisen
hallituksen valtaoikeudet myöntymällä eduskunnan hajottamiseen. Yksimielisiä asiasta ei oltu. Senaatissa jouduttiin
äänestämään hajotusmanifestin julkaisemisesta, ja ainoastaan
kenraalikuvernööri Stahovitshin mukanaolon vuoksi äänestys ratkesi julkaisua kannattaneiden hyväksi. Sosialidemokraattiset senaattorit vastustivat manifestin julkaisemista ja
erosivat viroistaan elo-syyskuun aikana. Senaatti muuttui
porvarilliseksi tynkäsenaatiksi ja jatkoi toimintaansa E.N.Setälän johdolla.
Eduskuntavaalit järjestettiin 1. ja 2.10.1917. Uusi, porvarienemmistöinen eduskunta kokoontui marraskuun alussa.
Kysymys korkeimman vallan käytöstä leimasi eduskuntavaaleja ja koko syksyn 1917 poliittista keskustelua. Vaihtoehtoisissa ratkaisumalleissa korkeimman vallan käyttäjäksi
ehdotettiin eduskuntaa, senaattia, valtionhoitajaa tai presidenttiä. Venäjän väliaikainen hallitus oli suostuvainen
julkaisemaan manifestin, joka olisi siirtänyt korkeimman
vallan Suomen sisäisissä asioissa senaatille, mutta jättänyt
ulkopoliittiset ja sotilasasiat edelleenkin Venäjän hallituselinten ratkaistaviksi.
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Luonnosteltua manifestia ei ehditty vahvistaa ennen lokakuun (suomalaisen ajanlaskun mukaan marraskuun) vallankumousta, jonka myötä Venäjän väliaikainen hallitus menetti
valtansa. Kysymys korkeimman vallan käytöstä Suomessa jäi
edelleenkin ratkaisematta.

II EROON VENÄJÄSTÄ
Lokakuun vallankumouksessa valta
Venäjällä siirtyi Leninin johtamille
bolshevikeille. Bolshevikkivallankumouksen jälkeen yhteistoimintalinjan
kannatus loppui porvarillisissa puolueissa, jotka pelkäsivät sosialistisen
vallankumouksen ja anarkian leviämistä Suomeen.
Jo ennen Venäjän väliaikaisen hallituksen lopullista kaatumista sosialidemokraatit olivat laatineet "Me vaadimme"ohjelmansa, joka julkaistiin Työmiehessä 1.11. ja esitettiin
seuravalla viikolla eduskunnan täysistunnossa.
Yhteiskunnallisten uudistusten lisäksi ohjelmassa vaadittiin
eduskunnan heinäkuussa hyväksymän valtalain voimaansaattamista ja Suomen sisäisen vapauden turvaamista Suomen ja
Venäjän välisellä sopimuksella. Sosialidemokraatit halusivat
mitätöidä laittomina pitämänsä lokakuun eduskuntavaalit ja
antaa korkeimman vallan edelliselle (vasemmistoenemmistöiselle) eduskunnalle.
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Porvarillisissa puolueissa vedottiin vuoden 1772 hallitusmuodon 38 pykälään, jonka mukaan valtiopäivien oli
valittava uusi korkeimman vallan käyttäjä hallitsijasuvun
sammuttua. Porvarilliset puolueet Maalaisliittoa lukuunottamatta halusivat korkeimman vallan haltijaksi valtionhoitajan. Maalaisliitto kannatti korkeimman vallan keskittämistä
parhaillaan istuvalle porvarienemmistöiselle eduskunnalle.
Jonkinlaisena kompromissinä eduskunnan puhemiehistö ehdotti, että eduskunta valitsisi kolmijäsenisen valtionhoitajakunnan käyttämään korkeinta valtaa toistaiseksi. Tasapuolisuuden saavuttamiseksi valtionhoitajakunnan jäsenet olisi
voitu valita oikealta, vasemmalta ja Maalaisliitosta.
Valtionhoitajakunnan asettamista koskeva päätös tehtiin
9.11.1917, mutta valtionhoitajia ei saatu valituksi. Sosialidemokraatit pitivät edelleenkin kiinni "Me vaadimme" -ohjelmastaan, johon sisältyviä valtiollisia ja yhteiskunnallisia
tavoitteita tuettiin suurlakolla. Suurlakon vielä kestäessä
eduskunta 15.11.1917 päätti äänin 127-68 julistautua
toistaiseksi korkeimman vallan käyttäjäksi maassa.
Eduskunta alkoi välittömästi käyttää ottamaansa korkeinta
valtaa. Se vahvisti mm. kunnallislait ja kahdeksan tunnin
työaikalain sekä nimitti uuden, porvarillisen hallituksen
(senaatin). Tämä on ainoa kerta Suomen historiassa, jolloin
eduskunta on nimittänyt hallituksen.
Valtionhoitajakunnan asettamista koskeva päätös ja sen
jälkeen annettu valtalaki eivät enää sisältäneet mitään
varauksia. Niiden mukaan korkeimman vallan käyttö siirtyi
kaikissa asioissa ulkopolitiikka ja sotilasasiat mukaan lukien
Suomeen.
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Joulukuun 1917 alussa Svinhufvudin johtama senaatti jätti
eduskunnalle tasavaltaisen hallitusmuotoesityksen. Esitystä
jättäessään senaatti (4.12.) antoi eduskunnalle Suomen
itsenäisyyttä koskevan tiedoksiannon, joka julkaistiin
Suomen Kansalle osoitettuna senaatin itsenäisyysjulistuksena.
Korkeimman vallan haltijana eduskunta katsoi, että senaatin
kanta oli hyväksytettävä myös eduskunnassa. Kaksi päivää
myöhemmin, 6.12.1917 eduskunta päätti hyväksyä hallituksen esitykseen sisältyvän periaatteen, jonka mukaan
Suomi oli oleva riippumaton tasavalta.
Eduskunta ei siis esittänyt omaa itsenäisyysjulistusta. Se vain
vahvisti senaatin esittämän periaatteen ja valtuutti senaatin
ryhtymään Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustamisen
vaatimiin toimenpiteisiin.
Itsenäistymispäätöksestä sinänsä eduskunnassa oltiin
yksimielisiä, mutta päätöksen toteuttamistavasta jouduttiin
äänestämään. Vastakkain olivat porvarillisten edustajain
(Alkion ym.) ja sosialidemokraattien (Mannerin) ehdotukset.
Mannerin ehdotuksen mukaan itsenäisyys oli toteutettava
sovinnollista tietä Venäjän kanssa aikaansaatavalla sopimuksella, joka oli hyväksytettävä molempien valtioiden
täysivaltaisissa valtioelimissä.
Alkion ehdotuksessa senaatin toimenpiteet hyväksyttiin
yksipuolisena tahdonilmauksena ja jätettiin toimeenpanovalta senaatille. Jo senaatin itsenäisyysjulistuksessa oli
ilmaistu Suomen kansan usko siihen, että "vapaa Venäjän
kansa ja sen perustava kansalliskokous eivät tahdo estää
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Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien
kansojen joukkoon".
Alkion tekemä ehdotus voitti äänin 100-88.
Senaatin ensimmäiset toimenpiteet Suomen itsenäisyyden
tunnustamiseksi joulukuussa 1917 eivät kuitenkaan olleet
tuloksellisia. Saksa, Ranska, Englanti ja Yhdysvallat sekä
Pohjoismaat jäivät odottamaan tilanteen kehittymistä
Venäjällä. Vasta tässä vaiheessa, joulukuun lopulla Suomi
esitti tunnustamispyynnön Venäjän kansankomissaarien
neuvostolle, joka tunnusti Suomen itsenäisyyden vuoden
1917 viimeisenä päivänä. Kansankomissaarien neuvoston
päätös vahvistettiin muodollisesti Venäjän työläis- ja
sotilasneuvostojen toimeenpanevan keskuskomitean kokouksessa 4.1.1918.
Tämän jälkeen myös Ranska, Saksa ja Pohjoismaat tunnustivat nopeasti Suomen itsenäisyyden. Tammikuun 1918 aikana kaikkiaan 10 valtiota antoi tunnustuksensa. Englannin
ja Yhdysvaltain viralliset tunnustukset saatiin kuitenkin vasta
toukokuussa 1919 Suomen luovuttua saksalaissuuntauksestaan.
Vaikka joulukuun kuudetta vietetäänkin Suomen itsenäisyyspäivänä, ei itsenäistyminen käytännössä ollut selkeästi
juuri tähän yhteen päivämäärään sidottu. Itsenäisyyspäiviä
voisivat olla myös 9.11., jolloin eduskunta päätti asettaa
valtionhoitajakunnan, tai 15.11., jolloin eduskunta julistautui
korkeimman vallan haltijaksi tai 4.12., jolloin senaatti antoi
itsenäisyysjulistuksen.
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Toisaalta itsenäisyys oli vielä joulukuun kuudennen päivän
jälkeenkin epävarmalla pohjalla. Tämä epävarmuus heijastuu
myös joulukuun 7. päivänä ilmestyneiden lehtien uutisotsikoissa, jotka olivat varsin vaisuja ja varovaisia. Ensimmäiset
itsenäisyyttä koskevat tunnustamiset saatiin vasta tammikuussa 1918, eikä venäläinen sotaväki poistunut maasta vielä
senkään jälkeen, kun Venäjä oli jo muodollisesti tunnustanut
Suomen itsenäisyyden.
Vaikka Suomi oli irrottautunut Venäjästä, oli kysymys
korkeimman vallan käytöstä Suomessa edelleenkin lopullisesti ratkaisematta. Tammikuun 1918 lopulla puhjennut kansalaissota keskeytti eduskunnan toiminnan ennen kuin eduskunta oli ehtinyt käsitellä sille jätetyn hallitusmuotoesityksen.
Eduskuntatyö oli keskeytyksissä 28.1.-14.5.1918.
Osa porvarillisten puolueiden kansanedustajista pakeni Vaasaan, jossa he kevään mittaan pitivät kaikkiaan 21 kokousta.
Kokouksissa käsiteltiin mm. senaatin ajankohtaisista asioista
antamia selvityksiä. Kansalaissodan aikana myös senaatti
toimi vajaalukuisena Vaasassa, josta käsin se julkaisi 17
päätöstä, julistusta ja tiedotusta.
Helsingissä vallan otti käsiinsä vallankumoushallitukseksi
julistautunut Suomen kansanvaltuuskunta. Edustuksellisena
elimenä toimineen työväen pääneuvoston kanssa se kevättalvella 1918 julkaisi kaikkiaan 34 lakia, asetusta, päätöstä ja
määräystä. Helmikuussa 1918 kansanvaltuuskunta hyväksyi
ehdotuksen Suomen valtiosäännöksi.
Huhtikuussa 1918 rintamalinjat lähestyivät Helsinkiä, ja
kansanvaltuuskunta siirtyi Viipuriin, jossa sen toiminta
päättyi 25.4.1918.
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Senaatti palasi Helsinkiin, ja eduskunta kokoontui muuttuneissa oloissa 15.5.1918. Kysymys korkeimman vallan
käytöstä joutui uudelleenarvioinnin kohteeksi.

III KUNINGASKUNTA VAI TASAVALTA?
Kansalaissodan jälkeen kokoontu
nut tynkäeduskunta ei kyennyt eikä
ilmeisesti erityisesti pyrkinytkään
säilyttämään asemaansa korkeimman vallan haltijana.
Sosialidemokraatit, jotka innokkaimmin olivat pyrkineet korostamaan eduskunnan asemaa, olivat
lähes kaikki syrjäytyneet eduskuntatyöstä. 56 sosialidemokraattista edustajaa oli julistettu
vangituksi, osa edustajista oli paennut maasta, osa oli kadonnut maan alle, ja eräitä heistä estettiin pakkokeinoin saapumasta eduskuntaan.
Sodan aikana tai sen jälkiselvitysten yhteydessä kaksi
porvarillista ja kahdeksan sosialidemokraattista kansanedustajaa menetti henkensä, yksi heistä oman käden kautta.
Eduskunnan ensimmäiseen sodan jälkeiseen täysistuntoon
kokoontui 97 porvarillisten puolueiden edustajaa ja yksi
sosialidemokraatti.
Porvarillisissa puolueissa, joiden keskuudessa oli jo marraskuussa 1917 epäilty eduskunnan kykyä käyttää korkeinta
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valtaa, haluttiin korkeimman vallan käyttö ja lainsäädäntövalta nyt erottaa selkeästi toisistaan.
Jyrkimmissä kannanotoissa vaadittiin jopa demokratian
kaventamista, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden rajoittamista ja siirtymistä kaksikamariseen eduskuntaan.
Keväällä 1918 kysymys korkeimman vallan käytöstä jakoi
porvarilliset puolueet kahtia. Enemmistö vanhasuomalaisista
ja ruotsalaisista sekä osa nuorsuomalaisista kannatti monarkiaa. Maalaisliiton kannattajat sen sijaan olivat yleensä tasavaltalaisia, samoin osa nuorsuomalaisista. Tasavaltalaisten
johtajia olivat K.J.Ståhlberg ja Santeri Alkio. Monarkistien
johtohahmoja olivat mm. P.E.Svinhufvud ja J.K.Paasikivi.
Monarkistit perustivat toukokuussa 1918 omaksi propagandajärjestökseen Uuden Suomen Turvaamiskomitean.
Tasavaltalaiset alkoivat ajaa asiaansa Tasavaltalaisten
keskusjärjestön kautta. Kummallakin puolella pidettiin
kokouksia, koottiin nimilistoja, jaettiin propagandalehtisiä ja
lähetettiin eduskuntaan kirjelmiä ja lähetystöjä.
Monarkistit olivat enemmistönä senaatissa, joka maan
kohtalokkaaseen tilaan vedoten esitti ylimmän hallitusvallan
keskittämistä senaatin puheenjohtajalle P.E.Svinhufvudille.
Eduskunta hyväksyi esityksen 18.5.1918 ilman äänestystä,
mutta kaksi maalaisliittolaista ja yksi sosialidemokraatti
ilmoittivat vastalauseensa. Korkeimman vallan haltijaa
alettiin epävirallisesti kutsua valtionhoitajaksi.
Toukokuun lopulla Svinhufvud korkeimman vallan haltijana
nimitti uuden, J.K.Paasikiven johtaman porvarillisen
senaatin (hallituksen) Enemmistö tämänkin senaatin jäsenistä oli
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monarkisteja, joiden tavoitteena oli saada maalle monarkistinen hallitusmuoto ja saksalaissyntyinen kuningas.
Vaikka eduskunta oli 6.12.1917 hyväksynyt sen periaat-teen,
että Suomi oli oleva riippumaton tasavalta, ei eduskunnalle
jätettyä tasavaltaista hallitusmuotoesitystä oltu ehditty käsitellä eduskunnassa ennen kansalaissodan puhkeamista.
Koska Suomelle ei oltu vahvistettu uutta hallitusmuotoa,
monarkistit vetosivat vuoden 1772 hallitusmuotoon, jonka
nojalla eduskunnan olisi pitänyt valita maalle kuningas.
Kuninkaan vaaliin ei kuitenkaan suoralta kädeltä ryhdytty,
vaan eduskunnalle jätettiin kesäkuussa 1918 esitys uudeksi
hallitusmuodoksi. Sen mukaan Suomesta olisi tullut perinnöllinen kuningaskunta.
Vasta sen jälkeen, kun tasavaltalaiset olivat eduskunnassa
äänestäneet hallitusmuotoesityksen lepäämään yli vaalien,
ryhdyttiin kuninkaanvaalia valmistelemaan vuoden 1772
hallitusmuodon 38 pykälään vedoten. Elokuun alussa
eduskunta päätti äänin 58-44 pyytää senaattia ryhtymään
niihin toimenpiteisiin, jotka olivat tarpeen, jotta eduskunta
voisi toteuttaa kuninkaanvaalin.
Kevään ja kesän 1918 aikana kuningasehdokkaista käytiin
vilkasta spekulointia. Saksalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten prinssien rinnalla mainittiin myös saksalaisten sotapäälliköiden Hindenburgin, Ludendorffin ja von Mackensenin nimet.
Myös oma-aloitteisia kuningastarjokkaita ilmaantui. Eduskunnan arkistosta löytyy jo 5.12.1917 saapunut kirje, jossa
Norjassa asunut saksalaissyntyinen Siegfried Klug tarjoutui
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Suomen kuninkaaksi. Klug uudisti tarjouksensa vielä toukokuussa 1918, mutta eduskunnan diaarissa todetaan tylysti,
etteivät kirjeet antaneet aihetta toimenpiteisiin.
Vakavammin otettavia kuningasehdokkaita olivat keisari
Wilhelmin poika Oskar, Mecklenburgin herttua Adolf
Friedrich, Preussin prinssi Friedrich Wilhelm ja Hessenin
prinssi Friedrich Karl. Prinssi Oskarin ehdokkuus kaatui
siihen, ettei keisari Wilhelm halunnut antaa poikaansa
Suomen kuninkaaksi. Friedrich Wilhelmin rasitteena oli
miespuolisen perillisen puuttuminen ja katolinen puoliso,
jota erityisesti Suomen papisto ankarasti vastusti. Myöskin
Adolf Friedrichin mahdollisuudet hiipuivat syksyyn mennessä.
Syyskuun lopulla eduskunta kokoontui vuoden 1918 ylimääräisille valtiopäiville, joiden tehtävänä oli valita Suomelle
kuningas. Varsinaisessa vaalissa oli esillä ainoastaan yksi kuningasehdokas, Hessenin 50-vuotias prinssi Friedrich Karl,
joka oli Saksan keisari Wilhelmin lanko. Hänellä oli myös
kruununperilliseksi sovelias poika, prinssi Wolfgang.
Vuoden 1918 ylimääräisille valtiopäiville oli jätetty myös
hallitusmuotoesitys, jonka mukaan Suomesta olisi tullut perustuslaillinen ja perinnöllinen kuningaskunta. 8.10.1918
tasavaltalaiset äänestivät tämänkin hallitusmuodon lepäämään yli vaalien.
Lokakuun 9. päivänä 1918 eduskunta päätti äänin 64-41
ryhtyä kuninkaanvaaliin. Tasavaltalaiset boikotoivat vaalia,
johon näin muodoin osallistui vain 64 kansanedustajaa.
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Nämä 64 valitsivat yksimielisesti Suomen kuninkaaksi Hessenin prinssin Friedrich Karlin, josta vaaliasiakirjassa
käytetään suomalaisempaa nimeä Fredrik Kaarle.
Varsinaisten valtiopäivien kokoontuessa marraskuun alussa
maalla oli suomalainen valtionhoitaja, saksalainen kuningas
ja ruotsinvallanaikainen (vuoden 1772) hallitusmuoto, jonka
voimassaolosta oikeusoppineetkaan eivät olleet yksimielisiä.
Suomessa alettiin valmistella kuninkaan vastaanottoseremonioita, mutta Friedrich Karl epäröi edelleenkin. Hän
suhtautui kriittisesti tapaan, jolla kuninkaanvaali oli toteutettu, ja arvosteli vanhentunutta hallitusmuotoa. Myös ulkopoliittiset syyt saivat hänet viivyttämään lopullista ratkaisuaan.

IV TÄYSIVALTAISEKSI TASAVALLAKSI

Saksan sotilaallinen luhistumi
nen oli kuninkaanvaalin aikoihin jo alkanut. Aselepo Saksan
ja ympärysvaltojen välillä solmittiin 11.11.1918. Kaksi päivää aikaisemmin Saksan keisari
Wilhelm II oli luopunut vallasta, ja Saksa oli julistettu tasavallaksi. Samoihin aikoihin
useat muutkin Keski-Euroopan
monarkiat (mm. Itävalta, Unkari ja Puola) muuttuivat tasavalloiksi.
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Muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa saksalaissuuntaus ja saksalainen kuningas alkoivat Suomen monarkistienkin silmissä näyttää virhearvioinnilta. Saksalaissympatioiden rasittama J.K.Paasikiven senaatti erosi 27.11.1918,
ja uuden porvarillisen hallituksen johtoon nimitettiin Suomalaisen puolueen Lauri Ingman. Monarkisteihin lukeutuvan
Ingmanin lisäksi hallitukseen kuului kuusi monarkistia ja
kuusi tasavallan kannattajaa.
Uuden hallituksen keskeisenä tavoitteena oli saada Suomen
itsenäisyydelle tunnustus myös niiltä länsivalloilta, jotka sitä
eivät vielä olleet antaneet. Ranskan tunnustus oli saatu jo
tammikuussa 1918, mutta diplomaattisuhteet olivat katkenneet saksalaiskuninkaan vaalin jälkeen.
Ulkopoliittista suunnanmuutosta helpottaakseen P.E.Svinhufvud ilmoitti eduskunnalle luopuvansa valtionhoitajan tehtävästään. Eduskunta hyväksyi luopumisen 12.12.1918 ja
valitsi vielä samassa istunnossa uudeksi valtionhoitajaksi
kenraali Mannerheimin, joka nautti länsivaltojen luottamusta.
Tässä tilanteessa saksalaissyntyinen Suomen kuningas ei
enää ollut realistinen vaihtoehto. Länsivallat olivat ilmoittaneet, etteivät ne missään tapauksessa tunnustaisi Hessenin
prinssiä Suomen kuninkaaksi. Friedrich Karl oli tietoinen
tilanteesta ja teki lopullisen ratkaisunsa. 14.12.1918 päivätyllä kirjeellään hän ilmoitti luopuvansa Suomen kuninkuudesta.
Juuri ennen joulua valtionhoitaja Mannerheim määräsi uudet
eduskuntavaalit pidettäväksi maaliskuussa 1919.
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Tasavaltalaisten asema oli nyt merkittävästi parantunut. He
olivat päässeet mukaan hallitustyöhön, ja uusissa vaaleissa
heillä oli mahdollisuus toimia tasavaltaisen hallitusmuodon
puolesta.
Hallitusmuotokysymys nousikin vaalien keskeiseksi aiheeksi. Tärkeästä vaaliteemasta huolimatta äänestysprosentti
(67,1) jäi matalammaksi kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Äänestäjiä oli myös lukumääräisesti vähemmän, sillä kansalaissodan jälkiselvitysten yhteydessä n. 38 000 henkilöä oli
menettänyt kansalaisluottamuksensa ja samalla äänioikeutensa.
Maaliskuun 1. ja 2. päivinä pidetyissä eduskuntavaaleissa
porvarilliset puolueet saivat 118 paikkaa, sosialidemokraatit
80 paikkaa ja Kristillinen työväenliitto 2 paikkaa. Tasavallan
kannattajat saivat selvän vaalivoiton, peräti 153 edustajanpaikkaa.
Vaalituloksen jälkeen monarkistisella hallitusmuotoesityksellä ei enää ollut mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi
eduskunnassa. Kaarlo Castrénin keskustapainotteinen
vähemmistöhallitus sai sisäisistä erimielisyyksistään huolimatta laadituksi tasavaltaisen hallitusmuotosesityksen, joka
annettiin eduskunnalle toukokuussa 1919.
Eduskunnassakin hallitusmuodon sisällöstä oltiin erimielisiä.
Vasemmisto olisi halunnut laajentaa eduskunnan valtaa
hallituksen ja presidentin kustannuksella, kun taas oikeiston
tavoitteena oli erityisesti presidentin aseman vahvistaminen.
Hallitusmuotoesitys saatiin kuitenkin käsitellyksi ja
hyväksytyksi eduskunnassa, mutta sen kiireelliseksi julistami
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seen tarvittavasta viiden kuudesosan enemmistöstä jäi
puuttumaan yksi ääni. Näin ollen tämäkin hallitusmuotoesitys piti jättää lepäämään yli seuraavien eduskuntavaalien
eli vuoteen 1922.
Tässä vaiheessa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja
Heikki Ritavuori otti käsiteltäväksi valtiopäivien alussa jättämänsä lakialoitteen Suomen hallitusmuodoksi. Joidenkin
kompromissien jälkeen Ritavuoren esitys saatiinkin työstetyksi sellaiseen muotoon, että sille voitiin hankkia eduskunnan enemmistön kannatus.
Ritavuoren lakialoitteen pohjalta laadittu tasavaltainen
hallitusmuotoesitys hyväksyttiin kolmannessa eduskuntakäsittelyssä 21.6.1919. Tällä kertaa kiireelliseksi julistamisen
taakse saatiin riittävä enemmistö, ja eduskunnan hyväksymä
hallitusmuoto voitiin jättää valtionhoitaja Mannerheimille
vahvistettavaksi.
Hallitusmuodon kohtalo joutui vaakalaudalle vielä kerran,
kun valtionhoitaja Mannerheim 10.7. pidetyssä valtioneuvoston esittelyssä pyysi asian pöydälle tarkempaa perehtymistä
varten. Viikon kestäneen epäröinnin jälkeen Mannerheim
vahvisti eduskunnan hyväksymän hallitusmuodon 17.7.1919.
Vajaan puolentoista vuoden sisällä hallitus oli antanut
eduskunnalle kaksi tasavaltaista ja kaksi monarkistista
hallitusmuotoesitystä, joista ensimmäinen katsottiin rauenneeksi ja seuraavat äänestettiin lepäämään yli eduskuntavaalien. Kun kansanedustaja Ritavuoren lakialoitteen pohjalta
laadittu hallitusmuoto oli saatu vahvistetuksi heinäkuussa
1919, saatettiin lepäämään jätetyt hallitusmuotoesitykset
todeta rauenneiksi.
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Heinäkuussa 1919 vahvistetun hallitusmuodon mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Lainsäädäntövaltaa käyttää
eduskunta yhdessä presidentin kanssa. Ylin toimeenpanovalta on uskottu presidentille ja valtioneuvostolle. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
Hallitusmuoto rakentui jo vuonna 1917 vahvistetulle
parlamentarismin periaatteelle, jonka mukaan hallituksen
tulee nauttia eduskunnan enemmistön luottamusta. Vuoden
1906 valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki jäivät voimaan, eikä
eduskunnan toimintatavoissa tapahtunut muutoksia.
Tasavallan Presidentin asema ei muodostunut aivan niin
vahvaksi kuin oikeisto olisi toivonut, mutta se oli huomattavasti vahvempi kuin laajaa eduskuntavaltaa ajanut vasemmisto olisi tahtonut.
Uuden hallitusmuodon mukaan ensimmäisen presidentin
vaalin toimitti eduskunta, ja vaali oli toimeenpantava heti
sen jälkeen, kun hallitusmuoto oli tullut voimaan. Normaalisti tasavallan presidentin vaalin toimitti 300 Suomen
kansan valitsemaa valitsijamiestä.
Koska vaali suoritettiin eduskunnassa, ei virallista vaalitaistelua käyty, ja lopullinen ehdokasasettelukin selvisi vasta
eduskunnan kokoonnuttua. Edistyspuolue asetti ehdokkaakseen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin K.J.Ståhlbergin, joka sai tukea myös Maalaisliitolta ja sosialidemokraateilta. Kokoomuksen ja Ruotsalaisen kansanpuolueen
ehdokkaana oli valtionhoitaja Mannerheim.
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25.7.1919 pidetyssä vaalissa presidentiksi valittiin jo
ensimmäisellä äänestyskierroksella K.J.Ståhlberg, joka sai
143 ääntä. Valtionhoitaja Mannerheim sai 50 ääntä. Kansanedustaja Väinö Tanner ja eduskunnan puhemies Lauri
Kristian Relander saivat kumpikin yhden äänen, minkä
lisäksi jätetiin kaksi tyhjää äänestyslippua. Ruotsalaisen
kansanpuolueen edustajat Hjalmar Procopé ja Samuel Roos
ilmoittivat vastalauseessaan jättävänsä vastuun vaalista
"niiden kannettavaksi, jotka uskoivat edustavansa valkoista
Suomea paremmin kuin valkoinen kenraali ".
Seuraavana päivänä tasavallan ensimmäinen presidentti
aloitti kuusivuotisen toimikautensa antamalla eduskunnan
edessä juhlallisen vakuutuksen.
Maaliskuun vallankumouksen myötä keväällä 1917 syntynyt
valtatyhjiö oli monien vaiheiden jälkeen saatu täytetyksi.
Suomi oli saavuttanut itsenäisyyden, ja kysymys korkeimman vallan käytöstä oli saatu ratkaistuksi kansan enemmistöä
tyydyttävällä tavalla. Lähes kaksi ja puoli vuotta kestänyt interregnum oli päättynyt.
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LIITE

KRONOLOGINEN LUETTELO ERÄISTÄ KESKEISISTÄ TAPAHTUMISTA MAALIKUUSTA 1917
HEINÄKUUHUN 1919
(Päivämäärät on merkitty
kalenterinmukaisesti.)

Suomessa

noudatetun

15.3.1917

Nikolai II perillisineen luopui kruunusta.
Myös hänen veljensä suuriruhtinas Mihail
luopui oikeuksistaan Venäjän valtaistuimeen. (Asiaa koskevat julistuskirjat julkaistiin Suomen asetuskokoelmassa 19. ja
20.3.1917.) Romanovien valtakausi Venäjällä päättyi. Toimeenpanovalta siirtyi
Venäjän duuman asettamalle väliaikaiselle
hallitukselle, jonka pääministerinä toimi
ruhtinas Georgi Lvov.

16.3.1917

Suomen venäläinen senaatti (ns.
"sapelisenaatti") hajotettiin.
Kenraalikuvernööri Seyn ja senaatin venäläinen puheenjohtaja Borovitinov vangittiin
ja vietiin Venäjälle.

20.3.1917

Maaliskuun manifesti.
Venäjän väliaikainen hallitus julkaisi
manifestin, joka vahvisti Suomen suuriruhtinaanmaan uskonnon ja perustuslait sekä
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kumosi Suomea koskevat laittomat määräykset (mm. helmikuun manifestin vuodelta 1899, esittelyjärjestyksen vuodelta
1908, yleisvaltakunnallisen lainsäädäntöjärjestyksen vuodelta 1910 sekä kaikki näiden
perusteella annetut lait ja asetukset). Kesällä 1916 valittu eduskunta kutsuttiin koolle.
20.3.1917

Suomi sai uuden kenraalikuvernöörin.
Kenraalikuvernööriksi nimitettiin Mihail
Stahovitsh.

26.3.1917

Venäjän väliaikainen hallitus nimitti
uuden, Oskari Tokoin johtaman senaatin
(hallituksen).
Oskari Tokoin lisäksi senaatissa
(hallituksessa) oli viisi muuta sosialidemokraattia ja kuusi porvarillisten puolueiden
edustajaa. Senaatin ohjelmaan kuului mm.
Suomen sisäisen itsenäisyyden turvaaminen
ja valtiosäännön kehittäminen sekä
yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen
uudistaminen, kieltolain aikaansaaminen ja
torpparilain uudistaminen.

31.3.1917

Senaatti asetti perustuslakikomitean.
Komitena tehtävänä oli Suomen laillisen
aseman selvittäminen. Puheenjohtajana
toimi K.J.Ståhlberg, jäseninä mm.
J.R.Danielson-Kalmari, J.K.Paasikivi,
R.A.Wrede, Santeri Alkio, O.V.Kuusinen ja
Yrjö Sirola.
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4.4.1917

Kesällä 1916 valittu eduskunta kokoontui vuoden 1917 (I) valtiopäiville.
Heinäkuun 1916 alussa pidetyissä vaaleissa
sosialidemokraatit olivat saanet 103 paikkaa, porvarilliset puolueet 96 paikkaa ja
Suomen kristillinen työväenliitto yhden
paikan.
Eduskunnan puhemieheksi valittiin
sosialidemokraattisen puolueen edustaja
Kullervo Manner.

7.4.1917

Senaatin esitys ylimmän vallan käytöstä
(Suomessa) valmistui.
Perustuslakikomitean työhön pohjautuvan
esityksen mukaan hallitsijan valta olisi
siirtynyt Suomen senaatille. Ulko- ja
sotilaspoliittiset asiat samoin kuin Suomen
ja Venäjän suhteisiin liittyvät kysymykset
olisivat kuitenkin jääneet edelleenkin Venäjän hallintoelinten ratkaistaviksi. Venäjän
väliaikainen hallitus ei hyväksynyt esitystä,
eikä sitä annettu eduskunnalle.

11.6.1917

Hallituksen esitys ylimmän vallan käytöstä
(Suomessa) annettiin eduskunnalle.
Tätä "Lex Tulenheimon" nimellä tunnettua
esitystä (HE 9/1917 I) tehtäessä oli jouduttu
tinkimään Suomen sisäisen itsenäisyyden
tavoitteesta. Eduskuntakäsittelyn aikana
esitys kuitenkin muuttui lähes kokonaan.
Uuden sisällön saanutta esitystä alettiin
kutsua valtalaiksi.
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15.7.1917

Venäjän väliaikaisen hallituksen porvarilliset ministerit erosivat.
Hallituksessa istuivat menshevikit ja
sosialistivallankumoukselliset. Bolshevikit
kapinoivat Pietarissa, ja hallituksen valta
horjui.

18.7.1917

Eduskunta hyväksyi valtalain, jonka
mukaan korkein valta ulkopoliittisia
asioita, sotilaslainsäädäntöä ja
sotilashallintoa lukuunottamatta kuului
Suomen eduskunnalle.

19.7.1917

Senaatin jäsenet ilmoittivat luopuvansa
toimistaan ja jättävänsä paikkansa eduskunnan käytettäviksi.
Eduskunnassa esitettiin kuitenkin toivomus,
että senaatti jatkaisi toimintaansa toistaiseksi. Asiaa koskevia päätöksiä ei tehty.

21.7.1917

Venäjän väliaikainen hallitus järjestäytyi
uudelleen.
Bolshevikkien kapina oli kukistettu, ja halli
tuksen johtoon tuli sitoutumaton sosialisti
Aleksandr Kerenski, joka oli aikaisemmin
toiminut väliaikaisen hallituksen oikeusministerinä.

25.7.1917

Eduskunta lähetti Venäjän väliaikaiselle
hallitukselle adressin, jossa se ilmoitti
päättäneensä ja säätäneensä em. lain
Suomen korkeimman vallan käyttämisestä.
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31.7.1917

Venäjän väliaikainen hallitus hajotti
eduskunnan ja määräsi uudet vaalit
toimitettavaksi.

13.-17.8.1917

Sosialidemokraattiset senaattorit Wuolijoki, Tokoi, Voionmaa ja Ailio erosivat
viroistaan.
Senaatin johtoon tuli nuorsuomalainen
E.N.Setälä. Sosialidemokraateista hallitukseen jäivät vielä senaattorit Tanner ja Paasivuori.

6.9.1917

Myös Tanner ja Paasivuori ilmoittivat
eroavansa senaatista.
Porvarillinen tynkäsenaatti jatkoi toimintaansa E.N.Setälän johdolla.

12.9.1917

Kerenski julkaisi Avoimen Kirjeen
"eräiden asiain siirtämisestä Suomen
Senaatin lopullisesti ratkaistaviksi".
Tämän ns. syyskuun manifestin avulla
Kerenski yritti rauhoittaa sekavaa tilannetta.
(Ks. Ask. 69/1917.)

15.9.1917

Venäjän väliaikainen hallitus julisti
Venäjän tasavallaksi.
Tästä huolimatta Kerenskin hallituksen
kannatus jatkuvasti heikkeni Venäjällä.

17.9.1917

Suomeen nimitettiin uusi kenraalikuvernööri.
Kenraalikuvernööri Stahovitsh oli eronnut,
ja hänen tilalleen nimitettiin Kerenskin
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hallituksen varapääministerinä toiminut
Nikolai Nekrasov. Hän jäi Suomen viimeiseksi kenraalikuvernööriksi.
1.-2.10.1917

Suomessa pidettiin eduskuntavaalit.
Äänestysprosentti (69,2 %) oli korkeampi
kuin edellisissä eduskuntavaaleissa (1916:
55,5 %). Vaalien tuloksena porvarilliset
puolueet saivat 108 ja sosialidemokraatit 92
paikkaa.

15.10.1917

Venäläinen lainopillinen neuvoskunta
saapui Suomeen.
Tarkoituksena oli keskustella Suomen
perustuslaillista asemaa koskevan esityksen
sisällöstä.

1.11.1917

Uusi eduskunta kokoontui vuoden 1917
II valtiopäiville.
Puhemieheksi valittiin nuorsuomalainen
Johannes Lundson.

1.11.1917

Sosialidemokraatit julkaisivat Työmiehessä "Me vaadimme" -ohjelmansa.
(Ohjelma esitettiin eduskunnan täysistunnossa 8.11.1917.)

7.11.1917

Vallankumous Venäjällä.
Venäläisen ajanlaskun mukaan puhutaan
lokakuun vallankumouksesta.
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7.11.1917

Venäjän väliaikainen hallitus kaatui.
Valta Venäjällä siirtyi Leninin johtamille bolshevikeille. Kerenski pakeni Pietarista.

9.11.1917

Suomen eduskunta päätti asettaa kolmijäsenisen valtionhoitajakunnan käyttämään korkeinta valtaa.
Valtionhoitajien vaalia ei kuitenkaan koskaan suoritettu.

14.-20.11.1917 Suomessa toimeenpantiin suurlakko.
15.11.1917

Eduskunta julistautui korkeimman vallan käyttäjäksi Suomessa.

27.11.1917

Eduskunta nimitti senaatin (hallituksen).
Vastakkain olivat P.E.Svinhufvudin ja
Oskari Tokoin senaattorilistat. Svinhufvudin lista voitti äänin 100-80, ja porvarillisen
senaatin (hallituksen) puheenjohtajaksi
nimitettiin P.E.Svinhufvud. Hallitusohjelmassaan senaatti määritteli tärkeimmäksi
tehtäväkseen Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen. Tästä hallituksesta
alettiin sittemmin käyttää nimitystä "itsenäisyyssenaatti".

4.12.1917

Senaatti jätti eduskunnalle esityksen
Suomen hallitusmuodoksi.
Esityksen (HE 1/1917 II) mukaan Suomesta
oli tuleva tasavalta.
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4.12.1917

Senaatti antoi itsenäisyysjulistuksen.
Hallitusmuotoesitystä jättäessään senaatti
antoi eduskunnalle Suomen itsenäisyyttä
koskevan tiedoksiannon, joka julkaistiin
samana päivänä Suomen Kansalle osoitettuna senaatin julistuksena.

5.12.1917

Valtionhoitajakunnan vaalia koskeva
päätös purettiin.

6.12.1917

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän periaatteen, jonka mukaan Suomi oli oleva riippumaton tasavalta.
Joulukuun 6. päivää alettiin viettää Suomen
itsenäiseksi julistautumisen vuosipäivänä
kaksi vuotta myöhemmin eli joulukuussa
1919.
(Ask. 138/20.11.1919)

4.1.1918

Venäjä ja Ruotsi tunnustivat Suomen itsenäisyyden.

4./5.1.1918

Ranska tunnusti Suomen itsenäisyyden.

6.1.1918

Saksa tunnusti Suomen itsenäisyyden.

10.1.1918

Norja ja Tanska tunnustivat Suomen
itsenäisyyden.

12.1.1918

Itävalta-Unkari
itsenäisyyden.
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tunnusti

Suomen

28.1.1918

Suomessa syttyi kansalaissota.
Eduskunnan toiminta keskeytyi.
Hallitusmuotoesitystä ei ehditty käsitellä, ja
valtiomuotokysymys jäi avoimeksi.
18 porvarillisten puolueiden edustajaa
siirtyi Vaasaan, jossa myös senaatti toimi
vajaalukuisena.
Helsingissä vallan otti käsiinsä
vallankumoushallitukseksi julistautunut
Suomen kansanvaltuuskunta.

3.4.1918

Saksalaiset joukot nousivat maihin Hangossa.

25.4.1918

Kansanvaltuuskunnan toiminta päättyi
Viipurissa, jonne se oli siirtynyt sodan
rintamalinjojen lähestyessä Helsinkiä.

14.5.1918

Venäläisten viimeinen tukikohta (Ino)
siirtyy suomalaisten haltuun.
(Sotatapahtumat samoin kuin jääkäriliikkeen, suojeluskuntien ja punakaartien toiminta on jätetty tämän kronologisen katsauksen ulkopuolelle.)

15.5.1918

"Tynkäeduskunta" kokoontui Helsingissä.
Eduskunta jatkoi tammikuussa keskeytyneitä vuoden 1917 toisia valtiopäiviä.
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18.5.1918

Senaatin esityksestä eduskunta päätti
nimittää korkeimman vallan haltijaksi
senaatin puheenjohtajan P.E.Svinhufvudin.
Korkeimman vallan haltijaa alettiin kutsua
valtionhoitajaksi.

22.5.1918

Uuden Suomen Turvaamiskomitea aloitti
toimintansa.
Komitea organisoi ja rahoitti valtakunnallista propagandakampanjaa monarkistisen
hallitusmuodon puolesta. Jo kansalaissodan
aikana oli alettu esittää argumentteja
monarkistisen hallitusmuodon puolesta, ja
kansalaissodan jälkeen monarkian kannatus
kasvoi huomattavasti. Monarkia nähtiin
anarkian vastakohtana.

27.5.1918

Korkeimman vallan haltija P. E. Svinhufvud nimitti uuden J.K.Paasikiven
johtaman senaatin (hallituksen).
Tämä J.K.Paasikiven johtama porvarillinen
(ja kuningasmielinen) senaatti jäi Suomen
historian viimeiseksi senaatin nimellä toimineeksi hallitukseksi.

11.6.1918

Senaatti jätti eduskunnalle esityksen
Suomen hallitusmuodoksi.
Esityksen (HE 62/1917 II) mukaan Suomesta oli tuleva perinnöllinen kuningaskunta.
Tasavaltalainen vähemmistö jätti K.J.Ståhl
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bergin johdolla perustuslakivaliokunnan
mietintöön (nro 14) eriävän mielipiteen,
joka sisälsi esityksen tasavaltaiseksi
hallitusmuodoksi.
17.6.1918

Tasavaltalaisten keskusjärjestö aloitti
toimintansa.
Järjestö toimi tasavallan kannattajien
keskusorganisaationa.

7.8.1918

Eduskunta päätti jättää hallitusmuotoesityksen (HE 62/1917 II) lepäämään
yli vaalien.

9.8.1918

Eduskunta päätti pyytää senaattia ryhtymään niihin valmistaviin toimenpiteisiin,
jotka olivat tarpeen, jotta eduskunta
voisi toimittaa kuninkaanvaalin.

10.8.1918

Vuoden 1917 II valtiopäivät päättivät
toimintansa.

10.9.1918

Korkeimman vallan haltija Svinhufvud
kutsui koolle ylimääräiset valtiopäivät,
joiden tehtävänä oli valita maalle kuningas.

26.9.1918

Eduskunta kokoontui vuoden 1918 ylimääräisille valtiopäiville.
Puhemieheksi valittiin Lauri Ingman
(Suomalainen puolue)
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28.9.1918

Hallitus jätti eduskunnalle esityksen
Suomen hallitusmuodoksi.
Esityksen (HE 1/1918 ylim. vp.) mukaan
Suomesta oli tuleva kuningaskunta.

8.10.1918

Eduskunta päätti jättää hallitusmuotoesityksen lepäämään yli vaalien.

9.10.1918

Eduskunta päätti (äänin 64-41) ryhtyä
valitsemaan maalle kuningasta.

9.10.1918

Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin
Suomen kuninkaaksi.
Tasavaltalaiset eivät osallistuneet vaaliin,
joten Karl Friedrichin valinnan takana oli
vain 64 kansanedustajaa.

10.10.1918

Vuoden 1918 ylimääräiset valtiopäivät
päättivät toimintansa.

5.11.1918

Eduskunta kokoontui vuoden 1918 varsinaisille valtiopäiville.
Puhemieheksi valittiin Ernst Nevanlinna
(kokoomus).

9.11.1918

Saksan keisari Vilhelm II luopui vallasta.
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10.11.1918

Tasavaltalaisten suurkokous pidettiin
Helsingissä.
Kokoukseen osallistui lähes 500 tasavallan
kannattajaa. Kokouksen julkilausumassa
vaadittiin hallituksen eroa ja uusia vaaleja.

11.11.1918

Saksan ja ympärysvaltojen välinen aselepo solmittiin.

11.11.1918

Friedrich Karl ilmoitti lykkäävänsä
lopullista ratkaisuaan.
Saksa oli hävinnyt sodan, ja länsivallat ilmoittivat suhtautuvansa torjuvasti ajatukseen
saksalaissyntyisestä kuninkaasta.

27.11.1918

Korkeimman vallan haltija P. E. Svinhufvud nimitti uuden hallituksen.
Senaatin nimi muutettiin valtioneuvostoksi,
senaatin toimituskunnista tuli ministeriöitä,
senaatin (vara)puheenjohtajasta pääministeri ja prokuraattorista oikeuskansleri.(Ask.
161/1918)
Pääministeriksi nimitettiin Lauri Ingman
(Kokoomuspuolue). Maalaisliitto ei ollut
mukana hallituksessa.

10.12.1918

Svinhufvud ilmoitti luopuvansa toimestaan korkeimman vallan haltijana (valtionhoitajana).
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12.12.1918

Eduskunta hyväksyi eron ja valitsi
valtionhoitajaksi kenraali C.G.Mannerheimin.

14.12.1918

Friedrich Karl ilmoitti luopuvansa hänelle tarjotusta Suomen kruunusta.

16.12.1918

Viimeiset saksalaiset joukot poistuivat
Suomesta.

23.12.1918

Valtionhoitaja Mannerheim määräsi
uudet eduskuntavaalit toimitettavaksi
maaliskuussa 1919.

3.2.1919

Ranska solmi katkenneet diplomaattisuhteet Suomeen.

28.2.1919

Vuoden 1918 varsinaiset valtiopäivät
päättivät toimintansa.

1. ja 3.3.1919

Toimitettiin eduskuntavaalit.
Äänestysprosentti (67,1 %) oli matalampi
kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Porvarilliset puolueet saivat 118, sosialidemokraatit 80 ja Kristillinen työväenliitto 2
paikkaa.
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1.4.1919

Uusi eduskunta aloitti toimintansa.
Vuoden 1919 valtiopäivien puhemieheksi
valittiin Maalaisliiton edustaja L.Kr.Relander.

17.4.1919

Nimitettiin uusi hallitus.
Keskustapainotteisen (Edistyspuolue ja
Maalaisliitto sekä Ruotsalainen kansanpuolue) vähemmistöhallituksen pääministerinä toimi edistyspuolueen Kaarlo Castrén.

6.5.1919

Iso-Britannia tunnusti Suomen itsenäi
syyden.

7.5.1919

Yhdysvallat tunnusti Suomen itsenäisyyden.

13.5.1919

Hallitus jätti eduskunnalle esityksen
Suomen hallitusmuodoksi.
Esityksen (HE 17/1919) mukaan Suomesta
oli tuleva tasavalta.

14.6.1919

Hallitusmuotoesitys äänestettiin lepäämään yli vaalien.
Tämän jälkeen perustuslakivaliokunta
jatkoi hallitusmuodon käsittelyä kansanedustaja Heikki Ritavuoren tekemän lakialoitteen (eduskuntaesitys 1/1919) pohjalta.

21.6.1919

Eduskunta hyväksyi Ritavuoren lakialoitteen pohjalta työstetyn tasavaltaisen hallitusmuotoesityksen ja äänesti sen
kiireelliseksi.
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17.7.1919

Valtionhoitaja Mannerheim vahvisti
Suomen hallitusmuodon.

25.7.1919

Eduskunta valitsi tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi korkeimman hallintooikeuden presidentin K.J.Ståhlbergin.

26.7.1919

Presidentti Ståhlberg antoi eduskunnassa juhlallisen vakuutuksensa.
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
ARKISTOLÄHTEET
Eduskunnan hallintotoimisto:
Eduskunnan valokuvakokoelma
Eduskunnan kirjasto (arkisto):
Asiakirjat vuoden 1917 ensimmäisiltä ja toisilta
valtiopäiviltä, vuoden 1918 ylimääräisiltä valtiopäiviltä, vuoden 1918 varsinaisilta valtiopäiviltä
sekä vuoden 1919 valtiopäiviltä.
Uuden Suomen Turvaamiskomitean asiakirjat
Tasavaltalaisten keskusjärjestön asiakirjat
Helsingin kaupunginmuseo:
Kuva-arkisto
Kansallisarkisto:
Senaatin arkisto
Suomen kansanvaltuuskunnan arkisto
Jaakko Paavolaisen kokoelma: Teloitettujen punaisten kortisto.
K.J.Ståhlbergin arkisto
E.N.Setälän arkisto
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Museovirasto:
Kuva-arkisto
Taideteollisuusmuseo:
Kuva-arkisto
Työväen Arkisto:
Vaalimateriaalia
Ulkoasiainministeriön arkisto:
Suomen itsenäisyyden tunnustamiseen liittyviä
asiakirjoja
SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET
Ampiainen
Fyren
Helsingin Sanomat
Hufvudstadsbladet
Kerberos
Kurikka
Maakansa
Naisten Ääni
Pääskynen
Suomalainen Wirallinen Lehti
Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantoja
Suomen Kuvalehti
Tuulispää
Työmies
Uusi Aura
Uusi Suometar/Uusi Suomi
Velikulta
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