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Abstract
I analysed Finnish parties’ policies for developing sources of livelihood in Northern and Eastern
Finland in 1951–1970. I used the minutes of the main organs of four parties – the Agrarian League/
Centre Party, the Coalition Party, SKDL and SDP – as source material. Parliamentary documents
were another important source.
After World War II, Finnish society had to adapt to peacetime demands. To quickly provide
productive work for people and to achieve self-sufficiency in food production as soon as possible,
industrial policy embraced expansion of agriculture. As the 1950s arrived it was noticed that the
new small farms were unable to support the growing rural population. Thus, an attempt was made
to diversify rural sources of livelihood. At the same time, the parties competed earnestly for rural
votes, turning this into a very political question.
With the exception of the Agrarian League, the parties put forth new programmes in preparing
for the 1958 election, which formed a turning point. After the election, a coalition cabinet –
Fagerholm’s Cabinet III – was formed; it then had to resign due to foreign political pressure. After
the so-called yöpakkaset crisis, the most important criterion of cabinet eligibility in Finnish
government politics was that the party had to have the approval of the Soviet Union. Thereafter
the parties were no longer able to cooperate in developing rural areas.
The parties were in agreement that rural sources of livelihood had to be developed in order to
employ Finland’s growing population. They were unable to agree on how this should happen in
practice. The Agrarian League sought to develop rural areas through agriculture, small industry
and the wood processing industry. SDP raised industrialisation as the main employment
alternative. Unfortunately, because of questions concerning persons, the party split into two
competing camps. SKDL supported increasing state-run industry and foreign trade with the Soviet
Union. The Coalition Party was for entrepreneurship and trade connections with the West.
Regional development policy measures started up in the 1960s were already long overdue.
Despite various regional policy measures, Finland was not able to employ the rural population, and
Finns moved to Sweden to find work. This can be considered an indication that the implemented
policy was not successful.

Keywords: Agrarian League, agriculture, Centre Party, Coalition Party, industry,
migration, North Karelia, Northern Finland, reconstruction, regional policy, SDP,
SKDL, SKP, structural change, underdeveloped areas, yöpakkaset

Leiviskä, Janne, Pohjois- ja Itä-Suomen elinkeinojen kehittäminen suomalaisen
yhteiskunnan murroksessa. Suurimpien puolueiden elinkeinopolitiikka 1951–1970
Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 98, 2011
Oulu

Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa käsittelen suomalaisten puolueiden Pohjois- ja Itä-Suomen elinkeinojen
kehittämispolitiikkaa vuosina 1951–1970. Lähteinä ovat olleet neljän suurimman puolueen eli
Maalaisliitto-Keskustapuolueen, Kansallisen Kokoomuksen, Suomen Kansan Demokraattisen
Liiton (SKDL) ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) keskeisten toimielinten pöytäkirjat. Toisena keskeisenä lähdeaineistona ovat olleet valtiopäiväasiakirjat.
Suomalainen yhteiskunta oli toisen maailmansodan jälkeen sopeutettava rauhanajan vaatimuksiin. Elinkeinopolitiikassa valittiin ratkaisuksi maatalouden laajentaminen, jotta kansa saataisiin nopeasti tuottavaan työhön ja saavutettaisiin elintarvikeomavaraisuus mahdollisimman
nopeasti. 1950-luvulle tultaessa huomattiin, etteivät uudet pienviljelmät pystyneet elättämään
maaseudun kasvavaa väestöä. Näin ollen maaseudun elinkeinojen kehittämistarve oli mitä ilmeisin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Samalla puolueet kävivät kovaa kilpailua maaseudun äänestäjistä,
joten kysymys politisoitui voimakkaasti.
Käännekohdaksi muodostuivat vuoden 1958 vaalit, joihin puolueet valmistautuivat, maalaisliittoa lukuun ottamatta, uusilla ohjelmilla. Vaalien jälkeen muodostettiin laajapohjainen Fagerholmin III hallitus, joka joutui eroamaan ulko-poliittisen painostuksen jälkeen. Niin sanotun
yöpakkaskriisin jälkeen suomalaisessa hallituspolitiikassa tärkeimmäksi hallituskelpoisuuden
kriteeriksi muodostui se, että puolueella täytyi olla Neuvostoliiton hyväksyntä. Tämän jälkeen
puolueet eivät enää pystyneet yhteistyöhön maaseudun kehittämistyössä.
Puolueiden välillä vallitsi yksimielisyys siitä, että maaseudun elinkeinoja oli kehitettävä, jotta Suomen kasvava väestö saataisiin työllistettyä. Siitä ei päästy yksimielisyyteen, miten työllistäminen käytännössä tapahtuisi. Maalaisliitto pyrki maaseudun kehittämiseen maatalouden,
pienteollisuuden ja puunjalostusteollisuuden avulla. SDP nosti teollistamispolitiikan keskeiseksi
työllistämisvaihtoehdoksi. Valitettavasti puolue hajosi henkilökysymysten takia kahteen kilpailevaan leiriin. SKDL kannatti valtiojohtoisen teollisuuden lisäämistä ja ulkomaankauppaa Neuvostoliiton kanssa. Kokoomus oli yksityisyrittäjyyden ja läntisten kauppayhteyksien kannalla.
1960-luvulla aloitetut kehitysaluepoliittiset toimet olivat jo pahasti myöhässä. Erilaisista
aluepoliittisista toimista huolimatta maaseudun väestöä ei pystytty työllistämään Suomessa,
vaan suomalaiset muuttivat töiden perässä Ruotsiin. Tätä voidaan pitää osoituksena harjoitetun
politiikan epäonnistumisesta.

Asiasanat: aluepolitiikka, jälleenrakennus, kehitysalueet, keskustapuolue, kokoomus,
maalaisliitto, maatalous, muuttoliike, Pohjois-Karjala, Pohjois-Suomi, rakennemuutos,
SDP, SKDL, SKP, teollisuus, yöpakkaset

Esipuhe
Tutkimukseni sai alkunsa kevättalvella 2004, jolloin päätin jatkaa historian opintojani eteenpäin. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti osaltaan lapsuus- ja nuoruusvuosien vietto Pyhännällä, joka on yksi harvoista teollisuusvaltaisista maalaiskunnista Pohjois-Pohjanmaalla. Miksi muissa alueen maaseutukunnissa ei ollut
yhtä monipuolinen elinkeinoelämä kuin Pyhännällä? 1960-luvulta alkaen kotiseudulleni oli syntynyt pienteollisuutta, joka laajeni 1980-luvulle tultaessa satoja
ihmisiä työllistäväksi puutaloteollisuudeksi. Mielenkiintoni aihepiiriä kohtaan
lisääntyi, kun Oulun yliopiston historian professori Jouko Vahtola keväällä 2004
tarjosi minulle jatkotutkimuksen aiheeksi sodanjälkeisen elinkeinopolitiikan tutkimista suurimpien puolueiden näkökulmasta. Aihepiiri on tuntunut koko ajan
ajankohtaiselta, kun julkisuudessa on puhuttu kuntien palvelurakenteen ongelmista ja maaseudun tyhjenemisestä.
Työn ohessa puursin valtiopäiväasiakirjojen parissa, kunnes muutto EteläSuomeen teki mahdolliseksi myös arkistotyöskentelyn. Työn edetessä jäin ensin
vuorotteluvapaalle ja sitten opintovapaalle Mäntsälän lukion historian, yhteiskuntaopin ja filosofian lehtorin virastani, jotta väitöskirjatyö lopulta valmistuisi.
Työ on viimein valmistunut ja on kiitosten aika. Lämpimät kiitokset työni ohjaajalle professori Jouko Vahtolalle, joka ohjasi minut mielenkiintoisen tutkimusaiheen pariin. Työni esitarkastajat dosentti Tapani Paavonen ja dosentti Heikki
Roiko-Jokela ovat antaneet arvokkaita neuvoja työni loppuhiontaa varten. Puoluearkistojen ja muiden arkistojen henkilökunta on avuliaasti auttanut minua vuosien saatossa eri arkistolähteiden etsimisessä. Samoin Oulun yliopiston kirjaston
ja Lahden kaupunginkirjaston tietopalvelun henkilökunta on ollut suureksi avuksi.
Mäntsälän kunta ja Mäntsälän lukio ovat suhtautuneet positiivisesti työn
ohessa tapahtuneeseen tutkimustoimintaan. Olen erityisen kiitollinen siitä, että
olen tarvittaessa saanut opintovapaata tutkimustyötäni varten.
Suuret kiitokset myös puolisolleni FM ja TaM Eira Ainalinpäälle ja kotiväelleni: olette kannustaneet ja olleet suureksi avuksi työni eri vaiheissa.
Sainijärven rannalla syyskuussa 2011
Janne Leiviskä
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1

Johdanto

1.1

Tutkimustehtävä

Suomalaisessa politiikassa on pyritty laajaan kansalliseen yhteisymmärrykseen ja
yksimielisyyteen. Tällaista ratkaisumallia voidaan kutsua konsensuspolitiikaksi,
jossa esimerkiksi palkansaajien, työnantajien ja maataloustuottajien etujärjestöt
ovat mukana poliittisessa päätöksenteossa. Päätöksentekoprosessissa pyritään
laajaan yhteisymmärrykseen tai kompromisseihin. Suomessa konsensuspolitiikan
keskeinen sisältö on liittynyt esimerkiksi hyvinvointivaltion rakentamiseen. Erilaisen ideologisen taustan omaavat puolueet ovat pystyneet yhteistyöhön vastakkainasettelusta huolimatta. Samoin konsensukseen on pyritty ulkomaankauppapolitiikassa, työmarkkinapolitiikassa ja maatalouspolitiikassa. Esimerkiksi maataloustuotteiden ulkomaankaupan kytkemistä maataloustulopolitiikkaan voidaan pitää
konsensuspolitiikan tuloksena. Konsensuksen tavoittelu on näkynyt hallitusten
kokoonpanoissa, joiden variaatiosta on mainittava kolmen suuren eli maalaisliiton,
sosiaalidemokraattien ja kansandemokraattien yhteishallitus toisen maailmansodan jälkeen, 1950-luvulla useat punamultahallitukset ja 1960-luvun kansanrintamahallitukset. Ennen vuoden 1966 vaaleja konsensuspolitiikan keskeisenä piirteenä voidaan pitää ei-kommunistien muodostamaa arvomaailmaa. Vuoden 1966
kansanrintamahallituksessa kommunistien enemmistöryhmittymät pääsivät kuitenkin mukaan konsensuspolitiikkaan. Suomalaiseen poliittiseen kulttuurin on
myös kuulunut kädenvääntö omien kannattajakuntien etujen valvonnasta. Tämä
on vaikeuttanut pääsyä yhteisymmärrykseen, joten on pyritty laajoihin kompromissiratkaisuihin.1
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millaisella politiikalla Suomea yritettiin kehittää yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti 1950- ja 1960-luvulla. Oliko
tarkoitus kehittää maaseudun elinkeinoja vai tavoiteltiinko jotain muuta? Pääsivätkö Suomen neljä suurinta puoluetta konsensukseen tai edes kompromissiratkaisuun maaseudun elinkeinojen kehittämisessä vuosina 19511970?
Keskityn työssäni erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen, koska kyseiset alueet
olivat toisen maailmansodan jälkeen Suomen kehittymättömimpiä alueita. Mitkä
olivat puolueiden suunnitelmat kyseisten alueiden elinkeinoelämän kehittämiseksi
1

Esimerkiksi Paavonen 2006, 20−32 tai Paavonen 2008, 42−44; tarkemmin Paavonen 1998, 116−119,
137−141, 302.
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ja Suomessa syntyneiden suurten ikäluokkien työllistämiseksi? Keskeisinä kysymyksinä tutkimuksessani ovat seuraavat:
–
–
–
–
–

Millaista elinkeinopolitiikkaa Suomen hallitukset ja puolueet harjoittivat
Pohjois- ja Itä-Suomen elinkeinojen kehittämisen osalta?
Mitä tavoitteita harjoitetulla politiikalla oli puolueiden näkökulmasta?
Onnistuivatko puolueet harjoittamassaan politiikassa?
Mitkä olivat oppositiopuolueiden vaihtoehtoiset ratkaisut?
Mikä vaikutus harjoitetulla elinkeinopolitiikalla oli Suomen muuttoliikkeeseen?

Pyrin tutkimuksessani selvittämään, mitkä olivat puolueiden tavoitteet valitun
elinkeinopoliittisen toimintamallin mukaan ja päästiinkö puolueiden välillä yhteisymmärrykseen eli konsensukseen maaseudun elinkeinojen kehittämistarpeesta
ja keinoista.
Tutkimukseni käsittelytapa on systemaattinen, joten kokoavien teemojen käsittely tapahtuu pääsääntöisesti kronologisesti etenevissä alaluvuissa. Ensimmäisessä luvussa käyn läpi koko tutkimusajanjakson ajalta puolueiden maaseudun
elinkeinojen kehittämisohjelmat. Seuraavassa luvussa keskityn siihen, miten puolueet suhtautuivat maatalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin työllistää kasvavaa
väestöä. Tämän jälkeen syvennyn erilaisiin teollisuuspoliittisiin ratkaisumalleihin
ja kehitysaluepolitiikkaan. Työni lopussa on liitteitä, joihin sisältyvät muun muassa henkilöhakemisto ja luettelo Suomen hallituksista tutkimusajanjakson ajalta.2
Puolueella tarkoitetaan ihmisten yhteenliittymää, jonka tavoitteena on saada
edustajia maan parlamenttiin ja hallitukseen. Puolue ottaa kantaa jokaiseen politiikan asiakysymykseen, kun taas etujärjestötoiminta keskittyy painottamaan
yleensä yhtä sektorikysymystä. 3 Puolueen politiikan päämääränä on saavuttaa
mahdollisimman suuri kannatus valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa.
Puolueella on myös yhteiskunnallinen tehtävä, joka ilmenee seuraavalla tavalla. Puolue antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua valtiolliseen toimintaan laatimalla yhtenäisen ohjelman ja nimeämällä henkilöt, jotka voidaan valita

2
Työni sisältää lukuisia henkilöitä, joiden puoluekanta selviää yleensä asiayhteydestä. Lukija voi
tarvittaessa tarkistaa henkilöiden puoluekannan hakemistosta, johon on merkitty sekä kansanedustajina että ministereinä toimineiden henkilöiden puoluekanta. On myös muistettava, että maalaisliiton
vaihdettua nimensä puolueen kansanedustajat ja ministerit muuttuivat keskustapuolueen edustajiksi.
3
Mickelsson 2007, 31.
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hoitamaan julkisia tehtäviä ja toteuttamaan siten puolueen ohjelmaa. 4 Puolueet
tarjoavat tällä tavalla kansalle kanavan vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen.
Tutkimusajanjakson aikana Suomen suurimpia puolueita olivat MaalaisliittoKeskustapuolue, Suomen Sosialidemokraattisen Puolue (SDP), Suomen Kansan
Demokraattinen Liitto (SKDL) ja Kansallinen Kokoomus. Kyseiset neljä puoluetta kattavat myös poliittisen kentän oikeistosta aina äärivasemmistoon saakka.
Poliittiset puolueet voidaan ryhmitellä termien oikeisto, keskusta ja vasemmisto mukaisesti. Kokoomus edustaa suomalaisessa puoluejärjestelmässä konservatiivista oikeistopuoluetta. Konservatismi ei ole yhtenäinen aatejärjestelmä, vaan
kyse on eräänlaisesta elämänasenteesta, jossa korostuu varovainen suhtautuminen
poliittisiin ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Talouspolitiikassa aatesuunta pitää
tärkeänä yksityistä omistusoikeutta ja vapaan kilpailun periaatetta. Ennen toista
maailmansotaa kokoomuksessa lähdettiin siitä, että valtio ei saanut puuttua talouselämän toimintaan juuri lainkaan. Kokoomuksen vuoden 1957 puoluekokouksen ”dynaaminen konservatismi” tarkoitti kehitysmyönteisempää asennetta, johon
puolue sai vaikutteita länsieurooppalaisilta liberaaleilta ja sosialisteilta.5
Maalaisliitto-keskustapuolue kuului tutkimusajanjaksolla poliittiseen keskustaan. Maalaisliittoa on nähty erityisesti maataloudessa työskentelevien edunvalvojana, mikä pitää melko pitkälle paikkansa. Maalaisliitto alkoi 1960-luvulla muuttua pelkästä viljelijäpuolueesta kohti yleispuoluetta. 6 Kari Hokkanen korostaa
maalaisliiton roolia maakuntien teollistajana ja varauksettomana aluepolitiikan
puolestapuhujana. Puolueen 1960-luvun nimenmuutosta keskustapuolueeksi on
tulkittu maalaisliiton edistysmielisten vastaukseksi häämöttävään rakennemuutokseen.7 Käsitteellä porvarilliset puolueet tarkoitan tutkimuksessani maalaisliitto-keskustapuoluetta, kokoomusta ja kansanpuolueita.
Vasemmistopuolueiden aatteellinen tausta nojasi 1800-luvun marxilaiseen
luokkataisteluaatteeseen. Siihen liittyi sosialismin käsite, joka tarkoitti pyrkimystä
yhteiskunnalliseen muutokseen. Vasemmistopuolueiden ideologiassa on ollut
kuitenkin perustavanlaatuinen ero. Sosiaalidemokratiassa painotettiin vähittäistä
uudistustyötä yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi. Sen sijaan kommu-

4

Nousiainen 1998, 32.
Lyhyesti esim. Nousiainen 1998, 85−86; myös Smolander 2000, 118−119; kokoomuksen konservatiivisesta talousajattelusta ennen toista maailmansotaa esim. Vares 2007, 320−327.
6
Tarkemmin Kääriäinen 2002, 129133.
7
Yleisluontoisen katsaus maalaisliiton teollistamissaavutuksista esim. Hokkanen 2002, 548550;
myös Isohookana-Asunmaa 2006, 651, 659; Virolainen 1969, 363.
5
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nismissa pidettiin kiinni luokkataisteluperiaatteesta. Toisen maailmansodan jälkeen länsimaissa voidaan puhua ”demokraattisesta sosialismista”, jolla pohjoismaiden sosiaalidemokraatit pyrkivät erottautumaan kommunistien diktatuuriin
tähtäävästä politiikasta.8 Suomessa SDP edusti tätä maltillisempaa vasemmistosuuntausta, ja sillä oli paljon yhteyksiä pohjoismaisiin aateveljiin.
Suomessa SKDL kuului äärivasemmistoon. Sen suurin jäsenjärjestö oli Suomen Kommunistinen Puolue (SKP). Olen tässä tutkimuksessa keskittynyt pelkästään SKDL:n politiikkaan ja jättänyt huomiotta SKP:n sisäiset erimielisyydet
esimerkiksi 1960-luvun jälkipuoliskolla. SKDL oli äärivasemmiston politiikan
teon väylä, joten julkisuuteen tulleet linjaukset edustivat puolueen virallista kantaa.
Puolueiden kannatusalueiden välillä on suurta vaihtelua maan eri osien välillä.
Maalaisliiton kannatusalueet sijaitsivat maaseudulla. Erityisen suuren kannatuksen alueet olivat 1950-luvun loppuun saakka Pohjois-Pohjanmaalla ja EteläLapissa aina Rovaniemen korkeudelle saakka. Puolue kilpaili maaseudun äänestäjistä lähinnä kommunistien kanssa. Myös heidän keskeinen kannatusalueensa oli
Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Savossa, erityisesti harvaan asutulla pienviljelijäalueella. Pääasiallisen poliittisen voimansa SKDL ja SKP saivat kuitenkin EteläSuomen teollisuustyöväestön keskuudesta. Vain Helsingin alueella voidaan sanoa
esiintyneen itsenäistä SKDL-identiteettiä uusien asuinalueiden alemman keskiluokan keskuudessa. Sosiaalidemokraattien kannatus keskittyi Lounais- ja KeskiSuomeen, Mikkelin seudulle ja Pohjois-Karjalaan. Kokoomus sai kannatuksensa
enimmäkseen kaupunkien väestöstä ja ylä- tai keskiluokkaan kuuluvien joukosta.
Maaseutukannatusta puolue sai erityisesti Pohjanmaalta.9 Miten puolueiden alueellinen kannatus vaikutti maaseudun kehittämispyrkimykseen? Oliko puolueiden
tavoitteena vain vaalikannatuksensa maksimointi?
Tutkimukseni aikajänteeksi olen valinnut vuosien 1951 ja 1970 välisen ajan.
Sodanjälkeinen jälleenrakennuskausi10 on ollut vilkkaan tutkimustoiminnan kohteena, joten tässä tutkimuksessa olen perehtynyt valitsemastani näkökulmasta
vähän tutkittuun 1950–1960-lukuun. Jälleenrakennuskauden jälkeisen ajan ensimmäiset eduskuntavaalit käytiin vuonna 1951. Tuolloin talouselämä alkoi normalisoitua sota-ajan poikkeustilasta, sillä sotakorvaukset saatiin maksettua seu8

”Demokraattisesta sosialismista” esim. Paavonen 2006, 39.
Rantala 1970, 26−29, 47−48, 50−53, 60, 87; Kokoomuksen kannattajista esim. Vares 2008, 533−534;
äärivasemmiston kannatusalueista esim. Upton 1970, 278−281 ja Paastela 1991, 31–33.
10
Jälleenrakennuskauden määritelmästä esim. Paavonen 1987, 7−8.
9
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raavana vuonna ja koko tuotantokapasiteetti pystyttiin hyödyntämään jälleen
Suomen omiin tarpeisiin. Työni ulottuu vuoden 1970 eduskuntavaaleihin saakka,
jolloin tutkimusajanjakso kattaa suurten ikäluokkien työllistämiseen tähtäävät
kehittämisratkaisut.
Vertailen jonkin verran Suomen tekemiä maaseudun elinkeinojen kehittämisratkaisuja muihin Pohjoismaihin. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi
Suomen ja Ruotsin taloudelliset olosuhteet olivat toisen maailmansodan jälkeen
aina 1970-luvulle saakka niin erilaiset, ettei tehtyjen poliittisten päätösten vertailu
maiden välillä ole mielekästä.11
1.2

Tutkimustilanne

Tutkimusaiheeni on lähes tutkimaton valitsemastani näkökulmasta. Tutkimukseni
perustuu alkuperäislähteiden avulla tapahtuvaan lähdekriittiseen analyysiin. Akateemisen tason täyttäviä aihepiiriä käsitteleviä tutkimuksia ei juuri löydy. Väitöstyöni on siten ensimmäinen kokonaisesitys, jossa selvitetään neljän suurimman
puolueen elinkeinopoliittisia linjauksia maaseudun elinkeinoelämän kehittämiseksi. Aihetta sivuavia puoluehistoriateoksia ja poliittista historiaa valottavia esityksiä on vastaavasti tutkimusajanjakson ajalta tehty lukuisia. Olen pyrkinyt haastamaan aihepiiriä sivuavaa tutkimusta niin paljon kuin on ollut mahdollista.
Taustatutkimuksena omalle tutkimukselleni voidaan pitää Tapani Paavosen
(1987) väitöstyötä Suomen talouspolitiikasta ja työmarkkinakehityksestä jälleenrakennuskaudella. Hänen tutkimuksensa ulkopuolelle ovat kuitenkin jääneet maatalouden rakenne- ja tuotantosuuntapolitiikka sekä teollisuuspolitiikka. 12 Paavosella on myös useita muita talouspolitiikkaa valottavia tutkimuksia, kuten Suomen
ulkomaankauppaa ja integraatiopolitiikkaa käsittelevät erillistutkimukset. 13 Hän
on myös sivunnut tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluun liittyviä teemoja
lyhykäisesti Eduskunta 100 vuotta sarjassa (2006).
Tutkimusongelmaani sivuavista tutkimuksista on mainittava Jyrki Smolanderin (2000) väitöskirja kokoomuksen suhtautumisesta pohjoismaiseen hyvinvointi11

Ruotsin kylmän sodan aikaisen talouspolitiikan osalta nojaudun tutkimukseen Lundin Per − Stenlås
Niklas − Gribbe Johan Science for Welfare and Warfare. Technology and State Initiative in Cold War
Sweden (2010); vertailun hedelmättömyydestä esim. Hietanen 1982, 13, 19, 23.
12
Paavonen 1987, 11.
13
Teokset ovat Tapani Paavonen, Suomalaisen protektionismin viimeinen vaihe. Suomen ulkomaankauppa- ja integraatiopolitiikka 1945−1961 (1998) sekä Vapaakauppaintegraation kausi. Suomen
suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTAsta EC-vapaakauppaan (2008).
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valtiomalliin. Hän on rajannut tutkimuksensa ulkopuolelle maatalouspolitiikan,
koska hän ei katso sen kuuluvan hyvinvointivaltion rakentamiseen.14 Pyrkimykseni on tarkentaa kokoomuksen elinkeinopolitiikkaa tältä osin, koska maaseudun
kehittämiskysymykset kuuluivat hyvin keskeisesti elinkeinojen rakennemuutokseen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen Suomessa.
Maatalouspolitiikan osalta perusteos on Lauri Kettusen (1992) Suomen maatalouspolitiikkaa valottava tutkimus. Asutustoiminnan osalta nojaudun pitkälle
Silvo Hietasen tutkimuksiin (1982, 1984). Asustustoiminnan vaikutuksia kaupungeissa on tutkinut Antti Palomäki (2011), mutta hänen tutkimuksessaan puoluenäkökulma puuttuu lähes kokonaan.
Aluepolitiikkaa sivuavista tutkimuksista on mainittava Kimmo Kiljusen
(1979) tutkimus, jossa perehdytään aluepolitiikan alkuvaiheisiin hyvin pinnallisesti ja epäyhtenäisesti. Teollisuuspolitiikan osalta tutkimusta on tehty lähinnä
valtionyhtiöiden perustamisnäkökulmasta.15 Näitä teoksia pyrin haastamaan neljän puolueen näkökulmasta alkuperäislähteiden avulla.
Puoluehistorioista maalaisliitto-keskustapuolueen tutkimus on edennyt vuoteen 1981 saakka. Kari Hokkasen teossarjan sota-aikaa ja jälleenrakennuskautta
(1996) ja vuosia 1950–1962 (2002) käsittelevät osat sivuavat tapahtumahistorian
kuvausten yhteydessä myös puolueen elinkeinopoliittisia linjauksia. Toistaiseksi
viimeinen teos sarjassa on Tytti Isohookana-Asunmaan (2006) tutkimus maalaisliitto-keskustapuolueesta Johannes Virolaisen kaudella vuosina 19631981. Muista keskustapuolueen politiikkaa käsittelevistä tutkimuksista on mainittava Seppo
Kääriäisen (2002) väitöskirja keskustapuolueen strategisista valinnoista vuosina
19642001. Tässä tutkimuksessa Kääriäinen valottaa puolueen muuttumista pelkästä maatalouden puolustajasta maaseudun ja maakuntien etujen puolustajaksi.
Maalaisliitto-keskustapuolueen vaikuttajista on tehty lukuisia erillistutkimuksia. Juhani Suomen Urho Kekkosta käsittelevä teossarja tuo esille jonkin verran
Kekkosen talouspoliittista ajattelua pääministerikausien ajalta, mutta teosten kes-
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Smolander 2000, 28, 35.
Maataloushallintoa on käsitellyt mm. Jukka-Pekka Pietiäinen (1992) teoksessaan Leivän syrjässä.
Maatilahallitus ja sen edeltäjät 1892−1992; valtionyhtiötä käsittelevistä teoksista on mainittava
Markku Kuisman (1986) teos Kuparikaivoksesta suuryhtiöksi. Outokumpu 1910−1985; metsä- ja
metalliteollisuutta on käsitellyt Niklas Jensen-Eriksen teoksissaan Hitting Them Hard? Promoting
British Export Interests in Finland 19571972 (2006) ja Metsäteollisuuden maa 4. Läpimurto. Metsäteollisuus kasvun, integraation ja kylmän sodan Euroopassa 1950–1973( 2007); kemianteollisuutta on
käsitellyt Eeva Seppälä (1995) teoksissaan Leipää ja ruutia. Kemira Oy 1920−1945 ja Kemira Oy 1945–1980: lujalla maalla (1999).
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keisenä teemana on Kekkosen ulkopoliittisen toiminnan selvittäminen varsinkin
presidenttiajan osalta. Esimerkiksi Martti Häikiö (2000) pitää Suomessa tehtyjen
Kekkos-tutkimusten puutteena talouspolitiikan näkökulman vähäisyyden, sillä
Kekkosesta ei ole kirjoitettu kokoavaa tutkimusta hänen merkityksestään Suomen
talouspolitiikassa, ulkomaankaupan järjestelijänä ja markkinatalouden kehittäjänä.16
Timo J. Tuikka (2007) on analysoinut väitöskirjassaan Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitystä vuosina 19331981. Hän on käyttänyt metodinaan Kekkosen poliittisen kielenkäytön analyysia ja lähteenä hänellä ovat olleet Kekkosen
poliittiset julkaisut. Tältä osin hänen väitöstyönsä sivuaa omaa tutkimusongelmaani erityisesti 1950-luvun osalta.
Jukka Seppisen laatimat elämäkerrat Ahti Karjalaisesta (1997) ja Johannes
Virolaisesta (2002) valottavat jonkin verran myös heidän elinkeinopoliittisia näkemyksiään, mutta molemmat teokset keskittyvät pääasiassa yleispoliittisen toiminnan selvittämiseen. Omassa tutkimuksessani pyrin tuomaan lisävalaistusta
molempien maalaisliitto-keskustapuolueen poliitikkojen merkitykseen puolueen
maaseudun kehittämispolitiikassa.
Kokoomuksen historiaa käsittelevä teossarja on edennyt vuoteen 1966 saakka.
Vesa Vareksen (2008) vuosia 19441966 käsittelevä osa ottaa esille jonkin verran
myös talouspolitiikan päätöksentekoa. Kokoomuksen talouspolitiikkaa linjanneista yksittäisistä poliitikoista on tehty tarkempia tutkimuksia. Näistä on mainittava
Petri Nummivuoren (2006) väitöskirja Tuure Junnilan poliittisesta toiminnasta
vuoteen 1956 saakka. Hän on laajentanut tutkimustaan myös Junnilan uran myöhempiin vuosiin. 17 Myös Jukka Koiviston (2005) väitöskirja Päiviö Hetemäen
poliittisesta toiminnasta valottaa kokoomuksen elinkeinopolitiikkaa.18
Vasemmistopuolueiden tutkimus on jäänyt jälkeen maalaisliiton ja kokoomuksen puoluehistorioista. SDP:n historiaa on tutkittu tällä hetkellä vuoteen 1952
saakka. Kyseinen Hannu Soikkasen (1991) tutkimus käsittelee hyvin vähän elinkeinopoliittisia asioita, joten oma tutkimukseni valottaa siinä mielessä merkittävästi SDP:n 1950- ja 1960-lukujen elinkeinopoliittisia linjauksia. Myöhempien
vuosien osalta esimerkiksi Mikko Majander on selvittänyt lukuisissa teoksissaan
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Häikiö 2000, 284.
Petri Nummivuori, Oikeistolainen. Tuure Junnilan elämäkerta (2009).
18
Jukka Koivisto, Etulinjasta Etelärantaan − Päiviö Hetemäen poliittinen toiminta vuoteen 1962
(2005).
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SDP:n politiikkaa ja samalla sivunnut puolueen elinkeinopoliittisia teemoja. 19
SDP:n tärkeimmistä poliitikoista tehdyt elämäkerrat ovat myös vähäisiä. Jaakko
Paavolaisen moniosaista Väinö Tannerin elämäkertaa voidaan pitää lähes ainoana
tieteelliset kriteerit täyttävänä tutkimuksena. Esimerkiksi Tuomas Keskisen (1978)
laatima Väinö Leskisen elämäkerta kaipaisi rinnalleen jo uuden tutkimuksen.
Lasse Lehtisen (2002) väitöskirja SDP:n ja Urho Kekkosen suhteista vuosina
1944–1981 ei syvenny juuri lainkaan elinkeinopoliittisiin kysymyksiin.
SKDL:n historiaa on tutkittu Suomessa melko vähän. Anthony F. Uptonin
(1970) tutkimus oli pitkään ainoa kriittinen tutkimus suomalaisesta kommunismista. Hermann Beyer-Thoman (1990) väitöskirjasta, joka käsittelee vasemmistoa
vaaran vuosina, olen tutkimuksessani hyödyntänyt suomenkielistä lyhennettyä
laitosta. SKP:n historiaa on käsitellyt myös Kimmo Rentola.20 Hän on tutkinut
Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kehitystä toisen maailmansodan jälkeen ja
perehtynyt perusteellisesti kommunistien rooliin Suomen sisä- ja ulkopolitiikassa.
Tutkimusten painopiste ei ole elinkeinopolitiikassa, jota pyrin omalla tutkimuksellani valottamaan. Veli-Pekka Leppänen (1999) on perehtynyt väitöskirjassaan
äärivasemmiston hajoamiseen 1960-luvun puolivälissä. Muista äärivasemmiston
historiaa valottavista teoksista on mainittava esimerkiksi Jukka Paastelan (1982)
tutkimus Suomen Kommunistisesta Puolueesta vuosina 19631982. 21 Varsinkin
äärivasemmiston elinkeinopolitiikan osalta tutkimustani voidaan pitää ensimmäisenä, jossa pyritään valottamaan SKDL:n elinkeinopolitiikan tavoitteita.
Pyrin haastamaan tähän mennessä ilmestyneet puolueiden historiaa käsittelevät tutkimukset elinkeinopoliittisella lähestymistavalla, joka puoluehistorioissa on
sivuutettu kokonaan tai käsitelty hajanaisesti muun tapahtumahistorian yhteydessä.
Yleistä poliittista historiaa ja talouspolitiikkaa valottavia teoksia on tehty
vuosien varrella paljon. Erityisesti Suomen poliittisen historian kriiseistä yöpakkaset ja vuoden 1961 noottikriisi ovat olleet vilkkaan tutkimuksen kohteena. Sen
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Majanderin tutkimuksista on mainittava esimerkiksi Pohjoismaa vai kansandemokratia. Sosiaalidemokraatit, kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 19441951 (2004) ja Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 19451954 (2007). Majander valmistelee tällä hetkellä
SDP:n historian seuraavaa osaa.
20
Kimmo Rentola, Kenen joukossa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 19371945 (1994) ja
Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 19471958 (1997).
21
Muista teoksista voidaan nostaa esille esimerkiksi Heikki Mikko Viitalan Vasemmistolainen työväenliike Suomessa I. SKP − Parlamentaarinen ja vallankumouksellinen puolue 1918−1988 (1988).
Teos ei ole tieteellinen tutkimus vaan lähinnä historiikki.
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sijaan kukaan ei ole aikaisemmin tarttunut puolueiden harjoittamaan Pohjois- ja
Itä-Suomen elinkeinojen kehittämispolitiikkaan toisen maailmansodan jälkeen ja
yrittänyt luoda siitä kokonaisesitystä.
1.3

Lähteet ja menetelmät

Puolueiden elinkeinopolitiikan selvittämisessä oleellisimman lähdeaineiston
muodostavat valtiopäiväasiakirjat ja puolueiden päättävien elinten pöytäkirjat.
Valtiopäivämateriaali on syntynyt eduskunnan työskentelyn yhteydessä, ja se on
suunnattu suurimmaksi osaksi julkisuuteen. Puolueiden toiminnan yhteydessä
syntynyt aineisto on joko julkisuuteen suunnattua tai puolueen sisäiseen käyttöön
tarkoitettua materiaalia. Niistä pyrin löytämään sisältöjä ja motiiveja harjoitettuun
politiikkaan.
Arkisto- ja valtiopäivämateriaalin lisäksi olen hyödyntänyt tutkimusajanjakson keskeisten poliittisten päättäjien julkaistua kirjallista aineistoa, jonka anti
tutkimusongelman ratkaisemisessa on ollut vaihtelevaa. Antoisinta materiaalia
ovat olleet lähelle tapahtuma-aikaa sijoittuvat kirjoitukset, koska ne ovat olleet
osa aikalaiskeskustelua. Myöhemmin syntyneissä muistelmateoksissa on pyritty
usein selittämään tehdyt ratkaisut kirjoittajan kannalta myönteisessä valossa.
Puolueiden toimielinten pöytäkirjoista keskeisimpiä ovat eduskuntaryhmien
ja puolueen hallintoelinten pöytäkirjat. Jokaisen puolueen hallinto on samankaltainen. Ylimpänä organisaatiossa on puoluekokous, joka kokoontuu parin vuoden
välein puolueen sääntöjen mukaan. Puolueneuvosto kokoontuu puoluekokousten
välisenä aikana puolivuosittain. Puoluehallitus ja sen työvaliokunta käyttävät
toimeenpanovallan kaltaista valtaa puoluekokouksen ja puolueen sääntöjen määrittelemällä tavalla. Työssäni olen käynyt systemaattisesti läpi kaikkien neljän
puolueen keskeisten toimielinten arkistomateriaalin tutkimusajanjakson osalta.
Elinkeinopoliittisten linjausten selvittämisessä hedelmällisintä aineistoa ovat
olleet puolueiden eduskuntaryhmien ja niiden työvaliokuntien pöytäkirjat. Eduskuntaryhmien merkitys on korostunut, koska eduskunnassa käytiin tutkimusaiheeseeni liittyvä lainsäädännöllinen ja budjettien osalta rahoitukseen liittyvä päätöksentekoprosessi. SDP:n ja SKDL:n pöytäkirjamateriaali on ollut erityisen antoisaa, koska molemmissa puolueissa päätökset valmisteltiin perusteellisesti jo
ennen niiden julkista käsittelyä. Kummassakin vasemmistopuolueessa eduskuntaryhmän ryhmäkuri oli tiukka, ja eduskuntakäsittelyssä pyrittiin esiintymään yksimielisenä. Eriävät näkökulmat tulivat siten esille puoluekoneiston käsitellessä
asiaa.
21

Maalaisliiton arkistomateriaalista keskeisimpiä ovat eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen pöytäkirjat. Puoluevaltuuston ja puoluekokousten pöytäkirjoista
heijastuvat maalaisliiton kenttäväen näkemykset. Maalaisliiton pöytäkirjat ovat
keskustelupöytäkirjoja, joten niiden avulla saadaan selville puolueen sisäisiä tuntoja paremmin kuin pelkistä päätöspöytäkirjoista. Toimielinten pöytäkirjoihin
sisältyvät myös saapuneet kirjeet, joista ilmenevät kenttäväen mielipiteet harjoitetun politiikan johdosta.
Maalaisliiton keskeisten poliittisten päättäjien yksityisarkistot sisältävät paljon puolueen elinkeinopolitiikkaa käsittelevää ja taustoittavaa materiaalia. Esimerkiksi Tasavallan presidentin arkistosäätiön ylläpitämä Urho Kekkosen arkisto
(UKA) sisältää runsaasti Kekkosen pääministerikausiin ja Pohjois-Suomen kehittämishankkeisiin liittyvää aineistoa. Myös Kekkosen julkaistut päiväkirjat ovat
olleet hyödyllisiä tutkimusongelmani selvittämisessä varsinkin hallitusten muodostamisen ja idänpolitiikan elinkeinopoliittisten vaikutusten osalta.22
Kansallisarkiston kokoelmista hedelmällisimpiä ovat olleet Ahti Karjalaisen
ja Johannes Virolaisen yksityiskokoelmat. Virolaisen arkistomateriaalin käyttöä
hankaloittaa hänen käyttämänsä muistiinpanotekniikka, sillä hän hyödynsi mitä
tahansa paperia merkitäkseen muistiin ajatuksiaan. Tämän takia tutkija joutuu
ensin selvittämään, mihin kontekstiin Virolaisen tekemät merkinnät liittyvät.
SDP:n keskeisintä arkistomateriaalia ovat puoluekokousten, puolueneuvoston,
puoluetoimikunnan ja sen työvaliokunnan pöytäkirjat ja eduskuntaryhmän pöytäkirjat. Ne ovat pääsääntöisesti keskustelupöytäkirjoja. Puoluekokouspöytäkirjat
on painettu yhteisniteeksi, joihin sisältyvät myös puoluekokouksen käsiteltäväksi
valmistellut ohjelmat, toimintakertomukset ja muut esitykset. Ne tarjoavat oleellista materiaalia puolueen elinkeinopolitiikan linjauksista.
Sosiaalidemokraattien henkilöarkistoista olen hyödyntänyt Väinö Leskisen ja
Rafael Paasion yksityiskokoelmia. Niiden anti on ollut melko niukkaa. Sen tähden
sosiaalidemokraattien osalta tärkeänä lähdemateriaalina olen käyttänyt Sosialistista Aikakauslehteä, sillä se oli keskeinen kanava sosiaalidemokraattien talouspoliittisten aatteiden julkistamisessa. Lehti oli SDP:n puoluetoimikunnan julkaisu,
jonka kirjoituksista puolue oli vastuussa. Lehden päätoimittajaksi valittiin puoluesihteeri. 23 Esimerkiksi Väinö Leskinen toimi lehden päätoimittajana vuosina
19491960. Tuomas Keskinen toteaa Väinö Leskisen elämäkerrassaan lehden
22

Esimerkiksi Urho Kekkosen päiväkirjat 1. 58–62 ja Urho Kekkosen päiväkirjat 2. 63–68.
SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 12.11.1964. Mf 44. TA; SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja
8.12.1967. Mf 79. TA.
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merkityksestä: "Lehti oli Väinö Leskisen valtakunta, jolla oli oma ulko- ja sisäpolitiikkansa."24 Lehti oli siis suorassa yhteydessä SDP:n toimintaan. Siinä julkaistut
kirjoitukset olivat puoluejohdon hyväksymiä, ja ne sisälsivät esimerkiksi Väinö
Leskisen talouspoliittisia linjanvetoja. Tasapuolisuuden vuoksi olen myös käynyt
läpi Talouselämä-lehteä, joka oli talouteen keskittynyt porvarillinen aikakauslehti.
SKDL:n organisaation muodostivat liittokokous, liittoneuvosto, liittotoimikunta, sen työvaliokunta sekä sihteeristö. Tämän lisäksi puolueen eduskuntaryhmä järjesti omat kokouksensa. SKDL:n suurin jäsenjärjestö oli SKP, mutta SKDL
toimi äärivasemmiston politiikanteon väylänä.25 Toisiinsa kietoutuneiden organisaatioiden takia elinkeinopoliittisissa kysymyksissä olen perehtynyt jossakin määrin myös SKP:n aineistoon. Esimerkiksi SKP:n talouspoliittisen jaoston kokouksessa mukana olivat sekä SKDL:n että SKP:n edustajat. Vuoden 1965 työsäännössä määriteltiin jaoston tehtäväksi talouspoliittisten lausuntojen ja selvitysten
laatiminen puolueen käyttöön.26
SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunta huolehti "päivänpolitiikasta". Se
vastasi esimerkiksi kokoomuksen puoluehallituksen työvaliokuntaa. Sihteeristössä käsiteltiin muun muassa liittokokousten työjärjestystä ja siellä esille tulevia
ohjelmia.27 SKDL ei ollut mukana hallituskuvioissa ennen vuoden 1966 kansanrintamahallitusta, joten sen tarjoama vaihtoehto maaseudun elinkeinoelämän kehittämiseksi edusti pitkään opposition näkökulmaa.
Kokoomuksessa eduskuntaryhmä on elinkeinopolitiikan selvittämisen kannalta ensisijaisin toimielin. Esimerkiksi vuoden 1959 kokoomuksen toimintasuunnitelmassa pidettiin kokoomuksen eduskuntaryhmää puolueen tärkeimpänä
poliittisena elimenä. Valitettavasti pöytäkirjat eivät ole säilyneet täysin aukottomasti.28
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Keskinen 1978, 79.
Rentola 1999, 284−287; SKDL:n ja SKP:n arkistomateriaalin problematiikasta esim. Beyer-Thoma
1990, 14.
26
SKP:n puoluetoimikunnan talouspoliittisen jaoston pöytäkirja 9.5.1946. Kansio Ca 1946–1953.
Kansan Arkisto; Luonnos SKP:n ja SKDL:n talouspoliittisen jaoston työsäännöksi 13.4.1965. Kansio
Ca 1960–1970. Kansan Arkisto.
27
Esim. Työjärjestys SKDL:n III sääntömääräiselle edustajakokoukselle 31.5.−3.6.1952. Liite n:o
1/SKDL:n sihteeristön pöytäkirja 2.5.1952. Kansio Cf 100. Kansan Arkisto.
28
Kansallisen Kokoomuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1959, 3. Kansio Cb11. PTA; esimerkiksi
kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirjat puuttuvat ajanjaksolta 3.2.1966–13.4.1966. Juuri tuolloin
käsiteltiin kehitysaluelakeja eduskunnassa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirjat. Kansio Ca11.
PTA.
25
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Kokoomuksen puoluekokouspöytäkirjojen liitteisiin sisältyvät puolueen vuosikertomukset. Niissä on lyhyt selvitys vuosittaisista tapahtumista, joten niiden
lähdearvo elinkeinopolitiikan selvittämisessä on vähäinen. Puoluekokousten hyväksymät ohjelmat sisältyvät puoluekokouspöytäkirjoihin. Puoluekokousten välisenä aikana kokoontuvassa puoluevaltuustossa mukana olivat myös piirien edustajat. Se hyväksyi toimintasuunnitelmat ja antoi julkilausuman kokouksen jälkeen.
1950-luvun alkuvuosina puoluevaltuuston kokousten yhteydessä ei juurikaan
keskusteltu omaan tutkimusongelmaani liittyvistä kysymyksistä. Vasta 1960luvun alussa kokoomuksen päästyä hallitusvastuuseen puoluevaltuusto alkoi käsitellä enemmän elinkeinopoliittisia asiakysymyksiä.
Kokoomuksen puoluehallitus käsitteli jonkin verran talouspolitiikan yleisiä
suuntaviivoja, mutta pöytäkirjat ovat tältä osin lähinnä päätöspöytäkirjoja, ja ne
käsittelevät muun muassa ansiomerkkiasioita, puolueen taloutta ja vaaliilmoittelua. Puoluehallituksen pöytäkirjojen liitteissä on usein puolueen vaalipropagandaan liittyvää aineistoa, toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia. Puoluehallituksen työvaliokunta ei käsitellyt juuri lainkaan tutkimusongelmani piiriin
kuuluvia asioita. 29 Kokoomuksen pöytäkirjakulttuuri oli varsinkin tutkimusajanjaksoni alkuvuosien osalta puutteellista. Pöytäkirjat ovat pelkästään päätöspöytäkirjoja, ja ne sisältävät korkeintaan kommentin: ”Asiasta käytiin vilkasta keskustelua.” Siten päätelmät kokoomuksen elinkeinopoliittisesta linjasta on tehtävä
puolueen kansanedustajien esittämistä puheenvuoroista ja äänestyskäyttäytymisestä eduskunnassa.30
Muista arkistomateriaaleista on syytä mainita Kansallisarkistossa sijaitsevat
valtioneuvoston ja talousneuvoston pöytäkirjat, joihin sisältyvät valtioneuvoston
ja valtioneuvoston kanslian pöytäkirjat, eri ministeriöiden esittelyt sekä presidentin esittelyt.31 Pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja, joissa mahdolliset äänestykset
kirjattiin ylös. Pöytäkirjojen suppean luonteen takia hallitusten iltakoulujen pöytäkirjat ovat hedelmällisempiä, ja niitä sisältyy vaihtelevasti esimerkiksi Ahti
Karjalaisen ja Johannes Virolaisen arkistokokoelmiin.

29

Kokoomuksen puoluehallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat. Kansiot Cba1 ja Cba2. PTA.
Esimerkiksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteisen kokouksen pöytäkirja
28.5.1963. Kansio Cb12. PTA. Pöytäkirjassa todetaan seuraavasti: "Saukkonen esitti tilannekatsauksen, joka käsitti selonteon viime päivien talouspoliittisesta kehityksestä ja lisäksi katsauksen ulkopoliittisiin tapahtumiin. Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jolloin käytettiin 21 puheenvuoroa." Myös
Vesa Vares on törmännyt samaan ongelmaan. Esimerkiksi Vares 2008, 351.
31
Valtioneuvoston pöytäkirjat joulukuu 1963 XII. KA.
30
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Arkistomateriaali on syntynyt pääasiassa poliittisen toiminnan yhteydessä, joten sitä voidaan pitää varsin luotettavana. Päätöksentekoprosessin yhteydessä
syntynyt asiakirjamateriaali ei kuitenkaan kerro kovin paljon asioiden taustoista ja
motiiveista. Tähän ongelmaan olen pyrkinyt etsimään vastausta yksityisarkistojen
henkilökohtaisista materiaaleista, joista käy joissain tapauksissa ilmi kehittämissuunnitelmien tavoitteet ja taustat.
Valtiopäiväasiakirjoihin sisältyvät keskustelupöytäkirjat ja asiakirjat liitteineen.
Lainsäädäntöä voidaan pitää keskeisenä ja jopa vaikuttavimpana keinona Suomen
yhteiskunnallisen kehityksen ohjaamisessa.32 Tämän seikan johdosta eduskuntapöytäkirjat ovat tutkimusongelmani selvittämisen kannalta ensiarvoinen lähdeaineisto, koska eduskunnassa säädettiin lait ja hyväksyttiin määrärahapäätökset,
joilla yritettiin vaikuttaa koko maan ja erityisesti maaseudun elinkeinoelämän
kehittämiseen.
Valtiopäiväasiakirjojen keskustelupöytäkirjat muodostavat tärkeimmän lähderyhmän, josta ilmenee valtiopäivillä käyty poliittinen keskustelu ja puolueiden
esittämät erilaiset vaihtoehdot. Eduskuntapuheenvuorot oli suunnattu pääasiassa
joukkoviestimille, koska esitetyt näkökulmat olivat yleensä päätöksenteon tässä
vaiheessa jo sidottuja ryhmäpäätöksiin ja puolueiden sisäiset mielipiteet olivat
kiinteytyneet.33
Eduskuntakeskustelun osalta kansanedustajien esittämien puheenvuorojen
analyysissä voidaan perehtyä ehdokkaan käyttämiin argumentteihin, joilla omaa
näkökulmaa perusteltiin, tai analysoida pelkästään puolustavaa tai vastustavaa
kannanottoa.34 Menetelmä ei toimi esimerkiksi välikysymyskeskustelujen yhteydessä, koska useimmiten äänessä ovat hallitusta arvostelevat edustajat.
Tutkimuksessani perehdyn kansanedustajan esittämien perustelujen ja puoluekannan väliseen suhteeseen. Äänestivätkö esimerkiksi hallitusryhmät aina
hallituksen esityksen puolesta, tuliko oppositio mukaan hallituksen taakse vai
äänestikö se aina hallituksen esityksiä vastaan?
Valtion budjettia käytettiin toisen maailmansodan jälkeen tulonjakopolitiikan
välineenä. Esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden tuotantokustannuksia ja kuluttajahintoja pyrittiin alentamaan tukipalkkioilla. Kun siirryttiin 1960-luvulle, alet32

Sipponen 1977, 101.
Nousiainen 1977, 450.
34
Tätä menetelmää on käyttänyt muun muassa Vilho Tervasmäki väitöskirjassaan eduskuntaryhmien
suhtautumisesta maanpuolustuskysymykseen. Tervasmäki 1964, passim.
33

25

tiin budjetin laatimisessa miettiä esimerkiksi taloudellisen kasvun edistämistä.
Budjettien avulla pyrittiin saamaan aikaan toivottuja rakennemuutoksia ja harjoittamaan suhdannepolitiikkaa.35 Vuotuisissa budjettikeskusteluissa puolueiden erilaiset elinkeinopoliittiset linjaukset tulivat hyvin esille, mutta itse keskustelulla ei
ollut juuri merkitystä budjetin sisältöön.36 Eduskuntapuheenvuorojen informaatio
kertoo lähinnä siitä, mitä puolueet ja yksittäiset kansanedustajat halusivat nostaa
julkiseen keskustelun kohteeksi.
Eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityöskentelyn yhteydessä syntyneeseen
asiakirja-aineistoon sisältyvät hallituksen esitykset, eri valiokuntien mietinnöt
kyseisistä lakiesityksistä ja eduskunnan vastaukset. Valiokuntien mietinnöt sisältävät usein vastalauseita, joista käy ilmi valiokuntakäsittelyn aikana esiintyneet
erilaiset linjaukset harjoitettavasta elinkeinopolitiikasta.
Valtiopäivillä syntynyttä materiaalia voidaan pitää luotettavana aineistona.
Lähdekritiikkiä on harjoitettava erityisesti kansanedustajien puheenvuoroja tulkittaessa, koska puheenvuorot olivat julkisia. Niiden tarkoituksena oli tuoda esille
joko puolueelle tai edustajalle itselleen läheisiä asioita, joilla pyrittiin vaikuttamaan äänestäjiin tulevissa vaaleissa. On siis pyrittävä ottamaan huomioon poliittisten päättäjien puoluepoliittiset ja henkilökohtaiset pyrkimykset. Usein keskustelussa esitetyt kannanotot ja äänestyskäytös eivät vastanneet toisiaan. Tällaisissa
tapauksissa oli yleensä kyse eduskuntaryhmien käyttämästä ryhmäkurista, jolloin
ryhmä äänesti yhteisen kannan mukaisesti. Valtiopäiväasiakirjojen, puoluearkistojen ja yksityiskokoelmien avulla pyrin luomaan kokonaiskuvan puolueiden maaseudun elinkeinoelämän kehittämispolitiikasta toisen maailmansodan jälkeen.
1.4

Jälleenrakennuskauden perintö

Toinen maailmansota oli monella tavalla käännekohta Suomen historiassa. Haasteet sodan jälkeen olivat suuria ulko-, sisä- ja talouspoliittisesti. Toisen maailmansodan jälkeisellä jälleenrakennuskaudella syntyneet vastakkainasettelut vaikuttivat suuresti suomalaisten puolueiden poliittiseen toimintaan. Ne heijastuivat voimakkaasti myös Suomen sisäpolitiikkaan 1950- ja 1960-luvulla.
Suomen ja Neuvostoliiton välirauhansopimus vaikutti Suomen puoluekenttään. Sodan jälkeen äärivasemmiston toiminta sallittiin jälleen ja ”hitleriläismieli-

35
36

Nousiainen 1998, 356–357.
Sipponen 1977, 154.
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siksi” määriteltyjen liikkeiden toiminta kiellettiin. Samalla alkoi kilpailu suurten
äänestäjämassojen suosiosta, mikä heijasteli yleiseurooppalaista suuntausta. Lokakuussa 1944 Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) rekisteröitiin laillisena
yhdistyksenä yhdistysrekisteriin. Puolue ei kuitenkaan ottanut osaa valtiollisiin
vaaleihin SKP:n nimissä, vaan tähän tarkoitukseen perustettiin SKDL. Sen tarkoituksena oli houkutella yhteisen kattojärjestön alle niitä demokraattisesti suuntautuneita äänestäjiä, jotka eivät äänestäisi kommunisteja.37 Vuoden 1961 SKDL:n
liittokokouksessa pääsihteeri Yrjö Enne pyrki selventämään SKDL:n rakennetta.
Hänen mielestään puolueet olivat erillisiä toimijoita, joista SKP edusti ”sosialismiin pyrkivää luokkataistelupuoluetta” ja SKDL sen sijaan poliittista joukkojärjestöä, johon kuului erilaisen maailmankatsomuksen omaavia ihmisiä.38
SKDL:n toiminta perustui alusta saakka SKP:n politiikkaan, koska sen poliittinen osasto päätti kaikista keskeisistä organisaatiokysymyksistä ja henkilövalinnoista. SKP:n politiikkaan vaikuttivat melko suoraan Neuvostoliitosta tulleet
ohjeet.39 Neuvostoliiton vaikutusvalta ulottui vähitellen Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan, ja tultaessa 1970-luvulle termillä ”suomettuminen” tarkoitettiin Suomen
ja Neuvostoliiton liian läheistä poliittista suhdetta.40 Äärivasemmiston toiminnan
huomioiminen ja viime kädessä vastustaminen kuuluivat muiden puolueiden politiikan keskeiseen sisältöön 1940-luvulta lähtien. Niiden oli kuitenkin oltava varovaisia kannanotoissaan Neuvostoliiton kytkösten takia. Sisäpolitiikassa SKDL
pidettiin vaarallisena vastustajana kommunistien luokkataisteluperiaatteen takia.
Uuden puolueen poliittinen voima kävi ilmi heti ensimmäisissä sodanjälkeisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1945. SKDL sai suuren vaalivoiton ja pääsi mukaan kolmen suuren yhteishallitukseen. Tässä toteutui Neuvostoliiton vaatimus
Suomen politiikan suunnanmuutoksesta ja uusista kasvoista. Vuosien 1945 ja
1948 vaalien välistä aikaa hallitsi sosiaalidemokraattien ja kommunistien poliitti37

Zilliacus 1995, 71; Otto Wille Kuusinen totesi puolueen organisaatiosta: "Meille iskusana työläisten
hallinto ei ole mitään muuta kuin salanimi proletariaatin diktatuurille. Me tarvitsemme sitä hallitaksemme raakoja (unripe) työläisiä." Ibidem. SKDL:n jäsenjärjestöjä olivat SKP, Suomen Naisten
Demokraattinen Liitto, Suomen Toverikuntien Liitto, Akateeminen Sosialistiseura ja Sosialistinen
Yhtenäisyyspuolue.
38
SKDL:n VI liittokokouksen pöytäkirja 31.3.−3.4.1961, 54−55. Mf 33. Kansan Arkisto.
39
Lyhyesti esim. Paavonen 1987, 70.
40
”Suomettumisesta” esimerkiksi Vihavainen 1991, passim. Suomettuminen tarkoittaa Vihavaisen
näkemyksen mukaan seuraavaa: ”Kansallista itseymmärrystämme alkoi hallita kuva ylivertaisesta
suuresta naapurista, jonka vaatimuksiin meidän oli kansallinen olemassaolomme sopeutettava.” Vihavainen 1991, 287; Hannu Rautkallio ulottaa suomettumisen alun vuoteen 1956 saakka, jolloin Kekkonen valittiin presidentiksi. Rautkallio 2010, 13−14.
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nen kilpailu työväestön äänistä. SKP:n tavoitteena oli kiistatta sosiaalidemokraattien nujertaminen.41 Myös SDP:n sisällä käytiin linjataistelua siitä, missä laajuudessa yhteistyötä kommunistien kanssa tehtäisiin. Voitolle puolueessa pääsi linjaus, joka suhtautui kielteisesti yhteistyöhön kommunistien kanssa.42 Tämän jälkeen
SDP panosti voimakkaasti vuoden 1948 vaalikamppailuun ja saavutti vaalivoiton
SAK:n vaaleissa ja eduskuntavaaleissa. SKDL pudotettiin vaalituloksen myötä
hallituksesta.43
Äärivasemmisto säilytti yhä merkittävän aseman suomalaisessa puoluekentässä, ja se oli otettava jollakin tavoin huomioon vaaleissa ja vaalien jälkeisissä
hallitusneuvotteluissa. SKDL:n aktiivinen julkinen toiminta lisäsi puolueiden
kilpailua erityisesti työväestön ja maaseudun pienviljelijäväestön äänistä. Kummallakin äänestäjäryhmittymällä oli nyt valittavanaan uusi äänestysvaihtoehto.
Työväestöstä kilpailivat kansandemokraatit ja sosiaalidemokraatit, ja Pohjois- ja
Itä-Suomen maaseudun äänistä taistelivat maalaisliitto ja SKDL.
Maalaisliiton asema maaseudulla vaikeutui, kun SKDL kohdisti politiikkansa
pienviljelijäväestön suuntaan. Maalaisliiton politiikka oli ennen toista maailmansotaa suosinut suurtilallisia, mutta sodan jälkeen puolueen vasen siipi pyrki korostamaan pienviljelijäpolitiikkaa, hyviä Neuvostoliiton suhteita ja joustavampaa
suhtautumista kommunisteihin.44 Maalaisliiton ja kansandemokraattien samankaltainen maaseutupoliittinen ohjelma ei kuitenkaan johtanut puolueiden yhteistyöhön, koska Itä-Euroopassa tapahtuneet maareformit ja maatalouden kollektivointi
saivat maalaisliiton näkemään SKDL pikemminkin suomalaista yhteiskuntajärjestelmää uhkaavana tekijänä.
Sotavuosina 19391945 valtio oli osallistunut voimakkaasti elinkeinoelämän
toimintaan, koska Suomen kaikki käytettävissä olleet resurssit oli pyritty hyödyntämään tehokkaasti sotaponnisteluissa. Suuntaus sai alkunsa talvisodan jälkeisissä

41

Esim. Beyer-Thoma 1990, 13, 73; SDP:n ja SKP:n kiistojen alkuvaiheet esim. Upton 1970, 25−26;
myös Mansner 1984, 124−128, 291−302.
42
Paavonen 1987, 7377.
43
Vasemmiston ”taistelukaudesta” toisen maailmansodan jälkeen H. Soikkanen 1991, passim; tarkemmin ammattiyhdistysliikkeen osalta H. Soikkanen 1991, 132−150; vuoden 1948 vaalitaistelusta H.
Soikkanen 1991, 248−261; myös Beyer-Thoma 1990, 180−196.
44
SKDL:n pyrkimyksistä ”talonpoikaiskysymyksen” osalta esim. Paavonen 1987, 71; maalaisliiton
sodanjälkeisestä tilanteesta myös Paavonen 1987, 7982; Maalaisliiton sodanjälkeisestä asutuspolitiikasta Hokkanen 1996, 250259.
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olosuhteissa. 45 Äärivasemmisto yritti voimistaa valtiojohtoista suuntausta sodan
jälkeen, kun se nosti esiin sosialisointipyrkimyksiä, joilla tähdättiin elinkeinoelämän ottamiseen valtion haltuun.46
SKDL lähti liikkeelle varovaisesti, koska se ei halunnut karkottaa äänestäjiä
liian kovilla vaatimuksillaan. Sosialisoinnin poisjättäminen perustui myös Neuvostoliiton esittämiin toiveisiin.47 Kommunistien tavoitteena oli pyrkiä vähitellen
yhteiskunnalliseen kumoukseen.48 Aluksi SKDL tavoitteli sosialisoinnin asemasta
valtiokapitalismia, jossa ulkomaankauppa, vientiteollisuus ja pankit olisivat valtion hallussa.49 SKDL:n epäröidessä sosiaalidemokraatit yrittivät ottaa sosialisointikysymyksessä aloitteen omiin käsiinsä.50 Helmikuussa 1945 SDP:n puoluetoimikunta vaati valtioneuvostolle lähettämässään kirjelmässä komitean perustamista selvittämään sosialisointikysymystä. Vaatimus tehosi, joten valtioneuvosto
asetti sosialisoimiskomitean pohtimaan, miten yhteiskunnan vaikutusvaltaa voitaisiin lisätä elinkeinoelämässä.51 SDP:n aloitteen jälkeen myös äärivasemmisto
aktivoitui.
SKP:n talouspoliittisessa jaostossa, jossa mukana olivat sekä SKP:n että
SKDL:n edustajat, pohdittiin talouselämän sosialisointijärjestystä. Sosialisointijärjestykseksi esitettiin seuraavaa: 1) pankit ja vakuutuslaitokset, 2) teollisuus
(ensimmäiseksi vientiteollisuus) ja 3) ulkomaankauppa. 52 Vuoden 1947 alussa
SKDL:n eduskuntaryhmä jätti pyrkimyksiinsä liittyvän lakialoitteen, joka oli
melko pitkälle SKP:n talouspoliittisen jaoston suunnitelmien mukainen. Puolue
käytti sosialisoinnin asemasta termiä kansallistaminen, jolla tarkoitettiin sosialismiin siirtymisen esivaihetta. Lakialoitteessa esitettiin, että liikepankit, luotto- ja
vakuutuslaitokset, kaivostoiminta ja voimatalous kansallistettaisiin kokonaan ja
ulkomaankauppa tulisi valtion yksinoikeudeksi.53
45

Esim. Heikkinen − Tiihonen 2009, 331−338; tarkemmin sota-ajan valtiojohtoisesta säännöstelytaloudesta esim. Paavonen 1987, 20−29.
46
Yleiskatsaus esim. Paavonen 2006, 36−38.
47
Lehtinen 2002, 101; T. Soikkanen 1991, 406; Beyer-Thoma 1990, 103.
48
Paavonen 1987, 210.
49
SKDL:n toimintakertomus ajalta 29.10.–31.12.1945, 28–30. Liite n:o 6/SKDL:n liittokokouksen
pöytäkirja 23.–25.3.1946; Huhdan alustus talouspolitiikasta. Liite n:o 7/SKDL:n liittokokouksen
pöytäkirja 23.–25.3.1946. Mf 31. Kansan Arkisto.
50
Lyhyesti Paavonen 2006, 36; tarkemmin Paavonen 1987, 209−215; myös Heikkinen − Tiihonen
2009, 334.
51
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Toisen maailmansodan jälkeen SDP oli aktiivisesti yhteydessä Ruotsiin, koska sitä pidettiin tärkeänä henkireikänä länteen. Niinpä SDP:n talouspoliittinen
linja oli lähellä Ruotsin sosiaalidemokraattien suunnitelmatalousoppia, jossa korostui talouden valtiojohtoisuus.54 Pohjoismaisten vaikutusten myötä SDP vaihtoi
omaa mielipidettään sosialisoinnista. Lokakuussa 1947 SDP:n puoluetoimikunta
päätti, ettei puolueen ollut syytä laatia yksityiskohtaista sosialisointiohjelmaa
vaan puolueen tuli pyrkiä aatteellisella tasolla muiden Pohjoismaiden tavoin demokraattiseen sosialismiin. Talouspolitiikassa puolueen oli tähdättävä tuotannon
lisäämiseen, johon pyrittäessä valtiovalta sai tarvittaessa puuttua elinkeinoelämän
toimintaan ja harjoittaa myös itse tuotannollista toimintaa.55 Sosialisointikeskustelun poliittinen pohja katosi SDP:n linjamuutoksen lisäksi vuoden 1948 eduskuntavaalien tuloksen ja kolmen suuren yhteistyön päättyminen jälkeen.56
Kansandemokraatit eivät luopuneet sosialisointivaatimuksista yhtä helposti
kuin sosiaalidemokraatit. SKDL:n suurimman jäsenjärjestön SKP:n talouspolitiikassa sosialisointi oli yhä 1950-luvun alussa vahvasti mukana. SKP:n tavoitteena
oli 1) koko kapitalistisen järjestelmän kumoaminen, 2) suurten teollisuus-, rahaja vakuutuslaitosten kansallistaminen, 3) maareformi ja 4) kommunistien eli työtätekevän kansanosan nostaminen johtavaan asemaan maan talouden ja valtion
hallinnossa.57 Äärivasemmiston luokkataisteluperiaatteen säilyminen näin vahvana esti SKDL:n pääsyn hallitukseen aina vuoteen 1966 saakka.
Kokoomuksessa suhtauduttiin valtiojohtoisuuteen kielteisesti. Puolueen vuoden 1945 vaaliohjelma heijasti perinteisiä kokoomuksen arvoja: valtion toiminnan
rajaamista vain siihen, mitä yksityinen sektori ei kyennyt hoitamaan, yksityisyritteliäisyyden vapautta ja liian raskaan verotuksen välttämistä. Puolue otti myös
kielteisen kannan kaikkiin sosialisointipyrkimyksiin. Se halusi palata mahdollisimman nopeasti sotaa edeltäneeseen vapaaseen talouselämään ja piti "laimennettuakin sosialismia" vaarallisena. Kokoomus kannatti valtiollista elinkeinopolitiikkaa ainoastaan siinä tapauksessa, että se tarkoitti elinkeinojen edistämistä yksityisen yritteliäisyyden pohjalta.58
54

Paavonen 1987, 36–40.
Paavonen 1987, 220223.
56
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Maalaisliitto suhtautui valtiojohtoisuuteen ja sosialisointiin kokoomusta
avoimemmin. Esimerkiksi puolue oli ollut valmis osasosialisointiin ja valtion
ohjailun laajentamiseen vuoden 1945 vaalien jälkeisessä maalaisliiton, SDP:n ja
SKDL:n hallitussopimuksessa. Maalaisliiton vuoden 1944 lähiajan ohjelmassa
sosialisointiin viittaavia piirteitä olivat esimerkiksi ajatukset sähkönjakelun, vesivoiman ja puhelinliikenteen sosialisoinnista eli siirtämisestä kuntien tai valtion
hoidettavaksi. Täystyöllisyyden saavuttamisessa valtion vahva rooli oli maalaisliiton mielestä täysin sallittua. 59 Vaatimukset sosialisoinnista jäivät 1940-luvulle,
mutta keskustelu jatkui eri muodossa koko 1950-luvun ajan.
Vuonna 1946 Juho Kusti Paasikivi valittiin tasavallan presidentiksi ja Suomen
idänsuhteet alkoivat vakiintua: vuonna 1947 allekirjoitettiin Pariisin rauhansopimus, ja 1948 Suomi solmi Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimuksen. Samalla
Suomi pyrki solmimaan kauppayhteydet Neuvostoliiton kanssa. Vuodesta 1947
lähtien Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa perustui pitkäaikaiseen kauppasopimukseen, joka oli voimassa aina vuoteen 1992 saakka.60
Oma osansa Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kauppavaihdossa oli Suomen ja Neuvostoliiton rauhansopimukseen sisältyneillä sotakorvauksilla, jotka
Suomi sai maksettua vuoteen 1952 mennessä.61 Varsinkin Suomen metalliteollisuuden on katsottu monipuolistuneen sotakorvausten myötä, koska muuten Suomi
ei olisi pystynyt maksamaan sotakorvauksia määrällisesti eikä laadullisesti.62
Suomen elinkeinorakenteen monipuolistumisen osalta on sotakorvausten
merkitys kuitenkin kiistanalainen. Metalliteollisuuden asema oli alkanut vahvistua
jo 1930-luvulla, vaikka metsäteollisuuden tuotteet olivat olleet pitkään Suomen
tärkeimpiä vientituotteita. Sotatarviketeollisuus voimisti Suomen metalliteollisuutta vielä lisää, joten sotakorvausten maksamisessa hyödynnettiin lähinnä olemassa ollutta tuotantokapasiteettia. 63 Yhtään uutta yritystä ei luotu, mutta aikai59
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semmin perustettuja yrityksiä laajennettiin.64 Sotakorvausten maksamisen edellytyksenä voidaan ennen kaikkea pitää metsäteollisuuden suotuisia suhdanteita,
ulkomaisia lainoja, Neuvostoliiton myöntämiä helpotuksia sekä suomalaisten
omaa tahtoa. Sotakorvauksiin käytetyt tuotantopanostukset eivät kuitenkaan riitä
selittämään Suomen taloudellista kasvua 1950-luvulla.65
Jos sotakorvauksiin käytetyt resurssit ja valmistetut tuotteet olisivat jääneet
Suomen omaan käyttöön tai myyty normaalin ulkomaankaupan tavoin esimerkiksi länsimarkkinoille, olisi suomalainen yhteiskunta hyötynyt tästä aivan toisella
tavalla. Nyt kyse oli lähinnä pakkotilanteesta, jonka onnistuneella ratkaisulla
kyettiin luomaan luottamukselliset suhteet Neuvostoliittoon. Pitkien kauppasopimusten myötä vilkastunut ulkomaankauppa Neuvostoliiton kanssa lisäsi teollisuustoimintaa ja siten monipuolisti Suomen elinkeinorakennetta. Jälleenrakennuskaudella syntyneet kauppasuhteet jatkuivat edelleen 1950-luvulla, mutta Suomi alkoi tuolloin myös luoda entistä enemmän poliittisia ja taloudellisia suhteita
myös länsimaihin.
Jalostuksen noin kahden viidesosan osuus tuotannosta oli sodan päättymisen
jälkeen aina 1950-luvulle saakka poikkeuksellisen suuri, koska jälleenrakennus ja
sotakorvaukset vaativat paljon resursseja sekä metsäteollisuuden suotuisat suhdanteet kohottivat jalostuksen osuutta Suomen tuotannollisessa toiminnassa.66 On
muistettava, että jalostukseen laskettiin teollisuustuotannon lisäksi myös rakennustoiminta. Jälleenrakennuskaudella rintamamiesten asuttaminen vilkastutti
rakentamista sekä maaseudulla että kaupungeissa. Lisäksi Lapin sodassa alueen
lähes koko rakennuskanta oli tuhoutunut.67
Kesällä 1948 sosiaalidemokraatit muodostivat K.-A. Fagerholmin vähemmistöhallituksen. Sen myötä Suomessa palattiin ainakin näennäisesti normaalioloihin.
Kokoomus oli hallituksen vankkana tukipylväänä, mutta puolueen eduskuntaryh-
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mä rajasi tuen koskemaan ainoastaan ulkopolitiikkaa. Äärivasemmisto arvosteli
hallitusta voimakkaasti.68
Jälleenrakennuskaudella oli pitkään kärsitty työvoimapulasta, mutta 1940luvun loppupuolella työttömyys alkoi vaivata Suomessa entistä pahemmin. Talvella 1948–1949 työvoimapula muuttui työttömyysongelmaksi. Samanaikaisesti
Suomen väestö kasvoi, kun suuret ikäluokat syntyivät vuosina 1945−1949.69 Tuntuvasti kasvanut syntyvyys tarkoitti yhä suurempaa haastetta työllisyyden hoidon
osalta erityisesti maaseudun elinkeinojen osalta, koska sodan jälkeen päätettiin
hoitaa siirtoväen ja rintamiesten työllistäminen suurelta osin maatalouden avulla.
Vuoden 1944 välirauhansopimukseen sisältyneet alueluovutukset olivat vaarantaneet Suomen elintarvikeomavaraisuuden. Myös siirtoväen asutusongelma oli
ratkaistava. Lisäpaineita aiheuttivat jatkosodan aikana tehdyt lupaukset antaa
rintamamiehille, sotainvalideille ja kaatuneiden perheille viljelysmaata. Sodan
jälkeen annetut lupaukset oli lunastettava. Pyrkimyksenä oli saada koko kansa
työhön, jotta yhteiskuntarauha ei järkkyisi. 70 Tähän tarkoitukseen säädettiin
maanhankintalaki, jolla pyrittiin asuttamaan sekä siirtoväki että rintamamiehet.71
Asutustoiminnan myötä maatalouden rakenne muuttui entistä pientilavaltaisemmaksi, joten maatalouden kykyyn työllistää maaseudun kasvavaa väestöä ei enää
uskottu. Tämä tarkoitti käytännössä suurta tarvetta muuttaa elinkeinopolitiikkaa
monipuolisemmaksi. Käsittelen maanhankintalakia tarkemmin erillisessä käsittelyluvussa.
Työttömyyden nousun seurauksena Pohjois-Suomen teollistaminen nousi
Suomen johtavien poliitikkojen kiinnostuksen kohteeksi, koska suuri osa työttömistä oli nimenomaan Pohjois-Suomessa.72 Työttömyysongelman pahetessa sosiaalidemokraatit suuntasivat katseensa teollistamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
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Fagerholmin I hallitus teki kauaskantoisen elinkeinopoliittisen ratkaisun asettamalla teollistamiskomitean. Sen tehtävänä oli selvittää, mitkä olivat teollistamisen yleiset edellytykset Suomessa, siihen vaadittavien pääomien tarve ja sen saatavuus maan teollistamiseksi. Komitean oli otettava kantaa myös valtion ja yksityisen teollisuuden väliseen työnjakoon. Tavoitteena oli luoda edellytykset maan
teollistamisen edistämiseksi ja samalla Pohjois-Suomen talouden monipuolistamiseksi. Pienteollisuus- ja kotiteollisuuskysymyksen ratkaisu annettiin maaseudun elinkeinokomitealle.73 Teollistamiskomitean linjaukset eivät saaneet puoluekenttää yksituumaisesti taakseen, vaan maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välit
pikemminkin kiristyivät teollistamisvaatimusten noustua julkisuuteen. Puolueiden
välit olivat kärjistyneet jo Fagerholmin I hallituksen suunnitelmista vähentää
valtion menoja ensimmäisenä sodanjälkeisenä hallituksena. 74 Menojen leikkaus
kosketti väistämättä maatalousväestön toimeentuloa.
Ennen vuoden 1950 presidentinvaaleja SDP:n ja maalaisliiton kansanedustajat tekivät vielä yhteisvoimin toivomusaloitteen maaseudun elinkeinojen monipuolistamisesta. Siinä vaadittiin teollisuuden sijoittamista raaka-aineiden läheisyyteen. Valtiovarainvaliokunta kuitenkin hylkäsi aloitteen vedoten teollistamiskomitean työ keskeneräisyyteen. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä ei asiasta keskustelu ja asia hylättiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti.75
Puolueiden yhteistyöhenki alkoi rakoilla erityisesti vuoden 1950 presidentinvaalien yhteydessä, sillä yhtenä osana vaalikamppailua nousi esille maaseudun
elinkeinojen eli käytännössä maatalouden ja teollistamisen välinen ristiriita. Marraskuussa 1949 maalaisliiton presidenttiehdokas Urho Kekkonen hyökkäsi kampanjansa virallisessa avauksessa Kuhmossa Fagerholmin hallituksen politiikkaa
vastaan ja syytti sitä maatalouden harjoittajien tulotason pienentämisestä. Hallitus
oli Kekkosen mielestä keskittynyt täysin teollisuuden laajentamiseen ja suhtautunut väheksyen maatalouteen.76 Maalaisliitto ja Kekkonen olivat tuolloin oppositiossa, joten Kekkonen teki kaikkensa hallituksen kaatamiseksi. Niinpä hänen väit73
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teensä olivat osa vaalikampanjaa. Valmisteilla ollut teollistamiskomitean mietintö
tarjosi Kekkoselle mahdollisuuden korostaa maaseudun ja kaupunkien välistä
ristiriitaa. Tällä tavalla Kekkonen pyrki saamaan taakseen mahdollisimman paljon
maaseudun äänestäjiä. Kekkosen vaalikampanja ei kuitenkaan riittänyt tasavallan
presidentiksi saakka, mutta Paasikiven tultua valituksi Kekkosesta tuli pääministeri.
Poliittinen asetelma Suomessa muuttui, kun äärivasemmiston toiminta palasi
julkiseksi SKP:n perustamisen myötä. Puolueen parlamentaarisesta toiminnasta
vastasi SKDL. Uuden puolueen syntyminen sai aikaan voimakkaan kilpailutilanteen työväen ja maaseudun äänestäjistä. Työttömyyden lisääntyessä alkoi käydä
ilmeiseksi, että elinkeinopolitiikkaa olisi monipuolistettava, sillä maatalous ei
pystynyt enää työllistämään kasvavaa väestöä. Jälleenrakennuskauden perintönä
Suomeen oli muodostunut entistä pientilavaltaisempi maaseutu, jonne sodan jälkeen syntyivät suuret ikäluokat. Kun siirryttiin 1950-luvulle, suomalaisen yhteiskunnan oli ratkaistava suuri elinkeinopoliittinen haaste: millaista talouspolitiikkaa
olisi harjoitettava, jotta maan kehitys jatkuisi suotuisasti? Suomalaisten puolueiden oli ratkaistava, jatkaako entisellä linjalla vai aloittaako voimakas elinkeinojen
monipuolistaminen. Vaarana oli yhteisen tavoitteen liian voimakas politisoituminen, joka saattaisi romuttaa koko elinkeinopoliittisen kehitystyön.
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2

Maaseudun kehittämisohjelmat

2.1

Maaseudun ongelmat nousevat esille

2.1.1 Ensimmäiset maaseudun kehittämisohjelmat
Suomessa poliittista järjestelmää ravistelivat koko 1950-luvun ajan hallituskriisit,
ja hallitukset olivat lyhytikäisiä 1950-luvun alkuvuosina.77 Esimerkiksi Ruotsissa
poliittinen järjestelmä oli vakaampi ja hallitusvastuun kantoi pääasiassa sosiaalidemokraattinen puolue vuodesta 1932 aina vuoteen 1976 saakka. Toisen maailmansodan aikana Ruotsissa oli ollut usean puolueen laajapohjainen hallituskoalitio, jossa mukana olivat sosiaalidemokraatit, talonpoikaispuolue, kansanpuolue ja
oikeisto. Vuosina 1936−39 ja 1951−1957 sosiaalidemokraatit jakoivat talonpoikaispuolueen kanssa hallitusvastuun. 78 Ruotsissa talouspolitiikassa vallitsevaksi
suuntaukseksi nousi sosiaalidemokraattien markkinavoimiin perustuva talouspolitiikka. 79 Ruotsin esimerkki alkoi orastaa Suomessa 1950-luvun lopulla SDP:n
hyvien Ruotsin suhteiden kautta ja vaikutti suuresti 1960-luvun talousratkaisuihin.80
Fagerholmin I hallituksen alulle laittaman teollistamiskomitean mietintö valmistui lokakuussa 1951. Komitea nosti teollisuuden merkittävään asemaan, jotta
kasvavalle väestölle saataisiin riittävästi työpaikkoja. Mietinnön tavoitteena oli
antaa vihjeitä teollisuuden kehittämisohjelmaa ja erityisesti Pohjois-Suomen talouselämän kehittämistä varten. Ohjelma ja sen toteuttaminen eivät kuitenkaan
saaneet johtaa siihen, että yksityistä aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä rajoitettaisiin, vaan teollistamispolitiikkaa olisi harjoitettava yksityisyritysten auttamiseksi,
ja valtion toimilla oli pyrittävä kannustamaan yritystoiminnan harjoittamista.81
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Komitea ei varsinaisesti ottanut kantaa suurten ikäluokkien työllistämiseen,
mutta se nosti teollisuuden mahdollisuudet keskeisiksi kasvavan väestön työllistämisessä. Teollisuuden tarpeet edellyttivät myös ammattikoulutuksen voimakasta
kehittämistä, koska nykyaikaisen teollisuuden katsottiin tarvitsevan ammattitaitoista työvoimaa.82 Komitean työtä voidaan pitää merkittävänä elinkeinopoliittisena avauksena, sillä mietintö oli 1950-luvun ainoa kokonaisvaltainen teollistamisohjelma, joka loi edellytyksiä elinkeinopoliittisen suunnittelun etenemiselle.
Teollistamiskomitean työ heijastui myös hallituspolitiikkaan, ja hallitusohjelmissa alkoi näkyä ajatuksia Suomen elinkeinoelämän monipuolistamisesta. Jo
ennen mietinnön valmistumista Kekkosen I hallituksen ohjelmassa otettiin esille
työttömyyden vähentäminen erillisellä työllisyysohjelmalla, joka pyrki elinkeinoelämän monipuolistamiseen erityisesti syrjäisillä ja työttömyydestä kärsineillä
seuduilla.83 Tästä avauksesta huolimatta maatalouspolitiikka oli keskeisessä asemassa Kekkosen ensimmäisten hallitusten ohjelmissa, joissa pyrittiin maataloustuotannon kannattavuuden ja pienviljelijöiden aseman turvaamiseen valtion aktiivisin toimin.84 Teollistamiskomitean mietinnön myötä elinkeinopolitiikan monipuolistamiskysymys oli saanut alkusysäyksen jo ennen vuoden 1951 vaaleja.
Seuraavana vuonna sotakorvausten päätyttyä oli mahdollisuus aloittaa aktiivinen
elinkeinoelämän kehitystyö.
Maaseudun elinkeinopolitiikka nousi yhdeksi vuoden 1951 eduskuntavaaliteemaksi. Maalaisliiton vaaliohjelmassa nostettiin esille maatalouskysymysten
lisäksi maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, sillä tähän pyrittiin sijoittamalla raskasta ja keskiraskasta teollisuutta maaseudulle ja myöntämällä halpakorkoisia lainoja pienyrittäjille. Vaaliohjelmassa uskottiin, että nämä olisivat tehokkaimmat keinot kansakunnan elinvoimaa tuhoavan maaltapaon ehkäisemiseksi ja toimeentulomahdollisuuksien turvaamiseksi maaseudun nuorisolle.85
Vuoden 1951 eduskuntavaalit päättyivät suurten puolueiden tappioon kansandemokraatteja lukuun ottamatta. SKDL lisäsi paikkamääräänsä viidellä ja sai
yhteensä 43 kansanedustajaa eduskuntaan.86 SKDL:n suuri vaalivoitto hankaloitti
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uuden hallituksen muodostamista, sillä puolue oli otettava jollain tavalla huomioon hallitusneuvotteluissa.
Pääministeri Urho Kekkonen käsitteli hallituskysymystä maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksessa 18.9.1951. Hänen saamiensa tietojen mukaan sosiaalidemokraatit olivat valmiita jättämään kokoomuksen, kansandemokraatit ja kansanpuolueen hallituksen ulkopuolelle. Kokoomus itse halusi hallitukseen, mutta
se ei hyväksynyt kommunistien mukaantuloa. Kekkonen kertoi talouspoliittisesta
ohjelmastaan, jonka hän oli esitellyt maalaisliiton ja SDP:n hallitusneuvotteluissa.
Siinä ei mainittu elinkeinoelämän kehittämisestä, vaan esitettiin ainoastaan vaatimus maatalouden kannattavuuden turvaamisesta.87
Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä pohti hallituskysymystä 20.9.1951.
Väinö Leskinen esitteli hallitusohjelmaluonnoksen, johon kuului muun muassa
maaseudun teollistamisen edistäminen.88 Kekkonen esitteli samaa luonnosta maalaisliiton eduskuntaryhmälle ja totesi SKDL:n jääneen hallituksen ulkopuolelle.
Kansandemokraattien taloudelliset ehdot olivat sellaisia, ettei heitä voinut ottaa
mukaan. Eduskuntaryhmä ei ottanut mitään kantaa SDP:n maaseudun teollistamisesityksiin.89 SKDL:n vaalivoitto oli huomioitu käydyissä neuvotteluissa, mutta hallitukseen puoluetta ei otettu.
Käydyt neuvottelut johtivat Urho Kekkosen III hallituksen syntyyn. Hallituksen päätehtävänä oli vakauttamisohjelman toteuttaminen, jolloin inflaatio saataisiin kuriin ja Suomen talouselämä terveelle pohjalle. Maaseudun osalta ohjelmassa todettiin, että hallitus suhtautui myönteisesti pienviljelijöihin ja pyrki tehokkaasti edistämään maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamista.90 Tällä tavalla
SDP:n teollistamisohjelma näkyi hallitusohjelmassa. Maalaisliiton eduskuntaryhmän vaatimuksissa maaseudun teollistamista ei ollut. Tosin puolueen vaaliohjelmassa oli ollut vaatimus teollisuuden sijoittamisesta maaseudulle, joten asia ei
ollut maalaisliitolle mahdoton hyväksyä.
Koko alkuvuoden 1952 maalaisliitossa pyrittiin aktivoitumaan PohjoisSuomen kehittämiskysymyksessä. Maalaisliiton valistuspäivien jälkeen tehdyssä
luottamuksellisessa muistiossa varoiteltiin, että epäilys maalaisliiton linjasta ajoi
pienviljelijöitä äänestämään vasemmistopuolueita. Tämän takia puolueen ohjel87
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maa olisi uudistettava siten, että siihen kuuluisi niin sanottujen jälkeenjääneiden
alueiden kehittämisohjelma. Alueeseen kuuluivat Oulun, Lapin, Pohjois-Karjalan,
Pohjois-Savon läänit ja eräitä Vaasan läänin alueita. Niissä olisi aloitettava kuivatus-, maanparannus- ja raivaustöitä. Tiestö ja sähköistys piti saada kuntoon ja
alueelle olisi saatava maa- ja metsätalouden ohella pienteollisuutta. Puolueen
työvaliokunnan oli pikaisesti valmisteltava kehittämisohjelma kyseisille alueille
10 miljardin markan puitteissa. 91 Kannattajakadon estämiseksi maalaisliitossa
heräsi tarve monipuolistaa elinkeinopolitiikkaansa.
Maaliskuussa 1952 ilmestyi pääministeri Kekkosen teos Onko maallamme
malttia vaurastua? Se nosti esille Pohjois-Suomen kehittämisen valtionjohtoisen
teollistamispolitiikan avulla. Teosta voidaan pitää ensimmäisenä suomalaista
talouspolitiikkaa hahmotelleena kokonaisesityksenä, jolla oli myös käytännön
merkitystä. Kekkosen tavoitteena oli määrätietoinen Pohjois-Suomen teollistaminen ja pyrkimyksenä siten vähentää kommunismin kannatusta PohjoisSuomessa. 92 Kekkonen käytti teoksessaan tyylikeinona välttämättömyysretoriikkaa, jossa korostui valtion vahva asema teollisuuden kehittämissuunnitelmissa.93
Teoksessaan Kekkonen oli lähes varma, ettei Pohjois-Suomeen rakennettaisi
yhtään teollisuuslaitosta. Yksityiset teollisuusyritykset eivät lähtisi PohjoisSuomeen ennen kuin Etelä-Suomen laajenemismahdollisuudet olisivat loppuneet.
Kekkosen näkemyksen mukaan Pohjois-Suomessa oli paljon käyttämättömiä
resursseja, kuten raaka-ainevaroja ja työvoimaa, joita oli selvästi enemmän saatavilla kuin Etelä-Suomessa. Suureksi ongelmaksi muodostui Pohjois-Suomen teollisuushankkeiden rahoituksen järjestäminen. Hän tuli siihen tulokseen, että valtion
piti ottaa merkittävä rooli investointien rahoittamisessa.94
Onko maallamme malttia vaurastua? -teoksen maatalouspoliittisessa osiossa
korostui maatalouden rationalisoimistarve, mutta pakolla toteutettu maatalouden
rakennemuutos oli Kekkosesta suuri onnettomuus. Kekkonen piti selvänä, että
joka tapauksessa teollisuus tuli saamaan tarvitsemansa työvoiman, sillä siitä kertoivat Ruotsin autioituvat maalaiskylät. Oli kuitenkin yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukaista ylläpitää liian suurta eroa teollisuuden ja maatalouden tuottavuu-
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den välillä. Tästä syystä maataloudessa olisi tehtävä rationalisointeja ja lisäinvestointeja, jotta maatalouden ja teollisuuden tuotantoero pienenisi.95
Kokoomuksessa Kekkosen visiot leimattiin ”hiipiväksi sosialismiksi". Erityisesti Tuure Junnilan mielestä ei ollut sopivaa, että valtiojohtoista teollistamista
esitti porvarillinen pääministeri. Junnilan mielestä Pohjois-Suomen teollistamisen
pystyi hoitamaan yksityinenkin sektori. Kokoomuksen taholta kirjaa arvosteltiin
aina sopivan tilaisuuden tullen.96
Talouselämän pakinoitsija Ekonomisti (Jaakko Kahma)97 ihmetteli pääministerin näkemystä siitä, että yksityistä yrittäjyyttä voitiin Suomessa harjoittaa ainoastaan valtion tuella. Teoksessa myös esitettiin ainoastaan vanhaa reseptiä eli
valtion investointien lisäämistä Pohjois-Suomessa. Kahma kaipasi Onko maallamme malttia vaurastua? -teokseen vaihtoehtoisia malleja, kuten verotuksen
alentamista ja omatoimisen yritteliäisyyden tukemista.98
SDP:n mielestä maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamisessa keskeistä
oli ollut teollistaminen valtionyhtiöiden avulla, joten periaatteessa Kekkosen esittämien teesien olisi luullut sopivan sosiaalidemokraateille. 99 Onko maallamme
malttia vaurastua? kuitenkin koetteli SDP:n hermoja, sillä se vahvisti Kekkosen
ja maalaisliiton imagoa Pohjois-Suomen puolustajana. Myös maalaisliittoa hämmensi oman puolueen pääministerin teollistamisinto.100 SDP ei pitänyt siitä, että
sen teollistamisajatuksiin sekaantui maalaisliittolainen poliitikko. Maalaisliitossa
oltiin hämmentyneitä puolueen johtavien poliitikkojen teollisuusmyönteisistä
näkemyksistä, kun puolueen olisi pitänyt rivikannattajien mielestä keskittyä maatalouskysymyksiin.
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Kekkosen vanavedessä Johannes Virolainen otti esille maalaisliiton puoluevaltuuskunnassa teollistumisesta johtuvan maaltapaon erityisesti Vaasan läänistä
ja Pohjois-Suomesta. Hän näki puolueen olevan tienhaarassa: oliko maalaisliitto
tuottajapuolue vai kannattajia tuottajaväestön ulkopuolelta keräävä yleispuolue.
Maalaisliiton politiikan lähiajan tärkeimmäksi tavoitteeksi hän nosti maaseudun
yleisten olojen kehittämisen, mikä vaati elinvoimaisen maa- ja metsätalouden
lisäksi maaseudulla sijaitsevaa teollisuustuotantoa. Puolueohjelmaan oli sisällytettävä Pohjois- ja Itä-Suomen ongelmien ratkaisumalleja, koska ainoastaan maalaisliitto pystyi estämään marxilaisen sosialismin ja kommunismin voiton. Käydyssä
keskustelussa Virolainen korosti maaseudun pienteollisuutta, jota ei saanut päästää puolueen käsistä. 101 Maaseudun kehittäminen liittyi siis kannattajakunnan
säilyttämiseen maaseudulla ja myös kommunismin vastaiseen taisteluun. SKDL
oli maalaisliiton päävastustaja, kun kyse oli pienviljelijöiden äänistä. Pienteollisuus oli sen tähden turvallisempi vaihtoehto kuin suurteollisuus, jossa vahvat
ammattiliitot veisivät maalaisliiton kannattajat omiin riveihinsä.
Johannes Virolainen valmisteli ennen kesän 1952 puoluekokousta luonnoksen
maalaisliiton talousohjelmaksi. Siinä hän ei ollut valmis kasvattamaan valtion
roolia talouselämässä ainakaan yhtään nykyistä suuremmaksi. Lähtökohtana oli
muuttoliikkeen ehkäiseminen siten, että maaseudulta koneellistumisen takia vapautuvaa väestöä sijoitettaisiin maan itä- ja pohjoisosiin perustettaville uusille
tiloille. Tämän lisäksi teollisuutta olisi sijoitettava tasaisemmin Suomen eri osiin
ja erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota vajaatyöllisyysalueiden elinkeinoelämän
monipuolistamiseen. 102 Virolaisen maaseudun kehittämislinjat alkoivat muotoutua jo melko varhain koko maan kehittämisen suuntaan.
Johannes Virolainen esitteli näkemyksiään kesän 1952 maalaisliiton puoluekokouksessa Sotkamossa. Maaltapaon ehkäisykeinoksi hän nosti esille ajatuksen
puolueen kannattajakunnan laajentamista maataloustuottajiin kuulumattoman
väestön piiriin. Maaseudun teollistamisesta ei saanut muodostua maatalouden ja
muun elinkeinoelämän vastakkainasettelua, sillä sen piti tapahtua sellaisten toimenpiteiden avulla, joiden ansiosta ihmiset löytäisivät riittävän toimeentulon
Suomesta. 103 Virolaisen puheenvuoro vaikutti puoluekokouksen julkilausumaan,
jossa perinteisten maatalouspoliittisten linjausten lisäksi oli avaus teollistamisen
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suuntaan: puolueen oli kiinnitettävä huomiota maaseudun teollisuuden kehittämiseen ja keskityttävä erityisesti pienteollisuuteen.104
Virolaisen näkemykset huomattiin myös porvaririntamalla. Talouselämälehdessä toimitusjohtaja Jaakko Kahma piti Virolaisen puoluekokousalustusta
mielenkiintoisena ja tervetulleena, koska maalaisliitto oli aikaisemmin profiloitunut pelkästään tuottajien etuja puolustavaksi puolueeksi. Hän kuitenkin rohkeni
epäillä, ettei puoluekokouksen julkilausumalla ollut juuri mitään käytännön merkitystä. Maaseudun teollistaminen ja erityisesti teollisten pienyritysten perustaminen vaati halua ja kykyä perehtyä niihin liittyviin monimutkaisiin kysymyksiin,
mutta toistaiseksi ei maalaisliitossa kumpaakaan ollut juuri näkynyt.105
Vuoden 1952 puoluekokouksen jälkeen Johannes Virolaisen aktiivinen kehittämistyötyö keskeytyi hetkeksi. Hän oli pyrkinyt maalaisliiton puoluesihteeriksi
ja laskenut eduskuntaryhmässä nauttimansa kannatuksen varaan. Puoluesihteeriksi valittiin Arvo Korsimo 200 äänellä Virolaisen saadessa vain 119 ääntä. Valintaa
voidaan pitää linjavaalina eli K-linjan106 voittona, sillä Urho Kekkonen oli suositellut Korsimoa puoluesihteeriksi.107 Linjavaali koski myös puolueen elinkeinopoliittisia linjauksia.
Virolainen oli katkera kärsimästään tappiosta ja koki joutuneensa syrjään kaikista tehtävistä. Kesän 1952 Virolainen keskittyi tilansa hoitoon. Vuoden 1952
joulukuun alusta lukien Virolaisesta tuli Kekkosen sihteeri. 108 Voidaan tietysti
ajatella, että Virolaisen aktiivisuus ennen kesän 1952 puoluekokousta johtui hänen halustaan päästä puoluesihteeriksi. Virolainen jatkoi tappiostaan huolimatta
maaseudun elinkeinojen kehittämistyötä, joten katsoisin hänen pyrkineen tosissaan elinkeinojen monipuolistamiseen jo 1950-luvun alussa. Valitettavasti Virolaisen suunnitelmat viivästyivät 1960-luvulle saakka.
Kekkosen III hallitus oli pitkäikäinen, mutta se kaatui sosiaalidemokraattien
ja maalaisliiton kiristyneisiin väleihin. Talouspolitiikan osalta SDP torjui Kekkosen laatiman K-ohjelman, jolla pyrittiin vientiteollisuuden ongelmien ratkaisemiseen. Myös tulevaisuudessa häämöttävät presidentinvaalit kiristivät puolueiden
välejä.109
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Maaseudun monipuolistamiskysymys nousi julkisuuteen vuoden 1950 presidentinvaalien yhteydessä. Presidenttiehdokas Urho Kekkonen pyrki vaalitaktisista
syistä luomaan vastakkainasettelua teollisuuden ja maaseudun elinkeinojen välille.
Valittua strategiaa voidaan pitää vastauksena sosiaalidemokraattien vähemmistöhallituksen käynnistämälle teollistamisen edellytyksiä tutkivalle komiteatyölle.
Presidentinvaalien jälkeen Kekkosesta tuli pääministeri. Tässä tehtävässä hän
innostui maaseudun elinkeinojen monipuolistamisesta ja erityisesti valtiojohtoisesta Pohjois-Suomen teollistamisesta. Ajatus ei saanut julkisuudessa tukea yhdeltäkään puolueelta. Kekkosen avaus nosti kuitenkin Pohjois-Suomen elinkeinojen
monipuolistamiskysymyksen julkisuuteen. Maalaisliitto alkoi profiloitua maaseudun elinkeinojen monipuolistajana. Puolue pyrki tällä tavalla vastaamaan sosiaalidemokraattien teollistamispolitiikkaan. Keskeiseksi henkilöksi nousi Johannes
Virolainen, joka pyrki monipuolistamaan maalaisliiton maaseutupolitiikkaa. Hän
puolusti Kekkosta enemmän yrittäjätoimintaa ja halusi välttää liiallista valtion
vaikutusvallan kasvattamista talouselämässä. Voidaan siis sanoa, että Kekkonen
edusti maalaisliitossa lähes täysin omaa linjaansa. Uusien avausten vieminen
käytäntöön oli kuitenkin vaikeaa, sillä toistuvat hallituskriisit vaikeuttivat pitkäjänteistä suunnittelua koko 1950-luvun ajan.
2.1.2 Puolueet hakevat omaa linjaansa
Kekkosen III hallituksen tilalle muodostettiin Kekkosen IV hallitus. Sen taival jäi
kuitenkin lyhyeksi. Hankalan sisäpoliittisen tilanteen taustalla olivat maalaisliiton
ja SDP:n riidat harjoitetusta talouspolitiikasta.110 Kekkosen IV hallitusta seuranneen Tuomiojan hallituksen syntyyn liittyi Urho Kekkosen, Teuvo Auran ja Sakari
Tuomiojan välirikko. Pääministeri Kekkosen ollessa ulkomailla Aura ja Tuomioja
kävivät keskusteluja hallituksen laajentamisesta sosiaalidemokraateilla. Aloite
neuvotteluista oli lähtöisin Kekkoselta, mutta käytyjen neuvottelujen jälkeen
Kekkonen näytti jäävän hallituksen ulkopuolelle. Kekkosen IV hallituksen kaaduttua muodostettiin Tuomiojan hallitus, jossa Teuvo Aura toimi kauppa- ja teollisuusministerinä.111 Kekkosta ei hallitukseen otettu.
Tuomiojan hallituksen tavoitteena oli työmahdollisuuksien turvaaminen,
työmarkkinoiden säilyttäminen rauhallisina, työtehokkuuden ja tuotannon lisää-
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minen sekä rahan arvon pitäminen vakaana. Elinkeinopolitiikan osalta hallitus
pyrki turvaamaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset, alentamaan teollisuuden tuotantokustannuksia ja edistämään teollista tuotantoa. Hallitusohjelmassa
kiinnitettiin huomiota myös pienyrittäjyyteen.112 Tuomiojan hallitus oli niin lyhytikäinen, ettei se saanut aikaan suuria muutoksia.
Presidentti Paasikivi hajotti eduskunnan 8.12.1953 ja määräsi järjestettäväksi
uudet vaalit. Väinö Leskinen aloitti maalaisliittoa vastaan suunnatun vaalikampanjan, jossa hän vaati maalaisliiton murskaamista.113 SDP:n ja maalaisliiton välit
kiristyivät entisestään vuoden 1956 presidentinvaalien lähetessä.
Vuoden 1954 vaaleissa maalaisliiton strategiana oli kasvattaa kannatustaan
SKDL:n kustannuksella siten, että puolueen vaaliohjelmassa huomiota kiinnitettiin erityisesti pienviljelijöihin ja myös muihin maaseudun asukkaisiin. Samalla
kuitenkin pidettiin yllä kommunismin vastaisia näkemyksiä, jotta vältettäisiin
puolueen kannattajien siirtyminen muihin porvaripuolueisiin.114 Jälleen olennaisimmaksi tekijäksi muodostui mahdollisimman suuren vaalikannatuksen saavuttaminen. Tämän takia liian radikaalit elinkeinopoliittiset linjaukset olisivat saattaneet muuttaa pienviljelijöiden äänestyskäyttäytymistä.
Myös kansandemokraatit olivat kiinnostuneita Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittämisestä. SKDL:n eduskuntaryhmän käsitellessä vuoden 1954
eduskuntavaaliohjelmaa Pohjois-Suomen kansanedustajat vaativat konkreettisia
toimia Pohjois-Suomen teollistamiseksi. Yrjö Murto (skp.) korosti puheenvuorossaan, ettei SKDL ollut kyennyt samanlaiseen teollistamispolitiikkaan kuin maalaisliitto Kekkosen johdolla. Hänen mielestään kansandemokraattien oli tuotava
selkeäsi esille teollistamisvaatimusten yhteydessä, ettei se ollut kapitalistisen
yksityistalouden kannalla.115 Äärivasemmistossa valtiojohtoinen teollistamispolitiikka oli ensisijainen maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiskeino.
Maalaisliittoa ei murskattu maalisvaaleissa 1954 (7.–8.3.1954). Puolueiden
kannatusluvut pysyivät lähes ennallaan kokoomuksen kärsiessä suurimman tappion neljän kansanedustajan menetyksellään. Vaalitulos oli SDP:lle ja erityisesti
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Väinö Leskiselle suuri pettymys.116 Heikosti menneiden vaalien takia puolueissa
alettiin vaatia ohjelmauudistuksia.
Kokoomuksessa puolueohjelmaa haluttiin uudistaa siten, että talouspoliittiset
uudistukset ja työllisyyskysymys saataisiin hoidetuksi myönteisellä tavalla. Vaaleissa kärsityn tappion myötä kokoomuksessa tultiin siihen tulokseen, ettei puolueen kannattanut koko ajan hyökätä valtiojohtoisuutta vastaan yleisellä tasolla.
Puolueen oli kuitenkin pidettävä kiinni siitä, ettei valtiojohtoisuus rajoittaisi yksityisyrittäjyyttä.117 Kokoomuksen oli pakko tarkentaa näkemyksiään, vaikka se oli
yrittäjyyteen keskittynyt porvaripuolue. Kokoomus oli vaarassa jäädä syrjään
hallituspolitiikasta, kun maalaisliitto oli aktivoitunut sekä valtiojohtoisessa elinkeinopolitiikassa että maaseudun pienteollisuudessa.
Ennen vuoden 1954 eduskuntavaaleja maalaisliiton keskushallitukselle oli
esitetty toiveita, että maalaisliitto tekisi jotain Pohjois-Suomen rakenteellisen
työttömyyden helpottamiseksi. Alueelta saapunut lähetystö oli toivonut teollisuutta, kaivostoimintaa ja pienteollisuutta. 118 Lähetystön esittämät ajatukset saivat
vastakaikua, sillä ennen vuoden 1954 puoluekokousta Johannes Virolainen esitteli
puolueen keskushallitukselle muistion maaseudun köyhien aseman ja erityisesti
pienviljelijäväestön olojen parantamisesta. Samalla hän otti esille hajasijoituspolitiikan suuntaviivat, jotka tähtäsivät talouselämän ja kulttuurielämän desentralisaatioon eli hajauttamiseen maan eri puolille. Tämä oli Virolaisen mielestä koko
Suomen etu.119 Virolaisen esittämien ajatusten tarkoituksena oli estää maaltapakoa ja myös vähentää äärivasemmiston kannatusta maaseudulla.
Seuraavana kesänä maalaisliitto pyrki saamaan tarkempia tietoja maaseudun
mielialoista. Puoluesihteeri Arvo Korsimo teki Suomen Yhteiskunnan Tuen (SYT)
rahoilla kiertomatkan kesä- ja heinäkuussa 1954 tavoitteenaan selvittää maaseudun poliittista ilmapiiriä vaalien jälkeen.120 Suomen Yhteiskunnan Tuki -säätiö oli
perustettu vuonna 1952 jatkamaan kommunisminvastaista porvariaktivismia ja
välirauhansopimuksessa lakkautettujen järjestöjen henkistä perinnettä. Järjestön
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toimintaan pyrittiin saamaan porvaripoliitikkoja: erityisesti maalaisliiton saamista
mukaan säätiön toimintaa pidettiin tärkeänä.121
Korsimon matkalla kävi ilmi, että kommunistien kiihotusta esiintyi PohjoisSuomessa erityisesti "mökkiläisten keskuudessa ja työttömyystyömailla". Useilla
alueilla tarvittiin puunjalostuslaitoksia työttömyyden nujertamiseksi. Yhteenvetona Korsimo totesi, että esimerkiksi uusi asutuslaki ja lisämaalaki olisi saatava
aikaan. Maaseudun perusluottokysymyksen hoitoon olisi löydettävä 2530 miljardin ulkomainen laina, jota voitaisiin käyttää myös pienteollisuuden kehittämiseen. Metsätyömiehille oli yritettävä saada esimerkiksi 20 prosentin veronalennus,
koska esityksen läpimeno toisi puolueelle runsaasti ääniä.122 Myös muissa vuoden
1954 eduskuntavaalien jälkeisissä selvityksissä kävi ilmi, ettei asutustoiminta
ollut kitkenyt kommunismia, vaan se oli pikemminkin luonut maaseutukuntiin
otollisia alueita SKDL:n kannatuksen nousulle. 123 Harjoitettu asutustoiminta ei
siis välttämättä tuonut maalaisliitolle lisää kannattajia, vaan äänet näyttivät menevän kansandemokraateille.
Myös sosiaalidemokraattien keskuudessa alettiin miettiä uusia ratkaisumalleja maaseudun hyväksi, kun vaalit eivät olleet menneet puolueen kannalta niin
hyvin kuin oli suunniteltu. Sosiaalidemokraattien Pienviljelijäin Neuvottelukunta
toivoi SDP:n eduskuntaryhmältä tarmokkaita toimenpiteitä suurteollisuuden perustamiseksi Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomeen, koska kyseisillä alueilla työttömyyden lisäksi myös syntyvyys oli korkea. Maalaisliiton ajama pienteollisuus ei
ollut riittänyt parantamaan kyseisten alueiden työllisyyttä. Jos suurteollisuutta ei
kyseisille alueille saatu, korpikommunismi ja maalaisliittolaisuus saivat yhä
enemmän kannatusta. Sen sijaan suurten teollisuuslaitosten avulla oli mahdollista
muokata kyseisillä alueilla SDP:lle myönteistä ilmapiiriä. 124 SDP:n eduskuntaryhmä innostui asiasta, ja useissa puheenvuoroissa pidettiin maaseudun teollistamista tärkeänä. Ryhmä päätti, että asiasta laadittaisiin eduskunta-aloite.125 Kilpailu maaseudun äänistä näytti nyt kiinnostavan puolueita laajasti.
Vaalien jälkeen muodostetussa Törngrenin hallituksessa palattiin maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien yhteistyöhön. Hallitusohjelmassa pidettiin tärkeänä
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asutustoiminnan jatkamista ja erityisesti pienviljelmien elinkelpoisuuden parantamista. Muista kysymyksistä nostettiin esille täystyöllisyyden turvaaminen, johon pyrittiin tuotannon laajentamisen ja kehittämisen avulla. Tähän tavoitteeseen
hallitus pyrki maatalouden, teollisuuden ja muun tuotantoelämän kehityksen ja
kannattavuuden edellytysten parantamisella. Rakenteelliseen työttömyyteen ja
kausityöttömyyteen oli erityisesti puututtava. Törngrenin hallituksen ohjelmassa
otettiin esille myös talouselämän hajasijoittaminen ja koko maan tasapuolinen
kehittäminen maaseudulla ja kaupungeissa.126 Tämä oli ensimmäinen kerta 1950luvulla, kun hallitus otti ohjelmassaan esille teollisuuden ja elinkeinoelämän hajasijoituksen.
Maalaisliiton vuoden 1954 puoluekokouksessa puolueen kenttäväelle esiteltiin puoluejohdon ajatukset elinkeinopolitiikan monipuolistamisesta. Johannes
Virolainen selitti ajatustaan, jossa maaseutua kehitettäisiin hajauttamalla yhteiskunnan toimintoja maan eri osiin. Samassa yhteydessä hän otti esille maaseudun
pienteollisuuden, jonka puolesta vain maalaisliitto taisteli mutta sai molemmilta
kansanpuolueilta vain sivustatukea. Muut puolueet suhtautuivat pienteollisuuteen
enemmän tai vähemmän kielteisesti. Maaseudun elinkeinojen monipuolistuminen
vaati Virolaisen mielestä alueelle myös puunjalostusteollisuutta. Puoluekokouksen julkilausumassa Virolaisen ajatukset eivät juuri näkyneet. Siinä korostettiin
asutustoiminnan jatkamista, halpakorkoisen lainan tarvetta maataloustuotannon ja
pienteollisuuden kehittämiseksi ja maaseudun nuorison ammattikoulutuksen lisäämistarvetta.127 Virolaisen esittämät ajatukset olivat menneet vähän eteenpäin
pienteollisuuden lainatarpeen huomioimisen osalta. Maatalouskysymysten hoitaminen oli kaikesta huolimatta yhä maalaisliiton politiikan perustana.
Punamultayhteistyö arvelutti sosiaalidemokraatteja. Yhtenä ongelmakohtana
pidettiin puolueiden erilaisia elinkeinopoliittisia linjauksia. Esimerkiksi kesällä
1954 SDP:n puolueneuvostossa Väinö Leskinen piti mahdollisena, että maalaisliiton kanssa riidan aiheeksi saattoivat nousta puolueiden eriävät käsitykset teollisuuden asemasta. Hänen mielestään SDP ajoi maalaisliittoa voimaperäisemmin
suurteollisuutta koko teollisuuden piirissä, mutta maalaisliitto halusi edistää vain
pienteollisuutta.128
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Leskisen epäilyksistä huolimatta maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit aloittivat
keskustelut uuden hallituksen muodostamisesta. Emil Skog (sd.) tiedusteli Urho
Kekkoselta halukkuutta pääministeriksi, jos palkansaajien ja viljelijöiden edut
ratkaistaisiin oikeudenmukaisesti. Kekkosen suostuttua neuvottelut alkoivat syyskuussa. Elokuussa 1954 SAK oli vaatinut joko palkankorotuksia tai elinkustannusindeksin pudottamista ja varoittanut lokakuussa uhkaavasta yleislakosta.
SAK:n vaatimukset sisältyivät hallitusneuvotteluiden lopulliseen sopimukseen.
Kekkonen esitti maalaisliiton eduskuntaryhmälle SDP:n ehdotuksen hyväksymistä, koska vastineeksi puolue saisi maataloustulon vakautuksen ja lisämaalain.
Eduskuntaryhmä hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen Kekkosen ehdotuksen äänin 23–22. Käydyssä keskustelussa epäiltiin, että näillä ehdoilla maaseutu autioituisi. Niukimmalla mahdollisella enemmistöllä syntyi viimeinen puhdas punamultahallitus, Kekkosen V hallitus.129
Kekkosen V hallitus pyrki maatilojen elinkelpoisuuden parantamiseen valmistelemalla viipymättä lakiesityksen lisämaalaiksi, normaaliajan maankäyttölaiksi ja tilojen osittamisrajoituksiksi.130 Kaikki tavoitteet eivät onnistuneet, esimerkiksi maankäyttölaki juuttui opposition ja sosiaalidemokraattien vastustuksen
takia valiokuntakäsittelyyn. Kekkosen pyrkimyksenä oli estää maankäyttölain
avulla maaltapakoa. Samaan päämäärään liittyivät myös Kekkosen ajatukset maaseudun sivuelinkeinojen tukemisesta. Kekkonen palasi myös Pohjois-Suomen
teollistamisajatuksiin, mutta hän laajensi suunnitelmat koskemaan myös Itä- ja
Keski-Suomea. Teollistamisajatusten hidas eteneminen johtui Kekkosen mielestä
jatkuvista periaatteellisista riidoista, tapahtuisiko Pohjois-Suomen teollistaminen
yksityisen vai valtion pääoman avulla. Kekkonen itse korosti valtion roolin ensisijaisuutta yhteistyössä yksityisen pääoman kanssa.131
Talvella 1955 pohjoissuomalaiset kansanedustajat esittivät maalaisliiton
eduskuntaryhmässä pitkän tähtäimen suunnitelman tekemistä maaseudun väestön
työllistämiseksi. Pääministeri Kekkonen ei tyrmännyt ajatusta, vaikka valtioneuvosto oli jo asettanut toimikunnan sitä pohtimaan. Samanlaista suunnitelmaa haluttiin myös Pohjois-Savoon, koska myös sen elinkeinoelämä oli jäänyt kehityksestä jälkeen. Ryhmä päätti, että ryhmävaltuuskunta perustaisi kaksi toimikuntaa,
toisen pohtimaan työllisyyskysymyksiä ja toisen maataloustuotantopoliittisia
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kysymyksiä. 132 Kenttäväen pyynnöt maaseudun elinkeinojen monipuolistamisesta herättivät sentään keskustelua maalaisliiton eduskuntaryhmässä.
Kesällä 1955 Kekkonen otti osaa keskusteluun kirjoittamalla Talouselämälehteen. Artikkelissaan hän korosti Pohjois-Suomen teollistamisessa yksityisten ja
valtion voimavarojen yhteistyön tärkeyttä. 133 Myöhemmin samana vuonna Talouselämässä oli Itä-Suomen teemanumero, jossa filosofian maisteri Ahti Karjalainen kirjoitti köyhyyden karkottamisesta teollistamisen ja maatalouden rationalisoinnin avulla.134
Syyskuussa 1955 maaseudun autioitumiskysymys nousi esille maalaisliiton
ryhmävaltuuskunnassa. Kun asia vietiin eduskuntaryhmän käsiteltäväksi, se pohti
ongelmaa lähinnä maidon ja lihan tuottajahintojen korotusten näkökulmasta.
Eduskuntaryhmä päätti laatia maatalouden vaikean aseman takia julkilausuman ja
lähestyi hallitusta kirjelmällä tilanteen korjaamiseksi.135 Eduskuntaryhmässä elinkeinojen monipuolistamista ei pidetty ajankohtaisena, vaan ryhmä keskittyi oman
äänestäjäkunnan etujen puolustamiseen. Maalaisliitto pyrki aktiivisiin toimenpiteisiin toisaalla, ja Johannes Virolaisen aktiivisuus näkyi erityisesti valtakunnansuunnittelun saadessa lisäresursseja.
Valtakunnansuunnittelun synty sijoittuu Kekkosen III hallituksen alkuvaiheisiin. Puolueen johtavista poliitikoista Johannes Virolainen oli ollut aktiivisesti
mukana valtakunnansuunnittelun kehittämisessä 1950-luvun alusta lähtien. Hän
oli käsitellyt maaseudun elinkeinojen monipuolistamista jo teoksessaan Maaseutuhenkinen elämänkatsomus (1949). Siinä hän piti tärkeänä teollisuuden hajasijoitusta maaseudulle ja esitti maaseudun pienteollisuuden kehittämistä, mikä mahdollistaisi nuorison asumisen kotiseudullaan.136
Virolainen oli ollut mukana Jaakko Kahman johtamassa pien- ja käsiteollisuuteen keskittyneessä komiteassa. Virolaisen oman näkemyksen mukaan valtakunnansuunnittelun alkuna voitiin pitää Aino Luostarisen (ml.) eduskuntaaloitetta vuoden 1950 valtiopäivillä. Sen myötä valtioneuvosto asetti lokakuussa
1951 valtakunnansuunnittelukomitean, jossa Johannes Virolainen toimi puheenjohtajana. Komitean tehtävänä oli valtakunnansuunnittelun organisaation luomi132
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 24.2.1955. Mf 46. KMA; Suomenselän-Kalajokilaakson
sekä Ylä-Savon neuvottelukunnan kirjelmä 26.10.1954 valtioneuvostolle. Kansio 21/27. UKA.
133
Urho Kekkonen, "Pohjois-Suomi  tulevaisuutemme reservi" (art.). Talouselämä 2627/1955, 829.
134
Talouselämä 3233/1955, 915.
135
Maalaisliiton eduskuntaryhmän valtuuskunnan pöytäkirja 22.9.1955 ja Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 22.9.1955. Mf 46. KMA.
136
Virolainen 1949, 8791, 104107.

50

nen ja valtakunnansuunnittelun edistäminen. Viiden vuoden aikana pyrittiin luomaan kuva Suomen maassamuutosta ja siirtolaisuudesta, laatimaan yhteenveto
maatalouden ja teollisuuden tilasta ja niiden kehittämismahdollisuuksista. Samalla
tehtiin niin sanottu tyyppikuntakysely, jonka tarkoituksena oli selvittää eri puolilla
maata sijaisevien työttömyysalueiden vaikeimpia ongelmia. Valtakunnansuunnittelukomitea pohti esimerkiksi maaseudun liikatyövoiman sijoittamista ja muuttoliikkeen ehkäisemistä. Teollisuuden mahdollisuuksia pidettiin merkittävänä, sillä
sen arvioitiin työllistävän noin 10 000 uutta työntekijää vuosittain.137 Valtakunnansuunnittelun avulla maalaisliitto yritti estää maaltapakoa kaupunkeihin ja
ulkomaille.
Suunnitelmat valtakunnansuunnittelutoimiston perustamisesta valmistuivat
ennen vuoden 1956 presidentinvaaleja. Toimiston tehtävänä oli käsitellä koko
valtakunnan kehittämistä. Johannes Virolaisen laatimassa luonnoksessa ehdotettiin viraston toiminnan aloittamisesta vuoden 1956 alusta lukien. Samalla Virolainen ehdotti valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen perustamista. Hän kiirehti
toimiston perustamista, koska sosiaalidemokraatit olivat aktiivisia teollistamislinjalla ja maalaisliitto voisi keskittyä maaseutulinjaan.138 Johannes Virolainen oli
valtakunnansuunnittelun osalta perehtynyt aihepiiriin jo useiden vuosien ajan,
joten hän halusi toimintaan lisäresursseja.
Valtakunnansuunnittelukomitea lähestyi asiassa myös pääministeri Kekkosta
ja toivoi kirjeessään, että pääministeri ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin valtakunnansuunnittelutoimiston perustamiseksi. Kekkonen innostui asiasta, koska kirjeen
alkuun hän on kirjoittanut: "Ahti, tästä on valmisteltava esitys valtioneuvostossa."139. Kun pääministeri Kekkonen piti asiaa tärkeänä, suunnitelmat lähtivät etenemään vauhdilla.
Valtakunnansuunnitteluneuvoston johtajaksi esitettiin Johannes Virolaista ja
aloituspäiväksi seuraavan vuoden helmikuun ensimmäistä päivää. Lopulta organi-
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saatioksi muodostui kesällä 1956 valtakunnansuunnittelutoimisto ja -neuvosto.140
Myös maalaisliitossa Virolaisen asema elinkeinopolitiikassa vahvistui. Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunta asetti hänen ehdotukseensa perustuen taloudellisen suunnitteluelimen, johon kuuluivat Vieno Johannes Sukselainen, Johannes Virolainen ja Kusti Eskola. Uuden organisaation oli tarkoitus helpottaa maalaisliiton tavoitteiden ajamista ja vastata sosiaalidemokraattien esittämiin elinkeinopoliittisiin esityksiin.141
Maalaisliiton hallituskumppani SDP aktivoitui Pohjois-Suomen teollisuuskysymyksessä. SDP:n puolueneuvoston vuoden 1955 poliittisessa katsauksessa
todettiin, että kansan elintason kohottamiseksi oli myös vajaatyöllisyysalueet
saatava tuottavan työn piiriin. SDP:n järjestöväki Lapissa, Pohjanmaalla ja itäisiltä raja-alueilta oli jo vuosikausia vaatinut työttömyystöihin käytettyjen varojen
sijoittamista perusraaka-aineita jalostavien tuotantolaitosten perustamiseen. Valtionyhtiöiden olisi oltava tässä aloitteellisia, koska yksityinen pääoma ei ollut kyseisistä alueista kiinnostunut. Jotta suunnitelma onnistuisi, sosiaalidemokraattien
oli kyettävä yhteistyöhön maalaisliiton kanssa: se oli vähitellen alkanut hyväksyä
ajatuksen sosiaalidemokraattien nostattamien teollistamisvaatimusten takia.142
SDP:n puoluetoimikunta käsitteli maataloustulopäätöksen yhteydessä myös
teollistamiskysymystä. Puolueen puheenjohtaja Emil Skog kertoi, että PohjoisSuomen teollistamisesta oli päästy periaatteelliseen sopuun.143 Myöhemmin toukokuussa puolustusministeri Skog kertoi SDP:n eduskuntaryhmälle, että hallituspolitiikan peruspiirteeksi oli tunnustettu, ettei maatalouteen voinut enää sijoittaa
liikatyövoimaa. Tämän takia teollisuutta oli saatava lisää, vaikka pääoman puute
vaikeutti tilannetta. Hallituksen oli harkittava työttömyysvarojen käyttämistä
teollisuuden kehittämiseen.144
SDP:n kesäkuun 1955 puoluekokouksessa järjestösihteeri Veikko Puskala
vaati puolueelta selkeämpää maaseutupoliittista linjausta. Vaikka puolue olikin
voimakkaasti puhunut teollistamisesta, niin siitä huolimatta puolueessa oli annet-
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tava myös maaseutupolitiikalle vahva sija, sillä muuten SDP saattoi menettää
asemansa Suomen suurimpana puolueena. Hän toivoi, että Pohjois-Suomen kehittäminen ja teollistaminen otettaisiin puolueen hoidettavaksi. Hän totesi Kekkosen
V hallituksen laatineen niin sanotun hallituksen jatko-ohjelman, jonka pääministeri Kekkonen oli hyväksynyt. Se sisälsi muun muassa työttömyysalueiden aluesuunnittelun toimeenpanon, tutkimusten suorittamisen Pohjois-Suomen teollistamista silmällä pitäen, rahoitussuunnitelman teollisuuden rakentamista varten ja
vaatimuksen vuoriteollisuuden edistämisestä. Jatko-ohjelman liittäminen hallituksen toimintasuunnitelmaan oli mahdollistanut hallitusyhteistyön jatkumisen maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välillä.145
SDP:n puoluetoimikunta esitti puoluekokousväelle lähiajan talouspoliittisessa
ohjelmassaan Pohjois-Suomen teollistamista. Maaseudun teollistamista toivottiin
myös monissa puheenvuoroissa, mutta maatalouskysymyksiä ei myöskään saanut
unohtaa. Pohjois-Suomen lisäksi vaadittiin Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän
kehittämistä. 146 Sosiaalidemokraatit olivat puoluekokouksessaan yleensä sitä
mieltä, että maaseudun kehittäminen tapahtuisi parhaiten teollistamisen kautta.
Kuitenkin maatalouskysymykset olivat puolueelle yhä tärkeitä puolueen vahvan
pienviljelijäkannatuksen takia.
Talouselämä oli toivonut, että SDP siirtyisi vuoden 1955 puoluekokouksen
jälkeen muiden Pohjoismaisten sosiaalidemokraattien tavoin "progressiivisen
talouspoliittisen ajattelun ja toiminnan tielle". Tällöin puolue olisi voinut edistää
yritystoimintaa vahvistamalla sen yleisiä edellytyksiä ja yrittämishalua. 147 Tätä
muutosta ei kuitenkaan tapahtunut.
SKDL:n vuoden 1955 liittokokouksessa pohjoissuomalaisten osanottajien taholta vaadittiin eduskuntaryhmältä ponnisteluja, jotta Suomeen saataisiin kaivosteollisuuden tuotteita jalostavaa teollisuutta. Vaatimus sai kannatusta taakseen,
sillä SKDL:n liittokokous hyväksyi talouspoliittisen valiokunnan ehdottaman
ajatuksen kansandemokraattien, maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien eduskunta-
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ryhmien yhteistyöstä Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen teollistamiseksi. Lisäksi
liittokokous valtuutti liittotoimikunnan ja eduskuntaryhmän kehittämään puolueiden yhteistyötä siten, että eduskunta varaisi vuosittain riittävän määrärahan kyseisten alueiden valtion omistaman teollisuus- ja kaivostoiminnan kehittämiseen.148
Sosiaalidemokraattien ja Urho Kekkosen teollisuusmyönteisyyden myötä
myös SKDL alkoi puhua teollisuuden puolesta. Se oli puolueelle tärkeä periaatteellinen ja käytännöllinen kysymys, koska esimerkiksi Pohjois-Suomi oli puolueen merkittävä kannatusalue. SKDL:n maaseudun teollistamispolitiikka erosi
maalaisliiton ja SDP:n suunnitelmista siten, että äärivasemmisto kannatti ainoastaan valtion omistaman elinkeinotoiminnan rakentamista maaseudulle toisin kuin
muut puolueet. Tämä johtui SKDL:n vahvimman jäsenjärjestön SKP:n vaikutuksesta puolueen politiikkaan.
Tämä kävi ilmi esimerkiksi elokuussa 1955, kun SKP:n keskuskomitean kokouksessa esitettiin puolueohjelmaan muutosta, jotta maaseudun liikaväestö saataisiin työllistettyä voimakkaan teollistamisen avulla. Erityistä huomiota oli kiinnitettävä metalliteollisuuden kehittämiseen. Se kykenisi suurelta osin työllistämään maatalouden koneellistumisen myötä vapautuvan työvoiman maaseudulla.
Tämän takia SKP:n piti pyrkiä siihen, että ulkomaankauppa suuntautuisi entistä
enemmän sosialistisiin maihin, maataloudessa toteutettaisiin maareformi ja pienviljelijöiden asemaa helpotettaisiin valtion tukitoimilla. SKP:ssa ei uskottu maalaisliiton lupauksiin lisämaasta, tukipalkkioista ja jonkinlaisesta teollistamisesta.
Sosiaalidemokraattien teollistamispuheita pidettiin silkkana utopiana, koska heidän ohjelmansa tarkoittivat maatalouden alasajoa. Pelkkä teollistaminen ei kuitenkaan riittänyt työllistämään maaseudun liikaväestöä, vaan maaseudulle tarvittiin myös maataloutta.149
SKDL:n Oulun vaalipiirin kansanedustaja Yrjö Murto nosti omassa puheenvuorossaan esille Pohjois-Suomen teollistamiskysymyksen. Hänen näkemyksensä
oli, että SKP sai esittää kansan olojen parantamiseen tähtääviä uudistusohjelmia,
vaikka kapitalistisen järjestelmän vallitessa ei voitukaan ratkaista lopullisesti
Pohjois-Suomen teollistamista ja muita työväestön kysymyksiä. Hänen ratkaisumallinsa nojasi ulkomaankaupan lisäämiseen sosialististen maiden kanssa ja maan
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teollistamiseen. Murron mielestä kaivostoiminta ja mineraalien jatkojalostus olivat puunjalostusteollisuuteen nähden parempia vaihtoehtoja, koska ne työllistivät
enemmän ihmisiä. Yllättävästi hän totesi, ettei puolue vastustanut sinänsä yksityisten rakentamia teollisuuslaitoksia, mutta julkisesti se kannatti aina valtion
johtavaa roolia teollisuuslaitosten rakentamisessa. Teollisuuslaitosten rahoituksen
osalta Murto piti hyvänä mahdollisuutena Neuvostoliitosta saatavia luottoja, joita
maalaisliitto oli käyttänyt SKP:n mallin mukaan Pohjois-Suomen voimalaitosten
rakentamisen yhteydessä. Murto totesi vielä SDP:n näkemyksistä maaseutuväestön osalta, että sosiaalidemokraatit näkivät muuttoliikkeen asutuskeskuksiin normaalina ilmiönä, jota maatalous vain jarrutti. Maatalouden ongelmat eivät Murron
mielestä ratkenneet ilman maareformia ja valtion tukitoimia.150
SKP:n keskuskomitean linjausten jälkeen Pohjois-Suomen teollistaminen
nousi SKDL:n sihteeristön laatimaan talvikauden 19551956 joukkovalistustyösuunnitelmaan. Hertta Kuusisen mielestä SKDL:n tuli ottaa SDP:n tavoin kantaa
erityisesti Pohjois-Suomen teollistamiseen ja palkkakysymyksiin. Maaseudulle
suuntautuvasta valistustyöstä hän totesi, että puolueen oli korostettava karjatalouden aseman vahvistamista. Samalla olisi myös torjuttava väite, että SKDL kannatti Kekkosta presidentinvaaleissa. Sen sijaan oli korostettava Kekkosen ja hänen
hallituksensa politiikan negatiivisia vaikutuksia työväestöön.151
SKP:n keskuskomitean ja SKDL:n sihteeristön linjausten jälkeen SKDL:n
liittotoimikunnassa oltiin huolestuneita maalaisliiton aktiivisuudesta Pohjois- ja
Itä-Suomessa erityisesti maatalouskysymysten ja maaseudun teollistamisen osalta.
Kansandemokraattien oli pyrittävä osoittamaan maalaisliiton lupausten ristiriitaisuudet. Lähestyvissä presidentinvaaleissa maalaisliitoa ei pidetty SKDL:n päävastustajana, vaan sellaiseksi nähtiin suurpääomaa edustava kokoomus.152
Lokakuussa 1955 Yrjö Murto käsitteli uudelleen teollistamiskysymystä
SKP:n keskuskomiteassa. Hän vaati puolueelta esitystä valtion teollisuuslaitosten
rakentamisesta ja laajentamisesta, jotta työttömyys saataisiin vähenemään.
Murron mielestä metalliteollisuus oli nostettava ensisijaiseksi, koska metalliteollisuuden tuotteita voitiin viedä sosialistisiin maihin. Pohjois-Suomeen rakennettavissa puunjalostustehtaissa oli pyrittävä nostamaan jalostusastetta, koska työlli150
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syysvaikutus ilmenisi lähinnä pienviljelijöiden raakapuun myynnin yhteydessä.
Pienteollisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin ei Murto uskonut, vaikka hän suhtautui myönteisesti jo olemassa olevan pienteollisuuden verohelpotuksiin. Myös
pienviljelyn kehittäminen liittyi olennaisesti teollistamiskysymykseen. Murto
halusi, että valtio pakkolunastaisi muutamia suuryrityksiä, jotta uusien valtion
teollisuuslaitosten rakentamiseen saataisiin valtion varojen lisäksi riittävästi pääomia. SKP:n keskuskomitea hyväksyi Murron esitykset.153
SKP:ssa päätettiin laatia teollistamisohjelma ennen vuoden 1956 presidentinvaaleja, koska SKDL:n ohjelmista sellainen puuttui. Siten voitaisiin vaaleissa
esiintyä teollistamiskysymyksessä yhtenäisesti. Tehtaiden sijoituskysymystä ei
pidetty olennaisena. Tärkeämpänä pidettiin selvää kannanottoa pienteollisuuden
tai suurteollisuuden osalta ja samoin linjausta metalli- tai puunjalostusteollisuuden suuntaan. Tärkeä linjanvalinta oli myös se, oliko puolue yksityiskapitalismin
vai pelkästään kuntien ja valtion teollisuuden puolella. Samoin oli selvitettävä
teollisuuskysymyksen suhde maatalouteen ja ulkomaankauppaan.154
1950-luvun alussa puolueet olivat periaatteessa samaa mieltä maaseudun elinkeinojen kehittämistarpeesta, mutta toimintatavat erosivat suuresti toisistaan. SDP
nosti esille teollistamispolitiikan maaseudun työttömyysongelmien ratkaisuvaihtoehtona. Maalaisliitto kannatti vahvaa maatalouspolitiikkaa ja myös muiden
elinkeinojen kehittämistä, jotta maaseudun väki ja puolueen potentiaalinen äänestäjäkunta pysyisi synnyinseudullaan. Puolueessa virisi Kekkosen johdolla myös
teollistamissuuntaus. Kokoomus oli perinteisesti yrittäjäystävällinen puolue, joka
halusi elinkeinoelämän monipuolistamista yksityisyrittäjyyden avulla ja vastusti
lähes poikkeuksetta valtion roolin kasvattamista. Sen sijaan äärivasemmisto oli
tiukasti valtionyhtiöiden linjalla. Vuoden 1956 presidentinvaalien yhteydessä
puolueilla oli mahdollisuus ottaa esille uusia linjauksia, joilla kilpailla äänestäjistä.
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2.2

Puolueiden ohjelmauudistukset

2.2.1 Sosiaalidemokraattien teollisuusohjelma puoluehajaannuksen
varjossa
Vuoden 1956 presidentinvaalien lähetessä Urho Kekkosen ja kommunistien välinen kytkös herätti epäilyksiä. Kokoomuksen puoluevaltuustossa puoluesihteeri
Niilo Honkala otti esille Kekkosen laajan kannatuksen kommunistien keskuudessa. Puoluevaltuuskunta pohti esitetyn väitteen hyödyntämistä vaalitaistelussa.
Ongelmaksi muodostui se, miten Kekkosen ja kommunistien yhteistyöstä saataisiin konkreettista näyttöä. 155 Väitettä Kekkosen ja kommunistien yhteistyöstä
pidettiin esillä erityisesti sosiaalidemokraattien lehdissä. Tällä tavalla SDP pyrki
kasvattamaan vaikutusvaltaansa syrjäseuduilla. Onnistuessaan tässä sosiaalidemokraatit olisivat voineet nousta todelliseksi maalaisliiton ja kansandemokraattien vaihtoehtoehdoksi maaseudun asukkaille.156 Oliko maalaisliiton ja kansandemokraattien välillä konkreettista yhteistyötä? Tunnetuin yhteistyön tulos on Kekkosen valinta tasavallan presidentiksi vuoden 1956 presidentinvaaleissa.
Kekkonen valinta vaati kolmannen äänestyskierroksen, jolloin äänin 151−149
hänet valittiin tasavallan presidentiksi. Ratkaisevan äänen antajaehdokkaita on
ollut useita, mutta ratkaisevampaa lienee ollut koko SKDL:n valitsijamiesten tuki
vaalikierrosten kuluessa. Paasikivi pudotettiin toisessa äänestyksessä SKDL:n
valitsijamiesten äänillä, ja kolmannella kierroksella SKDL:n valitsijamiehet äänestivät todennäköisesti kaikki Kekkosta. Esimerkiksi Ele Aleniuksen (skdl.)
mielestä Kekkonen voitti nimenomaan SKDL:n tuen avulla.157
Vaalien jälkeen SKP:n keskuskomiteassa ei riemuittu Kekkosen voitosta,
koska maalaisliiton nähtiin harjoittavan kaksinaamaista politiikkaa pienviljelijöitä
ja suurmaanomistajia kohtaan: se korosti tekojaan Pohjois-Suomen hyväksi väheksyen kommunistien saavutuksia. Toisaalta maalaisliitto oli kuitenkin ainoa
puolue, joka esitti ulospäin tukevansa rauhanpolitiikkaa ja hyviä naapurisuhteita
itään. Niinpä Kekkosen voitto ei kuitenkaan ollut suuri tappio SKP:lle, vaan osoi-
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tus maaseudun ilmapiirin muuttumisesta suopeammaksi suhteessa Neuvostoliittoon.158
Väinö Leskinen analysoi presidentinvaaleja SDP:n puolueneuvostossa ja nosti esille myös elinkeinopoliittisia linjauksia. Maaseutupolitiikan osalta Leskinen
korosti SDP:n suurteollisuuslinjaa ja maatalouspolitiikan muutosta. Teollistamisessa oli luovuttava ajatuksesta, että joka kylälle olisi saatava työtä. Leskisen
mielestä teollisuutta olisi luotava sellaisille alueille, missä sille olisi luontaiset
edellytykset. Samalla ammattikoulutusta ja työvoiman liikkuvuutta valtakunnan
sisällä oli lisättävä.159 Kekkonen oli ollut Leskisen pääasiallinen kilpakumppani
sisäpolitiikan areenalla. Nyt sisäpolitiikka näytti avautuvan Leskiselle ja sosiaalidemokraateille Kekkosen siirryttyä presidentin tehtäviin. Leskisen johdolla SDP
alkoi muuttaa maaseudun elinkeinopoliittista suuntausta entistä teollisuusmyönteisemmäksi.
Maaliskuussa 1956 presidentti Urho Kekkonen nimitti Fagerholmin II hallituksen. Sen hallitusohjelmassa pyrittiin edistämään tuotannon yleisiä edellytyksiä
ja parantamaan pienteollisuuden toimintamahdollisuuksia. Hallitus pyrki täystyöllisyyteen tehostamalla teollisuuden toimintaa ja vähentämällä rakennetyöttömyyttä.160 Opetusministeri Johannes Virolaisen tehtävänä oli vastata hallituksen valtakunnansuunnittelupolitiikasta.161 Hallituksen taival vaikeutui, kun sosiaalidemokraattien sisällä alkoi kuohua. Puolue ryhtyi Kekkosen valinnan jälkeen pohtimaan elinkeinopolitiikan suuntaa, keskityttäisiinkö pelkästään teollistamiseen vai
olisiko maatalouspolitiikka yhä mukana.
SDP:n poliittinen ohjelma oli nojannut pitkään vuoden 1903 Forssan periaateohjelmaan, mutta toisen maailmansodan jälkeen ohjelma ei enää vastannut puolueen todellista linjaa. Sosialisointivaatimuksista luovuttuaan SDP:n suunta alkoi
muuttua kohti talousjärjestelmää, jossa valtiovallalla olisi vahva asema, mutta
yksityisyrittäjyyttä ei kuitenkaan täysin tyrmätty. Kyse oli kansainvälisen työväenliikkeen mukaisesta ajatuksesta, jossa etsittiin amerikkalaisen kapitalismin ja
neuvostoliittolaisen suunnitelmatalouden väliin sijoittuvaa ”kolmatta tietä”.
SDP:n vuoden 1949 puoluekokouksessa aloitettiin ohjelmaehdotuksen pohjalta
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periaatekeskustelu, ja puoluetoimikunta asetti komitean laatimaan esitystä uudeksi periaateohjelmaksi. Uusi ohjelma hyväksyttiin vuoden 1952 puoluekokouksessa. Se oli sanamuodoltaan ja sisällöltään lähempänä marxilaisuutta kuin muiden
länsimaisten sosiaalidemokraattisten puolueiden vastaavat ohjelmat. Sodanjälkeinen ilmapiiri oli ollut radikaaleille tavoitteille suotuisa, ja sen seurauksena puolueen peruskannattajat suhtautuivat myönteisesti esimerkiksi tuotantovälineiden
ottamiseen yhteiskunnan haltuun. Talouselämän osalta valtion roolia ja suunnitelmallisuutta oli lisättävä pysyvien muutosten aikaansaamiseksi. Yrityksiä voitiin
siirtää yhteiskunnan omistukseen, jos se oli tarkoituksenmukaista puolueen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Ohjelmassa korostettiin myös valtiollista demokratiaa, joka oli hidas mutta varma keino työväenluokan olojen parantamiseksi.162
Vuonna 1954 julkaistiin vuoden 1952 puolueohjelman pohjalta laadittu
SDP:n talouspoliittinen ohjelma, jossa asetettiin täystyöllisyys tärkeäksi poliittiseksi tavoitteeksi. Pyrkimyksenä oli estää diktatuureille alttiin maaperän muodostuminen. Sosiaalidemokraattien talouspolitiikan päätavoitteena oli koko kansan
elintason nostaminen, joka onnistuisi parhaiten hyödyntämällä maan teollisia
edellytyksiä. Vientiteollisuutta ja erityisesti puunjalostusteollisuutta oli kaikin
keinoin kehitettävä. Ohjelmassa esitettiin valtiollisen yritystoiminnan laajentamista erityisesti sellaisille alueille, joille yksityiset eivät yrityksiään halunneet perustaa pääomien puutteen tai muiden syiden takia.163
Helmikuun lopulla 1956 SDP:n puoluesihteeri Väinö Leskinen oli esittänyt
SDP:n puolueneuvostolle yhteistyön aloittamista kokoomuksen kanssa, koska
kokoomus edusti teollisuuden työnantajapuolta. SDP:n politiikan aktivoimiseksi
Leskinen esitti konkreettisuutta maaseudun teollistamispuheisiin. 164 Elokuussa
1956 Väinö Leskinen listasi puolueneuvostossa SDP:n lähiajan tavoitteita, joista
ensimmäiseksi hän nosti maaseudun teollistamisen.165
Sosialistisessa Aikakauslehdessä oli jo edellisenä vuonna esitetty suurten ikäluokkien työllistämisongelman ratkaisuksi ammatinvalinnan ohjausta ja uuden
teollisuuden rakentamista tarkasti harkituille alueille. Väinö Leskinen käytti lehteä teollistamispolitiikan julkistamisvälineenä. Hän toi myös esille näkemyksiään
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maaseutupolitiikasta. Pienetkin tilat olivat Leskisen mielestä elinkelpoisia, jos
tilan omistajalla oli mahdollisuus muuhun ansiotyöhön. Sodan jälkeistä asutustoimintaa Leskinen piti virheellisenä, koska uudet tilat sijoitettiin työttömyyden
vaivaamille alueille. Lisäksi suuret ikäluokat varttuivat nyt samoilla alueilla ja
odottivat mahdollisuutta päästä mukaan työelämään. Ratkaisuksi Leskinen nosti
Kansan Markkinatutkimuslaitoksen johtajan tohtori Ahti M. Salosen esittämän
ajatuksen, jonka mukaan vaihtoehtona Suomella oli uuden teollisuuden rakentaminen tai köyhyyden tasaus. Teollisuuden sijoittamisessa ei ollut tärkeää, minne
se sijoitettaisiin, koska terveeseen yhteiskuntaa kuului muuttoliike. Ensisijaisena
kohteena tuli kuitenkin pitää työttömyysalueita, jotta syntyisi Mäntän tai Imatran
kaltaisia teollisuuskeskuksia.166 Väinö Leskinen alkoi selvästi profiloitua teollisuusmyönteiseksi huolimatta SDP:n nauttimasta vankasta kannatuksesta myös
pienviljelijöiden keskuudessa. Sosialistisessa Aikakauslehdessä esitetyissä näkemyksissä oli jo nähtävissä piirteitä sosiaalidemokraattien muuttoa suosivasta politiikasta. Niinpä 1950-luvun SDP:n hajaannuksessa oli henkilöristiriitojen lisäksi
kysymys mitä suurimmassa määrin myös elinkeinopoliittisista kysymyksistä.
Kiistakysymykseksi SDP:n sisällä muodostuivat elinkeinopoliittiset linjaukset: kuinka paljon rahaa käytettäisiin maan teollistamiseen ja toisaalta maatalouteen? Toisaalta kyse oli punamultayhteistyön jatkamisesta, suhtautumisesta presidentti Urho Kekkoseen ja ulkopolitiikan suunnasta. Lisäksi maalaisliiton ja SDP:n
vastakkainasettelu oli kärjistynyt vuoden 1956 presidentinvaaleissa.167
Kyse oli myös henkilöristiriidoista puolueen sisällä. Rintamalinjat puolueessa
muodostuivat Väinö Leskisen ja Väinö Tannerin johtamien leskisläisten ja Emil
Skogin skogilaisten välille. Skogilaiset taustaryhmänä olivat SDP:n pienviljelijäsiipi, SAK, TUL ja puolueen sisarjärjestöt. Leskisläisillä oli tukenaan vähemmistöryhmittymät edellä mainituissa järjestöissä, mutta heillä oli yliote sosiaalidemokraattisessa lehdistössä, niukka enemmistö eduskuntaryhmässä ja laaja kannatus kunnallispoliittisten vaikuttajien joukossa.168
SDP:n vuoden 1957 ylimääräinen puoluekokous ja sen suunnittelu tiivistyivät
Väinö Leskisen ja Väinö Tannerin ympärille. Leskinen alkoi jo vuonna 1955
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suunnitella ylimääräistä puoluekokousta erottuaan Kekkosen V hallituksesta.
Väinö Tanner kannatti Leskisen talouspoliittista ohjelmaa, joka kritikoi maalaisliiton ja SDP:n hallitusyhteistyötä ja jossa vaadittiin pikaista teollistamista ja maatalouden rationalisointia.169 Väinö Leskisen mielestä vuoden 1955 puoluekokouksesta alkanut kriisi ei syntynyt henkilösuhteista, vaan se johtui ulkopoliittisesta
linjariidasta ja suhtautumisesta maatalouden rationalisointiin. Muita asiakysymyksiä olivat sosiaalipolitiikan, teollisuuden ja maatalouden rahoituskysymykset.170
Hannes Tiaisen näkemyksen mukaan leskisläiset halusivat suurmaataloutta,
mikä tarkoitti SDP:lle pienviljelijöiden äänien menetystä. Tiaisen mielestä teollisuuskysymys ei tuolloin jakanut puoluetta, koska suurpääomapiirien vastustuksesta huolimatta teollisuuden kehittämiseen oli käytetty enemmän rahaa kuin
koskaan aikaisemmin.171 Joissain tutkimuksissa on kallistuttu enemmän sille kannalle, että henkilöristiriidat verhottiin talouspoliittisiin erimielisyyksiin. Jopa
ylimääräisen puoluekokouksen talousohjelmat tehtiin vain sillä varjolla, että puoluekokoukselle saataisiin suuntaa-antava asema.172
SDP:n ylimääräinen puoluekokous pidettiin Helsingin työväentalossa huhtikuussa 1957. Avaussanoissaan puolueen puheenjohtaja Emil Skog totesi ylimääräisen puoluekokouksen koolle kutsumisen syyksi erimielisyydet talous- ja hallituspolitiikassa sekä Työväen Urheiluliitossa ilmenneet tapaukset. Hän toivoi kokouksen onnistuvan selvittämään erimielisyydet sulassa sovussa.173
Maisteri Olli J. Uoti174 esitteli puoluekokousväelle SDP:n lähiajan talous- ja
teollistamisohjelman, joka perustui puolueen vuoden 1955 talouspoliittiseen ohjelmaan. Hän nosti puolueen keskeiseksi tavoitteeksi maan ripeän teollistamisen.
Tämä vaati teollisuuteen suuntautuvien investointien lisäämistä 50 prosentilla.
Teollistamisen toteuttamisen osalta Uoti piti realistisina kahta vaihtoehtoa: teollistamista yhteiskunnan valvonnan alla tai talouspoliittisten olosuhteiden kehittämistä sellaisiksi, että yritysten voittojen kasvaessa yksityinen teollisuus investoisi
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tuotannon laajennuksiin. Uotin näkemyksen mukaan SDP:n kallistui ensimmäisen
vaihtoehdon kannalle. Rahat tähän voitiin hankkia joko valtion menojen suuntaamisella teollistamiseen tai etsimällä uusia rahoitusmuotoja. Niitä olisivat esimerkiksi ylellisyystavaroiden verotuksen kiristäminen, pakkosäästäminen, hyvien
suhdanteiden aikana kerättyjen rahastojen hyödyntäminen, perintö- ja lahjaverojen kiristäminen, ulkomailta saatavat kehitysluotot ja pääomien käytön lisääntyvä
yhteiskunnan ohjaus ja valvonta.175
Uotin laatimassa teollistamisohjelmassa kiireellisimpänä toimenpiteenä pidettiin vajaatyöllisyysalueiden kulkuyhteyksien kehittämistä puunjalostusteollisuuden tarpeita varten. Elinkeinotoiminnasta ohjelmassa todettiin, ettei sen tarvinnut
olla kaikissa olosuhteissa liiketaloudellisesti kannattavaa. Pienteollisuudelle valtiovallan oli luotava edellytyksiä sen laajentumiselle ja avustettava tarvittaessa
pienteollisuusyrityksiä, mutta raskaan teollisuuden kehittäminen kuului yhteiskunnalle itselleen. Uuden tuotannon osalta oli tietoisesti suosittava vajaatyöllisyysalueita, koska teollisuuden hajasijoittaminen kehittäisi parhaiten kansantalouden kokonaisuutta. Liian nopea siirtyminen teollisuuteen saattoi vaarantaa
teollisuustyövoiman ansiotason, koska työvoiman tarjonta kasvaisi tuntuvasti.
Tästä syystä Uoti esitti maatalouden ja teollisuuden välistä yhteistyötä, jolloin ne
loisivat keskinäisen vuorovaikutuksensa avulla toimivan markkina-alueen.176
Väinö Tanner tyrmäsi omassa puheenvuorossaan Uotin laatiman talouspoliittisen ohjelman. Tannerin mielestä Uotin esittelemä luonnos ei edes ollut puoluetoimikunnan käsialaa vaan erillisen komitean valmistelema esitys puoluekokousväelle. Tanner itse kannatti toista esille tuotua ohjelmaluonnosta ja toivoi, että
puoluekokous määrittelisi vain päälinjan ja komiteat valmistelisivat tarkemman
ohjelman. 177 Rafael Paasion tulkinnan mukaan Tanner katsoi, ettei ohjelmassa
ollut otettu riittävästi huomioon talousohjelman rahoitusta.178
Uoti ihmetteli Tannerin väitteitä ohjelmanluonnoksen alkuperästä. Ohjelmaa
oli valmisteltu komiteassa, johon olivat kuuluneet esimerkiksi Kaarlo Pitsinki ja
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puoluesihteeri Väinö Leskinen. Lokakuussa 1956 komitea oli kokoontunut viimeisen kerran. Vuodenvaihteessa tuli puoluetoimikunnan käsiteltäväksi Kymen
piirin lähettämä alustava esitys talousohjelmaksi. Uotin käsityksen mukaan puoluetoimikunta oli antanut hänelle vapaat kädet valmistella puoluekokouksen käsiteltäväksi talouspoliittisen ohjelmaesityksen.179
Tannerin esille nostama Kymen piirin nimissä esitetty talouspoliittisen ohjelma oli tohtori Ahti M. Salosen laatima, ja sen olivat tarkistaneet sekä Väinö Leskinen että Väinö Tanner. Keskisen tulkinnan mukaan näin saatiin henkilöristiriitojen peitteeksi myös asiakysymyksiä.180
Kymen piirin esityksessä ei erikseen mainittu maaseudun teollistamista. Uutena ajatuksena siinä oli vaatimus kannattavasta tuotannollisesta toiminnasta.
Tähän tavoitteeseen oli pyrittävä valtion omistamissa, osuustoiminnallisesti toimivissa ja yksityisten omistamissa yrityksissä. 181 Puoluesihteeri Kaarlo Pitsinki
alusti asian puoluekokousväelle Kymen piirin ohjelmaesityksen pohjalta. Hän
nosti esille erityisesti maan teollistamisen kaikilla tarjolla olevilla toimenpiteillä,
jotta työtä saataisiin työttömille ja vajaatyölliselle väestölle. Pitsingin mielestä
puolueen oli saatava aikaan teollistamisohjelma ja maatalouspolitiikka oli uudistettava siten, että maanviljelystä tulisi omavaraista ja kannattavaa elinkeinotoimintaa.182
Kahdessa esille tuodussa aloitteessa näkyivät puolueen sisällä velloneet ristiriidat. Puolueen puheenjohtajan Emil Skogin johtama osa puolueesta kannatti
teollistamista, jossa oli huomioitava maan kehittymättömät alueet. Maatalouspolitiikkaa ei myöskään saanut muuttaa liian radikaalisti. Kymen piirin ohjelmaesityksessä, jonka taustalla olivat Väinö Tanner ja Väinö Leskinen, lähtökohtana
olivat liiketaloudellisesti kannattava teollistaminen ja vaatimus maatalouden voimakkaasta rationalisoinnista.
Esitetyt alustukset virittivät puoluekokousväen keskuudessa vilkkaan keskustelun. Maaseudulta saapuneet puoluekokousedustajat eivät olleet valmiita hyväk-
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symään ilman perusteellista keskustelua kumpaakaan esille tuotua ohjelmaa.
Useissa puheenvuoroissa toivottiin puolueen säilyttävän myös maatalousasiat
puolueen ohjelmissa, koska muuten puolue oli vaarassa menettää maaseutukannatuksensa. Esimerkiksi maatalouden subventioiden lopettamisesta maalaisliitto
saisi hyvän vaaliaseen. Myös Väinö Leskisen maatalousvastaisten kannanottojen
todettiin lietsovan maaseudulla puolueelle negatiivista ilmapiiriä.183
Omassa puheenvuorossaan SDP:n puheenjohtaja Emil Skog toi selkeästi esille, ettei puolueen maatalouspolitiikkaa ollut aihetta radikaalisti muuttaa. Oli syytä
muistaa, että asutustoiminta oli kohottanut maaseudun köyhimmän väestönosan
elintasoa. Skogin mielestä oli suuri virhe, jos puolueesta tehtäisiin pelkkä palkansaajien puolue. Seurauksena siitä olisi vain SDP:n pienentyminen ja maalaisliiton
kannatuksen kasvaminen. Tästä huolimatta teollistaminen oli Skogin mielestä yhä
puolueen päätavoite, mutta sen suurimmaksi ongelmaksi oli muodostunut rahoituksen järjestäminen. Myös muissa puheenvuoroissa pelättiin pienviljelijäväestön
unohtamisen johtavan pienviljelijöiden lapset maalaisliiton tai kommunistien
kannattajiksi, mikä tekisi pahimmassa tapauksessa SDP:stä pienen puolueen.184
SDP:n ylimääräisessä puoluekokouksessa käyty keskustelu havainnollistaa,
miten puolueen sisäiset ristiriidat olivat elinkeinopoliittisissa kysymyksissä suuria.
Odotukset seuraavissa vaaleissa saavutettavasta kannatuksesta sanelivat puolueiden politiikkaa. Tämän takia politiikassa korostui erilaisten etuisuuksien jakaminen puolueen kannattajille, jolloin uudet linjaukset nähtiin riskialttiina ratkaisumallina.
Kahdesta erilaisesta ohjelmaluonnoksesta ja puoluekokouksen ristiriitaisesta
vastaanotosta huolimatta ohjelmavaliokunta onnistui tekemään yksimielisen esityksen lähiajan talouspoliittiseksi ohjelmaksi. Siinä tuotiin esille SDP:n lähiajan
talous- ja sosiaalipoliittiset tavoitteet, joihin sisältyi kannanotto teollistamisen
puolesta:
”Sosiaalidemokraattisen puolueen on jatkuvasti korostettava maamme teollistamisen välttämättömyyttä ja määrätietoisesti työskenneltävä teollistamisen
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edistämiseksi ja erityisesti valtiojohtoisen teollisuuden edelleen rakentamiseksi.”185
Väinö Leskinen piti talousohjelmaa puoluekokouksen tärkeimpänä saavutuksena
ja SDP:n uuden nousun lähtökohtana. Ohjelmaan liittyi myös vaatimuksia maatalousreformista ja maatalouden rationalisoinnista. Tällä tavalla teollistamisohjelma
antoi Leskisen mukaan puolueelle avaimet pitkän tähtäimen suunnitteluun. Se oli
vastaus lyhyen tähtäimen taktikoijille, jotka halusivat jatkaa maalaisliiton subventiolinjan ja asutuslinjan tukemista. Samalla se oli viesti kannattajakunnalle, että
palkansaajien ja kuluttajien asiat olivat yhä puolueelle ensisijaisia.186
Henkilöristiriidat nousivat esille puheenjohtajavaalin yhteydessä. Väinö Leskisen luotsaama lähetystö oli käynyt pyytämässä tammikuussa 1957 Väinö Tanneria puheenjohtajakilpaan.187 Emil Skogin muistikuvien mukaan Tanner ei aikonut ottaa vastaan tehtävää, jos valinta ei olisi yksimielinen. Myös K.-A. Fagerholm muistaa Tannerin edellyttäneen suuren enemmistön tukea, ennen kuin hän
suostuisi puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan vaalissa Väinö Tanner sai yhden äänen
enemmän (95–94) kuin vastaehdokas K.-A. Fagerholm.188
Ristiriidat puoluekokouksessa kärjistyivät uuden puoluesihteerin valintaan ja
puoluetoimikunnan kokoonpanoon. Skogilaisten marssittua ulos kokoussalista
puoluesihteeriksi valittiin yksimielisesti Kaarlo Pitsinki. 189 Puoluehajaannuksen
leviäminen muuhun työväenliikkeeseen tapahtui vähitellen. Ammattiyhdistysliike
jakautui kahtia, ja sen seurauksena SAK oli puolueopposition eli skogilaisten
hallussa. Tämä heijastui myös Suomen hallituspolitiikkaan niin kauan kuin ammattiyhdistysliike oli hajallaan. Syksyllä 1960 sosiaalidemokraatit perustivat
Suomen Ammattijärjestön (SAJ), joka sai rahaa lännestä.190
Sosiaalidemokraattisen puolueen hajoamisen jälkeen Fagerholmin II hallitus
esitti eronpyynnön, koska hallituksen ministereistä neljä edusti vähemmistöön
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jääneitä skogilaisia ja leskisläisiä oli hallituksen ministereistä vain yksi.191 Toukokuun lopulla presidentti Kekkonen pyysi V. J. Sukselaista hallitustunnustelijaksi.
Maalaisliiton eduskuntaryhmässä toivottiin punamultayhteistyön jatkumista.192
Toive punamullan jatkumisesta hallituspohjana ei toteutunut, sillä Sukselainen muodosti maalaisliiton, kansanpuolueen ja RKP:n vähemmistöhallituksen.
Sukselaisen I hallituksen ohjelmassa keskityttiin valtiontalouden kassakriisin
hoitoon. Myös tuotantoelämän toimintamahdollisuuksia pyrittiin parantamaan
tiukalla rahapolitiikalla, lisäämällä säästäväisyyttä ja kehittämällä vakauttamisohjelmaa.193 Akuutin kassakriisin hallitus aikoi ratkaista hätäohjelmalla, johon kuuluisi muun muassa lapsilisien leikkaaminen. Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunta tyrmäsi moiset suunnitelmat ja totesi yksimielisesti, ettei lapsilisiin
saanut koskea, vaan rahoitus oli löydettävä muualta. Viikon kuluttua työvaliokunta oli hätätilassa valmis lapsilisäleikkauksiin ja niiden poistamiseen kokonaan
suurituloisilta.194
Kesäkuussa 1957 hallitus aloitti taloudellisen hätäohjelman toteuttamisen.
Siihen liittyi lukuisia kansalaisille epämieluisia toimenpiteitä. Presidentti Kekkonen ei ollut hätäohjelmaan tyytyväinen, koska esityksessä ei ollut esimerkiksi
varakkaiden lisäveroja eikä kansanedustajien tai ministereiden palkkojen alennuksia. Kesäkuun lopulla RKP:n ministerit jättivät hallituksen liikevaihtoveron
korotuskiistojen takia.195
Elokuussa 1957 käydyissä viiden puolueen neuvotteluissa SDP:n tuore puheenjohtaja Väinö Tanner otti esille maatalouspolitiikan uudistamistarpeen sekä
vaatimuksen uudesta teollistamispolitiikasta, jotta elinkeinoelämä monipuolistuisi
riittävästi työllistämään suuret ikäluokat ja työttömät. Hallituksen oli välittömästi
aloitettava teollistamisohjelman laatiminen ja mietittävä toimenpiteitä maatilojen
tilakoon suurentamiseksi.196
Jussi Saukkosen (kok.) muistelmien mukaan viiden puolueen neuvottelujen
jälkeen erillinen työryhmä laati muistion, johon sisältyi suosituksia talouspolitii-
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kan uusista linjauksista. Työryhmä esitti esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomea varten laadittavaa uutta yrittäjyyttä suosivaa teollistamisohjelmaa. Tämän jälkeen
maalaisliitto aloitti jarrutuksen ja kytki jatkoneuvottelut hätäohjelman ratkaisemiseen. Saukkonen epäili, että maalaisliitto pelkäsi neuvotteluiden johtavan vaatimuksiin laajentaa hallitus viiden puolueen hallitukseksi. Siihen maalaisliitto ei
halunnut suostua, koska yhteistyö tannerilaisten sosiaalidemokraattien kanssa oli
sille mahdoton ajatus. 197 Jos Saukkosen tulkinta pitää paikkansa, maalaisliitto
torpedoi ensimmäisen yrityksen saada aikaan laajapohjainen teollistamisohjelma,
johon olisi kuulunut maaseudun kehittymättömien alueiden kehittäminen.
Saukkosen tulkintaan löytyy tukea syyskuussa 1957 maalaisliiton keskushallituksen kokouksesta, jossa pääministeri Sukselainen selosti käytyjä hallitusneuvotteluja. Viiden puolueen neuvottelut olivat pääministeri Sukselaisen näkemyksen mukaan kariutuneet, koska oppositiopuolueet olivat pyrkineet sellaisen hallituksen muodostamiseen, johon maalaisliiton kuuluminen ei olisi välttämätöntä.
Sen tähden oli aloitettu neuvottelut skogilaisten kanssa.198 Tässä yhteydessä käy
selvästi ilmi, ettei maalaisliitto ollut valmis yhteistyöhön SDP:n tannerilaisen
siiven kanssa ja että se pelkäsi jäävänsä hallituksen ulkopuolelle. Pohjois- ja ItäSuomen kehittämiseen tähtäävä ohjelma ei edennyt sen pidemmälle.
Viiden puolueen neuvottelujen kariutuminen johti ”ottopoikaepisodiin”, joka
hajotti SDP:n eduskuntaryhmän ja heikensi merkittävästi maalaisliiton ja SDP:n
yhteistyömahdollisuuksia. Presidentti Kekkonen käynnisti suunnitelman, jossa
tavoitteena oli hallituksen täydentäminen SDP:n skogilaisen siiven ministereillä.
Syyskuun alussa 1957 Kekkonen nimitti suunnitelman mukaisen hallituksen.
Hallitukseen liittyneet SDP:n eduskuntaryhmän jäsenet erotettiin ryhmästä äänestyksen jälkeen äänin 26−21. 199 Sosiaalidemokraattien keskuudessa närkästystä
herätti se, että maalaisliitto ja presidentti Kekkonen näyttivät puuttuvan SDP:n
sisäisiin asioihin.200
Presidentti Kekkosen ratkaisua voidaan pitää siinä mielessä ymmärrettävänä,
että hallitus sai tällä tavalla taakseen ammattiyhdistysliikkeen tuen, kun mukana
oli SDP:n vähemmistöön kuuluneita henkilöitä. SDP:n puoluejohto piti hallituk197
Muistiota laatimaan valittiin Ahti Karjalainen (ml.), Ahti Salonen (sd.), Päiviö Hetemäki (kok.),
Leo I Mattila (kp.) ja Nils Meinander (rkp.). Saukkonen 1973, 265266.
198
Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirja (5/57) 17.9.1957. Mf 40. KMA; maalaisliiton näkökulmia esim. Hokkanen 2002, 380; kokoomuksen näkökulmia esim. Vares 2008, 338.
199
”Ottopojat” olivat Aarre Simonen, Matti Lepistö, Valdemar Liljeström, Aino Malkamäki sekä Olli
Uoti. Hokkanen 2002, 380−382; Suomi 1992, 3738.
200
Paasio 1980, 97, 107–108.
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sen syntytapaa epäparlamentaarisena ja SAK:n suoraa osallistumista hallituspolitiikkaan arveluttavana.201 Kun sosiaalidemokraatit olivat jääneet hallituksen ulkopuolelle, SDP:n puolueneuvosto hyväksyi puolueen toimintalinjaksi pyrkimyksen
saada aikaan viiden puolueen talouspoliittinen ohjelma, jolla tähdättiin muun
muassa maatalouden rationalisointiin ja teollistamisen edistämiseen.202
Vuoden 1957 puoluekokousta voidaan pitää vedenjakajana SDP:n elinkeinopolitiikassa. Puoluekokouksen käsiteltäväksi oli annettu kaksi ohjelmaa: Uotin alustus
ja Kymen piirin ohjelma. Väinö Tanner asettui kannattamaan jälkimmäistä ja
esitti, että puoluekokous päättäisi vain suurista linjoista ja antaisi erillisten komiteoiden tehdä tarkemman ohjelman. Sosiaalidemokraattien keskuudessa oli havaittavissa kaksi linjaa. Maataloutta pitivät tärkeänä esimerkiksi väistyvä puheenjohtaja Emil Skog, Hannes Tiainen ja useat piirien lähettämät edustajat. Teollistamislinjaa edustivat Väinö Leskinen, Väinö Tanner ja Kaarlo Pitsinki. SDP:n
puoluehajaannuksen tapahduttua sosiaalidemokraatit keskittyivät entistä aktiivisemmin teollistamispolitiikkaan, jolloin pienviljelijäpolitiikka jäi vähemmälle.
Sosiaalidemokraatit keskittyivät Väinö Tannerin ja Väinö Leskisen johdolla
aktiiviseen kampanjointiin maaseudun teollistamiseksi, jotta suuret ikäluokat ja
maataloudesta koneellistumisen myötä vapautuva työvoima saataisiin työllistettyä.
Vaikka tutkimuksissa esiintyy vallitsevana käsityksenä talousohjelmien vähäinen
rooli SDP:n hajoamisessa, itse nostaisin elinkeinopolitiikan osuuden merkittäväksi erityisesti puoluekokouksen jälkeisessä kehityksessä.
Sosiaalidemokraattien hajaannus vaikeutti elinkeinopolitiikan kehitystyötä.
Punamultayhteistyölle ei ollut enää edellytyksiä maalaisliiton aloittaessa yhteistyön vähemmistöön jääneiden sosiaalidemokraattien kanssa. SDP oli hajallaan ja
vaarassa menettää maaseutukannatustaan sekä maalaisliitolle että kansandemokraateille. Maaseudun kehittämiskysymyksen politisoituessa voimakkaasti tarjoutui maalaisliitolle ja kansandemokraateille mahdollisuus lisätä kannatustaan pienviljelijäväestön keskuudessa sosiaalidemokraattien kustannuksella. Puolueet valmistautuivat jo kesän 1958 vaaleihin, joten yhteistyö maaseudun elinkeinojen
kehittämiseksi oli minimaalista.
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Ammattiyhdistysliikkeen kannanotoista esimerkiksi Bergholm 2007, 8085.
Ehdotus julkilausumaksi. Liite n:o 5/SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 15.9.1957. Mf 41. TA.
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2.2.2 SKDL valtion vahvan roolin kannalla
Vuoden 1956 presidentinvaalien aikaan äärivasemmistossa oli herännyt ajatus
uudistaa sekä SKP:n että SKDL:n puolueohjelmat. Tavoitteena oli ottaa paremmin huomioon maaseudun kasvava väestö ja sen tarjoamat mahdollisuudet vaalimenestyksessä. Puolueet päättivät panostaa erityisesti nuorisotyöhön koko maassa.203
Teollistamislinjaus oli puolueelle ongelmallinen ohjelman ollessa vielä valmisteluasteella. Tämä ilmeni esimerkiksi syksyllä 1956, kun SKDL:n eduskuntaryhmä valmistautui budjetin lähetekeskusteluun. Pääsihteeri Yrjö Enne ei halunnut yksityishenkilönä pitää teollistamisesta linjapuheenvuoroa, koska koko kysymys oli vielä keskusjärjestöissä käsittelemättä. SKP:n puheenjohtajan Aimo Aaltosen (skp.) mielestä eduskunnassa pitäisi puhua ainakin sen verran, että maalaisliiton ”demagogia teollistamiskysymyksessä paljastettaisiin”. Hänen näkemyksensä oli, että maalaisliitto oli vastuussa teollistamisen hitaasta etenemisestä.
Ryhmän keskustelussa nousi esille myös Etelä-Suomen teollistamistarve, sillä
teollistamista ei saanut keskittää pelkästään Pohjois-Suomeen.204
Marraskuussa 1956 SKDL:n liittotoimikunta käsitteli puolueen elinkeinopolitiikkaa. Alustuksessaan Aarne Hulkkonen korosti maaseudun työväen ja pienviljelijöiden merkitystä kansandemokraattiselle liikkeelle. Puolueen maaseututyön
peruskysymys oli saada heidät kansandemokraattien aktiivisiksi kannattajiksi, ja
tämä vaati teollistamista. Hulkkosen näkemyksen mukaan kansandemokraateille
tarjoutui mahdollisuus lisätä maaseutukannatustaan, koska SDP näytti keskittyvän
pelkästään palkkatyöläisiin ja jättävän pienviljelijät politiikkansa ulkopuolelle.
Teollisuuspiirit, sosiaalidemokraattien oikeistojohtajat ja suurtalolliset tavoittelivat maan nopeaa teollistamista ja maatalouden rationalisointia. Kyseisen politiikan rahoitus tapahtuisi siirtämällä tuntuvasti varoja esimerkiksi työttömyyden
hoidosta ja asutustoiminnasta teollisiin investointeihin. Hulkkosen mielestä kansandemokraattien ei kannattanut kulkea samoja polkuja, vaan SKDL:n politiikkaan piti kuulua teollistamisen lisäksi rohkea maatalouden kehittäminen, johon
sisältyisi liian pienien viljelmien elinkelpoisuuden parantaminen ja terveen asu-
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Esimerkiksi maaliskuussa 1955 kiinnitettiin SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunnassa huomiota
maaseudulla tehtävään nuorisotyöhön. Aineisto alustavaan keskusteluun sihteerien kanssa. SKDL:n
liittotoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirja 28.3.1955. Kansio Ce 96. Kansan Arkisto; SKP:n keskuskomitean pöytäkirja 26.2.1956. Mf 50. Kansan Arkisto.
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tustoiminnan jatkaminen. Hulkkosen mielestä terveen asutustoiminnan tunnusmerkkinä voitiin pitää uusien viljelmien muodostamista sille maaseutuväen osalle,
jonka työllistäminen muille aloille ei onnistunut.205 Puolueen pienviljelijäkannatuksen takia SKDL korosti yhä maatalouspolitiikkaa sosiaalidemokraatteja
enemmän.
Alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa puolueen johto suhtautui positiivisesti raskaaseen teollisuuteen. Ongelmaksi näytti muodostuvan työvoiman saatavuus ja elintarvikkeiden riittävyys, mutta se ratkeaisi esimerkiksi maatalouden
keskittämistoimien avulla.206
SKDL:n liittotoimikunnan kokouksen jälkeen SKP:n talouspoliittisen osaston
työvaliokunta pohti puolueen teollistamispolitiikan terävöittämistä. Työvaliokunta
näki tarpeelliseksi, että SKP määrittelisi selvästi näkemyksensä teollistamispolitiikasta, koska maalaisliitolla oli jo omat linjauksensa, jotka tunnettiin teollisuutta
tarvitsevilla alueilla. Seuraavissa eduskuntavaaleissa myös SDP tulisi käyttämään
omaa ohjelmaansa suurimpana vaalivalttinaan. SKP:n ohjelman ei tarvinnut olla
yksityiskohtainen, vaan sillä pyrittäisiin osoittamaan kapitalistisen järjestelmän
tarjoamat mahdollisuudet Suomen talouden monipuolistamiseksi. Jaosto siirsi
ohjelman valmistelun SKDL:n tehtäväksi, koska SKP ei sitä voinut tehdä joutumatta ristiriitaan näkemyksensä kanssa, ettei työväenluokan asemaa voinut parantaa kapitalismin vallitessa. 207 SKP piti vielä tiukasti kiinni talousjärjestelmän
kumoamisen ajatuksesta, mutta puolueessa tiedostettiin kuitenkin tarve ohjelmauudistukseen, jotta SKDL:n vaalikannatus pysyisi ennallaan. Tässä yhteydessä
tuli myös esille se, että SKP toimi SKDL:n merkittävänä taustavaikuttajana ja itse
asiassa määritteli kansandemokraattien poliittisen suunnan.
SKP:n talouspoliittinen jaosto asetti komitean pohtimaan teollistamisohjelman tarvetta. 208 SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunnassa asetettiin tavoitteeksi ohjelman valmistuminen kevään 1957 liittoneuvoston kokoukseen mennessä.
Ohjelmasta toivottiin vaalitaistelun suurta asetta. 209 SKDL:n eduskuntaryhmän
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Aarne Hulkkosen alustus. Liite 2/SKDL:n liittotoimikunnan pöytäkirja 18.11.1956. Mf 427. Kansan Arkisto.
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Pääsihteeri Yrjö Enteen ja Hertta Kuusisen puheenvuorot. SKDL:n liittotoimikunnan pöytäkirja
18.11.1956. Mf 427. Kansan Arkisto.
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SKP:n keskuskomitean talouspoliittisen osaston työvaliokunnan pöytäkirja 29.11.1956. Kansio Cb
1948–1968. Kansan Arkisto.
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Komiteaan kuuluisi 23 edustajaa eduskuntaryhmästä, yksi SKDL:stä ja yksi SKP:stä. SKDL:n
eduskuntaryhmän pöytäkirja 29.11.1956. Mf 24. Kansan Arkisto.
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SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirja 4.1.1957. Kansio Ce 96. Kansan Arkisto.
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käsitellessä laadittuja suunnitelmia esille nousi vaatimus liikepankkien kansallistamista, josta olisi tehtävä vähintään toivomusaloite.210 Liikepankkien kansallistaminen oli selkeästi SKP:n ajatuksia ja kommunistisen ideologian mukainen.
Tällä tavalla SKDL halusi erottautua SDP:n teollistamispolitiikasta ja viedä
eteenpäin epäonnistuneita sosialisointiajatuksiaan.
Toukokuussa 1957 SKDL:n liittotoimikunta jatkoi puolueen elinkeinopolitiikan pohtimista. Teollistamista pidettiin ainoana keinona, jolla pystyttäisiin poistamaan maaseudun työttömyysongelma ja työllistämään suuret ikäluokat. Uhkakuvaksi keskustelussa nostettiin SDP:n laatima teollistamisohjelma ja maalaisliiton kansandemokraatteja syyllistävä pienviljelijäpolitiikka. SDP:n teollistamisohjelmaan päätettiin tutustua tarkemmin, ettei SKDL tukisi vahingossa Väinö Leskisen teollistamisohjelmaa.211
Vähän myöhemmin toukokuussa 1957 Yrjö Enne esitteli SKDL:n eduskuntaryhmälle teollistamisohjelmaluonnosta, joka oli tulossa SKDL:n liittoneuvoston
alustavaan käsittelyyn. Eduskuntaryhmässä ohjelmaa pidettiin hyvänä, koska se
nosti esille suurten ikäluokkien työllistämiskysymyksen. Ohjelmaan toivottiin yhä
liikepankkien ja vakuutusyhtiöiden kansallistamista. Eduskuntaryhmä ei ollut
yksimielinen siitä, mikä olisi maatalouden rooli SKDL:n teollistamispolitiikassa.
Osassa puheenvuoroista oltiin sitä mieltä, että vain teollisuus ja erityisesti raskas
teollisuus kykenisi työllistämään kasvavan väestön, mutta toisaalta epäiltiin rahoituksen järjestymistä ja teollisuuden työllistämiskykyä.212 SKDL:n eduskuntaryhmä ei ollut yksimielinen puolueen uudesta suunnasta. Varsinkin PohjoisSuomessa puolueen kannatus oli suuri ja äänestäjät olivat suurelta osalta pienviljelijöitä. Kyseisille alueille raskaan teollisuuden uudet tuotantolaitokset saattoivat
tuoda uusia kannattajia puolueelle, mutta vaarana oli pienviljelijäväestön äänien
menetys.
SKDL:n eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen SKP:n talouspoliittisen osaston
työvaliokunta hioi teollistamisohjelmaa. Yrjö Enteen tietojen mukaan "nälkäseudulla" puhuttiin paljon teollistamisesta. Hän esitti, että puolue jättäisi tehtaiden
sijoituskysymykset paikallisesti harkittaviksi. Tärkeinä kysymyksinä Enne piti
seuraavia:
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–
–
–
–

Paljonko maatalous ja teollisuus kykenisivät työllistämään ihmisiä tulevaisuudessa?
Mikä oli puolueen kanta maaseudun pienyrityksiin, uusien yritysten erilaisiin
etuuksiin ja erilaisiin yritysmuotoihin?
Pitäisikö Itä- ja Pohjois-Suomea käsitellä erikseen?
Oliko realistista yleensäkään ajatella teollistamista kapitalismin vallitessa?

Työvaliokunnassa epäiltiin, että porvarit vetoaisivat suuriin ikäluokkiin, jos kansandemokraatit epäonnistuisivat työllisyyden hoidossa. Uusille työpaikoille todettiin olevan suurta tarvetta jo nyt eikä vasta suurten ikäluokkien tullessa työmarkkinoille.213
SKDL:n liittoneuvoston kokouksessa ristiriitaa alkoi syntyä siitä, olisiko ohjelma tehtävä marxilaisuuden vai kapitalismin pohjalta. Pääsihteeri Yrjö Enne piti
ratkaisevana kysymyksenä teollistamisen realistisuutta kapitalismin vallitessa,
sillä turhia ohjelmia puolueen ei kannattanut tehdä. Ihmisille ei saanut luoda haavekuvia tulevaisuudesta. Sen sijaan Enteen näkemys oli, että puolueen tuli kertoa
ohjelmassaan, millä edellytyksillä teollistaminen oli mahdollista ja mitä esteitä
suunnitelmien toteutumisella oli. Tehtaita oli syytä perustaa myös syrjäseudulle
suosimalla valtionyhtiöitä. Pienteollisuudella oli paikkansa suurteollisuuden rinnalla, vaikka maaseudun pienteollisuus aiheutti suuria vaikeuksia kaupunkien ja
asutuskeskusten pienteollisuudelle pienempien palkka- ja vuokrakustannusten
takia. Käydyssä keskustelussa pidettiin välttämättömänä, että sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton kanssa tehtäisiin yhteistyötä, koska silloin ohjelman toteuttaminen onnistuisi paremmin.214
Seuraavana vuonna ohjelmaesitys tuli SKDL:n liittokokouksen käsiteltäväksi.
SKDL:n pääsihteeri Yrjö Enne perusteli liittokokousväelle teollistamisohjelman
tarpeellisuutta, koska muut puolueet olivat esittäneet teollistamista taikalääkkeenä
kapitalistisen tuotantojärjestelmän ongelmiin. Enteen mielestä kansandemokraatit
eivät voineet samalla tavalla pettää kuulijoitaan, sillä kapitalismin oloissa syntyneitä ristiriitoja ei poistettu teollistamisella, mutta sen avulla voitiin helpottaa
työväen oloja ja lievittää työttömyyttä. Vaikka työttömyyttä ei Enteen näkemyksen mukaan voinut poistaa kokonaan kapitalismin vallitessa, SKDL:n esittämällä
213
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teollistamisohjelmalla pystyttäisiin merkittäviin työllistämistoimiin. Muiden puolueiden esittämät ohjelmat olivat ainoastaan propagandapuheita. Maatalouden
osalta puoluekokoukselle ei esitetty vielä uusia ohjelmalinjauksia, vaan SKDL
tulisi antamaan tarkemman ohjelman talven aikana.215
Teollistamisen rahoituksesta Enne esitteli kansandemokraattien mallin, joka
oli puolueen perinteiden mukainen. Varat teollistamiseen saataisiin suurkapitalisteilta ja heidän yrityksiltään. Esimerkiksi lainoituksen tehostamiseksi liikepankit,
kuten Kansallis-Osake-Pankki ja Helsingin Osakepankki oli otettava valtion valvontaan. Pienteollisuuden ja suurteollisuuden välisestä suhteesta Enne totesi,
etteivät kansandemokraatit hyväksyneet maalaisliiton esittämien ”nyrkkipajojen”
perustamista maaseudulle. Maalaisliitto pyrki pienteollisuuden avulla vain pitämään väestön puunjalostusteollisuuden raaka-ainehankinnan reservityövoimana.
Pienteollisuudella oli kuitenkin Enteen mielestä oma roolinsa suurteollisuuden
rinnalla erikoistuotteiden tai suurempien yritysten osatöitä tehtäessä. Enne korosti
SKDL:n valtiojohtoista teollistamispolitiikkaa, jonka täytyi suuntautua Pohjois- ja
Itä-Suomeen unohtamatta maan muitakaan osia. Käydyssä keskustelussa ohjelmaa pidettiin hyvänä, mutta toisaalta toivottiin jo olemassa olevan teollisuuden
saamista pyörimään täydellä teholla.216
SKDL:n vuoden 1958 liittokokouksen hyväksymässä ohjelmassa perusteltiin
teollistamisen tarvetta maatalouden koneellistumisella ja liian pienen tilakoon
aiheuttamilla pienviljelijöiden toimeentulo-ongelmilla. Tämän seurauksena muuttoliike oli voimistunut maaseudulta sekä Etelä-Suomeen että ulkomaille. Asiaa oli
pahentanut taloudellisen vallan keskittyminen liikepankkien omistajien ja puunjalostusteollisuuden ympärille. Yksityisomistukseen perustuva kapitalistinen tuotantojärjestelmä nähtiin teollistamisen esteenä. Tämä oli johtanut varallisuuden
kasaantumiseen harvojen käsiin, jolloin muu osa kansasta kärsi köyhyydestä ja
turvattomuudesta. Teollistamisen rahoitusta ei saanut hoitaa kansan elintasoa
alentamalla, vaan lisäämällä pankkien ja rahoituslaitosten sijoitustoiminnan sekä
ulkomaankaupan että suuryhtiöiden sijoitustoiminnan valvontaa. Vientiteollisuudelle oli asetettava vientimaksuja, joista saadut tulot oli käytettävä uusien teollisuuslaitosten rakentamiseen. Suuryhtiöiden verohelpotukset oli lopetettava ja
käytettävä rahat järkevään teollistamiseen. Uusien yritysten oli oltava valtion tai
kuntien omistuksessa. Ne olisi sijoitettava Pohjois- tai Itä-Suomen pahimmille
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työttömyysalueille, koska kyseisillä alueilla oli kotimaisia raaka-aine- ja energialähteitä.217
SKDL:n teollistamisohjelma oli vastaveto sosiaalidemokraattien teollistamissuunnitelmille, jotka puolue oli aloittanut vuoden 1955 puoluekokouksen jälkeen.
SDP:n puoluehajaannuksen jälkeen SKDL koki tilaisuutensa tulleen, kun sosiaalidemokraatit ottivat etäisyyttä maataloudessa työskentelevään väestöön ja alkoivat propagoida teollistamisen puolesta. Maalaisliitto oli aloittanut PohjoisSuomen olojen kehittämispolitiikan, joten myös kansandemokraattien oli uudistettava ohjelmaansa. Ohjelmauudistuksen aikana puolueessa haluttiin pitää kiinni
puolueen maatalouskannattajista, eikä ohjelmassa siten esitetty radikaaleja maatalousuudistuksia. Teollistamispolitiikan osalta ohjelmassa pysyttiin perinteisillä
linjoilla: valtiojohtoista teollisuutta liikepankkien kansallistamisella saatavilla
varoilla.
2.2.3 Kokoomus huolestuu suurista ikäluokista
Vuosina 19541957 kokoomus yritti päästä irti vanhakonservatiivisesta linjastaan
ja luoda puolueelle uuden suunnan, jolla kyettäisiin taistelemaan poliittisesta
vallasta. Vuoden 1955 puoluekokouksen jälkeen tavoitteeksi asetettiin puolueohjelman muuttaminen "dynaamisen konservatismin hengessä".218 Smolander pitää
puoluekokouksessa esille nousseita uusia termejä, kuten dynaaminen konservatismi, kansankapitalismi ja sosiaalinen markkinatalous lähinnä mainostermeinä,
joilla pyrittiin saamaan aikaan mielikuva uudistusmielisestä puolueesta.219
Vuoden 1955 puoluekokouksen julkilausumassa oltiin perinteisillä talouspolitiikan linjoilla: yritystoiminnan toimintaedellytykset oli turvattava elvyttämällä
säästämistoimintaa ja pääomien muodostumista. Verotusta haluttiin keventää.
Maatalouspolitiikan osalta julkilausumassa korostettiin elintarvikeomavaraisuutta
ja vaatimusta maataloudessa työskentelevien yleistä elintasoa vastaavasta palkka-
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tasosta. Kokoomuksessa toivottiin, että talouspolitiikka vapautuisi puoluepoliittisesta kaupankäynnistä.220
Elokuussa 1956 puolueen uusi puheenjohtaja Jussi Saukkonen esitteli kokoomuksen puoluehallituksessa elinkeinopolitiikan linjauksiaan, joissa korostuivat erityisesti pienyrittäjien verohelpotukset ja luotonsaannin edistäminen. Elinkeinopolitiikan monipuolistaminen ei kuitenkaan saanut lisätä valtion menoja.
Niitä oli pyrittävä mieluummin supistamaan. Suurten ikäluokkien työllistämiskysymyksessä hän näki erityisen tärkeäksi ammattikoulutuksen kehittämisen. 221
Saukkosen puheenvuorossa näkyivät kokoomuksen työllisyyslinjaukset, joissa
korostuivat yksityisen sektorin vahva rooli ja vaatimus siirtymisestä markkinajohtoiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Työllisyyden ylläpitäminen verovaroin nosti
yksityisten yritysten verotaakan liian suureksi, jolloin yksityisten yritysten mahdollisuudet työpaikkojen lisäämiseen heikkenivät.222
Vuoden 1956 lopulla työllisyyslain käsittelyn yhteydessä kokoomuksessa
huolestuttiin myös maa- ja metsätalouden rationalisoinnin vaikutuksista työllisyyskehitykseen. Tulevaisuudessa olisi sijoitettava vuosittain jopa 50 000–70 000
henkeä muihin elinkeinoihin alkutuotannon rationalisoinnin takia. Tilanne vaikeutuisi entisestään vuosina 19611965, kun suuret ikäluokat olivat kokonaisuudessaan tulleet työmarkkinoille. Kokoomuksessa uhkakuvina pidettiin siirtolaisuuden
ja työttömyyden kasvua, jos valtiovalta ei onnistunut yleisin talouspoliittisin toimin edistämään työvoiman sijoittumista työmarkkinoille.223
Täysin uusittu kokoomuksen puolueohjelma hyväksyttiin vuoden 1957 puoluekokouksessa. Ohjelmassa näkyivät yhä vanhat tavoitteet, kuten elinkeinoelämän toimintavapauden säilyttäminen ja kielteinen suhtautuminen sosialisointiin.
Valtion ja kuntien tehtävänä oli luoda suotuisat edellytykset yksityiselle yrittäjyydelle, mutta niiden tehtäviin ei kuulunut yritystoiminnan harjoittaminen. Poikkeuksellisina aikoina valtion tai kuntien haltuun joutunutta yritystoimintaa oli supistettava. Ohjelmassa korostettiin kansankapitalismia, joka tarkoitti yksityisten
ihmisten osakeomistuksen lisäämistä.224
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Maatalouden kehittämistä ja teollistamisasteen kohottamista pidettiin elintärkeänä. Kokoomuksessa ei pyritty ratkaisemaan maaseudun työttömyysongelmaa
helpottamalla muuttamista, vaan ohjelmassa esitettiin, että maataloudesta vapautuvalle väestölle luotaisiin toimeentulomahdollisuuksia asuinseuduilleen. Tämä
tapahtuisi parhaiten kehittämällä ammattikoulutusta ja luomalla maaseudulle
edellytykset elinkelpoisen teollisuuden, käsityön ja kaupan harjoittamiselle. Maatalouspolitiikan tavoitteeksi oli kokoomuksessa asetettu elintarvikeomavaraisuuden turvaaminen. Maatalouselinkeinojen harjoittamisen tuli tapahtua terveen
yrittäjätoiminnan pohjalta, eikä asutuspolitiikalla saanut pirstoa elinkelpoisia
tiloja. Jo syntyneiden liian pienten tilojen kokoa oli suurennettava vapaaehtoisilla
maakaupoilla ja uudisraivauksen tehostamisella.225 Kokoomukselle myös puolueen maaseutukannattajat olivat tärkeitä, mutta se ei suosinut pienviljelijäpolitiikkaa, kuten maalaisliitto ja kansandemokraatit tekivät. Kokoomus valmistautui
uudistetulla ohjelmalla vuoden 1958 eduskuntavaaleihin, ja se oli suomalaisista
puolueista selvimmin yrittäjävetoisen elinkeinopolitiikan kannalla.
Kokoomuksen puoluekokouksessa uusi ohjelma ja sen talouspoliittiset uudistuslinjaukset eivät herättäneet voimakasta mielipiteiden vaihtoa. Ohjelmaa haluttiin muuttaa lähinnä helpommin ymmärrettäväksi, jotta se houkuttelisi puolueelle
uusia äänestäjiä. Esimerkiksi kansankapitalismia olisi korostettava, koska se tarjosi todellisen vaihtoehdon sosialismille.226
Ohjelman hyväksymisen jälkeen kokoomuksessa aloitettiin valmistautuminen
kesän 1958 vaaleihin. Kokoomuksen puoluevaltuustossa pohdittiin, miten voimakkaasti suurten ikäluokkien kysymys tulisi ottaa esille julkilausumassa. Keskustelun yhteydessä vaadittiin asiasta selvää kannanottoa, koska suurten ikäluokkien työllistäminen oli laiminlyöty lähes täysin. Lopulta puoluevaltuusto hyväksyi
sanamuodon "suurten ikäluokkien työhön sijoittumiseen ei ole kyllin tehokkaasti
valmistauduttu”.227
Vuoden 1958 vaalityössä kokoomus painotti talouspolitiikkateemaansa. Kokoomuksen puoluehallituksen vahvistamassa yleislentolehtisessä todettiin, että
ulkopolitiikassa oli jatkettava J. K. Paasikiven viitoittamalla tiellä. Vaaleissa ei
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puolueen mielestä ollut kyse ulkopolitiikan suunnasta vaan talouspolitiikasta.
Valtion budjetti oli vuosi vuodelta paisunut: valtion menoista puolet oli erilaisia
tulonsiirtoja ja avustuslainoja. Kokoomuksen mielestä valtion ja kuntien oli vältettävä tarpeetonta liiketoimintaa sekä ylellistä rakentamista. Lentolehtinen toisti
kokoomuksen yleisohjelman ajatuksia, kuten elinkeinoelämän toimintavapautta,
sosialismin vastustamista ja kansankapitalismia. Puolue vaati myös teollistamisasteen kohottamista, jotta suuret ikäluokat saataisiin työllistettyä. Ratkaisuksi
tarjottiin elinkeinoelämän yhteistyötä valtion, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen
kanssa. Lisää työpaikkoja olisi saatava erityisesti vajaatyöllisyysalueille.228
Kokoomuksen toive ulkopolitiikan jättämisestä vaalitaistelun ulkopuolelle ei
toteutunut. Kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokouksessa 1958 puheenjohtaja Jussi Saukkonen piti ikävänä, että vaalikamppailuun oli nostettu mukaan ulkopoliittisia kysymyksiä. Hän piti suuntausta täysin vääränä, koska kaikilla puolueilla oli sama ulkopoliittinen perusnäkemys. Käydyssä keskustelussa todettiin
ulkopoliittisen hyökkäyksen kohdistuneen oikeistosuuntausta ja sosiaalidemokraatteja vastaan. Tällaisesta toimista syytettiin maalaisliittoa ja kommunisteja,
koska heillä ei ollut muitakaan argumentteja tarjolla.229 Myöhemmin toukokuussa
maalaisliitto, kokoomus ja kansanpuolueet sopivat, etteivät ne käyttäisi vaalitaistelussa ulkopoliittisia syytöksiä.230
Kokoomuksen vuoden 1957 ohjelmauudistuksesta voidaan havaita, että puolue oli
reagoinut suurten ikäluokkien työllistämiskysymykseen ja yleensä maaseudun
työllisyysongelmiin. Ohjelman testi oli vuoden 1958 eduskuntavaaleissa. Niihin
valmistauduttiin vielä erityisellä vaaliohjelmalla. Molemmat perustuivat vapaaseen yrittäjyyteen ja valtiojohtoisuuden välttämiseen. Kokoomus pyrki ohjelmallisella politiikallaan saamaan maaseudulle uusia työpaikkoja, jotta ihmisten ei
tarvitsisi muuttaa pois kotiseuduiltaan. Vaalitulos osoittaisi, oliko kokoomus kansan mielestä oikeilla linjoilla.
1960-luvun lähestyessä Kokoomus, SDP ja SKDL olivat havahtuneet suurten
ikäluokkien ja maatalouden rakennemuutoksen myötä syntyneeseen tilanteeseen,
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jossa äänestysikäisten määrä ja työpaikkojen tarve olivat voimakkaasti kasvamassa. Jokainen kolmesta puolueesta teki perusteellisen muutoksen puolueohjelmiinsa ennen vuoden 1958 eduskuntavaaleja. Maalaisliitto ei nähnyt tässä vaiheessa
aihetta suuriin ohjelmamuutoksiin, vaan se päätti keskittyä pelkkään vaaliohjelmaan, kuten seuraavassa luvussa käy ilmi.
Urho Kekkosen tultua valituksi presidentiksi sisäpolitiikan areena näytti vapaalta muille puoluepoliitikoille. Ohjelmallinen politiikka oli selvästi nousemassa
ennen kesän 1958 vaaleja merkittävään asemaan suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa: kansalle tarjottiin valittavaksi uusia konkreettisia vaihtoehtoja maan
kehittämiseksi.
On vaikea sanoa, oliko puolueilla todellista tarkoitusta kehittää Suomen elinkeinopolitiikkaa vai oliko ajatuksena vain saada mahdollisimman paljon puolueelle uusia äänestäjiä ja sitä kautta lisää poliittista vaikutusvaltaa. Edustuksellisen
demokratian piirteisiin kuitenkin kuuluu ajatus siitä, että valitut edustajat pyrkivät
huolehtimaan yhteiskunnan tulevaisuudesta. 1950-luvun kuluessa ohjelmauudistusten myötä näytti siltä, että puolueilla oli todellista halua monipuolistaa myös
maaseudun elinkeinoelämää. Vuonna 1958 oli jo kiire ratkaista maaseudun kasvavan väestön työllistämiskysymys. Tosiasia oli, että pysymällä entisissä linjauksissa työttömyyskatastrofi oli edessä, kun suuret ikäluokat kokonaisuudessaan
olisivat tulleet työikään.
2.3

Fagerholmin III hallitus: hyvä hallitusohjelma  lyhyt toimiaika

2.3.1 Kilpailu maaseudun äänistä vuoden 1958 eduskuntavaaleissa
Johannes Virolaisen käsityksen mukaan vuoden 1958 vaaleissa maalaisliiton tärkeimpänä tavoitteena oli estää maatalouden tekeminen kannattamattomaksi, pienviljelmien vähentäminen, teollistaminen maaseudun kustannuksella ja uuden
teollisuuden sijoittaminen pelkästään kaupunkeihin. Maalaisliitolla oli maatalouskysymysten ohessa myös teollistamisajatuksia. Valtiojohtoista yritystoimintaa oli
lisättävä nimenomaan maan reuna-alueilla, ja kaikkialla oli rohkaistava yksityistä
yritystoimintaa.231 Maalaisliiton perusintressit liittyivät yhä maatalouspoliittisiin
kysymyksiin, mutta elinkeinojen monipuolistaminen kuului myös puolueen vaaliretoriikkaan.
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Vuoden 1958 budjetin lähetekeskustelussa teollistaminen nousi esille. Kysymys oli lähinnä siitä, pitäisikö teollistaminen suunnata Pohjois-Suomeen vai
muualle Suomeen. Hallituksen näkemys oli, että Pohjois-Suomen elinkeinopolitiikan edistäminen tapahtuisi parhaiten hallituksen valmisteleman verohuojennuslain avulla.232 Sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa nostettiin esille puolueen vaatimukset maatalouden rationalisoinnista, tilakoon suurentamisesta ja
Suomen teollistamisesta. Maalaisliiton epäiltiin keskeyttäneen viiden puolueen
hallitusneuvottelut, koska SDP:n ajama yhteisrintama-ajatus olisi vaarantanut
maalaisliiton mahdollisuudet määrätä yksin talouspolitiikan suunnasta. Suurten
ikäluokkien työllistäminen vaati SDP:n mielestä yhteistyötä ja ymmärrystä esimerkiksi teollisuusmäärärahojen osalta. Sosiaalidemokraatit odottivat maalaisliitolta konkreettisia toimia eikä pelkästään maatalouteen keskittymistä.233
Muiden puolueiden puheenvuoroissa SDP:n näkemykset saivat tukea. Kokoomuksen taholta arvosteltiin liiallista maatalouden ja pienviljelijöiden tukemista, koska tästä kärsi eniten pienviljelijäväestö itse: muiden elinkeinojen työllistämismahdollisuudet oli valitettavasti laiminlyöty. Kansandemokraatit olivat sitä
mieltä, että muutto Ruotsiin oli jo helpottanut merkittävästi Suomen työttömyystilannetta. Vaarana oli muuton hiipuminen, jos huhut työvoimaviranomaisten neuvotteluista pitivät paikkansa. Maalaisliiton puheenvuoroissa tyrmättiin sosiaalidemokraattien esittämät epäilyt puolueen teollisuusvastaisuudesta. Pohjoissuomalaisten kansanedustajien taholta tuettiin sosiaalidemokraattien Pohjois-Suomen
teollistamishankkeita ja erityisesti Otanmäen tehdassuunnitelmaa.234
Lähetekeskustelun jälkeen sosiaalidemokraatit tekivät Sukselaisen I hallitukselle välikysymyksen hallituksen muodostamistavasta ja hallituksen talouspolitiikasta. Hallitus kaatui epäluottamuslauseen myötä äänin 75–74 kokoomuksen,
RKP:n ja kansanpuolueen äänestäessä tyhjää.235
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Sukselaisen hallituksen kaatumisen jälkeen aloitettiin hallitusneuvottelut
Väinö Tannerin johdolla. SDP korosti ohjelmaluonnoksessaan teollistamisen merkitystä. Maalaisliiton luonnoksessa esiintyivät samansuuntaiset tavoitteet, mutta
puolue painotti uusien teollisten työpaikkojen sijoittamista vajaatyöllisyysalueille,
pientilojen elinkelpoisuuden parantamista ja asutustoiminnan normalisoimista
uuden maankäyttölain avulla.236
Maalaisliiton eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunta ei uskonut Tannerin hallitustunnustelun onnistumiseen, mutta Tannerin muistiota pidettiin joissain puheenvuoroissa täysin mahdollisena hallitusohjelman runkona. Hallitustunnustelujen
pohjalta ryhmävaltuuskunta päätti esittää eduskuntaryhmälle, ettei hallitusneuvotteluja Tannerin johdolla jatkettaisi, mutta ilman Tanneria punamultayhteistyö oli
mahdollista. Eduskuntaryhmässä Sukselainen ilmoitti omana kantanaan, ettei
maalaisliitto voinut mennä Tannerin johtamaan hallitukseen. Tämä ajatus sai hyväksynnän useilta ryhmän jäseniltä, koska hän oli esiintynyt vihamielisesti maataloutta kohtaan ja sama vihamielisyys oli aistittavissa myös SDP:n hallitusohjelmaluonnoksessa. Johannes Virolaisen näkemyksen mukaan Tanner oli Neuvostoliitolle epämieluisa pääministeri, ja tämä seikka oli otettava huomioon. Eduskuntaryhmä päätti lopulta torjua Tannerin hallitustunnustelut. 237 Hallitusneuvotteluiden kariuduttua marraskuussa 1957 presidentti Kekkonen pyysi Rainer von Fieandtia virkamieshallituksen pääministeriksi.238
SDP:n ylimääräinen puoluekokous 1957 oli hyväksynyt yksimielisesti puolueen teollistamisohjelman. Uuden ohjelman julkistamisessa oli aktiivisesti mukana
esimerkiksi Sosialistinen Aikakauslehti, joka ryöpytti maalaisliiton harjoittamaa
politiikkaa. Lehti otsikoi esimerkiksi seuraavasti: ”Maalaisliiton johtovalta vienyt
köyhtymisen tielle.” Lehden mukaan maalaisliiton tavoitteena oli porvarillisen
ylivallan säilyttäminen Suomessa. Myös puoluevähemmistöön jäänyt Hannes
Tiainen sai arvostelusta oman osansa. Lehdessä todettiin, että sekä maalaisliitto
että Hannes Tiainen pitivät lehmää poliittisena epäjumalana, josta huolehdittiin
paremmin kuin lapsista. Valtion raha-asioissa maalaisliittoa näytti kiinnostavan se,
miten pitäjään saataisiin mahdollisimman paljon verorahoja valtion kassasta.
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Pohjois-Suomessa oli poliittisesta turpeeseen sitomisesta huolehdittu niin hyvin,
että seurauksena oli yhä laajeneva työttömyys, joka pahenisi entisestään suurten
ikäluokkien tultua työikään. Muutto Ruotsiin tulisi todennäköisesti yhä lisääntymään. Tämän kaiken oli aiheuttanut maalaisliiton vallanjano ja äänten kalastelu
maaseudulta. Ratkaisuksi maaseudun ongelmiin artikkelissa esitettiin tuotannon
yleistä kohottamista ja teollisen yhteiskunnan myötä saavutettavaa täystyöllisyyttä.239
Vuoden 1957 lopulla Väinö Leskinen vaati artikkelissaan maaseudun teollistamista ja maatalouspolitiikan uudistamista, jotta saataisiin uusia työpaikkoja
maaseudun työttömyysalueille. Hänen mielestään koko kansa kohisi nyt teollistamisesta, jopa maalaisliittolaisetkin vastahakoisesti. Konkreettisista toimista
Leskinen piti tärkeimpänä Otanmäen tehdassuunnitelmaa.240
Samassa lehdessä arvosteltiin voimakkaasti maalaisliiton harjoittamaa maatalouspolitiikkaa, jonka seurauksena maataloudesta oli muodostumassa veronmaksajien varoilla ylläpidettävä ”uusrälssi”. Maalaisliiton tavoitteena oli tällä tavalla
ostaa maaseudun äänet itselleen. Samansuuntainen kirjoittelu jatkui myös seuraavan vuoden puolelle. 241 Vaalien lähetessä teollistamisteema oli koko ajan esillä.
Sosialistisen Aikakauslehden toukokuun numerossa kysyttiin: ”Miksi teollistamme maaseutua?" Artikkelin mukaan se oli välttämätöntä suurten ikäluokkien ja
maataloudesta muihin ammatteihin siirtyvän väestön työllistämiseksi. Maalaisliitto vastusti maaseudun teollistamista siksi, että sen myötä äänestäjät siirtyisivät
muihin puolueisiin.242
Alkuvuodesta 1958 SDP kiihdytti vaalipropagandaansa teollistamiskysymyksessä. Se otti käyttöön teollistamisen yleisenä vaaliteemana, Pohjois-Suomen
teollistamiseen liittyvät vaalijulisteet ja lehdistön teollistamiskampanjat. Puoluetoimikunnassa pidettiin varmana, että maalaisliitto tulisi esiintymään vaalityössään teollistamisen puolesta, mutta se rajoittuisi kuitenkin vain puunjalostusteolli-
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suuteen.243 SDP:n puolueneuvoston julkilausumassa vaadittiin konkreettisia tekoja teollistamisen ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamisen osalta, koska
muuten työttömät ja maaseudulla varttuvat suuret ikäluokat saattaisivat muuttaa
ulkomaille.244
Maaseudun teollistamiskysymys kuului myös maalaisliiton vaalipropagandaan puolueen valmistautuessa kesän 1958 vaaleihin. Jo vuoden 1956 puoluekokouksessa Johannes Virolaisen alustukseen oli sisältynyt teollisuuspolitiikkaa
käsittelevä osio. Sen perusajatus oli, että maalaisliiton elinkeinopolitiikalla pyrittiin estämään maaseudun autioittaminen ja väestön sijoittaminen muutamaan
suureen keskukseen. Maakansa esitteli Virolaisen puoluekokouksessa esittämiä
linjauksia otsikolla "Oikeaa teollistamispolitiikkaa". Lehden mukaan maalaisliitto
ei vastustanut teollistamista, mutta sitä ei saanut tehdä maatalouden kustannuksella. Joulukuussa 1956 Virolainen puhui samaan sävyyn maalaisliiton puoluevaltuuskunnalle, mutta tuolloin hän korosti maataloustulolain merkitystä maatalouden asemaa puolustettaessa.245
Kesän 1958 vaaleissa puoluesihteeri Arvo Korsimo asetti maalaisliiton tavoitteeksi vähintään 60 kansanedustajan saamista eduskuntaan. Vaalivalmisteluja
varten hän laati maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnalle muistion, jossa
hän korosti SDP:n vaalipropagandan hyödyntämisen merkitystä maalaisliiton
omassa vaalityössä. Väinö Leskisen puheenvuoroja teollistamisesta ja maaseudun
autioittamisesta voitiin käyttää osoittamaan, että SDP oli jättänyt maaseudun
pienviljelijät ja metsätyöväestön oman onnensa nojaan. Sen tähden maalaisliiton
omaa vaaliohjelmaa oli terävöitettävä radikaaliksi uudistusohjelmaksi, johon
sisältyisi myös käytännön tavoitteita. Maalaisliiton oli pidettävä esillä muun muassa asutustoiminnan jatkamista, lisämaakysymystä, maaseudun teollistamista ja
pienteollisuuskysymystä. Puunjalostusteollisuuden luomisesta oli laadittava kokonaisohjelma. Vaalien yleistaktiikan osalta Korsimo korosti, että maalaisliiton
vahvin ase oli ulkopolitiikka, jota ei saanut luovuttaa sosiaalidemokraateille. Hän
ei ryhtynyt tarkentamaan, mitä ulkopolitiikan hyödyntäminen tarkoitti käytännössä: se nähtäisiin tulevaisuudessa. Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunta
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hyväksyi yksimielisesti muistion.246 Korsimon esittämät ajatukset ulkopolitiikasta
konkretisoituivat yöpakkaskriisin yhteydessä seuraavana vuonna.
Maalaisliiton kenttäväki vaati Pohjois- ja Itä-Suomen puunjalostustehtaiden
pikaista rakentamista ja muutosta Suomen Pankin kireään rahapolitiikkaan, sillä
sen takia pienteollisuuden yrittäjien asema oli Suomessa heikko. Lisäksi piirikokoukset olivat huolissaan kommunistien toiminnan kiihtymisestä.247 Myöhemmin
syksyllä Veronmaksajien Keskusliitto lähetti ohjelmaluonnoksensa maalaisliiton
keskushallitukselle. Siinä toivottiin uusien työpaikkojen syntymistä edistäviä
keinoja, kuten vapaata yritteliäisyyttä elvyttäviä talous- ja veropoliittisia toimenpiteitä.248
Talouselämässä ei uskottu maalaisliiton teollistamispyrkimyksiin. Puolueella
oli ollut mahdollisuus vaikuttaa maaseudun kehittämiseen, mutta se oli tyytynyt
jakamaan rahaa turvatakseen puolueen valta-aseman. Tällä tavalla puolue oli
laiminlyönyt vapaan teollisuustoiminnan ja myös muun yritystoiminnan kehittämisen. Samalla maaseudun teollistaminen ja elinkeinojen yleinen kehittäminen oli
laiminlyöty ja suistettu maataloustuotanto raiteiltaan.249
Helmikuussa 1958 maalaisliiton talouspoliittinen toimikunta suositteli teollistamispolitiikan osalta puolueen keskushallitukselle, että maan teollistamista oli
jatkettava, mutta se ei saanut tapahtua maatalouden kustannuksella. Pien- ja suurteollisuuden sijoittamisessa maaseudulle oli otettava huomioon työllisyysnäkökohdat ja paikalliset olosuhteet. Puunjalostusteollisuutta pidettiin erityisen sopivana teollisuudenalana. Teollisuuden rahoituksessa ensisijaisena pidettiin yksityistä tai osuustoiminnallista rahoitusta, mutta niiden puuttuessa valtion oli tultava
mukaan.250
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Tältä pohjalta maalaisliiton keskushallitus laati vaalipropagandasuunnitelman
kesän vaaleihin. Keskushallitus pysytteli Korsimon esittämällä linjalla, sillä sosiaalidemokraattien sisäisen tilanteen uskottiin tarjoavan mahdollisuuden SDP:n
maaseutukannattajien käännyttämiseen maalaisliiton kannalle. Ensimmäisenä
pääteemana tulisi vaaleissa olla "taistelu maaseudun puolesta sen autioitumista
vastaan". Tässä yhteydessä maalaisliiton oli korostettava, että sosiaalidemokraattisen puolueen ajama maaseudun vastainen ohjelma johtaisi maaseudun autioitumiseen. Vastauksena SDP:n teollistamisohjelmaan maalaisliiton oli esitettävä
sellainen teollistamisohjelma, joka estäisi maaseudun autioitumisen ja johtaisi
maaseudun kukoistukseen. Varat teollistamiseen saataisiin valtion työllisyysvaroista, ulkomaisista luotoista ja yksityisestä pääomasta. Maaseudun vajaatyöllisyysalueille oli annettava erilaisia helpotuksia, joilla tuettaisiin uusien tuotantolaitosten perustamista.251 Korsimon keväällä 1957 esittämä radikaali uudistusohjelma oli nyt valmistunut.
Myös maalaisliiton puoluevaltuuskunnalta vaadittiin kannanottoa teollistamisohjelmaan ja erityisesti eri tuotantolaitosten kiireellisyysjärjestykseen. Puolueen puheenjohtaja V. J. Sukselainen ei ollut valmis tekemään sitovia päätöksiä.
Hän ehdotti keskustelua kokouksen kuluessa, jolloin piirien edustajilla olisi mahdollisuus kertoa omat mielipiteensä. Puoluevaltuuskunta ei kuitenkaan saanut
aikaan yhteistä linjaa teollistamisjärjestyksestä, vaikka Pohjois-Suomen edustajat
esittivät vaaliohjelmaan Lapin, Pohjois-Karjalan, Savon ja Etelä-Pohjanmaan
teollistamista edellä mainitussa järjestyksessä.252
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan julkilausumassa korostui vajaatyöllisyysalueille keskittyvä teollistamispolitiikka, joka konkretisoituisi uusien perustettavien tehtaiden muodossa. Niiden syntymistä oli helpotettava verohelpotuksilla ja
ulkomailta hankittavilla luotoilla. Maataloutta vastaan kohdistuneiden hyökkäysten takia julkilausumassa kehotettiin maaseudun äänestäjiä kokoamaan rivinsä
omien etujensa puolustamiseksi. Julkilausuma sisälsi myös ulkopoliittisen osion,
jossa oltiin huolestuneita PaasikivenKekkosen linjaa kohtaan julkisuudessa esitetyistä kannanotoista.253 Kesän 1958 maalaisliiton puoluekokous ei tuonut valit-
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tuun linjaan mitään muutosta, sillä puoluekokouksen julkilausumassa korostettiin
elinvoimaisen maaseudun säilymistä teollistamistoimista huolimatta.254
Maalaisliiton vaalityössä nostettiin esille myös taistelu kommunismia vastaan.
Puolue tilasi kommunismin vastaista materiaalia, ja puolueen lehdet kirjoittivat
kommunismia vastustavia artikkeleja, joissa korostettiin kommunismin kukoistamista suurteollisuuspaikkakunnilla.255
Vaikka puolueet ottivat vaalikamppailuun mukaan teollistamisteeman, siihen
ei kuitenkaan kaikkialla uskottu. Talouselämä piti puolueiden teollistamispuheita
poliittisena hämäyksenä, joilla tyynnyteltiin yleistä mielipidettä. Todellisuudessa
kyse oli lehden mukaan siitä, että kohtuuton verotus ja kustannustaso olivat vieneet elinkeinoelämältä mahdollisuuden toiminnan laajentamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Puolueiden esittämien linjauksien tilalle lehti tarjosi yrittäjyyttä. Lehden pääkirjoituksissa toivottiin myönteisempää suhtautumista yrittäjätoimintaa kohtaan, jotta siitä muodostuisi todellinen vaihtoehto maalaisliiton ja
sosiaalidemokraattien valtiokeskeiselle elinkeinopolitiikalle.256
Sosiaalidemokraatit ottivat vuoden 1957 ylimääräisen puoluekokouksen jälkeen
aktiivisen roolin maaseudun teollistamispolitiikassa. Samoin maatalouden rationalisoiminen nostettiin yhä selvemmin esille huolimatta puolueen maataloussiivestä. Vaikka elinkeinopoliittisia kiistoja ei voidakaan pitää puolueen hajoamisen
varsinaisena syynä, niin puolueen politiikka muuttui puoluekokouksen jälkeen
entistä teollisuusmyönteisemmäksi.
Vuoden 1958 eduskuntavaalitaistelussa SDP korosti teollistamispolitiikan
merkitystä suurten ikäluokkien työllistämisongelman ratkaisussa. Samalla SDP ja
kokoomus alkoivat lähestyä, joten mahdollisuus uudesta hallituskoalitiosta häämötti vaalien jälkeen. Kokoomus oli uudistanut ohjelmaansa suurten ikäluokkien
työllistämiskysymyksen paineessa, mutta se oli yrittäjävetoisemman elinkeinopolitiikan kannalla kuin muut puolueet.
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Maalaisliitto ei tehnyt vielä 1950-luvulla perusteellista ohjelmauudistusta,
vaan vuoden 1958 eduskuntavaaleihin puolue valmistautui ainoastaan vaaliohjelmalla, jossa pääkohtana oli maaltapaon ehkäiseminen. Tämä tapahtuisi sekä maatalouspolitiikan että muun elinkeinopolitiikan avulla. Maalaisliitto suosi uusien
teollisuuslaitosten perustamista maan syrjäseuduille. Näiltä osin se oli lähellä
SKDL:n teollistamisohjelmaa. Suurin ero maalaisliiton ja kansandemokraattien
välillä ilmeni suhtautumisessa pienteollisuuteen ja yleensä yrittäjyyteen. Maalaisliitto kannatti vapaata yritystoimintaa ja pienteollisuutta, mutta kansandemokraatit
pyrkivät teollistamiseen pelkästään valtiojohtoisen teollistamispolitiikan avulla ja
siihen liittyvillä vahvoilla idänkytköksillä.
Maalaisliitto pyrki yhä pitämään maaseudun elinvoimaisena tavoitteenaan
tarjota maaseudun asukkaille elämisen edellytyksiä kotiseuduillaan. Teollistamistoimia suunnattiin sellaisille alueille, jotka olivat maalaisliiton tärkeitä kannatusalueita ja joilla taistelu pienviljelijöiden äänistä vaati uskottavaa vaaliohjelmaa
SKDL:n uuden teollistamisohjelman vastapainoksi. Sosiaalidemokraattien sisäistä
tilannetta pyrittiin käyttämään hyväksi korostamalla SDP:n maatalouden rationalisoimisvaatimuksia ja niiden turmiollisuutta maaseudun ihmisille.
2.3.2 Fagerholmin III hallituksen ohjelmallinen elinkeinopolitiikka
Vuoden 1958 vaalit lähestyivät, ja kansanedustajat kritikoivat voimakkaasti von
Fieandtin hallituksen politiikkaa. Von Fieandtin hallitus kaatui lopulta maalaisliiton huhtikuussa 1958 tekemään välikysymykseen maatalouspolitiikasta. Maalaisliitto katsoi, ettei leivän hinnankorotuksia voinut tehdä ennen vaaleja, koska se
heikensi maalaisliiton asemaa Pohjois-Suomessa taistelussa kommunisteja vastaan. 257 Väinö Tanner korosti SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnassa, että
hallitus kaatui nimenomaan sosiaalidemokraattien ponteen, jota maalaisliitto oli
joutunut äänestämään. Presidentti Kekkoselle oli nyt viestitettävä, että laajapohjainen hallitus olisi paras ratkaisu. Tanner ei itse uskonut sen syntymahdollisuuksiin.258 Hän oli oikeassa, sillä von Fieandtin hallituksen tilalle tuli Kuuskosken
virkamieshallitus.
Eduskuntavaalit käytiin kesällä 1958. Vaaleja on kuvattu šokkivaaleiksi, koska eduskunnasta tuli vasemmistoenemmistöinen ensimmäisen kerran vuoden
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1916 jälkeen.259 Vaalien suurimmat voittajat olivat SKDL (+7) ja kokoomus (+5).
Maalaisliitto (−5) ja sosiaalidemokraatit (−6) kärsivät tappion. Sosiaalidemokraatit menettivät eduskuntaryhmän hajotessa vielä kymmenen edustajaa skogilaisten
ryhmälle.
Talouselämä piti vaalitulosta suurena pettymyksenä ja "kansallisena onnettomuutena". Valitettavasta tuloksesta huolimatta lehdessä toivottiin, että vaalien
jälkeinen hallitus saisi aikaan teollistamisohjelman.260
Maalaisliiton vaalimenestys oli heikko erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa
puolue menetti yhteensä 5 000 ääntä. Maalaisliitossa tappion syinä pidettiin Veikko Vennamon toimintaa, Kekkosen huonosti alkanutta presidenttikautta ja kokoomuksen propagandaa maalaisliiton yhteistyöstä kommunistien kanssa. Kekkonen itse ei nähnyt tappiota katastrofaalisen suurena. Arvo Korsimon mielestä
maalaisliiton teettämä kysely antoi oikeimman tuloksen tappion syistä. Sen perusteella suurimmaksi syylliseksi nousivat maaltapako, maastapako ja sateinen sää
vaalipäivänä. Vaalien jälkeen maalaisliiton kenttäväki vaati yleisesti oppositioon
jäämistä. Vennamo erotettiin tilapäisesti eduskuntaryhmästä, mutta hän ilmoitti
pian eronneensa itse ryhmästä. Muutaman kuukauden päästä hänet valittiin oman
puolueensa Suomen Pientalonpoikien Puolueen puheenjohtajaksi.261
Vaalien jälkeen Arvo Korsimo purki pettymystään päiväkirjaansa. Hän pelkäsi sisäpoliittisia vaikeuksia ja hankalia hallitusneuvotteluja. Hän oli myös huolissaan eduskunnan muuttumisesta vasemmistoenemmistöiseksi.262 Korsimon tilitys
voidaan tulkita pettymykseksi siitä, että maalaisliitto oli menettänyt johtavan
asemansa hallitusta muodostettaessa.
Myös Suomen Yhteiskunnan Tuki -säätiö keskusteli eduskuntavaalituloksesta
Katajanokan upseerikerholla, jonne alustajaksi oli kutsuttu sosiologi Erik Allardt.
Hänen mielestään Suomessa ilmenivät samankaltaiset edellytykset, jotka olivat
tyypillisiä kommunistisille maille, kuten alikehittyneisyys ja tulotasoltaan voimakkaasti vaihtelevat ja suhdannevaihteluille alttiit ammatit. 263 Tämä selittäisi
osaltaan kansandemokraattien menestystä. Puolue oli säilyttänyt ohjelmauudistuksessaan pienviljelijäpolitiikan ja laatinut oman teollistamispoliittisen suunni259
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telman vastavetona sosiaalidemokraattien teollisuusohjelmalle. Näin se tarjosi
uskottavan vaihtoehdon aikaisemmin sosiaalidemokraatteja äänestäneille maaseudun asukkaille.
Vaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista on muistettava, että 1950-luvun kuluessa SDP:n ja kokoomuksen välit lämpenivät. Väinö Tanner oli puhunut jo syksyllä 1953 kokoomuksen kanssa tehtävän yhteistyön puolesta, koska kokoomus
ymmärsi talouden realiteetit toisin kuin maalaisliitto ja piti vielä lupauksensa.264
Tanner sai tuekseen SDP:n asevelisukupolven edustajia, joista näkyvin oli Väinö
Leskinen. Ajatusta kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välisestä yhteistyöstä
voidaan pitää uutena piirteenä suomalaisessa politiikassa. Käytännössä puolueiden yhteistyö oli näkynyt, kun kokoomus oli tukenut Fagerholmin I vähemmistöhallitusta.
Puolueiden lähenemiseen liittyi ulkopoliittisia ja talouspoliittisia vivahteita.
Kumpikin puolue halusi päästä eroon maalaisliiton maataloutta suosivasta politiikasta ja saada sen tilalle aktiivisempaa teollistamispolitiikkaa. Kokoomus lähestyi
sosiaalidemokraatteja myös sosiaalipoliittisissa kysymyksissä, kun puolue yhdisti
sosiaalisuuden vaatimuksen ja markkinatalouden. SDP:n osuustoiminnallinen
siipi oli ajatusmaailmaltaan lähellä kokoomusta, sillä osuustoiminta oli eräänlaista
kansankapitalismia, jota kokoomuksessa kannatettiin.265 On kuitenkin huomioitava, että kokoomuksen politiikassa korostettiin yksityisyrittäjyyteen perustuvaa
elinkeinopolitiikkaa enemmän kuin muissa puolueissa.
Vaalien jälkeen kokoomuksen eduskuntaryhmä pohti Suomen tuotantoelämää
koskevia ajankohtaisia kysymyksiä. Ryhmän käsittelemässä muistiossa oltiin
huolissaan Suomen muuttotappiosta, koska muuttajien määrä oli jo ohittanut toisen maailmansodan miehistötappiot. Muistiossa arveltiin, että suurten ikäluokkien
varttuminen työmarkkinoille pahentaisi muuttoliikettä ja lisäisi myös yhteiskunnallisten levottomuuksien vaaraa. Maatalouden työvoimaa ei voinut enää lisätä,
vaan ammattikoulutusta tulisi laajentaa ja teollisuuden käyttöpääomia pitäisi kasvattaa 2½ kertaa nykytasoa suuremmaksi, jotta teollisuudella riittäisi pääomaa
uusinvestointeihin, sillä muuten työttömyys ja siirtolaisuus jatkuvasti lisääntyisivät.266
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Vuoden 1958 eduskuntavaalien jälkeen kokoomuksen eduskuntaryhmä antoi
julkilausuman, jossa se oli huolestunut muun muassa seuraavaksi talveksi ennustetusta vaikeasta työllisyystilanteesta ja halusi ratkaisua suurten ikäluokkien työhön sijoittamiseen. Ratkaisumalliksi esitettiin valtiontalouden menosupistuksia,
jotta veroja voitaisiin alentaa. Tällä tavalla maan elinkeinotoiminta elpyisi niin,
että syntyisi riittävästi uusia työpaikkoja.267 Hyvän vaalituloksen myötä kokoomus oli valmis toteuttamaan uudistettua ohjelmaansa vaalien jälkeen.
Jo ennen virallisten hallitusneuvottelujen alkua kokoomus, maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit kävivät epävirallisia neuvotteluja laajapohjaisen hallituksen
muodostamisesta. Aktiivisia henkilöitä olivat maalaisliiton Martti Miettunen ja
Johannes Virolainen sekä kokoomuksen Päiviö Hetemäki. 268 Edellä mainituista
Hetemäki kannatti laajapohjaista hallitusta, joka pystyisi ratkaisemaan uhkaavan
työttömyysongelman.269
Myös muita epävirallisia neuvotteluja käytiin. Heinäkuun lopulla 1958 kansandemokraattien, sosiaalidemokraattien opposition ja maalaisliiton neuvottelijat
pohtivat hallituskysymystä. Kansandemokraatit vaativat takuita hallitukseen pääsemisestä, mutta maalaisliitto ei niitä antanut. Se toivoi kansandemokraateilta
tukea valittaessa puhemiestä, jotta tehtävään ei valittaisi leskisläistä sosiaalidemokraattia. Arvo Korsimon taholta kansandemokraattien hallitushaaveet saivat
lievää tukea.270 Käydyissä neuvotteluissa ilmeni jo syntymässä ollut viiden puolueen hallitus, johon maalaisliitossa suhtauduttiin ristiriitaisesti. Erityisesti Johannes
Virolainen ei ollut valmis yhteistyöhön SKDL:n kanssa vaan oli suuntautumassa
toisaalle.
Elokuun alussa 1958 presidentti Kekkonen antoi hallitustunnustelun Eino
Kilven (skdl.) tehtäväksi, mutta Kekkonen itse ei uskonut Kilven onnistuvan.
Näin myös kävi, mutta jo pääsy hallitustunnustelijaksi kirvoitti kansandemokraateilta tyytyväisiä kannanottoja. Kymmenen vuoden diskriminointi oli heidän mielestään päättynyt.271
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Myöhemmin elokuussa 1958 SKDL:n eduskuntaryhmä pohti hallituskuvioita.
Hertta Kuusinen arveli, että oltiin muodostamassa oikeistososiaalidemokraattien
ja kokoomuksen hallitusta, jossa maalaisliitto olisi mukana. Kuusisen tulkinnan
mukaan maalaisliiton oikeisto johti puoluetta tähän suuntaan, sillä se vetosi vaalitappion johtuneen maalaisliiton liian vasemmistolaisesta politiikasta. Kansandemokraattien oli voimakkaasti korostettava, että maalaisliiton politiikan muutos
tuli johtamaan maalaisliiton kokoomuksen helmaan. Tämän valinnan myötä maalaisliitto menettäisi vahvan asemansa Suomen politiikassa. 272 Laajapohjainen
hallitus oli näköpiirissä, kuten kansandemokraatit aavistelivat.
Hallitukseen pääseminen näytti jälleen SKDL:n osalta epätodennäköiseltä,
mutta siitä huolimatta kansandemokraatit laativat puolueen ohjelman mukaisen
hallitusohjelmaluonnoksen. Se sisälsi ehdotuksen työpaikkojen lisäämisestä kaivos- ja metalliteollisuudessa vaikeimmille työttömyysalueille. Samalla täytyi
hallituksen saattaa päätökseen lainaneuvottelut mittavan lainan saamiseksi Neuvostoliitolta. Oli myös selvitettävä, oliko mahdollista hankkia muita ulkomaisia
lainoja, jotka eivät sisältäisi Suomen riippumattomuutta vaarantavia ehtoja.273
Vaalitappion jälkeen SDP:n puoluetoimikunnassa tultiin siihen tulokseen, että
kokoomusta ja skogilaisia ei saanut päästää yhtä aikaa oppositioon, koska kokoomuksen kanssa tehtävän yhteistyön avulla pystyttiin hajottamaan maalaisliiton
rivejä. 274 Puoluesihteeri Kaarlo Pitsinki hahmotteli hallitusneuvotteluja varten
ohjelmaluonnosta, jossa esitettiin Otanmäen tehdasta koskevan rahoituslain säätämistä, Pohjois-Suomen vajaatyöllisyysalueille rakennettavaa puunjalostusteollisuutta ja hallituksen käyttöön perustettavaa teollistamiseen keskittynyttä suunnitteluelintä. Tekstiin on myöhemmin lisätty lyijykynällä vaatimus teollisuuden
rakentamista myös Pohjois-Suomen ulkopuolisille vajaatyöllisyysalueille.275
Parin päivän kuluttua Pitsinki esitteli neuvottelujen tuloksia puoluetoimikunnalle ja totesi teollisuuspolitiikan osalta, että maalaisliitto oli lähinnä kiinnostunut
puunjalostusteollisuuden rakentamisesta Pohjois-Suomeen, kun taas SDP painotti
Otanmäki-hankkeen tarpeellisuutta. Neuvotteluissa kävi myös ilmi, että skogilai-
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274
SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirja 6.8.1958. Mf 10. TA.
275
Kaarlo Pitsinkin laatima luonnos hallitusohjelmaksi 21.8.58. Mf 32. TA.
273

90

set ja maalaisliitto olivat kiinnostuneita enemmän Vuoksenniska Oy:n Koverharin
suunnitelmasta kuin Otanmäestä.276
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta käsitteli hallitusohjelmaa ja esitti hallitusneuvottelijoille, ettei maataloustulolain kestoksi saanut tulla kuin korkeintaan
kolme vuotta. Tärkeäksi hallituskysymykseksi nostettiin Otanmäen teräs- ja rautatehdas. 277 Samana päivänä Pitsinki esitteli työvaliokunnan näkemyksiä SDP:n
eduskuntaryhmän kokouksessa. Käydyssä keskustelussa arvosteltiin teollistamisen keskittämistä pelkästään koskemaan Pohjois-Suomea, koska teollistamistarvetta oli muuallakin.278 Todennäköisesti tämän jälkeen ohjelmaluonnokseen lisättiin vaatimus teollistamistoimien ulottamisesta myös Pohjois-Suomen ulkopuolelle.
Maataloustulolain määräaika aiheutti jonkin verran kiistaa maalaisliiton ja
SDP:n välille.279 Sosiaalidemokraattien esittämä kolmevuotinen maataloustulolaki
ei riittänyt maalaisliitolle, sillä sen keskushallitus halusi maataloustulolain vähintään nelivuotiseksi. Siihen päästäkseen puoluehallitus oli valmis luopumaan hallituspaikkojen parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesta jaosta. Keskustelussa
korostettiin hallituskysymyksen maan sisäistä luonnetta, johon ulkopuoliset tahot
eivät saaneet vaikuttaa. Johannes Virolainen esitti silti ehtoja. Hänen mielestään
hallitukseen ei voinut valita henkilöitä, joita Neuvostoliitto ei hyväksynyt. Virolaisen tietojen mukaan sosiaalidemokraatit aikoivat jättää Tannerin ja Leskisen
hallituksen ulkopuolelle ja kokoomus aikoi jättää Tuure Junnilan pois. Keskushallituksen päätökseksi tuli, että maalaisliitto oli kiinnostunut hallitusyhteistyöstä.
Tavoitteena oli saada hallitusohjelmaan nelivuotinen maataloustulolaki, mutta
tämä ei ollut kuitenkaan kynnyskysymys.280 Niinpä neuvottelujen myötä saatiin
aikaan laajapohjainen Fagerholmin III hallitus, jossa mukana olivat SDP, maalaisliitto, kokoomus, RKP ja kansanpuolue. Puolueiden katsantokannat eivät kuitenkaan olleet kaukana toisistaan, sillä SDP oli valmis jatkamaan lakia kolmeen vuoteen eikä maalaisliittokaan ollut valmis tyrmäämään koko hallitusta erimielisyyksillä maataloustulolain pituudesta. Aitoa yhteistyöhalua oli siis ilmassa.
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Lopullinen hallitusohjelma sisälsi useita merkittäviä työllisyys- ja elinkeinopoliittisia linjauksia. Ohjelmassa lähdettiin siitä, että kansalaisille oli tarjottava
riittävästi työpaikkoja vapailta työmarkkinoilta. Hallituksen oli laadittava teollistamisen kokonaisohjelma. Maataloutta oli rationalisoitava siten, että maatalousväestön suhteellinen elintaso säilyisi. Erikseen sovittavina kysymyksinä ohjelmaan oli hyväksytty muun muassa teollisen pientuotannon edistäminen myös
vientitarkoituksessa, vaatimus ammattikoulutuksen tehostamisesta suurten ikäluokkien työllistämistä silmällä pitäen ja päätös puunjalostusteollisuuden rakentamisesta työllisyysvaroja hyödyntäen. Terästeollisuutta esitettiin Otanmäen lisäksi Kolariin ja Koverhariin. 281 Kokoomuksen vaaliohjelmasta hallitusohjelmaan
otettiin muun muassa vaatimus laajapohjaisesta hallituksesta, valtiontalouden
tasapainottaminen, päätös olla nostamatta veroja, yksityisen talouselämän elvytystoimet työttömyyden torjumiseksi ja säästämisen edistäminen. 282 Talouselämässä oltiin tyytyväisiä syntyneeseen hallitukseen, sen ohjelmaan ja kokoomuksen mukanaoloon hallituksessa.283 Kokoomus pääsi nyt toteuttamaan uudistettua
puolueohjelmaansa.
Maatalouspolitiikan osalta hallituksen tavoitteena oli toteuttaa uusi maankäyttölaki ja kiinnittää erityishuomiota pientilojen elinkelpoisuuden kohentamiseen
järjestämällä pientilojen perusluottokysymys kuntoon. Maatalouden tuotantosuuntaa oli tarkasteltava siten, että viljanviljelyä voitiin lisätä viljanviljelysalueilla ja
karjataloutta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tuotantopoliittisin toimenpitein oli pyrittävä palauttamaan maataloustuotannon tasapaino, jolloin kannattamatonta vientiä
voitaisiin supistaa. Maataloustulolaista tuli kolmivuotinen.284 Näin toteutui sekä
maalaisliiton että sosiaalidemokraattien tavoitteita. Maalaisliitolle oli tärkeää
karjatalouden korostaminen puolueen tärkeillä kannatusalueilla ja sosiaalidemokraateille viittaus tilakoon kasvattamiseen.
Puoluehajaannuksessa vähemmistöön jääneen Hannes Tiaisen mielestä SDP:n
maatalouspolitiikan suurin virhe oli taipua vuoden 1958 maataloustulolakiin. Se
poisti vuoden 1956 laissa olleen määräyksen, jossa maatalous oli velvoitettu kor281
Lopullinen luonnos hallituspolitiikassa noudatettavista periaatteista. Mf 10. TA; Pöytäkirja hallitussopimukseen liittyvistä kysymyksistä, joiden yksityiskohdista sovitaan erikseen. Mf 32. TA.
282
Selonteko Kansallisen Kokoomuksen toiminnasta ja taloudenhoidosta vuosilta 1957–58, 1,10. Liite
n:o 11/Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirja 25.–26.4.1959. Kansio Ca21. PTA;
Fagerholmin III hallituksen sopimus hallituspolitiikassa noudatettavista periaatteista 29.8.1958. Hakovirta − Koskiaho 1973, 294, 296.
283
"Hallituspolitiikan kulmakivet" (pk.). Talouselämä 36/1958, 687688.
284
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vaamaan itse viennistä tulleet tappiot. Tiaisen arvion mukaan SDP hyväksyi maataloustulolain kyseisessä muodossa, koska puolue halusi epätoivoisesti päästä
hallitukseen. SDP laski, että maalaisliitto hoitaisi palkkioksi maataloustulolaista
idänsuhteet ja toimisi Tannerin ja muiden sosiaalidemokraattien takuumiehenä
Neuvostoliiton suuntaan. Maalaisliitto ei kuitenkaan onnistunut takaamaan SDP:n
idänsuhteita, ja siitä syystä Tanner koki maalaisliiton pettäneen sosiaalidemokraatit. Tämän jälkeen puolue aloitti jälleen maalaisliiton arvostelun.285
Hallitusohjelma sisälsi laajan työllisyyspolitiikkaa ja teollistamista käsittelevän osion. Hallituksen tavoitteena oli luoda riittävästi työpaikkoja vapaille työmarkkinoille, mihin pyrittiin kiireellisesti laadittavan teollistamisen kokonaisohjelman avulla. Sitä toteuttamaan perustettaisiin erillinen suunnitteluelin.286 Tämä
oli ollut sosiaalidemokraattien tavoitteena jo hallitusneuvotteluissa.
Uuden teollisuuden rakentamisen osalta hallitusohjelmassa kiinnitettiin huomiota työttömyyttä poistaviin hankkeisiin. Tarvittaessa otettaisiin käyttöön vientimaksurahastot ja työttömyysvarat, joista molemmista myönnettäisiin lainoja
puunjalostusteollisuuden rakentamiseen Pohjois-Suomessa. Rauta- ja terästeollisuuden laajentamissuunnitelma toteutettaisiin vajaatyöllisyysalueet ja kannattavuusnäkökohdat huomioiden. Tähän tarkoitukseen käytettäisiin työllisyysvaroja
ja tarvittaessa eduskunnan myöntämää määrärahaa Otanmäelle. Myös pienpuun
käyttöä teollistamistarkoituksiin tuli tehostaa valtion, kuntien ja yksityisen elinkeinoelämän myötävaikutuksella ja teollinen pientuotanto oli saatava tarkoituksenmukaisemmaksi.287
Hallitusohjelma sisälsi useita tärkeitä elinkeinopoliittisia linjauksia ja hallituspuolueiden kesken vallitsi yksimielisyys maan kehittymättömien alueiden kehittämisestä. Maanviljelyksen työllistämismahdollisuuksiin ei enää uskottu ja siitä syystä
muiden elinkeinojen kehitystyöhön tartuttiin tosissaan. Puunjalostusteollisuuden
laajennussuunnitelmat sopivat maalaisliitolle ja kokoomukselle, koska niiden
toteuttamiseen yksityinen pääoma voisi myös osallistua. Otanmäen terästehdas oli
sosiaalidemokraateille tärkeä hanke, sillä se toteutuisi todennäköisesti valtionyh-
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tiönä. Aikaa oli jonkin verran ennen suurten ikäluokkien täysimääräistä hyökyä
työmarkkinoille.
2.3.3 Fagerholmin III hallitus kaatuu
Fagerholmin III hallituksen teollisuuspoliittisia linjauksia on pidetty merkittävinä.288 Hallituksen taival jäi kuitenkin lyhyeksi, kun vuoden 1958 loppuun mennessä hallitus kaatui niin sanotun yöpakkaskriisin takia. Kriisiä on tulkittu
useimmiten ulkopoliittiseksi kysymykseksi, mutta myös muut selitykset ovat
mahdollisia.289 Pääministerinä toimineen K.-A. Fagerholmin mielestä hallituksella oli kaikki mahdollisuudet saada maan asiat kuntoon. Joittenkin piirien mielestä
hallitus ei saanut tässä onnistua ja tulla siten suosituksi.290 On jopa esitetty, että
kyse oli lähes pelkästään sisäpolitiikasta ja Kekkosen valmistautumisesta seuraaviin presidentinvaaleihin.291
Fagerholmin viittaus ”joihinkin piireihin” viittasi maalaisliiton K-linjaan, joka tarkoitti maalaisliitossa 1950-luvun alussa muotoutunutta ryhmittymää, johon
kuuluivat Urho Kekkosen lisäksi Arvo Korsimo, Kauno Kleemola, Ahti Karjalainen ja Eino Kivivuori. Ryhmän politiikan ytimenä oli pyrkimys luoda hyvät
suhteet Neuvostoliittoon. Sisäpolitiikassa ryhmittymä oli kiinnostunut enemmän
pienviljelijäpolitiikasta kuin Etelä-Suomen suurviljelijöitä suosivasta politiikasta.
Ahti Karjalaisen mukaan K-linja sai ymmärrystä jonkin verran kansandemokraateilta lähinnä samansuuntaisten ulkopoliittisten ajatusten takia. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit vastustivat K-linjan politiikkaa.292
Jouko Loikkasen mukaan K-linja tarkoitti ulkopolitiikan ensisijaisuutta sisäpolitiikkaan ja talouspolitiikkaan nähden. Paasikiven linja oli ainoa ulkopoliittinen linja, ja yhteisyötä tehtiin mieluummin poliittisen vasemmiston kuin oikeis288
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ton kanssa. Talouspolitiikasta Loikkanen toteaa, että K-linja pyrki parantamaan
köyhien ihmisten elinolosuhteita.293 Oikeistoon suuntautunut maalaisliiton S-linja
muodostui puheenjohtaja V. J. Sukselaisen ympärille ja suhtautui varauksellisesti
Kekkosen johtoaseman jatkumiseen. Isohookana-Asunmaan mukaan linjajako
näkyi henkilövalinnoissa ja yksittäisten asioiden päätösvaiheissa.294
Johannes Virolainen piti 1960-luvun alussa K-linjan roolia Fagerholmin III
hallituksen kaatamisessa merkittävänä. Hän koki itse joutuneensa altavastaajaksi
jo vuoden 1958 syyskuun alusta lähtien. Puolueen sisällä oli henkilöitä, jotka
värväsivät puolueen nuoria puolelleen. Samoin piirisihteerit, puoluetoimisto ja
Maakansa valjastettiin kaatamaan hallitusta.295 Virolainen ei nähtävästi kuulunut
suoranaisesti kumpaankaan maalaisliiton ryhmittymään.
Viktor Vladimirovin mielestä maalaisliiton solmimat luottamukselliset suhteet Neuvostoliiton edustajiin olivat maalaisliiton kannalta pelkästään positiivisia.
Hyvät suhteet tekivät mahdolliseksi sen, että puolue sai ensi käden tietoa Neuvostoliiton suunnitelmista, pystyi myös vaikuttamaan Neuvostoliiton politiikan sisältöön ja hyötyi siitä sisäpoliittisesti. Kuitenkin Neuvostoliitto puuttui Suomen
asioihin ainoastaan silloin, kun kyseessä oli ulkopolitiikka. Niinpä presidentti- ja
hallituskysymys olivat tärkeitä Neuvostoliitolle, koska niissä molemmissa oli
kysymys Suomen ulkopoliittisesta linjasta. Eduskunnasta ja kunnallispolitiikasta
Neuvostoliitto ei ollut kiinnostunut.296 Neuvostoliiton puuttuminen Suomen hallitusratkaisuihin vaikutti väistämättä Suomen sisäpolitiikkaan ja vaikeutti suuresti
puolueiden välistä yhteistyötä. Ohjelmallinen politiikka sai väistyä ulkopoliittisesti uskottavan hallitusvaatimuksen tieltä.
Presidentti Kekkosen tukea Fagerholmin III hallituksella ei ollut. Hän suhtautui kriittisesti hallitukseen jo elokuun lopulla 1958 ja ryöpytti Johannes Virolaista
tehdystä hallitusratkaisusta. Presidentin mielestään Väinö Leskistä ei olisi saanut
ottaa hallitukseen, ja hallitusohjelmakaan ei presidenttiä tyydyttänyt. Virolainen
yritti tiedustella Kekkoselta, mitä olisi pitänyt tehdä. Kekkonen ei asiaan osannut
sanoa mitään. Hän totesi tietävänsä jotakin ulkopolitiikasta: parempi olisi ollut,
jos kokoomukselle olisi annettu ulkoministerin paikka. Virolaisen meno ulkoministeriksi oli ollut suuri virhe, koska nyt hän olisi epäluotettava Neuvostoliiton
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silmissä. Kekkonen koki poliittisen työnsä sisä- ja ulkopolitiikassa menneen täysin hukkaan, kun PaasikivenKekkosen linja oli romutettu hallitusratkaisun myötä.297
Ryöpytyksen kuunneltuaan Virolainen totesi Kekkoselle, etteivät maalaisliitto
eivätkä Suomen kansa olleet valmiit ottamaan kommunisteja hallitukseen. Tähän
Kekkonen vastasi, että olojen kurjistumisen jälkeen alkoi myös muille tilanne
hahmottua. Virolainen ihmetteli muistiinpanoissaan, miksi Kekkonen menetti
malttinsa kokonaan. Hän arveli Kekkosen ärtymyksen johtuvan siitä, että Kekkosen oma asema oli uhattuna.298 Myös Kekkosen omissa päiväkirjamerkinnöissä
näkyy hänen kireä suhtautumisensa syntyneeseen hallitusratkaisuun. Hän ei onnitellut Fagerholmia hallituksen syntymisestä, eikä hänen hallituksen nimittämistilaisuudessa pitämänsä puhe ollut mitenkään mairitteleva.299
Syyskuun alussa 1958 Arvo Korsimo palasi pitkältä Bulgarian matkaltaan ja
totesi maalaisliitossa tapahtuneen "palatsivallankaappauksen" Johannes Virolaisen
johdolla, kun maalaisliitto oli lähtenyt hallitukseen kokoomuksen ja leskisläisten
sosiaalidemokraattien kanssa. Tällä tavalla puolue oli hylännyt presidentti Kekkosen linjan. Seuraavan päivän aamiaisella Kekkosen luona Korsimo ei havainnut
merkkiäkään Kekkosen ärtymyksestä, pikemminkin presidentti oli hyvällä tuulella.300 Fagerholm kertoo muistelmissaan, että Kekkonen oli todennut ennen hallituksen muodostamista halustaan muodostaa laajapohjainen hallitus, jossa mukana
olisi myös oikeistoa. Fagerholm itse ei pitänyt hallitustaan mitenkään oikeistolaisena.301
Puoluesihteeri Arvo Korsimo ei ollut innostunut muodostetusta hallituksesta.
Hän saneli vastalauseen maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnan pöytäkirjaan tehdyn hallitusratkaisun johdosta. 302 Maalaisliitto ei ollut hallitusratkaisun
takana yksimielisesti, ja Korsimon ennen vaaleja esittämät enteelliset vihjeet
maalaisliiton ulkopoliittisesta aseesta alkoivat pian konkretisoitua.
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Viktor Vladimirovin mielestä Kekkonen antoi yöpakkashallituksen syntyä,
koska 1) hän pyrki varmistamaan puolelleen porvarillisten puolueiden tuen seuraavissa presidentinvaaleissa. 2) Hän ei voinut sivuuttaa maalaisliiton sisäpoliittisia ja taloudellisia etuja, joista keskeisin oli uusi maataloustulolaki. 3) Kekkonen
halusi heikentää V. J. Sukselaisen mahdollisuuksia seuraavissa presidentinvaaleissa. 4) Vladimirovin mielestä kukaan ei voinut vielä tietää, miten Neuvostoliito
reagoisi.303 Vladimirovin ensimmäiseen perusteluun löytyy viittauksia esimerkiksi
Kekkosen päiväkirjamerkinnöistä. Heinäkuun puolivälissä 1958 Kekkosen lähipiirissä pohdittiin hallitusratkaisun kytkemistä vuoden 1962 presidentinvaaleihin.
Viktor Vladimirov oli esittänyt, että hallituksessa ei olisi leskisläisiä mutta
SKDL:n ja kokoomuksen ministerit olisivat mahdollisia.304
Kekkosen korviin oli myös kantautunut tietoja kommunistien pidemmälle
menevistä kaavailuista, jotka tähtäsivät yhteiskunnan avainasemien haltuunottoon
ja mahdollisesti kapitalistisen järjestelmän kumoamiseen. Näiden tietojen jälkeen
Kekkonen ei halunnut päästää SKDL:ää hallitusvastuuseen, joten hänellä ei ollut
juuri muuta vaihtoehtoa kuin nimittää Fagerholmin III hallitus.305
Neuvostoliiton reaktiot Fagerholmin III hallitukseen olivat melko selkeitä,
toisin kuin Vladimirov väittää. Tosin monet Neuvostoliiton vihjaukset hallituksen
epäluotettavuudesta ovat peräisin maalaisliiton K-linjan henkilöiden muistiinpanoista, joissa voidaan tarkoituksella korostaa Neuvostoliiton kritiikkiä tehdyn
hallitusratkaisun johdosta.
Esimerkiksi Ahti Karjalaisen päiväkirja sisältää kuvauksen syyskuussa 1958
tapahtuneesta Karjalaisen ja Viktor Vladimirovin välisestä keskustelusta. Vladimirov ei vielä ollut saanut virallisia yleisohjeita, miten Neuvostoliitto suhtautuisi
Fagerholmin III hallitukseen. Hän kuitenkin piti todennäköisenä, että Neuvostoliitto tuli luottamaan tasavallan presidenttiin. Hallitusta vastaan Neuvostoliitto ei
hyökkäisi yleispoliittisin perustein, mutta yksikään käytännön asia ei menisi
eteenpäin. Vladimirov totesi Neuvostoliiton menettäneen luottamuksensa Virolaiseen ainakin kymmeneksi vuodeksi. Hänen oli erottava hallituksesta, koska
vain ero saattoi pelastaa hänet. Reilun viikon päästä Karjalainen tiedusteli Vladimirovilta, oliko Neuvostoliiton kanta lopullinen, sillä muuten presidentti ei voinut
laittaa arvovaltaansa peliin. Vladimirov totesi, että Neuvostoliitto tuli harjoitta-
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maan passiivista vastarintaa ja konkreettisissa kysymyksissä jopa aktiivisen kielteistä vastarintaa.306
Vaikka hallituksen ympärille kasaantui ulkopoliittisia paineita, se pyrki harjoittamaan hallitusohjelmassa sovittua talouspolitiikkaa. Maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksessa syyskuussa 1958 Johannes Virolainen kertoi hallituksen
elinkeinopolitiikan kohtaamista vaikeuksista, koska esimerkiksi valmiit teollisuuslaitosten rakentamissuunnitelmat puuttuivat. Sellaisia oli ainoastaan Kemijärven tehtaasta. Teollisuusinvestointien osalta tilanne oli huomattavasti parantunut edelliseen vuoteen nähden. Ulkopoliittisia vaikeuksia Virolainen piti suurina.307
Kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa puheenjohtaja Jussi Saukkonen piti Fagerholmin III hallituksen talouspoliittisia toimia varsin hyvinä, sillä
talouselämän aktiviteetti oli lisääntynyt. Valtion talousarvio oli laadittu mahdollisimman tarkasti tulojen ja menojen mukaisesti, ja se saatiin tasapainoon veroja
korottamatta. Työllisyyttä tukevat määrärahat oli sijoitettu eri hallinnonaloihin
tarkoituksenmukaisesti. Valtiovarainministeri Päiviö Hetemäki totesi hallituksen
pyrkivän aktivoimaan yksityistä elinkeinoelämää, jotta se lisääntyneiden investointien myötä työllistäisi enemmän. Näin käytetyt varat kiertäisivät nopeimmin
takaisin kansantalouteen.308
Samassa yhteydessä Saukkonen otti esille skogilaisten ja kommunistien harjoittaman huhukampanjan, jossa pääsisältönä oli hallituksen kyvyttömyys hoitaa
ulko- ja kauppapolitiikkaa Neuvostoliiton kanssa. Väitteisiin oli Saukkosen mielestä suhtauduttava viileästi ja tuotava esille huhujen esittäjien taustat. Loppupuheenvuorossaan Saukkonen vetosi puoluevaltuustoon hallituksen kestämisen
puolesta, koska hallituksen hajoaminen tarkoitti voimakasta takaiskua Suomen
talouselämälle ja vaikeutti luottojen saatavuutta lännestä.309 Myös puoluevaltuuston julkilausumassa tuomittiin jyrkästi kommunistien ja skogilaisten ulkopolitiikan käyttö puoluepoliittisiin tarkoituksiin.310
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Lokakuussa presidentti Kekkonen puhui maalaisliiton puoluetoimiston väelle
ja eduskuntaryhmälle hallituksen muodostamisesta ja ulkopolitiikasta. Kekkonen
kirjoitti päiväkirjaansa käyttäneensä kovaa kieltä. Tilaisuudessa oli käynyt ilmi,
että monet olivat luulleet presidentin kannattaneen tehtyä hallitusratkaisua. 311
Arvo Korsimo kirjoitti päiväkirjaansa tuntojaan samasta tilaisuudesta ja piti todennäköisenä, että vasta nyt maalaisliitossa alettiin tajuta hallitusratkaisussa piilevät vaaratekijät. Marraskuun päiväkirjamerkinnöistä ilmenee Korsimon epäluulo Virolaista kohtaan. Hän oli Korsimon mielestä täysin kiero mies, johon ei voinut lainkaan luottaa. Korsimon näkemyksen mukaan Virolainen kielsi kaiken ja
näytteli täysin viatonta.312
Neuvostoliiton ja K-linjan painostus alkoi tuottaa tulosta. Maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksessa 20.11.1958 ulkoministeri Johannes Virolainen käsitteli
poliittista tilannetta. Hän totesi hallitusyhteistyön sujuneen hyvin, sillä esimerkiksi työttömyyttä ei mikään muukaan hallitus olisi paremmin hoitanut. Ulkopoliittisen tilanteen takia Virolainen esitti, että paras ratkaisu olisi Fagerholmin eroaminen hallituksesta ja uuden hallituksen muodostaminen. Virolaisen suunnitelman
mukaan leskisläisten tilalle tulisivat skogilaiset ja molemmat kansanpuolueet.
Eduskuntaryhmässä ei uskottu tämän riittävän. Virolaisen mielestä hänen esittämänsä ratkaisu voisi toimia, koska maalaisliiton olisi nyt johdettava ulkopolitiikkaa. Tilannetta eivät ainakaan parantaneet Leskisen puheet ulkomailla Suomen
länsisuuntauksesta. Ryhmä ei ollut täysin yksimielinen maalaisliiton ministereiden eroamisesta hallituksesta, koska se tulkittaisiin muualla siten, ettei Suomi
olisi enää suvereeni valtio. Lopulta eduskuntaryhmän päätökseksi tuli, ettei se
velvoittanut Virolaista jatkamaan ulkoministerinä marraskuun loppua pidemmälle.313
Hallitus kaatui joulukuussa 1958 Neuvostoliiton painostukseen. Idänkauppa
ajautui umpikujaan, Saimaan kanavasta käydyt neuvottelut tyrehtyivät, ja Neuvostoliitto kutsui suurlähettiläänsä pois Suomesta. Joulukuun alussa maalaisliiton
ministerit erosivat hallituksesta Johannes Virolaisen johdolla.314
Joulukuussa kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Saukkonen totesi kokoomuksen 40-vuotisjuhlan puheessaan, että äärivasemmisto, maalaisliiton eräs siipi (Klinja) ja sosiaalidemokraattien oppositio olivat vaikeuttaneet hallituksen mahdol311
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lisuuksia hoitaa idänsuhteita. Hallitus oli yrittänyt korjata tilannetta, mutta maalaisliiton taholta tukea ei ollut tullut.315
Fagerholmin III hallituksen jälkimaine on noussut korkealle erityisesti SDP:n
ja kokoomuksen keskuudessa. SDP:n puolue-elinten pöytäkirjoissa ja sosiaalidemokraattien johtavien poliitikkojen muistelmissa Fagerholmin III hallitus nostetaan SDP:n teollistamisohjelman mukaisten käytännön teollistamistoimien aloittajaksi. Esimerkiksi Väinö Leskinen antaa tunnustusta Fagerholmin hallitukselle
sen harjoittamasta teollisuuspolitiikasta. Leskisen mukaan hallituksen teollistamispolitiikan vaikutukset ulottuivat pitkälle 1960-luvulle saakka. Esimerkiksi
kokoomuslaisen valtiovarainministeri Päiviö Hetemäen johdolla tehtyjä ratkaisuja
pidetään merkittävinä, koska niillä luotiin pohjaa teollisuuden uusille investoinneille ja uuden teollisuuden syntymiselle. Pääministeri K.-A. Fagerholm piti hallitustaan ilmapiiriltään optimistisena ja parhaana, missä hän oli ollut mukana. Korkotason alentamisella sekä vientimaksuista että investointirahoista saaduilla varoilla luotiin uutta ja laajennettiin vanhaa teollisuutta.316 Maatalouspolitiikan osalta merkittävänä voidaan pitää Fagerholmin III hallituksen aloitteesta asetettua
Westermarckin komiteaa, jonka työ valmistui 1960-luvun alussa.317
Yöpakkasten suurin merkitys oli se, että tapahtuman jälkeen voitiin idänsuhteita vaarantamatta nimittää ainoastaan ulkopoliittisesti toimintakykyisiä hallituksia. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että SDKL voitiin jättää oppositioon vain
siinä tapauksessa, jos oppositioon jäi joko kokoomus tai SDP.318 Fagerholmin III
hallituksen kaatumista seurasi pysähtyneisyyden tila, jota SDP:ssä tulkittiin siten,
että maalaisliitto käytti tilannetta hyödykseen kahdeksan vuoden ajan halliten
Suomea mielensä mukaan.319 Maalaisliiton henkilöt eivät kiellä tätä tapahtuneen.
Näin ollen Hokkasen mukaan maalaisliiton uusi poliittinen asema muutti puolueen maakuntien puolueeksi, joka oli aktiivinen vastuunkantaja koulutuksen ja
teollistamisen kaltaisissa kehityshankkeissa.320

315

Kokoomuksen puoluevaltuuston juhlakokouksen pöytäkirja 9.12.1958. Kansio Cc4. PTA.
SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 29.11.1958. Mf 41. TA; SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja
4.12.1958. Mf 32. TA; Fagerholm 1977, 321; Leskinen 1967, 103–104; Päiviö Hetemäen käsityksistä
Fagerholmin III hallituksen saavutuksista esim. J. Koivisto 2005, 264.
317
Kettunen 1992, 46.
318
Rentola 1997, 497.
319
Fagerholm 1977, 324; Leskinen 1967, 103–104; Paasio 1980, 117.
320
Hokkanen 2002, 376, 454.
316

100

Fagerholmin III hallituksen merkitystä elinkeinoelämän kehitystyössä on mielestäni liioiteltu, vaikka se selkeästi pyrki muuttamaan elinkeinopoliittista suuntaa.
Sen hallitusohjelma oli perusteellisempi kuin aikaisemmat hallitusohjelmat olivat
olleet. Sen takana oli myös eduskunnan laaja enemmistö. Hallituksen toimiaika
oli kuitenkin yksinkertaisesti liian lyhyt, jotta sen toimintaa voitaisiin elinkeinopolitiikan osalta pitää merkittävänä. Suunnitelmia elinkeinopolitiikan muuttamiseksi oli ollut olemassa teollistamiskomitean mietinnöstä lähtien, ja valtakunnansuunnittelutoimisto laati niitä koko ajan lisää. Lisäksi käytännön toimenpiteitä
saatiin aikaan jo ennen 1958 vaaleja, kuten Pohjois-Suomen teollisuuden verohuojennuslaki ja eduskunnan myöntämä määräraha teollistamisohjelman laatimista varten.321
Presidentti Kekkosen intresseihin sopi se, että hänen jatkokauttaan uhkaavan
voimakkaan liittouman syntyminen estettiin. Fagerholmin III hallituksen ohjelman toteutuminen olisi voinut muuttaa seuraaviin presidentinvaaleihin mennessä
maaseudun pienviljelijöiden äänestyskäytöstä. Näin Kekkosen uudelleenvalinnan
mahdollisuus olisi heikentynyt. Niinpä hallitus ei saanut Kekkosen täyttä tukea
taakseen.
Ulkopolitiikan sotkeutuminen hallituksen muodostamiseen vaikutti kauaskantoisesti myös maassa harjoitettuun elinkeinopolitiikkaan. Ohjelmallisuus oli tästä
eteenpäin toissijaista, kun tärkeimmäksi hallituspoliittiseksi kriteeriksi nousi ulkopoliittisesti uskottavan hallituksen vaatimus. Tämä johti elinkeinopolitiikan
yksipuolistumiseen ja pahoihin vaikeuksiin suurten ikäluokkien työllistämiskysymyksen hoitamisessa. Ulkoministerinä toimineen Johannes Virolaisen mahdollisuudet monipuolistaa maalaisliiton elinkeinopolitiikkaa vaikeutuivat merkittävästi, kun hänen suunnitelmilleen ei ollut odotettavissa oman puolueen täyttä
tukea. Myös puolueiden välinen yhteistyö oli entistä vaikeampaa, sillä ulkopolitiikka sotkeutui sisäpolitiikkaan.
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2.4

Yöpakkasten jälkeen maalaisliitto kantaa yksin hallitusvastuun

2.4.1 Laajapohjaisesta hallituksesta maalaisliiton
vähemmistöhallitukseen
Joulukuussa 1958 Suomessa yritettiin koota uutta hallitusta Fagerholmin III hallituksen tilalle. SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunta pohti 10.12.1958 hallituskysymystä. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Gunnar Henriksson oli
keskustellut presidentin ja V. J. Sukselaisen kanssa. Sukselainen oli ollut valmis
jättämään skogilaiset oppositioon. Henriksson totesi omana käsityksenään, että
maalaisliiton eduskuntaryhmä hajoaisi todennäköisesti kahtia, jos sen johto lähtisi
mukaan kansanrintamahallitukseen. Puoluetoimikunnan kuulemien huhujen mukaan joko SDP tai kokoomus jäisi hallituksen ulkopuolelle. Tannerin kysyttyä
tulevan hallituksen ohjelmasta Henriksson vastasi presidentin olleen tyytyväinen
Fagerholmin hallituksen sisä- ja talouspolitiikkaan, joten sama ohjelma kelpaisi
uudellekin hallitukselle. Puoluetoimikunnan työvaliokunta ja eduskuntaryhmä
olivat molemmat sitä mieltä, ettei kommunistien kanssa mentäisi hallitukseen.322
Maalaisliiton eduskuntaryhmässä pelättiin hallituskriisin vaikeuttavan valtiontalouden hoitamista. Niinpä maalaisliiton taholta vedottiin, ettei SDP tahallaan
vaikeuttaisi talouspolitiikan hoitamista. 323 Pelot sosiaalidemokraattien suhtautumisesta talouspolitiikkaan viittasivat siihen, ettei sosiaalidemokraatteja otettaisi
hallitukseen.
Seuraavana päivänä maalaisliiton eduskuntaryhmä käsitteli hallitusneuvotteluja. SKDL oli jättäytynyt pois neuvotteluista. Hallitusneuvottelija Kauno Kleemolan mielestä kokoomuksen mukanaolo hallituksessa olisi tärkeämpää kuin
leskisläisten sosiaalidemokraattien, koska jälkimmäiset olivat pelanneet itsensä
ulkopoliittiseen paitsioon. Skogilaiset olivat kaatuneen hallituksen talouspolitiikan takana. 324 Maalaisliiton eduskuntaryhmässä toivottiin kansandemokraatteja
hallitusvastuuseen, sillä heidän vaatimustensa pelättiin yhä kasvavan: jo nyt vaatimukset ministerien määrästä olivat nousseet kahdesta neljään. Arvo Korsimo
hillitsi vaatimuksia SKDL:n vetämisestä hallitusvastuuseen, sillä maalaisliitto ei
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voinut tätä avoimesti tehdä. Ryhmä päätti, että Kleemolan tuli luopua hallitusneuvottelijan tehtävästä.325
SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunta jatkoi hallituskysymyksen käsittelyä
joulukuun puolivälissä. Fagerholmin tietojen mukaan presidentti oli esittänyt
hallituspohjaksi viittä skogilaista, viittä maalaisliittolaista ja viittä kokoomuslaista,
mutta kokoomus ei halunnut mennä hallitukseen ilman sosiaalidemokraatteja.
Fagerholmin mielestä olisi yritettävä vaikuttaa kokoomuksen ja RKP:n kautta
presidenttiin, jotta SDP pääsisi hallitukseen. Tällä tavalla vältettäisiin mielikuva,
jossa SDP olisi yksin vastuussa Neuvostoliiton suhteiden viilentymisestä. Muiden
mielestä presidentiltä ei tarvinnut kysyä apua, sillä pelkästään skogilaisten ministerien määrää pidettiin liian suurena. Toisaalta oppositiossa oloa yhdessä SKDL:n
kanssa pidettiin myös huonona ratkaisuna. SDP:n ulkopoliittista diskriminointia
ei hyväksytty. Esimerkiksi Väinö Tanner halusi tietää, kuka sosiaalidemokraatteja
diskriminoi, tasavallan presidenttikö vai Neuvostoliitto.326
Maalaisliiton eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunta päätti suositella presidenttihallituksen muodostamista. Samana päivänä maalaisliiton eduskuntaryhmän
kokouksessa kiisteltiin siitä, otettaisiinko kommunisteja hallitukseen vai ei. Johannes Virolaisen mielestä kommunistien mukaan ottaminen oli ainoa keino ulkopoliittisen kriisin ratkaisemiseksi. V. J. Sukselaisen käsityksen mukaan kansanrintamahallitus presidenttihallituksena johtaisi maan sisäpoliittiseen kaaokseen,
koska SDP, RKP ja kokoomus olivat sillä hetkellä paniikkimielellä. Sukselaisen
saamien tietojen mukaan SDP olisi valmis lojaaliin oppositiopolitiikkaan, jos
syntyisi vähemmistöhallitus.327
Maalaisliiton keskushallitus päätti joulukuun lopulla kääntyä kansanpuolueiden ja sosiaalidemokraattien opposition puoleen, jotta maahan saataisiin neljän
puolueen hallitus. Suunnitelma kaatui RKP:n kielteiseen kantaan. Julkilausumassaan keskushallitus totesi, ettei ollut edellytyksiä presidentin suositteleman parlamentaarisen vähemmistöhallituksen muodostamiseen.328
Vuoden vaihduttua hallituksen muodostamisyrityksiä jatkettiin. Tällä kertaa
sosiaalidemokraattien tulkinnan mukaan tavoitteena oli muodostaa parlamentaari325
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nen enemmistöhallitus, jonka ulkopuolelle olisi jätetty kokoomus ja kommunistit.
SDP olisi saanut neljä ministeriä ja Aarre Simosen (sd.opp.) johtama SDP:n oppositio kaksi ministeriä. Puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa Väinö Tanner nosti esille presidentti Kekkosen suunnitelmat, joissa myös
kommunistit olisivat hallituksessa. Maalaisliiton määräävä asema arvelutti Tanneria. Hän piti SDP:n opposition mukanaoloa hankalana, koska sen avulla maalaisliitto pystyi painostamaan enemmistösosiaalidemokraatteja. Kokoomuksen
poisjääntiä pahoiteltiin, koska viimeaikainen talouselämän järkiperäistäminen oli
esimerkiksi Fagerholmin mielestä nimenomaan kokoomuksen ansiota.329
Presidentti Kekkonen kirjasi päiväkirjaansa 9.1.1959 mietteitä Sukselaisen
hallitussuunnitelmasta, jossa ministerinsalkut jakaantuisivat seuraavasti: ML 6
salkkua, SDP 6, RKP 2 ja KP 1. Kekkonen oli varoittanut Sukselaista, ettei kyseinen hallitus tulisi onnistumaan. Presidentin saamien tietojen mukaan Neuvostoliitto oli viestittänyt kyseisen koalition ulkopoliittisesti epäonnistuneeksi ratkaisuksi. Tämän Sukselainen oli ilmoittanut lehtimiehille, mikä suututti presidentin.
Hän kirjasi päiväkirjaansa: ”Leskisläiset ja oikeisto näkevät, kuinka hyvä poika
minä (Sukselainen) olen, mutta paha poika Kekkonen esti minut hyvän politiikan
tekemisestä."330
SDP:n eduskuntaryhmä pohti hallitusasiaan samana päivänä. Tanner kertoi
Sukselaisen pelkäävän, ettei presidentti Kekkonen hyväksyisi hallitusta ilman
skogilaisia. Ryhmä korosti, ettei ministereitä saanut valita pelkästään SDP:n
eduskuntaryhmän ulkopuolelta.331 Lopulta presidentti Kekkonen otti hallitusneuvottelujen ohjat käsiinsä. Sukselaisen tehtäväksi tuli tunnustella poliittista vähemmistöhallitusta, jossa ei ollut mukana yhtään Fagerholmin III hallituksen
ministeriä. Tunnustelujen jälkeen syntyi Sukselaisen II hallitus, joka oli maalaisliiton johtama vähemmistöhallitus.332
Hallitusohjelmansa mukaan Sukselaisen II hallitus aikoi ratkaista Suomen ulkopoliittisesti vaikean aseman, sisäpoliittisen hajanaisuuden ja tuotannollisen
toiminnan hiipumisesta aiheutuneen suuren työttömyyden. Se aikoi jatkaa kansantaloudelle edullista teollistamista ja pyrki tukemaan elinkeinoelämälle suunnattuja
yksityisiä ja julkisia investointeja sekä niiden rahoitusta. Tällä tavalla pyrittiin
luomaan pysyviä työpaikkoja. Hallitusohjelmassa aiottiin myös tehostaa syrjäseu329
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tujen elinkeinoelämän monipuolistamista ja turvata pientilojen ja maaseutuväestön elintaso.333
Sukselaisen vähemmistöhallituksen muodostamisen jälkeen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Gunnar Henriksson totesi, että muodostettu hallitus oli
heikko mutta parlamentaarisesti muodostettu, joten SDP saavutti tässä kamppailussa voiton. Hän totesi puolueen luvanneen suhtautua hallitukseen asiallisesti.334
Kokoomuksen jäätyä hallituksen ulkopuolelle pettymystä purettiin kehumalla
Fagerholmin III hallituksen saavutuksia talouselämän saralla. Kokoomuksen puoluehallitus ei uskonut Sukselaisen II hallituksen kykyyn selviytyä työttömyyden
hoidosta ja suurten ikäluokkien työllistämisestä.335 Pettymys laajapohjaisen hallituksen kaatumisesta ja jäämisestä uuden hallituksen ulkopuolelle kirpaisi sekä
sosiaalidemokraatteja että kokoomusta. Molempien puolueiden suunnitelmiin
alkoi hyvin sopia ajatus, ettei Urho Kekkosta valittaisi uudelleen presidentiksi
vuoden 1962 vaaleissa. Puolueiden väliset ristiriidat tarkoittivat käytännössä sitä,
että elinkeinopolitiikan suurten kysymysten ratkaiseminen vaikeutui nyt entisestään.
Sukselaisen II hallitus joutui heti toimintansa alussa hankalaan rahatilanteeseen. Hallitus oli kutsunut kaikkien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat
kokoukseen, jossa käsiteltiin valtion lisärahan tarvetta. SDP:n eduskuntaryhmän
työvaliokunnassa todettiin, ettei SDP suostuisi tullien korotuksiin, koska ratkaisu
nostaisi kuluttajahintoja. Työvaliokunnassa myös todettiin, ettei SDP voinut tehdä
hallitukselle ohjelmaa.336 Oppositiopuolueen henki alkoi viritä sosiaalidemokraattien keskuudessa.
Vähemmistöhallituksella oli suuria vaikeuksia työllisyystilanteen hoitamisessa. Helmikuussa 1959 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Kauno Kleemola
pelkäsi maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksessa, että yhteiskuntarauha saattoi
järkkyä työttömien määrän kasvun takia. Aktiivisista työllistämistoimista huolimatta reilut 30 000 miestä oli pelkän työttömyysavustuksen varassa. Maaliskuussa maalaisliiton eduskuntaryhmässä vaadittiin selvityksen laatimista teollisuuden
rakentamisen edellytyksistä. Samassa yhteydessä vastustettiin skogilaisten kanssa
tehtävää yhteistyötä. Johannes Virolaisen muistiinpanojen mukaan ryhmässä oli
333
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vahva henki kansanvaltaisen puolueiden yhteistyön puolesta.337 Maalaisliitto yritti
hoitaa talouspolitiikkaa vähemmistöhallituksen johdolla, mutta Fagerholmin III
hallituksen aikainen yksimielisyys oli mennyttä. Tämä teki asioiden hoitamisen
hankalaksi.
Sukselaisen II hallituksen ulkopuolelle jätetty Johannes Virolainen aktivoitui
yöpakkasten jälkeen elinkeinopolitiikan osalta. Hän vaati maalaisliiton keskushallituksessa uusien teollisuuslaitosten perustamisen nopeuttamista ja hakkuiden
lisäämistä. Virolainen nosti erityisesti esille Kemijärven sellutehtaan toteuttamisen, koska se olisi puolueelle suuri ansio Pohjois-Suomessa. Oli maalaisliiton
ansiota, että Fagerholmin III hallituksen laatimaan budjettiin oli saatu 300 miljoonan markan määräraha tehtaan perustamisen rahoittamiseen. Myös PohjoisSavon ja Pohjois-Karjalan tehdashankkeet oli viipymättä aloitettava. Kemijärven
suunnitelman epäonnistuessa ei Pohjois-Suomeen eikä muuallekaan sisämaahan
saataisi uusia tehtaita. Virolainen arveli maalaisliiton saavan todennäköisesti tukea eduskunnan vasemmistolta, mutta huomattava osa porvareista ja leskisläisistä
suhtautui kielteisesti maalaisliiton teollistamishankkeisiin.338 Virolainen oli huhtikuussa 1959 valmis ulottamaan maalaisliiton valistustyön työttömyystyömaille ja
teollisuuden työntekijöiden keskuuteen. Esimerkiksi Kemi Oy:n toimitusjohtaja
Aulis O. Kairamon piti ajatusta uhkarohkeana.339
Taivuteltuaan maalaisliiton keskushallitusta aktiivisen teollistamispolitiikan
taakse Virolainen kiinnitti huomionsa puolueen eduskuntaryhmään. Huhtikuussa
1959 hän nosti esille ryhmäkokouksessa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan teollistamisen puunjalostusteollisuuden avulla. Virolainen mielestä puheiden aika oli
ohi, sillä nyt olisi päästävä konkreettisiin tekoihin. Hänen esityksensä sai kannatusta ryhmän jäsenten puheenvuoroissa, mutta uusia komiteoita ei asian selvittämiseen katsottu tarvittavan. Ryhmän näkemyksen mukaan valtakunnansuunnittelutoimisto riitti mainiosti. Teollisuuden rakentamisen rahoittamiseen esitettiin
Neuvostoliitosta saatavia lainoja. Yhteenvetona maalaisliiton eduskuntaryhmä
antoi hallitukselle kaiken tukensa ja toivoi, että hallitus laatisi nopeasti teollisuusohjelman ja tekisi päätöksen Kemijärven puunjalostustehtaasta. 340 Virolaisen
taivuttelu näytti tuottaneen tulosta.
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SDP:n puoluetoimikunta pohti huhtikuussa 1959 suhtautumistaan Sukselaisen
vähemmistöhallitukseen. Maalaisliitto oli lupaillut silloin tällöin hallituspohjan
laajentamista, "kun tilanne oli seestynyt". Tähän ei kuitenkaan puoluetoimikunnassa uskottu. Väinö Tannerin mielestä SDP:n oli vain tarkkailtava maalaisliiton
toimia ja rohkaistava maalaisliiton eduskuntaryhmää luopumaan korsimolaisesta
politiikasta luottamuksen parantamiseksi. Puoluehajaannus vaikeutti Tannerin
mielestä eduskuntapolitiikkaa, koska SDP:stä eronneet 13 kansanedustajaa toimivat vaa'ankieliasemassa ja maalaisliitto nojasi heidän lisäkseen kommunisteihin.
SDP:n kannalta vaikean tilanteen ratkaisuna Tanner piti uusien vaalien järjestämistä. Käydyssä keskustelussa esitettiin työttömyysongelman ratkaisemista tehokkaalla teollistamispolitiikalla. Kunnallisvaalit olivat lähestymässä, eivätkä
vuoden 1962 eduskunta- ja presidentinvaalit olleet kaukana. Teollistamispolitiikasta todettiin, ettei puolue ollut esittänyt pitkään aikaan mitään uutta. Puoluetoimikunnan mielestä olisi esitettävä aivan uusia tai nostettava vanhat ideat uudelleen esille, jotta puolue voisi esiintyä ulospäin entistä voimakkaampana ja selvälinjaisempana.341
Toukokuussa aloitettiin teollistamispolitiikan terävöittäminen SDP:n puolueneuvostossa. Puoluesihteeri Kaarlo Pitsinki vaati teollistamisen määrätietoista
jatkamista ja näkyviä tekoja. Pitsinki ei uskonut, että nykyinen hallitus onnistuisi
samalla tavalla, johon olisi pystynyt laajapohjainen Fagerholmin III hallitus. Valitettavasti se kaadettiin maalaisliiton toimesta ennennäkemättömän ulkopoliittisen
painostuksen jälkeen. 342 SDP:n tavoitteet olivat lähes identtiset maalaisliiton
kanssa, mutta sosiaalidemokraateilta ei tukea maalaisliiton teollistamispolitiikkaan ollut juuri tulossa. Niin kova isku Fagerholmin III hallituksen kaatuminen
oli sosiaalidemokraateille ollut.
Myös oppositioon jätetty kokoomus pyrki aktivoitumaan. Keväällä 1959 kokoomus valmistautui puoluekokoukseensa, ja puoluehallitus vahvisti ehdotuksensa kokoomuksen vaaliohjelmaksi. Ohjelmassa keskeiseen asemaan nousi vaatimus elinkeinopolitiikan suunnanmuutoksesta, koska sillä kokoomuksen mielestä
Suomessa harjoitettiin yrittämiselle vihamielistä ja lyhytnäköistä talouspolitiikkaa.
Korkea verotus aiheutti pääomapulaa, väestörakenne oli muuttumassa maa- ja
metsätalouden koneellistumisen myötä ja suurten ikäluokkien tulo työmarkkinoille oli jätetty lähes tyystin huomioimatta. Teollistamispolitiikka ei kokoomukselle
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tarkoittanut valtiojohtoista teollisuuspolitiikkaa, vaan ratkaisuksi ohjelmassa esitettiin teollisuuteen ja tuotantoon panostamista, mikä tapahtuisi yksityisen teollisuuden avulla. Pääomien saatavuutta olisi helpotettava ja niiden muodostumista
edistettävä verohelpotusten avulla. Riittävien investointien avulla oli luotava uusia työtilaisuuksia ja parannettava teollisuuden kilpailukykyä alentamalla tuotantokustannuksia. Investoinnit olisi suunnattava voimatalouteen, puunjalostusteollisuuteen, kaivosteollisuuden laajentamiseen, metalliteollisuuden kilpailukyvyn
lisäämiseen ja osittaiseen laajentamiseen. Pienteollisuudelle suunnattua tukea
pidettiin myös tärkeänä. Uusien teollisuuslaitosten sijainnista todettiin, että ensisijaisesti niiden sijoittamisessa pidettäisiin kiinni liiketaloudellisista seikoista, mutta huomioon oli otettava myös laajempia kansantaloudellisia tekijöitä.343 Kokoomuksessa jatkettiin yhä yksityisyrittäjyyttä puoltavaa linjaa. Puolue pyrki tuomaan esille myös maaseudun elinkeinopolitiikan monipuolistamiseen tähtääviä
linjauksia.
Kokoomuksen vuoden 1959 puoluekokouksessa puolueen puheenjohtaja Jussi Saukkonen nosti esille suurten ikäluokkien työllistämiskysymyksen, joka ratkeaisi parhaiten vapaan talouselämän avulla. Hän korosti yrittämisen vapautta,
jota valtion oli edistettävä luomalla vero- ja rahapolitiikan avulla otolliset edellytykset yritystoiminnan elpymiselle. Saukkonen totesi, ettei valtio pystynyt kilpailemaan yksityisyrittäjyyden kanssa tuotannon määrässä, tuotteiden laadussa eikä
kustannuksissa. Useissa puheenvuoroissa esitettiin samankaltaisia näkemyksiä.
Samalla valiteltiin Fagerholmin III hallituksen kohtaloa ja vähäteltiin Sukselaisen
hallituksen saavutuksia.344
Puoluekokouksen julkilausumaluonnoksessa nostettiin esille harjoitetusta politiikasta johtuvat vaikeudet. Valtion menoja oli supistettava verotusta alentamalla
ja säästäväisyyttä lisäämällä. Valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan vaihtoehdoksi
olisi luotava yksityiselle yrittäjyydelle suotuisammat olosuhteet. Muuten suurten
ikäluokkien työllisyyskysymystä ei saataisi ratkaistua. Talouspolitiikan ohessa
kokoomus piti tärkeänä kommunismin vastaista taistelua, koska SKP:n tavoittee-
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"Nyt on kysymys työstä ja tuotannosta." Ehdotus kokoomuksen puoluehallitukselle 2.4.1959 ja
Liite n:o 4/Kokoomuksen puoluehallituksen pöytäkirja 2.4.1959. Kansio Cb11. PTA.
344
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na oli kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän tuhoaminen. Varsinaisessa puoluekokouksen julkilausumassa olivat samat asiat lievemmässä sanamuodossa.345
Kokoomuksen joutuminen oppositioon koettiin puolueessa suurena pettymyksenä, kun puolue oli saavuttanut kesän 1958 vaaleissa hyvän tuloksen. Kokoomus halusi jatkaa vuonna 1957 hyväksytyn ohjelmansa mukaisen elinkeinopolitiikan harjoittamista ja kävi kotimaisen kommunismin vastaiseen taisteluun.
Sillä olisi ollut myös paljon annettavaa maaseudun kehittämiseen uuden ohjelmansa ja yrittäjäystävällisen politiikkansa muodossa.
Puoluekokouksen jälkeen kokoomuksessa mietittiin sisä- ja ulkopolitiikan välistä suhdetta. Kokoomuksen puoluehallituksen mielestä ulkopolitiikassa oli keskityttävä kolmeen periaatteeseen: 1) jokaisen maan oli itse saatava hoitaa sisäpolitiikkansa, 2) sisäpolitiikkaa ei saanut sekoittaa ulkopolitiikkaan ja 3) Suomen
puolueettomuus oli saanut vahvistuksensa kansainvälisissä sopimuksissa. Sisäpolitiikan osalta puolueen oli kiireellisesti laadittava kommunisminvastainen toimintasuunnitelma.346
Puolueen kommunismin vastainen toimintasuunnitelma valmistui kesäkuussa
1959. Kokoomuksen puoluehallituksen muistiossa todettiin, ettei suomalaista
kommunismia vastaan käyty taistelu ollut hyökkäys itänaapuria kohtaan. Kokoomuksen toiminnan oli suuntauduttava kotimaista kommunismia vastaan, mutta
puolueen oli vältettävä kansandemokratioiden ja Neuvostoliiton arvostelua.
Kommunismin kannatuksen lisääntyminen maan rajojen sisällä lisäsi mahdollisuutta Suomen muuttumisesta kansandemokratiaksi. Sen sijaan kommunismin
heikkeneminen vähentäisi ulkoisen painostuksen ja provosoinnin vaaraa Suomen
politiikassa. Muistiossa epäiltiin, että SKP:llä oli kerättynä runsaasti varoja ja
valmisteltuna hyvin laaditut suunnitelmat Suomen muuttamiseksi kansandemokratiaksi. Eduskuntavaalien jälkeen SKDL oli vienyt maalaisliitolta kannattajia
Pohjois- ja Itä-Suomessa. Esitettyjen uhkakuvien takia kokoomuksen puoluehallituksessa päätettiin laatia yksityiskohtaiset ehdotukset siitä, miten puolue taistelisi
kommunismia vastaan.347 Kokoomuksessa oltiin varovaisia yöpakkasten jälkeen,
ja puolue halusi tehdä selväksi eron suomalaisen kommunismin ja idänsuhteiden
345
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välillä. Kotimainen kommunismi katsottiin kuitenkin uhkatekijäksi, joka saattoi
viedä Suomen kansandemokratian tielle.
Myös maalaisliitossa oli huomattu kansandemokraattien saama lisäkannatus
nimenomaan maaseudulta, joka oli molempien puolueiden ydinkannatusaluetta.
Maalaisliiton keskushallituksen talven 1959−60 toimintasuunnitelmassa yhdeksi
pääkysymykseksi nostettiin taistelu kommunismia vastaan, koska kansandemokraattien työ oli tiivistynyt sekä Itä- että Pohjois-Suomessa. Samalla he olivat
muuttaneet toimintatapansa vallankumoushenkilöistä yhteistyötä korostaviksi: ”Tällä taktiikalla kotikommunistimme ovat varmasti paljon vaarallisempia
kuin aikaisemmin kiivailijoina.”348
Miten puolue aikoi taistella suomalaista kommunismia vastaan? Ensin oli pyrittävä käymään henkilökohtaisia keskusteluja kommunistien tai kansandemokraateiksi itseään kutsuvien kanssa: "Hyvän sydämen politiikka on parhainta
kommunismin vastaista työtä maaseudulla." Toiseksi maalaisliiton hyviä idänsuhteita oli korostettava ja oli tuotava esille, ettei SKDL:n tarjoama kommunistinen
järjestelmä sopinut Suomeen eikä ennen kaikkea maatalouteen. Kolmanneksi
Pohjois- ja Itä-Suomessa oli maaseudun nuorisotyötä tehostettava, koska Suomen
Demokraattinen Nuorisoliitto ja pioneerit olivat aktivoituneet maaseudun nuorisotyössä. Neljänneksi maaseudun vähävaraisen väestön asemaa oli parannettava
asutustoiminnan ja maaseudulle perustettavien tuotantolaitoksien avulla.349
Keväällä 1959 maaseudun elinkeinojen monipuolistamiskysymystä pyrittiin
tuomaan julkisuuteen. Sukselaisen II hallitukselle esitettiin 5.5.1959 laajan kansanedustajajoukon kysymys vajaatyöllisyysalueiden teollistamisohjelmasta. Allekirjoittaneiden mielestä teollistamisohjelma oli erityisen ajankohtainen, sillä vajaatyöllisyysalueille ei ollut vieläkään sellaista laadittu ja suurten ikäluokkien
työllistyminen kyseisillä alueilla vaati pikaisia toimenpiteitä. Kysymyksessä ihmeteltiin sitä, ettei eduskunnan vuoden 1958 budjettiin myönnetyllä määrärahalla
ollut saatu aikaan kunnollista teollistamisohjelmaa.350
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Kauppa- ja teollisuusministeri Ahti Karjalainen otti vastauksessaan esille monia teollistamista edistäviä toimia aina teollistamiskomitean mietinnöstä alkaen.
Mietintöjen lisäksi vajaatyöllisyysalueiden teollistamistutkimuksiin oli myönnetty
valtion varoja 17 miljoonaa markkaa ja Pohjois-Suomen osalta oli tehty suunnitelmia sinne sijoitettavasta puunjalostustehtaasta ja Kolarin malmiesiintymän
tutkimisesta. Ministeri torjui vastauksessaan tarpeen laatia uutta teollistamisohjelmaa, koska valtioneuvosto oli asettanut 18.4.1959 talousohjelmakomitean. Sen
tehtävänä oli laatia lähivuosien talouspoliittinen ohjelma, johon kuului myös työttömyysongelman ratkaisu. Hallitus pyrki valtionyhtiöiden laajennuksiin erityisesti
vajaatyöllisyysalueilla. Myös yksityinen sektori toteutti teollistamissuunnitelmia
vientimaksulainojen, työllisyyslainojen ja ulkomaisten lainojen turvin. Näin ollen
hallitus oli kauppa- ja teollisuusministeri Karjalaisen mielestä hoitanut tehokkaasti teollistamiseen liittyvää tutkimus- ja suunnittelutyötä. 351 Kysymyksen tarkoituksena oli torjua SDP:n ja kokoomuksen esittämät teollistamisvaatimukset, joita
oli tullut julkisuuteen pitkin kevättä. Allekirjoittaneet olivat pääasiassa kehitysalueiden kansanedustajia, joiden välillä oli yhteistyöhalukkuutta oman vaalipiirin
asioiden parantamiseksi.
Kesällä 1959 Suomen Kansanpuolue lähetti muille puolueille SKDL:ää lukuun ottamatta kirjeen, jossa se esitti yhteisen ohjelman tekemistä elinkeinoelämän kysymysten ja valtion talousongelmien ratkaisemiseksi. Tätä sovellettaisiin
jo vuoden 1960 budjetissa, jossa kiinnitettäisiin erityishuomio valtiontalouden
hoitoon ja yksityisen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin.352 Maalaisliiton
keskushallituksen työvaliokunta suhtautui kirjeeseen periaatteessa myönteisesti,
mutta asiassa jäätiin odottamaan hallituksen aloitetta.353
SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnassa Väinö Tanner myönsi kansanpuolueen olevan oikealla asialla, mutta hän ihmetteli pienen puolueen aloitteellisuutta asiassa, koska kysymys kuului selkeästi hallituksen toimialaan. Gunnar
Henriksson epäili, että kyseessä oli presidentinvaaleihin liittyvä asia. Kansanpuolue oli asettumassa Kekkosen jatkokauden kannalle. Puoluetoimikunnan vastauksessa korostettiin SDP:n puhuneen teollistamisen puolesta jo vuodesta 1957 lähtien. Asia ylipäätään kuului hallitukselle, joka tekisi tarvittaessa neuvottelualoitteen
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oppositiolle. 354 Syksyllä asiaa käsiteltiin uudelleen SDP:n puoluetoimikunnan
työvaliokunnassa. SDP:n edustajat olivat olleet mukana neuvotteluissa, mutta
niitä pidettiin pelkkänä kansanpuolueen propagandana. Tästä huolimatta neuvotteluja päätettiin jatkaa, koska poisjäänti tulkittaisiin sosiaalidemokraattien yritykseksi kaataa koko hanke.355
Kansanpuolueen aloitteen kariuduttua eduskuntaryhmien puheenjohtajat kävivät maalaisliiton aloitteesta neuvotteluja hallituspohjan laajentamiseksi, mutta
SKDL jätettiin neuvottelujen ulkopuolelle. Maalaisliitossa pidettiin kommunistien
lisääntynyttä kannatusta koko Suomen kannalta vaarallisena. SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnassa maalaisliiton aloitetta ei otettu vakavasti. Toisaalta esimerkiksi Rafael Paasio korosti sovinnon mahdollisuutta, sillä hänen käsityksensä
mukaan maalaisliiton eduskuntaryhmän enemmistö olisi siihen valmis, mutta se ei
saanut puolueessa ääntään kuuluville. Työvaliokunta päätti suosittaa maalaisliiton
kanssa käytävien neuvottelujen jatkamista.356
Marraskuussa 1959 sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä esitti laatimassaan
kirjelmässä kantansa maalaisliiton esille nostamiin talouspoliittisiin asioihin.
Ensimmäisenä lähtökohtana SDP:ssä pidettiin puolueiden poliittista tasavertaisuutta. Teollistamispolitiikka oli otettava hallitus- ja eduskuntapolitiikan päätehtäväksi, jotta työttömyysongelma saataisiin ratkaistua. Maatalouspolitiikassa oli
edistettävä tervettä asutuspolitiikkaa ja parannettava pienviljelmien elinkelpoisuutta.357
Vuosikymmenen vaihtuessa hallituspohjan laajentamiseen pyrittiin tosissaan.
Pääministeri Sukselaisen tavoitteena oli saada aikaan neuvottelutulos, joka mahdollistaisi sosiaalidemokraattien tulon hallitukseen SDP:n kevään puoluekokouksen jälkeen. Sukselainen totesi päiväkirjassaan saaneensa poliittisen voiton:
"Maalaisliitto oli taas käsissäni."358 Presidentti Kekkonen kirjasi 29.12.1959, että
Sukselaisen hallitus istuisi ainoastaan SDP:n puoluekokoukseen saakka ja sen
jälkeen tilannetta tarkasteltiin uudelleen.359
354
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Sosiaalidemokraatit eivät suinkaan olleet vielä valmiita yhteistyöhön maalaisliiton kanssa. Helmikuussa 1960 SDP:n puolueneuvostossa puoluesihteeri Kaarlo
Pitsinki korosti Fagerholmin III hallituksen saavutuksia verrattuna Sukselaisen
aikaansaannoksiin. Hän oli sitä mieltä, että maalaisliitto oli avainasemassa teollistamispolitiikan osalta, mutta sillä hetkellä puolue oli kykenemätön parlamentaariseen politiikkaan. Ratkaisun avain oli puolueen K-linjan käsissä. Sukselaisen
hallitus tyytyi Pitsingin mielestä pystyttelemään teollistamiskomiteoita tai teollistamistoimikuntia vain sellaisiin vaalipiireihin, joissa pelättiin Vennamon hajotustoiminnan aiheuttavan eniten vahinkoa.360
Samassa puolueneuvoston kokouksessa Pitsinki nosti esille tulevan SDP:n
puoluekokouksen, jossa esiteltäisiin puolueen teollistamis- ja maaseutuohjelma.
Keskustelussa molempiin ohjelmiin asetettiin suuria toiveita, sillä PohjoisPohjanmaan jokiseuduilla oli tapahtunut suoranainen ryntäys sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, vaikka tähän saakka alue oli ollut maalaisliiton ja kommunistien aluetta. Ryntäyksen syynä pidettiin sosiaalidemokraattien teollistamisohjelmaa.
Vuoden 1960 puoluekokoukselta toivottiin vastaavanlaista ohjelmaa, joka saisi
aikaan "vallankumousta laajemmallakin alueella eikä vain Raahen seudulla".361
Pitsingin väitteelle maalaisliiton keskittymisestä torjumaan Vennamon hajotustoimintaa löytyy tukea maalaisliiton keskushallitukselle lähetetyistä kirjeistä.
Niiden johdosta maalaisliiton keskushallitus aikoi aktivoitua Etelä-Savon teollistamishankkeiden osalta. Kunnallisvaalien jälkeen Kuopiossa ja Pohjois-Savossa
oltiin huolissaan kommunistien saamasta kannatuksesta ja pientalonpoikien noususta. Kyseisille alueille vaadittiin yliopistoa ja koivua hyödyntävää selluloosatehdasta. Ne palauttaisivat uskoa maalaisliiton kykyyn huolehtia Pohjois-Savon
hyvinvoinnista.362
Maaliskuussa 1959 presidentti Kekkonen alkoi epäillä, että hänen selkänsä
takana suunniteltiin uutta hallitusta. Hän epäili maalaisliiton oikeiston (Kalliokoski, Kukkonen, Eskola ja Kähönen) neuvottelevan sosiaalidemokraattien kanssa Sukselaisen selän takana.363 Sukselainen oli ollut myös itse aktiivinen.
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Maaliskuussa 1960 SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunta käsitteli maalaisliiton kanssa käytyjä neuvotteluja, joiden tarkoituksena oli laajentaa hallituspohjaa sosiaalidemokraateilla. Paasio kertoi saaneensa Sukselaiselta henkilökohtaisen kirjeen, jossa mainittiin maalaisliiton valtuuskunnan käsittelevän tilannetta
huhtikuussa. Kirjeessään Sukselaisen oli todennut, että puolueiden pitäisi harkita
maatalous- ja teollistamisohjelmaa pohtivien jaosten perustamista. Sosiaalidemokraatit torjuivat Sukselaisen ehdotukset, koska heidän mielestään maalaisliitto ei
ollut pystynyt luopumaan ulkopoliittisiin seikkoihin perustuvasta syrjimispolitiikasta. Puolueen eduskuntaryhmää varten puoluetoimikunta teki periaatepäätöksen,
jonka mukaan SDP:n päämääränä olivat nykyisen eduskunnan hajottaminen ja
uudet vaalit. 364 Ratkaisu siirtyi SDP:n puoluekokoukseen, jossa maalaisliiton
johtavat poliitikot presidentin johdolla toivoivat Väinö Tannerin väistyvän puolueen puheenjohtajan paikalta.
SDP:n vuoden 1960 puoluekokouksessa elinkeinopolitiikka nousi vahvasti
esille. Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Väinö Tanner esitteli 1960-luvun
talous- ja sosiaalipoliittiset ohjelman sekä uuden maaseutuohjelman. Hän totesi
suomalaisten poliitikkojen huomanneen, ettei kaikkien suomalaisten työllistäminen onnistunut aikaisemmalla politiikalla. Tannerin mielestä muutoksen merkkinä
oli koko Suomessa virinnyt teollistamisharrastus ja vaatimus saada jokaiseen
maalaiskuntaan oma teollisuuslaitos tuomaan kasvavalle väestölle leipää ja työtä.365
SDP:n maaseutuohjelma sisälsi maatalouden rationalisointiajatuksia, kuten
pientilojen elinkelpoisuuden parantamista lisämaiden avulla. Peltojen uudisraivausta olisi edistettävä siten, että tilan hoito tarjoaisi asukkailleen ympärivuotisen
toimeentulon. Puolueen talouspoliittisessa ohjelmassa korostettiin valtiovallan
toimenpiteitä teollistamisohjelman toteuttamisessa. Valtiolla tuli olla vahva asema
sellaisessa teollistamisessa, jossa ainoastaan yhteiskunnan resurssit riittivät tuotannon käynnistämiseen tai yhteiskunnan yleisen edun vuoksi teollistamista ei
voinut jättää yksityisistä toimialoista riippuvaiseksi. Myös pienyrityksien toimintaa oli edistettävä julkisen vallan toimilla.366
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SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 3.3.1960. Mf 10. TA.
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Puoluesihteeri Kaarlo Pitsinki esitteli omalta osaltaan puolueen 1960-luvun
talousohjelmaa ja kertoi sen olevan jatkoa vuoden 1957 puoluekokouksessa hyväksytylle ohjelmalle. Pitsingin mielestä teollistamisessa oli pyrittävä uusien ja
pysyvien työpaikkojen luomiseen ja elinkeinoelämän yleiseen kehittämiseen. Hän
linjasi puolueen teollistamispolitiikan suuntaviivat, jotka eivät tähdänneet koko
maan teollistamiseen. Vaikka suurten ikäluokkien paine ja työttömyys vaivasivat
pahiten maaseutua, eivät sosiaalidemokraatit Pitsingin näkemyksen mukaan voineet luvata tehdasta jokaiseen kylään ja pitäjään. Useimmiten uudet työpaikat
syntyivät jo olemassa olevan teollisuuden yhteyteen ja uudet teollisuuslaitokset
hakeutuivat sinne, missä niiden toimintaedellytykset olivat suotuisimmat. Ne
eivät siten sijainneet välttämättä pahimmilla työttömyysalueilla. SDP:n ohjelma
pyrki siksi vaikuttamaan teollisuuden toimintaedellytyksiin, jotta järjellistä ja
kannattavaa toimintaa saataisiin pahimmille työttömyysalueille. 367 Tässä näkyi
keskeisin ero maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien elinkeinopolitiikassa. Maalaisliitto pyrki koko maaseudun tasapuoliseen kehittämiseen, mutta sosiaalidemokraatit tavoittelivat teollistamistoimien keskittämistä suotuisille alueille.
Osa puoluekokouksen osanottajista oli eri mieltä Pitsingin tekemistä linjauksista. Esimerkiksi Etelä-Savon puoluekokousedustajat olivat sitä mieltä, että Mikkelin seutu oli jäänyt teollistamistoimien ulkopuolelle. Tämä epäkohta saattoi
vähentää puolueen kannatusta. Samoin Pohjois-Karjalan teollistamista toivottiin,
koska se täytti raaka-aineiden ja työvoiman puolesta teollisuudelle esitetyt edellytykset. Pohjois-Suomen edustajien taholta kiiteltiin puoluejohtoa ansiokkaasta
työstä Pohjois-Suomen teollistamisen edistämisessä. Esitetyissä puheenvuoroissa
tuli esille ajatus myös siitä, että olisi helpotettava ihmisten muuttamista sellaisille
alueille, joilla oli jo työtä.368
Presidentti Kekkonen oli odottanut SDP:n puoluekokouksen helpottavan
maan sisä- ja ulkopolitiikan hoitoa. Toive ei toteutunut, kun Väinö Tanner jatkoi
puolueen puheenjohtajana eikä puolue siten muuttanut linjaansa myönteisemmäksi Kekkosen johtamalle ulkopolitiikalle.369 Maalaisliiton yritys lähentyä sosiaalidemokraatteja epäonnistui. SDP jatkoi hallituksen arvostelua, korosti teollista-
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mispolitiikkaansa ja alkoi valmistautua vuoden 1962 vaaleihin, jolloin Suomessa
äänestettäisiin presidentistä ja eduskunnan kokoonpanosta.
Syksyllä 1960 Väinö Leskinen totesi SDP:n puoluetoimikunnassa, että vaalien edellä olisi hyvä lämmittää Pohjois-Suomen teollistamista, koska PohjoisSuomessa olivat ihmiset olleet kiinnostuneita asiasta.370 Lokakuussa puoluetoimikunta vaati julkilausumassaan uusien eduskuntavaalien järjestämistä ja enemmistöhallituksen muodostamista, jotta suurten ikäluokkien työllistäminen onnistuisi
teollisuuspolitiikan avulla. 371 Keväällä 1961 Kaarlo Pitsinki piti mahdollisena,
että SDP voisi saada uusia kannattajia maaseudulta teollisuusammatteihin siirtyvien joukosta. Puolueen oli kuitenkin oltava aktiivinen, koska muuten maalaisliitto tai SDP:n oppositio veisi heidät riveihinsä.372
Sukselaisen II hallituksen taival päättyi kesällä 1961, kun Helsingin hovioikeus tuomitsi Sukselaisen menettämään Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan paikkansa virkarikoksen takia. Tämä johti koko hallituksen eroon.373 SDP:n puoluetoimikunta piti epävirallisen kokouksen hallituksen eron jälkeen. Väinö Tannerin
mielestä puolueen pitäisi kieltäytyä tässä vaiheessa enemmistöhallitukseen menosta. Sen sijaan maalaisliiton ja Kekkosen päälle oli kasattava lisää paineita.
Olavi Lindblom ja Kaarlo Pitsinki pitivät mahdollisena, että maalaisliitossa Klinjaa vastustavat voisivat tulla Honka-liiton374 vaaliliittoihin ilman eduskunnan
hajotusta. Tannerin mielestä oli otettava huomioon myös se mahdollisuus, että
Kekkonen voittaisi presidentinvaalit ja siinä huumassa maalaisliitto voittaisi myös
eduskuntavaalit.375
Sukselaisen II hallituksen tilalle tuli Miettusen I hallitus, jonka tavoitteena oli
edistää tuotantotoimintaa ja kehittää valtakunnan eri osia tasapainoisesti. Hallituksen maatalouspoliittisena tavoitteena oli helpottaa maatalouden sopeutumista
muuttuvaan elinkeinorakenteeseen ja parantaa liian pienten tilojen asemaa.376
Sukselaisen II hallituksen suurimpana saavutuksena voidaan pitää Suomen
FINN-EFTA-sopimusta. Suomesta tuli sopimuksen myötä Eftan liitännäisjäsen.
Suomen Efta-ratkaisu vaati onnistuakseen Neuvostoliiton myönteistä suh370
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tautumista Suomen pyrkimyksiä kohtaan.377 Presidentti Kekkonen suhtautui Eftajäsenyyteen myönteisesti, koska sopimus turvaisi metsäteollisuuden toimintaedellytykset ja parantaisi siten koko kansantalouden kehitysnäkymiä. Kekkonen
toivoi metsäteollisuudelta myös vastapalveluksia, kuten esimerkiksi rahoitusta
vuoden 1962 presidentinvaalikampanjaan. Aluksi metsäteollisuuden tuki oli vähäistä ja alan johtopiireissä tunnettiin epäluuloja Kekkosta kohtaa, mutta myöhemmin huomattiin Kekkosen parhaiten mahdollistavan idänpolitiikallaan myös
yhteydet länteen.378 Äärivasemmisto suhtautui Efta-hankkeeseen kielteisesti.379
Yöpakkasten jälkeen puolueiden välinen yhteistyö oli jäissä. Maalaisliiton vähemmistöhallitus yritti jatkaa Fagerholmin III hallituksen viitoittamalla tiellä
saamatta tukea muilta puolueilta. Hallituksen ulkopuolelle jäänyt Johannes Virolainen pyrki aktiivisesti muuttamaan maalaisliiton elinkeinopoliittista linjaa monipuolisemmaksi. Yritykset laajentaa Sukselaisen II hallituksen pohjaa tyrehtyivät
sosiaalidemokraattien vastustukseen. SDP ei myöskään taipunut presidentti Kekkosen mielestä uskottavalle ulkopoliittiselle linjalle, kun Väinö Tanner jatkoi
puolueen puheenjohtajana. Sukselaisen hallituksen tärkeimmäksi saavutukseksi
jäi FINN-EFTA-neuvottelujen loppuun saattaminen. Tästä kysymyksestä vallitsi
puolueiden välillä varsin laaja yksimielisyys.
2.4.2 Maalaisliiton ohjelmauudistus valmistuu
Yöpakkashallituksen kaatumisen jälkeen Johannes Virolainen halusi aloittaa maalaisliiton ohjelmauudistuksen. Puolueen keskushallitukselle hän perusteli uudistusta kiireellisellä teollistamistarpeella, jotta saataisiin estettyä maaltapakoa. Viro-
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laisen mielestä puolueen periaateohjelma olisi uudistettava seuraavaan puoluekokoukseen mennessä.380
Keväällä 1959 maalaisliiton keskushallituksessa jatkettiin keskustelua ohjelmauudistuksesta. Tärkeäksi kysymykseksi nousivat vajaatyöllisyysalueiden teollistamissuunnitelmat, joiden valmistelussa oli hyödynnettävä valtakunnansuunnittelutoimistoa.381 Syksyllä 1959 Johannes Virolainen vaati, että eduskuntaryhmän
oli kokoonnuttava keskustelemaan pelkästään valtakunnan teollistamiskysymyksestä. Ajatus vaiettiin täysin.382 Eduskuntaryhmää ei tässä tapauksessa voine pitää
teollistamismyönteisenä.
Maalaisliiton sisäiset ristiriidat syrjäyttivät ohjelmauudistuksen, sillä keskustelu Arvo Korsimon asemasta vei puolueen päähuomion vuodenvaihteen 195960
aikana. Maalaisliiton puoluevaltuuskunnassa Matti Kekkonen piti vaarallisena
Korsimon syrjäyttämistä, koska se tulkittaisiin ulkopoliittiseksi suunnanmuutokseksi. 383 Korsimo yritti säilyttää asemansa idänsuhteiden avulla. Marraskuussa
hän yritti kampittaa Virolaista keskustellessaan suurlähettiläs Aleksei Zaharovin
kanssa. Korsimo väitti Virolaisen jatkaneen K-linjan vastaista toimintaa ja vaatineen julkisesti maalaisliiton poliittisen linjan muuttamista. 384 Presidentti Kekkonen kirjasi päiväkirjaansa joulukuussa useita havaintoja maalaisliiton linjakiistoista. Korsimo oli kertonut Virolaisen yrityksistä laajentaa hallitusta neutraaleilla
leskisläisillä. Kekkonen sai myös kuulla maalaisliiton eduskuntaryhmän 11 miehen ryhmittymästä, jonka tavoitteena oli muuttaa puolueen suuntaa, estää Kekkosen uudelleenvalinta ja päästä eroon Korsimosta. Johannes Virolainen oli torjunut huhut ryhmästä, mutta hän olisi halunnut Korsimon pois puoluesihteerin paikalta.385 Myös Virolaista yritettiin pudottaa puolueen varapuheenjohtajan paikalta,
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mutta äänestyksen jälkeen hän säilytti paikkansa.386 Virolaisella oli vahva asema
maalaisliiton puoluekoneistossa huolimatta mukanaolosta yöpakkashallituksessa.
Virolainen ei luonut salaisia suhteita Neuvostoliiton tiedustelupalvelun
KGB:n kanssa 1950-luvulla, kuten maalaisliiton K-linja. Sen sijaan hän aloitti jo
varhaisessa vaiheessa länsikontaktit Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.387 Suojelupoliisi tarkkaili aktiivisesti K-linjalaisia, mutta Virolaisen tai hänen
lähipiirinsä nimiä ei tarkkailulistalta juuri löydy.388
Myös Virolainen tapasi Neuvostoliiton edustajia. Esimerkiksi hän lounasti
suurlähettiläs Zaharovin luona 22.12.1959. Zaharov oli kuullut, että maalaisliitossa arvosteltiin hallitusta liian ystävällismieliseksi Neuvostoliittoa kohtaan. Virolaisen mielestä ainakaan eduskuntaryhmässä ei ollut tuollaisia ajatuksia. Zaharovin käsityksen mukaan Suomen hallitus edusti Suomen eikä Neuvostoliiton
etuja. Hän oli kuullut suomalaisten itse sanovan, ettei Suomen ja Neuvostoliiton
hyvissä suhteissa ollut mitään pahaa, jos ystävyys oli Suomen etujen mukaista.
Zaharov totesi hallituksen toiminnasta yleisellä tasolla, että hallitus oli selvinnyt
hyvin ja sai kaikessa rauhassa jatkaa toimintaansa.389 Zaharovin näkemys hallituksen onnistuneesta toiminnasta tarkoitti Virolaiselle itselleen sitä, että tie hallitukseen oli hänen osaltaan yhä tukossa. Sukselaisen II hallituksen muodostamisessa peruslinjaus oli ollut, ettei siihen otettu mukaan yhtään Fagerholmin III
hallituksen ministeriä.
Vuodenvaihteen jälkeen Virolainen pohti muistiinpanoissaan Fagerholmin III
hallituksen kohtaloa. Hän ei katsonut itse myöntyneensä Neuvostoliiton painostukseen:
”Kysyin itseltäni: olemmeko todella niin pitkällä, että NL−Moskova suoraan
määrää, minkälainen hallitus Suomessa pitää olla. Minä ajattelin, että jos nyt
taipuisimme, saamme aina myöntyä. Nyt kysyn, voiko UK joskus toimia vastoin Moskovan tahtoa? Vai katsooko hän asemansa riippuvan siitä, ettei kos-
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kaan asetu Moskovan tahtoa vastaan. Vai yrittääkö hän edeltäpäin menetellä
siten, ettei pyrikään luomaan vastakohtaisuutta Moskovan kanssa.”390
Virolainen oli sivussa Sukselaisen II hallituksesta ja epävarma omasta tulevaisuudestaan. Tässä valossa hänen aktiivinen otteensa elinkeinopolitiikassa saattoi
johtua pyrkimyksestä päästä puolueen kautta takaisin vallan keskiöön, kun ovi
hallitukseen oli suljettu häneltä yöpakkashallituksen takia.
Helmikuun alussa 1960 ovea hallitukseen raotettiin, kun Virolaiselle tarjottiin
sisäministerin paikkaa. Hän kieltäytyi, koska oli ollut aikaisemmin ulkoministeri.
Kesän 1960 puoluekokouksessa maalaisliitto vaihtoi Arvo Korsimon tilalle puoluesihteeriksi Pekka Silvolan.391 Rautkallion mielestä Silvola oli puolueessa vain
keulakuva ilman todellista päätäntävaltaa, kun Korsimo yhä jatkoi neuvostosuhteiden pääarkkitehtina ilman virallista asemaa puolueessa.392
Maalaisliiton puolueohjelman kehittämistyön aloitus viivästyi vuoden 1960
loppuun saakka. Talvikauden toimintasuunnitelmassa valmistauduttiin jo seuraaviin presidentinvaaleihin ja eduskuntavaaleihin ajatuksella "tekoja köyhän ihmisen hyväksi". Siinä tärkeimpinä toimenpiteinä mainittiin työtilaisuuksien luominen maaseudulle muilla tavoilla kuin työttömyystyömaiden avulla. Toimintasuunnitelmassa esitettiin nykyistä ripeämpää asutustoimintaa, pientilojen kannattavuuden parantamista erityisesti karjatalouden osalta, ammattikoulutusmahdollisuuksien lisäämistä ja vasta viimeisenä kohtana maakunnallisten teollisuus-, kuivatusja tiehankkeiden pikaista aloittamista.393
Joulukuussa 1960 maalaisliiton keskushallitus asetti toimikunnan kehittämään maalaisliiton ohjelmaa ajan tasalle. Ohjelmamuutoksessa oli otettava huomioon maan nopea teollistuminen, sillä väestön siirtyessä maaseudulta asutuskeskuksiin puolueen oli kehitettävä ohjelmansa sellaiseksi, että asutuskeskuksiin
siirtyvät nuoret voisivat yhä kuulua maalaisliittoon.394
Talvella 1961 maalaisliiton ohjelmankehittämistoimikunta suunnitteli uuden
ohjelman suuntaviivoja. Johannes Virolaisen ”kolmas tie” – ajatus sai tukea taak390
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seen. Ajatus tarkoitti sitä, ettei maalaisliiton politiikka ollut sosialismia eikä rajoittamatonta kapitalismia vaan valvottua markkinataloutta. Kiistakysymykseksi
nousi se, kumpaa painotettiin enemmän, maataloutta vai teollisuutta. Keskustelussa esitettiin sekä maatalouden että teollisuuden intressien huomioimista, mutta
maatalouden tuli olla ohjelman perustana. Virolainen oli samoilla linjoilla maatalouden ja teollisuuden korostamisesta, mutta hän kytki teemaan myös kulttuuriasiat. Helmikuun kokouksessa Virolainen puolusti ankarasti ohjelmatekstin kohtaa "vapaa talousjärjestelmä". Hän oli valmis keskeyttämään koko valmistelutyön,
jos muilla ei ollut rohkeutta pitää tästä kohdasta kiinni.395
Maatalouden osalta Virolainen halusi jarruttaa harjoitettua asutustoimintaa,
koska maalaisliitto ei pystyisi hankkimaan maata kaikille sitä haluaville. Hän
halusi uusien tilojen perustamisen keskittyvän Itä- ja Pohjois-Suomeen. Yleisenä
maatalouspolitiikan suuntana hän korosti pientilojen kannattavuuden parantamista.
Pienteollisuuden roolista oltiin erimielisiä. Virolainen puolusti pienteollisuutta,
mutta muiden mielestä olisi parempi puhua pelkästään teollistamisesta.396 Virolainen ei esittänyt ensimmäistä kertaa ajatusta asutustoiminnan järkiperäistämisestä, sillä vuoden 1958 alussa vientimaksulain yhteydessä hän oli todennut, ettei
maatalous enää kyennyt työllistämään maaseudun ihmisiä, vaan heille olisi löydyttävä työtä muista elinkeinoista, kuten teollisuudesta.397
Maalaisliiton keskushallitus käsitteli helmikuussa 1961 ohjelmankehittämistoimikunnan ehdotuksia puolueen uusiksi periaatteiksi. Teollisuuspolitiikan osalta
esityksessä korostettiin koko maan voimavarojen hyödyntämistä maan eri osien
tarpeet huomioiden. Tuotantotoiminta oli sijoitettava tasapainoisesti maan eri
puolille. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä vajaatyöllisyysalueiden ja maaseudun
kehitysedellytysten parantamiseen. Teollistamispolitiikassa korostuivat yhteiskunnan toimet. Yhteiskunnan oli edistettävä uuden teollisuuden syntymistä ja jo
olemassa olevan teollisuuden kehittämistä esimerkiksi liikenneyhteyksiä ja energiansaantia parantamalla. Suurteollisuutta oli sijoitettava tasaisesti eri puolille
maata, ja samalla pienteollisuuden toimintamahdollisuudet oli turvattava. Palveluelinkeinoja, teollisuutta ja maataloutta oli kehitettävä tasapuolisesti, jotta syn-
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tyisi uusia työpaikkoja.398 Tässä olivat näkyvissä maalaisliiton 1960-luvun kehitysaluepolitiikan perusajatukset.
Myöhemmin keväällä ohjelmankehittämistoimikunta keskusteli valtakunnansuunnittelun suuntaviivoista. Valtakunnansuunnittelutoimiston asemaa haluttiin
vahvistaa joko lainsäädännöllä tai eduskunnan päätöksellä, koska se pystyi ainoastaan antamaan neuvoja maan hallitukselle. Johannes Virolainen kiteytti valtakunnansuunnittelun tavoitteeksi koko valtakunnan tasapuolisen kehittämisen.
Teollisuuden osalta hän toi esille kaksi vaihtoehtoa: vanhojen tehtaiden laajentamisen tai uusien sijoittamisen lähelle työvoima- ja raaka-ainelähteitä. Valtakunnansuunnittelun lähtökohtana oli jälkimmäinen. Virolaisen mielestä maaseudun
asukkaiden pysyminen kotiseuduillaan vaati maalaisliitolta aktiivisia toimenpiteitä. 399 Myöhemmin keväällä asiantuntijalausunnoissa vaadittiin Pohjois-Suomen
verohuojennuslain uudistamista yksityiskohtaisemmaksi, koska vanha laki oli
liian epämääräisenä aiheuttanut vain riitoja.400
Kun maalaisliiton puoluevaltuuskunta käsitteli ohjelmauudistusta, se tuli siihen lopputulokseen, etteivät ohjelmamuutokset olleet tarpeellisia ennen vuoden
1962 presidentinvaaleja. Esimerkiksi Arvo Korsimo ei halunnut pelkän ohjelmamuutoksen takia järjestää ylimääräräistä puoluekokousta, koska siinä tapauksessa
Urho Kekkonen leimautuisi pelkästään maalaisliiton ehdokkaaksi. Myös muissa
puheenvuoroissa haluttiin välttää ohjelmauudistuksen kytkeytyminen presidentinvaaleihin. Pikemminkin oli pyrittävä korostamaan Urho Kekkosta koko kansan
presidenttinä.401 Tässä näkyi pelko ohjelmauudistuksen vaikutuksesta maaseudun
äänestyskäytökseen. Maalaisliitossa ei haluttu vaarantaa Kekkosen uudelleenvalintaa radikaaleilla uudistusohjelmilla.
Maalaisliiton uusi ohjelma pyrittiin saaman valmiiksi ennen vuoden 1962
puoluekokousta, joka olisi presidentinvaalien jälkeen. Samassa yhteydessä pyrittiin tuomaan esille esitys maalaisliiton lähiajan ohjelmaksi. Siinä korostettiin
koko maan kehittämistä alueiden luontaisten edellytysten pohjalta ja maan teollis-

398

Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirja 28.2.1961 ja Maalaisliiton johtavat periaatteet. Liite n:o
11/Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirja 28.12.1961. Mf 41. KMA.
399
Maalaisliiton ohjelmankehittämistoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirja 18.4.1961. Ohjelmankehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1961−1962. KMA; Tytti Isohookana-Asunmaa käsittelee seikkaperäisemmin esimerkiksi toimikunnan jäsenen Kerttu Saalastin elämää ja elinkeinopoliittisista näkemyksistä kirjoittamassaan Saalastin elämäkerrassa. Isohookana-Asunmaa 2008, passim.
400
Maalaisliiton ohjelmankehittämistoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirja 24.5.1961. Ohjelmankehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1961−1962. KMA.
401
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 24.25.4.1961 ja keskustelupöytäkirja. Mf 53. KMA.

122

tamisen jatkamista. Luonnoksen mukaan valtion oli harjoitettava sellaista teollistamispolitiikkaa, jolla Itä- ja Pohjois-Suomeen syntyisi vahvoja teollisuuskeskuksia. Valtiovallan tulisi puuttua teollisuuden yleisiin edellytyksiin, kuten pääoman
saantikysymykseen, ammattikasvatukseen, liikenneolojen järjestelyihin, verotukseen ja energiakysymykseen. Seuraavan vuoden puolella toimikunnassa ei päästy
yksimielisyyteen siitä, kuinka tarkasti ohjelmassa mainittaisiin uusien tehtaiden
sijoitusalueista.402
Maalaisliiton ohjelmauudistus hyväksyttiin Kemin puoluekokouksessa kesäkuussa 1962. Puolueen ohjelmassa oli voimakkaasti mukana koko Suomen tasapuolinen kehittäminen ja valtakunnansuunnittelu, kuten ohjelmaa kehittävä toimikunta oli valmistellut. Ohjelman mukaan talousjärjestelmä perustui yksityiseen
omistusoikeuteen ja yrittäjän vapauteen, mutta suurten pääomien kasautumista
yksityishenkilöille oli vastustettava. Pienyrittäjyyden edistäminen oli vahvasti
mukana. Pohjois-Karjalan piirin esityksestä ohjelmaan tuli teollisuuspoliittinen
sanamuoto, jossa suurteollisuuden sijoitusalueeksi vaadittiin tasapuolisuutta ja
erityisesti sen sijoittamista vajaatyöllisyysalueille. Kehitysaluepolitiikan suuntaviivaksi määriteltiin valtiojohtoisuuden periaate erityisesti Suomen sellaisilla
alueilla, joilla yksityinen yritystoiminta ei halunnut tuotantotoimintaansa harjoittaa.403 Jo valmisteluvaiheessa ilmennyt valtiojohtoisen teollistamispolitiikan ajatus oli vahvistumassa yksityisyrittäjyyden kustannuksella.
Maalaisliiton 1960-luvun ohjelmalla pyrittiin estämään tai ainakin hidastamaan
muuttoliikettä, koska oma kannattajakunta oli vaarassa kadota asutuskeskuksiin.
Vielä tuossa vaiheessa olisi vaatinut suurta rohkeutta muuttaa ohjelma selkeästi
kaupunkikannattajiin vetoavaksi, koska suuri osa maalaisliiton kannattajista asui
tuolloin maaseudulla. Niinpä kompromissiksi muodostuivat vajaatyöllisyysalueiden teollistaminen ja erilaiset hajasijoitustoimet, joilla maaseudun asukkaat olisivat saaneet toimeentulonsa kotiseudullaan. Tästä alkoi muotoutua kehitysaluepolitiikka, joka oli tärkeä osa maalaisliiton toimintaa 1960-luvulla. Maalaisliiton
ohjelmassa pienyritystoiminta oli korostuneesti esillä, mikä erotti puolueen elin402
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keinopolitiikan esimerkiksi kansandemokraattien valtiojohtoisesta teollistamispolitiikasta. Myös SDP vierasti pienyrittäjyyttä. Kokoomukselle yrittäjyys oli läheinen, mutta puolue oli leimallisesti työantajapuolen ja omistavan luokan puolue,
joten se ei vedonnut maaseudun pienviljelijäväestöön.
Maalaisliitto oli nyt uudistanut ohjelmansa, jonka avulla oli tarkoitus vastata
suurten ikäluokkien ja maaseudun rakennemuutoksen haasteisiin. Puolue oli ohjelmassaan asettunut vankasti Johannes Virolaisen uudistuslinjalle, jonka tavoitteena oli maaseudun kehittäminen kaikkien elinkeinojen yhteistyön avulla. Valta
oli tuossa vaiheessa maalaisliitolla, mutta 1960-luvun ensimmäisinä vuosina ei
suinkaan edetty Virolaisen suunnitelmien mukaan. Ulkopolitiikan vahvan aseman
myötä maalaisliiton harjoittaman politiikan suuntaviivat määritteli puolueen Klinja. Yöpakkasten jälkeinen epänormaali tila suomalaisessa hallituspolitiikassa
johti elinkeinopoliittisten linjausten jäämiseen taka-alalle. Ulkopolitiikka kietoutui yöpakkasten jälkeen kiinteästi hallituspolitiikkaan ja vaikutti vielä presidentinvaaleihin noottikriisin muodossa.
2.5

Maaseudun kehittäminen porvarihallituksen voimin

2.5.1 Kokoomuksesta hallituskelpoinen
Sosiaalidemokraatit ja kokoomus olivat asettaneet tavoitteeksi Kekkosen syrjäyttämisen vuoden 1962 presidentinvaaleissa niin sanotun Honka-liiton avulla. Syksyllä 1961 Suomessa koettiin noottikriisi, jonka jälkeen Urho Kekkonen valittiin
toisen kerran tasavallan presidentiksi. Sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen
yritys syrjäyttää Kekkonen oli epäonnistunut.
Vuoden 1962 eduskuntavaalit järjestettiin noottikriisin varjossa. Maalaisliitto
kasvatti puolueista äänimääräänsä eniten ja saavutti viisi lisäpaikkaa. Puolueesta
tuli eduskunnan suurin puolue 53 kansanedustajallaan. Voittonsa myötä maalaisliitto koki onnistuneensa kommunismin vastaisessa taistelussaan. Suurimman
tappion kärsi SDP (−10).404 Sosiaalidemokraatit olivat tässä tapauksessa kärsineet
eniten noottikriisistä. Puolue oli yrittänyt syrjäyttää Kekkosen, ja se jätettiin jälleen hallituksen ulkopuolelle. Kokoomus oli noottikriisin jälkeen äänestänyt Kek-
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kosen uudelleenvalinnan puolesta, mikä tarjosi puolueelle mahdollisuuden päästä
hallitukseen eduskuntavaalien jälkeen.
Kokoomuksen talouspolitiikkaan 1960-luvulla kuului aktiivinen teollistaminen, joka ylläpitäisi työllisyyttä ja poistaisi maatalouden koneellistumisen aiheuttamaa työttömyyttä. Kokoomuksen politiikassa oli samoja piirteitä kuin sosiaalidemokraateilla, sillä molemmat tavoittelivat teollistamista ja taloudellista kasvua.
Puolueiden ajatuksissa suurin ero liittyi teollistamisen rahoituksen periaatteelliseen puoleen. SDP kannatti valtion johtoasemaa, mutta kokoomuksessa korostettiin markkinoiden ja yksityisyrittäjyyden perustuvaa teollisuutta. Molemmat puolueet korostivat rakennemuutoksen tärkeyttä maataloudessa ja suurten ikäluokkien työllistämistä. Rakennemuutoksen takia Suomeen arveltiin tarvittavan paljon
uusia työpaikkoja, joita kokoomuksen mielestä voisi syntyä tuhansittain esimerkiksi teollisuuteen, palveluihin ja rakentamiseen. Näin pystyttäisiin estämään
parhaassa iässä olevan työväestön muutto ulkomaille.405
Presidentinvaalien jälkeen jatkettiin ulkopoliittisesti toimintakykyisen hallituksen periaatetta. Poliittista asetelmaa vääristi vielä se, että työväenpuolueet
olivat päätöksenteosta syrjässä ja hallitusvaltaa piti maatalousintresseihin keskittynyt maalaisliitto.406 Vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut käytiin presidentti Kekkosen johdolla, koska hän ei halunnut Fagerholmin III hallituksen tapaisen hallituskoalition syntyvän. Kekkonen tahtoi hallitukseen myös SDP:n opposition
edustajia, koska tuolloin sen hallussa ollut SAK tukisi hallitusta.407
Hallitusneuvottelujen lopputulos oli yllättävä, sillä kokoomus palasi hallitusvastuuseen huolimatta Neuvostoliiton epäilyistä sitä kohtaan. Tässä tapauksessa
voidaan sanoa, että presidentti Kekkosen toimi kokoomuksen takuumiehenä.
Kekkosen pyrki tällä tavalla eristämään sosiaalidemokraatit ja painostamaan SDP
uudistumaan hallituskelpoiseksi. 408 Jälkimmäinen tavoite tarkoitti käytännössä
sitä, että sosiaalidemokraattien olisi luovuttava Väinö Tannerista puolueen puheenjohtajana. Tätä Kekkonen ja maalaisliitto olivat odottaneet SDP:ltä jo vuoden
1960 puoluekokouksen yhteydessä, mutta Tanner oli valittu uudelle puheenjohtajakaudelle.
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Hallitusneuvotteluissa maalaisliiton puoluevaltuuskunta oli määritellyt tärkeiksi asiakysymyksiksi Urho Kekkosen ulkopolitiikan jatkumisen, kaikkien
elinkeinojen tasapuolisen edistämisen, jälkeenjääneiden alueiden tuotannollisen
toiminnan kehittämisen, vähävaraisten väestöpiirien toimintaedellytysten parantamisen koko maassa sekä tehokkaan sivistyspolitiikan. 409 Puolueen hallitusohjelmaluonnoksessa korostui työttömyyden vaivaamien alueiden kehittäminen,
johon pyrittiin taloudellisen suunnittelutyön yhtenäistämisellä ja verohelpotusten
laajentamisella koskemaan kaikkia kehittymättömiä alueita. Myös pienteollisuuden luotonsaantiin ja markkinointiin kiinnitettiin huomiota.410
Kokoomuksen eduskuntaryhmä hyväksyi Ahti Karjalaisen esittämän ohjelmaluonnoksen teollisuuspoliittisen osan ja kaipasi siihen ainoastaan kirjoitusasuun
liittyviä muutoksia. Kolme päivää myöhemmin ryhmä keskusteli hallituskysymyksestä. Ohjelma nähtiin heiveröisenä mutta Fagerholmin III hallituksen ohjelmaan verrattuna jopa parempana. Hallitusohjelmia pidettiin muutenkin vain suuntaa-antavina, joten äänin 18−14 puolue päätti lähteä hallitukseen.411 Aikaisemmin
kokoomuksessa oli ylistetty Fagerholmin III hallitusta kaikin tavoin, mutta nyt
näkemys muuttui puolueen päästessä hallitukseen.
Karjalaisen I hallituksen ohjelma noudatteli maalaisliiton asettamia tavoitteita,
kuten täystyöllisyyden säilyttämistä ja aktiivista teollistamispolitiikkaa yhtenäisen
teollistamissuunnitelman pohjalta; tällöin otettiin huomioon erityisesti teollistamisen tarve vajaatyöllisyysalueilla. Maatalouspolitiikassa Karjalaisen I hallitus aikoi
jatkaa asutustoimintaa ja parantaa pienten tilojen elinkelpoisuutta.412
Huhtikuussa 1962 hallituksen iltakoulussa pohdittiin teollistamispolitiikan
osalta suunnittelutyön yhtenäistämistä ja erityishuomion kiinnittämistä työttömyydestä kärsiviin alueisiin. Niiden osalta pyrittiin laajentamaan verohelpotukset
koskemaan kaikkia alueita. Myös pienteollisuuden ongelmiin haluttiin kiinnittää
huomiota, ja siihen liittyvä lakiesitys oli saatava eduskuntakäsittelyyn.413 Näytti
siltä, että hallitus oli tosissaan teollistamispolitiikan osalta.
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Oppositiossa oltiin ärtyneitä syntyneestä hallitusratkaisusta. Kansandemokraatit olivat suunnanneet vaalityönsä pienviljelijöiden keskuuteen ja myös maaseudulta poismuuttaviin, mutta puolue oli menettänyt vaaleissa kolme kansanedustajaa. Vaalien jälkeen SKDL:n liittotoimikunta piti vaarallisena kokoomuksen
päästämistä hallitusvastuuseen, koska tehty ratkaisu vaaransi Suomen ulkopoliittisen linjan ja heikentäisi kansalaisten elintasoa. Huomattavasti parempi vaihtoehto
olisi ollut kansandemokraattien pääsy hallitukseen.414 Muut puolueet eivät olleet
valmiita päästämään kansandemokraatteja hallitusvastuuseen, vaan kokoomus ja
maalaisliitto yhdessä kansanpuolueiden kanssa muodostivat enemmistöhallituksen. Kokoomuksen melko läheiset suhteet suomalaisen teollisuuselämän huipulle,
länteen suuntautuneiden kauppasuhteiden edistämisneuvottelut (FINN-EFTAsopimus) ja Kekkoselle annettu tuki vaaleissa mahdollistivat kokoomuksen pääsyn hallitukseen.
Vuoden 1962 vaalien jälkeen sosiaalidemokraatit eivät tunnustaneet joutuneensa oppositioon, vaan he kokivat itse valinneensa opposition hallituksen asemasta. Puolueneuvosto painotti oppositiopolitiikassa valtion teollisuuden ensisijaisuutta työllisyysongelman ratkaisukeinona. 415 Todellisuudessa SDP ei ollut
tuolloin sellaisessa asemassa, että se itse olisi voinut päättää, lähteäkö hallitukseen vai ei. Tannerin jatkaessa puolueen puheenjohtajana SDP ei vielä tuolloin
ollut presidentti Kekkosen mielestä ulkopoliittisesti hallituskelpoinen.
SDP:n vuoden 1963 puoluekokouksessa käsiteltiin puheenjohtajakysymystä
ja elinkeinopolitiikkaa. Väistyvä puheenjohtaja Väinö Tanner hyökkäsi maalaisliiton politiikkaa vastaan, koska puolueen tarkoituksena oli vain viivyttää maaseutuväestön mahdollisuuksia siirtyä parempien ansioiden pariin. Puoluesihteeri
Kaarlo Pitsinki piti SDP:n asemaa oppositiopuolueen unelmana, koska puolueen
tarjoama vaihtoehto oli paljon parempi kuin hallitusvastuussa olevan maalaisliiton
ohjelma. Erityisesti SDP:n tuli kiinnittää huomionsa kommunisteja äänestäviin ja
äänestysikään tuleviin ikäluokkiin. Piirien edustajat toivoivat kuitenkin teollistamispyrkimysten jatkoa erityisesti vajaatyöllisyysalueiden osalta.416
Puoluekokouksen päätettäväksi valmistellussa talouspoliittisessa ohjelmassa
todettiin, että tehostuva ja vaurastuva maatalous tuli toimeen nykyistä pienemmäl414

SKDL:n liittotoimikunnan pöytäkirja 10.12.1961 ja 7.4.1962. Mf 427. Kansan Arkisto.
SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 14.2.1963. Mf 42. TA.
416
Puheenjohtaja Väinö Tannerin, puoluesihteeri Kaarlo Pitsingin, Keski-Suomen piirin Veikko
Halosen ja Oulun piirin edustaja Jarno Kölhin puheenvuorot 15.6.1963. Pöytäkirja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXVI puoluekokouksesta, 8, 4041, 55, 64.
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lä työvoimalla. Maataloudesta vapautuva väestö oli mahdollista työllistää suunnitelmallisen teollistamispolitiikan avulla, "mutta ei erikseen jokaisen kylän kohdalta". Ohjelma sisälsi muuttoa edistäviä esityksiä, kuten muuttoavustuksia sekä
ammatinvalinnanohjauksen ja työnvälityksen tehostamista. 417 Muuttoliikettä ei
SDP:n ohjelmassa pidetty huonona asiana vaan yhtenä työllisyysongelman ratkaisukeinona. Tässä oli suuri ero puolueiden välillä, kun maalaisliitto pyrki ehkäisemään muuttoliikettä vaatimalla koko maan tasapuolista kehittämistä.
Vuoden 1963 puoluekokouksessa SDP:n puheenjohtajaksi valittiin puolueen
kolmatta linjaa edustava Rafael Paasio. Väinö Tanner luopui puolueen puheenjohtajan tehtävistä, ja Väinö Leskinen pudotettiin puoluetoimikunnasta. K.-A. Fagerholmin mielestä ratkaisu oli SDP:n ja Suomen kannalta tärkeä, sillä Rafael Paasio
aloitti yhteistyön maalaisliiton kanssa. 418 Kekkonen oli tukenut voimakkaasti
Rafael Paasion pyrkimyksiä SDP:n johtoon, koska presidentti tunsi pettymystä
kokoomusta kohtaan. Kekkosen tavoitteena oli saada aikaan sellainen enemmistöhallitus, joka tukisi hänen ulkopolitiikkaansa, mutta hän ei kuitenkaan halunnut
joutua ulkopolitiikassa riippuvaiseksi suomalaisista kommunisteista.419
Presidentti Urho Kekkonen hyötyi lämmenneistä suhteista SDP:n suuntaan,
koska se vähensi hänen riippuvuuttaan maalaisliitosta ja Neuvostoliitosta. Marraskuussa 1964 SDP:n avainhenkilöt päättivät lopettaa Kekkoseen kohdistuneen
arvostelun ja aloittaa yhteistyöhön hänen kanssaan. Esimerkiksi Väinö Leskinen
teki katumusmatkan Moskovaan, ja vakuutti neuvostoliittolaisille olevansa PaasikivenKekkosen linjalla.420
Puoluekokouksen jälkeen presidentti Kekkonen työskenteli parantaakseen
SDP:n edellytyksiä nousta maan johtavaksi puolueeksi.421 Kekkosen tähtäimessä
oli nyt etäännyttää kokoomus sosiaalidemokraateista ja siten estää uuden Honkaliiton syntyminen. Samalla sosiaalidemokraatit oli saatava Kekkosen ulkopolitiikan linjalle. Näin Kekkonen voisi valmistautua luottavaisin mielin vuoden 1968
presidentinvaaleihin.
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”SDP:n talouspoliittisia tavoitteita”, 18 ja ”SDP:n sosiaalipoliittiset tavoitteet”, 3839. Esitykset/Liitevihko n:o 3 Pöytäkirja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXVI puoluekokouksesta.
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Paastela 1991, 55; Keskinen 1978, 247251; Fagerholm 1977, 324–325.
419
Kekkosen roolista esim. Suomi 2010, 396−403; Seppinen 1997a, 224−226.
420
Presidentti Kekkosen tavoitteista ja toimista tarkemmin Suomi 1994, 342−373; myös Rusi 2007,
102–103.
421
Presidentti Kekkonen piti 25.9.1964 Helsingin työväentalolla puheen, jossa Kekkonen ilmaisi
haluavansa tehdä yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa. Keskinen 1978, 265267; myös Rusi 2007,
110.
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Karjalaisen I hallituksen taival vaikeutui syksyllä 1963. Maalaisliitossa hallituskriisiä pohdittiin yhdessä presidentti Kekkosen kanssa. Päiväkirjassaan Kekkonen pani merkille, ettei SKDL:n kanssa tehtävää yhteistyötä pidetty täysin
mahdottomana.422
Hallituskysymykseen haettiin ratkaisua myös maalaisliiton ulkopuolella.
Syyskuussa 1963 Esa Kaitila (kp.) tiedusteli SDP:n eduskuntaryhmältä halukkuutta lähteä mukaan hallitukseen. Vastauksessaan SDP korosti täystyöllisyyden
palauttamista ja talouspolitiikan muuttamista sellaiseksi, että se takaisi työpaikan
nuorille ikäluokille, elinkeinorakenteen muutoksen takia työpaikan menettäneille
ja vajaatyöllisyysalueiden ihmisille. Maataloustukipolitiikka oli muutettava sellaiseksi, että tukea saisivat vain sitä todella tarvitsevat.423
Kokoomuksen puoluehallitus käsitteli hallituskysymystä syyskuussa 1963.
Jussi Saukkonen esitti hallitusyhteistyön ehdoksi yrittäjävapauteen pohjautuvaa
talouspolitiikkaa ja valtiontalouden tasapainottamista. 424 Lokakuussa maalaisliiton puoluevaltuuskunta käsitteli mahdollisia hallitusohjelmakysymyksiä. Kehitysaluepolitiikka ja syrjäseutujen pikainen teollistaminen nousivat esille. Samoin
SKDL:n kanssa tehtävä hallitusyhteistyö sai kannatusta taakseen.425 Lopulta Karjalaisen I hallitus kaatui ja tilalle tuli Lehdon virkamieshallitus.426
Kokoomuksen kevään 1963 puoluekokouksessa puolueen puheenjohtaja Jussi
Saukkonen toivoi puolueiden välistä yhteistyötä sisäpolitiikan hoitamisessa. Ulkopolitiikan käyttämistä vastustajien vahingoittamiseen Saukkonen ei pitänyt
lainkaan sopivana. Saukkonen pelkäsi puolueiden keskinäisen kilpailun kannattajista kiihtyvän, kun talous- ja yhteiskuntarakenne olivat muuttumassa nopeasti.
Käydyssä keskustelussa toivottiin, että kokoomus yrittäisi puuttua voimakkaammin maalaisliiton harjoittamaan SDP:n syrjintää kohtaan. 427 Puoluekokouksen
422
Paikalla olivat Karjalainen, Virolainen, Sukselainen, Korsimo ja Silvola. Urho Kekkosen päiväkirjamerkintä 27.8.1963. Urho Kekkosen päiväkirjat 2, 61–62.
423
Alustava luonnos vastaukseksi pääjohtaja Esa Kaitilalle. Pöytäkirja SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan kokouksesta 12.9.1963. Mf 44. TA; Vastaus pääjohtaja Esa Kaitilalle. Pöytäkirja SDP:n
eduskuntaryhmän työvaliokunnan kokouksesta 12.9.1963. Mf 44. TA.
424
Kokoomuksen puoluehallituksen pöytäkirja 25.9.1963. Kansio Cb12. PTA.
425
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 10.10.1963. Mf 53. KMA;
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan ylimääräisen kokouksen keskustelupöytäkirja 10.10.1963. Liite
n:o 6/Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 10.10.1963. Mf 53.
KMA; Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan keskustelupöytäkirja 30.10.1963. Liite n:o 6/Maalaisliiton
puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 30.10.1963. Mf 53. KMA.
426
Hallituskriisistä esim. Vares 2008, 448−452.
427
Jussi Saukkosen tilannekatsaus vuoden 1963 puoluekokouksessa, 3−4 (Julkaisupäivä 22.4.1963).
Liite Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirjaan 20.−21.4.1963. Kansio Ca23. PTA;
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julkilausumassa otettiin myös esille Suomen yhteiskuntapiirien erimielisyys ja
vedottiin suomalaiseen yrittäjyyteen ja yhteistyöhenkeen tuotantoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseksi.428
Hallituskriisin varjossa kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Saukkonen pohti
puoluevaltuustossa mahdollista kolmatta suuntausta maaseudun ihmisten elintason nostamiseksi, mikä eroaisi maalaisliiton ajatuksesta pitää väki maaseudulla ja
sosiaalidemokraattien muuttoa edistävistä ajatuksista. Uuden linjan etsiminen
jatkui seuraavana keväänä puoluevaltuuston käsitellessä lähestyviä kunnallisvaaleja. Esitetyissä puheenvuoroissa korostettiin puolueen yleisluonnetta, jolloin oli
vältettävä vastakohtaisuuksien korostamista maaseudun ja kaupunkien välille.
Esimerkiksi tuotantotoiminnan ja kulttuurielämän hajasijoitus maan eri osiin olisi
suositeltavaa. Tästä huolimatta kokoomuksen puoluesihteeri Rauno Koski korosti,
ettei muuttoliike aina ollut kielteinen ilmiö. Teollistaminen, muuttoliike ja urbanisaatio kytkeytyivät tiukasti toisiinsa. Ilman teollisuutta ja sen rinnalla kehittyviä
palveluelinkeinoja ei maaseudun kasvavalle nuorisolle riittäisi tarpeeksi työpaikkoja. Teollistamisen edellytysten parantamiseen vaadittiin elinkeinoelämän verorasituksen keventämistä. Uusia pysyviä työpaikkoja oli kuitenkin saatava aikaan,
koska työttömäksi jääneet siirtyivät helposti kannattamaan kommunismia.429 Kokoomus etsi uutta linjaa, jossa se pyrki yhdistämään sosiaalidemokraattien ja
maalaisliiton ajatuksia omaksi linjakseen. Puolueen politiikan painopiste alkoi
vähitellen suuntautua kohti asutuskeskuksia.
Yöpakkasten ja noottikriisin jälkeisessä poliittisessa tilanteessa yhteistyö
maaseudun kasvavan väestön työllistämiseksi oli täynnä haasteita. Karjalaisen I
hallitus ehti asettaa Miettusen komitean430, jonka työ valmistui Virolaisen hallituksen aikana.
Kokoomus oli päässyt vuoden 1962 presidentinvaalien jälkeen hallitukseen, jossa
se yritti saada läpi yrittäjävetoista elinkeinopolitiikkaansa. Periaatteessa maalaisliitto oli yrittäjämyönteinen, mutta puolueen uudessa ohjelmassa korostui pikemKansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirjan keskustelupöytäkirja 20.−21.4.1963, 2−3,
84−85. Liite Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirjaan 20.−21.4.1963. Kansio Ca23.
PTA.
428
Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen julkilausuma 20.−21.4.1963. Liite n:o 4/Kansallisen
Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirja 20.−21.4.1963. Kansio Ca23. PTA.
429
Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 25.9.1963 ja 26.2.1964. Kansio Cc7. PTA.
430
Miettusen komitean laatima kirjelmä Kom. miet. 1965:B21 kehitysalueiden kehittämisestä valmistui keväällä 1965. Käsittelen sitä tarkemmin kehitysaluepolitiikan yhteydessä.
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minkin valtiojohtoinen teollisuuspolitiikka. Kokoomukselle oli varattu hallitukseen vain lyhytaikainen apupuolueen rooli, kun presidentti Kekkonen alkoi luoda
parempia suhteita oppositiossa olleeseen SDP:hen. Ennen vuoden 1966 vaaleja
Johannes Virolaiselle tarjoutui mahdollisuus toteuttaa käytännössä elinkeinopoliittisia suunnitelmiaan, jotka tähtäsivät maan tasapuoliseen kehittämiseen.
2.5.2 Johannes Virolainen maalaisliiton puheenjohtajaksi
Johannes Virolaista pidetään maalaisliiton johtavana poliittisen aatteen kehittäjänä.
Hän oivalsi lähes ainoana maalaisliiton poliitikkona 1960-luvun muutoksen ja
runnoi vastustuksesta huolimatta puolueen uudeksi nimeksi keskustapuolueen.
Maalaisliitto-keskustapuolueen voidaan katsoa olleen mahtinsa huipulla Virolaisen puheenjohtajakauden alussa. Hänen pyrkimyksenään oli toteuttaa maalaisliiton aluepoliittisia tavoitteita eli virastojen hajasijoitusta ja kehitysaluepolitiikkaa luonnollisten talousalueiden rajojen puitteissa. Tällä tavalla pyrittiin luomaan
taloudellisesti ja hallinnollisesti vahvoja maakuntakeskuksia, jotka muodostaisivat oman lääninsä. Huolimatta Virolaisen uusista linjauksista keskustapuolue
kärsi hänen puheenjohtajakaudellaan vaalitappioin vuosien 1966, 1970 ja 1972
eduskuntavaaleissa.431
Kesän 1964 puoluekokouksessa Virolainen vaihdettiin puolueen K-linjan tuella puolueen puheenjohtajaksi V. J. Sukselaisen tilalle. 432 Mukanaolo yöpakkashallituksessa ja leimautuminen sen seurauksena ulkopoliittisesti epäluotettavaksi oli ollut Virolaiselle ongelmallista. Nyt hänelle tarjoutui mahdollisuus puolueen puheenjohtajana viedä maaseudun kehittämispolitiikkaa eteenpäin.
Puheenjohtajan vaihdosta oli sovittu tammikuun alussa 1964 presidentti Urho
Kekkosen järjestämällä lounaalla, jossa mukana olivat Ahti Karjalainen, Kauno
Kleemola ja Arvo Korsimo. Kekkoselle maalaisliitto oli yhä tärkeä selkänoja,
mutta puolueen puheenjohtaja Sukselainen ei miellyttänyt häntä. Sukselaisen
kaatamiseksi käytettiin hänen vuoden 1963 kontaktejaan virolaisiin pakolaisiin ja
väitettiin siten hänen menettäneen uskottavuutensa Neuvostoliiton silmissä. 433
Sukselainen totesi päiväkirjassaan, että koko kevät 1964 oli mennyt pilalle Kor-
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simon ja hänen säätiönsä ulkopoliittisten kampitusyrityksien takia. Myös Johannes Virolainen havaitsi Sukselaisen vaikean aseman.434
Maaliskuussa 1964 pääministerin sihteeri Jouko Loikkanen lähestyi kirjeitse
Virolaista. Kirjeessään hän houkutteli Virolaista maalaisliiton puheenjohtajakilpaan ja pääministeriksi. Loikkasen mielestä yhteiskunnalliseen uudistustyöhön
päästäisiin vuoden 1965 alusta lukien, ja tässä työssä maalaisliiton oli oltava mukana.435 Virolainen oli ollut mukana puolueen ohjelmaa uudistavassa työryhmässä,
ja viittauksilla yhteiskunnallisiin uudistuksiin pyrittiin houkuttelemaan Virolainen
mukaan puheenjohtajan vaihdosoperaatioon.
Syksyllä 1963 Johannes Virolainen oli ollut mukana laatimassa uutta hallitusohjelmaa, kun Karjalaisen I hallitus oli ajautunut kriisiin. Hallitusohjelmaluonnoksissa esille nousi kehitysalueiden olojen parantaminen ja niiden teollistaminen.
Hallitusohjelman eri versioissa tapahtui pientä muutosta, mutta kehitysalueiden
kehittäminen oli mukana jokaisessa versiossa.436 Samoin neljän porvaripuolueen
yhteistyösopimuksessa nostettiin esille maan eri alueiden tasapuolinen kehittäminen, jotta ”jälkeen jääneille alueille syntyisi riittävästi työpaikkoja”.437
Kevään 1964 aikana kokoomuksessa nähtiin Ahti Karjalainen varteenotettavimpana pääministeriehdokkaana, koska hänen lupauksiinsa voitiin luottaa. Johannes Virolaisesta ei voinut olla yhtä varma. 438 Kokoomus ei vielä luottanut
siihen, että Neuvostoliitto hyväksyisi Virolaisen. Karjalaisen tiedettiin olevan
lähellä Kekkosta ja siten myös ulkopoliittisesti uskottava pääministeri Neuvostoliiton silmissä. Kokoomuksessa haluttiin välttää yöpakkaskriisin toistuminen.
Tosin kokoomuksessa ei tiedetty, että Virolaisesta oli tarkoitus tehdä ainakin maalaisliiton puheenjohtaja ja mahdollisesti myös pääministeri.
Mahdollisia uusia tehtäviä varten Virolainen pyrki parantamaan ulkopoliittista uskottavuuttaan. Ensinnäkin hänen täytyi saavuttaa presidentti Kekkosen luot434

Sukselainen 1997, 335; Virolainen kirjoitti muistiinpanoihinsa, että maalaisliiton puheenjohtajan
valinnassa 1964 käytettiin ulkopoliittista asetta. Sukselaista pidettiin ulkopoliittisesti epävarmana,
koska hänestä oli kirjoitettu Pravdassa negatiivinen artikkeli Ruotsissa tapahtuneesta virolaisten pakolaisten kohtaamisesta. Johannes Virolainen, "Kesä 1964  hallitusohjelma". Johannes Virolaisen
kokoelma kansio 124. KA.
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Jouko Loikkasen kirje 16.3.1964 Johannes Virolaiselle. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 222.
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Hallitusohjelmaluonnos I 4.10.1963 (ei julkisuuteen), Hallitusohjelmaluonnokset II 6.10.1963 ja III
7.10.1963. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 222. KA.
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Maalaisliiton, Kansallisen kokoomuksen, Ruotsalaisen kansapuolueen ja Suomen Kansanpuolueen
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tamus. Vierailustaan Tamminiemessä Virolainen kirjoitti muistikirjaansa: "Miellyttävä ilmapiiri." Kekkonen kehotti jatkamaan neuvotteluja hallituksen muodostamiseksi ja tiedusteli Virolaiselta Neuvostoliiton näkemystä kokoomuksesta.
Tämän Virolainen lupasi selvittää lounaallaan Neuvostoliiton suurlähettilään luona.439
Tapaaminen suurlähettilään kanssa alkoi yllättävästi, kun suurlähettiläs Zaharov onnitteli Virolaista kuin maalaisliiton uutta puheenjohtajaa. Virolaisen mielestä puheenjohtajavaali oli vielä käymättä. Kokoomuksen hallituskelpoisuuteen
suurlähettiläs suhtautui skeptisesti Honka-liiton takia. Kokoomusta johtivat hänen
mielestään vuorineuvokset, teollisuuden harjoittajat ja suurliikemiehet. Heidän
kanssaan Neuvostoliitto saattoi käydä kauppaa, mutta heidän länteen suuntautuvaa ulkopolitiikkaansa Neuvostoliitto ei voinut hyväksyä. Suurlähettilään mielestä
maalaisliiton pitkän hallitusvastuun salaisuutena oli se, että puolue oli niin varauksettomasti kannattanut PaasikivenKekkosen linjaa. Virolainen sanoi tähän,
että maalaisliiton oli oltava hallituksessa, koska siten se saisi toteutettua politiikkaansa. Puolueella ei ollut esimerkiksi ammattijärjestöjen tukea takanaan. Virolainen yritti perustella kokoomuksen mukanaoloa hallituskuvioissa, sillä ilman
enemmistöhallitusta ei maalaisliiton sisä- ja ulkopoliittista ohjelmaa saatu toteutettua. Zaharov totesi Virolaiselle, että maalaisliiton kannattaisi suhtautua sosiaalidemokraattien Rafael Paasioon myönteisesti. SDP oli kykenevä muutokseen,
mutta kokoomus ei koskaan muuttuisi. Virolaisen yleisvaikutelma keskustelusta
oli pelokas: "Palautui mieleen elokuu -58 ja Lebedev." 440 SDP:n puoluesovinto
näytti palauttaneen sosiaalidemokraattien uskottavuuden Neuvostoliiton silmissä.
Virolaisen motiivi tuoda tämä seikka esille muistiossaan oli se, että hän kannatti
enemmän punamultayhteistyötä kuin porvarihallitusta. Tätä tukee muistion taakse
kirjoitettu viittaus kokoomuksen aseman vahvistumisesta seuraavissa vaaleissa,
jos se pääsisi hallitukseen.
Suurlähettiläs Zaharov oli samana päivänä myös presidentti Kekkosen luona.
Kekkonen kysyi häneltä, eikö Neuvostoliitto voisi luottaa SDP:hen, jos se pääsisi
sovintoon ja puoluetta johtaisi Väinö Leskinen. Kekkonen sai kielteisen vastauksen, koska edessä saattaisi olla vaalien jälkeen uusi Honka-liitto. Tämän välttämi439

Johannes Virolaisen muistiinpanot 5.5.1964. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 105. KA.
P.M.  "Keskustelu suurlähettiläs Zaharovin lounaalla 5.5.1964". Johannes Virolaisen kokoelma
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seksi porvarit piti loitontaa SDP:stä, ettei uutta Honka-liittoon perustuvaa hallitusta muodostettaisi.441
Samana päivänä jatkettiin hallitusneuvotteluja maalaisliiton, kokoomuksen ja
RKP:n välillä. Johannes Virolaiselle ja maalaisliitolle tärkeitä kysymyksiä olivat
kehitysaluekysymykset, hallituspohja ja hallituksen muodostaminen yleensä.
Virolaisen oma mielipide oli, että hallituksen toiminnan edellytyksenä oli presidentin varaukseton tuki. Sisäpolitiikassa hallituksen tukena täytyi olla selkeä
enemmistö eduskunnassa huolimatta hallitukseen suunnatuista ulkopoliittisista
epäilyistä.442
Presidentti Kekkonen alkoi kallistua siihen, että tietyillä ehdoilla kokoomus
saisi jatkaa hallituksessa. Hän ilmoitti puolueen puheenjohtajalle Jussi Saukkoselle, etteivät vuoden 1958 tapahtumat saaneet toistua. Presidentti halusi valita
itse ulko- ja puolustusministerin. Kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Saukkonen
hyväksyi nämä reunaehdot. Kekkonen kertoi saaneensa tietää, että Neuvostoliitto
pyrki vaikuttamaan Zaharovin kautta hallituksen toimintaan. Hallituksen toimintaedellytykset perustuivat Kekkosen mielestä hänen omaan henkilökohtaiseen
kannatukseensa, jota hänellä vielä oli Moskovassa. Hän uskalsi ottaa vastuun
hallituksesta, mutta tuen takeena oli vaatimus saada tietoa hallituksen suunnitelmista.443
Kokoomus halusi vielä lisätietoja maan talouden tilasta ennen hallitusohjelman lopullista valmistumista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä sai asiantuntijavieraakseen Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Wariksen. Hänen mielestään oli välttämätöntä rationalisoida teollisuutta ja metsätöitä, koska kustannustaso oli muuten
vaarassa nousta. Työttömyyden välttämiseksi Suomen elinkeinoelämää olisi monipuolistettava pelkästä yksipuolisesta puunjalostusteollisuudesta myös muille
aloille. Waris toivoi tältä osin Suomen ottavan esimerkkiä Tanskan pienestä ja
keskikokoisesta teollisuudesta. Viikon päästä kokoomuksen eduskuntaryhmä
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hyväksyi hallitusohjelmaluonnoksen, jossa todettiin hallituksen pyrkivän parantamaan eri elinkeinojen toimintaedellytyksiä.444
Pitkään valmisteltu ja Neuvostoliiton hyväksymä maalaisliiton puheenjohtajavaihdos tapahtui Kouvolan puoluekokouksessa kesäkuussa 1964. Johannes
Virolainen nousi puolueen puheenjohtajaksi V. J. Sukselaisen tilalle. Puoluekokouksen osanottajien keskuudessa Virolaista pidettiin maatalous- ja kehitysaluemyönteisenä ehdokkaana. Virolaisen voitto oli täpärä, sillä eroa entiseen puheenjohtajaan oli vain 22 ääntä (888–866). Kehitysalueiden puoluekokousedustajat ja
puolueen K-linja kannattivat Virolaista. Valintansa jälkeen Virolainen totesi
STT:lle puolueen päähuomion kiinnittyvän tästä eteenpäin maaseudun pienituloiseen väestöön, joka oli erehtynyt äänestämään kommunisteja. Puoluekokouksen
julkilausumassa korostettiin puolueen tehostavan kehitysaluetyötä esimerkiksi
edistämällä teollisuuden sijoittumista näille alueille ja myös keskittymällä maatalouden olojen parantamiseen. Puolueen sisällä täpärä valinta herätti myös kritiikkiä Virolaista kohtaan.445
Virolainen tiivisti puoluekokouksen jälkeen lähiajan tehtävät kolmeen kohtaan: 1) kansan turvallisuuden takaava ulkopolitiikka, 2) myös ”vähäväkisille”
oikeudenmukaisen aseman takaava talouspolitiikka ja 3) kehitysaluepolitiikka.
Lisäksi maalaisliitto ei syrjisi mitään ryhmää tai ketään yksittäistä henkilöä ulkopoliittisesti epäluotettavaksi leimaamalla.446
Kesäkuun alussa 1964 presidentti Kekkonen nimesi Johannes Virolaisen hallitustunnustelijaksi. Virolaisen tavoitteena oli muodostaa maalaisliiton, kokoomuksen, RKP:n ja Suomen Kansanpuolueen eduskuntaryhmien tukema hallitus.
Hän suunnitteli, että hallituksen tulisi noudattaa valtakunnallista keskustapolitiikkaa, pyrkiä saamaan valtion kassatilanne kuntoon, rauhoittaa talouselämä ja hoitaa kehitysaluepolitiikkaa.447 Johannes Virolainen näkemyksen mukaan maalaisliiton kehitysaluepolitiikalla oli pyrittävä koko valtakunnan kokonaisedun mukaisen tehokkaan desentralisaatiopolitiikan harjoittamiseen. Hän piti kehitysalueiden
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auttamista kansallisena velvollisuutena, sillä muuten huomattava osa väestöstä
muuttaisi Ruotsiin.448
Lopullisessa Virolaisen hallituksen ohjelmassa ei nostettu esille kehitysaluepolitiikkaa, vaan ohjelmassa korostettiin taloudellista kasvupolitiikkaa, täystyöllisyyden ylläpitämistä ja hallituksen ajatusta parantaa eri elinkeinojen toimintaedellytyksiä.449 Vaikka kehitysaluepolitiikkaa ei lopullisessa hallitusohjelmassa mainittukaan, Virolainen pääsi nyt pääministerinä viemään maaseudun elinkeinoelämän kehittämissuunnitelmiaan käytäntöön. Kehitysaluepolitiikasta muodostui
Virolaisen hallituksen keskeinen poliittinen kysymys, ja sille on varattu työssäni
kokonainen pääluku.
Hallitukseen pääsyn jälkeen kokoomuksessa mietittiin elinkeinopolitiikan
uudistustarvetta. Kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa 1964 eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Rihtniemi näki tärkeimmäksi tavoitteeksi taloudellisen kasvun edellytysten turvaamisen, jotta tuotantoelämän ja yritysten toiminta laajenisi. Teoreettisesti tämä onnistuisi yksinkertaisimmin ihmisten ja pääoman siirtymisellä matalan tuottavuuden elinkeinoista korkeamman tuottavuuden
ammatteihin. Tämän tavoitteen toteuttaminen olisi ensisijaista maataloudessa.
Maan teollistaminen oli avainasemassa, jotta maalta muuttaville olisi pysyviä
työpaikkoja tarjolla teollisuudessa ja palveluammateissa. Ilman tätä muutosta
maan sisäistä muuttoliikettä ei kannattanut kiihdyttää.450
Myöhemmin syksyllä kokoomuksen eduskuntaryhmässä mietittiin puolueen
linjanmuutosta, jossa maatalouspolitiikka jätettäisiin vähemmälle huomiolle ja
keskityttäisiin kaupunkeihin. Sisäinen muuttoliike ja teollistuminen näyttivät
suosivan SDP:tä.451 Maaliskuussa 1965 kokoomuksen eduskuntaryhmä näki uudistustarvetta erityisesti kokoomuksen kulttuuriohjelmassa, maatalouspolitiikassa
ja kehitysaluepolitiikassa. Uuden ohjelman pääsisältö haluttiin suunnata asutuskeskuksiin ja jättää häviävät alueet muille. Maalaisliiton kanssa tehtävästä hallitusyhteistyöstä ei eduskuntaryhmä ollut yksimielinen. Puolueen puheenjohtaja
Jussi Saukkonen puhui yhteistyön puolesta, mutta osa kansanedustajista piti sekä
Johannes Virolainen, "Kehitysalueiden ongelma  eräs kansallinen suurtehtävä". Päiväämätön.
Johannes Virolaisen kokoelma kansio 222. KA. Kyseessä on todennäköisesti puheluonnos, joka on
ajoitettavissa vuoteen 1964 Virolaisen hallituksen alkutaipaleelle.
449
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kommunisteja että maalaisliittoa lähes yhtä vaarallisena, koska molemmilla oli
samanlaisia sosialisoimistavoitteita.452
Kokoomuksen vuoden 1965 puoluekokouksessa Juha Rihtniemi korosti kehitysaluepolitiikan merkitystä kokoomukselle, koska pitkän ajan kuluessa se parantaisi työllisyyttä, lisäisi verotuloja ja vähentäisi valtion menoja. Rahoituskysymyksen osalta oli harkittava työllisyysmäärärahojen käyttämistä nimenomaan
pysyvien työpaikkojen luomiseen.453 Puoluekokouksessa kauppa- ja teollisuusministeri Toivo Wiherheimo ei luottanut kehitysaluepolitiikan mahdollisuuksiin
luoda riittävästi uusia työpaikkoja maaseudulle. Hän piti ensisijaisena toimintamallina jo olemassa olleiden teollisuuslaitosten toimintaedellytysten parantamista.
Hän näki teollistamispolitiikan kuitenkin ainoaksi vaihtoehdoksi, jotta olisi mahdollista uudistaa maatalouspolitiikka järkevälle tasolle ilman työttömyyden räjähdysmäistä kasvua.454
Kokoomuksen puoluekokouksen julkilausumassa lähtökohdaksi nostettiin
maan eri osien tasapuolinen kehittäminen ja alueellisten kasvukeskusten vahvistaminen. Keskeisenä tekijänä oli yritystoiminnan edellytysten parantaminen kehitysalueilla esimerkiksi verotuksen keinoin, mutta jo olemassa olevien yritysten
toimintaa ei saanut vaarantaa.455 Äänestäjien väheneminen maaseudulta sai puolueet miettimään politiikan painopistettä. Kokoomus alkoi suunnata katseensa
asutuskeskuksiin, mutta kehitysaluepolitiikkaa korostettiin, jotta hallitusyhteistyö
maalaisliiton kanssa jatkuisi. Myös maalaisliitto alkoi suunnata katseensa kohti
asutuskeskuksia.
Lokakuussa 1965 maalaisliitto järjesti puolueen nimenvaihdoksen takia ylimääräisen puoluekokouksen.456 Johannes Virolainen oli perustellut jo puheenjohtajakautensa alussa puolueen nimenvaihdossuunnitelmiaan asutuskeskusten ja
maaseudun väestörakenteen muutoksilla: maalaisliiton piti saada jalansija myös
asutuskeskuksissa. Nimenmuutoksen avulla puoluejohto ajatteli puolueen taistelevan paremmin vasemmiston nousua vastaan. Varsinkin Länsi- ja Lounais-
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Suomessa vastustettiin kiihkeästi puolueen nimenmuutosta ja haluttiin pitää maalaisliitto viljelijäpuolueena. 457 Nimenvaihdos noudatteli talonpoikaispuolueiden
yhteispohjoismaista suuntausta, sillä esimerkiksi Ruotsissa Bondeförbundet vaihtoi vuoden 1958 valtiopäivävaalien jälkeen nimensä muotoon Centerpartiet.458
Porvarihallitukset pyrkivät maatalouspolitiikan ohella kehittämään kehitysalueiden elinkeinoelämää, ja tässä työssä keskeisessä roolissa oli maalaisliiton Johannes Virolainen. Vaalikannatusta silmällä pitäen puolueet alkoivat olla yhä kiinnostuneempia asutuskeskuksiin muuttavista ihmisistä. Kokoomuksessa vaadittiin
puolueen ohjelmamuutosta asutuskeskusmyönteisemmäksi, ja maalaisliitto vaihtoi nimensä keskustapuolueeksi. Sosiaalidemokraatit olivat jo kovaa vauhtia valmistautumassa vuoden 1966 eduskuntavaaleihin.
2.6

Porvarihallituksesta kansanrintamaan

2.6.1 Vuoden 1966 vaalit ja SDP:n vaalivoitto
Ennen vuoden 1966 vaaleja SDP pyrki yhtenäistämään rivejään ja oli valmis yhteistyöhön kansandemokraattien kanssa. Vuoden 1966 vaalien jälkeen teollistuminen, tasa-arvoistuminen, kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen tapahtuivat nopeasti ja rajusti. 459 SDP:n paluu hallituskelpoiseksi kulki viiden vaiheen
kautta. Vaiheet olivat seuraavat: 1) puolueen eheytyminen, 2) Väinö Tannerin
väistyminen puoluejohdosta, 3) Rafael Paasion valinta puheenjohtajaksi, 4) Väinö
Leskisen kääntymys ja 5) puolueen Neuvostoliitosta saama hyväksyntä.460 Vuoden 1966 vaalien jälkeen maaseudun elinkeinopolitiikan kehittämistoimet joutuivat muutoksen kohteeksi, kun SDP pääsi kahdeksan vuoden tauon jälkeen hallitusvastuuseen.
SDP:n eheytyminen alkoi vuoden 1963 puheenjohtajavaihdoksen jälkeen.
Esimerkiksi Kaarlo Pitsinki puhui eheytymisen puolesta. Hän arveli, että jo pelkkä vaaliliitto skogilaisten kanssa lisäisi puolueen kannatusta vuoden 1966 vaaleissa. Puoluetoimikunnassa pidettiin kuitenkin ongelmallisena sitä, että skogilaiset
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muodostaisivat SDP:n sisälle samanlaisen maalaisliittoa myötäilevän siiven, kuten kokoomuksessa ja kansanpuolueessa jo oli. Vuoden 1965 puolella kiinnostus
vaaliliittoajatusta kohtaan hiipui.461 Vaalien lähetessä uusi puheenjohtaja Rafael
Paasio esitti SDP:n puoluetoimikunnassa, ettei ollut viisasta lietsoa maaseudun ja
kaupunkien vastakkainasettelua. Maalaisliitto saattoi käyttää vaalitaistelussa hyväkseen SDP:n maaseutuvihamielisiä puheenvuoroja. Puoluesihteeri Kaarlo Pitsingin puheenvuorossa ja useissa muissa oltiin eri mieltä Paasion varovaisesta
linjasta. Pikemminkin vaadittiin, että puolueen piti keskittyä palkansaajien asioiden ajamiseen, koska maanviljelijöiltä ei puolueelle ollut montaakaan ääntä tullut.462
Paasio ei halunnut ärsyttää liikaa maalaisliittoa, jotta punamultayhteistyö onnistuisi vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen. Puolue ei ollut yksimielisesti
hänen takanaan. Puoluetoimikunnassa haluttiin maksimoida oppositioaseman
tarjoama mahdollisuus saavuttaa murskavoitto vuoden 1966 vaaleissa. Vaaliliittoajatuksen kariutumisen syynä voidaan pitää puolueen yhdistymisneuvotteluita,
jotka olivat maaliskuussa 1965 jo edenneet pitkälle.
Yhdistymisneuvottelut eivät kuitenkaan onnistuneet täydellisesti, vaikka
SDP:n puoluetoimikunta (10.3.1965) ja puolueneuvosto (29.4.1965) hyväksyivät
yhdistymissopimusasiakirjat. Sen sijaan Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto (TPSL) jätti sopimuksen pöydälle. Myöhemmin kävi ilmi, että
TPSL oli jakautunut kahteen eri linjaan sovintoneuvottelujen osalta. Emil Skog
syrjäytettiin puolueen johdosta, ja TPSL:n johto hakeutui kiinteään yhteistyöhön
SKP:n kanssa. Näin varsinaista puolueiden yhdistymistä ei tapahtunut. Tämän
jälkeen TPSL:n jäsenten paluu takaisin SDP:n jäseneksi voimistui. SDP:n puoluetoimikuntaan hyväksyttiin TPSL-taustaisia poliitikkoja, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Esimerkiksi Emil Skog ja Eero Santala valittiin puoluetoimikuntaan, mutta
Hannes Tiainen jäi ulkopuolelle.463 SDP:n rivien tiivistyessä alettiin viritellä yhteistyötä myös äärivasemmiston kanssa.
Työväenliikkeen yhteistyön aloittamiseen vaikutti SKP:n hajaannus kahteen
leiriin 1960-luvun puolivälin jälkeen. Syinä hajaannukseen voidaan pitää sisäisiä
tai ulkoisia tekijöitä. Leppäsen näkemyksen mukaan SKP hajosi perustajasukupolven vaihtuessa uuteen sukupolveen, jolloin puolueen ydinjoukko ei enää jaka461
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nut samoja yhteisiä kokemuksia, kuten sisällissotaa, Neuvostoliitossa vietettyä
aikaa, sota-ajan vankilatuomiota ja toimintaa Valpossa 1945−1948.464 Rentola on
toista mieltä. Hänen mielestään ulkoiset tekijät hajottivat SKP:n ja samalla muuttivat puolueen suhtautumista Neuvostoliittoon. Ulkoisia tekijöitä olivat 1) yhteiskunnallisen murros, 2) vuoden 1918 tapahtumien uudelleen arviointi, joka perinteisesti SKP:ssä oli tapahtunut Neuvostoliiton lähtökohdista ja 3) aatteellinen
murros maailmankommunismin piirissä. Kommunistisen liikkeen uudistuminen
kehittyi pitkälti SKDL:n keskuudessa puolueen toimiessa myös politiikan teon
väylänä. 465 Äärivasemmiston ja sosiaalidemokraattien välinen yhteistyö alkoi
näyttää realistiselta mahdollisuudelta 1960-luvun puolivälissä.
Sosiaalidemokraatit olivat aloitteellisia yhteistyön suhteen. Puolueiden lähentyminen oli alkanut kesällä 1964. Esimerkiksi Mauno Koivisto kirjoitti vasemmistoyhteistyön puolesta pakinoita tamperelaiseen Kansan Lehteen nimimerkillä
Särmikäs. Yhteistyön mahdollisuutta paransi se, että SKDL:n johtoon valittiin Ele
Alenius, jolla ei ollut kytköksiä SKP:hen. Hän pyrki poistamaan SKDL:stä kommunistien peitejärjestön leiman ja lähentämään SKDL:n ja SDP:n välejä.466
SKDL:n kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi Mauno Koivisto oli aktiivinen
SDP:n elinkeinopolitiikan osalta. Hänen tehtävänään oli ollut suunnitella puolueelle talouspoliittinen ohjelma, jossa keskityttiin erityisesti maan nopeaan teollistamiseen. Esitellessään ajatuksiaan puoluetoimikunnalle hän korosti valtiovallan
erinomaisia mahdollisuuksia edistää maan teollistamista. Keinoina olivat esimerkiksi valtion oman tuotannon tehostaminen ja laajentaminen, yksityisen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien edistäminen valtion luotonannolla ja investointien suuntautumiseen vaikuttaminen veropoliittisin keinoin.467
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Koiviston mielestä puolueen piti ottaa sosialisoimiseen selvän kielteinen kanta. Moitteettomasti toimivan yksityisyrittäjyyden piti saada toimia ilman pelkoa
valtiollistamistoimista. SDP:n kannatti korostaa sitä, että se suosi yksityisyrittäjyyttä työvoimavaltaisessa pienteollisuudessa, keskisuuressa teollisuudessa ja
palveluissa. Yksityisen pääoman muodostumista puolueen ei tulisi estää. Sen
sijaan julkinen yrittäjyys sopi voimatalouteen, suurteollisuuteen ja kuljetuksiin.
Koivisto totesi, että tällainen kanta oli välttämätön, jos realistista kehitysaluepolitiikkaa aiottiin harjoittaa. Koivisto ei kuitenkaan pitänyt ideologisista syistä johtuen mahdollisena sitä, että SDP laskisi porvarihallitusten nostamaa yhtiöveroa ja
siten helpottaisi yksityisten pääomien liikkeitä, kuten Suomen Pankin asiantuntijat olivat esittäneet. Henkilökohtaisesti Koivisto kannatti toimia, joilla supistettaisiin poisto-oikeuksia, lainojen korkojen poisto-oikeutta ja alennettaisiin yhtiöveroa. Näillä toimenpiteillä Koivisto uskoi pääomien liikkuvuuden lisääntyvän,
mutta samalla myös verotulojen kasvavan.468
Puoluetoimikunnalta Koivisto toivoi kannanottoa valtion ja yksityisen yrittäjyyden työnjakoon. Hän itse esitti myönteistä kannanottoa yksityisen yrittäjyyden
puolesta. Kehitysaluepolitiikassa Koivisto piti tärkeänä, että se lähtisi liikkeelle
kunkin maakunnan luonnollisista lähtökohdista. Koiviston ajatuksia pidettiin
mielenkiintoisena. Niiden pohjalta päätettiin valmistella vaaliohjelma puolueneuvoston päätettäväksi, vaikka täysin samaa mieltä puoluetoimikunta ei ollut Koiviston yksityisen yrittäjyyden puolesta esittämistä ajatuksista.469 Vaaliohjelma piti
sisällään Koiviston toiveen yksityisyrittäjyyden toimintamahdollisuuksien turvaamisesta: teollistaminen oli toteutettava sekä valtion että yksityisen yrittäjyyden
pohjalta. Tuotantovälineiden omistussuhteiden osalta SDP halusi pitää tilanteen
ennallaan.470 Uutena linjauksena Koivisto korosti, että SDP:n kannatti suhtautua
myönteisesti yksityisen teollisuuden mahdollisuuksiin perustaa uusia teollisuuslaitoksia. Tätä voidaan pitää sosiaalidemokraattien osalta merkittävänä avauksena,
koska puolue oli tähän saakka ollut valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan kannalla.
Vaaleja edeltävässä SDP:n puolueneuvoston kokouksessa asetettiin vaalien
tärkeimmäksi tavoitteeksi muutoksen aikaansaaminen Suomen sisäpolitiikkaan.
Tämän saavuttamiseen tarvittiin mahdollisimman suuri vaalivoitto. Mauno Koi468
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viston laatima talousohjelma oli myös esillä. Koivisto itse totesi panneensa merkille, että kansandemokraatit olivat omassa ohjelmassaan luopuneet melkein kaikista kansallistamisvaatimuksista, mutta kokonaisuutena heidän talousohjelmansa
oli täysin epärealistinen.471
SDP:n omasta talousohjelmasta Koivisto nosti keskeisimmäksi kysymykseksi
teollistamisen. Koiviston mielestä yksityinen sektori puhui mielellään teollistumisen yleisten edellytysten parantamisesta ja sosiaalidemokraatit teollistamisesta,
jossa valtiolla oli aktiivinen rooli. SDP ei voinut suostua siihen, että kansalaiset
joutuisivat tinkimään elintasostaan ja samalla muutamat yksityisyrittäjät rikastuisivat. Hän ehdotti käytännön ratkaisumallia, jossa puolue pyrkisi lisäämään julkista rahoitusta, jolloin yksityisyritysten omarahoitusosuus pienenisi. Myös muissa puheenvuoroissa pidettiin pitkän ajan teollistamispolitiikkaa tärkeänä tavoitteena. Piirien edustajat eivät olleet varmoja vaalivoitosta ja sitä seuraavasta hallitusvastuusta, koska puolueen reservit olivat yhä maaseudulla.472
SDP kävi vaalitaistoon kahdeksan kohdan ohjelmallaan, joka otettiin esille television vaalitentissä ilman puolueen puheenjohtaja Rafael Paasion lupaa. Ohjelmassa luvattiin toteuttaa seuraavat kahdeksan kohtaa: 1) estää elintarvikkeiden
hintojen nousu, 2) rakentaa 200 000 asuntoa neljässä vuodessa, 3) nostaa kansaneläkkeitä, 4) säätää perhe-eläkelaki, 5) muuttaa verotus oikeudenmukaisemmaksi,
6) uudistaa maatalouspolitiikkaa, 7) taata jokaiselle nuorelle työpaikka ja luoda
60 000 uutta teollista työpaikkaa ja 8) saada aikaan peruskoulu. Puoluesihteeri
Pitsingin tempaus ei saanut puoluejohdolta täyttä tukea, mutta ohjelma synnytti
vilkkaan keskustelun ja oli osana vaikuttamassa SDP:n vaalivoittoon.473
Keskustapuolueen vaaliteemat vuoden 1966 vaaleissa keskittyivät kommunismin estämiseen pohjoisessa. Tähän pyrittiin vahvistamalla kehitysaluepolitiikkaa ja jatkamalla asutustoimintaa. 474 Puolueen vaaliohjelmassa keskeisiksi teemoiksi nostettiin pientilojen elinkelpoisuuden parantaminen lisämaiden avulla.
Kehitysaluepolitiikassa korostettiin muun muassa maatalouden kehitysmahdollisuuksien hyödyntämistä ja työttömyyden torjumista rakentamalla teollisuutta
raaka-aineiden ja työvoiman luokse. Kehitysalueille rakennettavalle uudelle teollisuudelle tuli antaa verohelpotuksia ja riittävästi halpakorkoisia lainoja, hallintoa
oli hajautettava ja eri puolille maata oli luotava uusia talouskeskuksia tasapainot471
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tamaan maan kokonaisvaltaista kehittämistä. Ohjelmassa pyrittiin ottamaan huomioon myös pienyrittäjätoiminta, josta toivottiin lisäapua puolueen asutuskeskusja kehitysaluepolitiikkaan.475 Keskustapuolue oli liikkeellä perinteisellä ohjelmalla, jolla tavoiteltiin vakiintuneiden kannattajien pysymistä puolueen äänestäjinä.
Kokoomus laati uuden toimintaohjelman vuoden 1966 ylimääräisessä puoluekokouksessa. Aluepolitiikassa korostettiin koko maan tasapuolista kehittämistä
ja aluepolitiikkaa osana kasvupolitiikkaa. Tavoitteeksi asetettiin kilpailukykyisten
yritysten aikaansaaminen. Valtion rahoitusosuus oli otettava työllisyysvaroista,
mutta pienteollisuuden lainoihin käytettyjä määrärahoja ei saanut vastaavasti
vähentää. Lähtökohdaksi oli otettava kehityspisteajattelu summittaisen hajasijoituksen asemasta. Pääomakysymysten ratkaisuksi esitettiin yrittäjille suunnattuja
verohelpotuksia ja halpakorkoisia investointilainoja. Niitä luovutettaisiin jo olemassa olevien rahoituslähteiden puitteissa, jolloin valtion rahoitusosuudeksi muodostuisi ainoastaan korkosubventiosta huolehtiminen. Kehitysalueilla jo toimivien
yritysten asemaa ei saanut vaarantaa.476
Uudessa ohjelmassa korostettiin kasvuhakuista talouspolitiikkaa ja valtiovallan roolin vähentämistä talouselämässä. Valtiovallan tulisi keskittyä yksityisen
yrittäjyyden toimintaedellytyksien parantamiseen. Elinkeinorakenteen muutokseen oli vastattava panostamalla erityisesti palveluelinkeinojen työllisyyskehitykseen, mikä kokoomukselle tarkoitti kaupan, liikenteen, pienyrittäjien ja virkamieskunnan huomioimista.477
Vaalit menivät Virolaisen hallitukseen kuuluvilta puolueilta surkeasti. Hallituspuolueet kärsivät yhteensä 16 kansanedustajapaikan tappion. Vaalien suurin
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voittaja oli SDP, joka sai 55 (+17) kansanedustajaa.478 Kokoomuksen ohjelman
muuttaminen ei ollut tuonut toivottua tulosta. Periaatteessa puolueen kasvuajatteluun perustuvat linjaukset olivat lähellä sosiaalidemokraattien esittämiä ajatuksia.
Keskustapuolueen puoluehallituksessa tappion syyksi nähtiin maaltamuutto ja
pitkä hallitusvastuu. Sosiaalidemokraattien menestyksen arveltiin johtuvan maatalouden johdonmukaisesta parjauksesta ja oikeistolehtien jatkuvasta maalaisliiton
arvostelusta. Vaalitappion myötä puoluehallituksen työvaliokunta oli oppositioon
jäämisen kannalla, mutta se oli valmis hyväksymään yhteishallituksen, johon
kaikki puolueet osallistuisivat eduskuntaryhmien voimasuhteiden mukaisesti.479
Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnassa Virolainen vaati SDP:tä vastaamaan kansan edessä kahdeksan kohdan ohjelmastaan. Hän piti oman hallituksensa
työtä kehitysalueiden ja korkeakoulupolitiikan osalta niin edistyksellisinä, että
Suomen kansa tulisi antamaan sille suuren arvon. Virolainen korosti keskustapuolueen tärkeää roolia tulevaisuudessa, jotta kehitysalueiden kehittämistä yhä tehostettaisiin. Muuten kehitysalueille ei syntyisi uusia työpaikkoja. Hallituksen saavutuksista Virolainen mainitsi vielä Kuopioon perustetun Savon Sellu Oy:n kartonkitehtaan ja Kuopion läänin liittämisen kehitysalueiden ensimmäiseen vyöhykkeeseen, mutta silti SDP oli voittanut Kuopion vaalipiirissä yhden paikan.480 Virolaisen puheenvuorosta näkyi voimakas pettymys, kun kansa ei äänestänyt keskustapuoluetta Virolaisen aktiivisista kehittämishankkeista huolimatta. Virolaisen
pääministerikaudet jäivät yhteen, kun vaalien jälkeen aloitettiin hallitusneuvottelut sosiaalidemokraattien johdolla.
Presidentti Kekkonen nimesi 19.4.1966 Rafael Paasion hallitustunnustelijaksi.
Paasio tiedusteli kirjeitse kaikilta eduskuntaryhmiltä kannanottoa hallituksen
kokoonpanoon 26.4. mennessä.481 SDP:n puoluetoimikunta pohti samana päivänä
hallituskysymystä. Antero Väyrynen piti kolmen suuren hallitusta hyvänä vaihtoehtona, jos puolue ei joutuisi luopumaan keskeisistä ohjelmakysymyksistään. Hän
478

Keskustapuolue sai 49 (−4), kokoomus 26 (−6), RKP 12 (−2), Liberaalinen Kansanpuolue yhdeksän (−4), TPSL seitsemän (+5) ja SKDL 41 (−6) kansanedustajaa.
479
Keskustan puoluehallituksen pöytäkirja 15.4.1966. Mf 42. KMA; Keskustapuolueen hallituksen
kirje Rafael Paasiolle 28.3.1966. Mf 44. KMA; Isohookana-Asunmaa 2006, 74–75, 7879; Timosen
(1996) mielestä SDP:n vaalivoitto vuonna 1966 johtui maaseudun rakennemuutoksesta. Timonen 
Varis 1996, 146.
480
Johannes Virolaisen alustus. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 25.4.1966. Mf 53.
KMA; Virolaisen loppupuheenvuoro. Liite n:o 12/Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan pöytäkirja
25.4.1966. Mf 53. KMA; Johannes Virolaisen muistiinpanot 1966. Johannes Virolaisen kokoelma
kansio 105. KA.
481
Rafael Paasion kirjeet eduskuntaryhmille 19.4.1966. Rafael Paasion kokoelma kansio HC 6. TA.

144

ennusti vaikeuksia keskustapuolueen kanssa ja niiden takia mahdollisesti syntyvää SDP:n vähemmistöhallitusta, joka voisi suorittaa maatalouden saneerauksen.482
SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunta pohti hallitusneuvottelujen tilannetta. Kansandemokraatit katsoivat tilanteen otolliseksi, koska sosiaalidemokraatit
edellyttivät neuvottelujen jatkamista SKDL:n kanssa, jotta vaalituloksen ja yleisen mielipiteen vaatima maatalouspolitiikan muutos saataisiin aikaan. Maatalouspolitiikan ydinkysymyksenä oli investointivarojen siirtäminen maataloudesta
tuottaville aloille: 100 miljoonaa jo vuoden 1967 budjetista. Ele Aleniuksen mielestä SKDL voisi sen hyväksyä, mutta keskustapuolueelle asian hyväksyminen
olisi huomattavasti vaikeampaa. Osa liittotoimikunnan työvaliokunnan jäsenistä
epäili suunnitelmaa, koska se vaikuttaisi suuresti maaseudun pienviljelijöiden
asemaan. Tämän takia hallitusohjelmaan piti saada maaseutuväestön asemaa helpottavia toimenpiteitä, kuten korvaavien työpaikkojen luomista teollistamisen
avulla. Teollistamisessa oli pidettävä kiinni valtion tuotantotoiminnasta ja vältettävä yksityisomistuksen suosimista.483
Hallitusneuvotteluissa keskustapuolue yritti pitää kiinni kehitysaluepolitiikan
jatkamisesta myös uudessa hallituksessa. Hallitusohjelmaluonnoksissa toistuivat
vaatimukset kehitysalueiden tarpeiden huomioimisesta, mutta sosiaalidemokraatit
eivät lämmenneet niille. Samoin keskustapuolue halusi pitää kiinni pientilojen
elinolojen parantamisesta lisämaiden avulla. Sosiaalidemokraattien luonnoksessa
esitettiin uusien työpaikkojen luomista edistämällä teollisuutta ja tehostamalla
työvoiman käyttöä myös kehitysalueiden tarpeet huomioiden. Maatalouspolitiikassa SDP:n tavoitteena oli tilakoon kasvattaminen ja tuotannon hillitseminen
kotimaista kulutusta vastaavaksi.484
Presidentti Kekkonen esitti kirjeessään Rafael Paasiolle, että kaikkien puolueiden hallitus olisi ollut suotavin vaihtoehto. Kun siihen ei ollut mahdollisuuksia,
presidentti toivoi hallitusasiassa ratkaisua toukokuun loppupuolella. Ohjelmakysymysten osalta presidentti Kekkonen toivoi yleisluontoisia periaatelausumia,
koska hänen käsityksensä mukaan ei kannattanut laatia yksityiskohtaista hallitus-
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sopimusta. Jos keskustapuolue ei presidentin toivomuksesta huolimatta lähtisi
hallitukseen, Kekkonen piti vasemmiston muodostamaa enemmistöhallitusta parempana vaihtoehtona kuin jäljelle jäävää SDP:n vähemmistöhallitusta. Vähemmistöhallitusta toivoi esimerkiksi L. A. Puntila (sd.), koska se mahdollistaisi parhaiten SDP:n vaalilupausten toteuttamisen.485
Keskustapuolueen eduskuntaryhmä totesi kirjeessään hallitustunnustelija
Paasiolle, että keskustapuolueelle tärkeitä kohtia olivat pienen ja keskisuuren
yritystoiminnan edistäminen sekä kehitysaluepolitiikan jatkaminen. Maatalouspolitiikassa puolue halusi perusteellisen selvityksen pienten tilojen elinkelpoisuudesta, mahdollisuuksista antaa niille lisämaita ja pellonraivauksen lisäämisestä
Pohjois- ja Itä-Suomessa.486 Yritystoiminnan osalta maalaisliiton toiveet päätyivät
seuraavaan hallitusluonnokseen, mutta sosiaalidemokraatit eivät taipuneet pientilojen elinkelpoisuuden parantamiseen ja pellonraivauksen lisäämiseen Itä- ja
Pohjois-Suomessa.487
Hallitusneuvotteluiden jälkeen kokoomus jäi hallituksen ulkopuolelle, koska
se kieltäytyi yhteistyöstä kommunistien kanssa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän
vastauksessa Paasiolle todettiin, että puolueiden tavoitteet erosivat niin paljon
toisistaan, ettei yhteishallituksen muodostamiseen ollut mahdollisuuksia. Yhteishallitus myös kaventaisi liikaa eduskunnan toimivaltaa, koska toimiva oppositio
jäisi kokonaan pois. Parhaana vaihtoehtona kokoomuksen eduskuntaryhmä piti
enemmistöhallitusta, jossa SKDL ei olisi mukana.488 Vaalitappion myötä kokoomus ei mahtunut mukaan mihinkään hallituskuvioon ja sitä odotti pitkä oppositiotaival.
Jäätyään hallituksen ulkopuolelle kokoomuksessa alkoi itsetutkiskelu vaalitappion ja hallitustaipaleen päättymisen syistä. Eduskuntaan palannut Tuure Junnila ryöpytti eduskuntaryhmässä kokoomuksen vaaleja edeltänyttä politiikkaa,
jota hän piti vaalitappion yhtenä syynä. Myös Kekkosen tukeminen presidentinvaaleissa ja osallistuminen Karjalaisen hallitukseen olivat olleet suuria virheitä.
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Talouspoliittisista syistä Junnila nosti suurimmaksi valtion menojen jatkuvasta
kasvusta johtuneet verojen korotukset. Vaikka maalaisliitolla oli ollut hallituksessa päävastuu, kokoomus oli ollut mukana myötäilemässä vääränlaista talouspolitiikkaa. Sen seurauksena teollisuus oli vaikeuksissa ja siirtolaisuus Ruotsiin oli
erittäin suurta. Tilanteesta oli hyötynyt erityisesti SDP.489
Kokoomuksen puoluevaltuustossa puolueen puheenjohtaja Juha Rihtniemi
arveli, että suurimpana syynä SDP:n vaalivoittoon olivat sosiaalidemokraattien
saamat "marttyyriäänet". Puolue oli jäänyt ulkopoliittiseen paitsioon, kun maalaisliitto oli pyrkinyt monopolisoimaan ulkopolitiikan hoitamisen. Talouspolitiikassa SDP oli korostanut kuluttajien ja tuottajien välistä vastakohtaisuutta ja pyrkinyt sen avulla saamaan lisäkannatusta vain asutuskeskuksista. Samalla se oli
vastustanut kaikkia ratkaisuja, joilla oli yritetty turvata maatalousväestön tulotasoa.490
Syksyllä 1966 kokoomuksessa pohdittiin puolueen oppositiopolitiikkaa. Vaalituloksen nähtiin uhkaavan koko suomalaista yhteiskuntajärjestelmää, koska
vasemmistoenemmistöinen eduskunta ja kommunistien pääsy hallitukseen olivat
johtaneet elinkeinoelämän sosialisointipyrkimyksiin. Luonnoksessa vuoden 1967
toimintasuunnitelmaksi todettiin, että kokoomus aikoi taistella kaikin tavoin sosialisointipyrkimyksiä vastaan. Puoluehallitus muotoili suunnitelmaa lievemmäksi.
Lopullisessa muodossa korostettiin valtakunnallisen taloudellisen kokonaisohjelman tarvetta ja yksityisen kansalaisen taloudellista asemaa.491
Sosiaalidemokraatit kelpuuttivat sitkeän kädenväännön jälkeen hallitusohjelman, vaikka varsinkin sen maatalouspoliittiset osiot olivat vaikeita hyväksyä. Kun
puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmä olivat hallitusohjelmasta erimielisiä, jouduttiin kutsumaan SDP:n puolueneuvosto päättämään hallitukseen menosta. Se
hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen ohjelman ja siten myös hallitusvastuun.492
Keskustapuolue oli valmis jäämään oppositioon vaalituloksen ja ohjelmaneuvotteluiden ongelmien takia. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunta ja eduskunta489
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ryhmä päättivät kieltäytyä hallitusyhteistyöstä. Presidentti Kekkonen onnistui
kuitenkin taivuttelemaan puoluevaltuuskunnan myönteiselle kannalle. Erityisesti
Johannes Virolainen oli hallitukseen menoa vastaan, mutta hänkin taipui Kekkosen painostuksen jälkeen. Lopulta sekä puoluevaltuuskunta että eduskuntaryhmä kannattivat hallitukseen menoa.493
Ensimmäisen kerran sitten 1940-luvun muodostettiin kansanrintamahalli494
tus. K.-A. Fagerholm perusteli seuraavilla argumenteilla, miksi kommunistit
piti ottaa mukaan hallitukseen: 1) hallituksella tuli olla riittävä enemmistö takanaan, jotta se sai tärkeät uudistukset hyväksytyksi eduskunnassa, 2) kommunisteja
ei saanut jättää hallituksen ulkopuolelle arvostelemaan hallituksen päätöksiä ja 3)
kolmen suuren hallitus olisi ulkopoliittisesti vakaa, minkä myös presidentti takaisi.495
SKP:ssä pidettiin SKDL:n hallitusvastuuta suurena mahdollisuutena, koska
sen avulla puolueen oli mahdollista murtaa Urho Kekkosen ja keskustapuolueen
idänsuhteiden monopoli. Tätä pidettiin sellaisena kädenojennuksena presidentti
Kekkoselta, ettei vuoden 1968 presidentinvaaleihin asetettaisi kilpailevaa työväenehdokasta.496
Paasion I hallitus aloitti toimintansa 27.5.1966. Kompromissien jälkeen syntyneen hallituksen ohjelmassa tavoitteena oli työttömyyden poisto suunnitelmallisella talouspolitiikalla, johon kuuluivat pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaantihelpotukset sekä maan eri osien raaka-aineiden tehokkaampi hyödyntäminen. Ohjelmassa pyrittiin myös maatalouspolitiikan suunnanmuutokseen.497
Hallituksen ulkopuolelle jäänyt Virolainen totesi keskustapuolueen puoluekokouksessa kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun vanhentuneeksi politiikaksi. Hän piti puolueen suurena voittona oman hallituksensa valmistelemia
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kehitysaluelakeja, jotka se oli saanut läpi huolimatta hallituksen sisäisestä ja oppositiopuolueiden vastarinnasta.498
Keskustapuolueen eduskuntaryhmän toimintakertomuksessa luonnehdittiin
syksyä 1966 puolueelle vaikeaksi. Vaalien jälkeen vasemmistopuolueet ja oikeisto
olivat tiukentaneet suhtautumistaan maatalouden määrärahoihin. Kehitysaluepolitiikan toteuttamista vasemmistopuolueet eivät pitäneet tärkeänä. Kaikesta huolimatta keskustapuolueen kansanedustajat olivat yrittäneet edistää kehitysaluepolitiikkaa eduskuntapuheenvuoroissaan. Budjetin perusteluihin koetettiin kahdesti
saada kannanottoja kehitysaluepolitiikan tehostamisesta. Kummallakin kerralla
keskustapuolue oli jäänyt yksin. 499 Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnassa
eduskunnan puhemieheksi siirtynyt Johannes Virolainen toi esille huolensa maaseudulla vallitsevasta tilanteesta. Hän piti Pohjois- ja Itä-Suomen työttömyystilannetta vaikeimpana sitten toisen maailmansodan. Hallituksen työllisyyspolitiikka oli ollut saamatonta, eikä siinä ollut jälkeäkään edellisen hallituksen aktiivisesta kehitysalue- ja työllisyyspolitiikasta. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunta
ilmoitti julkilausumassaan, ettei puolue hyväksynyt maatalouspääluokan yksipuolisia leikkauksia. Hallitusyhteistyön jatkumisen edellytyksenä keskustapuolueessa
vaadittiin muun muassa lukuisten maatalouspoliittisten toimien lisäksi edellisen
hallituksen kehitysaluelakien täytäntöönpanoa ja kehitysaluepolitiikan jatkamista.
Myös keskustapuolueen piirijärjestöt kehottivat puoluetta pitämään kiinni aikaisemmasta kehitysaluepolitiikastaan.500
Joulukuun alussa 1966 valtiovarainministeri Mauno Koivisto esitteli näkemyksiään teollistamisesta Suomen Teollisuusliitolle. Tässä yhteydessä hän korosti
valtion vahvaa roolia, joka ilmeni valtion ensisijaisena tehtävänä luoda yleiset
puitteet teollisuuden kasvulle. Koiviston mielestä valtion oli pyrittävä ohjaamaan
tuotannontekijät tehokkaaseen käyttöön, jos hinnat olivat etääntyneet tuotantokustannuksista. Valtio pystyi esimerkiksi vaikuttamaan pääoman hintaan, mutta se ei
voinut juuri puuttua palkkoihin. 501 Tuotannontekijöiden käytön tehostamiseen
sosiaalidemokraatit olivat pyrkineet myös lisäämällä työvoiman liikkuvuutta ja
vaatimalla maatalouden rationalisointia.
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Kokoomuksen vuoden 1967 puoluekokouksessa Olavi Lähteenmäki ihmetteli
kansanrintamahallituksen vähäisiä toimia kehitysalueiden talouselämän hyväksi.
Hän totesi, että hallituksen taholta oli jopa suoraan myönnetty, että kehitysalueiden kehittäminen oli unohdettu tällä hallituskaudella. Lähteenmäen näkemyksen
mukaan kokoomuksessa korostettiin teollisuuden merkitystä: suurteollisuus loisi
pienteollisuuden toiminnalle hyvät toimintamahdollisuudet, mutta pienteollisuus
olisi työvoimavaltaisena elinkeinoalana työllisyyden hoidon osalta ensiarvoisessa
asemassa.502
Valtiovarainministeri Mauno Koivisto otti esille hallituksen kehitysaluelinjaukset 19.11.1967 Savonlinnan Työväenyhdistyksen 80-vuotisjuhlassa. Hän totesi
hallituksen esittäneen 25 miljoonan markan varaamista teollisuuden tuotantolaitosten rakentamiseen. Laina-aika olisi enintään kymmenen vuotta ja korko viisi
prosenttia. Koivisto ei uskonut, että pientä ja keskisuurta teollisuutta syntyisi
kehitysalueille Miettusen komitean esittämällä tavalla. Kehitysalueiden yrittäjiltä
oli kysytty lainanottotarpeista. Koiviston tietojen mukaan vain 25 prosenttia yrittäjistä oli halukas ottamaan lainaa, ja tutkituilla alueilla oli myös puutetta kehityskelpoisista hankkeista. Hän piti kehitysalueiden II vyöhykkeen rajaa täysin mielivaltaisena: vastaisuudessa rajat pitäisi miettiä alueiden, ei kuntien rajojen mukaan.
Itse asiassa koko Suomi oli enemmän tai vähemmän kehitysaluetta. Koiviston
mielestä parhaiten kehitysalueiden tilannetta parannettiin voimistamalla entisestään talouden kokonaiskehitystä.503 Kokoomuksessa esitetty arvio kehitysaluepolitiikan vähäisyydestä piti siis melko pitkälle paikkansa. SDP oli suuntautunut
kasvupolitiikan suuntaan, johon kehitysaluepolitiikka ei sopinut.
Vuoden 1967 lopulla keskustapuolueen puoluehallituksessa pohdittiin kansanrintamahallituksen onnistumista työssään. Ahti Karjalaisen mielestä hallitus oli
onnistunut ulkopoliittisesti melko hyvin, mikä takasi mahdollisuuden sisäpoliittisille toimille. Sisäpolitiikka ei ollut Karjalaisen näkemyksen mukaan täysin onnistunut, sillä kehitysaluepolitiikka oli pysähdyksissä. Hän myös varoitteli siitä, ettei
yrittäjiä saanut pelotella sosialisoinnilla tai pääomavirtojen ohjauksella. Seuraavien presidentinvaalien menestys oli ensiarvoisen tärkeä keskustapuolueen tulevaisuuden näkymien osalta.504 Tammikuussa 1968 keskustapuolueen eduskuntaryhmä antoi julkisuuteen tiedotteen, jossa se taloustilanteen huonontumisen takia
502
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kehotti hallitusta tehostamaan toimiaan vaikeilla työttömyysalueilla. Se toivoi
uusia työkohteita työttömyydestä kärsiville alueille. Samalla Suomen Pankin
korkokantaa oli alennettava ja turvattava yritysten pääomansaanti, jotta elinkeinoelämä aktivoituisi. 505 Keskustapuolue oli huolissaan kehitysaluepolitiikan hiljentymisestä ja odotti helpompaa ilmapiiriä oman politiikkansa harjoittamiseen
vuoden 1968 presidentinvaalien jälkeen.
Vuoden 1966 vaalien tulos oli ollut keskustapuolueen puheenjohtajan Johannes
Virolaisen kannalta mahdollisimman huono. Hän jäi vaalien jälkeen syrjään hallituspolitiikasta ja siirtyi eduskunnan puhemieheksi. Myös pettymys vaalitappiosta
on täytynyt olla melkoinen. Virolainen oli nimenomaan pyrkinyt elinkeinojen
monipuolistamispolitiikallaan pitämään koko maan asuttuna ja lisäämään maalaisliiton kannatusta maaseudulla. Virolaisen strategia ei ollut onnistunut, sillä
sosiaalidemokraatit olivat voittaneet vaalit maatalouden rationalisointia vaativalla
ohjelmallaan.
Kansanrintamahallitus pyrki sosiaalidemokraattien johdolla maatalous- ja kehitysaluepolitiikan muutokseen. Molempien vasemmistopuolueiden mukanaolo
hallituksessa tarkoitti käytännössä suuria vaikeuksia keskustapuolueen yrittäjävetoiselle kehitysaluepolitiikalle. Samalla maatalouspolitiikkaan oli esitetty vaalikamppailun aikana suuria muutoksia, joten keskustapuolueen tulevaisuus ei näyttänyt hyvältä, sillä puolueen vahva kannatuspohja maaseudulla oli sulamassa pois.
Yöpakkasista alkaen vallinnut epätasapainoinen sisäpoliittinen tilanne jatkui yhä,
eikä puolueilla ollut todellista yhteistyöhalua ratkaista maaseudun yksipuolisesta
elinkeinorakenteesta johtuvia ongelmia.
2.6.2 Kansanrintama jatkaa Koiviston johdolla  vaalitappio 1970
Vuoden 1966 vaalien jälkeen valittu Paasion hallitus hoiti tehtäväänsä vuoden
1968 presidentinvaaleihin saakka. Vaalikamppailussa mukana olivat Urho Kekkosen lisäksi Matti Virkkunen (kok.) ja Veikko Vennamo (smp.). Kekkonen valittiin kolmannelle kaudelle, kun hän sai taakseen keskustapuolueen ja koko vasemmiston valitsijamiehet. Presidentinvaalien jälkeen hallitus vaihtui Paasion
hallituksesta Koiviston hallitukseen.
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SDP:n puolueneuvostossa pohdittiin vuoden 1968 presidentinvaalien jälkeistä
hallitusratkaisua. Tulevan hallituksen yhtenä suurimpana ongelmana oli kasvava
työttömyys, jonka poistaminen vaati hallitukselta ratkaisuja pysyvien työpaikkojen luomiseksi. Puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio toivoi selvityksiä siitä,
miten valtio voisi lisätä teollisen yritystoiminnan edellytyksiä. Tällä tavalla syntyisi uusia työpaikkoja ja teollisen tuotannon elpyminen synnyttäisi niitä lisää.
Kehitysalueiden edustajat vaativat hallituspolitiikassa suuremman huomion kiinnittämistä maaseudun ongelmiin, koska perusteollisuudessa toimivia valtionyhtiöitä voisi sijoittaa myös Etelä-Suomen ulkopuolelle.506
Keskustapuolueelle tärkeitä hallituspoliittisia talouskysymyksiä olivat työllisyyden parantaminen sekä yritystoiminnan voimistaminen investointeja helpottavan rahapolitiikan avulla. Kehitysaluepolitiikan osalta puolue esitti erillisen kehitysaluepolitiikkaan keskittyneen toimielimen perustamista. Talouselämän elvyttämiseksi kehitysalueiden tariffipolitiikkaa oli tarkistettava ja varattava kehitysalueiden yritystoimintaa varten riittävästi halpakorkoista pääomaa.507
Teollistaminen nousi esille SDP:n ja keskustapuolueen välisissä hallitusneuvotteluissa. Molempien puolueiden neuvottelijat kannattivat teollistamistoimia.
SDP:n taholta vaadittiin yhtiöverotuksen uudistamista, koska tuhannet yritykset
toimivat vajaalla teholla. SDP esitti myös ajatusta suurituloisten verojen kiristämisestä, jolloin rahoitusongelma ratkeaisi ainakin osittain. Kehitysaluepolitiikan
osalta SDP:ssä toivottiin uusien kehitysaluelakien pikaista käsittelyä kehityspisteajattelun pohjalta. Keskustapuolueessa haluttiin investointien koordinaatiota
rahoituslaitosten osalta tai erillisen investointipankin luomista. Keskustapuolue
halusi selvittää myös maatalouden tarjoamat työllistämismahdollisuudet, koska
teollistamistoimet vaativat paljon aikaa. 508 Keskustapuolueen taholta yritettiin
jatkaa Virolaisen hallituksen aikaista yrittäjävetoista elinkeinopolitiikkaa, mutta
sosiaalidemokraatit eivät innostuneet ajatuksesta. SDP:n esille nostama kehityspisteajattelu sopi puolueen ajamaan kasvukeskuspolitiikkaan.
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Presidentti Kekkonen halusi, että pääministerin tehtävä tulisi sosiaalidemokraateille. Taloudellisten vaikeuksien takia tarvittiin tulopoliittista kokonaisratkaisua, ja sen hoitaminen onnistuisi parhaiten Suomen Pankin pääjohtajaksi siirtyneeltä Mauno Koivistolta.509 Sosiaalidemokraatit nimesivät yksimielisesti Mauno
Koiviston puolueen pääministeriehdokkaaksi. Maaliskuussa 1968 SDP:n puolueneuvosto käsitteli hallituskysymystä uudelleen. Puoluesihteeri Erkki Raatikainen
esitteli omassa puheenvuorossaan hallitusohjelmaan sisältyviä vaatimuksia, sillä
sosiaalidemokraateilta odotettiin paljon työllisyystilanteen parantamiseksi. Hän
ehdotti työllisyysmäärärahojen käyttöä joko suoraan rakennustoimintaan tai teollisuusyritysten lainoitukseen sellaisille yrityksille, jotka sitoutuisivat luomaan
uusia pysyviä työpaikkoja. Lisäksi oli laadittava työohjelma sekä Itä- että Pohjois-Suomea varten. Teollisuuspolitiikan osalta hallitusneuvotteluissa tuli korostaa
teollisen toiminnan laajentamisen merkitystä. Tämä tapahtuisi Raatikaisen mielestä julkisen yritystoiminnan kautta, jolloin yhdistettäisiin yksityisen ja julkisen
teollisuuden voimavarat.510
SKDL oli pettynyt Paasion I hallituksen politiikkaan, koska sen olisi pitänyt
lisätä toimia valtion sektorilla.511 Tällä kertaa SKDL vaati, että hallitusohjelmassa
kiinnitettäisiin huomiota valtionyhtiöiden avulla tapahtuvaan työllisyyden hoitoon.
SKDL esitti, että vientimaksuvaroista kertyneistä varoista Suomen Pankki luovuttaisi valtion teollisuudelle lyhytaikaista luottoa ja valtion teollisuudelle annettaisiin etusija 25 miljoonan markan lainavarojen käyttöön. Varat suunnattaisiin Valmet Oy:n traktoritehtaaseen Jyväskylään ja Imatralle, Neste Oy:n öljynjalostamon
laajennukseen, Rikkihappo Oy:n Siilinjärven tehtaan laajentamiseen ja Veitsiluoto
Oy:n viidenteen paperikoneeseen. Myös Pohjois-Suomen puunjalostusteollisuuteen ehdotettiin rationalisoimistoimia.512
SKDL:n hallituspolitiikkaan vaikuttivat osaltaan Neuvostoliiton pyrkimykset
lisätä Suomen taloudellista riippuvuutta Neuvostoliitosta. Vuonna 1967 perustettiin suomalais-neuvostoliittolainen taloudellinen yhteistyökomissio, jonka tarkoituksena oli pysyvien ja läheisempien taloudellisten yhteistyömuotojen löytäminen.
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Esimerkiksi maiden välistä energiayhteistyötä pyrittiin syventämään.513 Lisääntynyt Neuvostoliiton vaikutus heijastui SKDL:n eduskuntaryhmään ja sitä kautta
kansanrintamahallituksen politiikkaan, jolloin idänkaupan merkitys elinkeinopolitiikassa kasvoi.
Kansandemokraattien maaliskuun ohjelmaluonnoksessa mukana olivat samansuuntaiset ajatukset valtioyhtiöiden avulla harjoitetusta teollistamispolitiikasta. Tällä kertaa mukana olivat vaatimus pienen ja keskisuuren teollisuuden lainoituksen lisäämisestä ja ajatus erityishuomion kiinnittämisestä eniten työttömyydestä kärsineille alueille. Myöhemmin maaliskuussa SKDL esitti vientimaksujen
keräämistä 900 miljoonan edestä, mikä oli ollut keskustapuolueelle liikaa. Mauno
Koiviston välitysyrityksen jälkeen keskustapuolue oli suostunut 700 miljoonan
vientimaksuun, joka käytettäisiin puunjalostusteollisuuden ja kehitysalueiden
hyväksi.514
Keskustapuolueen kehitysalueiden kansanedustajat esittivät useita ehtoja, jotka oli otettava huomioon, ennen kuin puolue suostuisi hallitusvastuuseen. Heille
tärkeä oli esimerkiksi maataloustulolaki, joka turvaisi maataloustuottajille saman
tulotason kuin muillekin väestöryhmille. Työllisyysvarojen käyttö oli suunnattava
yksityisyrittäjyyden edistämiseen, pienteollisuuslainoihin tai yleensä työlinjaan
työttömyyskorvausten asemasta. Kehitysaluelakien osalta oli hallituksen pystyttävä tehokkaampaan toimintaan kuin tähän saakka.515
Keskustapuolueen eduskuntaryhmä otti kansanedustajien vaatimukset käsittelyyn pohtiessaan kantaansa hallitusohjelmaan. Johannes Virolainen kertoi ryhmävaltuuskunnassa, että Mauno Koiviston mielestä puolueen pitäisi lähteä neuvotteluissa liikkeelle kokonaan erilaiselta pohjalta. Saman asian Virolainen totesi myös
keskustapuolueen puoluehallitukselle: Mauno Koivisto ei ollut valmis hyväksymään mitään Virolaisen ehdottamista asioista. Keskustapuolueen julkilausumassa
pidettiin hallitusyhteistyön kannalta välttämättömänä, että uusi hallitus elvytti
toimenpiteillään kehitysalueiden talouselämää.516
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Neuvottelujen tuloksena syntyi Mauno Koiviston I hallitus. Hallitusohjelmassa mukana oli talouskasvun nopeuttamisajatus. Kasvua pyrittiin saamaan aikaan
sekä julkisessa että yksityisessä yritystoiminnassa. Kuitenkin uuden perusteollisuuden luominen ja valtakunnallisesti merkittävien teollisuushankkeiden toteuttaminen olivat ensisijaisesti yhteiskunnan tehtävä. Yksityistä yrittäjyyttä ei saanut
myöskään unohtaa, koska työllisyystilanteen paraneminen oli pitkälti sen varassa.
Kehitysaluepolitiikassa pyrittiin tehostamaan maakunnallista aloitteellisuutta ja
lisäämään aktiivisia työvoimapoliittisia toimia, kuten ammattikoulutusta ja työnvälitystä. Maataloustuotantoa haluttiin sopeuttaa kulutusta vastaavaksi.517
Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnassa ei innostuttu Koiviston hallituksen
kehitysaluepoliittisista linjauksista, sillä keskustapuolueen mielestä SDP väheksyi
koko ajan valtakunnansuunnittelutoimiston työtä kehitysalueiden hyväksi. 518
Keskustapuolueen vuoden 1968 puoluekokouksessa Johannes Virolainen piti
valitettavana, että keskustapuolueen aloittama kehitysaluelainsäädäntötyö oli
jätetty käytännössä hyödyntämättä.519 Keskustapuolueen puoluekokouksen julkilausumassa toivottiin kehitysaluelakien pikaista käyttöönottoa, jotta jälkeen jääneiden talousalueiden yrittäjätoiminta saataisiin elvytettyä.520
Kokoomuksen jäätyä jälleen hallituksen ulkopuolelle puoluevaltuustossa
pohdittiin puolueen politiikan painopisteen muuttamista teollisuus-Suomeen,
koska kehitysalueilta kokoomus ei ollut saanut lisä-ääniä. Esimerkiksi Harri Holkeri vaati kuitenkin puolueelta koko poliittisen toiminnan tehostamista kehitysalueilla, sillä muuten puolue jäisi siellä täysin marginaaliseen asemaan.521
Koiviston hallituksen ohjelma oli kaiken kaikkiaan vasemmistopuolueiden ja
keskustapuolueen ideologioiden kompromissi. Vasemmistopuolueiden perusvaatimuksiin kuului valtiojohtoinen teollistaminen, kun keskustapuolue pyrki puolustamaan maatalouspoliittisia ja kehitysaluepoliittisia näkemyksiään. Porvaripuolueista se oli myös valmis hyväksymään valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan helpommin kuin esimerkiksi kokoomus, joka oli korostanut yksityisyrittäjyyttä käytännössä koko olemassaolonsa ajan.
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Koiviston I hallituksen valmistellessa vuoden 1969 budjettiesitystään keskustapuolue oli tyytymätön hallituksen kehitysaluepoliittisiin linjauksiin. SDP oli
väittänyt budjettineuvottelujen yhteydessä, ettei kehitysalueiden kehittämiseksi
ollut olemassa valmiita suunnitelmia. Johannes Virolaisen mielestä tämä ei pitänyt paikkansa.522 Niinpä keskustapuolueen eduskuntaryhmä vaati julkilausumassaan nopeita toimenpiteitä työpaikkojen luomiseksi kehitysalueille ja toivoi valtion kiinnittävän erityishuomiota pienyrittäjien toimintaan pienteollisuudessa ja
palveluelinkeinoissa. Keskustapuolueen eduskuntaryhmä katsoi, että työttömyysongelman pysyvä ratkaiseminen onnistuisi ainoastaan yritystoimintaa kehittämällä.523
Syksyllä 1968 keskustapuolueen kehitysalueiden piirijärjestöt olivat toivoneet
ylimääräistä puoluevaltuuskunnan kokousta kehitysalueiden ongelmien takia.
Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestön mielestä vasemmistoenemmistöisessä hallituksessa kehitysaluepolitiikka oli jäänyt aivan liian vähäiselle huomiolle. Puoluehallituksen työvaliokunta ei tähän suostunut, mutta se edellytti budjettineuvottelujen yhteydessä kehitysalueiden huomioimista keskustapuolueen näkökulman mukaisesti. Viikkoa myöhemmin työvaliokunta linjasi puolueen vaatimuksia budjettineuvottelujen osalta. Vasemmistopuolueiden vastustuksesta huolimatta työllisyysvarat oli sijoitettava yksityiseen pienteollisuuteen ja keskisuurelle teollisuudelle, jotta työpaikkojen määrä kasvaisi nopeimmalla mahdollisella
tavalla. 524 Keskustapuolueen kehitysaluepoliittiset näkemykset jäivät kuitenkin
SDP:n teollistamispolitiikan jalkoihin.
Koiviston hallitukseen kauppa- ja teollisuusministeriksi valittu Väinö Leskinen pääsi nyt teollistamaan. Hän oli mukana ydinvoimalan hankintaprosessissa,
öljynjalostuksen laajennushankkeissa, maakaasun markkinoinnissa Neste Oy:n
kautta ja Uudenkaupungin autotehtaan perustamisessa.525
Syksyllä 1968 SDP:n puolueneuvostossa pääministeri Mauno Koivisto kertoi
hallituksen elinkeinopoliittisista toimista. Ajatuksena oli ollut siirtää varoja teollisuuteen, asuntotuotantoon, luotonantoon ja parantaa elinkeinoelämän kannattavuutta esimerkiksi verouudistusten ja devalvaation avulla. Hänen mielestään hallitus oli tehnyt lyhyessä ajassa merkittäviä yksityistä yritystoimintaa edistäviä
522

Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 17.9.1968. Mf 51. KMA.
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ratkaisuja. Puoluesihteeri Erkki Raatikainen korosti omassa puheenvuorossaan
julkisen yritystoiminnan lisäämiseen ja sitä kautta taloudellisen kasvun vahvistumiseen tähtääviä toimia. Perusajatuksena oli julkisen ja yksityisen yritystoiminnan yhteistyö, jolla pyrittiin parantamaan yrityksien toimintamahdollisuuksia.
Tässä yhteydessä yritysten oli oltava valmiita hyväksymään enemmän julkista
valvontaa. 526 Pääministeri Koivisto oli sosiaalidemokraattien keskuudessa yksityisyrittäjyyden puolestapuhuja, vaikka muu puolueväki piti yhä kiinni valtiojohtoisesta teollistamispolitiikasta.
Vuoden 1969 talousarvion käsittelyn alla keskustapuolueen eduskuntaryhmässä pohdittiin ratkaisuja kehitysalueiden työttömyyden vähentämiseksi. Seuraavalla viikolla eduskuntaryhmän valtuuskunnassa Johannes Virolainen arveli
sosiaalidemokraattien laskelmoivan, että keskustapuolue kärsisi eniten hallituksen
harjoittamasta politiikasta. Keskustapuolueen oli pyrittävä kaikesta huolimatta
pitämään kehitysaluepolitiikkaa esillä. 527 Julkisuutta pyrittiin saamaan eduskunnan kyselytunnilla, jolloin keskustapuolue vaati teollisuusministeri Väinö Leskiseltä vastausta kehitysaluelainsäädännön nojalla kehitysalueille syntyneistä
työpaikoista. Leskisen laskelmien mukaan niitä oli syntynyt noin 9 000. Lukuun
eivät sisältyneet Uudenkaupungin autotehtaan ja Rautaruukin ohutlevyvalssaamon myötä syntyneet työpaikat. Leskinen ei kuitenkaan pitänyt työpaikkojen
määrää riittävänä.528
Vuoden 1969 budjetin lähetekeskustelussa valtiovarainministeri Eino Raunio
(sd.) esitteli hallituksen suunnitelmia, joilla elvytettäisiin investointitoimintaa
asuntotuotannossa ja teollisuudessa. Valtiojohtoisista teollistamisprojekteista
budjettirahoituksella oli tarkoitus saada alkuun Neste Oy:n hanke ja Rautaruukki
Oy:n harkkorautatuotanto. Valmet Oy:n osakepääoman korottamisella pyrittiin
autotuotannon aloittamiseen Suomessa. SKDL piti hallituksen valtionyhtiöitä
suosivaa politiikkaa oikeana.529
Keskustapuolueessa ei innostuttu vasemmistopuolueiden valtiojohtoista teollisuuspolitiikkaa korostavista puheenvuoroista. Keskustapuolueen kansanedustajat eivät uskoneet siihen, että rakennustoiminnan lisäinvestointeihin panostamalla
526
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hoidettiin kehitysalueiden työllisyyttä. Aikovatko vasemmistopuolueet ummistaa
silmänsä Pohjois- ja Itä-Suomen painajaismaiselta hädältä? Keskustapuolueen
tavoitteena oli kehitysaluelakien pikainen uusiminen, koska ne eivät olleet täyttäneet tehtäväänsä. Myös maa- ja metsätalouden työllistävä vaikutus oli otettava
huomioon, koska pelkästään teollisilla työpaikoilla ei saatu kehitysalueiden työttömyyttä hoidettua. Keskustapuolueessa odotettiin kehitysalueille helpotusta, kun
Oinaan komitean mietintö valmistuisi ja Pohjois-Suomen kehitysrahasto saataisiin
perustettua.530
Odotukset Oinaan komitean mietinnön osalta eivät toteutuneet. Johannes Virolaisen mielestä hallitusyhteistyö oli vaikeaa, kun sosiaalidemokraatit olivat
haluttomia tekemään päätöksiä kehitysalueiden hyväksi. Esimerkkitapauksena
hän kertoi eduskuntaryhmälle hallituksen iltakoulun tapahtumista, jolloin Oinaan
komiteamietinnön pohjalta keskustapuolueen ministerit olivat esittäneet kehitysalueiden työllistämistoimien aloittamista. Pääministeri Koivisto ei ollut suostunut
tekemään asiassa mitään ratkaisua. Ryhmän puheenvuoroissa esiintyi myös katkeruutta, kun teollisuutta suosiviin lakeihin suhtauduttiin valtiovarainvaliokunnassa
myönteisesti, mutta samalla maatalouden toimintamahdollisuuksia heikennettiin.531
Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan syyskokouksessa Pohjois-Suomen
edustajat pelkäsivät, että hallituksen politiikka autioittaisi koko Lapin ja suuren
osan muutakin Pohjois-Suomea. Keskustapuolueen olisi vakavasti harkittava
siirtymistä oppositioon, jos hallituksen politiikka ei nopeasti muuttuisi. EteläSuomen edustajien mielestä hallituksessa voitiin saada vielä myönteisiä ratkaisuja
aikaan. Julkilausumassa puoluevaltuuskunta korosti kehitysaluelakien aktiivista
käyttöä ja toivoi Pohjois- ja Itä-Suomen vaikeimmille alueille myös muita elinkeinoelämää elvyttäviä toimia. 532 Vuoden vaihduttua Johannes Virolainen vaati
työttömyysvarojen ohjaamista yksityiselle sektorille työllisyyden parantamiseksi,
vaikka vasemmistopuolueet kannattivat tiukasti työllisyysvarojen sijoittamisen
valtiojohtoiseen teollisuuteen.533
SDP:n omaksumalla kasvukeskusajattelulla pyrittiin edistämään maan sisäistä
muuttoa. Esimerkiksi luonnoksessa SDP:n talouspoliittiseksi ohjelmaksi esitettiin
530
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työvoiman alueellisen ja eri ammattialojen välisen liikkuvuuden lisäämistä. Käytännön toimenpiteinä nostettiin esille lisäresursseja työnvälitykseen, ammatinvalinnan ohjaukseen, muuttoavustuksiin, työvoiman koulutukseen ja asuntotuotannon lisäämiseen. Myös elinkeinopoliittiset investoinnit oli suunniteltava ensisijaisesti tehokkuusnäkökulmasta, ei pelkästään työllisyysvaikutusten perusteella. 534
SDP pyrki kasvukeskuspolitiikan mukaiseen talouspolitiikkaan, ja näkemys lisäsi
mitä ilmeisimmin muuttohalukkuutta pois maaseudulta ja myös kaupunkien teollisuusammateista parempien ansioiden pariin.
Sosiaalidemokraatit pitivät työttömyyden vähenemisen yhtenä syynä onnistuneesti hoidettua teollisuusmyönteistä talouspolitiikkaa. Teollistamistoimet eivät
olleet kuitenkaan olleet riittäviä. Työttömyysongelmien jatkumista pidettiin todennäköisenä, koska maataloudessa työskenteli yhä 25 prosenttia kansasta. 535
Ohjelmaluonnoksessa esitetyt ajatukset työvoiman liikkuvuudesta sopivat SDP:n
eduskuntaryhmälle. Kesäkuussa 1969 se esitti, että työttömyysongelman ratkaisemiseksi hallituksen tulisi "luoda edellytykset aktiivisen väestön siirtymiselle
alityöllisyysalueilta sinne, missä työpaikkoja on tarjolla”.536
Kesällä 1969 sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa pääministeri Mauno
Koivisto ennusti kohtuullista työllisyystilannetta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
Kyseisenä aikana saattoi ilmetä jopa työvoimapulaa joillain teollisuusaloilla ja
tiheimmin asutuilla alueilla. Siitä huolimatta Suomessa oli työllistettävä vuoteen
1971 mennessä noin 20 000 ihmistä, jotka olivat jääneet rakenteellisen työttömyyden takia ilman työtä. Ongelman ratkaisuksi Koivisto esitti kehitysalueiden
nuorison ammattikoulutusta ja "tämän työvoiman siirtymistä niille teollisuusaloille, joilla työvoiman kysyntä tulee olemaan voimakkainta".537
Koiviston esittämät ajatukset työvoiman liikkuvuuden lisäämisestä saivat
osakseen myös arvostelua. SDP:n Kuopion piiristä toivottiin hallitukselta joitain
toimenpiteitä myös kehitysalueiden hyväksi. Oli epäoikeudenmukaista, että nuoriso sai ammattikoulutuksen kotiseudullaan ja muuttaisi tämän jälkeen esimerkiksi Turkuun. Olisi kohtuullista, että koulutus tapahtuisi kokonaan valtion varoilla,
koska sillä hetkellä ammattikoulutuksen hyödyt valuivat kehitysalueiden ulko534
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puolelle. Myöskään Koiviston ennustusta työvoimapulasta eivät kaikki hyväksyneet.538
Puoluekokouksen talouspoliittisissa linjauksissa korostettiin rakennemuutoksen hyötyjen jakautumista mahdollisimman tasaisesti maan eri osien välille.
Aluepolitiikkaa oli edelleen kehitettävä ja "taloudellisesti kehittymättömien alueiden luontaisia kasvuedellytyksiä oli parannettava suunnitelmallisella aluepolitiikalla". Samalla oli edistettävä palveluiden ja tavaroiden tuotantoa kehityskykyisissä kasvukeskuksissa. Työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta oli
lisättävä esimerkiksi muuttoavustusten ja ammatinvalinnanohjauksen avulla. Kehitysalueiden luontaiset kehitysedellytykset oli selvitettävä tutkimuksien ja suunnittelun avulla. Investointien rakennetta oli muutettava työllisyyttä ja tuotantoa
edistävään suuntaan.539
Sosiaalidemokraattien keskuudessa oli vankka usko siihen, että työttömyys
oli vähentynyt nimenomaan onnistuneen talouspolitiikan ansiosta. Ensimmäiset
merkit Etelä-Suomen työvoimapulasta tuotiin esille vuoden 1970 alussa.540 Työttömyystilanteen helpottuminen johtui mitä suurimmassa määrin siirtolaisuuden
voimakkaasta lisääntymisestä, ja työvoimapula oli nimenomaan oire ammattitaitoisen työvoiman lähdöstä Ruotsiin.
Oppositiossa oleva kokoomus ei ollut tyytyväinen hallituspolitiikkaan. Syksyllä 1968 kokoomuksen puoluevaltuustossa Juha Rihtniemi arvosteli Koiviston
hallituksen talouspolitiikkaa, koska työttömyys oli noussut ennätyslukuihin työllisyyttä tukevan talouspolitiikan epäonnistumisen takia. Rihtniemen mielestä tästä
ei kuitenkaan voinut syyttää pelkästään nykyistä hallitusta, vaan taustalla oli muitakin tekijöitä, kuten sisäinen muuttoliike sekä maatalouden että teollisuuden
rationalisoimistoimet.541
Syksyllä 1968 kokoomuksen puoluevaltuustossa Martti Ursin esitteli PohjoisSuomen kokonaisohjelmaa, jolla hän uskoi kokoomuksen saavan jalansijaa myös
Pohjois-Suomesta. Ursinin mielestä jotain uutta oli tehtävä, koska PohjoisSuomen työttömyysongelmaa ei valtiojohtoinen teollisuus pystyisi ratkaisemaan.
538
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Kehitysaluerahaston kaltaiset ratkaisut auttaisivat alueen pientä ja keskisuurta
teollisuutta. Ursinista ajankohta olisi juuri nyt otollinen, koska muut puolueet
eivät olleet aiheeseen kajonneet. Hän myös ihmetteli, miksi eivät käyttökelpoisetkaan pohjoissuomalaiset ideat saaneet pienteollisuuslainoja. Ursinin mielestä
kokoomus voisi olla aktiivisempi, jotta elinkeinoelämän yleiset olosuhteet paranisivat. Juha Rihtniemi ilmoitti kokoomuksen perustavan työryhmän, jonka tarkoituksena oli aktivoida kokoomuksen Pohjois-Suomen politiikkaa käytännöllisillä
talouspoliittisilla ehdotuksilla.542
Kokoomuksen vuoden 1969 puoluekokouksessa esiteltiin puolueen lähiajan
poliittiset tavoitteet. Yleisen talouspolitiikan osalta vanhat tavoitteet olivat yhä
olemassa:
”Kokoomus pyrkii yleisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden
sekä sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseen. Nämä tavoitteet on parhaiten
saavutettavissa yksilön vapauteen ja vastuuseen sekä yksityiseen yritteliäisyyteen ja omistusoikeuteen perustuvalla yhteiskuntajärjestelmällä.”543
Kokoomuksen teollisuuspolitiikassa ei puhuttu enää kehitysalueiden teollistamisesta, vaan siinä esitettiin luotonsaannin parantamista, veropoliittisia helpotuksia
sekä tuotantorakenteen kehittämistä kansainvälistä integraatiota silmällä pitäen.544
Puolueen puheenjohtaja Juha Rihtniemi totesi puoluekokouksessa suoraan, että
kokoomuksen tavoitteena oli helpottaa muuttoa esimerkiksi muuttoavustuksien
avulla, jotta työvoiman alueellinen liikkuvuus lisääntyisi. 545 Kokoomus pyrki
selkeästi erottautumaan kansanrintamasta omilla linjauksillaan. Muuton osalta
puolue oli lähellä SDP:n muuttoa edistää politiikkaa.
Keskustapuolue valmistautui vuoden 1970 vaaleihin ohjelmalla, johon sisältyi kehitysaluepolitiikan kehittämistavoitteita. Ohjelmassa nostettiin esille kehitysaluerahaston perustaminen, jotta sen avulla turvattaisiin kehitysalueille perustettavien yritysten lainarahoitus. Myös koko 1970-luvun tavoiteohjelmalla pyrittiin kehitysalueiden elinkeinorakenteen monipuolistamiseen määrätietoisen alue542
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politiikan ja kehitysaluelakien avulla.546 Vaalikeskustelussa SMP piti esillä kansanrintamahallituksen maataloustuotannon supistustoimia, kuten lehmien teurastuspalkkioita, pakettipeltoja ja maatalouden uutta verotusmallia. Näiden teemojen
lisäksi SMP lupasi poistaa työttömyyden kolmessa kuukaudessa.547 Vuoden 1970
vaalit olivat keskustapuolueelle vaikeat. SMP oli vaarassa viedä suuren määrän
keskustapuolueen maaseutukannattajista.
SKDL esitti vuoden 1970 vaaliohjelmassaan kehitysaluelakien uudistamista,
jotta kehitysalueille syntyisi elinvoimaisia teollisuuskeskittymiä. Teollistamista
oli jatkettava voimakkaasti, koska maatalous ei kyennyt työllistämään enää koko
maatalousväestöä. Pientilojen kokoa ja elinkelpoisuutta oli kuitenkin pyrittävä
parantamaan esimerkiksi halpakorkoisten lainojen avulla. 548 SKDL kilpaili yhä
maaseudun äänistä keskustapuolueen ja SMP:n kanssa. Äärivasemmisto oli pysynyt vaaliohjelmassaan perinteisillä linjoilla. Puolue oli kuitenkin lähestymässä
sosiaalidemokraatteja korostaessaan teollistamista ja maatalouden rationalisoimistoimia.
Vuoden 1970 vaaleissa suurimman tappion koki keskustapuolue, jonka kannatusprosentti putosi 17 prosenttiin ja paikkamäärä 36 (−14) kansanedustajaan.
Vaalien suurimmat voittajat olivat SMP (+17) ja kokoomus (+11). Suuri osa
SMP:n lisääntyneestä kannatuksesta tuli aikaisemmin keskustapuoluetta äänestäneitä.549 Vaalitulosta voitaneen pitää myös kansan vastalauseena vallinnutta vasemmistosuuntausta vastaan.550 Siitä syystä kokoomuksen lisääntyneessä äänisaalissa täytyi olla mukana aikaisemmin keskustapuolueelle tulleita ääniä.
Kokoomuksen vaalivoiton taustalla oli puolueen politiikan suuntaaminen entistä
voimakkaammin asutuskeskuksiin. Kokoomuksen riveissä oli noussut esille myös
Pohjois-Suomen kehittämissuunnitelmia, mitä voidaan pitää yllättävänä, koska
puolueelle oli aikaisemmin ollut tärkeää yritysten kannattavuusnäkökulmat. Keskustapuolueen ollessa mukana kansanrintamahallituksessa kokoomuksella oli
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otollinen tilaisuus ottaa kantaa keskustapuolueen keskeisiin asiakysymyksiin,
koska keskustapuolue ei kahden vasemmistopuolueen puristuksessa päässyt toteuttamaan omaan kehitysaluepolitiikkaansa. Ajatukset kehitysaluepolitiikan aktivoimisesta eivät kuitenkaan päätyneet puolueen virallisiin esityksiin saakka. Silti
kokoomus vei osan keskustapuolueen äänisaaliista.
Keskustapuolue koki vuoden 1970 vaaleissa murskatappion, kun SMP ja kokoomus veivät sen ääniä. Siirryttäessä 1970-luvulle maaseudun elinkeinojen kehittämistoimet näyttivät epäonnistuneen. Muuttoliike oli paisunut valtavaksi,
maaseutu oli tyhjenemässä ja vaalivoiton oli saavuttanut populistista politiikkaa
harjoittanut Suomen Maaseudun Puolue. Erityisesti keskustapuolueen tulevaisuuden näkymät olivat synkät, koska kansa ei ollut ymmärtänyt harjoitettua politiikkaa. Suuri osa maaseudun väestöstä oli lähtenyt hakemaan valoisampaa tulevaisuutta joko Suomen kaupungeista tai Ruotsista. Seuraavissa luvuissa käsittelen
tarkemmin maatalouspoliittiset ja muut elinkeinojen kehittämistoimet, joilla pyrittiin viemään puolueiden ohjelmalliset tavoitteet käytännön tasolle.
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3

Maatalouspolitiikan muutos

3.1

Pientilavaltainen maaseutu ei taannut työllisyyttä

3.1.1 Asutustoiminta yhteiskunnan rauhoittajana
Maatalouspolitiikka voidaan jakaa suunnittelu-, hinta- ja tulopolitiikkaan, rakenne- ja aluepolitiikkaan sekä tuotantopolitiikkaan. Suomen maatalouspolitiikan
tavoitteena on ollut omavaraisuuden ylläpitäminen, maan asuttuna pitäminen,
viljelijöiden riittävän toimeentulon turvaaminen ja maatalouden rakenteen kehittäminen. Viimeksi mainittuun tavoitteeseen on myös liittynyt erilaisia tuotannon
rajoittamistoimia.551 Toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella maatalouspoliittiset ratkaisut ovat olleet osa konsensuspolitiikkaa, vaikka ne ajoittain ovat olleet
kiivaan väittelyn kohteena. 552 Keskityn tutkimuksessani lähinnä siihen, miten
puolueet suhtautuivat maatalouden rakenteen kehittämiseen ja rooliin maaseudun
väestön työllistäjänä.
Maaseudun elinolosuhteissa tapahtunutta kehitystä toisen maailmansodan
jälkeen kuvataan usein termillä rakennemuutos. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan
taloudellisessa perustassa tapahtuvia muutoksia, ja niitä mitataan elinkeino- ja
ammattirakenteen muuttumisella. Suomen osalta 1950-lukua voidaan pitää käännekohtana, koska tuolloin maa- ja metsätaloudesta elantonsa saaneet jäivät niukasti vähemmistöön muihin elinkeinoihin nähden. Maataloudessa toimivan väestön väheneminen oli voimakkainta 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa.553
Liite IV havainnollistaa rakennemuutoksen tapahtumista kolmessa Oulun
läänin maaseutukunnassa. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi kaupungistui,
jolloin maaseutu menetti suuren osan väestöstään kaupunkeihin. Suuri määrä
suomalaisia lähti myös siirtolaisiksi pääasiassa Ruotsiin. Tapahtuiko suuri murros
harkitusti vai täysin suunnittelematta?
Maataloutta ravisteleva muutos koettiin 1960-luvun maaseudulla erityisen
syvänä, koska siellä elettiin yhä sodanjälkeisen maatalousmyönteisen ajattelun
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varassa. Nyt maatalousväestöstä oli muodostunut valtion avun varassa elävä kansanosa.554
Tiedostivatko puolueet tapahtuvaa muutosta? Tutkijoiden keskuudessa esiintyy näkökulmia rakennemuutoksen yllätyksellisyydestä sekä sen tiedostamisesta.
Esimerkiksi Tykkyläinen on esittänyt, ettei maaseudun muutoksiin osattu varautua.555 On myös väitetty että suomalainen yhteiskunta havahtui vasta 1970-luvulla
väkiluvun vähenemiseen ja sen seurauksena uhkaavaan työvoimapulaan.556 Vielä
2000-luvulla maaseudun suurta murrosta on pidetty yllättävänä:
”Murros oli osin ennustamatonta eikä kukaan oikeastaan hallinnut sitä. Kukaan ei olisi myöskään voinut sanoa, ainakaan ääneen, 1940-luvun lopulla
maataan raivanneelle rintamamiehelle, että hän tekee tilaa, joka on 20 vuoden
päästä elinkelvoton.”557
Yllätyksellisyyttä ja voimattomuutta tapahtuneen edessä kuvaavat myös maininnat maaltamuutosta luonnonilmiönä, johon ei voinut puuttua eikä mitään ollut
tehtävissä: "Suuret ikäluokat tulvivat työmarkkinoille, väki pakeni maalta, jossa
suuri rakennemuutos jylläsi.”558
Vahtolan mielestä yhteiskunta- ja elinkeinorakenteen muutokset eivät tulleet
yllätyksenä. Sekavissa sisäpoliittisissa oloissa rakennemuutosta ei pystytty hallitsemaan eikä siihen määrätietoisesti pyrittykään.559 Pientilavaltainen maatalous ei
enää kyennyt työllistämään kasvavaa väestöä. Maaseudun työttömyys purkautui
maaltamuuton ja siirtolaisuuden voimakkaana lisääntymisenä.
Suomen pääelinkeino oli aina toiseen maailmansotaan saakka maa- ja metsätalous. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli maatalousvaltainen teollistuva
yhteiskunta. Suomen maataloutta voidaan luonnehtia pientilavaltaiseksi, mikä
johtui tietoisesta asutustoiminnasta ja toisaalta perinnönjakojen yhteydessä tapahtuneista tilojen osituksesta.560
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Suomen maataloutta voidaan peilata laajempiin eurooppalaisiin olosuhteisiin.
Länsi-Euroopassa maanomistussuhteet ovat pysyneet stabiileina 1800-luvun loppupuolelta lähtien, koska teolliset markkinat takasivat elintarvikkeille riittävän
kysynnän. Erilliseen maareformiin ei ollut tarvetta, kun siirtolaisuus, teollisuus ja
palvelut veivät ylimääräisen väestön maaseudulta jo 1900-luvun alkuun mennessä.
Näin tapahtui esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Euroopan itäosien maaseudulle
oli tyypillistä voimakas väestönkasvu, pienviljelmät ja hitaasti etenevä teollistuminen. Itä-Euroopassa kehitys saavutti lopullisen muotonsa vasta toisen maailmansodan jälkeen.561 Itäisen Euroopan maatalouden piirteet kuvaavat hyvin myös
Suomen toisen maailmansodan jälkeistä maaseutua.
Ruotsissa maataloutta rationalisoitiin vuodesta 1947 alkaen. Maatalouspolitiikan rationalisoinnin tavoitteena oli maatalouden tasa-arvoinen ansiotason nousu
muihin elinkeinoihin verrattuna. Tähän pyrittiin tilakokoa kasvattamalla ja tuotantoa tehostamalla. Jo 1950-luvulla päästiin 2030 hehtaarin tilakokoon.562 Ruotsin
poliittiset puolueet pyrkivät välttämään poleemista keskustelua maatalouskysymyksistä. Maatalouslinjaukset sovittiin suoraan valtionhallinnon ja eri intressipiirien kesken ilman puolueiden ja parlamentin osanottoa. 563 Tätä voidaan pitää
merkittävänä erona verrattaessa Suomen ja Ruotsin maatalouden rationalisoimistoimia.
Rationalisoinnin ansiosta maataloustuotanto kasvoi työntekijää kohden voimakkaasti, mikä osaltaan kasvatti Ruotsin bruttokansantuotetta. Maataloudessa
työskentelevien määrä putosi vuosina 1950−1970 noin 20 prosentista viiteen
prosenttiin. Samalla teollisuustuotanto kasvoi koko ajan 1950-luvun alusta aina
1970-luvun puoliväliin saakka, jolloin teollisuus työllisti maataloudesta vapautuvaa väestöä. Työvoimaa ei ollut riittävästi, ja Ruotsin taloushistorian kultaisina
vuosina 19501974 maasta haki työtä vuosittain 15 000 nettomuuttajan verran
väkeä. Suurimmat muuttajamäärät tulivat Suomesta ja Jugoslaviasta.564
Suomessa maatalouspolitiikka oli keskeinen osa puolueiden toimintaa koko
1940-luvun ajan pitkälle 1960-luvulle saakka. Kansallisen Kokoomuksen politiikkaan kuului puolueen synnystä lähtien maanomistajaluokan etujen puolustaminen. Esimerkiksi Pohjanmaan maanviljelysseudulla kokoomuksella oli vankka
kannattajakuntansa, ja puolueen maanviljelijäsiivellä oli vahva asema myös puo561
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lueen toimielimissä. Maalaisliiton asema oli vankka maaseudulla, mutta kokoomuksesta poiketen sen toimintaan kuului tärkeänä osana myös pienviljelijäpolitiikka. Sosiaalidemokraatit olivat ajaneet maaseudun pienviljelijöiden asioita heti
puolueen syntymisestä lähtien. Äärivasemmiston toiminnan kieltämisen jälkeen
1930-luvulta lähtien maaseudun pienviljelijäväestön äänet olivat kanavoituneet
SDP:n äänisaaliiseen. SKDL:n syntyminen aiheutti uuden kilpailutilanteen puolueiden välille, kun kansandemokraateilla oli oma vahva maatalouspoliittinen ohjelmansa, johon liittyi erilaisia maareformivaatimuksia. Pientilavaltaisessa Pohjois-Suomessa kilpailu äänestäjistä keskittyi erityisesti maalaisliiton ja kansandemokraattien välille.565
Mistä Suomen pientilavaltaisuus sitten johtui? Suomen itsenäistyttyä maatalouspolitiikassa keskeiseksi tavoitteeksi tuli elintarvikeomavaraisuuden saavuttaminen. Tavoite aiheutti yhdessä maatalouden eri tuotantohaarojen kannattavuuserojen kanssa muutospaineita maatalouden tuotantosuuntaan, jolloin karjatalous alkoi voimistua viljanviljelyn rinnalla. 566 Tietoinen asutustoiminta vaikutti
maaseudun pientilavaltaisuuteen jo ennen toista maailmansotaa. Tärkeimmät
maaseudun asutustoimintaan vaikuttaneet lait ovat seuraavat:
–
–
–
–
–
–

maanvuokraajien itsenäistyminen 1918
vuoden 1922 asutuslaki
vuoden 1936 asutuslaki
siirtoväen pika-asutuslaki 1940
maanhankintalaki 1945
maankäyttölaki 1958.

Esimerkiksi vuoden 1918 maanvuokraajien itsenäistymisen mahdollistanut laki
loi maaseudulle yli 126 000 uutta tilaa. 567 Heti toisen maailmansodan jälkeen
esimerkiksi Jaakko Vöry kyseenalaisti maatalouden roolin Suomen pääelinkeinona ja piti puunjalostusteollisuutta tulevaisuuden elinkeinona.568 Suomessa keskityttiin kuitenkin asutuspolitiikkaan, mikä viivästytti sekä maatalouden sisäistä
muutosta että elinkeinorakenteen muuttumista. Tämä näkyi muutoksen rajuutena
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.569
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Jo talvisodan jälkeen Suomessa oli saatu aikaan niin sanottu pika-asutuslaki,
jonka avulla pyrittiin siirtoväen asuttamiseen. Pika-asutuskomitea valitsi maanviljelyksen teollistamisen asemasta, koska se ei uskonut teollisuuden nopeaan laajentamiseen pääomien saantivaikeuksien takia. 570 Huhtikuussa 1940 esitys tuli
eduskunnan käsittelyyn. Lakiesityksessä pyrittiin asutuksen suuntaamiseen Eteläja Keski-Suomeen. Eduskuntakäsittelyn kuluessa kokoomuksessa ja maalaisliitossa haluttiin säilyttää Karjalan maanomistussuhteet. Tämä olisi tarkoittanut Karjalassa yleisesti esiintyneiden kääpiötilojen muodostamista ja vaatinut niiden elinkelpoisuuden parantamista myöhemmin annettavien lisämaiden avulla. Kokoomus suosi myös uudisviljelystä valmiin viljelysmaan luovuttamisen asemasta.
Maalaisliitto vastusti asutuksen sijoittamista Pohjois- ja Itä-Suomeen, koska se
vaarantaisi siellä jo asuvien pientilallisten mahdollisuuden saada lisämaa-alueita.
SDP halusi pitää Pohjois-Suomessa valtionmaat erillään pika-asutuslain alaisesta
asutustoiminnasta.571
Lakiesitystä vastustettiin eduskunnan ulkopuolella jonkin verran, koska sen
pelättiin johtavan vaatimuksiin laajemmasta maareformista. Muun muassa metsäteollisuuden edustajat eivät pitäneet esityksestä, sillä sen seurauksena yhtiöitten
metsiä jouduttaisiin jakamaan lain myötä syntyville tiloille. He taipuivat esittämään vastikemaa-ajatusta, jossa yhtiön maita sai käyttää uudisraivaukseen valmiiden peltojen asemasta.572
RKP oli tyytymätön lain sisältöön alusta lähtien, koska se uhkasi väestön kielisuhteita ruotsinkielisellä alueella. Asia levisi myös Ruotsin tietoon, joten asutustoiminnasta muodostui myös ulkopoliittinen kysymys. Risto Ryti (ed.) ja J. K.
Paasikivi eivät halunneet vaarantaa Ruotsin suhteita asutuspolitiikalla. Niinpä
ruotsinkieliset saivat mahdollisuuden hankkia vastikemaata suomenkielisiltä alueilta, mikä nosti vapailla markkinoilla maan hintaa ja heikensi karjalaisten mahdollisuuksia ostaa maata vapaaehtoisin kaupoin. 573 Kaikesta huolimatta pikaasutuslaki hyväksyttiin eduskunnassa talvisodan yksimielisyyden yhä vallitessa.
Jatkosota keskeytti tilojen perustamisen, ja osa siirtoväestä palasi takaisin kotiseuduilleen Karjalaan.
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Jatkosodan päättymisen jälkeen joulukuussa 1944 valmistui Nissisen komitean mietintö, joka noudatteli pika-asutuslain ja vuoden 1936 asutuslain pääperiaatteita.574 Tehty esitys sai vastaansa yleisporvarillisen linjan, jota edustivat erityisesti MTK ja poliittinen oikeisto. Tukea esitys sai esimerkiksi Kansantaloudelliselta
neuvottelukunnalta, joka vaati valmiin pellon luovutusmäärän puolittamista
112 500 hehtaariin. Yleisporvarillinen näkökanta tukeutui neuvottelukunnan laskelmiin, ja valmiin pellon luovutusten vähennyksiä perusteltiin tilojen keskikoon
liiallisella pienenemisellä, mikä aiheuttaisi häiriöitä elintarviketuotannolle. Elintarvikeomavaraisuuteen päästäisiin ainoastaan uudisraivauksen avulla. Sodan
jälkeinen yhteiskunnallinen paine kuitenkin kallisti vaa’an agraari-reformistiselle
linjalle. Puolueista SDP ja maalaisliitto tukivat Nissisen komitean linjauksia,
mutta sosiaalidemokraattien mielestä ehdotukset olivat riittämättömiä.575
Maalaisliiton syksyllä 1944 valmistuneessa lähiajan ohjelmassa vaadittiin
siirtoväen ja rintamamiesten asutustoiminnan toteuttamista. Lähtökohtana maalaisliitolla oli itsenäisen talonpoikaisväestön etujen puolustaminen, koska puolueessa pidettiin sitä kansanvallan säilymisen edellytyksenä.576 Maalaisliitossa pyrittiin selvästi valmistautumaan SKDL:n ensiesiintymiseen vuoden 1945 vaaleissa.
SKDL tavoitteli suurta äänisaalista myös sellaisilta alueilta, joilla pienviljelijöiden
äänet olivat menneet maalaisliitolle työväenpuolueen puuttumisen takia.
Maalaisliitto perusteli maanhankintalakia siirtoväen asuttamisella, mutta puolueella oli myös muita intressejä. Asutus- ja pienviljelijäpolitiikka nähtiin puolueessa soveliaina keinoina maaseudun sosiaalisten ongelmien ratkaisuissa. Ihanteena maalaisliitolla oli tasavalta, joka muodostuisi pienviljelysvaltaisesta maaseudusta. Näin vakautettaisiin yhteiskuntaa ja estettäisiin luokkaristiriitojen syntyminen. Maalaisliiton politiikan voidaan katsoa onnistuneen ainakin puolueen
omien kannattajien piirissä, sillä maaseudulla puolueen kannatus kasvoi vuosina
1950–1962. Uudet tilat ja uudisraivaukset sijaitsivat maalaisliiton vahvoilla kannatusalueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa.577
Kokoomukselle maatalouskysymykset olivat toisen maailmansodan jälkeen
tärkeitä, koska ne kuuluivat puolueen vapaan omistusoikeuden ideologiaan. Kokoomuksen oli otettava maanviljelijäkannattajien näkemykset huomioon, koska
he joutuivat luovuttamaan maan. Kokoomus kannatti valtion, seurakuntien,
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osuuskuntien sekä rappiotilojen maiden käyttämistä. Pääministeri Paasikivi kannatti maan ottamista myös yksityisiltä ihmisiltä, jos he eivät olleet maanviljelijöitä. Tarvittaessa Paasikivi oli valmis laajentamaan maanluovutusvelvollisuuden
koskemaan myös muita viljelijöiltä. Kokoomuksen puolue-elimissä epäiltiin, ettei
viljelysmaata riittänyt kaikille. Kokoomuksen puoluevaltuuskunta taipui kuitenkin siihen, että perustettaville tiloille varattaisiin kohtuullinen määrä valmista
peltoa.578
SDP ei hyväksynyt valtion tai kuntien maiden käyttämistä asutustoimintaan,
vaan se halusi luovutettavat maat otettavaksi yksityisiltä suurtiloilta. Myös SKDL
oli samalla kannalla, eikä se hyväksynyt uudisraivausta. Se halusi asutustoimintaan yhtiöiden, pankkien ja herraskartanoiden maat, jotka olivat heti viljelyskelpoisia. Maalaisliitto toivoi, että luovutettavat maat olisivat rappiotiloista, valtion
ja yhtiöiden maista, suurtiloilta sekä lapsettomilta viljelijöiltä.579
Pääministeri Paasikivi piti ensisijaisena karjalaisten siirtoväen asuttamista.
Rintamamiehille ja sotainvalideille annettaisiin asuntotontteja, koska Paasikiven
mielestä Suomi tarvitsisi lisää teollisuutta ja teollisuusväestöä.580 Presidentti Carl
Gustaf Emil Mannerheim ei olisi halunnut hyväksyä hallituksen esitystä, mutta
hän taipui Paasikiven suostuttelun jälkeen. Mannerheimin suostumisen taustalla
oli hänen pelkonsa kommunistien kannatuksen noususta, jolloin eduskuntavaalien
jälkeen säädetty laki olisi ollut vielä pahempi. Hallitus joutui äänestämään lain
kohtalosta, ja lakiesitys hyväksyttiin äänin 11–4.581
Eduskunnassa vastustus maanhankintalakia kohtaan oli vähäistä, sillä huhtikuussa 1945 laki hyväksyttiin vain 11 edustajan äänestäessä sitä vastaan. On kuitenkin muistettava, että sen hyväksyi vuonna 1939 valittu eduskunta. Tällä järjestelyllä haluttiin estää kommunistien esittämät vaatimukset yleisestä maareformista.582
Asutustoiminnan tuloksena syntyi kaiken kaikkiaan hieman yli 100 000 uutta
tilaa. Näistä päätoimiseen viljelyyn tarkoitettuja tiloja (6–15 ha) oli vajaat 30 000.
Kaikille rintamamiehille ei maata riittänyt, vaan maata annettiin vain perheellisil-
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le rintamamiehille, joilla oli vaimo ja vähintään yksi lapsi.583 Taulukosta 1 voidaan nähdä, että rintamamiehet saivat pääasiassa asuntotontteja, kun taas siirtoväki sai eniten viljelystiloja.
Taulukko 1. Eri maansaantityhmien vuoden 1965 loppuun mennessä saamat tilat ja
584

alueet.

Maansaajaryhmä

viljelystiloja

asuntoviljelystiloja

asuntotontteja

Siirtoväki

18 800

7 297

4 856

sotainvalidit, sotalesket

1 314

1 362

3 558

7 375

5 156

21 215

ja sotaorvot
perheelliset
rintamasotilaat

Rintamasotilaiden asutustilat sijaitsivat Pohjois- ja Itä-Suomessa, kun siirtoväki
asutettiin Etelä-Suomeen ja Hämeeseen. 585 Toteutunut maanhankintalaki näkyi
erityisesti Pohjois-Suomessa, koska siellä oli erityisen runsaasti muita kuin siirtoväen tiloja. Tämä johtui alueen elinkeinorakenteesta ja tilattoman väestön suuresta määrästä ennen toista maailmansotaa.586 Vuosina 1941−1950 maatilojen kokonaismäärä kasvoi reilusta 356 000 maatilasta 465 000 tilaan. Suurten tilojen (yli
25 ha peltoa) osuus pieneni kyseisinä vuosina, ja eniten lukumääräisesti lisääntyivät alle hehtaarin kokoiset maatilat.587
Maalaisliiton poliitikoista esimerkiksi Johannes Virolainen arvioi vuonna
1953 Sosiaalisessa Aikakauskirjassa, että oli ollut kansantaloudellisesti välttämätöntä saada siirtoväki tuottavaan työhön. Sodan jälkeen ainoa realistinen mahdollisuus oli ollut sijoittaa väestö maatalouteen, koska teollisuudesta ei apua olisi
ollut sotakorvausten aiheuttamasta teollisuuden laajenemisesta huolimatta. Kokonaisuudessaan Virolainen piti siirtoväen asutustoimintaa onnistuneena, vaikka
tilakoon pieneneminen oli laskenut tilojen kannattavuutta.588
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Maanhankintalaki ohjasi Suomen yhteiskuntakehitystä sodan jälkeen sekä
maaseudulla että kaupungeissa.589 Yhteiskunnan rauhoittamisessa asutustoiminta
oli merkittävässä asemassa. Se hillitsi yhteiskunnallista kuohuntaa ja vakautti
Suomen oloja.590 Veikko Vennamo toteaa muistelmissaan, että asutustoiminta oli
ainoa yksityiseen omistusoikeuteen perustuva keino, jolla pystyttiin työllistämään
ihmiset ja onnistuttiin välttämään kumouksellisen toiminnan lisääntyminen.591
Maanhankintalain tärkeimpänä seurauksena voidaan pitää rakennemuutoksen
viivästymistä. Suomi siirtyi muita länsimaita hitaammin maatalousyhteiskunnasta
teolliseksi yhteiskunnaksi. Se ei välttämättä ollut huono asia, sillä pellonraivaus
työllisti kotiutettuja rintamamiehiä ja siirtoväkeä. Työttömyyden pysyessä alhaisena yhteiskunnan ristiriidat pysyivät paremmin hallinnassa, joten valitulla ratkaisulla suomalainen yhteiskunta vältti pahimmat levottomuudet. Suomen siirtoväen
asutuspolitiikkaa voidaan pitää loistavana poikkeuksena pakolaiskysymysten
ratkaisussa.592
Asutustoiminta tapahtui eduskunnassa melko yksimielisesti. Sosiaalinen paine
rintamamiesten, sotaleskien ja sotaorpojen toimeentulon turvaamiseksi oli niin
suuri, ettei juuri muuta vaihtoehtoa todellisuudessa ollut. Vuoden 1945 eduskuntavaalien takia lain säätämistä kiirehdittiin, jotta kommunistit eivät pääsisi esittämään laajempia maareformivaatimuksiaan. Maanhankintalain seurauksena tilakoko pieneni ja tilat sitoivat väestöä maaseudulle. 1950-luvulle tultaessa kävi selväksi, ettei pienviljelyllä kyettäisi työllistämään maaseudulla varttuvia suuria
ikäluokkia. Niinpä maatalouspolitiikka nousi suureksi kiistakysymykseksi varsinkin maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välille.
3.1.2 Sosiaalidemokraatit kyseenalaistavat harjoitetun
maatalouspolitiikan
SDP ja maalaisliitto loivat yhteisvoimin maataloustuotteiden tuottajahintajärjestelmän, joka syntyi vuonna 1942 puolueiden sopimasta tukipalkkiojärjestelmästä.
Maalaisliitto oli halunnut rukiin tuottajahinnan korottamista 25 prosentilla. SDP
vaati, että toimenpide toteutettaisiin käyttämällä valtion budjettivaroja. Kesällä
589
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1943 maataloustuotteiden tukipalkkiot lisättiin suoraan tuottajahintoihin, jotta
kuluttajahintojen nousu ei aiheuttaisi tuottajien ja kuluttajien välille avointa ristiriitaa. Elokuussa 1943 tuottajahintoja nostettiin antamalla viljelijöille tuotantopalkkioita ja kotieläintuotteiden vakauttamispalkkiota.593
Sodan jälkeen maatalouden tukimuodot lisääntyivät. Vuoden 1947 lisäbudjettiin varattiin miljardin markan määräraha, jolla pyrittiin alentamaan pienviljelijöiden käyttämien lannoitteiden hintoja. SDP:n vähemmistöhallitus otti määrärahan
käyttöön vuoden 1948 syksyllä. Näin sai alkunsa pientilatuki, jota kutsuttiin maatalousmiljardiksi.594 Sen tarkoituksena oli parantaa pientilojen tilapäisesti heikentyneitä toimintaedellytyksiä. Vasemmistopuolueet eivät kannattaneet maataloustuotteiden hintojen korottamista, koska silloin palkansaajien elinkustannukset
olisivat nousseet. Maalaisliitossa kannatettiin suoraan tuottajahintoihin sijoitettuja
tukipalkkioita, mutta puolue ei kuitenkaan tyrmännyt maatalousmiljardia. Pelkona
maalaisliitossa oli, että sen kannattajakunta joutuisi halpojen elintarvikkeiden
maksajaksi. 595 Tuottajahintoihin sisältyneet tai lannoitteiden hintoja alentaneet
tuet lisäsivät molemmat vähitellen maataloustuotteiden tuotantoa.
Maalaisliitto-keskustapuolueessa maataloustuet olivat yksi tapa hoitaa maan
kehittymättömien alueiden ongelmia. Esimerkiksi Martti Miettunen piti muistelmateoksessaan tärkeänä maataloustukien ja -hintojen alueellista porrastusjärjestelmää, jolla kompensoitiin korkeampia tuotantokustannuksia maan eri osissa.
Hänen mielestään se oli ensimmäinen kehitysaluepoliittinen toimenpide ja Kekkosen III hallituksen arvokkain teko pienviljelijöiden hyväksi. Järjestelmä syntyi
yhteistyössä SDP:n pienviljelijäsiiven kanssa.596 Molemmille puolueille maatalouspoliittiset kysymykset olivat tärkeitä. SDP:n oli myös otettava huomioon kuluttajien näkökulmat, joten puolueen taholta esitettiin myös kritiikkiä asutustoimintaa kohtaan.
Kritiikki alkoi jo SDP:n vuoden 1949 puoluekokouksessa, jolloin K.-A. Fagerholm kyseenalaisti harjoitetun asutustoiminnan järkevyyden. Pienviljelijöiden
taloudellisten vaikeuksien ratkaiseminen vaati yhä enemmän yhteiskunnan tukea,
jotta elintarvikkeiden hinnat pysyisivät alhaalla. Väinö Tannerin mielestä siirtoväen asuttaminen oli ollut välttämätöntä, mutta tästä eteenpäin mitään ihmisryhmää
ei saanut sitoa maatalouteen, vaan Suomen olisi laajennettava valtiojohtoista teol593
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lisuutta. Maanviljelysalueiden puoluekokousedustajat eivät hyväksyneet Fagerholmin ja Tannerin esittämiä ajatuksia, koska heidän mielestään siihen asti harjoitettu asutuspolitiikka oli onnistunut hyvin.597
SDP:n maatalouspoliittinen keskustelu ryöpsähti julkisuuteen Sosialistisessa
Aikakauslehdessä, jossa käytiin vuonna 1950 kiivas kirjoittelu pienviljelyksen ja
suurtilojen kannattavuudesta.598 Pienviljelyn puoltajat olivat SDP:n pienviljelijäsiiven edustajia, joten heidän näkemyksensä eivät heijastaneet koko SDP:n maatalouspoliittista näkemystä.
Myös SDP:n toimielimissä oltiin vielä 1950-luvun alussa huolissaan pienviljelijäväestön äänistä ja erityisesti maalaisliiton aktiivisuudesta maaseudulla. Esimerkiksi Väinö Leskinen halusi terävöittää puolueen kansanedustajien maaseututoimintaa ja ohjeisti, että heidän pitäisi kertoa hinnankorotusten vaikutuksista
maan talouselämään ja erityisesti maatalouteen. Aarre Simosen mielestä oli vaikeaa mennä puhumaan hintojen korotusta vastaan, koska maaseudulla oli jo
omaksuttu tuotannon palkitsemisideologia.599
Vuoden 1952 lopulla SDP:n pienviljelijöiden kysymyksiä pohtiva Pienviljelijäin neuvottelukunta esitti puoluetoimikunnalle suunnatussa muistiossaan, että
työllistämistarkoituksessa asutustoimintaa voitaisiin vielä lisätä. Väestön vuotuinen lisäkasvu oli niin tuntuvaa, että muilla elinkeinoilla oli suuria vaikeuksia
sijoittaa uutta työvoimaa tuottavaan työhön. Jo olemassa olevien pienten tilojen
elinkelpoisuuden parantamista ei saanut myöskään unohtaa.600
Huhtikuussa 1952 kokoomus teki välikysymyksen harjoitetusta maatalouspolitiikasta, jota pidettiin epäonnistuneena asutustoiminnan liiallisen paisumisen
takia. Hallitukselta tivattiin, miten se aikoi saada maatalouspolitiikan takaisin
terveelle pohjalle. 601 Hallituksen vastauksessa maatalousministeri Martti Miettunen (ml.) totesi, että maanhankintalain toteutus oli vielä keskeneräinen. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa lisämaa-alueiden antamista oli vielä jatkettava,
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jotta kyseisten alueen tilojen elinkelpoisuus paranisi. Maatalouden rationalisointia
hallitus oli edistänyt esittämällä maatalouskoneiden liikevaihtoveron poistamista
ja helpottamalla niiden tuontia.602
Muissa puheenvuoroissa esimerkiksi Väinö Leskinen puolusti maanhankintalakia välttämättömänä maareformina, joka oli rauhoittanut suomalaista yhteiskuntaa. Nykyiset pientilojen ongelmat oli ratkaistava joko tilakokoa suurentamalla tai
tarkoituksenmukaisella teollistamisella. Leskinen totesi punamultahallituksen
toiminnan antaneen rohkaisevia tuloksia siitä, että kuluttajia ja tuottajia edustavat
puolueet pystyivät kaikesta huolimatta yhteistyöhön. Hertta Kuusinen oli toista
mieltä maanhankintalaista. Kansandemokraattien näkemyksen mukaan vuoden
1945 tynkäeduskunnan säätämä maareformi ei ollut taannut viljelysmaata läheskään kaikille, jotka sitä olivat halunneet.603 Kuusinen viittasi tynkäeduskunnalla
siihen, ettei SKDL ollut päässyt mukaan säätämään maanhankintalakia. Väinö
Leskinen ei pahemmin moittinut asutustoimintaa, vaikka hän edusti SDP:ssä teollistamislinjaa. Hallituspuolueen kansanedustajana hän ei halunnut tässä vaiheessa
esittää liian repiviä kannanottoja.
Kansandemokraatit eivät todellisuudessa olleet vaatineet niin suuria maanomistusolosuhteiden muutoksia, kuin Hertta Kuusisen puheenvuoro antoi ymmärtää. Vuoden 1951 lopulla SKDL:n liittotoimikunnassa Mauno Pekkala oli todennut poliittisen voiman sijaitsevan maaseudulla. Pekkalan mielestä SKDL:n propagandassa ei saanut vihjata radikaaleihin maaseudun maanomistusolojen muutoksiin, vaan puolueen oli korostettava yksityistä maanomistusoikeutta.604 Kansandemokraatit pelkäsivät maaseutukannatuksen menetystä liiallisilla maareformivaatimuksillaan. Sen tähden puolueen ei ollut tarkoituksenmukaista alkaa vaatia
maaomaisuuden kollektivointia sosialististen maiden tapaan.
Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta 9.4.1952. Epäluottamusta olivat
esittäneet SKDL ja kokoomus. Hallitus sai luottamuksen äänin 14639. Eri ponsien välisessä äänestyksessä nähtiin maalaisliiton taktinen siirto, joka pakotti
kokoomuksen äänestämään hallituksen luottamuksen puolesta. Maalaisliitto oli
taktikoinut äänestämällä tyhjää saaden siten viimeiseen äänestykseen SKDL:n
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ponnen, jota kokoomus ei halunnut ideologisista syistä äänestää.605 Tällä tavalla
hallitus sai luottamuksen, joten kokoomuksen välikysymys vesittyi täysin.
Väinö Leskisen sovinnollisuus maatalouskysymyksissä väheni 1950-luvun
kuluessa. Maaliskuussa 1953 hän totesi alustuksessaan SDP:n puolueneuvostolle,
että puolueen maatalouspolitiikan tavoitteena tuli olla elinkelpoiset tilat. Perinnönjaon yhteydessä maatiloja ei saanut pilkkoa elinkelvottomiksi. 606 Punamultayhteistyö ei myöskään riittänyt viemään eduskunnassa läpi Kekkosen III hallituksen esitystä lisämaalaiksi. Ensimmäistä esitystä eduskunta ei hyväksynyt, joten
hallitus joutui valmisteleman siitä uuden version. Se äänestettiin lepäämään vaalien yli, ja vaalien jälkeinen uusi eduskunta hylkäsi esityksen. Tämä oli maalaisliitolle paha takaisku.607
Vähitellen 1950-luvun puolivälin lähetessä sosiaalidemokraattien kiinnostus
maaseudun maatalouskysymyksiä kohtaan väheni. Esimerkiksi kesällä 1954
SDP:n puolueneuvostossa Kaarlo Pitsinki totesi asutustoiminnasta, että sen merkitys SDP:lle oli vähenemässä. Maalaisliitolle se oli yhä elintärkeä kysymys,
koska puolue kalasti parhaiten itselleen ääniä pitämällä ihmiset maaseudulla ja
maatalouden parissa. SDP:n kannatuksen näkökulmasta Pitsinki ei uskonut, että
SDP saisi lisä-ääniä Pohjois-Suomen ja Savon kommunistialueiden työttömiltä.608
Myös porvarillinen Talouselämä osallistui maatalouskeskusteluun. Lehdessä
esitettiin hallitukselle toimenpidemallia, jossa maataloudelle suunnatut avustukset
muutettaisiin pitkäaikaisiksi luotoiksi. Tähän ei Kekkosen V hallitukselta uskottu
rohkeutta riittävän. Tavoitteeksi esitettiin perheviljelmien tilakoon suurentamista
20−40 hehtaariin, jotta ne turvaisivat riittävän toimeentulon ja pitäisivät maataloustuotteiden hintatason sopivana ilman maatalouden suunnattuja erilaisia tukimuotoja. Maatalouden ohessa olisi kehitettävä kotimarkkinateollisuutta, jotta se
kykenisi työllistämään maataloudesta rationalisoimistoimien takia työttömäksi
jäävät ihmiset. Asutuskeskukset eivät pystyisi tässä vaiheessa ottamaan vastaan
kaikkia muuttajia. Lehden näkemys oli, ettei maataloutta saanut tukea pelkästään
puoluepoliittisin perustein vaan oli pyrittävä saamaan se taloudellisesti terveelle
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ja kannattavalle pohjalle. 609 Artikkelit heijastelivat Talouselämässä jo pitkään
esillä ollutta yrittäjyyttä painottavaa linjaa. Maatalouspolitiikan muutostarpeet
tunnustettiin, mutta muutos ei saanut johtaa hallitsemattomaan maaltapakoon.
Sosialistisessa Aikakauslehdessä vaatimukset maatalouden rationalisoimistoimista kiihtyivät. Tilojen elinkelpoisuuden parantamiseksi vaadittiin esimerkiksi
tilojen koneellistamista ja toimenpiteitä, joilla estettäisiin niiden pirstoutuminen
perinnönjakojen yhteydessä.610 SDP:n puoluehajaannuksen tapahduttua ja maatalouskysymysten jäätyä vähemmistön hoitoon Sosialistinen Aikakauslehti alkoi
julkaista kriittisesti maatalouspolitiikkaan suhtautuvia artikkeleita.611
Retoriikka oli joissain kirjoituksissa värikästä. Niissä hyökättiin voimakkaasti
harjoitettua maatalouspolitiikkaa ja maalaisliittoa vastaan. Seuraavassa on yksi
esimerkki voimakkaasta poliittisesta retoriikasta:
”Maataloudesta on meille nykyistä menoa muodostumassa uusrälssi. Se on
kuin käenpoika kansantaloutemme (vararikko)pesässä. Tämä on asfalttiagraarien maatalouspolitiikkaa. Miljardien verovarat palkannauttijain pussista syydetään maaseudun äänten ostamiseksi, joka näyttää olevan tämän politiikan
ainoa todellinen ohjenuora.”612
Lopuksi todettiin maalaisliiton tulleen kalliimmaksi kuin muut puolueet yhteensä
ja arveltiin maalaisliittolaisen voin aiheuttavan hyvinvoinnin sijasta pikemminkin
pahoinvointia.613 Sosiaalidemokraattien politiikassa pienviljelijäkysymys oli ollut
puolueen perustamisesta alkaen tärkeä politiikan osa-alue aina puolueen vuoden
1957 tapahtuneeseen hajaannukseen saakka, jolloin alkoi harjoitetun maatalouspolitiikan voimakas arvostelu.
Vuoden 1957 joulukuussa Talouselämässä pohdittiin Suomen talouspolitiikan
saavutuksia itsenäisyyspäivän tunnelmissa. Harjoitetun maatalouspolitiikan osalta
ei ollut aihetta itsekehuun, sillä Suomeen oli syntynyt elinkelpoisten tilojen lisäksi
kymmeniätuhansia sellaisia tiloja, jotka eivät pystyneet tuomaan omistajilleen
609
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jokapäiväistä toimeentuloa. Myös sotaa edeltävästä melkein täydellisestä viljaomavaraisuudesta voitiin enää vain haaveilla. Karjataloustuotteiden tuotantoa oli
yhteiskunnan varoin keinotekoisesti lisätty ja ylituotantoa oli yritetty saada kaupaksi kansainvälisille markkinoille. Tähän vääristyneeseen tilanteeseen oli lehden
mielestä syynä äänten kalastelu maaseudulta.614
Sosiaalidemokraattien päästyä Fagerholmin III hallituksen myötä jälleen hallitusvastuuseen Sosialistinen Aikakauslehti palasi yhteistyölinjalle maalaisliiton
suhteen. Lokakuussa 1958 luotettiin jo siihen, että uusi laajapohjainen hallitus
onnistuisi ratkaisemaan asutustoiminnasta ja maatalouden koneistumisesta johtuvan maaseudun työttömyysongelman.615 Fagerholmin III hallitus lakkautti maatalousministeriön asutusasiainosaston (ASO), jolloin Veikko Vennamo siirrettiin
syrjään asutustoiminnan johdosta. ASO:n tilalle perustettiin asutushallitus, jonka
johtoon presidentti Kekkonen nimitti kansanedustaja Urho Kähösen (ml). Asutushallituksen tehtävänä oli vastata valtion harjoittamasta asutustoiminnasta. Pääjohtaja Kähönen korosti tilojen elinkelpoisuuden parantamista, koska siten estettäisiin työttömyyden lisääntyminen ja maaseudun autioituminen. Maankäyttölain
myötä siirryttiin asutuslainoituksessa yksityisten pankkilaitosten lainavälitykseen.616 Fagerholmin III hallituksen taival jäi kuitenkin lyhyeksi. Samalla menetettiin mahdollisuus yksituumaisesta maaseudun kehittämispolitiikasta.
Taulukko 2 ja liite V havainnollistavat selkeästi, että puolueet olivat loppujen
lopuksi melko yksimielisiä maatalouden tukemistarpeesta. Eduskuntakäsittelyn
aikana maatalouden tukemiseen käytettyjä määrärahoja pyrittiin pikemminkin
kasvattamaan kuin leikkaamaan. 617 Valtion budjetissa käytettiin maatalouden
tukemiseen vähemmän rahaa kuin asutustoimintaan aina 1950-luvun lopulle
saakka. Fagerholmin III hallituksen valmistelemassa vuoden 1959 menoarviossa
voidaan havaita pieni lasku molemmissa määrärahaluokissa. Yöpakkaskriisin
jälkeen maalaisliiton hallituskausien aikana maataloustuet lisääntyivät merkittävästi.
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Taulukko 2. Maataloustuet ja asutustoiminnan määrärahat 1951−1962.
Vuosi

Maataloustuet milj. mk (HE)

Ed. Vast. milj. mk

Asutustoiminta milj. mk (HE)

1951

2411

2485

2896

1952

3282

3284

3608

1953

2961

2963

3548

1954

1467

1995

3281

1955

3016

3082

3654

1956

2755

2765

3563

1957

2950

1904

3624

1958

1802

1802

3462

1959

1795

1795

3276

1960

3846

3845

3081

1961

8310

8311

3230

1962

12543

12531

3920

Toisen maailmansodan jälkeen maaseudusta tuli pientilavaltainen puolueiden
lähes yksimielisellä tuella. Jälkikäteen voidaan arvostella valittua ratkaisua, mutta
todellisuudessa Suomella ei muuta vaihtoehtoa juuri ollut, sillä sodan jälkeiset
ongelmat olivat niin suuria.
Poikkeusolosuhteissa tapahtunut asutustoiminta ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan 1950-luvun haasteisiin, kun maa- ja metsätaloustuotanto koneellistui ja
väestö kasvoi voimakkaasti. Pian oltiin uusien ongelmien äärellä, jolloin yksimielisyydestä ei ollut tietoakaan. Maatalouspolitiikka joutui poliittisen kädenväännön
kohteeksi. Erityisesti sosiaalidemokraatit pyrkivät arvostelullaan heikentämään
maalaisliiton poliittista ylivaltaa pientilavaltaisella maaseudulla. Samalla SDP
tarjosi kansandemokraateille ja maalaisliitolle mahdollisuuden kasvattaa kannatustaan pienviljelijöiden keskuudessa. Kuten liitteestä V voidaan havaita, maatalouden tukeminen pysyi melko samansuuruisena koko 1950-luvun ajan. Kyse oli
siis melko pitkälle pelkästä poliittisesta retoriikasta, joka kiristi puolueiden välejä.
3.1.3 Arvostelu asutustoimintaa kohtaan kiihtyy
Suomi oli 1950-luvulla lähes ainoa länsimaa, joka lisäsi pienviljelystoimintaa.619
Maanhankintalain valmistelussa tärkeässä osassa ollut Nissisen komitea oli arvellut, että elintarvikeomavaraisuuteen pääsy olisi vaatinut noin 800 000 hehtaarin
618
619

Määrärahaesitykset ja eduskunnan vastaukset koottu lähteestä VP 1950−1961 A II.
Alestalo 1985, 117–119.
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uudisraivauksia. Vuosina 1945–1966 uusia peltoja saatiin aikaan noin 200 000
hehtaarin. Tämäkin määrä riitti aiheuttamaan Suomessa maataloustuotteiden ylituotantoa.620 Kuten taulukosta 3 voidaan havaita, viljatuotteiden osalta hehtaarisadot kasvoivat 30 vuoden aikana voimakkaasti lannoitteiden ja viljelystekniikan
kehityksen ansiosta. Samoin maidon tuotanto kasvoi voimakkaasti 1950-luvulta
alkaen. Vuonna 1955 maidontuotanto lehmää kohden oli noin 2 500 litraa vuodessa. Vuoteen 1970 mennessä se kasvoi lähes 4 000 litraan.621
Taulukko 3. Hehtaarisadot 1940−1970 kg/hehtaari.

622

Vuosi

Ruis

Ohra

Kaura

1940

1130

1220

1183

1950

1614

1531

1617

1960

1681

2070

2262

1970

1990

2310

2540

Ylituotanto ei tullut yllätyksenä, sillä esimerkiksi Talouselämä oli ollut huolissaan
karjataloustuotteiden ylituotannosta jo vuoden 1953 viimeisessä numerossaan.623
Tutkimuksissa ylituotannon syynä on pidetty harjoitetun asutuspolitiikan myötä
syntyneitä liian pieniä tiloja, joita valtiollisten toimikuntien mietinnöissä arvosteltiin jo 1950-luvulla. Kun tilat eivät enää tarjonneet pääasiallista toimeentuloa,
muutto maaseudulta alkoi lisääntyä. Työvoiman tarvetta pienensi myös teknologian kehittyminen, koska moottorisaha ja traktori vähensivät maa- ja metsätalouden
työvoiman tarvetta. Tämä näkyi erityisesti muuton voimakkuutena Pohjois- ja ItäSuomessa, joissa pientiloilla oli saatu metsätöistä lisäansioita. Muuttoa ei niinkään esiintynyt alueilla, joilla suurempi tilakoko takasi riittävän toimeentulon
maataloudesta.624
Tilannetta hankaloitti entisestään maataloustuotteiden viennin vaikeutuminen
Suomesta Eurooppaan. Maataloustuotanto kasvoi koko Euroopassa, ja EEC:n
alueelta alkoi virrata maataloustuotteita suomalaisten vientialueille. Suomi oli
pyrkinyt jo Efta-sopimuksen solmimisen yhteydessä maatalouden erikoisaseman
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Laitinen 1995, 120.
”Maidontuotos keskimäärin lehmää kohden 19552009”. Maatilatilastollinen vuosikirja 2011, 122.
622
”Sadon suhteelliset luvut 1930−2007”. SVT 2008, 165.
623
”Ylituotannon uhka karjataloudessa” (pk.). Talouselämä n:o 52/1953, 1309.
624
Alasuutari 1996, 62–63; myös Granberg 1989, 50, 83.
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turvaamiseen.625 Maataloustuotteiden viennin vaikeutuessa tarve supistaa Suomen
maataloustuotantoa kasvoi.
Talouselämässä ilmestyneissä artikkeleissa pohdittiin Suomen maatalouden
suuntaa. Esimerkiksi MTK:n toimitusjohtaja E. J. Korpela oli varovaisella kannalla maatalouspolitiikan muuttamisen suhteen. Hän ei halunnut kiihdyttää ihmisten
siirtymistä maataloudesta muihin ammatteihin ennen kuin muu elinkeinoelämä
pystyisi työllistämään heidät varmasti. Lähtökohdaksi oli kuitenkin otettava se,
että pellonraivauksista oli luovuttava. Sen sijaan valtiotieteiden tohtori Pentti
Viita piti välttämättömänä, että maatalousväestö siirtyisi muihin elinkeinoihin.626
Myöhemmässä numerossa Maataloudellisen Tutkimuslaitoksen johtaja professori Samuli Suomela ennakoi ylituotannon jatkuvan Suomessa pitkään, koska
muu elinkeinoelämä ei pystynyt työllistämään maataloudesta vapautuvaa työvoimaa. Pitkäjänteisellä maatalouspolitiikan muutoksella ja muiden elinkeinojen
riittävällä kehityksellä voitiin helpottaa tilannetta.627 Julkisessa keskustelussa ei
ollut täyttä yksimielisyyttä siitä, mitä olisi tehtävä.
SKDL:n vuoden 1961 liittokokouksessa hyväksyttiin puolueen maatalousohjelma. Ohjelman lähtökohtana oli pienviljelijän omistusoikeus viljelemäänsä
maahan. Tilojen ositusta ei haluttu kieltää, koska se tekisi vaikeaksi uusien tilojen
perustamisen, mutta sisarosuuksien maksamiseen tarkoitettua lainoitusta olisi
helpotettava. Ilman valtion tukea ei pienviljelystä katsottu voivan harjoittaa. 628
Uudella maatalousohjelmalla pyrittiin vastaamaan maaseudun rakennemuutoksen
aiheuttamiin haasteisiin. Ohjelmalla tavoiteltiin erityisesti kaikkein pienimpien eli
alle 10 hehtaarin pientilojen elinkelpoisuuden parantamista lisämaiden avulla.
Maita luovuttaisivat puutavarayhtiöt, metsäyhtiöt sekä suurtilalliset. Valtion maita
ei käytettäisi lisämaiden luovutuksiin, kuten maalaisliitto pyrki tekemään. Puoluekokouksen puheenvuoroissa oltiin tyytyväisiä uusiin linjauksiin, koska porvaripuolueiden ja sosiaalidemokraattien maatalouspolitiikka autioitti maaseutua.
Ohjelmaa pidettiin oikeudenmukaisena pienviljelijöiden osalta, mutta ei kuitenkaan kohtuuttomana kuluttajan näkökulmasta. Kansandemokraattien esitysten
läpimenoon eduskunnassa ei tosin uskottu, koska puolueen poliittinen voima ei
625

Pietiäinen 1992, 177; Paavonen 2008, 48; Paavonen 1998, 282, 286; yleisesti Suomen maataloustuotteiden ulkomaankaupasta esim. Paavonen 1998, 137−141.
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”Millaista maatalouspolitiikkaa kohden? ”(art.) Talouselämä n:o 16−17/1960, 414−416.
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Professori Samuli Suomela, ”Maatalouden asema ja tulevaisuus” (art.). Talouselämä n:o 20/1960,
506−507.
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siihen riittänyt.629 Kansandemokraatit pyrkivät uuden maatalousohjelman avulla
säilyttämään maaseudun pienviljelijäkannatuksensa.
Vuonna 1962 valmistui Westermarckin komitean mietintö, jossa kiinnitettiin
huomiota maataloustuotteiden ylituotantoon. Komitean työ oli alkanut Fagerholmin III hallitus aloitteesta lokakuussa 1958. Sen tehtävänä oli ollut selvittää maatalouden rationalisoimismahdollisuudet tuottavuuden lisäämiseksi sekä selventää
toimenpiteen yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Mietinnössään
komitea ehdotti, ettei tuotantokapasiteettia saanut ainakaan laajentaa perustamalla
uusia kylmiä tiloja ja lisäämällä peltojen raivauksia. Maataloudesta vapautuvalle
väestölle piti löytää työtä muista elinkeinoista. Mietinnön eriävissä mielipiteissä
asutusviranomaiset ja Pohjois-Suomen edustajat korostivat asutus- ja uudisraivauksen jatkamisen suurta merkitystä. Myös SKDL:n ja TPSL:n edustajat esittivät
samansuuntaisia ajatuksia. Komitean esille tuomat näkökulmat eivät johtaneet
heti maatalouspolitiikan muutokseen, vaan pellonraivausta jatkettiin aina 1960luvun lopulle saakka.630 Noottikriisin jälkimainingeissa maataloustuotantoa pyrittiin pikemminkin lisäämään kuin vähentämään. Tätä voidaan pitää seurauksena
maalaisliiton aseman vahvistumisesta hallituspolitiikassa.
Westermarckin komitean tulokset nousivat esille Sosialistisessa Aikakauslehdessä. Tohtori Pentti Viidan mielestä komitean esittämät ajatukset maaseudun
väestön työllistämisestä muihin elinkeinoihin sopivat erinomaisesti sosiaalidemokraateille. 631 Sosiaalidemokraattien vuoden 1963 puoluekokouksessa pidettiin
useissa puheenvuoroissa puolueen kannatuksen näkökulmasta vaarallisena sitä,
että puolueohjelmissa ja kannanotoissa nähtiin pienviljelijäväestö syyllisenä korkeisiin veroihin ja elintarvikkeiden hintoihin. Maalaisliitto yritti käyttää näitä
maatalousvastaisia puheenvuoroja hyväkseen omassa vaalipropagandassaan. Pohjoisen puoluekokousedustajat pitivät Westermarckin komitean ajatuksia Lapin
osalta katastrofina, koska siellä ei ollut juuri muita työmahdollisuuksia tarjolla.
Työttömyyden poistamiseksi puolueen olisi tiiviimmin pyrittävä kaivostoiminnan
ja teollisuuden aikaansaamiseen Lapin alueelle. Toisaalta SDP:n maaseutuvaltuuskunnan Ilmari Linnan mielestä maatalouspolitiikka oli mennyt Suomessa
väärään suuntaan maalaisliittolaisen politiikan takia. Westermarckin komitean
esittämä maatalousohjelma oli hänen mielestään lähes yhdenmukainen SDP:n
629
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ohjelman kanssa.632 Puolue oli osittain luopunut pienviljelijäpolitiikasta jo vuoden
1957 puoluehajaannuksen myötä ja keskittynyt enemmän teollistamisen esillä
pitämiseen. Nyt puolue alkoi vaatia yhä enemmän muutosta maatalouspolitiikkaan, vaikka ajatusta ei täysin hyväksytty kehitysalueiden sosiaalidemokraattien
keskuudessa.
Äärivasemmistossa oltiin sitä mieltä, että porvarihallituksen tavoitteena oli
noudattaa Westermarckin komitean ehdotuksia ja rajoittaa maataloustuotantoa.
Tämä oli lähes pysähdyttänyt asutustoiminnan. SKDL näki porvarihallituksen
valitseman linjan pienviljelijöiden etujen vastaisena. Kansandemokraatit olivat
omasta mielestään pystyneet estämään suurimmat heikennykset: pinta-alalisä
maksettiin yhä pienviljelijöille, maataloustulon tarkistuksissa ei huononnettu
karjatalouden asemaa ja katokorvaustoiminnassa saatiin huomioiduksi pientilat,
vaikka suurin osa korvauksista meni suurtiloille. 633 Kansandemokraatit saivat
1960-luvun alussa suuren osan Pohjois-Suomen kannatuksestaan maaseudun
pienviljelijöiden keskuudesta, joten he pyrkivät puolustamaan kannattajiensa
taloudellisia etuja. Tämän takia maalaisliiton johdolla hallituksen politiikassa
maatalous nousi tärkeään asemaan ja muu elinkeinopolitiikka sai vähemmän
huomiota.
Maalaisliiton hallituskumppani kokoomus oli suhtautunut kielteisesti asutustoiminnan jatkamiseen jo ennen vuoden 1962 eduskuntavaaleja. Puolueen eduskuntaryhmässä pidettiin tärkeänä maatalouden rationalisointia. Kokoomuksen
puoluekokouksessa puolueen puheenjohtaja Jussi Saukkonen katsoi, että myös
maatalouden kehittäminen oli tärkeää, jotta se tarjoaisi maanviljelijöille riittävän
toimeentulon.634 Julkisessa puheenvuorossa kokoomus ei halunnut ärsyttää liikaa
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Etelä-Hämeen piirin Harri Havian, Pohjois-Hämeen piirin Paavo Sinkan, Lapin piirin Olavi Kallion ja
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maalaisliittoa, joten maatalouden merkitystä korostettiin enemmän kuin puolueessa todellisuudessa haluttiin.
Marraskuussa 1961 kokoomuksen neuvottelukokouksessa nähtiin teollisuuden ja palveluelinkeinojen tarjoamat työllistämismahdollisuudet maa- ja metsätaloutta suurempina. Asutustoiminnan sijasta olisi jo olemassa olevien tilojen kokoa
suurennettava ja parannettava siten niiden elinkelpoisuutta. Uusien tilojen perustaminen olisi sallittua ainoastaan poikkeustapauksissa. Asutustoimintaa voisi yhä
harjoittaa alueilla, joilla oli mahdollisuus lisäansioihin metsätöiden yhteydessä,
esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa.635
Vaalien jälkeen Juha Rihtniemi nosti kokoomuksen puoluevaltuustossa esille
maamme teollistamiskehityksen. Hänen mielestään se ei tarkoittanut sitä, että
kokoomuksen politiikan tulisi suuntautua pelkästään asutuskeskuksiin, vaan puolueen oli hoidettava myös maatalouspoliittista linjaansa. Puolueelle merkittävä
voitto oli ollut niin sanotun Westermarckin komitean mietintö, jossa esitetyt linjaukset olivat kokoomuksen toisen maailmansodan jälkeisen maatalouspolitiikan
mukaisia. Jos näitä linjauksia olisi noudatettu, olisi vältetty nyt ilmenneet monet
taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Rihtniemen mielestä kokoomuksen maatalouspolitiikka ei ollut ristiriidassa teollistamispolitiikan kanssa, sillä puolueen tavoitteena oli yhä maataloudesta vapautuvan väestön sijoittaminen muuhun tuotannolliseen työhön.636
Karjalaisen I hallituksen ohjelmassa pyrittiin tyrmäämään Westermarckin
komitean ehdotukset. Samoin asutushallituksen pääjohtaja Unto Kähönen suhtautui komitean esityksiin kielteisesti ja katsoi komitean esittämien ajatusten hyväksymisen tarkoittavan asutustoiminnan loppumista. 637 Pääministeri Ahti Karjalainen viitoitti hallituksensa maatalouspoliittisia suunnitelmia maalaisliiton puoluevaltuuskunnassa. Hän painotti muun muassa maataloustulolakia, maataloustuotteiden vientijärjestelmää ja maatalouden perusluottojärjestelmää. Asutustoimintaa oli tarkoitus jatkaa määrätietoisella ja terveellä tavalla. Myös teollistaminen oli hallituksen suunnitelmissa, ja hallitus pyrki vahvistamaan erityisesti pienteollisuuden toimintaedellytyksiä. Käydyssä keskustelussa suhtauduttiin kielteisesti Westermarckin mietintöön, koska siinä pyrittiin selkeästi maaseudun autioit635
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tamiseen. Puoluehallituksessa pidettiin asutustoiminnan jatkamista puolueelle
elintärkeänä kysymyksenä. Esimerkiksi maatalousministeri Johannes Virolaisen
mielestä maalaisliitto ei voinut hyväksyä Westermarckin mietinnön kaikkia kohtia.638 Virolaisen näkemyksessä ei ollut kyse mistään suuresta linjanmuutoksesta.
Hänen olisi ollut mahdotonta oman poliittisen tulevaisuutensa takia esittää hallituksen maatalousministerinä uusia radikaaleja linjauksia. Yöpakkasten jälkeen
Virolainen oli ollut pitkään hallituksen ulkopuolella, joten hän ei halunnut ottaa
mitään riskejä. Myöhemmin hän esitti jo selviä vaatimuksia asutustoiminnan
rajoittamisesta.
Kesän 1962 puoluekokouksessa pääministeri Ahti Karjalainen korosti hallituksen maatalouspoliittisia toimia, joilla pyrittiin turvaamaan maatalouden ansiotaso ja tehostamaan asutustoimintaa. 639 Samoin maalaisliiton puolueohjelman
kehittämistoimikunta korosti asutustoiminnan jatkamista erityisesti kehitysalueilla,
joille tulevaisuudessa syntyvien teollisuusyhdyskuntien elintarvikehuolto oli turvattava. Tämä tapahtuisi parhaiten perustamalla kyseisille alueille uusia tiloja,
joiden elinkelpoisuuden parantamiseksi uudisraivauspalkkioiden maksamista oli
jatkettava.640 Maalaisliitto päätti jatkaa asutustoimintaa, vaikka tarve rationalisoida maataloutta oli ilmeinen. Ajatuksena oli turvata kehitysalueille syntyvien teollisuuskeskittymien elintarvikkeiden saanti. Niitä ei kuitenkaan syntynyt. Jäljelle
jäivät vain maatilat, joiden lisääntyvä tuotanto aiheutti ylituotanto-ongelmat
1960-luvun lopulla.
Joulukuussa 1962 maalaisliiton puoluevaltuuskunnan näkemys oli, että asutustoiminnan jatkaminen oli välttämätöntä ja tilojen elinkelpoisuutta oli parannettava hoitamalla niiden perusluottokysymys kuntoon. Muusta elinkeinopolitiikasta
todettiin ainoastaan, että maalaisliiton hallitus- ja eduskuntaryhmän oli pyrittävä
tasoittamaan eri väestöryhmien elintasoeroja erityisesti vajaatyöllisyysalueilla.641
Karjalaisen hallituksen alkutaipaleella maaseudun kehittämiseen pyrittiin maata-
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louspolitiikan avulla, mikä viivästytti pahasti maaseudun elinkeinojen monipuolistumista.
Karjalaisen hallituksen talouspolitiikka ei saanut varauksetonta tukea taakseen. Helmikuussa 1963 talousneuvoston642 muistiossa arveltiin, että työllisyyspolitiikan hoidossa olisi edessä suuria haasteita, vaikka koulutukseen käytetyn
ajan pidentyminen oli parantanut työllisyystilannetta suurten ikäluokkien osalta.643 Kokoomuksen kevään 1963 puoluekokouksessa oltiin tyytymättömiä siihen,
että kokoomus oli hallituksessa tukemassa maalaisliiton liian maatalousmyönteistä politiikkaa. Puolueen toivottiin myös virittävän yhteistyötä muihin oikeistopuolueisiin ja SDP:n suuntaan. Toisaalta puheenvuoroissa nostettiin esille se tosiseikka, että puolueen äänestäjäkunnasta kolmannes oli maanviljelijöitä, joita kokoomuksen ei kannattanut lahjoittaa muille puolueille. Kokoomuksen omasta maatalouspolitiikasta todettiin, että puolueen tavoitteena täytyi olla elinkelpoisen maatalouden luominen ja pientilojen kannattavuuden parantaminen.644
Maalaisliiton talouspolitiikan arvostelun takia maalaisliiton ryhmävaltuuskunnassa esitettiin vastatoimien aloittamista maatalouteen kohdistuvaa "Erkon
lehdistön" hyökkäystä vastaan. Toimintaa varten päätettiin Johannes Virolaisen
aloitteesta perustaa toimikunta.645 Myös puolueen omassa piirissä jouduttiin selittelemään harjoitettua politiikkaa. Huhtikuussa 1963 maalaisliiton puheenjohtaja V.
J. Sukselainen perusteli puoluevaltuuskunnalle maaseudun elinkeinoelämän kehittämisen vähäisyyttä valtion vaikealla taloustilanteella. Sen takia maaseudun elinkeinoelämän tehostamisen kannalta tärkeät varat olivat jääneet todellista tarvetta
vähäisemmiksi. Maatalousministeri Johannes Virolainen totesi puoluevaltuuskunnalle, ettei asutustoimintaa olisi enää syytä jatkaa maan etelä- ja länsiosissa, koska Suomen elintarvikeomavaraisuuden turvaamiseen ei enää tarvittaisi lisäpeltoja.646
642
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Vuonna 1964 ilmestyneestä Tapani Purolan väitöskirjasta kävi ilmi, että maatalouselinkeino sitoi väestöä asuinseuduilleen ja esti siten maaltapakoa. Myös
yritystoiminnan harjoittaminen pidätteli ihmisiä maaseudulla. Teolliset ja kaupunkimaiset elinkeinot puolestaan lisäsivät lähtömuuttoa. Toisaalta maassamuutto
suuntautui kuntiin, joissa oli teollisuutta.647 Tutkimus antoi tukea maalaisliiton jo
pitkään harjoittamalle maatalouteen ja pienyrittäjyyteen keskittyvälle elinkeinopolitiikalle. Tutkimuksen perusteella maalaisliiton kannatti keskittyä maatalouteen ja yrittäjyyteen, jotta sen kannattajakunta pysyisi maaseudulla. Teollisuuden
palvelukseen siirtyvät muuttaisivat kotiseuduiltaan ja todennäköisesti vaihtaisivat
puoluekantaansa. On tietenkin vaikea jälkikäteen tietää, kuinka laajalle levinnyt
edellä mainittu tutkimus todellisuudessa oli ja miten se vaikutti maalaisliiton
elinkeinopolitiikkaan.
Maalaisliiton hallituskumppani kokoomus alkoi vaalien lähetessä etsiä erilaisia linjauksia. Kokoomuksen vuoden 1965 puoluekokouksessa Juha Rihtniemi
arvosteli liian hitaita toimia maatalouden tilakoon kasvattamiseksi. Tämän asemasta tiloja oli entisestään pirstottu pienempiin yksiköihin. Rihtniemi esitti, että
maatalouspolitiikkaa oli harjoitettava yhdessä tuloksellisen teollistamispolitiikan
kanssa, jotta maaseudun työttömyysongelmat saataisiin ratkaistuksi.648 Puoluekokouksen julkilausumassa vaadittiin maataloustuotannon rationalisoinnin aloittamista ja tilojen pirstomisen lopettamista. Elinkelpoisuuden parantamiseen oli
pyrittävä vapaaehtoisten maakauppojen ja tilojen yhdistämisen avulla.649
Vuoden 1966 vaaleihin kokoomus valmistautui uudella poliittisella toimintasuunnitelmalla. Siinä korostettiin yrittäjyyteen perustuvaa maataloutta, jolla saataisiin turvattua Suomen elintarvikeomavaraisuus. Jotta maataloutta harjoittavilla
taattaisiin riittävä toimeentulo, maataloutta oli voimakkaasti rationalisoitava.
Maataloudesta vapautuvalle työvoimalle oli taattava työpaikka muiden elinkeinojen palveluksesta.650 Vaalien lähetessä kokoomus halusi erottautua hallituskump-
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Purola, 1964, 8, 108–110.
Juha Rihtniemen katsaus kokoomuksen eduskuntaryhmän toimintaan, 2−3 (Julkaisupäivä
25.4.1965). Liite n:o 6/Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirja 24.−25.4.1963. Kansio
Ca24. PTA.
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Kansallisen Kokoomuksen vuoden 1965 puoluekokouksen julkilausuma. Liite n:o 19/Kansallisen
Kokoomuksen puoluekokouksen pöytäkirja 24.−25.4.1963. Kansio Ca24. PTA.
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”Kohti huomispäivän yhteiskuntaa”, 38−39. Luonnos Kansallisen Kokoomuksen poliittiseksi
toimintaohjelmaksi 1966. Liite n:o 13a/Kansallisen Kokoomuksen ylimääräisen puoluekokouksen
pöytäkirja 12.−13.2.1966. Kansio Ca25. PTA.
648
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pani keskustapuolueesta, joka nimenvaihdoksen myötä yritti saada kannatusta
myös asutuskeskuksista.
Yöpakkasten ja noottikriisin jälkeen hallitusvastuun kantoi pääasiassa maalaisliitto, joka pyrki asutustoiminnan jatkamiseen. Maalaisliitto halusi 1960-luvulle
tultaessa jatkaa aktiivista asutuspolitiikkaa, koska se pelkäsi puolueen kannattajakadon kiihtyvän. Maaseudulla käytiin ankaraa kilpailua pienviljelijöiden äänistä,
joita maalaisliitto oli onnistunut saamaan puolelleen sosiaalidemokraattien suunnattua huomionsa palkansaajaväestöön puoluehajaannuksensa jälkeen.
Kuitenkin 1960-luvun aikana myös maalaisliitossa huomattiin elinkeinojen
monipuolistamistarve ja pienviljelyn ajautuminen kestämättömään tilanteeseen.
Osa puolueen poliitikoista piti sitkeästi kiinni yksipuolisesta maatalouden etujen
puolustamisesta. Esimerkiksi Johannes Virolainen oli jo pitkään ollut toisella
kannalla. Hän oli työskennellyt jo 1950-luvun alusta lähtien elinkeinojen monipuolistamisen puolesta ja oli jo valmis rajoittamaan asutustoiminnan pelkästään
Pohjois- ja Itä-Suomeen.
Puoleen hallituskumppani kokoomus oli enemmän Westermarckin komitean
ajatusten kannalla ja halusi maatalouden rationalisointia. Pysyäkseen hallituksessa
kokoomus ei voinut olla kovinkaan aktiivinen tässä asiassa. Se yritti kuitenkin
julkisuudessa puhua maatalouden rationalisoinnin tarpeesta, mutta se vältti liian
voimakkaita puheenvuoroja, jotta se ei ärsyttäisi hallituskumppani maalaisliittokeskustapuoluetta ja puolueen omaa maataloussiipeä.
Oppositiopuolueista SDP piti Westermarckin komitean ajatuksia erinomaisina.
Puolueessa vaadittiin maatalouspolitiikan muutosta, joka oli myös yksi puolueen
keskeisistä vaaliteemoista vuoden 1966 eduskuntavaalien yhteydessä. SKDL
syytti sekä porvarihallitusta että Westermarckin komiteaa pyrkimyksistä muuttaa
maatalouspolitiikkaa pienviljelijävastaiseksi. Puolueen julkinen kannanotto pienviljelyn puolesta tähtäsi vain maaseudun pienviljelijäkannatuksen säilyttämiseen.
3.2

Kansanrintama muuttaa maatalouspolitiikkaa

Vuoden 1966 vaaleissa sosiaalidemokraatit saavuttivat suuren voiton muutosta
vaatineen vaaliohjelmansa avulla. Yhtenä vaatimuksena oli ollut maatalouden
rationalisoinnin aloittaminen. SDP oli jo vuodesta 1957 asti pyrkinyt julkisuudessa argumentoimaan voimakkaasti teollistamisen puolesta, ja nyt puolueen päästessä hallitukseen aloitettiin maatalouden rationalisoimistoimet.
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Poliittisilla ratkaisuilla kiihdytettiin maaseudun rakennemuutosta ja maaltamuuttoa. Merkittävimmät 1960-luvulla tehdyt uudistukset olivat seuraavat:
–
–
–
–

vuoden 1966 maataloustuloverolain uudistus (tuli voimaan 1968)
maatilojen ositusrajoitukset 1967
pellonvarauslaki 1969
lehmien teurastuspalkkiot 1970.651

Sosiaalidemokraattien maatalouspolitiikan muotoutumiseen vaikutti melkoisesti
Suomen Pankin tilaama Tukholman kauppakorkeakoulun professori Erik Dahménin selvitys Suomen talouspolitiikasta. Sitä voidaan pitää keskeisenä vaikuttajana Suomen talousstrategian muodostumisessa 1960-luvulla.652
Selvityksessään Dahmén piti Suomen harjoittamaa maatalous- ja työllisyyspolitiikkaa suurimpana taloudellisen toiminnan hidastajana. Erityisesti työllisyystyöt sitoivat väestöä maaseudulle ja maatalouteen, jolloin siirtyminen tuottavampaan toimintaan viivästyi. Dahménin mielestä maatalouden investoinnit eivät
olleet onnistuneet, sillä teollisuuden ja maatalouden tuottavuuden ero ei ollut
kaventunut. Sen sijaan harjoitettu työllisyyspolitiikka ja maatalouspolitiikka olivat heikentäneet teollisen yritystoiminnan kehitysedellytyksiä. Ratkaisuksi Dahmén tarjosi työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden lisäämistä, mitä
hän kutsui aktiiviseksi työmarkkinapolitiikaksi. Käytännössä valtio voisi antaa
raha-avustuksia muuton kustannuksiin.653
Dahménin ajatukset heijastuivat heti SDP:n vuoden 1963 lähiajan ohjelmaan,
jossa vaadittiin koko maahan luotavaa ammattikoulutusjärjestelmää ja julkisista
varoista suoritettavia muuttoavustuksia vajaatyöllisyysalueilta poismuuttaville.
Samalla työnvälitystä oli tehostettava, jotta vajaatyökykyisten ja alaa vaihtavien
neuvonta saataisiin vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita.654
Dahménin raportti sai paljon huomiota ja myönteistä palautetta. Erityisesti
Helsingin Työväen Säästöpankin johtaja Mauno Koivisto suhtautui positiivisesti
Dahménin esittämiin näkemyksiin maatalouden aseman pienentämisestä kansantaloudessa. Dahménin raportti vaikutti talousneuvoston vuonna 1964 valmistuneeseen kasvupoliittiseen muistioon, jossa tavoitteeksi asetettiin ruuan ylituotan-
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Granberg 2004b, 170–174.
S. Salo 2007, 458; myös Kiljunen 1979, 141.
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Dahmén 1963, 27, 53, 61, 92 ja 131.
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SDP:n sosiaalipoliittiset lähitavoitteet. Liite n:o 12/SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 22.3.1963.
Mf 44. TA.
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non lopettaminen ja maatalouden kustannustehokkuuden parantaminen. Muistiossa esitettyihin suosituksiin kuului myös työvoiman liikkuvuuden lisääminen. 655
Dahménin ajatukset heijastuivat vuoden 1966 vaalien jälkeen muodostetun SDP:n
johtaman kansanrintamahallituksen talouspolitiikkaan.
Jo ennen vuoden 1966 vaaleja Mauno Koivisto esitti, että valtion tuella tapahtuva uusien tilojen muodostaminen ja pellonraivauksen palkitseminen oli lopetettava, maataloustuotanto rajoitettava kulutusta vastaavaksi ja maatalouden tuki oli
suunnattava entistä enemmän pienviljelijöille. Lisäksi tilojen keskikokoa oli suurennettava ja estettävä tilojen jakaminen. SDP:n täytyi myös suhtautua maatalouden eläkejärjestelmän luomiseen ennakkoluulottomasti, sillä osa maatalousväestöstä oli jo siinä iässä, ettei vanhimman väestönosan siirtymistä teollisiin ammatteihin voinut pitää realistisena.656
Väinö Leskinen totesi ennen vuoden 1966 eduskuntavaaleja SDP:n puolueneuvostossa, että puolueen oli tuotava selkeästi esille uusi maatalouspolitiikkansa,
jonka toteuttaminen aloitettaisiin välittömästi puolueen päästessä hallitukseen.
Hänen käsityksensä mukaan maatalouspolitiikan muutostarve ymmärrettäisiin
puolueen pienviljelijä- ja palkansaajakannattajien keskuudessa. Hän piti erittäin
tärkeänä tilojen ositusten rajoittamista ja vapaaehtoista tilojen yhdistämistä. 657
SDP saavutti eduskuntavaaleissa vaalivoiton ja pääsi aloittamaan hallitusneuvottelut.
Pentti Viita oli laatinut maatalouspolitiikan muutosta koskevan muistion hallitusneuvotteluita varten. Siinä esitettiin muun muassa kymmenen prosentin leikkauksia maatalousmenoihin ja maataloustuotannon laajentamistoimien lopettamista. Toimenpiteillä tähdättiin tilakoon kasvattamiseen ja maataloustuotannon
rajoituksiin.658 Sosiaalidemokraatit pyrkivät nyt toteuttamaan vaalilupauksiaan.
SDP:ssä hallitusohjelman hyväksyminen tuotti vaikeuksia, koska ohjelmassa
esitettyjä maatalouspolitiikan muutoksia pidettiin liian vähäisinä. Puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio puolusti hallitusohjelmaa, johon sisältyivät puolueen
keskeiset vaatimukset tilakoon suurentamisesta ja tuotannon supistamistoimista
kulutusta vastaavaksi. Paasion mielestä maatalouden oloja ei saanut muuttaa liian
jyrkästi, koska suuri osa kansasta sai yhä toimeentulonsa maataloudesta. Puoluetoimikunta hylkäsi ohjelmaesityksen äänin 6–4. Sen sijaan SDP:n eduskuntaryh655
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SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 16.2.1966. Kansio CB 12. TA.
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mä ja puolueneuvosto hyväksyivät hallitusohjelman pitkän keskustelun jälkeen.
Puolueneuvostossa Paasio piti ohjelman hyväksymistä suotavana, koska hallitusvaihtoehtoja ei ollut enää tämän jälkeen. Ohjelmakysymyksistä Paasio totesi, ettei
pellonraivauksien osalta pystytty parempaan. Myös pellonraivausten yhtäkkinen
lopettaminen oli käytännössä vaikeaa. Tästä huolimatta SDP oli pystynyt pitämään kiinni kannastaan, että hallitus pyrki omavaraisuuteen elintarvikkeiden
osalta. Äänin 24–13 puolueneuvosto päätti hyväksyä hallitusohjelman. 659 Osa
sosiaalidemokraateista olisi selvästi tahtonut radikaalimpaa maatalouspolitiikan
muutosta, mutta Paasio ei halunnut ärsyttää liikaa keskustapuoluetta. Siitä olisi
voinut olla seurauksena hallitusneuvottelujen keskeytyminen.
Väinö Leskinen puolusteli muistelmissaan SDP:n johdolla tapahtunutta maatalouspolitiikan muuttamista. Hän piti maalaisliiton harjoittamaa asutustoimintaa
maan etujen vastaisena, kun sen sijaan olisi pitänyt pyrkiä sosiaalidemokraattien
vaatimusten ja Ruotsin mallin mukaiseen tilojen yhdistämispolitiikkaan.660
Porvarihallituksen vaihtuminen kansanrintamaan näkyi syksyllä 1966, kun
hallitus toi eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 1967 talousarvioesityksen. Siinä oli
tapahtunut muutoksia joidenkin maatalousmäärärahojen osalta. Maatalouden
tukemista vähennettiin 23 miljoonalla (−3 % edellisvuodesta), ja asutustoiminnan
määrärahoista leikattiin 25 miljoonaa (−30 %). Leikkaukset näkyvät esimerkiksi
liitteessä VI lievänä laskusuuntana. Perusteluissa todettiin, että maatalouden tukemiseen esitetyt määrärahat olivat maataloustuloratkaisun mukaisia ja samansuuruisia kuin vuoden 1966 menoarviossa. Asutusmäärärahojen leikkauksen osalta hallitus aikoi tuoda esityksen maatilatalouden kehittämisrahastosta, jolla pyrittiin parantamaan tilojen elinkelpoisuutta edistämällä lisämaiden hankintaa ja estämällä tilojen pirstoutumista.661
Eduskuntakäsittelyssä keskustapuolueen ryhmäpuheenvuorossa moitittiin
maatalousmäärärahojen leikkauksia ja pidettiin niitä epätarkoituksenmukaisina,
koska leikkaus koski maamme vähävaraisimpia väestöpiirejä. V. J. Sukselainen
arveli, ettei valtiovarainministeri Koivisto ollut tietoinen siitä, mihin tarkoituk659
Paasion I hallituksen ohjelma. Hakovirta − Koskiaho 1973, 308309; SDP:n puoluetoimikunnan
pöytäkirja 25.5.1966. Mf 79. TA; Paasio 1980, 240–242; eduskuntaryhmä hyväksyi sen äänin 35–13.
SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 25.5.1966. Mf 84. TA; SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja
26.5.1966. Kansio CB 12. TA.
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HE n:o 74, X, 359. VP 1966 A II. Organisaation muutoksesta johtuen asutustoiminnan määrärahoista siirrettiin 40 miljoonaa toiselle momentille (Pl:19V:1). Tästä huolimatta asutustoiminnan määrärahoihin tuli 30 prosentin leikkaus edellisvuoteen nähden. HE n:o 74, 335, 359. VP 1966 A II.
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seen esimerkiksi sisarosuuslainoitusta käytettiin. Sen avulla kotitilaa hoitava lunasti tilan itselleen, mutta ilman kyseistä mahdollisuutta muut perilliset vaatisivat
reaaliomaisuutta, mikä tarkoitti esimerkiksi tilan metsien jakamista ja tilan elinkelpoisuuden vaarantumista. 662 Hallituksen ulkopuolelle jääneen kokoomuksen
näkökannan toi esille puolueen puheenjohtaja Juha Rihtniemi. Hän ei pitänyt
kansanrintaman linjamuutosta mitenkään merkittävänä, koska maatalouspolitiikassa esimerkiksi pinta-alalisiä oli korotettu huomattavasti.663
SKDL:n ryhmäpuheenvuorossa uskottiin kansanrintamahallituksen mahdollisuuksiin ratkaista maatalouteen ja maan teollistamiseen liittyvät ongelmat. Vahva
enemmistöhallitus pystyi vahvistamaan yhteiskunnan osuutta Suomen talouselämän johdossa, ja siten irrottamaan valtion liikepankkien ja vakuutuslaitosten ohjauksesta. Hallituksella oli myös mahdollisuus saattaa Suomen ulkomaankauppa
nykyistä terveemmille raiteille muun muassa kehittämällä taloudellista yhteistoimintaa Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden kanssa. 664 Seuraavana
keväänä puolueen eduskuntaryhmässä oli pelkoa puolueen pienviljelijäkannatuksen vähenemisestä. Puolueen puheenjohtaja Ele Alenius katsoi, että puolueelle oli
ongelmallista sekä pienviljelijöiden että työväestön asian ajaminen samanaikaisesti. Samaa ongelmaa ei ollut sosiaalidemokraateilla.665 Vuoden 1967 liittokokouksessa esillä olleessa uudessa ohjelmaluonnoksessa tavoitteeksi asetettiin maatalouden rationalisoimistoimet, joilla pyrittiin mukauttamaan maataloustuotantoa
vastaamaan kotimaista kulutusta ja vientimahdollisuuksia.666 SKDL oli tyytyväinen päästyään pitkästä aikaa hallitukseen. Niinpä maatalouden rationalisoimistoimia ei arvosteltu julkisuudessa lainkaan.
Keskustapuolueen puoluehallitus paheksui julkilausumassaan maatalousmäärärahojen leikkauksia ja muiden määrärahojen lisäyksiä samassa suhteessa. Tällä
ratkaisullaan vasemmistopuolueet olivat enemmistöasemaansa hyväksikäyttäen
hankaloittaneet maaseudulla asuvien ihmisten elinolosuhteita. Leikkausten sijaan
maan hallituksen olisi puututtava kehitysalueiden kasvavaan työttömyyteen. 667
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Keskustapuolueelle asutustoiminnan määrärahojen leikkaukset olivat vaikeita
hyväksyä.
Toukokuussa 1967 keskustapuolue vaati hallitukselta toimia Pohjois-Suomen
pienviljelijöiden hyväksi. Asutushallituksen uusissa määräyksissä oli määritelty
neljänviiden hehtaarin ja sitä pienemmät tilat elinkelvottomiksi, mikä jättäisi
kyseiset tilat sisarosuus- ja maanostolainojen ulkopuolelle. Kysyjien mielestä
talvi 1966–67 oli osoittanut, että noin 10 hehtaarin ja 6–10 lehmän tilat olivat
riippumattomia työttömyystyömaista ja työttömyyskorvauksista. Niinpä valtiovallan tulisi vahvistaa tilojen elinkelpoisuutta. Tällä hetkellä hallituksen toimet johtivat vain lisääntyvään työttömyyteen. Maatalousministeri Nestori Kaasalaisen
(kesk.) mielestä väite Pohjois-Suomen pienten tilojen jättämisestä sisarosuus- ja
maanostolainojen ulkopuolelle ei pitänyt paikkansa. Lainoitusohjeita oli tiukennettu, mutta maankäyttölain mukaisia asuntoviljelystiloja heikompia tiloja oli yhä
lainoitettu huomattavissa määrin juuri Pohjois-Suomessa.668
Muut kansanrintaman hallituspuolueet kuin keskustapuolue ajoivat nopeaa
maatalouden rationalisointia. Osa sosiaalidemokraateista halusi vielä suurempia
muutoksia maatalouspolitiikkaan, mutta puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio ei
ollut valmis vaarantamaan hallitusneuvotteluja ja hallitusyhteistyötä liian pitkälle
menevillä vaatimuksilla. Kuitenkin sosiaalidemokraattien johdolla tehdyssä vuoden 1967 talousarviossa leikattiin jonkin verran asutusmäärärahoja. Keskustapuolue oli vaikeassa tilanteessa, kun sen maaseututyö oli jäämässä kansanrintamahallituksen ajaman politiikan jalkoihin. Puolue oli ollut johtava hallituspuolue melkein keskeytyksettä Kekkosen I hallituksesta lähtien. Nyt sille oli jäänyt sosiaalidemokraattien murskavoiton jälkeen vain apupuolueen osa.
Vuonna 1968 Urho Kekkonen valittiin kolmannen kerran presidentiksi ja
Paasion hallitus vaihtui Koiviston hallitukseen. Maaliskuussa 1968 SDP:n eduskuntaryhmässä pohdittiin maaseudun rakennemuutosta. Esimerkiksi Pekka Kuusi
totesi maatalouden rakennemuutoksesta, että se eteni niin kuin pitikin. Mauno
Koiviston mielestä tapahtunut kehitys vastasi täysin SDP:n kehitysnäkemystä.
Ongelmallisena Koivisto piti sitä, etteivät muut elinkeinot vielä kyenneet työllistämään alkutuotannosta vapautuvaa työvoimaa.669 Koiviston I hallituksen ohjelmassa pyrittiin jatkamaan jo Paasion hallituksen aloittamia maataloustuotannon
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rationalisoimistoimia, jotta tuotanto vastaisi kotimaista kulutusta.670 SDP:n talouspolitiikka oli suuntautumassa yhä voimakkaammin kasvupolitiikkaan. Tätä
näkemystä kannattivat erityisesti Pekka Kuusi ja puolueen pääministeriehdokas
Mauno Koivisto.
Vuonna 1965 Virolaisen hallitus oli asettanut Suomelan maatalouskomitean,
jonka tehtävänä oli etsiä ratkaistua maataloustuotteiden kulutuksen ja kotimaisen
tuotannon tasapainottamiseksi. Mietintö valmistui kansanrintamahallitusten aikana kolmessa osassa vuosina 19671969. Mietintöjen tärkeimpänä osana oli pellonvarausjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli supistaa mahdollisimman paljon
tuotannossa olevaa peltopinta-alaa.671
Syksyllä 1968 pellonvaraussuunnitelma nousi esille keskustapuolueen eduskuntaryhmässä. Maatalousministeri Martti Miettusen esittelyn jälkeen eduskuntaryhmä suhtautui lopulta siihen arvostelevan myönteisesti. Myöhemmin marraskuussa eduskuntaryhmässä arveltiin, ettei pellonvarauslaki lisäisi työttömyyttä.672
Pellonvarauslaki sai tukea tasavallan huipulta, kun Liimatainen kirjoitti Suomen
Kuvalehdessä 4.10.1968 voi- ja viljavuorista. Pakinassa todettiin harjoitetun maatalouspolitiikan tulleen tiensä päähän. Siirtoväen ja rintamamiesten asuttaminen ja
uusien peltojen raivaus oli sodan jälkeisessä tilanteessa ollut oikea toimenpide,
mutta asutustoiminta oli jatkunut liian pitkään. Korjaavia toimenpiteitä esittäneen
Westermarckin komitean mietintö tyrmättiin heti ilmestymisen jälkeen. Nyt oli
löydettävä uusia keinoja ylituotannon poistamiseksi syyllistämättä pienviljelijöitä,
jotka eivät olleet vastuullisia syntyneeseen tilanteeseen.673 Tarkoitus oli selkeästi
muokata mielipiteitä tulossa olevien radikaalien uudistusten varalta.
Maatalousministerinä Koiviston I hallituksessa toiminut Martti Miettunen oli
aluksi pitänyt mielettömänä ajatusta, että viljelijöille maksettaisiin peltojen jättämisestä viljelemättä. Kun asiaa päätettiin viedä eteenpäin vapaaehtoisuuden pohjalta, se tuntui epämiellyttävältä mutta kuitenkin toteutuskelpoiselta ajatukselta.
Miettusen mielestä järjestelmä kiihdytti muuttoliikettä Pohjois-Suomessa, mutta
suuri osa alueen viljelijöistä olisi joutunut vaihtamaan ammattiaan joka tapauk670

Http://www.valtioneuvosto.fi/tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/hallitusohjelmat/vanhat/koivisto/fi.jsp (käytetty 26.7.2011); Hakovirta − Koskiaho 1973,
310313.
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Sauli 1987, 147148; Kettunen 1992, 46.
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Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 20.9.1968 ja 14.11.1968. Mf 51. KMA.
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Liimatainen, "Voivuoret ja viljahuolet" (pak.). Suomen Kuvalehti 4.10.1968. Liimatainen 1970,
5255; Kekkoselle nimimerkki oli tärkeä uusi vaikutuskanava. Kekkosen Liimatainen-nimimerkillä
tapahtuneesta kirjoittelusta tarkemmin esimerkiksi Tuikka 2007, 259263, 315.
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sessa. Silti hän ei muistellut hyvällä sosiaalidemokraattien toimintaa hallituksessa.
He olivat unohtaneet aikaisemmat maatalouspolitiikan toimet, jotka olivat olleet
välttämättömiä ja pyrkivät nyt hyötymään tilanteesta saatuaan keskustapuolueesta
"kurkusta kiinni -kuristusotteen". Erityisesti valtiovarainministeri Eino Raunio
puhui hallituksessa samoilla äänenpainoilla kuin Forssan työväentalon vaaliagitaattori.674
Samansuuntaisia puheenvuoroja oli myös SDP:n eduskuntaryhmässä, jossa
pääministeri Koivisto totesi keskustapuolueen joutuneen antamaan periksi, ja sen
myötä "maatalous oli pantu uuteen uskoon". Kaikesta huolimatta Koivisto piti
punamultayhteistyötä keskustapuolueen kanssa tärkeänä, koska SDP ei voinut
rakentaa yhteistyötä Veikko Vennamon varaan.675
Eduskunta hyväksyi pellonvarauslain 25.4.1969, minkä jälkeen peltojen paketointi aloitettiin innokkaasti pienviljelyalueilla. Pellonvarauslain nojalla viljelijä
saattoi jättää peltonsa viljelemättä kolmeksi vuodeksi. Järjestelmä oli suosittu
erityisesti Pohjois-Suomessa ja muilla kehitysalueilla. 676 Keskustapuoluetta äänestäneille laki oli pettymys, sillä hallituksessa olivat maatalousmielisinä pidetyt
maatalousministeri Martti Miettunen, opetusministeri Johannes Virolainen ja
ulkoministeri Ahti Karjalainen. Päättäjät eivät olleet ymmärtäneet lain johtavan
valtavaan muuttoaaltoon, joka kohdistui pahimmin Kainuuseen ja Koillismaalle.
Jopa presidentti Kekkonen oli vielä syksyllä 1967 kannustanut pientiloja raivaamaan lisää peltoja.677
Sosiaalidemokraatit eivät tyytyneet pellonvarauslakiin, sillä heidän mielestään tehdyt toimet olivat riittämättömiä. SDP:n puolueneuvostossa puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio piti maataloudessa työskentelevien määrää yhä liian
suurena. Ongelman ratkaisun pahin este oli Paasion mielestä se, minne sijoitettaisiin maataloudesta pois pyrkivät.678 Myös kokoomuksessa oltiin sitä mieltä, että
pellonvarauslaki ratkaisi ongelmat vain osittain. Sen lisäksi olisi suoritettava maatalouden pitkäjänteinen rakennerationalisointi.679
Keväällä 1969 SDP:n eduskuntaryhmä ja puoluetoimikunta vaativat maatalouspolitiikkaan perusteellisia muutoksia, joilla tähdättiin elinkeinorakenteen muut674

Miettunen 1983, 223232.
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tamiseen. Samanaikaisesti oli edistettävä pysyvien työpaikkojen syntymistä teollisuuteen ja palveluelinkeinoihin. Ilman radikaaleja muutoksia teollisuuden ja talouden yleinen kasvu hidastuisivat kannattamattoman maataloustuotannon takia.
Ratkaisuksi esitettiin esimerkiksi peltopinta-alan vähentämistä ja voin hinnan
alentamista. Pellonvarauskorvauksen lisäksi peltoja voitaisiin lunastaa metsitettäväksi ja kuntien ja valtion maataloustuotantoa voitaisiin rajoittaa.680
Myös kansandemokraatit pohtivat puolueen uutta maatalousohjelmaa. Luonnoksessa korostettiin maanviljelijän omistusoikeutta maahan. Maatalouspolitiikan
tavoitteena tuli olla elinkelpoiset maatilat, jotka takasivat perheen työllisyyden ja
joiden kannattavuutta voitiin parantaa koneiden ja työjärjestelyiden rationalisoinnin avulla. Uuden pellon raivaaminen tulisi sallia Pohjois- ja Itä-Suomessa niiden
erityistarpeiden takia.681 Kansandemokraattien hankaluutena oli se, että pysyäkseen hallituksessa puolueen oli myötäiltävä SDP:n maatalouden rationalisoimissuunnitelmia. Toisaalta SKDL ei halunnut menettää ääniä pienviljelijävaltaisilta
alueilta, joten pellonraivausta haluttiin jatkaa kehitysalueilla. Samanaikaisesti
SKDL yritti vielä huolehtia teollisuustyöntekijöiden asioista, mikä onnistuisi
valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan avulla.
Kokoomuksen vuoden 1969 puoluekokouksen julkilausumaluonnoksessa
vaadittiin maataloustuotannon supistamista kotimaisen kulutuksen ja ulkomaisen
viennin edellyttämälle tasolle. Lopullisessa julkilausumassa pidettiin tärkeänä
elintarvikeomavaraisuuden säilymistä myös poikkeusoloissa. Maatalousväestön
tulotaso oli taattava yleisen ansiokehityksen mukaisesti maatalouden hintalailla.682 Kokoomuksen maatalouspolitiikalla pyrittiin turvaamaan puolueen kannattajien taloudelliset edut. Puolue ei ollut kiinnostunut pienviljelijöistä, vaan sitä
kiinnosti suurempien tilojen etujen ajaminen.
Keväällä 1969 pääministeri Mauno Koivisto pohti SDP:n eduskuntaryhmässä
maatalouskysymysten vaikeutta: peltopinta-alaa pitäisi vähentää ja samalla suurentaa tilakokoa. Tämän lisäksi olisi pystyttävä työllistämään maataloudesta vapautuva työvoima. Koiviston näkemyksen mukaan maatalouskysymykset, kuten
uusi maataloustulolaki, olivat olennaisia, jotta maatalouden tulotaso säilyisi ja
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hallitusyhteistyö keskustapuolueen kanssa jatkuisi. Eduskuntaryhmässä nostettiin
myös esille vaihtoehto, että SDP huolehtisi vain palkkatyöntekijöiden tulotasosta
ja jättäisi maatalouskysymykset pois. Tätä näkemystä ei hyväksytty, koska Pohjois-Karjalassa jo senhetkinen politiikka näytti johtavan koko läänin autioitumiseen.683
On syytä selvittää, kuinka suuresta muutoksesta kansanrintamahallituksen maatalouspolitiikassa oli todellisuudessa kyse. Keskustapuolueen kannanotoissa muutosta pidettiin liian radikaalina, mutta SDP ja kokoomus olisivat halunneet suurempia muutoksia. SKDL pyrkimyksenä oli pysyä hallituksessa, joten se ei arvostellut rationalisoimistoimia, mutta se pyrki kuitenkin ohjelmaesityksissään pysymään pienviljelijämyönteisenä puolueena. Se ei halunnut menettää kannatustaan
kehitysalueiden pienviljelijäväestön keskuudessa.
Taulukon 4 mukaan maataloustukien osalta suurimmat lisäykset näyttävät tapahtuneen Virolaisen hallituksen aikana. Esimerkiksi vuoden 1965 talousarvion
eduskuntakäsittelyn aikana valtiovarainvaliokunta lisäsi maataloustukiin 160
miljoonaa. Lisäys johtui maataloustuotteiden tuontimaksuihin tarvittavista lisämäärärahoista. 684 Kasvava suuntaus jatkui vuoden 1966 talousarviossa, johon
lisättiin määrärahoja alueelliseen hintapoliittiseen tukeen ja maataloustuotteiden
markkinoinnin edistämiseen. Lopputuloksena maataloustukiin suunnatut määrärahat olivat kaksinkertaistuneet vuoden aikana.685 Lisääntynyt markkinointimäärärahan tarve kertoi maataloustuotteiden ylituotannosta. On kuitenkin syytä huomata puolueiden yksimielisyys tämän maatalousmäärärahan osalta.
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Taulukko 4. Maataloustuet ja asutustoiminnan määrärahat 1963−1970.
Vuosi

HE Maataloustuet milj. mk

Ed. Vast. milj. mk

Asutustoiminta

1963

153

153

97,7

1964

160

161

98,1

1965

176

331

79,5

1966

704

704

83,1

1967

681

681

59,4

1968

647

647

62,4

1969

630

630

62,9

1970

807

854

63,5

Taulukosta 4 voidaan havaita, ettei kansanrintamakaudella tapahtunut maataloustukien osalta mitään ratkaisevaa leikkausta aikaisempaan nähden. Kansanrintamahallitus leikkasi maataloustukia vuosien 1967−1969 talousarvioissa, mutta se
nosti määrärahoja merkittävästi vuoden 1970 talousarviossa. Vuosien 1963−1966
talousarvioissa asutustoimintaan suunnattuja määrärahoja oli myös pääomamenojen joukossa, mutta vuoden 1967 talousarviosta alkaen määräraha oli osa asutustoimintaan suunnattuna määrärahoja.687
Kansanrintamahallitus leikkasi asutustoimintaan suunnattuja määrärahoja vajaalla 24 miljoonalla markalla. Kyse oli prosentuaalisesti merkittävästä leikkauksesta, mutta kokonaisuuteen suhteutettuna vähennys jäi melko vaatimattomaksi.
Liitteen VI graafinen esitys havainnollistaa hienoista vähenemistä maatalouden
tukemisen ja asutustoiminnan määrärahojen osalta. Esittämäni havaintojen pohjalta ei voi kuitenkaan tehdä kovin suuria yleistyksiä, koska maatalouden tukemiseen käytettyjä määrärahoja oli budjettiteknisesti sijoitettuna useisiin pääluokkiin.
Kun toisaalla leikattiin maataloudelle suunnattuja määrärahoja, samalla usein
kasvatettiin jotakin toista maatalouden tukimuotoa.
Raimo Ilaskiven (kok.) mielestä maataloustuet olivat poliittinen myytti, johon
ei rohjettu puuttua. Koko 1960-luvun maatalouspolitiikan taustalla oli vain keskustapuolueen laskelmointi: jos väestö pysyi maaseudulla, puolueella oli äänestäjäreserviä puolueen valta-aseman tukemista varten. Ilaskiven tulkinnan mukaan
yleinen korkea verotus ja maatalouden tukeminen olivat rajoittaneet muun elinkeinoelämän kehitystä, koska rahat eivät riittäneet uusia työpaikkoja synnyttäviin
investointeihin.688
686
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Voidaan siis todeta, että Ilaskivi oli periaatteessa oikeassa väitteessään maataloustukien poliittisesta myytistä. Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään maalaisliittokeskustapuolueen politiikasta vaan laajemmasta suuntauksesta. Kansanrintamahallitus leikkasi maatalousmäärärahoja, mutta ei mitenkään merkittävästi. Pyrkimykset tilakoon kasvattamiseen ja pellonvarauslain tarjoama mahdollisuus luopua
viljelystä lisäsivät muuttohalukkuutta, kun muita vaihtoehtoisia ammatteja ei ollut
maaseudulla tarjolla.
Kansa ei innostunut hallituksen maatalouspolitiikan suunnanmuutoksesta, sillä vuoden 1970 eduskuntavaalien suurimmat voittajat olivat oppositiopuolueet
SMP ja kokoomus. Samanaikaisesti maatalouspolitiikan muutosten kanssa muutto
Ruotsiin oli kiihtynyt voimakkaasti, joten harjoitettu politiikka ei ollut äänestäjien
mieleen.
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4

Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen

4.1

Puolueet eri mieltä kehittämissuunnasta

4.1.1 Pienteollisuus maalaisliiton linjana
Maatalouskysymysten ohessa yritettiin maaseudun elinkeinoja monipuolistaa
vaihtelevalla menestyksellä. Tässä luvussa käyn läpi tarkemmin puolueiden konkreettiset maaseudun elinkeinopoliittiset kehittämissuunnitelmat, joilla pyrittiin
ratkaisemaan maaseudun työttömyysongelmat.
Pienteollisuus oli erityisen lähellä maalaisliiton sydäntä ja keskeinen osa puolueen elinkeinopolitiikkaa. Johtava pienteollisuuden puolestapuhuja puolueessa
oli Johannes Virolainen. Hän kirjoitti 1940-luvun lopulla kirjasen Maaseutuhenkinen elämänkatsomus (1949). Siinä hän tiivisti maalaisliiton poliittisen ohjelman
perusteet esimerkiksi omistusoikeudesta, yksityisyrittäjyydestä ja vapaasta kilpailusta samansuuntaisiksi markkinatalouden keskeisten periaatteiden kanssa. Maalaisliitto pyrki erottautumaan kapitalismin mielivaltaisuudesta ja kollektivismin
pakkovallasta korostamalla pienyrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia. Maalaisliiton linjauksena oli korostaa pienyrittäjien välistä yhteistoimintaa, koska Virolaisen mielestä siten voitiin parhaiten vastustaa suuryritysten monopolistisia pyrkimyksiä. Valtiovalta sai puuttua tarvittaessa talouselämän toimintaan lieventääkseen talouden häiriötiloja ja suojatakseen yhteiskunnan heikoimpien oloja.689
Virolainen oli tutustunut 1950-luvun alussa Ruotsissa maaseudun oloihin ja
kirjoittanut käyntinsä pohjalta myönteisen arvion Ruotsin maaseudun pienteollisuudesta. Laatimassaan pienteollisuusmuistiossa puolueen keskushallitukselle
Virolainen totesi maatalouden laajenemiskauden Suomessa päättyneen, joten
maatalous ei pystynyt enää työllistämään juuri suurempaa osaa maaseudun väestöstä. Jotta maalaisliitto pystyisi pitämään maaseudulta saamansa äänisaaliin ennallaan, maaseudun väestön toimeentulomahdollisuuksia oli kehitettävä, muuten
maaseutua uhkasi maaltapaon lisääntyminen ja kommunistien kannatuksen kasvaminen. Virolaisen näkemys oli, että maalaisliiton näkökulmasta pienteollisuus
monipuolistaisi parhaiten maaseudun elinkeinoja. Hän perusteli näkemystään
Ruotsissa tekemillään havainnoilla ja maaseudun elinkeinoelämän kehittämiskomitean esittämillä huomioilla. Konkreettisina toimina Virolainen esitti maaseudun
689
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pienteollisuudelle asutusrahastosta annettavia lainoja ja pienviljelijän aseman
parantamista. Maalaisliiton keskushallitus hyväksyi Virolaisen esityksen yksimielisesti.690
Maalaisliiton pienteollisuuslinjaus sai tukea Talouselämä-lehdestä, jossa korostettiin pienyrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia työttömyysongelman ratkaisemisessa, koska pienelläkin pääomalla saatiin luotua paljon työpaikkoja. Jo
1950-luvun alussa lehdessä huolestuttiin siirtolaisuuden kasvusta, joten pienyrittäjyyttä pidettiin merkittävänä siirtolaisuuden estäjänä. Samalla linjalla lehti jatkoi
koko 1950-luvun ajan. 691 Pienyrittäjyys nostettiin avainasemaan myös PohjoisSuomen ongelmien ratkaisussa ja yleensä maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamisessa.692
Sosiaalidemokraatit eivät innostuneet pienteollisuudesta. SDP:n puoluetoimikunnan saamien tietojen mukaan maalaisliitto oli ryhtynyt määrätietoisesti organisoimaan valtioneuvoston pienteollisuusavustusten jakamista poliittisin perustein.
Väinö Leskinen esitti suoraa hyökkäystä maalaisliiton politiikkaan vastaan, koska
pienteollisuuskysymys saattoi vahingoittaa SDP:n teollistamispolitiikkaa. Hän sai
puolueen puheenjohtajan Emil Skogin puolelleen, ja määrärahojen jakoperusteet
päätettiin ottaa valtioneuvostossa esille.693
Kevättalvella 1952 kokoomuksen maatalouspolitiikkaa koskevan välikysymyksen yhteydessä maalaisliiton ja SKDL:n näkemykset maaseudun pienteollisuudesta ajautuivat törmäyskurssille. Kansandemokraattien puheenvuoroissa
vaadittiin maaseudulle nykyaikaisia teollisuuslaitoksia, joiden valmistamat tuotteet olisivat hinnaltaan kilpailukykyisiä. Pienteollisuutta verrattiin kannattamattomaan käsityöhön. Johannes Virolainen ihmetteli kansandemokraattien pienteollisuusvastaisuutta. Hän epäili kansandemokraattien vastustavan koko ajatusta,
690
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koska elinvoimainen pienyritystoiminta estäisi heidän todelliset pyrkimyksensä
saada Suomeen suurteollisuutta ja suurmaataloutta. Maalaisliiton tavoitteeksi hän
nosti maaseudun elinvoimaiset perheviljelmät ja pienyritykset, joissa oli 520
työntekijää.694
Syksyllä 1952 maalaisliiton eduskuntaryhmässä toivottiin maalaisliiton puoluevaltuuskunnalta suunnitelmaa maaltapaon ehkäisemiseksi. Ajatus kuitenkin
tyrmättiin, koska maalaisliiton perusajatus tähtäsi samaan tavoitteeseen, joten
erillisiä ohjelmia ei tarvittu. Tästä huolimatta eduskuntaryhmässä vaadittiin
enemmän pienteollisuutta edistäviä toimia, sillä ne olivat aikaisemmin tuottaneet
hyviä tuloksia.695
Pienyritystoiminnan voimistumista hankaloitti suuresti pääomien niukkuus.
Vuonna 1953 rahoituskysymyksen ratkaisuna nousi esille Teollistamisrahasto
Oy:n perustaminen. Sen tarkoituksena oli helpottaa käsityöläisten, pienteollisuuden ja keskisuuren teollisuuden perusluototusta, jotta pienviljelijät saataisiin työllistettyä tilojensa ulkopuolelle.696
Teollistamisrahaston Oy:n ongelmaksi muodostui se, saisiko se valtion takuita ulkomaisille lainoille. Toimitusjohtaja Jaakko Kahma haki takuiden vauhdittamiseksi tukea valtioneuvostolta. Vastauskirjeessään valtiovarainministeri V. J.
Sukselainen vakuutti Kahmalle, että valtioneuvosto suhtautui myönteisesti takuiden myöntämiseen. Hallitus ehti kuitenkin vaihtua Kekkosen V hallitukseen,
ennen kuin takuita ehdittiin myöntää.697 Helmikuussa 1955 käytiin pääministeri
Kekkosen luona neuvottelut asian tiimoilta. Pääministeri esitti, että vuoden 1956
talousarviossa hallituksen tuli tehdä periaatepäätös suorasta 600 miljoonan markan määrärahasta Teollistamisrahastolle. Sosiaalidemokraattien ministereistä Aarre Simonen vastusti budjettirahoista. Sosiaalidemokraatit vaativat, että valuutta-
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Kirje oli osoitettu pääministerin lisäksi ulkoministeri Kekkoselle (ml.) ja seuraaville ministereille:
Väinö Leskinen (sd.), Viljami Kalliokoski (ml.), V. J. Sukselainen (ml.), Penna Tervo (sd.) ja Hannes
Tiainen (sd.). Jaakko Kahman kirje pääministeri Törngrenille (rkp.) 7.4.1954. Kansio 21/84. UKA;
Valtiovarainministeri V. J. Sukselaisen (ml.) kirje Teollistamisrahastolle 4.8.1954. Kansio 21/84.
UKA; Jaakko Kahman kirje valtiovarainministeri Penna Tervolle (sd.) 24.2.1955. Kansio 21/84. UKA.
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lainojen osalta oli kysyttävä tarkempia selvityksiä Suomen Pankista. Pankin määrittelemien ehtojen jälkeen valuuttalainat todettiin mahdottomiksi.698 Kekkosen V
hallitus myönsi Teollistamisrahastolle 600 miljoonan markan lainan, joka oli peräisin Neuvostoliitosta saadusta kultalainasta.699
Kesällä 1956 muiden ulkomaisten lainojen takausasia oli yhä jäissä. Toimitusjohtaja Kahma yritti saada tukea sosiaalidemokraattien Aarre Simoselta, kansliapäällikkö Uuno Takilta ja maalaisliiton eduskuntaryhmältä. Viimeksi mainitun
työvaliokunta aikoi viestittää puolueen ministereitä asian tärkeydestä, jotta asia
etenisi hallituksessa. Myös presidentti Kekkoselta yritettiin saada tukea, jotta
presidentti painostaisi sosiaalidemokraatteja myönteiselle kannalle.700 Pienteollisuuden pääomien saatavuus helpottui jonkin verran, kun vuoden 1957 tulo- ja
menoarvioon sisältyivät uutena määrärahana 600 miljoonan markan pienteollisuuslainat. Kansandemokraatit vaativat niihin valiokuntakäsittelyssä 200 miljoonan lisäystä, mutta vaatimus ei mennyt läpi.701
Teollistamisrahasto sai lopulta valtion takauksen ulkomaisten lainojen osalta,
kun Fagerholmin II hallitus valmisteli siitä lakiesityksen. Valuuttakurssien vaihtumisesta aiheutuva riski pyrittiin siirtämään lainanottajille, sillä valtio ei sitoutunut korvaamaan kurssitappioita. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen keskusteluitta. 702 Pohjatyö tuotti myönteisen lopputuloksen, kun punamultahallitus
kykeni vielä tässä vaiheessa yhteistyöhön.
Maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi maalaisliitto nosti maatalouden rinnalle
pienteollisuuden, mutta rahoituskysymyksen järjestäminen tuotti suuria ongelmia.
Pienteollisuus sopi hyvin maalaisliitolle, koska sen avulla puolue pystyi erottumaan vasemmistopuolueiden valtiojohtoiseen teollistamiseen perustuvasta teollis-

698
Muistio 5.3.1955 Teollisuusrahasto Oy:n johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenille lisävarojen
saamisesta lainaustoimintaa varten. Kansio 21/84. UKA.
699
Tämä käy ilmi esimerkiksi valtiontakauksen yhteydessä eli HE n:o 2. VP 1957 A I.
700
Jaakko Kahman kirje 17.7.1956 valtiovarainministeri Aarre Simoselle (sd.). Kansio 21/84. UKA;
Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnan ja hallitusryhmän yhteisen kokouksen pöytäkirja n:o
22/56 18.7.1956. Mf 18. KMA; Ahti Karjalaisen kirje presidentti Kekkoselle 24.7.1956. Kansio 21/84.
UKA.
701
HE n:o 57, 464. VP 1956 A II; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 76/HE n:o 57, 175. VP 1956
A II; Vastalause IX valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 76/HE n:o 57, 196. VP 1956 A II; vuoden
1957 tulo- ja menoarvion yksityiskohtainen käsittely 13.12.1956. VP 1956 PK III, 1995, 20072008;
Edusk.vast./HE n:o 57. VP 1956 A II.
702
HE n:o 2. VP 1957 A I; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10/HE n:o 2. VP 1957 A I; Edusk.
vast./HE n:o 2. VP 1957 A I; Eduskunnan käsittely 12.3.1957. VP 1957 PK I, 190.
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tamispolitiikasta. Pienyrittäjyys olisi ollut todennäköisesti maatalouden oheistoimintaa, jolloin pienyrittäjä olisi pysynyt melko varmasti maalaisliiton äänestäjänä.
Teollisuusammateissa äänet olivat olleet vaarassa mennä mitä ilmeisimmin vasemmistopuolueille.
Pienyrittäjyysajatus sai tukea porvaritahoilta. Talouselämä kirjoitti asian puolesta koko 1950-luvun ajan. Puolueista kokoomus olisi ollut yrittäjämyönteinen
puolue, mutta se ei päässyt tuossa vaiheessa muuten hallitusvastuuseen kuin lyhytikäiseen Tuomiojan hallitukseen 1953−1954. Sen sijaan vasemmistopuolueet
eivät innostuneet pienteollisuudesta ja yrittäjävetoisesta elinkeinopolitiikasta.
Molemmissa puolueissa pidettiin 1950-luvulla valtiojohtoista teollisuuspolitiikkaa
ensisijaisena ratkaisukeinona yhä pahenevaan työttömyysongelmaan.
4.1.2 Valtiojohtoisuuden nousu 1950-luvun alussa
Valtion vahva omistusosuus teollislaitoksissa on suomalainen erityispiirre, jollaista ei juuri ole muissa länsimaissa. Esimerkiksi kaivostoiminnassa, kemianteollisuudessa ja voimataloudessa valtion omistus on ollut hyvin suurta. Suuntausta on
perusteltu yksityisten pääomien vähäisyydellä tai valtion velvollisuudella pitää
huolta tietystä osasta teollista infrastruktuuria.703
Myös Ruotsissa valtiolla oli aktiivinen rooli tieteessä ja teknologiassa, mikä
näkyi Ruotsin sodanjälkeisessä talous- ja teollisuuskehityksessä. Suunnittelu ulottui esimerkiksi maatalouteen ja teollisuuden sijoittamiskysymyksiin. Ruotsissa
teollisuuslaitokset eivät kuitenkaan olleet valtion omistamia, vaan ne olivat yksityisten sukujen, kuten Wallenberg-suvun omistuksessa.704
Suomen Pankin tilaamassa selvityksessä 1960-luvulla ruotsalainen professori
Erik Dahmén kritikoi Suomen tekemiä ratkaisuja vuoden 1952 jälkeen, kun sotakorvaukset oli saatu maksettua. Tuolloin olisi pitänyt laatia täysin uusi talouspoliittinen kokonaisohjelma. Dahmén ihmetteli valtion yritystoiminnan osalta liiketaloudellinen kannattavuuden vähäistä painoarvoa, sillä Suomessa pidettiin paikallisia poliittisia intressejä tärkeämpinä kuin sosiaalisia tai taloudellisia laskelmia.705 Dahmén tulkitsi aivan oikein suomalaisten puolueiden intressejä valtionteollisuuden suhteen.

703

Yleiskatsaus valtionyhtiöistä esim. Paavonen 2006, 40−42.
Lundin − Stenlås 2010, 3, 11−13, 22−23.
705
Dahmén 1963, 14, 63.
704
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Maalaisliitto oli esimerkiksi kiinnostunut maatalouteen liittyvästä teollisuudesta. Tämä kävi ilmi 1950-luvun alussa typpitehtaan sijoituskysymyksen yhteydessä. Teollistamiskomitea suositteli huhtikuussa 1950 typpitehtaan sijoittamista
Etelä-Suomeen, mutta osa komitean jäsenistä kannatti sen sijoittamista PohjoisSuomeen.706 Lopulliseksi tehtaan sijoituspaikaksi valtioneuvosto valitsi kesäkuussa 1950 yleisiin näkökohtiin vedoten Oulujoen pohjoispuolen. Typpi Oy:n yhtiökokous päätti, että tehdas rakennettaisiin Ouluun.707
Matti Lepistön muistikuvien mukaan pääministeri Urho Kekkonen kutsui hallituksen koolle, kun osa hallituksen ministereistä oli poissa pääkaupungista. Näin
Kekkonen sai aikaan päätöksen tehtaan sijoittamisesta Oulujokilaaksoon tai pohjoisemmaksi, vaikka Lepistön mukaan tehdas oli jo luvattu rakentaa Kokkolaan.708 Kokkolassa olisi ollut jo kemianteollisuutta, kuten rikkihappo- ja supersulfaattitehtaat.709
Ajatus sijoittaa tehdas Pohjois-Suomeen herätti ärtymystä myös kokoomuksessa. Keväällä 1950 kokoomuksen Uusi Suomi -lehdessä julkaistiin kirjoitus,
jossa vastustettiin tehtaan sijoittamista Ouluun. 710 Heti sijoituspaikan ratkettua
kesäkuun 22. päivänä kokoomus teki hallitukselle kysymyksen typpitehtaan perustamispaikan vaikutuksista. Asiantuntijalausunnot olivat puoltaneet Etelä- ja
Lounais-Suomea. Tästä syystä kokoomuksessa pidettiin kummallisena tehtaan
perustamista Pohjois-Suomeen etelän viljelijöiden kustannuksella. Kauppa- ja
teollisuusministeri Sakari Tuomioja (ed.) katsoi hallituksen saaneen vapaat kädet
päättää, minne tehdas sijoitettaisiin. Äänestyksen jälkeen hallitus oli päätynyt
sijoittamaan tehtaan Pohjois-Suomeen, koska ratkaisulla pyrittiin monipuolistamaan Pohjois-Suomen elinkeinoelämää. Ministerin mielestä ei ollut myöskään
missään osoitettu, että typpilannoitteiden hinnat nousisivat sijoituspäätöksen takia
kohtuuttomasti.711 Typpi Oy:n sijoituspäätöstä Ouluun voidaan pitää ensimmäisenä konkreettisena askeleena, jolla Pohjois-Suomen elinkeinoelämä todella monipuolistui. Poliittinen tarkoituksenmukaisuus näkyi sekä sijoituspäätöksessä että
sen vastustamisessa.
706

Kom. miet. 1951:12, 4.
Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1950, 47. VP 1951 A IV.
708
Lepistö 1983, 235–236.
709
Seppälä 1995, 174−177; Typpi Oy:n laajennushankkeista 1950-luvulla esim. Seppälä 1999, 40−46.
710
Järvenpää 1995, 156, 159–160.
711
Ed. Köllin (kok.) ym. kysymys typpitehtaasta 26.9.1950. VP 1950 PK II, 1603–1604. Kysymyksessä mukana yht. 13 edustajaa seuraavasti: KOK 7, SDP 4, ML 2; Kauppa- ja teollisuusministeri Sakari
Tuomiojan (ed.) vastaus ed. Köllin (kok.) ym. kysymykseen 20.9.1950. VP 1950 PK II, 1604–1605.
707
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Toinen esimerkki maalaisliiton kiinnostuksesta maatalouteen liittyvää teollisuustoimintaa kohtaan oli Itä-Suomen raakasokeritehtaan rahoituskysymys. Syksyllä 1951 maalaisliiton eduskuntaryhmä käsitteli budjettineuvotteluja, ja siinä
yhteydessä Juho Niukkanen totesi, että maalaisliiton edustajien äänillä oli pudotettu pois Itä-Suomelle tärkeän raakasokeritehtaan määrärahasta 100 miljoonaa
markkaa. Hän toivoi määrärahoja takaisin. Niukkanen uudisti vaatimuksensa
myöhemmin eduskuntaryhmän kokouksessa ja ryhmävaltuuskunnan kokouksessa
joulukuussa 1951.712 Kävi kuitenkin ilmi, että pääministerin ja hallituksen kanta
oli kielteinen. Sokeritehtaan määräraha toteutui vasta seuraavana vuonna valtiovarainministeri Viljo Rantalan (sd.) vastustuksesta huolimatta.713
Keväällä 1952 yksityisen pääoman ja valtiojohtoisuuden suhteesta käytiin periaatteelliseksi kiistaksi muodostunut väittely Kemijoen vesivoimaoikeuksista.714
Hallitus teki lakiesityksen, jonka nojalla valtioneuvosto saisi oikeuden luovuttaa
valtion omistamat vesivoimaoikeudet Kemijoki Oy:lle.715
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä pohdittiin suhtautumista Kemijoki Oy:n
yksinoikeuteen vesivoimaoikeuksien osalta. Asiantuntijana ryhmän kuultavana oli
Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja diplomi-insinööri Erkki Aalto. Hän epäili
valtion yksinoikeuden tarkoittavan hankkeen hidastumista, ja tästä syystä Kemijoki Oy:lle sai antaa koskiosuuksia vain rakentamisen edetessä. Esimerkiksi kansanedustaja Tuure Junnila vaati verohelpotuksien myöntämistä muillekin koskien
omistajille kuin pelkästään osuutensa Kemijoki Oy:lle myyneille.716 Maalaisliiton
eduskuntaryhmä ei tehnyt päätöstä asiasta, sillä sen mielestä asia vaati vielä perusteellisia lisäselvityksiä.717
Porvaripuolueiden kielteisyys valtion roolin kasvattamisen suhteen näkyi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä, jossa ei annettu Kemijoki Oy:lle yksinoikeutta
rakentamiseen. Rakentamisoikeus myönnettäisiin aina rakennusprojektin edetessä.
Tehtyä muutosta perusteltiin näkemyksellä, jonka mukaan vuosikymmeniä kestävässä rakennusprojektissa kilpailu takaisi parhaan lopputuloksen. 718 Sosiaalide712
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 16.11.1951 ja 20.11.1951 ja Maalaisliiton eduskuntaryhmän valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän pöytäkirja 11.12.1951 Mf 46. KMA.
713
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 11.12.1951. Mf 46. KMA; Valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 63/HE n:o 48, 21, 42 ja Edusk.vast./HE n:o 48. VP 1952 A I ja II; Keskustelu HE n:o 48
johdosta 12.12.1952. VP 1952 PK III, 25352536.
714
Hokkanen 2002, 106–107; myös Paavonen 2006, 94−96.
715
HE n:o 22. VP 1952 A I ja II.
716
Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 7.5.1952. Kansio Ca5. PTA.
717
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 15.5.1952. Mf 46. KMA.
718
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40/HE n:o 22. VP 1952 A I–II.

207

mokraatit eivät hyväksyneet valiokunnan päätöstä, koska heidän mielestään yhden yhtiön periaate oli ainoa oikea ratkaisu. Vapaasta kilpailusta ei ollut mitään
hyötyä tässä asiassa. Tällainen ratkaisu ainoastaan viivästytti Kemijoen rakentamista sekä erityisesti Pohjois-Suomen taloudellista kehittymistä.719
Porvaripuolueiden vastalauseessa haluttiin laajentaa Kemijoki Oy:n omistuspohjaa siten, että myös muut valtionyhtiöt voisivat omistaa Kemijoki Oy:n osakkeita. Samoin haluttiin rajata yksityisille henkilöille myönnettävät verovapaudet
ainoastaan tähän lakiin heidän luopuessaan Kemijoen koskiosuuksista, koska
kyseessä olisi epäilyttävä poikkeustapaus.720
Kokoomuksen ja erityisesti Tuure Junnilan valtiojohtoisuutta vastustava näkemys edusti kokoomuksen johdon ja laajempien kokoomuspiirien näkemyksiä.721 Junnila oli ottanut Kemijoki Oy:n esille jo lisäbudjettikeskustelussa huhtikuussa 1952. Hänen mielipiteensä oli, että valtion yritystoiminnan piti pysyä
poikkeustapauksena ja yksityisen yritystoiminnan vallitsevana käytäntönä. Tästä
porvaripuolueiden oli pidettävä kiinni, sillä hoipertelu valtiokapitalismin tielle oli
vaarallisempana kuin sosiaalidemokraattien sosialisoimissuunnitelmat.722
Eduskuntakäsittelyssä Tuure Junnila korosti teollistamisen välttämättömyyttä,
jotta kasvavan väestön toimeentulo saatiin turvattua. Voimataloudella oli teollistamisen toteuttamisessa merkittävä rooli. Kuitenkin näin suuren projektin toteuttaminen tulisi olla mahdollista kaikille, joilla oli siihen riittävät resurssit. Yksityisiä yrityksiä ei saanut syrjiä. Valtiovarainministeri Penna Tervo (sd.) perusteli
hallituksen yhden yhtiön rakentamislinjausta seuraavilla argumenteilla: 1) joki
saataisiin rakennettua edullisimmassa järjestyksessä riippumatta nykyisten omistajien taloudellisista mahdollisuuksista, 2) rakennustyöt pystyttiin toteuttamaan
sarjatyönä, 3) voimansiirto etelään voitiin toteuttaa edullisimmin, 4) vesivoiman
käyttö voitiin soveltaa joustavimmin joen muuhun käyttöön ja 5) rahoitus olisi
parhaiten järjestettävissä.723
Kansandemokraattien näkemys oli, että valtioenemmistöinen Kemijoki Oy
rakentaisi Kemijoen. He ihmettelivät, miksi maalaisliiton valiokuntaryhmä oli
719

Vastalause I valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 40/HE n:o 22. VP 1952 A I–II.
Vastalause III valtiovarainvaliokunnan mietinnön n:o 40/HE n:o 22 johdosta. Allekirjoittajina
Tuure Junnila (kok.), Irma Karvikko (kp.), M. O. Lahtela (ml.), Felix Seppälä (kok.), Levi Jern (rkp.)
ja Veikko Vennamo (ml.). VP 1952 A I–II.
721
Nummivuori 2006, 260–261.
722
Nummivuori 2006, 246; Smolander 2000, 84.
723
Ed. Junnilan (kok.) puheenvuoro 24.10.1952. VP 1952 PK II, 16171619; Valtiovarainministeri
Tervon (sd.) puheenvuoro 31.10.1952. VP 1952 PK II, 17061707.
720
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kokonaisuudessaan asettunut omaa pääministeriään vastaan.724 Kansandemokraatit olivat vankasti valtionyhtiöiden kannalla, ja voimatalous oli kuulunut puolueen
sosialisointisuunnitelmiin.
Pääministeri Kekkoselle Kemijoen rakentamiskysymys oli tärkeä, koska hän
halusi päästä viemään teoreettisia suunnitelmiaan käytäntöön. 725 Hän puolusti
puheenvuorossaan hallituksen esitystä ja piti vastustajien argumentteja lähinnä
periaatteellisina. Tällaiset näkemykset vaaransivat Pohjois-Suomen teollistamista
ja erityisesti Kemijoen voimalaitosten rakentamista. Kekkosen mielestä maamme
taloudellisten piirien pitäisi tietää molempien hankkeiden välttämättömyys ja
hyödyllisyys. Junnila torjui väitteet, että hän vastustaisi Pohjois-Suomen teollistamista, vaikka suhtautui kielteisesti Kemijoki Oy:n yksinoikeuteen. 726 Kokoomuksen eduskuntaryhmässä Päiviö Hetemäki korosti asian periaatteellista luonnetta, sallittaisiinko yksityisyrittäjien osallistua Kemijoen rakentamiseen. Jos
esitystä ei saataisi läpi valtiovarainvaliokunnan ehdottamassa muodossa, se piti
äänestää vaalien yli.727
Suuren valiokunnan käsittelyssä muutettiin lakiehdotuksen neljättä pykälää
siten, että valtiolla tai valtioenemmistöisillä yhtiöillä piti olla osakkeista vähintään
51 prosenttia.728 Suuren valiokunnan tekemää muutosta pidettiin hallituksen taholta merkittävästi alkuperäistä heikompana, koska perustettava yhtiö ei olisi
puhtaasti valtioenemmistöinen. Kokoomuksen ja maalaisliiton pohjoissuomalaisten kansanedustajien puheenvuoroissa korostettiin, että Kemijoen rakentamisessa
riitti työtä vuosikymmeniksi ja myös yksityisille yrityksille tulisi taata mahdollisuus osallistua tähän työhön.729
Maalaisliiton eduskuntaryhmässä Eeli Erkkilä toivoi, ettei laki kaatuisi maalaisliiton vastustukseen, koska silloin puolueen maine Pohjois-Suomen teollistajana kärsisi suurta vahinkoa. Pääministeri Kekkonen yritti saada ryhmän hallituksen esityksen taakse ja uhkasi hallituksen peruvan koko esityksen, jos rakentamista ei annettaisi pelkästään Kemijoki Oy:lle.730
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Esimerkiksi ed. Hietanen (skdl.) puheenvuoro 31.10.1952. VP 1952 PK II, 1710.
Tuikka 2007, 268.
726
Pääministeri Kekkosen (ml.) ja ed. Junnilan (kok.) puheenvuorot 31.10.1952. VP 1952 PK II,
17101712.
727
Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 6.11.1952. Kansio Ca5. PTA.
728
HE n:o 22. 4 §. VP 1952 A III; Suuren valiokunnan mietintö n:o 100/HE n:o 22. VP 1952 A III.
729
Kauppa- ja teollisuusministeri Tervon (sd.), ed. Koiviston (kok.) ja M. O. Lahtelan (ml.) puheenvuorot 21.11.1952. VP 1952 PK II, 1888, 1989, 2021.
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Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 20.11.1952. Mf 46. KMA; myös Suomi 1990, 208209.
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Eduskunnassa asian käsittely vaati äänestyksiä ja suuren valiokunnan sanamuoto voitti äänin 9692. Suuren valiokunnan kannan takana olivat porvaripuolueet ja yksi sosiaalidemokraatti. Vasemmistorintamaan lipesi maalaisliiton Matti
Miikki. Sosiaalidemokraatit saivat lain ensimmäisen pykälän äänin 95–94 muutettua hallituksen esityksen mukaiseksi eli Kemijoki Oy sai yksinoikeuden rakentamiseen. Samoin lain neljäs pykälä hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa,
joten valtion välittömässä omistuksessa tuli olla 51 prosenttia yhtiön osakkeista.
Maalaisliiton ryhmä hajosi äänestyksessä pahoin. Enemmistö oli suuren valiokunnan laajennuksen kannalla, kun taas hallituksen esitystä ja valtion enemmistöosakkuutta kannatti yhteensä 21 maalaisliiton kansanedustajaa.731
Äänestyksen jälkeen Viljami Kalliokoski ihmetteli maalaisliiton eduskuntaryhmässä puoluetovereidensa äänestyskäytöstä, vaikka ryhmässä päätös oli ollut
yksimielinen. Rivistä livenneistä Heikki Soininen lupasi palata ryhmän linjoille,
mutta V. J. Sukselainen toivoi, ettei ryhmä pakottaisi häntä muuttamaan kantaansa.
Kekkonen totesi esittäneensä yksityiskohtaiset linjauksensa kirjassaan Onko
maallamme malttia vaurastua?, eikä kukaan ollut silloin sanonut sen sisältävän
sosialistisia näkemyksiä. Kalliokosken mielestä ryhmän päätös ei voinutkaan
sitoa pääministeriä. Muissa puheenvuoroissa korostettiin asian periaatteellista
puolta ja pelättiin valtion sektorin liiallista laajentumista.732
Suuri valiokunta ei taipunut hallituksen esityksen kannalle vaan pysyi aikaisemmassa kannassaan. Jatketussa käsittelyssä hallituspuolueiden ja hallituksen
rivit repeilivät, kun maatalousministeri Martti Miettunen puolusti suuren valiokunnan linjausta. Kokoomuksen ja SDP:n riveistä esitettiin lain äänestämistä
lepäämään vaalien yli. Kokoomus ajoi suuren valiokunnan linjaa ja SDP hallituksen esitystä. Suuren valiokunnan näkemys hyväksyttiin porvaripuolueiden voimin
äänin 9996. Maalaisliitosta Kekkonen ja Sukselainen lipesivät vasemmiston
puolelle.733
Kolmannessa käsittelyssä pääministeri Kekkonen puolusti hallituksen esitystä
ja ihmetteli uhkauksia äänestää laki vaalien yli pelkän sanamuodon takia. Hän piti
yhä parempana yhden yhtiön linjausta, vaikka eduskunta oli muuttanut lain en731
Äänestys 25.11.1952. VP 1952 PK II, 20322034. Kleemolan kohdalla on erikoista, että hän poissaolevana äänesti Tannerin ponnen puolesta. Kyseessä on todennäköisesti kirjausvirhe.
732
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 27.11.1952. Mf 46. KMA.
733
Suuren valiokunnan mietintö n:o 100a/HE n:o 22. VP 1952 A I; Ed. Väyrysen (sd.), Eskolan (ml.),
maatalousministeri Miettusen (ml.) ja kauppa- ja teollisuusministeri Tervon (sd.) puheenvuorot jatketussa toisessa käsittelyssä 28.11.1952. VP 1952 PK II, 20702073; Äänestys 28.11.1952. VP 1952 PK
II, 20912092; Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 27.11.1952. Kansio Ca5. PTA.
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simmäistä pykälää toisenlaiseksi. Kekkonen ihmetteli Lapin kansanedustajien
taistelua keskitettyä rakentamista vastaan. Samoin oikeiston vastustuksesta hän
totesi:
”Olisikohan selitys siinä, että joku oikeiston yhteiskuntatieteilijä on sattunut
lukemaan Leninin sanat, että kommunismi on yhtä kuin Neuvostoliitto ja
maan sähköistäminen. Ja tällaisesta lauseestahan tietysti terävä yhteiskunnallinen ajattelija helposti päättelee, että maan sähköistäminen vie kommunismiin.”734
Joulukuussa 1952 pääministeri Kekkonen sai tahtonsa osittain läpi. Hän esitti
poistettavaksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön viidennen kappaleen, jossa
annettiin mahdollisuus luovuttaa koskiosuuksia myös muille kuin Kemijoki
Oy:lle. Ilman tätä muutosta hallitus joutuisi harkitsemaan koko lakiesityksen
poisvetämistä. Kekkosen ehdotus voitti äänin 12458. Tässäkään yhteydessä
Kekkonen ei saanut omalta eduskuntaryhmältään täyttä tukea, koska 13 maalaisliittolaista äänesti kokoomuksen ja RKP:n rinnalla Kemijoki Oy:n yksinoikeutta
vastaan.735
SDP:n puolueneuvostossa Väinö Leskinen korosti valtiojohtoisuuden lisääntyneen Suomen talouselämässä, jotta sotakorvaukset saatiin maksettua. Leskinen
halusi, että sama suuntaus jatkuisi edelleen. Porvarilliset tahot olivat viime aikoina alkaneet jarruttaa valtion johdolla tapahtuvaa teollistamispolitiikkaa ja hyökänneet "hiipivää sosialismia vastaan". Tämä oli tullut esille esimerkiksi Kemijoen rakentamiskeskustelun yhteydessä. Leskinen oli huomannut, että porvareiden
kritiikki oli kohdistunut yksittäisiä sosiaalidemokraatteja, Kansaneläkelaitosta ja
Postisäästöpankkia vastaan, koska kyseiset laitokset olivat tehokkaasti rahoittaneet valtion yritystoimintaa.736
Vuoden 1954 valtiopäivillä käsiteltiin hallituksen esitystä, jossa haluttiin selkiyttää vuonna 1952 säädettyä Kemijoen rakentamislakia. Lakitekstin sana vesivoimaoikeus muutettiin sanonnaksi "vesialueita ja koskitiloja tai niiden osuuksia".
Samoin laki rajattiin koskemaan Kemijoen vesistöä, kun aikaisemmin sanamuoto
oli ollut "Kemijoki ja sen lisäjoet". Lain toiseen pykälään hallitus halusi selven734
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736
PM poliittisesta tilanteesta. Liite n:o 7/SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 29.3.1953, 13–14, 30–31,
42. Mf 40. TA.
735

211

nyksen, jossa "valtioneuvosto välittömästi määrää vain valtiolle kuuluvan koskiosuuden luovutuksista ja vaihdoista". Valtiovarainvaliokunta halusi erityisesti
korostaa joen yhtenäistä ja järkiperäistä rakentamista eli rakentamisen keskittämistä Kemijoki Oy:lle. Kokoomuksen ja RKP:n valiokunnan jäsenet vaativat
vastalauseessaan yhtenäistä rakentamista koskevan sanamuodon poistamista.737
Maalaisliiton eduskuntaryhmä päätti äänestää hallituksen esityksen mukaisesti, ja perusteluissa se pyrki valtiovarainvaliokunnan esittämään sanamuotoon.738
SKDL:n eduskuntaryhmä pysyi tiukasti valtiojohtoisuuden kannalla. SKDL:ssä
pidettiin todennäköisenä, että yksityiset yritykset Pohjolan Voiman johdolla yrittäisivät mitätöidä esityksen. 739 Kolmannessa käsittelyssä kokoomus esitti lain
hylkäämistä tai vähintään sen äänestämistä yli vaalien. Laki hyväksyttiin äänin
13247. Hylkäämistä äänestivät kokoomuksen rinnalla RKP, kansanpuolue ja
kuusi maalaisliittolaista kansanedustajaa.740 Periaatteellinen kiista päättyi valtiojohtoisuuden voittoon.
Toinen valtiojohtoisuuden ja yksityisen yritystoiminnan välinen kiista oli Neste
Oy:n öljynjalostamohanke 1950-luvun puolivälissä. Hankkeen oli läpäistävä kansainvälisten öljyjättien vastustus, Neuvostoliiton, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kriittiset mielipiteet sekä suomalainen poliittinen järjestelmä. Hankkeeseen
tarvittiin valtion aktiivista osanottoa ulkomaisten luottojen hankkimisen osalta.
Neste Oy joutui turvautumaan niihin, koska valtio oli kieltäytynyt korottamasta
yhtiön osakepääomaa.741
Maalaisliiton oikeistosiipi suhtautui hankkeeseen skeptisesti. Taustalla oli
maalaisliiton ajatus suhtautua valtiojohtoiseen teollisuuteen myönteisesti vain
silloin, kun se kosketti suoranaisesti maatalouden tai metsänomistajien etua.
Hankkeen nähtiin jopa vaarantavan maatalouden luotonsaantimahdollisuuksia.
Tämän takia epäröivät maalaisliittolaiset saatiin Neste Oy:n lainatakuiden taakse
kytkemällä suunnitelmaan myös maatalouteen liittyviä teollisuusintressejä. Hallitus teki molemmista hankkeista yhteisen miljardipaketin, joten Typpi Oy:n kannattajien oli äänestettävä myös Nesteen hankkeen puolesta. Maalaisliiton kansan737
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edustajat saivat eduskunnan äänestyksessä vapaat kädet, mutta Arvo Korsimo ja
Urho Kekkonen käänsivät enemmistön ryhmästä puolelleen. Korsimo liikkui
aktiivisesti myös SKDL:n edustajien keskuudessa, koska he olivat vastustaneet
hanketta kovin sanoin. Joulukuussa 1954 heidän arvostelunsa loppui, kun Neuvostoliitto ilmoitti halunsa osallistua raakaöljyn toimituksiin. Näin hanketta puolsivat eduskunnassa SDP, SKDL ja suuri osa maalaisliiton kansanedustajista. Presidentti Paasikivi oli myöntynyt vastahakoisesti hankkeen taakse jo marraskuussa
1954.742
Yhdyspankin pääjohtaja Rainer von Fieandt esitti valtiovarainministeri Veikko Vennamolle (ml.) omana näkemyksenään, että Nesteen jalostamohankkeessa
oli kyse liiketaloudellisesti loistavasta liiketoimesta. Tämä vakuutti valtiojohtoisissa hankkeissa hiipivää sosialismia nähneen Vennamon. Hänen välityksellään
tieto meni myös epäröiville maalaisliiton kansanedustajille. Presidentti Paasikiven
ja pankinjohtaja von Fieandtin kannanotot eivät riittäneet, sillä hanketta vastustettiin yhä. Sen pelättiin johtavan valtion monopoliin ja protektionistisiin kilpailua
rajoittaviin toimiin, jotka rahoitettaisiin veronmaksajien varoin. Vastustuksen
takana saattoi olla sosiaalidemokraattien valtionyhtiöpolitiikan ja Kekkosen teollisuusvetoisen modernisaatioprojektin vastustaminen.743
Joulukuussa 1954 eduskunta äänesti asiasta ja Kekkosen hallituksen esitys
läpäisi äänestyksen äänin 124–67. Puolesta äänestivät SDP:n, SKDL:n sekä maalaisliiton enemmistö. Sosiaalidemokraateille ja Kekkoselle Neste Oy:n jalostamohanke oli tilaisuus taistella Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvua vastaan sitomalla Suomi teknologian ja lainojen avulla länteen ja samalla kehittää Suomen taloutta tasapainoisemmaksi.744
Valtiojohtoisuus näytti vahvistuvan sotakorvausten maksamisen jälkeen. Poliittiset ja ideologiset kiistat tiivistyivät Kemijoen rakentamiskysymykseen, jossa
esille tulivat puolueiden erilaiset näkökannat valtion roolista talouselämän kehittämisessä. Periaatteellinen kiista Kemijoen rakentamisesta päättyi valtiojohtoisuuden voittoon. Sama toistui Neste Oy:n tapauksessa, mutta siihen liittyi myös
ulkopoliittisia näkökulmia, mikä hillitsi maalaisliiton vastustusta valtiojohtoisuuden kasvattamista kohtaan. Vastustusta olisi nähtävästi ollut, koska ratkaisu kytkettiin yhteen Typpi Oy:n määrärahaäänestyksen kanssa. Näin pahin vastustus
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saatiin nujerrettua, kun samalla luotiin parannuksia maatalouden toimintaedellytyksiin.
Porvaripuolueet yrittivät pyristellä valtiojohtoisuuden kasvattamista vastaan,
mutta vasemmistopuolueiden ja maalaisliiton tuella valtiojohtoisuus saavutti voiton. Maalaisliitto ei kuitenkaan ollut yksimielisesti ajatuksen takana, koska puolueessa oli myös kokoomusta lähellä olevia yksityisyrittäjyyden kannattajia. Pääministeri Urho Kekkosen johdolla maalaisliitosta tuli riittävästi ääniä, joilla hallituksen esitykset saatiin eduskunnassa hyväksyttyä. Kokoomus suhtautui valtiojohtoisuuden kasvattamiseen johdonmukaisen kielteisesti.
4.1.3 Puunjalostusstrategia
Puunjalostusteollisuus oli merkittävässä asemassa, kun pohdittiin ratkaisuja työllistää maaseudun kasvavaa väestöä. Hakkuut ja uittotyöt tarjosivat työtä esimerkiksi pienviljelijöille. Pohjois-Suomen kehittäminen oli noussut esille Urho Kekkosen Onko maallamme malttia vaurastua? -teoksen myötä. Puunjalostusteollisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen saattoi tapahtua joko uusia tehtaita
rakentamalla tai puunjalostusteollisuuden yleisiä edellytyksiä parantamalla. Se
tapahtuisi esimerkiksi kunnostamalla tieyhteyksien ja uittoväyliä.
Huhtikuussa 1952 pääministeri Urho Kekkonen oli kutsunut koolle valtiovarainministeriön, Postisäästöpankin, Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen edustajat pohtimaan Pohjois-Suomen teollistamisen rahoituskysymystä. Tavoitteena
oli saada rahat kokoon nopeasti.745
Ennen kokousta Sakari Tuomioja laati rahoitusvaihtoehdoista muistion Kekkoselle. Tuomioja jaotteli Pohjois-Suomen rahoitustarpeet kolmeen ryhmään: 1)
rautatieverkon ja metsäteiden rahoittaminen, 2) massatehtaan ja 3) klooritehtaan
ja mahdollisesti samassa yhteydessä rakennettavien sooda- ja kalsiumkloriditehtaiden rahoittaminen. Tähän tarkoitukseen olisi perustettava Pohjois-Suomen
rahoitusosakeyhtiö, jonka osakkeenomistajia olisivat Suomen Pankki, Postisäästöpankki ja Kansaneläkelaitos. Yhtiö päättäisi varojen käytöstä. Tuomiojan mielestä realistinen kokonaistavoite oli 1½ miljardia. Ainakin neljännes Postisäästöpankin talletuskannan lisäyksestä voitaisiin käyttää rahoitusyhtiöön ja lisävaroja
kerättäisiin edellä mainituista valtion rahalaitoksista ja mahdollisina obligaatio-
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lainoina. Ensisijaisesti yhtiö lainoittaisi rautateiden ja metsäteiden rakentamista.
Vaihtoehtoisena mallina Tuomioja esitti lainojen antamista joko yksityisille tai
valtion omistamille yhtiöille teollisuuslaitosten rakentamiseen. Eduskunnan valtuutuksella valtion tulisi taata muille kuin valtiolle annetut lainat. Massatehtaan
rakentaminen piti valmistella huolella esimerkiksi Enso-Gutzeit Oy:n, Veitsiluoto
Oy:n ja Oulu Oy:n kanssa. Tuomioja pohti muistiossaan myös tienrakennushankkeita. Hän toivoi aluksi lisäbudjettiin kuluvalle vuodelle noin miljardin markan
määrärahaa, jonka läpimeno oli Tuomiojan mielestä täysin mahdollista.746
Käydyssä keskustelussa Postisäästöpankin pääjohtaja Teuvo Aura ei kannattanut lisätalousarvioon lisättäviä määrärahoja, koska kokonaan uusien teollisuuslaitosten perustaminen valtion osakepääoman tai lainojen avulla ei ollut perusteltua. Myöskään tämä linjaus ei sopinut valtiontalouden tasapainottamisohjelmaan.
Aura ei uskonut budjetin ulkopuolisista rahastoista irrotettujen varojen käyttömahdollisuuksiin, sillä eduskunta tuskin hyväksyisi käytäntöä. Sen sijaan Aura
puolsi Tuomiojan esittämän uuden teollisuusrahoitusta edistävän toimielimen
perustamista, sillä kyseinen toimielin oli kuulunut myös teollistamiskomitean
ajatuksiin. Tarvittavat varat kerättäisiin arvopapereina ja säästämisen avulla.
Omana ajatuksenaan hän esitti yksityisiltä kerättävien säästöjen ja valtion rahojen
käyttöä.747
Nopeimpana ratkaisuna pidettiin Kansaneläkelaitoksen, Suomen Pankin ja
Postisäästöpankin muodostaman yhteisen rahoituselimen perustamista. Se antaisi
lainat, jolloin valtio huolehtisi lainojen takauksesta. Postisäästöpankki oli valmis
myöntämään lainoja nopeasti sekä valtiolle että yksityisille yrityksille. Pääministeri Kekkonen esitti hankkeen rahoittamiseksi yhtä miljardia lisämenoarvioon
tulopuolelle, minkä jälkeen voitiin lisätä menoja saman verran.748 Kekkosen esitys
tarkoitti niin sanottua Pohjois-Suomen miljardia.
Kyseinen määräraha sisältyi Kekkosen III hallituksen valmistelemaan lisätalousarvioon. Lähetekeskustelussa huhtikuussa 1952 valtiovarainministeri Viljo
Rantala (sd.) korosti, että hallituksen tarkoituksena oli kohentaa Pohjois-Suomen
talouselämää. Kokoomus hyökkäsi rajusti Pohjois-Suomen miljardiin varattua
määrärahaa vastaan, koska työllisyys perustui ennen kaikkea yritysten toimintakykyyn. Parempi vaihtoehto olisi elinkeinoelämän verotuksen pitäminen kohtuul746
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lisella tasolla, jotta sille jäisi pääomia lisäinvestointeihin. Toisaalta kokoomuksessa ymmärrettiin määrärahan asema ensimmäisenä konkreettisena Pohjois-Suomen
teollistamishankkeena. Kaiken kaikkiaan kokoomuksessa oltiin sitä mieltä, että
määrärahaesitys oli laadittu liian epämääräisesti, koska esityksessä ei kerrottu
mihin tarkoitukseen määräraha oli suunniteltu. Myös rahoituksen järjestäminen
oli liian epämääräisen rahoitusyhtiön varassa, koska sitä ei ollut vielä olemassakaan. Koko hanketta pidettiin sosialisointiin viittaavana, mikä ei esimerkiksi Tuure Junnilasta ollut sosiaalidemokraateilta mitenkään erikoista. Mutta maalaisliiton
suunnittelemana se oli hänen mielestään vähintäänkin erikoinen, koska puolueen
pää-äänestäjäkunta halusi olla mahdollisimman vähän tekemissä valtiovallan
kanssa.749
Puunjalostustehtaiden sijoittaminen kehittymättömille alueille ei myöskään
saanut kokoomuksen taholta varauksetonta kannatusta. Esimerkiksi Päiviö Hetemäki ei pitänyt tehtaiden rakentamista puiden kasvualueille välttämättömänä,
mutta hän ei kuitenkaan tyrmännyt ajatusta täysin. Hallitukselta hän toivoi malttia
teollistamispolitiikassaan ja keskittymistä yleisten teollistamisen edellytyksien
parantamiseen.750
SDP:n eduskuntaryhmä ei innostunut Pohjois-Suomen miljardista. Ryhmän
kokouksessa toukokuussa 1952 Väinö Tanner ehdotti määrärahan hylkäämistä ja
sai ryhmässä kannatusta taakseen. Perusteena kielteiseen näkemykseen oli se, että
määräraha näytti hyödyttävän vain maalaisliittolaisia. Seuraavana päivänä hallituksen iltakoulussa määrärahasta pidettiin yhä kiinni. Väinö Tanner ei tähän ratkaisuun tyytynyt, vaan hän yritti seuraavassa eduskuntaryhmän kokouksessa houkutella edustajatovereita kaatamaan Kekkosen hanketta. Hän sai puolelleen Väinö
Leskisen ja Valto Käkelän, mutta Emil Skog ja Eetu Karjalainen puolsivat hallituksen suunnitelmaa. Puolueen puheenjohtaja Skog perusteli myönteistä näkemystään sillä, että puolue oli puhunut teollistamisesta ja sitä Lappi tulisi tarvitsemaan. Ryhmä kallistui Tannerin yrityksestä huolimatta Skogin linjalle.751 Jo tässä
vaiheessa alkoi näkyä SDP:n eduskuntaryhmän jakautuminen Väinö Tannerin ja
Emil Skogin ympärille, mikä johti myöhemmin koko puolueen kahtiajakoon.
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Väinö Tanner jatkoi hankkeen arvostelua eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan arvovallallaan. Hän epäili puheenvuorossaan Pohjois-Suomen
miljardin perusteluja ja siihen sisältyvää rahoitussuunnitelmaa. Tanner harmitteli
sitä, että niin monet olivat ennättäneet innostua suunnitelmasta. Hallitus puolusti
määrärahaa sitkeästi sekä maalaisliittolaisten että sosiaalidemokraattien ministerien puheenvuoroissa.752
Myös kokoomuksen edustajat hyökkäsivät määrärahaa vastaan rajusti. Suunniteltua rahoitusyhtymää haukuttiin "tuulentuvaksi". Kokoomuksen PohjoisSuomen kansanedustajien joukosta löytyi myös asian ymmärtäjiä. Pääministeri
Kekkonen torjui vastauspuheenvuorossaan epäilykset rahoituksen järjestymisestä.
Hänen mielestään oikeiston vastustus määrärahaa kohtaan osoitti selvästi, ettei
Pohjois-Suomen teollistamista kannatettu oikeistopiireissä. Pääministerillä ei
kuitenkaan ollut edes maalaisliiton ryhmän varauksetonta tukea takanaan, sillä
maalaisliiton puheenvuoroissa pelättiin maatalouden joutuvan teollisuusintoilun
takia hyökkäyksen kohteeksi. SKDL:n ryhmä oli suhtautunut valiokunnassa Pohjois-Suomen miljardiin myönteisesti, ja se aikoi pysyä samalla kannalla myös
mahdollisissa äänestyksissä.753
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hallitus yritti estää valtiovarainvaliokunnan
tekemät aluelaajennukset, joiden myötä laki ulottuisi koskemaan myös PohjoisKarjalaa, Savoa ja Keski-Suomea. Kokoomuksen taholta esitettiin koko määrärahan poistamista. Eduskunta hyväksyi valtiovarainvaliokunnan linjaamat aluelaajennukset, eikä kokoomuksen yritys kaataa koko esitystä onnistunut. Eduskunnan
vastauksessa todettiin eduskunnan hyväksyneen määrärahan sillä edellytyksellä,
että rahoitussuunnitelma saataisiin kuntoon.754
Rahoitus järjestyi miljardin markan obligaatiolainalla, jonka rahoittivat Suomen Pankki, Postisäästöpankki ja Kansaneläkelaitos. Määrärahan käytöstä vastasi
rahoitustoimikunta, jonka työhön myös Urho Kekkonen osallistui. 755 Syksyllä
1953 rahoitustoimikunta teki tarkastusmatkan Pohjois-Suomen miljardilla rahoi-
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tettuihin kohteisiin, ja tulokset näyttivät myönteisiltä. Erityistä kiitosta saivat
Simo- ja Iijoen perkaustyömaat.756
Pohjois-Suomen miljardilla yritettiin saada konkreettiset teollistamistoimet
alkuun Pohjois-Suomessa. Sen avulla pyrittiin parantamaan teollisuuden perusedellytyksiä, kuten saamaan liikenneyhteydet vastaamaan paremmin teollisuuden
tarpeita. Myös puunjalostusteollisuuden raaka-ainesaantia pyrittiin parantamaan
uittoväylien kunnostustöillä. Tämän jälkeen pystyttäisiin aloittamaan muut teollistamistoimet, jotka pitkälti keskittyivät puunjalostusteollisuuteen. Koko suunnitelma oli leimallisesti pääministeri Kekkosen hanke, joten suunnitelmat saivat
vastaansa sekä kokoomuksen että sosiaalidemokraattien taholta voimakasta arvostelua. Kun liikenneyhteyksien osalta oli päästy alkuun, alkoi kädenvääntö varsinaisen puunjalostusteollisuuden laajentamismahdollisuuksista.
Keväällä 1957 sosiaalidemokraattien myrskyisän puoluekokouksen jälkeen
eduskunnassa keskusteltiin puunjalostusteollisuusaloitteista. Sosiaalidemokraattien Kalervo Haapasalo totesi aloitteiden paljouden osoittavan, että maaseudulla
kaivattiin kipeästi elinkeinopoliittisia uudistuksia. Haapasalon tietojen mukaan
Mikkelin läänissä väkiluku aleni jo nyt alueen pientilavaltaisuuden ja alhaisen
toimeentulon takia. Haapasalo kyseli pienteollisuuslainojen tilannetta ja epäili
niiden menneen sellaisille seuduille, joilla oli jo runsaasti teollisuutta. Uutta teollisuutta olisi sijoitettava esimerkiksi Mikkelin ja Lapin lääneihin, joissa teollisuutta oli vähän ja muuttoliike runsasta. Mahdollisina toimina hän esitti rautatietariffien alentamista, jotta teollisuuden perustaminen helpottuisi vajaatyöllisyysalueilla.757
Tehtaiden sijoituskysymys herätti tyypillisen eduskuntakeskustelun, jossa tehtaat yritettiin saada omiin vaalipiireihin. Maalaisliiton puheenvuoroissa tehtaat
haluttiin raaka-aineiden lähelle. Sosiaalidemokraatit korostivat vientimahdollisuuksien tärkeyttä eli tehtaiden sijoittamista rannikolle. SDP piti tärkeänä puunja756

”Havaintoja tutustumismatkalla, mikä tehtiin Pohjois-Suomen miljardin työkohteilla.” Liite Rahoitustoimikunnan kokouksen 14.9.1953 esityslistaan. Kansio 21/34. UKA.
757
Ed. Haapasalo (sd.) puunjalostusteollisuusaloitteiden yhteydessä 17.5.1957. VP 1957 PK I, 787–
789. Aloitteet olivat vuosilta 19541957. Ne olivat Lampinen (ml.) ym. n:o 85, Rönkkö (ml.) ym. n:o
105, Hult (sd.) ym. n:o 52, M. Leskinen (ml.) n:o 53, Soininen (ml.) ym. n:o 55, Rytinki (ml.) ym. n:o
109, Halinen (ml.) ym. n:o 114, Haapasalo (sd.) ym. n:o 115, Rankila (ml.) ym. n:o 116, Korsbäck
(rkp.) ym. n:o 117, Nurminen (sd.) ym. n:o 118, Hautala (ml.) ym. n:o 119, Kämäräinen (ml.) ym. n:o
121, Hult (sd.) ym. n:o 122, Jämsén (ml.) ym. n:o 123, Jämsén (ml.) ym. n:o 124, Liedes (skdl.) ym.
n:o 126, Lindblom (sd.) ym. n:o 127 ja Ryhtä (ml.) ym. n:o 128. VP 1957 PK V, 5276. Liedeksen
aloite oli pelkästään kansandemokraattien aloite, Lindblomin aloitteessa oli mukana 33 sosiaalidemokraattia ja yksi kansandemokraatti.
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lostusteollisuuden työllistävää vaikutusta myös hakkuualueilla. 758 Haapasalon
ponsiehdotus rautatietariffien alentamiseksi hyväksyttiin äänin 132–47: porvaripuolueiden kansanedustajat äänestivät vastaan. 759 Vuoden 1958 eduskuntavaalit
lähestyivät, joten kansanedustajat olivat taipuvaisia pitämään omien vaalipiiriensä
kehittämispyrkimyksiä esillä.
Puunjalostusteollisuuden mahdollisuuksiin työllistää vaikutti suuresti se, mitkä olivat alan tuotteiden vientinäkymät. Vuonna 1957 markka jouduttiin devalvoimaan, koska Suomen Pankin valuuttavaranto oli tyhjentynyt. Devalvaation
perimmäisenä syynä oli ratkaista metsäteollisuuden vientivaikeudet.760 Devalvaatio kytkettiin myös Suomen maaseudun elinkeinojen kehittämiskysymykseen.
Kyseisessä tarkoituksessa valmisteltiin kolme lakiesitystä. Jokaisen esityksen teki
puoluepohjaltaan erilainen hallitus, mikä heijastui myös lakiesitysten sisältöön.
Fagerholmin II hallitus toi eduskunnan käsiteltäväksi ensimmäisen esityksen
vientimaksulaista, joka tasoittaisi maan rahataloutta vientitulojen voimakkaasti
kasvaessa. Vientimaksuna kerätyt varat koottaisiin Suomen Pankkiin ja käytettäisiin Suomen Pankin vuonna 1953 myöntämän vekseliluoton maksamiseen. Luoton tultua maksetuksi varoista tehtäisiin rahasto, jota käytettäisiin metsäteollisuuden laajentamiseen ja rakentamiseen vajaatyöllisyysalueilla sekä "muihin maan
luonnonvarojen hyväksikäyttöä edistäviin tarkoituksiin".761 Valtiovarainvaliokunta muutti ehdotusta siten, että rahaston sijasta perustettaisiin yhteisö, jossa osakkaana olisivat vientimaksuja suorittaneet henkilöt ja yhteisöt. Varat käytettäisiin
pelkästään metsäteollisuuden tarpeisiin. Sosiaalidemokraattien vastalauseessa
vaadittiin varojen käyttöä myös muihin tarkoituksiin. Kansandemokraatit esittivät
omassa vastalauseessaan pidätettyjen varojen käyttöä pelkästään valtionyhtiöiden
perustamiseen budjettirahoituksen puitteissa.762
Eduskuntakäsittelyssä äänestettiin joko rahaston tai yhteisön perustamisesta.
Äänin 10087 ajatus yhteisöstä hyväksyttiin, jolloin rahat käytettäisiin pelkästään
metsäteollisuuden hyväksi. Hallituksen valvoman rahaston puolesta äänestivät
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Ed. V. Virtasen (sd.), Jämsénin (ml.) ja Käkelän (sd.) puheenvuorot 17.5.1957. VP 1957 PK I, 775–
776, 790791.
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Äänestys Haapasalon (sd.) ponnesta puunjalostusteollisuusaloitteiden yhteydessä 17.5.1957. VP
1957 PK I, 793; Eduskunnan toivomus toimenpiteistä puunjalostusteollisuuden kehittämiseksi
17.5.1957/Toiv.al. miet. n:o 87. VP 1957 A V; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 87/Toiv.al. miet.
n:o 87. VP 1957 A V.
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Jensen-Eriksen 2007, 44.
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HE n:o 24. VP 1957 A I.
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Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 78/HE n:o 24 ja vastalause I ja II valtiovarainvaliokunnan
mietintöön n:o 78/HE n:o 24. VP 1957 A I.
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kaikki paikalla olleet sosiaalidemokraatit ja kansandemokraatit.763 Lain kolmannessa käsittelyssä valtiovarainministeri Nils Meinander (rkp.) piti lain hyväksymistä välttämättömänä, jotta työllisyyden ja talouselämän hoitaminen onnistuisi.
Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan laki kuitenkin vaati perustuslain mukaista säätämisjärjestystä. Eduskunnasta ei löytynyt 5/6 enemmistöä, jotta laki
olisi voitu hyväksyä perustuslain vaatiman kiireellisen säätämisjärjestyksen mukaisesti. Tämän jälkeen äänestettiin lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja
hyväksymisen jälkeen lepäämään jättämisestä. Lakiesitys tuli hylätyksi äänin
7295. Lakiesitys kaatui lähes kaikkien kokoomuksen ja kansandemokraattien
kansanedustajien äänillä sekä muiden puolueiden hajaäänillä.764
Toinen yritys oli osana Sukselaisen I hallituksen valmistelemaa hätäohjelmaa.
Edellisessä Fagerholmin II hallituksen esityksessä oli pyritty siihen, että vientimaksuvaroja olisi käytetty valtion velan lyhentämiseen, mutta tällä kertaa lain
avulla oli tarkoitus kerätä pääoma, joka kokonaisuudessaan käytettäisiin uuden
metsäteollisuuden rakentamiseen vajaatyöllisyysalueille. Ajatuksena oli periä
kaikista vientituotteista vientimaksua, jos vientihintojen ulkoisessa arvossa tapahtuisi muutoksia. Saadut varat hallitus halusi sijoittaa Suomen Pankin tilille, josta
ne otettaisiin käyttöön aikaisintaan vuonna 1960. Valtiovarainvaliokunta muutti
lakiesitystä valtion taloustilanteeseen vedoten. Kun vuoden 1953 vakautuslaina
oli kokonaisuudessaan maksettu, siirryttäisiin käyttämään kerättyjä varoja hallituksen esittämällä tavalla. Kokoomuksen ja maalaisliiton valiokuntaedustajien
vastalauseissa haluttiin laki hyväksyttäväksi hallituksen esittämässä muodossa.
Kansandemokraatit olivat johdonmukaisesti aikaisemmalla linjallaan, että rahat
käytettäisiin uusien valtionyhtiöiden perustamiseen.765
Eduskuntakäsittelyn aluksi pääministeri V. J. Sukselainen puhui hallituksensa
laatiman esityksen puolesta: hän piti sitä merkittävänä avauksena, jolla pyrittiin
luomaan pysyviä työpaikkoja suurille ikäluokille. Hän laski, että hyväksymällä
hallituksen esityksen eduskunnalla olisi kolmen vuoden päästä käytettävissään
parikymmentä miljardia markkaa. Pääministeri piti valitettava valtiovarainvaliokunnan päätöstä, jonka mukaan ensin olisi maksettava Suomen Pankin myöntämä
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Äänestys 25.6.1957. VP 1957 PK II, 12271228.
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto n:o 3 17.4.1957. Liite valtiovarainvaliokunnan
mietintöön n:o 78. VP 1957 A I; Valtiovarainministeri Meinanderin puheenvuoro 28.6.1957 ja äänestys 28.6.1957. VP 1957 PK II, 1273, 1280; Edusk.vast./HE n:o 24. VP 1957 A I.
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HE n:o 58. VP 1957 1957 A I; He n:o 58 lähettäminen valtiovarainvaliokuntaan. VP 1957 PK II,
1563; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 97/HE n:o 58. VP 1957 A I; Vastalauseet I, II ja III valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 97/HE n:o 58. VP 1957 A I.
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vakauslaina, ennen kuin varoja sai käyttää hallituksen esittämässä tarkoituksessa.
Kansandemokraatit katsoivat koko vientimaksulain osaksi devalvaatioon valmistautumista. He eivät voineet hyväksyä devalvaatiota sinänsä, koska se heikensi
köyhimpien asemaa Suomessa. SKDL:n oma linjaus oli, että vientimaksuja oli
perittävä parhaiten kannattavilta yrityksiltä joka tapauksessa ilman mitään devalvaatiolupauksia.766
Vientimaksulaki sai tukea kokoomuksen taholta ja puolueessa toivottiin, että
uuden metsäteollisuuden rakentaminen vajaatyöllisyysalueille alkaisi nopeammin
kuin vasta vuonna 1960. Sosiaalidemokraatit toivoivat yhä Fagerholmin II hallituksen esitystä vientimaksulain rungoksi: ensin maksettaisiin vakautuslaina ja sen
jälkeen varoja käytettäisiin muihin tarkoituksiin. Hallituksen esityksestä poiketen
SDP halusi laajentaa varojen käytön yhä myös muuhun teollisuuteen kuin pelkästään puunjalostusteollisuuden kehittämiseen. 767 Myös jälkimmäinen ajatus oli
ollut Fagerholmin II hallituksen esityksessä.
Suuressa valiokunnassa saatiin aikaan kompromissi, jonka mukaan ensin
maksettaisiin puolet vakautuslainasta ja sen jälkeen varat käytetäisiin 1.7.1958
alkaen halpakorkoisina lainoina etenkin vajaatyöllisyysalueiden metsäteollisuuden ja "muihin maamme luonnonvarojen hyväksikäyttöä edistäviin tarkoituksiin".768 Suuren valiokunnan käsittelyn jälkeen valtiovarainministeri Martti Miettunen ei puheenvuorossaan hyväksynyt suuren valiokunnan linjausta, jossa laajennettiin laki koskemaan myös muuta elinkeinotoimintaa, sillä ajatus vesittäisi
kokonaan hallituksen alkuperäisen tarkoituksen. Kokoomuksesta ehdotettiin koko
esityksen poisvetämistä, koska se oli saanut suuressa valiokunnassa niin epäilyttävän muodon.769 Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valtiovarainministeri Miettunen
esitti lain hyväksymistä hallituksen esityksen muodossa, mutta suuren valiokunnan muotoilu hyväksyttiin äänin 8382.770
Maalaisliitolle vientimaksulaki oli ollut tärkeä. Johannes Virolainen piti lakia
välttämättömänä, koska maatalous ei kykenisi koko maa huomioiden työllistä766
Pääministeri Sukselaisen (ml.), ed. Partasen (ml.), R. Virtasen (skdl.) ja Koivusen (skdl.) puheenvuorot 23.8.1957. VP 1957 PK II, 1620, 16241625, 1627; SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja
24.9.1957 ja 25.9.1957. Mf 24. Kansan Arkisto; Ed. Hietasen (skdl.) puheenvuoro 1.10.1957 vuoden
1958 tulo- ja menoarvion lähetekeskustelussa. VP 1957 PK II, 1826.
767
Ed. Raipalan (kok.) ja Hiltusen (sd.) puheenvuorot 23.8.1957. VP 1957 PK II, 16281630.
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Suuren valiokunnan mietintö n:o 84/HE n:o 58. VP 1957 A I.
769
Valtiovarainministeri Martti Miettusen (ml.) ja ed. Junnilan (kok.) puheenvuorot 29.8.1957. VP
1957 PK II, 1656.
770
Äänestys 29.8.1957. VP 1957 PK II, 1682; Edusk.vast./HE n:o 58. VP 1957 A I. Kolmannessa
käsittelyssä laki hyväksyttiin äänin 12745. VP 1957 PK II, 17181719.
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mään enää suurempaa määrää ihmisiä. Uusia tiloja voitiin perustaa vain Pohjoisja Itä-Suomeen. Maaseudun kasvava väestö olisi sijoitettava teollisuuteen ja muihin teollistuneisiin elinkeinoihin. Teollistamista vaivasi kuitenkin pääomanpuute,
joka ratkeaisi maalaisliiton esityksellä, jossa vientimaksulain avulla syntyviä
pääomia sijoitettaisiin metsäteollisuuteen. SDP ja eräät oikeistopiirit olivat tyrmänneet esityksen, minkä johdosta Virolainen piti sosiaalidemokraattien teollistamispuheita sanahelinänä. Eduskunnan säätämä vientimaksulaki oli voimassa
vuoden 1958 kesäkuun viimeiseen päivään saakka. Virolainen oli sitä mieltä, ettei
maalaisliiton kannattanut pyrkiä lain jatkamiseen, koska kommunistit suunnittelivat siitä metsäteollisuudelle erityisen haitallista pysyvänluonteista vientimaksuveroa.771 Virolainen oli oikeassa SKDL:n pyrkimyksistä, sillä ajatus vientimaksujen
keräämisestä kuului muun muassa SKDL:n teollistamisohjelmaan.772
Von Fieandtin hallitus teki keväällä 1958 vientimaksuista kolmannen lakiesityksen, joka erosi eduskunnan aikaisemmin hyväksymästä. Esityksen mukaan
valtioneuvostolla oli oikeus myöntää lainoja vuoden 1958 heinäkuun alusta lukien,
mutta sen oli saatava lausunto asettamaltaan neuvottelukunnalta. Eduskuntakäsittelyssä SKDL:n taholta epäiltiin, ettei von Fieandtin hallituksen esityksen jälkeen
vajaatyöllisyysalueille vientimaksuvaroja juuri heruisi. Tämä pelko oli kuitenkin
turha, sillä esityksen ensimmäisessä pykälässä määriteltiin varojen käyttötarkoitus
täsmälleen samaksi kuin syksyllä 1957 hyväksytyssä laissa. Laki hyväksyttiin
ilman äänestyksiä.773 Ennen lain käsittelyä hallitus oli jälleen kaatunut, ja uutena
hallituksena aloitti toimintansa pääjohtaja Reino Kuuskosken virkamieshallitus.
Hallituksen vaihdos ja kesän 1958 vaalien läheisyys tekivät kansanedustajat varovaiseksi, eikä repiviä kannanottoja esitetty.
Ajatus kerätä vientimaksun avulla pääomia maan teollistamiseksi olisi ollut potentiaalinen suunnitelma. Devalvaation myötä syntyneet vientivoitot olisivat voineet kuumentaa Suomen taloustilannetta ja aiheuttaa voimakkaan inflaation.
Suunnitelman mukaisesti toimittaessa varat olisivat menneet uusiin investointeihin, eli sillä tavalla olisi luotu uutta tuotantokapasiteettia ja ratkaistu ainakin osit771

Johannes Virolainen, ”Tämä on maalaisliiton kanta vientimaksulakiin 4.1.1958”. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 159. KA.
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SKDL:n V liittokokouksen hyväksymä teollistamisohjelma 4.4.–7.4. 1958. Hentilä 1974, 96–97.
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Neuvottelukuntaan kuuluivat edustajat muun muassa Kauppa- ja teollisuusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Suomen Pankista, Metsähallitukselta, metsäteollisuudesta, yksityismetsänomistajista
ja kaivosteollisuudesta. HE n:o 183. VP 1957 A III:I; Ed. Puhakan (skdl.) puheenvuoro 30.5.1958. VP
1957 PK V, 4760; Kolmas käsittely 5.6.1958 VP 1957 PK V, 4918.
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tain suurten ikäluokkien aiheuttama paine työmarkkinoilla. Lain osalta käytiin
tyypillistä ideologista kamppailua. Fagerholmin II hallituksen ensimmäinen yritys
torjuttiin vaatimalla perustuslain säätämisjärjestystä ja Sukselaisen vähemmistöhallituksen ehdotus vesitettiin valiokuntakäsittelyssä. Puolueiden riidellessä asiapolitiikka ei edistynyt. Pelkästään yksittäisten teollisuuslaitosten saaminen maaseudulle tuotti suuria vaikeuksia, kuten seuraavaksi käsiteltävä Kemijärven sellutehtaan perustaminen selkeästi osoittaa.
Koillis-Lapin alue oli yksi vaikeimmista työttömyysalueista Pohjois-Suomessa.
Jo teollistamiskomitea oli nostanut mietinnössään Kemijärven yhdeksi puunjalostusteollisuuden sijoitusvaihtoehdoksi. Esimerkiksi vesivoiman osalta alueelta
löytyi runsaasti rakentamatonta kapasiteettia. Ongelmana olivat kuitenkin heikot
kulkuyhteydet ja rahoituksen järjestyminen. Kemijärvelle sijoitettavan massatehtaan kannalla olivat komitean jäsenistä Vilho Väyrynen (sd.), Martti Miettunen
(ml.) ja Eeno Pusa (sd.).774
Keskustelu Kemijärvelle perustettavasta puunjalostusteollisuudesta nousi uudelleen esille 1950-luvun puolivälissä. Torniojokilaaksossa sijaitsevan puunjalostusteollisuuden laajennushankkeet vaikeuttivat Kemijärven suunnitelmien toteutumista. Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmään pyrittiin vaikuttamaan
asian tiimoilta. Insinööritoimisto Kaarlo Amperlan laatimassa suunnitelmassa
todettiin, että kuljetuskustannukset olivat sisämaassa, kuten Kemijärvellä, 32
prosenttia suuremmat kuin rannikolla ja paperin tuotantokustannukset kolme
prosenttia korkeammat merenrantasijoitukseen verrattuna. Työllisyystilanteen
osalta suunnitelmassa todettiin, että tehdas työllistäisi 1 200 henkeä. Yhteensä
työllisyysvaikutus olisi sen ajan hakkuu- ja kuljetusmenetelmillä 10 000 henkeä,
joista suurin osa metsätöissä. Tulevaisuudessa työvoiman tarve todennäköisesti
pienenisi.775 Kannattavuusnäkökulmien takia kokoomuksessa suhtauduttiin kielteisesti Kemijärven tehdassuunnitelmaan.
Kemijärven tehdas oli leimallisesti maalaisliiton projekti, jota puolue tuki koko 1950-luvun ajan. Esimerkiksi helmikuun alussa 1957 Rovaniemellä oli järjestetty neuvottelukokous, jossa maalaisliiton keskushallituksen aloitteesta oli poh774

Kom. miet. 1951:12, 36–37; H. A. Kanniston eriävä mielipide. Kom. miet. 1951:12, 126; Vilho
Väyrysen, Martti Miettusen ja Eeno Pusan eriävä mielipide. Kom. miet. 1951:12, 126; Eeno Pusan
eriävä mielipide. Kom. miet. 1951:12, 127–28.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 23.5.1956. Kansio Ca5. PTA; Kaarlo Amperla, ”Pohjois-Suomeen perustettavasta puunjalostustehdas”. Kansio Ca5. PTA.
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dittu Pohjois-Suomen teollistamista. Kunnallisjärjestöjen edustajat olivat odottaneet puolueen keskushallitukselta ja eduskuntaryhmältä aktiivista otetta Tornion
Röyttään, Kemijärvelle ja Taivalkoskelle ehdotettujen puunjalostustehtaiden osalta. Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunta suositteli keskushallitukselle,
että aluksi tehtäisiin puunjalostustehtaiden kokonaissuunnitelma ja sen jälkeen
päätökset asiasta maaliskuun alussa. Päätöksenteon koittaessa maaliskuussa Ahti
Karjalainen esitti keskushallitukselle suunnitelmaa, jossa tehtaiden sijoituspaikoiksi esitettiin Pohjois-Suomen osalta Kemijärveä, Taivalkoskea ja Torniota. ItäSuomeen suunnitelluista tehtaista sovittiin vain, että ne tulisivat Etelä-Savoon,
Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Keskushallitus hyväksyi Karjalaisen ehdotuksen yksimielisesti ja päätti antaa asian kauppa- ja teollisuusministeri Kauno
Kleemolan valmisteltavaksi.776
Kemijärven tehdashankkeeseen liittyi vahvasti Puu-Lappi Oy, jonka perustajajäseniä olivat maalaisliittolaiset M. O. Lahtela ja Olavi Lahtela. Yrityksen tarkoituksena oli saada Kemijärvelle puunjalostusteollisuutta.777 Suunnitelmat olivat
kaatua henkilökiistoihin, joita muun muassa Matti Kekkonen pyrki selvittämään.
Henkilökysymysten lisäksi kiistan aiheena oli valtion ja yksityisen pääoman välinen suhde hankkeen rahoituksen osalta. Selvityksensä yhteydessä Matti Kekkonen tuli siihen tulokseen, että hankkeen kariutuminen olisi maalaisliitolle suuri
propagandatappio, jota muut puolueet suorastaan odottivat. Ratkaisuna kiistaan
Matti Kekkonen ehdotti, että Puu-Lappi Oy:stä muodostettaisiin valtionyhtiö.778
Puu-Lappi nousi esille myös eduskunnassa budjettikeskustelun yhteydessä.
Kansandemokraattien Toivo Friman oli sitä mieltä, että teollistamiskeskustelussa
oli menty jo liian pitkälle, kun Kemijärven tehdassuunnitelmassa oli kyse ainoastaan yhden miehen yrityksestä päästä eduskuntaan. M. O. Lahtela tyrmäsi Frimanin väitteet. Hän piti ihmeellisenä sitä, että maalaisliiton väitettiin koko ajan
vastustavan teollistamista. Nyt kun se viimeinkin yritti harjoittaa teollistamista
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Pohjois-Suomessa, sekään ei muille puolueille kelvannut. 779 Huhtikuussa 1958
Puu-Lappi Oy haki tukea maalaisliiton eduskuntaryhmältä puunjalostusteollisuuden perustamiseksi Lappiin. Ryhmä suhtautui asiaan positiivisesti.780 Kemijärven
tehdasta voidaan pitää M. O. Lahtelan ja hänen poikansa Olavi Lahtelan projektina, joka sai myös maalaisliiton tuen taakseen. Suunnitelma eteni kuitenkin hitaasti.
Fagerholmin III hallitus sai sen verran tehtaan rahoitusta eteenpäin, että vuoden 1959 budjettiin oli kuulunut Veitsiluoto Oy:lle myönnetty 300 miljoonan
markan laina, joka oli tarkoitus käyttää Kemijärvelle rakennettavaan puunjalostustehtaaseen. Se myönnettiin työllisyyden turvaamiseksi tarkoitetun avustuslainan muodossa. 781 Johannes Virolainen oli muistamansa mukaan ehdottanut kyseistä määrärahaa, johon kauppa- ja teollisuusministeri Onni Hiltunen oli suhtautunut kielteisesti. Vastustuksesta huolimatta hallitus kuitenkin suostui Virolaisen
mielestä varsin pieneen määrärahaan. 782 Sama määräraha nousi esille vuoden
1959 lisätalousarvion yhteydessä.
Sukselaisen II hallituksen suunnitelmana oli käyttää Veitsiluoto Oy:lle myönnetty 300 miljoonan määräraha Koillis-Lapin tehtaan perustamiseen. Yleiskeskustelussa SDP piti tehdasta kannattamattomana. Tehtaan puolestapuhuja Olavi Lahtela totesi hallituksen tässä tapauksessa toteuttavan vain eduskunnan tahtoa. Tästä
todisteena oli Fagerholmin III hallituksen esittämä määrärahaa koskeva kiirehtimiskirjelmä, joka oli saanut tukea maalaisliiton, SKDL:n, SDP:n ja SDP:n opposition eduskuntaryhmien puheenjohtajistolta sekä kaikkien puolueiden Oulun ja
Lapin läänien kansanedustajilta. Lahtela toivoi, että tehtaan rakentamiseen päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Toive toteutui, sillä eduskunta hyväksyi määrärahan sosiaalidemokraattien kannattamattomuuspuheista huolimatta.783
Kemijärvi Oy:n perustava yhtiökokous oli maaliskuussa 1961. Yhtiöstä tuli
valtionyhtiö, jonka osakepääoman kokonaismäärä oli 25 miljoonaan markkaa.
779

Ed. Frimanin (skdl.) ja M. O. Lahtelan (ml.) puheenvuorot 2.10.1957 vuoden 1958 tulo- ja menoarvion lähetekeskustelussa. VP 1957 PK II, 1872, 1912.
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Maalaisliiton eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunnan pöytäkirja 10.4.1958 ja Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 15.4.1958. Mf 47. KMA.
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HE n:o 28, 469. VP 1958 AK III; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31/HE n:o 28, 164 ja
Edusk.vast./HE n:o 28. VP 1958 AK III.
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Virolainen 1969, 362; Johannes Virolaisen muistiinpanot, ”Syksy 1964”. Johannes Virolaisen
kokoelma kansio 105. KA.
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Kauppa- ja teollisuusministeri A. Karjalaisen (ml.) puheenvuoro 27.11.1959. VP 1959 PK II,
15701572; Ed. Haapasalon (sd.) ja Lahtelan (ml.) puheenvuorot 21.12.1959. VP 1959 PK II,
21592160, 21712172. Määräraha hyväksyttiin ilman äänestyksiä 22.12.1959. VP 1959 PK II,
21842186; Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1959, 57. VP 1960 A IV.
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Valtion osuus osakkeista nousi perustamisvaiheessa 91,8 prosenttiin. Muut osakkaat olivat rahalaitokset (2,4 %), yksityiset sijoittajat (5,1 %) ja kunnat (0,7 %).
Tuotanto oli tarkoitus aloittaa kesällä 1965.784
Keväällä 1966 käytiin kädenvääntöä Savon Sellun kohtalosta. Johannes Virolaisen mielestä Savon Sellu Oy oli tyypillinen esimerkki keskustapuolueen onnistuneesta politiikasta, sillä valtiolla ei olisi ollut rahaa ja vaalien jälkeen vasemmistoenemmistöinen eduskunta ei sitä olisi yksityisille yrityksille antanut. Keskustapuolueen politiikka oli hänen käsityksensä mukaan tarkoituksenmukaisin, koska
puolue sovelsi tilanteeseen parhaiten sopivaa teollistamismenetelmää. Keskustapuolueen yleisestä linjauksesta hän korosti, ettei puolue hyväksynyt näkemystä,
jossa valtion yritystoiminta olisi itseisarvoltaan arvokkaampaa kuin yksityinen
omistusoikeus. Virolainen arvosteli muiden porvari- ja vasemmistopuolueiden
suhtautumista kehitysalueiden kehittämiseen ja piti sitä liian maailmankatsomuksellisena. Vasemmistopuolueiden mielestä yksityisyrittäjyyttä ei saanut tukea.
Myös porvaripuolueet olivat Virolaisen mielestä lyhytnäköisiä vastustaessaan
valtion teollisuuden laajennuksia kehitysalueille. Ne eivät ottaneet huomioon
valtakunnallisia kokonaisvaikutuksia tuijottaessaan pelkästään kannattavuuslukuihin.785
Savon Sellu Oy:ssä oli kyse kokoomuksen Onni Karttusen ajamasta tehdashankkeesta, joka joutui vaikeuksiin heikon osakemyynnin takia. Tilannetta
yritettiin helpottaa Karjalaisen I hallitus esityksellä, jossa valtio takaisi yhtiön
lainoja. Puolueet suhtautuivat aluksi suunnitelmaan myönteisesti. Esitys läpäisi
valiokuntakäsittelyn, vaikka kokoomuksessa epäiltiin vasemmistopuolueiden
hyökkäävän Karttusta vastaan. 786 Eduskuntakäsittely käytiin toukokuun lopulla
1963. Yksimielisyys vaihtui kiistelyksi yksityiselle teollisuudelle annettavan valtiontakauksen vaaroista, ja lisäksi vasemmisto epäili valtiovarainministeri Karttusen jääviyttä asiassa. Kansandemokraatit menivät niin pitkälle, että vaativat lain
perusteluihin maininnan jääviydestä, mutta se äänestettiin nurin porvaripuoluei-
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Metsätaloudellinen Aikakauslehti N:o 6–7 1963, 280.
Virolainen 1969, 363–365, 392.
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HE n:o 33. VP 1963 A I; SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 24.5.1963. Mf 30.
Kansan Arkisto; SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 9.5.1963. Mf 47. TA; Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 24.5.1963. Kansio Ca9. PTA; Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 15/HE n:o 33. VP 1963 A I.
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den äänillä. Valtiontakaus sinänsä tuli hyväksytyksi valtionvarainvaliokunnan
näkemyksen mukaisesti.787
Myöhemmin vasemmistopuolueet alkoivat vaatia Savon Sellun muuttamista
valtionyhtiöksi. Puolueen kanta oli, että vain tässä tapauksessa valtio ryhtyisi
ostamaan yhtiön osakkeita. Kumpikaan ei ollut kuitenkaan valmis kaatamaan
koko hanketta, koska esimerkiksi Pohjois-Savon sosiaalidemokraatit olivat siinä
uskossa, että tehdas oli tulossa Kuopioon. 788 Vuoden 1965 tulo- ja menoarvion
yhteydessä suunnitelma toteutui, kun valtiovarainvaliokunta päätyi sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton aloitteiden pohjalta ratkaisuun, jossa valtiosta tuli
enemmistöosakas Savon Sellu Oy:ssä. Päätös sai kokoomuksessa vastarinnan
heräämään. Osa puolueen eduskuntaryhmästä ei pitänyt tarkoituksenmukaisena
vastustaa tätä hanketta, sillä yksityisten aloittama teollisuusaloite ei vain ollut
kantanut riittävän pitkälle. Valtiovarainvaliokunnassa tehty muutos valtionyhtiön
suuntaan ei mennyt kivuttomasti läpi. Eduskunta äänesti sosiaalidemokraattien ja
kokoomuksen ponsien välillä, joissa kyse oli määrärahan myöntämisestä (sd.) tai
Savon Sellun maininnan poistamisesta (kok.). Määräraha säilyi äänin 14445.
Sosiaalidemokraatit pitivät tätä puolueen voittona.789 Seuraavana kesänä kokoomuksen puoluevaltuustossa rahoitusta vastustanut Timo Mäki nosti asian uudelleen esille ja piti sitä kokoomukselle periaatteellisesti tärkeänä kysymyksenä:
kannattiko puolue yksityisyrittäjyyttä vai ei? Hän sai tukea näkemyksilleen, mutta
toisaalta pelättiin kielteisen suhtautumisen johtavan siihen, ettei kukaan PohjoisSavossa äänestäisi enää kokoomusta.790
Hallitus valmisteli lakiesityksen, joka tyrmäsi valtionyhtiösuunnitelman. Esityksessä toivottiin Savon Sellu Oy:n saavan valtion takauksen enintään 60 miljoonan markan lainasummalle. Valtiovarainvaliokunta piti hallituksen esitystä
tärkeänä kehitysaluepolitiikan toteuttamisen kannalta ja hyväksyi esityksen pienillä korjauksilla. Se rajasi takaukset koskemaan lainoja, joiden takaisinmaksuai787
Ed. Ilaskiven (kok.), Kilven (skdl.), Turusen (kok.) ja Väänäsen (ml.) puheenvuorot ja äänestys
24.5.1963. VP 1963 PK I, 1044–1050; Edusk.vast./HE n:o 33. VP 1963 A I.
788
SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 28.11.1963 ja 10.9.1964. Kansio Ca 5. Kansan Arkisto;
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 28.1.1965. Mf 47. TA.
789
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 72a/HE n:o 80, 63. VP 1964 AK II; Perustelu Savon Sellun
vuoden 1965 talousarvion määrärahavaraukseen. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 123. KA;
Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 21.1.1965 ja valtuuskunnan pöytäkirja 21.1.1965. Kansio
Ca10. PTA; Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 28.1.1965. Kansio Ca11; Äänestys 28.1.1965.
VP 1965 PK II, 2206, 22172218; Kertomus SDP:n eduskuntaryhmän toiminnasta 1965, 44–45. Mf
45. TA.
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Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 21.6.1965. Kansio Cc8. PTA.
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ka oli maksimissaan 20 vuotta. Valiokunta ei ollut päätöksestä yksimielinen, sillä
valiokunnan vasemmistopuolueiden edustajat pitivät tämänkaltaista valtiontakausta merkittävänä periaatteellisena ratkaisuna, jonka seurauksena myös muita
vastaavia laitoksia oli tuettava samalla tavalla. Metsäliitto ja Kuopion seutu eivät
ansainneet niin suuria tukipalkkioita kuin hallitus oli esittämässä. Sopiva tukimäärä olisi kehitysaluelakien puitteissa annettava tuki. He esittivät myös tehtaan rakentamista kokonaan valtionyhtiöksi, jotta takauksesta ei tulisi vaarallista ennakkotapausta.791 Hallituksen esityksellä pyrittiin estämään Savon Sellun muotoutuminen valtionyhtiöksi.
Vuoden 1965 lopulla molemmat vasemmistopuolueet yrittivät palauttaa
suunnitelman valtionyhtiöksi, mutta yritykset kilpistyivät porvarihallituksen
enemmistöön eduskunnassa.792 Sosiaalidemokraatit eivät lannistuneet ja jatkoivat
selvityksiä tehtaan muuttamisesta valtionyhtiöksi. Suomen Pankin pääjohtaja
Klaus Waris totesi SDP:n eduskuntaryhmälle, että hallitus oli sijoittamassa yhteiskunnan varoja heikosti tuottavaan kohteeseen Savon Sellu Oy:n osalta, mutta
valtioenemmistöinen yhtiö tulisi vielä kalliimmaksi. 793 Viikon päästä SDP:n
eduskuntaryhmän työvaliokunta sai tiedon, että valiokuntakäsittelyssä hylättiin
äänin 4–3 vasemmiston ehdotus valtionyhtiöiden ja valtion omistuksesta Savon
Sellussa. Puolueen eduskuntaryhmä päätti vielä yrittää saada tehdasta valtionyhtiöksi yhteistyössä kansandemokraattien kanssa. Helmikuussa vasemmisto yritti
yhteisvoimin saada Savon Sellu Oy:n kehitysaluelakien mukaiseen kuosiin, mutta
tämäkin yritys epäonnistui.794
Eduskuntakäsittely pääsi vauhtiin helmikuussa 1966 eduskuntavaalien lähetessä. Kokoomuksen puheenvuoroissa korostettiin hallituksen esityksen huomattavia parannuksia edellisvuotiseen valtioenemmistöisen yhtiön suunnitelmaan
nähden. Tämänkertainen esitys oli valtiontalouden kannalta huomattavasti kevyempi, koska taloudellisen vastuun kantaisi Metsäliitto. Kansandemokraatit pitivät
791

Pöytäkirja valtioneuvoston neuvottelusta 12.10.1965. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 124.
KA; HE n:o 120. VP 1965 A III:1; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 85/HE n:o 120. VP 1965 A
III:1; Vastalause I valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 85/HE n:o 120. VP 1965 A III:1.
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Ed. Hugo Mannisen (skdl.) puheenvuoro 28.12.1965 vuoden 1966 tulo- ja menoarvion Pl:19 yleiskeskustelun yhteydessä. VP 1965 PK III, 2338; Ed. Haapasalon (sd.) ehdotus uudeksi momentiksi
29.12.1965 vuoden 1966 tulo- ja menoarvion 19:Pl:n yleiskeskustelun yhteydessä. VP 1965 PK III,
2367.
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SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 20.1.1966. Mf 84. TA.
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SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 27.1.1966. Mf 84. TA; SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 27.1.1966. Mf 84. TA; SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 3.2.1966.
Mf 84. TA.
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hallituksen suunnitelmaa puunjalostusteollisuuden yrityksenä kiristää itselleen
poliittisten voimien avustuksella kohtuuttoman suuria taloudellisia etuja. SKDL
oli aina kannattanut Pohjois-Savon teollisuushankkeita, mutta ne piti toteuttaa
valtionyhtiöinä. Keskustapuolue yritti saada myös vasemmiston hallituksen esityksen taakse, koska Pohjois-Savo tarvitsi työpaikkoja ja tehtaan omistajina oli
myös tavallista työväkeä. Tehtaalle suunnitellut edut eivät suuntautuneet puunjalostusteollisuudelle, kuten vasemmiston taholta väitettiin. Kumpikaan vasemmistopuolueista ei innostunut keskustapuolueen vetoomuksesta.795 SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnassa pohdittiin mahdollisuutta äänestää esitys vaalien yli,
koska metalliteollisuus tarvitsisi enemmän valtion subventioita kuin puunjalostusteollisuus. Rafael Paasio ei aikonut olla mukana kaatamassa hallituksen esitystä.
Niinpä työvaliokunta päätti siirtää päätöksen ryhmän kokoukseen ennen lain kolmatta käsittelyä.796 Paasio alkoi jo valmistautua mahdolliseen hallitusyhteistyöhön eikä halunnut turhaan ärsyttää keskustapuoluetta.
Eduskuntakäsittely jatkui yleiskeskustelulla 18.2.1966. SDP piti koko hallituksen esitystä pelkästään keskustapuolueen poliittisena pelinä, jossa tavoitteena
oli saada yhdessä muiden porvaripuolueiden kanssa Savon Sellusta yksityisyritys
valtionyhtiön asemasta. Esitystä pidettiin yrityksenä ratkaista puunjalostusteollisuuden kustannuskriisi tukemalla valtion varoin Metsäliittoa. SDP yritti vielä
saada eduskunnan muuttamaan esityksen valtionyhtiöksi, mutta esitys kaatui äänin 97–82. Äänestys noudatteli hallituksen ja opposition mukaista jakoa.797 Kun
tehtaan saaminen valtionyhtiöksi ei onnistunut, vasemmistopuolueet yrittivät vielä
kerätä mahdollisimman paljon huomiota kevään vaaleja ajatellen, jotta kansalle
jäisi puolueista teollisuusmyönteinen kuva. Molemmat puolueet laativat tehtaan
rakentamista kiirehtivän ponnen, ja SDP:n ponsi hyväksyttiin äänin 10772. 798
Tehtaan rakentaminen alkoi lopulta maaliskuussa 1967.799
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Ed. Turusen (kok.), Valkaman (kok.), V. J. Rytkösen (skdl), Pekkarisen (kesk.) ja Kaasalaisen
(kesk.) puheenvuorot 15.2.1966. VP 1965 PK III, 2591–2599.
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SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 17.2.1966. Mf 84. TA.
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Ed. Terästön (sd.) ja Haapasalon (sd.) puheenvuorot 18.2.1966. VP 1965 PK III, 2614–2615; Äänestys 18.2.1966. VP 1965 PK III, 2620–2621; Suuren valiokunnan mietintö n:o 204/HE n:o 120. VP
1965 A III:1. Suuri valiokunta ei ollut muuttanut valtiovarainvaliokunnan mietintöä n:o 85/HE n:o 120.
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SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 22.2.1966. Mf 30. Kansan Arkisto; SDP:n
eduskuntaryhmän pöytäkirja 22.2.1966. Mf 84. TA; VP 1965 PK III, 26442647 ja äänestys, 2650;
Virolainen 1969, 392.
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Vihola 2007, 711; Jensen-Eriksen 2007, 255; Isohookana-Asunmaa 2006, 51; Tehdas on toiminnassa yhä. Sen omistaa Powerflute Oy, joka otti Savon Sellun haltuunsa vuoden 2005 alussa. Lähtee-
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Puunjalostusteollisuus kuului keskeisenä osana maalaisliiton maaseudun elinkeinojen kehittämispolitiikkaan 1950- ja 1960-luvulla. Muilta puolueilta ei tukea
tullut. Kokoomus vastusti suunnitelmia, jos tavoitteena oli valtionyhtiön perustaminen. Samoin kokoomus vastusti Urho Kekkoseen henkilöityneitä kehityshankkeita. Tämä tuli esille, kun Kekkonen yritti kehittää maaseudun olosuhteita suotuisimmiksi teollistamisen näkökulmasta niin sanotun Pohjois-Suomen miljardin
avulla. Jos laajennuksia pyrittiin viemään läpi yksityisen yrityksen pohjalta, hanketta vastustivat vasemmistopuolueet. Vaikka puolueiden välillä oli ohjelmien
puitteissa vallinnut yksimielisyys maaseudun elinkeinojen kehittämistarpeesta,
käytännön suunnitelmiin se ei ulottunut.
Savon Sellun ja Kemijärven puunjalostustehtaan tapaukset osoittavat, miten
vaikeaa oli päästä yksimielisyyteen edes yhden yksittäisen tehtaan perustamisesta.
Puolueiden ideologiset päämäärät törmäsivät yhteen, kun vasemmistopuolueet
pyrkivät harjoittamaan valtiojohtoista teollistamispolitiikkaa ja kokoomus ei periaatteessa halunnut lisätä valtion omistamaa teollisuustoimintaa. Maalaisliittokeskustapuolue kannatti sekä valtionyhtiöitä että yksityisyrittäjyyteen pohjautuvia
hankkeita. Se ei ollut niin voimakkaasti sidottu poliittisiin ideologioihin kuin
kokoomus ja vasemmistopuolueet. Maalaisliiton ideologiana voidaan tosin pitää
sitä, että ihmiset pysyisivät maaseudulla ja samalla puolueen varteenotettavina
äänestäjinä. Periaatteessa puolueiden välillä vallitsi konsensus kehitysalueiden
elinkeinoelämän kehittämisestä. Siitä huolimatta käytännön suunnitelmien toteuttaminen oli ongelmallista, kun puolueiden ideologiset intressit estivät konkreettisen yhteistyön.
4.1.4 Verohuojennuslaki ja teollistamisohjelma
Pohjois-Suomen teollisuudelle suunnattu verohuojennuslaki on nostettu teollisen
aluepolitiikan aloittajaksi, mutta sen käytännön merkitystä on pidetty varsin vähäisenä. Laki säädettiin vuonna 1958 Norjan esimerkkiä seuraten.800 Vähättelystä
huolimatta kyse oli kuitenkin yrityksestä monipuolistaa maaseudun elinkeinoelämää ennen suurten ikäluokkien tuloa työmarkkinoille, ja lain myötä teollinen
toiminta lisääntyi Pohjois-Suomessa.
nä http://www.paperiliitto.fi/paperiliitto/suomeksi/paperiliitto_lehti/2005/1205/savon.php (Käytetty
22.4.2007).
800
Esimerkiksi Vartiainen 1998, 4; Lehmusto 1985, 2; Kiljunen 1979, 139.
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Huhtikuussa 1953 asetettu Pohjois-Suomen komitea oli pohtinut alueen erityisolosuhteiden aiheuttamia korkeampia kustannustekijöitä. Mietinnössä todettiin,
että ennen toista maailmansotaa Pohjois-Suomessa esimerkiksi uittotöiden palkat
olivat olleet huomattavasti korkeammat kuin muualla maassa. Uittotyöstä maksettu palkka oli ollut Lapissa 52 markkaa päivässä ja Suur-Saimaalla vain 37 markkaa. Sodan aikana ja sodan jälkeen palkkataso oli tästä vielä parantunut PohjoisSuomen hyväksi, koska palkkatasoa nostivat kiristynyt työvoimatilanne ja kaikkien tarveaineiden kallistuminen voimakkaan jälleenrakennuksen ja tavaroiden
heikon saatavuuden takia. Myös saksalaisille tehdyistä töistä saadut palkat nostivat hintatasoa Pohjois-Suomessa.801
Edellä mainittujen syiden lisäksi Lapin läänissä palkkatasoa nosti niin sanottu
lapinlisä, jota maksettiin hävitetyn alueen yksityisoikeudellisissa työsuhteissa.
Alueeseen kuuluivat Oulun läänistä Hyrynsalmi, Ii, Kuhmo, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Puolangan pohjoisosat, Suomussalmi, Taivalkoski, Yli-Ii, Kuusamo sekä
Lapin läänin kunnat. Esimerkiksi Kemi Oy ja Veitsiluoto Oy olivat esittäneet lisän
poistamista, koska se korotti tuotantokustannuksia ja vähensi siten yritysten kilpailukykyä. Työntekijäjärjestöt olivat vastustaneet lisän poistoa tai ehdottaneet
sen korvaamista jollakin uudella lisällä.802 Esimerkiksi Kemi Oy:lle lapinlisä oli
aiheuttanut arvioiden mukaan miljardin markan ylimääräiset palkkamenot. Yhtiön
johtaja Aulis O. Kairamo oli puhunut sen haitallisuudesta ja pyrkinyt vaikuttamaan sen poistamiseksi.803
Pohjois-Suomen komitea tuli siihen johtopäätökseen, ettei Pohjois-Suomen
erikoislisiä voinut poistaa ilman tarkkaa harkintaa, koska poisto laskisi liikaa
alueen asukkaiden elintasoa. Komitea ehdotti, että valtioneuvosto toteuttaisi Pohjois-Suomessa yksityiskohtaisen kalleustutkimuksen, jossa selvitettäisiin alueen
kustannustekijät. Tämän jälkeen järjestelmää tarkistettaisiin.804 Korkean palkkatason takia Pohjois-Suomi ei ollut niin houkutteleva uuden teollisuuden perustamiskohde kuin palkkatasoltaan edullisemmat alueet. Tämän lisäksi huonot kulkuyhteydet ja kehittymätön infrastruktuuri heikensivät teollisuuden toimintaedellytyksiä. Ainoastaan kouluttamatonta työvoimaa oli riittävästi saatavilla. PohjoisSuomen verohuojennuslaki olisi siten tervetullut uudistus, jotta uutta teollisuutta
saataisiin työttömyyden vaivaamille alueille.
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Pohjois-Suomen komitean mietintö 9.2.1954, 4–6. Kansio 21/27. UKA.
Pohjois-Suomen komitean mietintö 9.2.1954, 6–9. Kansio 21/27. UKA.
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Virtanen 1993, 258.
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Pohjois-Suomen teollisuuden verohuojennuslakia pohjustaneita aloitteita oli
tuotu esille eduskunnassa vuodesta 1954 alkaen. Niitä olivat tehneet pääasiassa
kokoomuksen, maalaisliiton ja RKP:n kansanedustajat.805 Laajimmassa aloitteessa mukana oli yhteensä 27 porvaripuolueiden kansanedustajaa. Aloitteessa toivottiin hallitukselta selvitystä siitä, miten verohelpotuksilla edistettäisiin teollisuuden
syntymistä työttömyyden vaivaamille alueille. Eduskuntakäsittelyn myötä hallitukselta toivottiin lakiesitystä kyseisten alueiden teollisuudelle suunnatuista verohelpotuksista.806 Valtiovarainvaliokunta piti alityöllisyysalueille suunnattuja verohuojennuksia oikeansuuntaisena ratkaisuna, koska korkeampi kustannustaso oli
hidastanut teollisen tuotannon syntymistä Pohjois-Suomessa.807
Syksyllä 1957 valmistui Sukselaisen I hallituksen laatima esitys PohjoisSuomen teollisuudelle suunnatuista verohuojennuksista. Pohjois-Suomella laissa
tarkoitettiin Lapin lääniä sekä seuraavia Oulun läänin kuntia: Yli-Ii, Ii, Kuivaniemi, Hyrynsalmi, Kuhmo, Suomussalmi, Puolanka, Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi. Lakiesityksen toisen pykälän mukaan verovapaus myönnettäisiin kotimaisen osuuskunnan tai osakeyhtiön tulosta tai käytetystä pääomasta viiden vuoden ajaksi. Kolmas pykälä laajensi verovapauden koskeman myös jo olemassa
olevien teollisuuslaitosten laajennuksia, jos tuotanto olennaisesti kasvaisi niiden
myötä.808
Vuoden 1958 talousarvion lähetekeskustelussa sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton kansanedustajien taholta haluttiin laajentaa verohelpotukset koskemaan
myös muita alueita Pohjois-Suomen ulkopuolella.809 Sosiaalidemokraatit menivät
jopa niin pitkälle, että he tekivät asiasta oman lakialoitteen, jossa he esittivät verohelpotusten laajentamista koskemaan Kuopion läänin pohjoisosia. Eduskunnan

805
Aloitteet olivat: Koivisto (kok.) ym. n:o 51/1954, Miettunen (ml.) ym. n:o 52/1954, Korsbäck (rkp.)
ym. n:o 53/1954, Kosola (kok.) ym. n:o 33/1956 ja Koivusilta (ml.) ym. n:o 68/1957. Edustajat Forsberg (rkp.) ja Niskala (ml.) tekivät erikseen alityöllisyysalueille suunnatut aloitteet n:o 69/1957 ja
128/1957 Koivusillan aloitteen mukana olivat Eino Uusitalo (ml.) ja Eeli Erkkilä (ml.). Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 61/Toiv.al.miet n:o 68. VP 1957 A V I, II.
806
Allekirjoittajat olivat yhdeksän maalaisliiton, kuusi kokoomuksen, kymmenen RKP:n ja kaksi
kansanpuolueen kansanedustajaa. Forsbergin (rkp.) toiv. al. n:o 69 8.2.1957. VP 1957 liitteet I–XII A;
Eduskunnan toivomus 3.5.1957. VP 1957 A V I, II.
807
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 61/Toiv.al.miet n:o 68. VP 1957 A V I, II.
808
HE n:o 74. VP 1957 A III, I.
809
Ed. Hultin (sd.) puheenvuoro 1.10.1957 ja ed. Holopaisen (ml.) puheenvuoro 2.10.1957 vuoden
1958 tulo- ja menoarvion lähetekeskustelussa. VP 1957 PK II, 1804, 1814–1815, 1897.
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puhemies ei sallinut aloitteen käsittelyä, koska hallituksen esityksessä rajattiin
verohelpotukset pelkästään Pohjois-Suomeen.810
Kansandemokraatit eivät innostuneet verohuojennusten avulla tapahtuvasta
teollistamispolitiikasta. SKDL:n sihteeristö esitti, että verohelpotukset koskisivat
vain työttömyysalueiden valtioenemmistöisiä yhtiöitä.811 SKDL:n eduskuntaryhmässä sihteeristön näkemystä pidettiin oikeana, sillä koko esitys tulkittiin maalaisliiton propagandaksi, eikä verohuojennuslain avulla tulisi syntymään ainoatakaan teollisuuslaitosta. Pohjoissuomalaisten edustajien taholta tunnettiin myös
sympatiaa lakiehdotusta kohtaan, vaikka helpotusten pelättiin siirtyvän suoraan
suurpääoman taskuun. He pelkäsivät, että maalaisliitto todennäköisesti käyttäisi
vaalipropagandassaan hyväkseen SKDL:n kielteisiä kannanottoja. 812 Verohelpotukset olivat kansandemokraateille periaatteelliselta kannalta vaikeita. SKDL:n
kielteinen kannanotto tarjoaisi maalaisliitolle mahdollisuuden hyödyntää sitä
seuraavan vuoden vaalitaistelun yhteydessä.
Valtiovarainvaliokunta laajensi esityksen koskeman myös Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Kiimingin kuntia. Samalla se vähensi verovapaiden vuosien lukumäärää viidestä neljään. Valiokunnan sosiaalidemokraatit halusivat laajentaa lain
koskemaan myös muita Oulun läänin kuntia, joihin uuden teollisuuden rakentaminen tai vanhan teollisuuden laajentaminen oli yleisen edun kannalta suotavaa.
Kokoomuksen vastalauseessa haluttiin pidempää verovapautta: käyttöönottovuoden lisäksi seuraavat viisi vuotta.813
SKDL:n valiokuntaedustajat esittivät lain hylkäämistä, koska heidän mielestään Pohjois-Suomen työttömyyttä ei ratkaistaisi suurpääomalle eli suurille yksityisomistuksessa oleville yrityksille suunnattavilla verohelpotuksilla. Sen sijaan
hallituksen pitäisi lisätä valtion teollisuutta vajaatyöllisyysalueille. SKDL:n mielestä hallitus ei saanut unohtaa Suomen muitakaan kehittymättömiä alueita, joiden
työllisyyskysymys oli ratkaistava.814
Lain ensimmäisessä käsittelyssä puheenvuoroja käyttivät vain kaksi maalaisliiton pohjoisten vaalipiirien kansanedustajaa. Molemmissa puheenvuoroissa
810
Lak.al. n:o 120 ehdotus laiksi Pohjois-Suomen verohuojennuksista 3.11.1957. VP 1957 liitteet I–
XII B; Lakialoitteen n:o 120 käsittely. VP 1957 PK III, 2305.
811
SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 10.10.1957. Mf 29. Kansan Arkisto.
812
SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 10.10.1957. Mf 24. Kansan Arkisto; SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 26.11.1957. Mf 29. Kansan Arkisto; M. Salo 2003, 134.
813
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 112/HE n:o 74. VP 1957 A III, I; Vastalauseet I ja II valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 112/HE n:o 74. VP 1957 A III, I.
814
Vastalause III valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 112/HE n:o 74. VP 1957 A III:I.
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kiiteltiin Sukselaisen hallituksen laatimaa lakiesitystä mutta toivottiin Kainuun
liittämistä lain piiriin. Kainuun työttömyys oli suuressa kasvussa, ja suurten ikäluokkien työllistämiskysymys olisi ratkaistava myös siellä. 815 Joulukuun alussa
1957 Kainuun Maakuntaliitto ja kauppakamariosasto olivat kirjeessään eduskuntaryhmille pyytäneet, että hallituksen esittämien verohuojennusten piiriin sisältyisivät myös Kajaanin kihlakunta ja Kajaanin kaupunki. Niiden mielestä Kainuussa
teollisuuden kehittymiselle otollisinta aluetta oli Kajaanin ympäristö. Jos lain
myötä syntyisi keinotekoinen raja Kajaanin ympärille, se pysäyttäisi koko alueen
kehittymisen. 816 Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti yrittää viedä ajatusta
eteenpäin eduskuntakäsittelyn aikana.817
Lain toinen käsittely siirtyi vuoden 1958 keväälle. SKDL:n Pohjois-Suomen
edustajat olivat varmoja, että Lapin ja Kainuun maalaisliittolaiset hyökkäisivät
ankarasti SKDL:n kielteistä kantaa vastaan. Eduskuntaryhmän työvaliokunta piti
asiaa kiusallisena, mutta se oli periaatteellisesti sellainen, että SKDL olisi loppuun saakka lakiesityksen hylkäämisen kannalla. Valitun linjauksen ei uskottu
vaikuttavan puolueen vaalitulokseen kesän 1958 vaaleissa.818
SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunta laati puolueen omaksi ponneksi
vaatimuksen palkkatyöläisten verohelpotuksista. Ponnen hylkäämisen jälkeen
SKDL esittäisi koko lain hylkäämistä. Ajatusta lain hylkäämisestä kannatettiin
SKDL:n eduskuntaryhmässä. Samoin vaadittiin Pohjois-Suomen teollistamiseen
ulkomaisia luottoja, mikä tarkoitti käytännössä Neuvostoliitosta saatavia lainoja.
Puolueen pohjoissuomalaiset kansanedustajat pelkäsivät kielteisen päätöksen
vaikeuttavan suuresti heidän toimintaansa, ja he olivat valmiita jopa äänestämään
esityksen puolesta.819 Kesän 1958 vaalit olivat jo lähellä. SKDL:n pohjoissuomalaiset kansanedustajat pelkäsivät äänestäjien siirtyvän muihin puolueisiin, jos
SKDL suhtautuisi periaatteellisen näkökulman takia kielteisesti Pohjois-Suomen
teollistamiseen tähtäävään lakiesitykseen.

815

Ed. Partasen (ml.) ja Niskalan (ml.) puheenvuorot 10.12.1957 HE n:o 74 käsittelyn yhteydessä. VP
1957 PK III, 2544–2546.
816
Kainuun Maakuntaliiton ja Kauppakamariosaston kirje eduskuntaryhmille 2.12.1957. Kansio Ca5.
PTA.
817
Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 8.12.1957. Kansio Ca5. PTA.
818
SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 27.3.1958. Mf 29. Kansan Arkisto.
819
SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 10.4.1958 ja SKDL:n eduskuntaryhmän
pöytäkirja 10.4.1958. Mf 24. Kansan Arkisto.
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Lain toisessa käsittelyssä kokoomus yritti saada lakiin neljän vuoden verovapauden, mutta esitys hävisi äänin 123–60.820 Suuri valiokunta laajensi lain koskemaan Oulun ja Lapin läänejä kokonaisuudessaan.821 Suuren valiokunnan tekemän aluelaajennuksen jälkeen eduskunnassa alettiin vaatia lisää alueita lain piiriin.
Vaalien läheisyys lisäsi innokkuutta saada taloudellisia etuja oman vaalipiirin
elinkeinoelämälle.
Lain kolmas käsittely käytiin 18.4.1958. Samana päivänä von Fieandtin hallitus oli kaatunut välikysymysäänestyksessä. Maalaisliiton kansanedustajat yrittivät
saada lakiin lausuman, joka mahdollistaisi sen laajentamisen koskemaan myös
muita alueita. Esille nousivat muun muassa Pohjois-Karjalan, Kuopion, Vaasan ja
Keski-Suomen läänit. Samansuuntaisia ajatuksia esitettiin myös kokoomuksen
taholta.822
SKDL esitti koko lain hylkäämistä, koska verohelpotukset siirtyisivät vain
tehtaiden omistajien taskuun. Vaihtoehtoisena mallina kansandemokraatit vaativat
Neuvostoliitosta pyydettävää lainaa, joka käytettäisiin maaseudun työllistämiseen.
Maalaisliiton taholta toivottiin kaikesta huolimatta, että Pohjois-Suomen kommunistit äänestäisivät lain puolesta.823
Lopulliseksi laiksi eduskuntakäsittelyssä muotoutui näkemys, jonka mukaan
laki koski Oulun ja Lapin läänejä kokonaisuudessaan. Verovapaus rajattiin koskemaan toiminnan aloitusvuotta ja sitä seuraavia kolmea vuotta.824 Ensimmäiseksi
äänestettiin lain hyväksymisestä, ja äänin 127–38 laki hyväksyttiin. SKDL:n paikalla olleet kansanedustajat olivat lain hylkäämisen kannalla. Tämän jälkeen äänestettiin lukuisten ponsien välillä. Kansandemokraatit esittivät koko lain hylkäämistä, ja maalaisliiton taholta esitettiin lain laajentamista koskemaan kaikkia
syrjäseutuja. Kokoomuksen ponnessa painotettiin muita enemmän verohelpotusten avulla tapahtuvaa teollistamista ja vaadittiin myös alueen laajentamista.825
Maalaisliiton ponsi aluelaajennuksista ei saanut kannatusta taakseen. Niinpä
eduskunta äänesti lain perusteluihin äänin 88–76 kokoomuksen ponsilauselman
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Ed. Wiherheimon (kok.) ponsiehdotus ja äänestys 11.4.1958. VP 1957 PK IV, 4016.
Suuren valiokunnan mietintö n:o 173/HE n:o 74. VP 1957 A III:I.
822
Ed. Holopaisen (ml.), Jämsénin (ml.) ja Hallbergin (kok.) puheenvuorot 18.4.1958. VP 1957 PK IV,
4328–4328.
823
Ed. Liedeksen (skdl.), Vennamon (ml.) ja M. O. Lahtelan (ml.) puheenvuorot 18.4.1958. VP 1957
PK IV, 4332–4334, 4347.
824
Edusk.vast./HE n:o 74. VP 1957 A III:I.
825
Ponsiäänestykset 18.4.1958. VP 1957 PK IV, 4347−4348.
821
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verohuojennusten avulla tapahtuvan teollistamispolitiikan puolesta.826 Äänestyksessä SKDL:n kannatti hallituksen esitystä, joten pyrkimyksenä oli lieventää puolueen aikaisempaa hylkäysesitystä. Kansandemokraatit eivät sentään voineet äänestää kokoomuksen verohuojennuspontta. SDP jakautui kahtia hallituksen esityksen ja kokoomuksen ponsien kesken. Maalaisliiton ryhmän enemmistö kannatti kokoomuksen verohelpotusten laajentamislinjausta.827
Sukselaisen I hallituksen verohuojennuslaki oli ensimmäinen lainsäädännöllinen
toimenpide, jolla pyrittiin edistämään maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamista. Vähemmistöhallitus ei kuitenkaan onnistunut pitämään esitystään haluamassaan muodossa. Näin ollen esitys laajeni koskemaan koko Pohjois-Suomea.
Tällöin vaarana oli lain jääminen tehottomaksi liian suuren alueen takia. Vaalien
läheisyys vaikeutti vielä lain käsittelyä, kun kansanedustajat halusivat laajentaa
verohuojennukset koskemaan omia vaalipiirejään.
Hajanaisesta hallituspolitiikasta huolimatta eduskunnan käsiteltäväksi tuotiin
myös muita esityksiä elinkeinopolitiikan monipuolistamiseksi. SDP:n käytännön
esityksistä varteenotettavin oli vuoden 1957 valtiopäivillä esitelty laaja 105 kansanedustajan allekirjoittama aloite, jonka pyrkimyksenä oli saada aikaan teollistamisohjelma. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana oli SDP:n kansanedustaja
Kalervo Haapasalo. Muut allekirjoittajat olivat pääasiassa vasemmistopuolueista,
mutta mukana oli myös porvaripuolueiden edustajia. Aloitteessa perusteltiin teollistamisohjelman tarvetta yhä lisääntyvällä työttömyydellä. Se oli osoitus siitä,
ettei Suomen kehittymätön elinkeinoelämä kyennyt työllistämään kasvavaa väestöä. Pelkästään maataloudella ei kasvavaa väestöä kyettäisi työllistämään. Tämän
takia olisi aloitettava määrätietoinen teollistamispolitiikka, sillä teollisuuden kehittyessä myös liikenne, kauppa ja palveluelinkeinot kasvaisivat. Eduskunnan
myöntämä määräraha olisi käytettävä teollistamisohjelman laatimiseen 1.7.1958
mennessä. 828 Ohjelman valmistumisen tarkka päivämäärä viittasi kesän 1958
eduskuntavaaleihin. Tarkoituksena oli saada ohjelma aikaan istuvan eduskunnan
aikana.
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Äänestys 18.4.1958. VP 1957 PK IV, 43484351.
Ponsiäänestys 18.4.1958. VP 1957 PK IV, 4351.
828
Rah.al. N:o 214. VP 1957 Liitteet I–XII, 1171. Mukana oli kansanedustajia seuraavasti: SDP 36,
SKDL 21, maalaisliitto 24, kansanpuolue 9, kokoomus 10 ja RKP 5.
827
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Valtiovarainvaliokunta suhtautui myönteisesti aloitteeseen ja esitti 10 miljoonan markan määrärahaa teollistamisohjelman valmistelukustannuksiin nelivuotiskaudelle 1959–62.829 Budjetin yksityiskohtaisessa käsittelyssä kävi ilmi, että valiokuntakäsittelyssä aloite oli hyväksytty vasemmiston ja Kauno Kleemolan äänillä. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Kalervo Haapasalo ihmetteli kokoomuksen kielteistä suhtautumista, sillä puolue oli tietoinen teollisuuden ongelmista.
Määrärahan avulla ei ollut tarkoitus laajentaa valtion teollisuutta, vaan sen avulla
pyrittiin selvittämään koko teollisuustoiminnan ongelmakohtia. Lopuksi Haapasalo vetosi Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänien kansanedustajiin, jotta he
äänestäisivät määrärahan puolesta.830
Vetoomuksista huolimatta Haapasalon aloite ei mennyt läpi. Kokoomuksen
taholta esitettiin määrärahan poistoa, ja maalaisliiton Matti Miikki kannatti tehtyä
poistoesitystä. Äänestyksessä määräraha poistettiin porvaripuolueiden voimin
äänin 9695.831
Asia nousi uudelleen esille talousarvion jatketussa käsittelyssä. 832 Kokoomuksesta toivottiin yhä, että eduskunta pysyisi aikaisemmassa kielteisessä päätöksessään. Kokoomus sai tukea maalaisliitosta, jossa pidettiin koko määrärahaa
SDP:n propagandatemppuna. Sosiaalidemokraatit eivät vieläkään ymmärtäneet
kokoomuksen tylyä suhtautumista, sillä määräraha oli niin pieni ja pyrkimyksenä
oli saada aikaan ainoastaan pitkäjänteinen teollistamisohjelma. Kyse ei ollut valtion teollisuuden laajentamisyrityksestä. Sosiaalidemokraatit halusivat myös kiinnittää huomiota maalaisliiton äänestyskäytökseen, koska puolue puhui koko ajan
maaseudun teollistamismäärärahojen lisäämisestä, mutta se oli silti valmis poliittisista syistä hylkäämään näin pienen määrärahan. Sosiaalidemokraatit saivat
tukea kansandemokraateilta, sillä heidänkin mielestään uutta teollistamisohjelmaa
tarvittiin kipeästi.833
Äänestyksessä 10 miljoonan markan määräraha teollistamisohjelmaa varten
hyväksyttiin äänin 110–77. Vastustajista suurimman ryhmän muodostivat maa-
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Valtionvarainvaliokunnan mietintö n:o 116, 48. VP 1957 AK II; HE n:o 70, 68. VP 1957 A II.
Ed. Haapasalon (sd.) puheenvuoro 13.1.1958 tulo- ja menoarvion yhteydessä. VP 1957 PK III,
3129–3130.
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Äänestystulos 96 koostuu seuraavasti: ML 47, KOK 24, RKP 11, KP 13 ja SDP 1. Ainoa sosiaalidemokraatti oli Varma K. Turunen. Äänestys ed. A. Salmisen (kok.) ponnesta vuoden 1958 tulo- ja
menoarvion yhteydessä. 13.1.1958. VP 1957 PK III, 3145–3146.
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Valtiovarainvaliokunnan mietintö 116a/HE n:o 70, 2. VP 1957 A II.
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Ed. Hetemäen (kok.), Miikin (ml.), Suomisen (sd.), Jokisen (sd.) ja Enteen (skdl.) puheenvuorot
tulo- ja menoarvion jatketun käsittelyn yhteydessä 22.1.1958. VP 1957 PK III, 3514–3517.
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laisliiton kansanedustajat 41 edustajallaan. 834 Oppositiosta ei ollut tullut tukea
maalaisliitolle Pohjois-Suomen verohuojennuslain osalta, joten maalaisliitto maksoi samalla mitalla. Erityisesti SKDL oli vastustanut verohelpotuksia koko ajan.
Teollisuusneuvottelukunta valmisteli eduskunnan myöntämän määrärahan
turvin teollistamisohjelman vuosiksi 19591962. Ohjelma valmistui maaliskuussa
1959. Mietinnössä tultiin siihen lopputulokseen, että tuotannon lisäämiseen oli
monilla aloilla Suomessa hyvät edellytykset. Puunjalostusteollisuudessa raakaainevarat riittivät tuotannon merkittävään lisäämiseen, metalliteollisuudessa uudet
kaivokset mahdollistivat terästuotannon laajennukset, ja myös monilla muilla
aloilla oli edellytyksiä tuotannon laajentamiseen. Mietinnössä ei otettu kantaa
teollisuuslaitosten sijaintikysymykseen, vaan se kuului yrityksen vastuunalaisen
johdon ratkaisuvaltaan. Lopuksi mietinnössä todettiin, ettei se ollut varsinainen
teollistamisohjelma, vaan tarkoituksena oli viitoittaa yleisiä teollistamiseen liittyviä suuntaviivoja. Tärkeintä oli riittävien perusedellytysten luominen pitkäjänteisellä talous- ja rahapolitiikalla, jolloin tulevaisuudessa pääomia voidaan suunnata
teollisuuden investointeihin entistä enemmän.835
Ideologiset erimielisyydet estivät yksituumaisen elinkeinopolitiikan 1950-luvun
lopulla. Sukselaisen vähemmistöhallitus oli pyrkinyt saamaan aikaan uusia linjauksia verohelpotusten avulla, mutta niiden hyväksyminen eduskunnassa oli ollut
vaikeaa riittämättömän tuen takia. Sosiaalidemokraattisen puolueen hajaannus
vaikeutti tilannetta, kun muut puolueet pyrkivät torjumaan SDP:n esittämät uudistusehdotukset. Tämä näkyi erityisesti teollistamisohjelman määrärahakeskustelussa. Sekä Pohjois-Suomen verohelpotuslaki että määräraha teollistamisohjelman
laatimisesta liittyivät vuoden 1958 vaalivalmisteluihin, joten puolueet pyrkivät
hyötymään kehittämissuunnitelmien myötä tulleesta positiivisesta julkisuudesta
vaalitaistelun yhteydessä.
Vuoden 1958 eduskuntavaalit olivat ratkaiseva käännekohta pitkäjänteisen
elinkeinopolitiikan kannalta, koska aikaa olisi vielä ollut jonkin verran ennen
suurten ikäluokkien tuloa työmarkkinoille. Kokoomus, SDP ja SKDL olivat uudistaneet ohjelmansa ja odottivat saavuttavansa niiden avulla vaalivoiton. Maalaisliitto luotti vielä vanhaan ohjelmaansa ja maaseutukannatukseensa. Vaalien
834

Puolueista SKDL (43), SDP (53), ML (7), KOK (5) ja RKP (5) kannattivat määrärahaa. Äänestys
tulo- ja menoarvion jatketussa käsittelyssä teollistamisohjelmasta 22.1.1958. VP 1957 PK III, 3517–
3518; Edusk.vast./HE n:o 70. VP 1957 AK II.
835
Kom. miet. 1959:4, 78, 10, 154.
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jälkeen muodostettu Fagerholmin III hallitus pyrki saamaan uudistukset alkuun,
mutta ulkopoliittinen kriisi romutti puolueissa virinneen yhteistyöhengen. Kriisin
jälkeen ulkopolitiikka vaikutti voimakkaasti hallitusten muodostamiseen ja samalla myös käytännön politiikkaan. Muuttuneen tilanteen seurauksena alettiin harkita,
olisiko ulkopolitiikasta hyötyä maaseudun elinkeinojen kehittämisessä.
4.2

Ulkopolitiikan hyödyntäminen

4.2.1 Idänkaupan mahdollisuudet nousevat esille
Urho Kekkonen otti varhain huomioon idänkaupan Suomelle tarjoamat mahdollisuudet. Pian välirauhansopimuksen jälkeen hän pohti sotakorvausten myönteisiä
vaikutuksia. Hänen pyrkimyksenään oli 1950-luvulla lisätä idänkauppaa, jonka
merkitys Suomen teollisuustuotannon rakenteelle oli sotakorvauksiin nähden
huomattavasti suurempi.836 Tuikka näkee Kekkosessa "innovatiivisen ideologin",
joka teki Suomelle raskaista sotakorvauksista maan kannalta myönteisen asian.
Tällä tavalla hän pyrki hillitsemään sotakorvausten arvostelua.837 Sotakorvausten
merkityksen myönteisten vaikutusten korostuminen johtunee pääministeri Urho
Kekkosen julkisuudessa esittämistä kannanotoista, jotka ovat jääneet elämään
historiallisena totuutena.
Sotakorvaukset saatiin maksettua määräaikaan mennessä 19.9.1952. Samana
päivänä pääministeri Urho Kekkonen puhui radiossa sotakorvausten merkityksestä ja korosti idänkaupan tärkeyttä työllisyyden hoidossa myös tulevaisuudessa.838
Seuraavana päivänä hän puhui Oulussa Pohjois-Suomen messuilla, joiden tarkoituksena oli kertoa Pohjois-Suomen elinkeinoelämästä ja luoda uskoa PohjoisSuomen asukkaille alueen tarjoamista runsaista mahdollisuuksista. Puheessaan
pääministeri Kekkonen kytki yhteen sotakorvausten päättymisen ja PohjoisSuomen kehittämisen. Hän totesi Pohjois-Suomea pidettävän siirtomaan kaltaisena alueena, josta saatiin työvoimaa ja raaka-aineita muun maan tarpeisiin. Nyt
epäuskoisimmatkin olivat jo oivaltaneet, että Pohjois-Suomi muodosti reservin
koko maan taloudelliselle nousulle, koska Etelä-Suomen laajentumisedellytykset
oli käytetty loppuun. Sotakorvausten poistuminen valtion menoista kevensi valti836
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ontaloutta yhdeksällä miljardilla. Kyseiset varat voitiin Kekkosen mielestä käyttää Pohjois-Suomen kehittämiseen. Hän harmitteli, ettei sotakorvausten päättyminen näkynyt vielä vuoden 1953 talousarviossa, jossa oli vain vaatimaton panostus
Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittämiseen.839 Kekkonen jatkoi puheessaan
samaa linjaa, jota hän oli tuonut esille teoksessaan ”Onko maallamme malttia
vaurastua? Nyt kehittämissuunnitelmiin alkoivat tulla mukaan idänkaupan tarjoamat mahdollisuudet.
Törngrenin hallituksen ulkoministerinä Urho Kekkonen jatkoi aktiivisten
idänsuhteiden muodostamista. Maalaisliiton eduskuntaryhmälle hän kertoi Neuvostoliitolta saatavasta 40 miljoonan ruplan lainasta, jonka Suomi saisi kultana tai
läntisenä valuuttana. Lainaraha käytettäisiin Petäjäskosken voimalaitoksen rakentamiseen ja pienteollisuuslainoihin varattavaan määrärahaan.840 Presidentti J. K.
Paasikivi ei lainasta innostunut, vaikka Kekkonen selitti sen tarjoavan myönteisiä
vaihtoehtoja työttömyyden hoidossa. Kekkosen suunnitelmista rahoittaa työllisyyttä itärahalla Paasikivi totesi: "En rakasta näitä venäläisiä lainoja."841
Paasikiven presidenttikaudella idänkauppaa ei haluttu päästää kasvamaan liian suureksi. Esimerkiksi puunjalostusteollisuuden osalta vuonna 1954 Suomen
Moskovan lähettiläs Åke Gartz oli sitä mieltä, että itäviennin osuus paperiteollisuuden viennistä sai olla korkeintaan 25 prosenttia. Sen sijaan Urho Kekkosen
tultua presidentiksi pyrittiin presidentin johdolla löytämään metsäteollisuustuotteille pitkäaikaiset kiinteät markkinat idästä, vaikka metsäteollisuuden piirissä
pidettiin idänkaupan laajentamista vaarallisena. Metsäteollisuuden suurempi vienti kaatui vähitellen käytännön vaikeuksiin ja siihen, että Neuvostoliitto aikoi laajentaa omaa tuotantoaan.842 Muiden elinkeinojen osalta esimerkiksi puutaloteollisuudessa idänkauppa oli 1950-luvulla alan elinehto, kunnes Neuvostoliitto yllättäen vähensi ostojaan ja lopetti ne lopulta kokonaan.843
Kekkosen idänkauppavisiot eivät saaneet kannatusta kokoomuksessa. Kokoomuksen puoluevaltuustossa kansanedustaja Kyllikki Pohjala oli huolissaan
idänkaupan kasvun vaikutuksista. Hän pelkäsi, että Suomi tulisi liian riippuvai839
Urho Kekkosen puhe Oulussa 20.9.1952. Kansio 21/27. UKA; Urho Kekkonen  Pohjois-Suomen
messujen suojelija. Pohjolan talouselämän suurkatselmus. Pohjois-Suomen Messut Oulussa
20.28.9.1952 esitevihko. Kansio 21/27. UKA.
840
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seksi Neuvostoliitosta. Maalaisliitto ei ollut Pohjalan mielestä käsittänyt, että
sotakorvausten tarkoituksena oli ollut saattaa Suomen teollisuus siihen kuntoon,
etteivät länsimaat ostaisi suomalaisia tuotteita niiden heikon laadun takia.844 Yöpakkaskriisin jälkeen kokoomuksen puoluehallituksessa koettiin pelkojen toteutuneen, sillä Neuvostoliitto oli käyttänyt idänkauppaa painostuskeinonaan, mikä oli
lopulta johtanut hallituksen eroon.845
Äärivasemmiston elinkeinopolitiikassa oli korostettu metalliteollisuuden
vahvaa asemaa heti toisen maailmansodan jälkeen. SKDL:n vuoden 1946 liittokokouksessa tähdennettiin idänkaupan ja metalliteollisuuden merkitystä, jotta
Suomen valmistamille tuotteille löytyisi paikkansa Neuvostoliiton talouden "huokosissa". 846 Sotakorvaukset ja metalliteollisuus kytkeytyivät tiiviisti Suomen ja
Neuvostoliiton välisten suhteiden kehittymiseen. Sotakorvausten toimitussopimuksen rakenteen avulla Neuvostoliitto halusi luoda pysyvät kauppasuhteet Suomen kanssa. Metalliteollisuuden avulla Neuvostoliitto pyrkimyksenä oli vaikuttaa
Suomen poliittisen elämän rakenteisiin, ja se käytti SKP:n toimintaa omien tavoitteittensa toteuttamiseen. Tavoitteena oli luoda Suomeen kumoushenkistä tehdastyöväestöä.847 Tämä vaikutti osaltaan siihen, miten suomalaiset puolueet suhtautuivat metalliteollisuuden laajentamishankkeisiin.
SKDL:n vuoden 1952 liittokokouksessa pääsihteeri Yrjö Enne puhui metalliteollisuuden puolesta. Hänen mielestään Suomen puunjalostusteollisuus yritti
estää ulkopoliittisilla ja ideologisilla syillä metalliteollisuuden kehitystä vientiteollisuudeksi. Puunjalostusteollisuus toimi länsimarkkinoilla ja metalliteollisuuden
kasvumahdollisuudet olivat idässä. Enne piti tätä tietoisena toimenpiteenä, jolla
pyrittiin pitämään Suomi läntisten kapitalistimaiden torpparina.848
Äärivasemmiston tavoitteena oli idänkaupan kasvattaminen. Tämä käy ilmi
toukokuussa 1953 SKP:n talouspoliittisen osaston työvaliokunnan laatimasta
luonnoksesta idänkauppaa varten. Siinä korostettiin muun muassa idänkaupan
työllistävää vaikutusta ja nostettiin esille Stalinin lausunto, jossa luvattiin Neuvostoliiton tukea Suomen metallurgisen tuotannon aikaansaamiseen. Saman vuo-

844

Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 25.10.1953. Kansio Cc1. PTA.
Selonteko Kansallisen Kokoomuksen toiminnasta ja taloudenhoidosta vuosilta 195758. Liite n:o
2/Kokoomuksen puoluehallituksen työvaliokunnan pöytäkirja. Kansio Cba1. PTA.
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den marraskuussa SKDL:n eduskuntaryhmässä otettiin myönteinen kanta lainarahan hankkimiseen Neuvostoliitosta.849
Suomen äärivasemmisto toteutti melko pitkälle idästä tulleita ohjeita. SKDL:n ja
SKP:n politiikassa metalliteollisuus kuului puolueen keskeisiin tavoitteisiin, kuten kävi ilmi jo puolueen ohjelmauudistuksen yhteydessä. Metalliteollisuuden
avulla äärivasemmisto pyrki saamaan lisää kannattajia. Samalla myös Neuvostoliiton vaikutusvalta olisi kasvanut Suomen talouselämässä. Edellä mainitusta
syystä kokoomuksessa vastustettiin idänkaupan lisäämistä ja pidettiin sitä Suomen suvereniteettia uhkaavana tekijänä. Maalaisliitossa varsinkin Urho Kekkonen
suhtautui idänkauppaan myönteisesti. SDP oli kiinnostunut metalliteollisuuden
kehittämisestä, mutta puolue suuntautui 1950-luvulla mieluummin länttä kohti.
4.2.2 Otanmäen terästehdashankkeesta Rautaruukkiin
Vuonna 1960 perustettiin Rautaruukki Oy, jonka osake-enemmistö oli valtiolla.
Suomen poliittinen oikeisto kyseenalaisti hankkeen taloudellisen puolen ja suhtautui sen takia suunnitelmiin kriittisesti.850 Rautaruukki Oy:n perustamista edelsi
kiivas poliittinen kädenvääntö 195060-luvulla metalliteollisuuden laajennushankkeista, kuten Otanmäen kaivoksesta ja siihen liittyvästä rikastamosta.
Otanmäki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Väinö Leskisen (sd.) johdolla esitettiin vuoden 1957 budjettiin määrärahaa Otanmäki Oy:lle PohjoisSuomeen rakennettavaa raudanjalostuslaitosta varten. Aloitteessa mukana olivat
myös Otanmäki Oy:n hallintoneuvoston jäsenet Yrjö Hautala (ml.), Eetu Karjalainen (sd.) ja Janne Mustonen (skdl.). Tällä tavalla hankkeella oli kannatusta yli
puoluerajojen. Valtiovarainvaliokunnassa Leskisen aloite sai myönteisen vastaanoton kokoomuksen valiokuntaryhmää lukuun ottamatta. Se vaati, että asia oli
käsiteltävä hallituksen esityksen perusteella. 851 Samanaikaisesti Otanmäki Oy:n
849

Suunnitelmaluonnos Suomen ja Neuvostoliiton välisestä kaupasta tehtävää brosyyriä varten. Liite
SKP:n keskuskomitean talouspoliittisen osaston työvaliokunnan pöytäkirjaan 4.5.1953. Kansio Cb
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terästehdassuunnitelman kanssa oli suunnitteilla Vuoksenniska Oy:n Koverharin
tehdas, joka olisi hyödyntänyt Hangon seudulta ja Ahvenanmaalta löytyneitä
rautaesiintymiä. Kahden kilpailevan hankkeen kohtalo ratkesi syksyllä 1958, kun
Fagerholmin III hallitus kallistui Otanmäen kannalle eikä tukenut Koverharia.852
Ennen eduskunnan budjettikäsittelyä kokoomuksen eduskuntaryhmässä suhtauduttiin terästehtaan perustamiseen melko myönteisesti varsinkin siinä tapauksessa, jos rahoitus järjestyisi normaalia reittiä ja normaalilla korkotasolla.853 Maalaisliiton eduskuntaryhmässä suhtauduttiin ristiriitaisesti koko suunnitelmaan.
Johannes Virolaisen mielestä maalaisliitto oli turhaan antanut tehdashankkeen
Väinö Leskisen käsiin. Pohjois-Suomen teollistamista ei haluttu vastustaa pelkästään puoluetaktisista syistä, mutta eduskuntaryhmässä pidettiin puunjalostusteollisuutta puolueen kannalta metalliteollisuutta tärkeämpänä. Niinpä se ei hyväksynyt
vientimaksulain perusteella kertyneiden varojen käyttämistä malminjalostuslaitoksen perustamiseen.854
Maalaisliiton ristiriitainen suhtautuminen vain lisääntyi vuodenvaihteessa
195758, kun Rainer von Fieandtin hallitus suunnitteli budjettileikkauksia heikon
taloustilanteen takia. Maalaisliiton eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunnassa
Otanmäki Oy:n hallintoneuvoston jäsen Yrjö Hautala ilmoitti, ettei hän hyväksynyt Otanmäen määrärahan poistamista. Eduskuntaryhmän kokouksessa hän toisti
kantansa. Ryhmässä oltiin silti sitä mieltä, että leikkauslistalla oli puolueelle tärkeämpiäkin kohteita kuin Otanmäen rautatehdas. Seuraavalla viikolla maalaisliiton eduskuntaryhmässä ei päästy yksimielisyyteen Otanmäen määrärahasta. Matti
Miikin mielestä maalaisliiton olisi äänestyksissä pitäydyttävä muiden kanssa
tehdyissä sopimuksissa ja ryhmän päätöksissä. Osa Oulun vaalipiirin kansanedustajista halusi äänestää omantuntonsa mukaan Otanmäen määrärahan osalta, ja
pyyntöön suostuttiin.855
Vuoden 1958 budjetin yleiskeskustelussa SDP suhtautui Otanmäen suunnitelmaan ja määrärahaan myönteisesti. Kansandemokraatit kyseenalaistivat useissa
puheenvuoroissa maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien teollistamispolitiikan.
Maalaisliiton taholta pyrittiin torjumaan epäilykset puolueen teollistamispolitiikasta, mutta puunjalostusteollisuuden ensisijaisuus korostui puolueen kansan852
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edustajien puheenvuoroissa. 856 Budjetin yksityiskohtaisessa käsittelyssä kokoomus piti täysin perusteltuna Otanmäen määrärahan poistamista talousarviosta,
koska hallitus ei ollut valmistellut asiaa. Hanke oli niin suuri pääomasijoitus, ettei
siitä voitu päättää ilman perusteellisia selvityksiä. Puunjalostusteollisuus tarjosi
pienviljelijöille paremmat mahdollisuudet työllistyä kotiseuduillaan kuin metalliteollisuus. SKDL:ssä ei ymmärretty kokoomuksen näkemystä, koska kyseessä
olivat paljon suuremmat asiat kuin pelkkä 600 miljoonan markan määräraha. Sen
näkemys oli, että metalliteollisuus ja ulkomaankauppa sosialistisiin maihin olivat
osa ulkopolitiikkaa.857 SKDL toi nyt julkisuudessa harvinaisen selvästi esille, että
metalliteollisuuden avulla oli tarkoitus kytkeä Suomen talous kiinteämmin itämarkkinoihin. Tämä tiedettiin kokoomuksessa, mutta asia verhottiin epäilyksiin
tehtaan kannattavuudesta.
Käydyissä äänestyksissä maalaisliiton taholta esitettiin Otanmäen määrärahan
poistamista, mutta se jäi budjettiin äänin 11283. Maalaisliiton ryhmästä 15 äänesti Otanmäen puolesta. Heistä 12 oli Pohjois-Suomen kansanedustajia. Mukana
oli myös Johannes Virolainen. Äänestys noudatteli muuten ideologista linjaa oikeiston ja vasemmiston välillä lukuun ottamatta kokoomuksen Erkki Koivistoa ja
kansanpuolueen Armas Leinosta, jotka molemmat äänestivät määrärahan puolesta.858 Kesän 1958 vaalien läheisyys vaikutti äänestyskäyttäytymiseen, joten tukea
määrärahalle tuli myös porvaripuolueilta, koska oman vaalipiirin hanketta ei voinut vastustaa vaarantamatta omaa vaalimenestystä.
Maalaisliiton eduskuntaryhmä kokoontui äänestysten jälkeen keskustelemaan
ryhmän toiminnasta. Matti Miikki paheksui sitä, etteivät jäsenet olleet äänestäneet
tehtyjen sopimusten mukaisesti erityisesti Otanmäen määrärahan osalta. Pohjoissuomalaiset kansanedustajat Johannes Virolaisella täydennettynä aikoivat yhä
pitää määrärahan budjetissa, mutta osa kansanedustajista oli valmis mieluummin
kaatamaan koko budjetin. Metalliteollisuuden sijasta määrärahat haluttiin suunnata puunjalostusteollisuuteen, koska alan työllistävä vaikutus olisi huomattavasti
suurempi. Seuraavana päivänä Miikki toi pääministerin terveiset, ettei hallitus
tulisi vahvistamaan budjettia, jos Otanmäen määräraha olisi siinä mukana.859
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Sosiaalidemokraatit suhtautuivat Otanmäki Oy:n terässuunnitelmaan myönteisesti. Väinö Leskinen kytki sen tärkeäksi osaksi Pohjois-Suomen teollistamista.
Otanmäkeä puolustavassa esitelmässään hän piti hedelmättömänä keskustelua
siitä, tapahtuiko teollistaminen yksityistä vai valtion pääomaa käyttäen. Tärkeämpi kysymys olisi se, millaisia vaatimuksia valtionyhtiöille asetettaisiin niiden
palvellessa elinkeinoelämän ja työllisyyden kokonaisuutta. Hän itse piti valtioyhtiöitä välttämättöminä, koska Suomesta ei löytynyt riittävästi pääomia teollisuuden tarpeisiin.860
Keväällä 1958 Pohjois-Suomen teollistaminen ja terästehdassuunnitelmat nivoutuivat ulkopolitiikkaan. NKP:n keskuskomitea oli valmis myöntämään Suomelle lainan, jota presidentti Kekkonen oli esittänyt Pohjois-Suomen teollistamista varten. Lainalla piti ostaa koneita Neuvostoliitosta. Lähettilään välityksellä
viestitettiin, että Neuvostoliitto suhtautui lainaan myönteisesti ja lähettilään toivottiin ottavan henkilökohtaisena mielipiteenään esille taloudellis-teknisen yhteistyösopimuksen solmimismahdollisuuden maiden välille. 861 Neuvostoliiton lainakytkösten takia oikeistopuolueissa pidettiin koko Pohjois-Suomen teollistamisajatusta vaarallisena, koska lainat saattoivat merkitä Suomen sitomista tiukemmin
Neuvostoliittoon. Terästehdassuunnitelma oli tämän takia kokoomukselle epämieluisa hanke, eikä sen valtiojohtoisuuskaan sopinut kokoomuksen ideologiaan.
Presidentti Urho Kekkosen ensimmäisellä Neuvostoliiton matkalla
22.31.5.1958 päästiin sopuun tavaranvaihtosopimuksen solmimisesta ja puolen
miljardin ruplan lainasta. Samassa yhteydessä käsiteltiin Saimaan kanavan soveltuvuutta suomalaisiin tavarakuljetuksiin, esitettiin ajatus metallurgisen tehtaan
rakentamisesta yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa ja keskusteltiin suomalaisten
osallistumisesta rakennusprojekteihin Neuvostoliiton alueella. 862 SKP:ssa Kekkosen aktiivisuutta ei pidetty mitenkään hyvänä asiana, koska maalaisliitto pystyisi tämän jälkeen käyttämään vaalipropagandassaan sekä Otanmäen tehdassuunnitelmaa että Pohjois-Suomea varten saatavaa Neuvostoliiton lainaa. SKP:n oli
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aktivoiduttava julkisuudessa ja korostettava, että kommunistit olivat laina-asian
alkuunpanijoita.863
Suomen saama laina huolestutti Suomen läntisiä kauppakumppaneita. IsoBritannia pelkäsi lainan sitovan Suomen entistä tiukemmin Neuvostoliiton bilateraaliseen kauppajärjestelmään ja heikentävän Suomen läntisiä kauppakytköksiä.
Laina vaaransi myös brittien kaupalliset edut Suomessa, jos Suomi aikoi käyttää
lainan neuvostoliittolaiseen teknologiaan, kuten rautateihin ja atomivoimaloihin.
Teollisuuden osalta Suomi osti kyseisellä lainalla ainoastaan Rautaruukki Oy:lle
suunnatun laitteiston. Muuten se käytettiin puolustusvoimien asehankintoihin ja
valtionrautateiden kalustoon.864 Otanmäen terästehtaan pääsuunnitelma oli tilattu
LänsiSaksasta. Britit olivat myös tarjouskilpailussa mukana. Heille oli muodostunut sellainen vaikutelma, että Leskinen halusi Ison-Britannian saavan sopimuksen. Brittien tavoitteena oli pitää Neuvostoliitto pois teräsmarkkinoilta ja vähentää
Suomen idänkauppaa. 865 Tämä ei sopinut Neuvostoliiton suunnitelmiin, kuten
yöpakkaskriisin aikana kävi selvästi ilmi.
Marraskuussa 1958 I. F. Filippovin ja presidentti Urho Kekkosen välisessä
keskustelussa sivuttiin yöpakkasten ohessa myös Otanmäen terästehtaaseen liittyviä kysymyksiä. Neuvostomuistion mukaan Kekkonen oli huolestunut Väinö
Leskisen neuvotteluista, joiden tarkoituksena oli kytkeä läntisiä tahoja osallistumaan tehtaan rakentamiseen. Neuvostotietojen mukaan Kekkonen pyrki järjestämään Otanmäen rakentamisen Neuvostoliitosta saatavalla rahoituksella.866 Kekkosen näkemykset oli tarkoitettu tyynnyttelemään tulehtuneita ulkosuhteita.
Yöpakkasten jälkeen Väinö Leskistä pidettiin painolastina Otanmäki Oy:n tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamisen kannalta. Ahti Karjalainen ehdotti lounaalla Leskiselle, että tämä kieltäytyisi Otanmäen hallintoneuvoston toimesta
yhtiön edun nimissä. Leskinen ei suostunut, ja Karjalainen ilmoitti, että Eetu Karjalaisesta tulisi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Leskisestä pelkästään hallintoneuvoston jäsen.867 Neuvostoliittolaisissa lähteissä annetaan sellainen kuva, ettei
Ahti Karjalainen pitänyt sopivana sitä, että valtionyhtiöiden hallintoelimissä sosi863

SKP:n keskuskomitean talouspoliittisen jaoston työvaliokunnan pöytäkirja 4.3.1958. Kansio Cb
1948–1968. Kansan Arkisto.
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Jensen-Eriksen 2006, 145146.
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Luukko 1990, 43; Jensen-Eriksen 2006, 159.
866
Muistio Suomen tasavallan presidentin U. K. Kekkosen kanssa 30.10.1958 käydyistä keskusteluista.
SNTL:n Suomen suurlähetystö 1.11.1958. Lähtönro 241. I F. Filipovin muistikirjasta. NKP ja Suomi,
6365.
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Ahti Karjalaisen päiväkirja 21.3.1959. Ahti Karjalaisen kokoelma kansio 216. KA.
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aalidemokraatit vaihdettaisiin sosiaalidemokraattien opposition tai kansandemokraattien edustajiin. Tällaiset "ratsuväkihyökkäykset" vain vahvistivat sosialidemokraatteja. Karjalaisen mielestä olisi riittänyt, että Leskinen olisi vedetty pois
Otanmäki Oy:n hallintoneuvostosta.868
Toukokuussa 1959 SDP:n eduskuntaryhmä päätti, että Otanmäki Oy:n rahoituslaki oli saatava mahdollisimman pitkälle ennen eduskunnan kesäloman alkua.869 Keväällä 1959 kokoomuksen eduskuntaryhmä pysyi kielteisessä kannassaan tehtaan osalta. Ryhmän tietojen mukaan tehtaan perustamiseen tarvittaisiin
20 miljoonaa ja masuuniin 3−4 miljoonaa markkaa. Ryhmässä vastustettiin koko
suunnitelmaa, koska rahoituslaki oli valtion menojen supistustavoitteiden vastainen. Tuure Junnilan tietojen mukaan tehdas liittyi SKP:n metalliteollisuuden laajennussuunnitelmiin ja kytkeytyi sitä kautta Neuvostoliittoon. Ryhmä ei tehnyt
lopullisia päätöksiä, ennen kuin oli kuullut asiantuntijoiden lausuntoja laitoksen
kannattavuudesta.870 Junnila oli oikeilla jäljillä asiaan liittyvistä kytköksistä, mutta kokoomus ei halunnut heikentää entisestään idänsuhteitaan vaan pyrki jälleen
kätkemään kielteiset näkemyksensä kannattavuuslaskelmiin.
Maalaisliiton eduskuntaryhmä päätti, että Otanmäen terästehdashanke oli
Pohjois-Suomen työllisyystilanteen takia niin merkittävä, ettei maalaisliitto voinut
asettua jyrkästi sitä vastaan. Valiokuntakäsittelyssä olisi saatava aikaan sellainen
muutos, että voitaisiin muodostaa erillinen yhtiö tehtaan rakentamista varten.871
Eduskuntaryhmässä oltiin samaa mieltä. Yllättäen Matti Miikki oli muuttanut
kantaansa myönteiseksi ja perusteli näkemystään tehtaan myötä lisääntyvällä
hyvinvoinnilla. Ryhmä ei ollut kuitenkaan yksimielinen, sillä osa piti PohjoisKarjalaan rakennettavaa selluloosatehdasta kiireellisempänä kuin Otanmäen terästehtaan rakentamista. Ryhmä päätti ajaa hanketta osakeyhtiön muodossa sekä
valtiovarainvaliokunnassa että hallituksessa. Valtiovarainvaliokunnan hyväksyvän
päätöksen jälkeen maalaisliiton eduskuntaryhmä jätti "vähin äänin" asian hallituksen hoidettavaksi.872 Maalaisliiton puoluevaltuuskunnassa pääministeri V. J. Sukselainen suhtautui kriittisesti Otanmäen tehdassuunnitelmiin, koska ne perustuivat
868

Muistio keskustelusta kauppa- ja teollisuusministeri Ahti Karjalaisen (ml.) kanssa 15.4.1959.
SNTL:n Suomen suurlähetystö 28.4.1959. Lähtönro 82. A. V. Zaharovin muistikirjasta. NKP ja Suomi,
6970.
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SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 14.5.1959, 23.5.1959 ja 28.5.1959. Mf 33. TA.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 21.5.1959. Kansio Ca6. PTA.
871
Maalaisliiton eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunnan pöytäkirja 15.10.1959. Mf 48. KMA.
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Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 15.10.1959 ja Maalaisliiton eduskuntaryhmän ja ryhmävaltuuskunnan pöytäkirja 22.10.1959. Mf 48. KMA.
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ylimalkaisiin laskelmiin. Väinö Leskisen Länsi-Saksasta tilaamia piirustuksia ei
myöskään voinut käyttää. Pääministerin mielestä Suomen kannattaisi ennemmin
keskittyä puunjalostusteollisuuteen.873
Maalaisliitto ei ollut yksimielisesti terästehtaan kannalla. Eduskuntaryhmä oli
hajanainen, eikä pääministeri Sukselainen ollut tehtaasta innostunut. Molemmat
vasemmistopuolueet kannattivat valtionyhtiöiden avulla tapahtuvaa teollistamista.
Sosiaalidemokraattien ja erityisesti Väinö Leskisen ajatuksena oli käydä metalliteollisuuden avulla kauppaa länteen, joten puolue poikkesi kansandemokraattien
idänkaupan linjasta.
Eetu Karjalaisen vuoden 1958 valtiopäivillä tekemään lakialoite ”eräistä toimenpiteistä maamme teollistamisen edistämiseksi” tuli eduskunnan käsiteltäväksi
syksyllä 1959. Aloitteessa mukana oli yhteensä 103 kansanedustajaa, joista suurimman osan muodostivat SDP:n ja SKDL:n kansanedustajat. Mukana oli myös
porvarikansanedustajia Oulun ja Lapin vaalipiiristä.874 SKDL:n eduskuntaryhmä
ei ollut varauksetta aloitteen takana, sillä osa kansanedustajista ei halunnut lähteä
mukaan SDP:n aloitteeseen. Epäröivät kuitenkin taivuteltiin mukaan. 875 Kyse oli
SKDL:n kannalta niin tärkeästä suunnitelmasta idänkytkösten takia, ettei siitä
voinut jäädä pois. Muuten sosiaalidemokraatit korjaisivat kaiken poliittisen hyödyn kansandemokraattien tärkeillä kannatusalueilla.
Aloite läpäisi valtiovarainvaliokunnan ja suuren valiokunnan käsittelyn. Valtiovarainvaliokunnan kokoomuksen ja RKP:n jäsenet vastustivat lakiesitystä,
koska pysyviä työpaikkoja syntyisi liian vähän käytettävään rahasummaan nähden. 876 Oikeistopuolueissa pysyttiin valtion varojen käytön osalta yhä entisellä
linjalla: niitä ei saa käyttää valtionyhtiöihin.
Lain ensimmäisessä käsittelyssä pääministeri Sukselainen ei innostunut lakiesityksestä sen budjettiperiaatteiden vastaisen käsittelyjärjestyksen takia: hänen
mielestään hallitus ei vastustanut terästehtaan perustamista sinänsä vaan halusi
873

Johannes Virolaisen muistiinpanot maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kokouksesta 12.12.1959.
Johannes Virolaisen kokoelma kansio 104. KA.
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Porvarikansanedustajat olivat maalaisliiton Erkkilä, Lahtela, Niskala, Paaso, Partanen ja Vennamo
sekä kansanpuolueen Leinonen ja kokoomuksen Kemppainen. Lakialoite n:o 11 ehdotus eräistä toimenpiteistä maamme teollistamisen edistämiseksi 6.8.1958. VP 1958. Liitteet I−XII A; Eduskunnan
hyväksymä laki eräistä toimenpiteistä teollistamisen edistämiseksi. Lak.al.miet. n:o 17. VP 1959 A V;
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SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 5.8.1958. Mf 29. Kansan Arkisto.
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Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 48/Lak.al.miet. n:o 17. VP 1959 A V; Suuren valiokunnan
mietintö n:o 91/Lak.al.miet. n:o 17. VP 1959 A V; Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1960,
71. VP 1961 A IV; Vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 48/Lak.al.miet. n:o 17, 3. VP
1959 A V.
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asian perusteellista selvittämistä. Kumpikaan vasemmistopuolueista ei hyväksynyt pääministerin näkemyksiä. Erityisesti SKDL:n puheenvuoroissa pidettiin
pääministerin esittämiä kannanottoja osoituksena samankaltaisesta viivytystaktiikasta, jota oli ilmennyt jo edellisenä keväänä.877
Lain toisessa käsittelyssä pääministeri Sukselainen ilmoitti äänestävänsä esitystä vastaan. Hän perusteli näkemystään samoilla argumenteilla kuin ensimmäisessä käsittelyssä ja ilmoitti, että jos eduskunta hyväksyy lain hallitus tulisi valmistelemaan oman esityksensä tehtaan perustamisesta. Tätä ajatusta esimerkiksi
Eetu Karjalainen piti tyypillisenä maalaisliittolaisena jarrutuksena, jolla asian
käsittely siirrettäisiin kauas tulevaisuuteen. Kokoomuksen kielteisen kannan hän
tiivisti kolmeen pääkohtaan: 1) kyseessä oli sosialisoitu yritys, 2) tuotanto ei kannattanut ja 3) tuotteilla ei ollut menekkiä. Karjalainen torjui kaikki kolme väitettä
ja totesi valtionyhtiöiden olleen merkittävässä roolissa Suomen teollistamisprosessissa. Muissa SDP:n puheenvuoroissa pidettiin selvänä, että tehdasta vastustettiin puhtaasti puolueideologisista syistä. SDP:n taholta toivottiin, että pääministeri
Sukselainen suhtautuisi suunnitelmaan samalla avarakatseisuudella, jota hän oli
osoittanut pohjoismaisissa yhteistyöhankkeissa esimerkiksi Kolarin radan ja
Kirkkoniemen tehtaan osalta.878
Kolmannessa käsittelyssä kokoomus esitti lain hylkäämistä vedoten valtiontalouden heikkoon tilaan. Esimerkiksi Tuure Junnilan mielestä kokoomuksessa
tiedettiin varsin hyvin, että teollistamista tarvittiin suurten ikäluokkien työllistämiseen. Teollistaminen olisi kuitenkin toteutettava yksityissektorin panostuksilla
valtiojohtoisuuden sijasta. Tehtaan Junnila perustaisi myös työttömyyden vaivaamalle alueelle, kunhan se olisi liiketaloudellisesti kannattavalla pohjalla. Tämä
suunnitelma ei sitä valitettavasti ollut. Sen sijaan Oulun vaalipiirin kokoomuksen
kansanedustaja Jaakko Kemppainen puhui voimakkaasti lain hyväksymisen puolesta.879 Kokoomus ei ottanut julkisissa puheenvuoroissaan lainkaan esille asian
ulkopoliittista puolta, mikä lienee ollut varsinainen syy puolueen kielteiseen suhtautumiseen.
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Pääministeri V. J. Sukselaisen (ml.), ed. Liedeksen (skdl.) ja Haapasalon (sd.) puheenvuorot
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Eduskunnassa laki hyväksyttiin äänin 125–62. Vasemmistopuolueet olivat
hankkeen takana yksimielisesti. Taustatukea he saivat maalaisliiton eduskuntaryhmän kehitysaluetaustaisilta kansanedustajilta. Enemmistö maalaisliiton ryhmästä (26) vastusti tehtaan perustamista. Myös kokoomuksesta ja kansanpuolueesta tuli hajaääniä tehtaan puolesta.880
Maalaisliiton kansanedustajien kannanmuodostumiseen Otanmäen terästehtaan osalta vaikuttivat presidentti Kekkosen järjestämät valistussaunaillat Tamminiemessä. 881 Niihin osallistuneista maalaisliittolaisista kansanedustajista Eeli
Erkkilä, Esu Niemelä, Esa Timonen, Matti Miikki ja Markus Niskala äänestivät
eduskunnassa suunnitelman puolesta. Esimerkiksi Matti Miikki ei ollut PohjoisSuomesta vaan Kymen vaalipiiristä. Hän oli johdonmukaisesti vastustanut terästehdasta ja yleensä teollistamista ennen kesän 1958 vaaleja, joten hänen osaltaan
valistus oli tehonnut. Maalaisliiton K-linjasta äänestyksessä myönteisen kannan
ilmaisivat kehitysaluetaustaiset Kauno Kleemola ja Matti Kekkonen.
Sosiaalidemokraattien aloitteeseen perustuva suunnitelma ei koskaan toteutunut. Helmikuussa 1960 presidentti Kekkonen jätti vahvistamatta eduskunnan
aikaisemmin hyväksymän lain ”eräistä toimenpiteistä teollistamisen edistämiseksi”.882 Toimenpiteellä tähdättiin siihen, että Rautaruukki Oy perustaminen tapahtuisi hallituksen suunnitelman pohjalta, jolloin estettäisiin sosiaalidemokraattien
teollistamispoliittinen propagandavoitto.
Marraskuussa 1959 Sukselaisen hallitus toi eduskunnan käsiteltäväksi lisäbudjetin, johon sisältyi esitys terästehtaan perustaminen ja 255 miljoonan määrärahasta masuunilaitoksen rakentamiseen. Samassa yhteydessä esitettiin määrärahaa Koillis-Lappiin perustettavaa puunjalostustehdasta varten. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi kyseiset määrärahat. Sosiaalidemokraatit vaativat vastalauseessaan terästehtaan määrärahan poistamista, koska he eivät voineet hyväksyä eduskunnan jo säätämän rahoituslain romuttamista.883 Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmässä pidettiin hallituksen suunnitelmaa yrityksenä jarruttaa terästehdashanketta ja Kemijärven tehtaan määrärahan ottamista mukaan pelkkänä propaganda-
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na. Eduskuntaryhmä päätti vastustaa hallituksen esitystä, koska se saattoi viivästyttää varsinaista tehdashanketta ja jättää sen pelkästään masuuniasteelle.884
Eduskunnan lähetekeskustelussa kauppa- ja teollisuusministeri Ahti Karjalainen vetosi kansanedustajiin, jotta suunnitelma toteutuisi asiantuntijatoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Rakentaminen olisi toimikunnan mielestä toteutettava kahdessa osassa, ensin masuunilaitos ja sen jälkeen terässulatto ja valssaamo.
Tehtaan vuosituotannon olisi oltava vähintään 300 000 tonnia. Tällä tavalla toteutettuna tehdas menestyisi myös kansainvälisillä markkinoilla. Samassa yhteydessä
Karjalainen kertoi myös Neuvostoliitosta saatavasta tavaraluotosta, jota voitiin
käyttää yhtiön rahoitukseen.885 Presidentti Kekkonen ja kauppa- ja teollisuusministeri Karjalainen olivat käyneet Neuvostoliiton kanssa neuvotteluja, joissa oli
esillä tehtaan rakentaminen neuvostoliittolaisen teknologian avulla.886
Budjetin yleiskeskustelussa sosiaalidemokraatit hyökkäsivät voimakkaasti terästehtaan ja Koillis-Lapin puunjalostustehtaan määrärahoja vastaan. Jälkimmäiseen suhtauduttiin kuitenkin ymmärtävästi Pohjois-Suomen teollistamistarpeen
vuoksi. Terästehtaan osalta pidettiin selvänä, että hallitus pyrki jarruttamaan tehtaan perustamista ja kiirehdittiin tehtaan rakentamista jo aikaisemmin hyväksytyn
suunnitelman pohjalta. 887 Äänestyksessä SDP:n ehdotus kaatui äänin 15041.
Vastaan äänestivät paikalla olleet sosiaalidemokraatit yhdessä kuuden kansanpuolueen edustajan ja Veikko Vennamon (spp.) kanssa. 888 Sosiaalidemokraatit siis
äänestivät määrärahaa vastaan, mutta he kannattivat terästehtaan perustamista
oman lakialoitteensa mukaisella tavalla.
SDP:n epäilyistä huolimatta hallitus oli esittänyt vuoden 1960 tulo- ja menoarviossa terästehtaan perustamiseen yhteensä 1,9 miljardia markkaa ja eduskunta
oli hyväksynyt määrärahat.889 Pääministeri Sukselainen oli ilmoittanut budjetti-
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keskustelun yhteydessä, että hallitus aikoi valmistella tehtaan perustamiseen liittyvän oman lakiesityksensä. Sukselaisen vähemmistöhallitus halusi terästehtaan
toteutuvan hallituksen esityksen muodossa, ja eduskunnan vankka tuki Eetu Karjalaisen aloitteelle oli osoittanut sen läpimenon olevan mahdollista. Koillis-Lapin
puunjalostustehtaalle suunnatun määrärahan mukanaololla lienee ollut tarkoitus
tyynnyttää maalaisliiton ryhmässä vallinnutta vastarintaa ja saada siten terästehdaskin hyväksytyksi.
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnassa ei täysin ymmärretty asian uusia käänteitä. Käydyssä keskustelussa koko suunnitelman toteutusta pidettiin erikoisena ja
vaadittiin puolueelta uusia ajatuksia maan kehittämiseksi, jotta suuret ikäluokat
saataisiin työllistettyä. Ahti Karjalainen pyrki selvittämään puoluevaltuuskunnalle
rautatehdasasiaan liittyviä hallituksen suunnitelmia ja aikataulua.890
Rautaruukki Oy:n yhtiösopimus allekirjoitettiin 4.2.1960. Yhtiön omistajina
olivat Suomen valtio, Otanmäki Oy, Outokumpu Oy, Valmet Oy, Osakeyhtiö Fiskars Aktiebolag, Lokomo Oy, Rauma-Repola Oy ja Wärtsilä-Yhtymä O/Y. Osakepääomasta valtiolle tuli neljäsosa, valtionyhtiöille puolet ja yksityisyrityksille
neljäsosa. 891 Rahoitukseen saatiin Neuvostoliitosta 500 miljoonan ruplan laina,
jolla pystyttäisiin hankkimaan sieltä tehtaan koneisto. Kansandemokraatit pitivät
lainaa erinomaisena asiana. Vastustavia puheenvuoroja ei eduskunnassa kuultu, ja
esitys hyväksyttiin yksimielisesti.892 Kukaan kansanedustaja ei uskaltanut julkisesti arvostella lainan vaikutuksia Suomen talouselämään.
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kevään 1960 julkilausumassa oltiin jo sitä
mieltä, että hallituksen toimenpiteet terästehdasasiassa olivat osuneet oikeaan ja
saattaneet hankkeen taloudellisesti terveelle pohjalle. Hallituksen ja eduskuntaryhmän toivottiin kiirehtivän myös Kemijärven ja Pohjois-Karjalan puunjalostusteollisuuden suunnitelmia ja pyrkivän parantamaan myös muulla tavalla pahimpien työttömyysalueiden elinkeinoelämää.893
Kun Rautaruukki Oy oli saatu perustettua, kiistakysymykseksi muodostui
tehtaan lopullinen sijaintipaikka. Rautaruukki Oy:n johtokunnan selvityksessä
890
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päädyttiin Raahen kannalle, koska Pohjois-Suomen verohuojennuslaki teki Raahesta Kokkolaa edullisemman.894 Maalaisliiton Oulun piiri toivoi lähettämässään
kirjeessään maalaisliiton keskushallitukselta ja eduskuntaryhmältä tukea, että
terästehdas saataisiin nimenomaan Raaheen, vaikka naapurikunnat myös halusivat
tehtaan omalle maaperälleen. Maalaisliiton Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous
yritti kirjeitse taivuttaa maalaisliiton keskushallituksen työvaliokuntaa Kokkolan
kannalle.895
Myös SKDL:n eduskuntaryhmän luona kävi lähetystöjä esittämässä toiveita
tehtaan sijainnista. Eduskuntaryhmän edustajana Hertta Kuusinen esitti lähetystöille varovaisia kannanottoja. Puolueen vankkumaton kanta oli kuitenkin se, että
tehdas sijoitettaisiin sihteeristön kannanoton mukaisesti Raaheen.896
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta kannatti Raahea, koska kyseinen alue
oli vaikeaa työttömyysaluetta ja Kokkolaa parempi raaka-aineen saannin kannalta.
SDP:n eduskuntaryhmä oli myös samalla kannalla. Vaasan vaalipiirin kansanedustajille ryhmän puheenjohtaja suositteli vapaita käsiä äänestyksessä.897
Kokoomuksen vastarinta terästehdasta kohtaan jatkui. Nyt puolue aloitti kritiikin Raahea kohtaan. Eduskuntaryhmässä esimerkiksi Tuure Junnila katsoi useiden asiasyiden tukevan Kokkolaa. Puolueen puheenjohtaja Jussi Saukkonen yritti
saada ryhmän myönteiselle kannalle. Hän piti myönteisenä, että 1) Rautaruukissa
oli muitakin osakkaita kuin valtio, 2) Otanmäen ja Pohjois-Suomen malmivarat
olivat suhteellisen lähellä, 3) siihen käytettiin neuvostoliittolaista luottoa ja 4)
tehtaasta oli myös välillistä hyötyä, kun Pohjois-Suomi saisi talviväylän. Yritys
oli vain tehtävä kannattavaksi. Eduskuntaryhmä päätti kuulla asiantuntijoita ennen kuin päättäisi, asettuuko se Raahen vai Kokkolan kannalle.898
Seuraavalla viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän kuultavana olivat professori Pentti Kaitera ja toimitusjohtaja Helge Haavisto. Haaviston mielestä useat
894
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Raahen suhteen. Liite A§4/J-8/5.8.1960. Ahti Karjalaisen kokoelma kansio 176. KA.
895
Maalaisliiton Oulun piirin jäsenistön kirje maalaisliiton keskushallitukselle ja eduskuntaryhmälle
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898
Kokoomuksen eduskuntaryhmän keskustelupöytäkirja 10.11.1960. Kansio Ca6. PTA.
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seikat tukivat Raahea: Pohjois-Suomen verohelpotukset ja valtion osallistuminen
väylän ruoppaukseen sekä rautateiden vahvistamiseen. Tuure Junnila oli yhä sitä
mieltä, että Kokkola olisi parempi vaihtoehto. Muissa puheenvuoroissa Junnilan
ajatukset saivat tukea. Eduskuntaryhmä oli kaiken kaikkiaan realistinen puolueen
vaikutusmahdollisuuksista; kokoomus ei voinut mitään, jos maalaisliitto, SDP ja
SKDL halusivat sijoittaa tehtaan Raahen seudulle.899 Lopulta tehdas rakennettiin
Raaheen, ja oma vaikutuksensa sijoituspäätökseen oli presidentti Kekkosen hiihtoretkellä Raahen Rojuniemeen tammi-helmikuussa 1960.900
Suomen yhdelle vaikeimmista työttömyysalueista perustettu terästehdas aloitti
toimintansa vuoden 1964 aikana. Suurimmat puolueet kannattivat sitä kokoomusta lukuun ottamatta. Se pelkäsi terästehtaaseen liittyvien idänkytkösten vaikutuksia ja naamioi pelkonsa väitteisiin valtion heikosta taloudellisesta tilanteesta ja
tehtaan kannattamattomuudesta. Maalaisliitto ei ollut yksimielisesti terästehtaan
takana, vaikka se sijaitsi kehitysalueilla ja puolueen pyrkimyksenä oli ollut kyseisten alueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen. Osa puolueen kansanedustajista piti puunjalostusteollisuutta parempana vaihtoehtona. Tästä syystä terästehtaasta tehtyjen päätösten yhteydessä laadittiin samanaikaisia puunjalostusteollisuuden rahoitusratkaisuja. Maalaisliiton K-linja tuki terästehtaan rakentamista,
koska se liittyi presidentti Kekkosen Neuvostoliiton kanssa sopimiin taloudellisiin
kuvioihin. Maalaisliitto sai tehtaan perustamisen omaksi poliittiseksi voitokseen,
kun tehdas perustettiin hallituksen budjettiin sisällytettyjen määrärahojen perusteella ja vasemmistopuolueiden aloitteeseen perustunut laki jätettiin vahvistamatta.
Vasemmistopuolueet kannattivat metalliteollisuuden rakentamista, koska se
sopi molempien valtiojohtoiseen teollistamispolitiikkaan. SKDL pyrki kasvattamaan metalliteollisuuden avulla kumoushenkistä tehdastyöväestöä ja suuntaamaan ulkomaankauppaa Neuvostoliittoon. SDP yritti kytkeä Suomen länsimarkkinoihin myös metalliteollisuuden osalta. Tähän tähtäsivät esimerkiksi Väinö
Leskisen pyrkimykset tehtaan suunnitelmien ja laitteiden hankkimiseksi lännestä.
Metalliteollisuuden merkitys kasvoi yöpakkaskriisin takia, kun idänsuhteet
vaikuttivat entistä voimakkaammin Suomen puolue- ja talouspolitiikkaan. Tehdyt
ratkaisut kytkivät Suomen tiiviimmin Neuvostoliiton talouteen ja voimistivat
idänpolitiikan vaikutusta Suomen sisäpolitiikassa. Samalla kuitenkin syntyi konk-
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 17.11.1960. Kansio Ca6. PTA.
Luukko 1990, 6977.
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reettisesti uutta tuotantokapasiteettia, joka auttoi osaltaan Suomen kehittymättömien alueiden työttömyysongelman ratkaisemista.
4.2.3 Ongelmallinen Kirkkoniemen hanke
Pohjoismaiden taloudellinen yhteistyö oli ollut Josif Stalinin vuonna 1953 tapahtuneeseen kuolemaan saakka Suomen kannalta arkaluontoinen kysymys. Yhteispohjoismaisista työmarkkinoista oli keskusteltu jo vuodesta 1946 alkaen. Vasta
vuonna 1955 Suomi pystyi uudessa poliittisessa tilanteessa liittymään Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. Pohjoismaiden välistä tulliliittoa kannatettiin suomalaisten puolueiden keskuudessa laajasti. Positiivisimmin puolueista asiaan suhtautuivat kokoomus, kansanpuolueet ja sosiaalidemokraatit. Jopa kommunistit suhtautuivat asiaan hyväksyvästi, mutta he torjuivat täysin ajatukset laajemmasta
länsi-integraatiosta. Muut Pohjoismaat suuntasivat 1950-luvun lopulla huomionsa
Efta-kysymykseen, jolloin pohjoismainen tulliliitto jäi vähemmälle huomiolle.901
Sukselaisen II hallituksen aikana oli vireillä Kirkkoniemen tehdashanke, joka
liittyi maan kehittymättömien alueiden elinkeinoelämän kehittämiseen ja kytkeytyi myös ulkopoliittisiin kysymyksiin. Pohjoiskalotti eli pohjoisen napapiirin
pohjoispuolinen alue nousi tuolloin esille alueena, jossa oli mahdollista harjoittaa
pohjoismaiden välistä taloudellista yhteistyötä. Suunnitelma törmäsi kuitenkin
kylmän sodan suurvaltojen intressipiireihin.
Neuvostoliiton turvallisuusintressit kasvoivat Pohjois-Norjan alueella Kuolan
sotilastukikohtien takia. Toisen maailmansodan loputtua Neuvostoliitto pohti
ilmavoimien ja merivoimien tukikohtien perustamista esimerkiksi Kirkkoniemeen,
Vardöhön ja Tromssaan.902 Ruotsin ja Norjan suunnitelmat Trondheimin sataman
uudistamisesta ja yhdysradan rakentamisesta Ruotsiin hermostuttivat Neuvostoliittoa, koska ne tarjosivat lännelle hyökkäysväylän Neuvostoliiton alueelle. Tämän takia Neuvostoliitto oli vastahakoinen Suomen liittymiseen Pohjoismaiden
neuvostoon ja suunnitelmiin harjoittaa pohjoismaista taloudellista yhteistyötä.
Suomessa kokoomus ja SDP kannattivat pohjoismaista yhteistyötä ja painostivat
Kekkosta luopumaan idänkaupasta. 903 Esimerkiksi vuoden 1955 kokoomuksen
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puoluekokouksen julkilausumassa korostettiin Pohjoismaiden välisen taloudellisen ja sivistyksellisen yhteistyön kehittämistä.904
Suomessa kansandemokraatit olivat suhtautuneet kielteisesti Suomen liittymiseen Pohjoismaiden neuvostoon. He pitivät sitä väylänä, jota pitkin Yhdysvaltojen vaikutusvalta levittäytyi Pohjoismaihin.905 Kansandemokraattien näkemykset heijastelivat Neuvostoliiton epäluuloja Suomen pohjoismaista yhteistyötä
kohtaan. Neuvostoliiton kriittisiä ajatuksia tuli esille esimerkiksi Suomen ulkoasiainministeriön poliittisen osaston osastopäällikön Eero A. Wuoren raporteissa.906
Seppisen mukaan Neuvostoliitto epäili, että Suomen ja Pohjoismaiden lähentymisen taustalla oli energiakysymys, jonka takia se pelkäsi, että Pohjolaan oli muodostumassa Neuvostoliiton intresseille sopimaton omavarainen energiatalousalue.
Neuvostoliitto myös epäili Kekkosen johtavan Suomen jopa Natoon saakka.907
Neuvostoliiton kriittisestä suhtautumisesta huolimatta Suomi liittyi vuonna
1955 Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. Pääministeri Urho Kekkonen sai hankittua Nikita Hruštševin suostumuksen Suomen liittymiseen.908 Eduskunnan käsitellessä liittymistä ulkoasiainministeri Johannes Virolainen perusteli eduskunnalle
Pohjoismaiden neuvoston luonnetta, joka ei ollut ulkopoliittinen eikä sotilaspoliittinen. Tästä huolimatta hallitus oli halunnut esittää liittymisehtona varauksen,
ettei Suomen edustaja osallistuisi mahdollisiin sotilaspoliittisiin, suurvaltasuhteisiin tai suurvaltojen välisiä eturistiriitoja koskeviin keskusteluihin. Tammikuun
lopulla 1956 pääministeri Urho Kekkonen toi saman asian esille puheessaan Pohjoismaiden neuvostossa.909
Sekä Norjan Finnmarkin alue että Suomen Lappi olivat vaikeasti työllistettäviä alueita. Norjan valtio pyrki kehittämään alueen teollisuutta ja siten luomaan
uusia työpaikkoja. Kiinnostusta suomalaisen puunjalostusteollisuuden raaka-
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aineen hyödyntämiseen oli ollut jo 1940-luvulla. Tammikuussa 1956 Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Kööpenhaminassa asia nousi esille norjalaissuomalaisena massatehdashankkeena. Aktiivisina olivat Norjan pääministeri Einar Gerhardsen ja Suomen pääministeri Urho Kekkonen. Marraskuussa 1956
ehdotettiin hallitusten välistä yhteistyötä taloudellisen yhteistyön aikaansaamiseksi pohjoisilla alueilla. Hanketta asettui tukemaan 18 neuvoston jäsentä. Koko
Suomen ryhmä kommunistit mukaan lukien oli tuolloin myönteisellä kannalla
taloudellisen yhteistyön osalta. 910 Pohjois-Suomen kehittäminen yhteistyössä
muiden Pohjoismaiden kanssa törmäsi kuitenkin ulkopoliittisiin ongelmiin.
Jo vuonna 1953 Yhdysvaltojen suurlähettiläs oli viestittänyt, että Yhdysvallat
oli kiinnostunut suomalais-norjalaisen sulfaattiselluloosatehtaan rahoittamisesta.
Asiaa tutkinut valtioneuvoston asettama toimikunta esitti mietinnössään selluloosatehtaan rakentamista Kirkkoniemeen. Sen perustamiskustannukset olisivat olleet kolme miljardia markkaa. Samaan suunnitelmaan olisi kytkettävä myös tien
ja sahalaitoksen rakentaminen.911 Imatran Voiman edustaja Gustaf Thelestam tutki
tiehankkeen kustannuksia. Selvityksessä ilmeni, että halvin vaihtoehto olisi ostaa
Neuvostoliitolta 12 neliökilometrin alue tietä varten. 912 Ulkoasiainministeriössä
tultiin siihen tulokseen, että asia oli niin arkaluontoinen, ettei sitä kannattanut
ottaa virallisesti esille neuvostoviranomaisten kanssa. Parempi oli pyrkiä ottamaan asia esille epävirallisesti mahdollisimman korkealla taholla. 913 Kumpikin
suurvalta tunsi kiinnostusta Kirkkoniemen aluetta kohtaan, mikä ei ollut hyvä
merkki Suomen ja Norjan välisen taloudellisen yhteistyön kannalta.
Suomen ja Norjan teollisuusdelegaatioiden keskusteluissa sovittiin työnjaosta
siten, että Norja huolehtisi rakennuskustannuksista ja Suomi tutkisi raaka-aineen
toimittamiskysymystä. Kesäkuussa 1957 delegaatiot keskustelivat 100 000 tonnia
tuottavasta tehtaasta, mutta Inarin alueen metsät eivät riittäneet näin suuren tehtaan raaka-ainevaroiksi. Vuoden 1957 lopulla Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö tuli laskelmissaan siihen tulokseen, että riittävä kuuden prosentin tuotto
pääomalle saataisiin 60 000 tonnia tuottavalla tehtaalla. Saatuaan valmiiksi esivalmistelut delegaatiot ehdottivat tammikuussa 1958, että maiden hallitukset tekisivät päätökset asiasta mahdollisimman nopeasti. Suomen hallituksen tehtävänä
910
Santala 1980, 35; Kertomus Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1957. Kertomukset.
Liitevihko 1, 10. Pöytäkirja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen XXV puoluekokouksesta 1960.
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oli käyttää työttömyyden hoitoon varattuja varoja (12 milj.) Ivalon ja Kirkkoniemen välisen tien rakentamiseen.914 Syksyllä 1958 Neuvostoliitto epäili, että Suomi alkoi lähestyä Natoa Pohjoismaisen yhteistyön kautta.915 Kirkkoniemen tehtaan kysymys kytkeytyi siten yöpakkaskriisin tapahtumiin.
Yöpakkaskriisin aikoihin kokoomuksessa suhtauduttiin myönteisesti Pohjoismaiden väliseen taloudelliseen yhteistyöhön. Puolueessa oli halua laajentaa
yhteistyötä yhteispohjoisten markkinoiden suuntaan. Kirkkoniemen tehdasta pidettiin periaatteelliselta kannalta tärkeänä, jotta jotain konkreettista saataisiin
aikaan. Samalla saataisiin liiaksi itään suuntautunutta ulkomaankauppaa hakeutumaan myös länteen.916 Pohjoismainen yhteistyö sopi hyvin kokoomuksen yleislinjaukseen hakea kontakteja lännestä.
Vuoden 1959 aikana Kirkkoniemen suunnitelmat saatiin valmiiksi. Niissä
edellytettiin sulfaattiselluloosatehtaan lisäksi myös voimapaperitehtaan rakentamista. Hankkeen toteutuminen vaatisi alueen tiestön parantamista. Tässä vaiheessa Suomessa erityisesti sosiaalidemokraatit alkoivat pitää hanketta tärkeänä Suomen pohjoisosien työllisyyden kannalta.917 SDP:n puoluetoimikunta korosti Ivalon työväenyhdistykselle, että koko hanke oli sosiaalidemokraattien ansiota. 918
SDP:llä oli pitkäaikaiset perinteet yhteistyöstä pohjoismaisten sosiaalidemokraattien kanssa. 919 Oppositiopuolueena SDP halusi korostaa omaa rooliaan, koska
yöpakkaskriisin myötä se näytti kantavan suurimman vastuun epäluottamuksesta
Neuvostoliiton silmissä.
Norja pyrki saamaan Suomen päättäjät myönteiselle kannalle vedoten alueen
huonoihin työllisyysnäkymiin, jos tehdasta ei alueelle saataisi. Norja myös ilmoitti, että se suhtautui kielteisesti hankkeeseen suunniteltua amerikkalaista rahoitusta
kohtaan. Norjan pääministeri Gerhardsen uskoi hankkeen elvyttävän myös Poh-
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jois-Suomen elinkeinoelämää, koska Suomi saisi käyttöönsä sataman ja sen myötä huomattavasti paremmat mahdollisuudet pohjoisten metsävarojen hyödyntämiseen. Keväällä 1960 Norjassa haluttiin tietää, miten asia Suomessa eteni, ja Norjasta ilmoitettiin, että Länsi-Saksa oli valmis ostamaan tehtaan tuotannon ensimmäisten vuosien aikana.920 Koko suunnitelman länsikytkökset olivat varsin selvät.
Tämä oli liikaa yöpakkasten jälkeisessä Suomessa, vaikka Suomessa keskustelu
käytiinkin lähinnä tehtaan kannattavuuden ympärillä.
Esimerkiksi Johannes Virolaisen muistiinpanojen mukaan pääministeri V. J.
Sukselaiselle hankkeen eteneminen oli riippuvainen järkevästä taloudenhoidosta.921 Vuoden 1961 budjettiin Suomen hallitus varasi hankkeen kuluihin 300 miljoonaa Suomen markkaa. Määrärahan perusteluna olivat Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan talouselämän kehittäminen ja alueen raaka-ainevarojen hyödyntäminen. Määrärahan avulla alueelle perustettaisiin uusi tehdas, ja lisäksi molemmat
maat parantaisivat omalla kustannuksellaan alueen tiestöä.922
Eduskuntakäsittelyssä hallituksen näkemyksenä oli, että Kirkkoniemen suunnitelma hyödyttäisi kumpaakin maata. Maalaisliiton ryhmäpuheenvuorossa kiiteltiin hallituksen aktiivisuutta Pohjois-Suomen teollistamisessa. Maalaisliiton rivit
eivät kuitenkaan pysyneet täysin yhtenäisinä, sillä Kemijärven tehdashankkeen
pelättiin vaarantuvan Kirkkoniemen takia.923
Kansandemokraattien ryhmäpuheenvuorossa pidettiin hallituksen teollisuuspolitiikkaa vähäisenä, sillä varsinkaan Norjassa sijaitsevan tehtaan työllistävään
vaikutukseen kansandemokraatit eivät uskoneet.924 SKDL:n kielteinen näkökulma
ei tullut esille julkisissa eduskuntapuheenvuoroissa, mutta äärivasemmistossa
suhtauduttiin suunnitelmaan selkeän kielteisesti. 925 Tämä johtui suunnitelman
kytköksistä länteen, mikä ei sopinut Neuvostoliiton taloudellisiin ja turvallisuuspoliittisiin intresseihin.
920
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Myös sosiaalidemokraatit hyökkäsivät puheenvuoroissaan maalaisliiton teollisuuspolitiikkaa vastaan. Maalaisliiton teollistamistoimet suuntautuivat SDP:n
mielestä vain sellaisille alueille, joilla maalaisliitto kilpaili äänestäjistä pientalonpoikien kanssa. 926 Valiokuntakäsittelyn aikana SDP:ssä oli pyrkimyksiä kaataa
Kirkkoniemen suunnitelma, sillä puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja
puolueen valtiovarainvaliokuntaryhmän mielestä tehtaalle ei asiantuntijalausuntojen perusteella ollut saatavilla riittävästi raaka-ainetta.927 Kaarlo Pitsinki sai kuitenkin Rafael Paasion tuella taivuteltua eduskuntaryhmän myönteiselle kannalle,
vaikka osa ryhmästä piti laskelmia tehtaan kannattavuudesta ”murhaavina”. Lopulta eduskuntaryhmä päätti puoltaa äänestyksessä Kirkkoniemen määrärahaa.928
SDP ei ollut varauksetta Kirkkoniemen puolella, mutta pohjoismaisen yhteistyön
mahdollisuus vaikutti sosiaalidemokraattien mielipiteeseen. Puolueessa haluttiin
myös saada jotain konkreettista aikaiseksi teollistamispolitiikassa.
Kokoomuksessa Kirkkoniemen tehdassuunnitelmaa pidettiin kannattamattomana hankkeena ja maalaisliiton ajamana valtiojohtoisena teollistamissuunnitelmana. Toisaalta suunnitelman länteen suuntautuvan ulkopoliittisen näkökohdan
takia sitä ei haluttu täysin tyrmätä. Lopulta kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti
suhtautua suunnitelmaan myönteisesti. 929 Kokoomus suhtautui ristiriitaisesti
hankkeeseen, sillä siinä oli puolueen periaatteiden vastaisia piirteitä  valtiojohtoisuus ja kannattamattomuus. Se ei kuitenkaan voinut tyrmätä sitä täysin, koska
tarjolla oli taloudellisen yhteistyön mahdollisuus länsimaan kanssa, mikä tasapainottaisi Suomen liiallista kallistumista itään.
Maalaisliiton näkemys muuttui varovaisemmaksi valtiovarainvaliokunnan
mietinnön valmistuttua. Puolueen eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunta päätti
ehdottaa Kirkkoniemen tehtaan määrärahan hylkäämistä. Pääministeri Sukselaisen ei hyväksynyt tätä linjausta ja vaati, ettei yksikään maalaisliittolainen saanut esittää hankkeen hylkäystä, mutta äänestykseen ryhmä saisi vapaat kädet.
Ryhmä päätti pääministerin vaatimuksesta huolimatta äänestää eduskuntakäsitte-
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lyssä määrärahaa vastaan.930 Viikkoa aikaisemmin maalaisliiton eduskuntaryhmän
kokouksessa Matti Kekkonen oli ilmoittanut vastustavansa koko suunnitelmaa ja
sai taustatukea Johannes Virolaiselta.931 Voidaan pitää todennäköisenä, että Matti
Kekkonen toi tällä tavalla presidentti Kekkosen mielipiteen eduskuntaryhmän
tietoon. Se käänsi eduskuntaryhmän kielteiselle kannalle pääministeri Sukselaisen
vetoomuksista huolimatta.
Budjetin yleiskeskustelussa kansanedustajat puhuivat määrärahasta varovaisesti. SDP:n Viljo Rantala korosti pääministeri Sukselaisen keskeistä asemaa
hankkeen eteenpäin viemisessä, sillä hän oli saanut valtiovarainvaliokunnan
enemmistön puolelleen ja palauttamaan Kirkkoniemen tehdashankkeen rahat
mietintöön, vaikka ne oli sieltä jo kertaalleen poistettu. Maalaisliitossa ei tuettu
omaa pääministeriä. Kusti Eskola vaati, että Kirkkoniemen tehdashankkeesta oli
laadittava lisäselvityksiä ennen kuin eduskunnassa tehtäisiin sitovaa päätöstä.
Nestori Kaasalainen ihmetteli määrärahan ilmestymistä takaisin valtiovarainvaliokunnan mietintöön, vaikka se oli sieltä jo kerran poistettu. Hän piti koko hanketta taloudellisesti arveluttavana.932
Maalaisliiton osalta Kirkkoniemi näyttää olleen lähinnä pääministeri Sukselaisen oma projekti, jota sosiaalidemokraatit tukivat. Sukselainenhan oli yrittänyt
keväällä 1960 laajentaa vähemmistöhallituksensa pohjaa sosiaalidemokraateilla.
Suunnitelma oli kariutunut, kun Väinö Tanner valittiin uudelleen SDP:n puheenjohtajaksi. Nyt Sukselainen oli selvästi menettämässä otettaan maalaisliitosta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä 16.12.1960 pääministeri V. J. Sukselainen
perusteli hallituksen näkemyksiä Kirkkoniemen määrärahan osalta. Hän lupasi
hallituksen ottavan hanketta toteuttaessaan kannattavuusnäkökulmat tarkasti
huomioon, jotta epäilyt hälvenisivät. Pääministeri korosti suunnitelmien yhteispohjoismaista luonnetta ja piti eduskunnan mahdollista puoltavaa ratkaisua merkittävänä linjauksena tulevaisuuden yhteistyön puolesta. Toivo Wiherheimo tiedusteli välihuutona maalaisliiton ryhmän kantaa ja oli sitä mieltä, että pääministerin piti pitää puhe omassa eduskuntaryhmässään. Sen pääministeri aikoikin teh930
Maalaisliiton eduskuntaryhmän ryhmävaltuuskunnan pöytäkirja ja maalaisliiton eduskuntaryhmän
pöytäkirja 8.12.1960. Mf 48. KMA.
931
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 1.12.1960. Mf 48. KMA; ”Pakkanen ja Sukselainen
olivat paheksuneet, että Matti on niin aktiivinen ryhmässä ja toimii avoimesti isänsä puhetorvena.”
Urho Kekkosen päiväkirjamerkintä 1.9.1958. Urho Kekkosen päiväkirjat 1, 111.
932
Ed. Rantalan (sd.), Eskolan (ml.) ja Kaasalaisen (ml.) puheenvuorot 13.12.1960 HE n:o 73 yleiskeskustelun yhteydessä. VP 1960 PK III, 1957,1967, 2096–2097; Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 43/HE n:o 73, 64. VP 1960 A II.
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dä.933 Tälläkään kertaa Sukselainen ei saanut ryhmältään tukea, sillä esimerkiksi
Olavi Lahtela piti Kirkkoniemeä liian vaarallisena hankkeena yhteispohjoismaisesta yhteistyöstä huolimatta.934
Kokoomuksen puheenvuoroissa arvosteltiin hanketta varovasti, sillä suunnitelman valtiojohtoisuutta ja kannattamattomuutta ei pidetty hyvänä. Puolueen
taholta toivottiin valtiolta lähinnä toimenpiteitä, joilla parannettaisiin liikenneoloja tai poistettaisiin verotuksen epäkohtia.935 RKP ja SKDL esittivät määrärahan
poistamista. Jos määräraha poistettaisiin budjetista, maalaisliitto esitti pontta,
jossa esitettiin eduskunnan jatkavan yhteisponnisteluja Norjan kanssa PohjoisSuomen talouselämän kehittämiseksi.936
Kirkkoniemelle myönnettävä määräraha hyväksyttiin äänin 9892. Hyväksymiseen riittäneet äänet tulivat sosiaalidemokraateilta ja porvaripuolueilta. Maalaisliiton ryhmä jakautui kahtia enemmistön vastustaessa määrärahaa. SDP:n
koko ryhmä oli määrärahan takana. Sen sijaan SKDL äänesti yksimielisesti määrärahaa vastaan.937 Sosiaalidemokraatit pitivät äänestystulosta puolueen voittona,
vaikka eduskunta oli jättänyt siihen Suomen osalta raaka-aineen saatavuuteen
liittyvän varauksen. 938 Kokoomuksen äänestyskäytös oli erilainen kuin puheenvuorojen perusteella olisi voinut arvella. Länteen suuntautuva yhteispohjoismainen hanke nähtävästi painoi kannattavuuslaskelmia enemmän. Samalla oppositiopuolue saattoi näpäyttää hallituspuolue maalaisliittoa.
Eduskunnan päätöksen jälkeen alkoi vyörytys suunnitelman kaatamiseksi.
Esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeri Ahti Karjalainen totesi norjalaisessa
Arbeiderbladet-lehdessä, ettei hanketta ollut osoitettu vielä riittävän hyödylliseksi.
Suomen Lapin puunjalostusteollisuus vastusti Kirkkoniemen tehdassuunnitelmaa
voimakkaasti, koska Suomesta tehtaalle oli luvattu edullinen raaka-aine, käytännössä ilman kantohintaa. Tästä syystä Kemi Oy:n toimitusjohtajan Aulis O. Kai933

Pääministeri V. J. Sukselaisen (ml.) puheenvuoro Pl:19 yleiskeskustelun yhteydessä 16.12.1960.
VP 1960 PK III, 2296.
934
Ed. Lahtelan (ml.) puheenvuoro 16.12.1960 Pl:19 yleiskeskustelun yhteydessä 16.12.1960. VP
1960 PK III, 2299.
935
Ed. Haran (kok.) puheenvuoro 13.12.1960 vuoden 1961 tulo- ja menoarvion yleiskeskustelun
yhteydessä. VP 1960 PK III, 2002–2003.
936
Ponsiehdotukset Pl:19 osalta. VP 1960 PK III, 2303–2304.
937
Äänestys 16.12.1960. VP 1960 PK III, 2313; Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän
toiminnasta vuodelta 1960, 7. Pöytäkirja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen XXVI puoluekokouksesta 1963.
938
Kertomus Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta vuodelta 1960, 5. Liite 12.4.1961. Mf 41.
TA.
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ramon rooli hankkeen romuttumisessa lienee merkittävä. Hän oli jo vuonna 1956
suunnitellut puunhankinnan lisäämistä Inarin alueelta.939
Vuoden 1961 puolella maalaisliiton puolueohjelmaa kehittävän toimikunnan
kokouksessa Kirkkoniemi nousi uudelleen esille. Kirkkoniemeen suhtauduttiin
yhä kielteisesti. Puolueen oli pyrittävä muiden suunnitelmien avulla siihen, että
asukkaat pysyisivät kotiseuduillaan. Tällaisena suunnitelmana pidettiin esimerkiksi terästehtaan sijoittamista Raahen seudulle. 940 Terästehdas oli kytköksissä
itään, joten siihen oli maalaisliitossa helpompi suhtautua myönteisesti.
Kirkkoniemen suunnitelmat eivät koskaan toteutuneet. Sen sijaan nostettiin
Kemi Oy:n ja Veitsiluoto Oy:n kapasiteettia ja rakennettiin Kemijärven selluloosatehdas. 941 Tehdassuunnitelma raukesi lopullisesti joulukuussa 1963, kun Suomen hallitus ilmoitti, etteivät Inarin alueen puuraaka-aineet riittäneet Norjaan
perustettavalle tehtaalle. Hallitus piti kuitenkin tärkeänä, että yhteispohjoismaisia
hankkeita maiden pohjoisten osien kehittämiseksi yhä jatkettiin.942 Sosiaalidemokraateille asian saama käänne oli pettymys, ja tätä pidettiin vakavana vastoinkäymisenä Suomen ja Norjan taloudellisille suhteille.943 Kansandemokraatit eivät
olleet pettyneitä. He olivat vastustaneet Kirkkoniemen projektia koko ajan, koska
he pitivät pohjoismaista yhteistyötä yrityksenä vetää Suomi pois Neuvostoliiton
vaikutuspiiristä.944 Heille kyse oli ennen kaikkea ulkopolitiikasta.
Kirkkoniemen yhteispohjoismaisella teollistamishankkeella puolueet pyrkivät
todistamaan kiinnostustaan syrjäseutujen olojen parantamiseen. Maalaisliitossa se
oli leimallisesti pääministeri V. J. Sukselaisen projekti. Se sopi sekä FINN-EFTAsopimuksen henkeen että Sukselaisen omiin intresseihin parantaa suhteita sosiaalidemokraatteihin. Sukselaisen suunnitelmat eivät kuitenkaan onnistuneet SDP:n
jatkettua Tannerin komennossa vuoden 1960 puoluekokouksen jälkeen. Maalais939

Santala 1980, 38, 46–47; Virtanen 1993, 268.
Maalaisliiton ohjelmankehittämistoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirja 18.4.1961. Ohjelmankehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1961−1962. KMA.
941
Ahvenainen 1992, 543; Santala 1980, 30.
942
Valtioneuvoston pöytäkirja kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä 21.12.1963. Valtioneuvoston pöytäkirjat 1963 XII. KA.
943
Kertomus Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1963, 6, 39. Pöytäkirja Suomen
sosialidemokraattisen puolueen XXVII puoluekokouksesta 1966; sama huoli oli jo aikaisemmin. Samoin Kertomus Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1961, 45. Pöytäkirja Suomen
Sosialidemokraattisen Puolueen XXVI puoluekokouksesta 1963.
944
SKDL:n V liittokokouksen pöytäkirja 4.–7.4.1958, 132. Mf 32. Kansan Arkisto; SKDL:n ja SKP:n
talouspoliittisen jaoston pöytäkirja 14.3.1962. Kansio Ca 1960–1970. Kansan Arkisto.
940
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liiton kansanedustajat vastustivat tehdassuunnitelmaa, koska he pelkäsivät sen
vaarantavan heidän omien alueidensa teollisuushankkeita. Esimerkiksi Olavi
Lahtela puolusti voimakkaasti Kemijärven sellutehdassuunnitelmaa, joka oli maalaisliitolle ulkopoliittisesti harmittomampi ja aluepoliittisesti merkittävämpi kuin
Kirkkoniemen tehdas.
Suomen ulkopoliittinen tilanne oli hankala yöpakkasten jälkeen. Todennäköisesti maalaisliitossa ei haluttu vaarantaa idänsuhteita yhteistyöhankkeella Norjan
kanssa, koska kyseessä oli Naton jäsenmaa ja Pohjoiskalotti oli sotilaspoliittisesti
herkkä alue. Ulkopoliittisiin perusteisiin viittasi myös Matti Kekkosen kielteinen
suhtautuminen. Todennäköisesti tällä tavalla presidentti Kekkonen toi poikansa
välityksellä esille oman näkemyksensä, tai ainakin maalaisliitossa uskottiin näin.
Myös SDP:n ja kokoomuksen toiminta viittasivat johonkin muuhun kuin pelkästään teollistamispolitiikkaan. Heikot kannattavuuslaskelmat menettivät merkityksensä molemmissa puolueissa, kun tarjolla oli mahdollisuus läntisestä yhteistyöstä. SDP:n eduskuntaryhmä saatiin käännytettyä Kirkkoniemen määrärahan
taakse vastusteluista huolimatta, sillä sosiaalidemokraateille hankkeen tärkein
näkökohta oli pohjoismainen yhteistyö ja taloudellisten yhteyksien luominen
läntisille markkinoille.
4.2.4 Saimaan kanava ja Pohjois-Karjalan teollistaminen
Ulkopolitiikka kytkeytyi myös Pohjois-Karjalan teollistamiskysymykseen 1960luvun alussa. Alueen tilannetta tarkasteltiin jo 1950-luvun lopulla insinööri Allan
Holopaisen selvityksessä, jossa tutkittiin pienteollisuuden mahdollisuuksia monipuolistaa Pohjois-Karjalan elinkeinorakennetta. Holopainen pelkäsi työttömyystilanteen huonontuvan entisestään, kun suuret ikäluokat tulisivat työikään 1960luvulla. Ongelman ratkaisu vaati hänen mielestään maakunnan teollisuuden kehittämistä, mutta suurteollisuuden tulo Pohjois-Karjalaan oli tähän saakka ollut harvinaista. Tämän takia huomio olisi kiinnitettävä pienteollisuuteen, johon Holopainen laski sellaiset yritykset, joissa olisi enintään 50 työntekijää ja 100 miljoonan
vuosituotanto. Taulukko 5 havainnollistaa Pohjois-Karjalan teollisuuden rakennetta vuonna 1958. Pienteollisuutta oli määrällisesti paljon, mutta työllisyysvaikutuksen ja vuosituotannon osalta sen merkitys oli pienempi.945

945

Holopainen 1959, 2, 4.
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946

Taulukko 5. Pienteollisuus ja suurteollisuus Pohjois-Karjalassa vuonna 1958.
Pienteollisuus

Suurteollisuus

Määrä

1 096

22

Työntekijät

3 009

4 405

2,4 miljardia

15,6 miljardia

Vuosituotanto

Suurimmaksi ongelmaksi Pohjois-Karjalassa muodostui pääomien puute. Tähän
Holopainen esitti ratkaisuksi joko yksityisten perusluottolaitosten myöntämiä
lainoja tai valtion lainoja, joita jaettaisiin Pohjois-Karjalan tapaisille vähäisen
teollisuuden alueille. Valtion lainoitusta Holopainen piti parempana PohjoisKarjalan näkökulmasta, koska todennäköisesti yksityinen pääoma löytäisi muualta maasta parempia sijoituskohteita. 947 Holopainen oli selvästi tutustunut Kekkosen Onko maallamme malttia vaurastua? -teokseen ja maalaisliiton pienteollisuuslinjauksiin.
Puolueista maalaisliitto oli eniten kiinnostunut Pohjois-Karjalan kehittämisestä. 948 Pohjois-Karjalan kehittämishankkeet kytkeytyivät myös idänsuhteisiin.
NKP:n pääsihteeri Nikita Hruštševin vieraillessa Kekkosen 60-vuotisjuhlassa
käsiteltiin muiden esillä olleiden asioiden joukossa myös Saimaan kanavaa ja
Pohjois-Karjalaan perustettavaa sahalaitosta, joka käyttäisi raaka-aineenaan neuvostoliittolaista puuta.949
Maalaisliitto ei ollut yksimielisesti hankkeen takana. Pääministeri Sukselainen ei pitänyt järkevänä suursahan perustamista Pohjois-Karjalaan, koska laskukaudella valtio joutuisi kamppailemaan venäläisen puun kanssa.950 Sen sijaan
äärivasemmistossa Saimaan kanavaa pidettiin erinomaisena keinona laajentaa
Suomen ja Neuvostoliiton välistä kaupankäyntiä.951
946

Taulukon tiedot teoksesta Holopainen 1959, 8–9.
Holopainen 1959, 30.
948
Asiasta keskusteltiin esimerkiksi maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnassa 3.2.1960 ja
23.3.1960. Mf 43. KMA.
949
Neuvotteluiden tärkein asia oli Suomen Efta-neuvottelut. Suomi 1992, 321331, 348354; Karjalainen 1989, 9798; Ahti Karjalainen kirjasi 22.11.1960 käydystä neuvottelusta muistiin Hruštševin
epäilyksen, ettei rajaseudulla ollut niin paljon tukkeja kuin saha vaatisi. Hruštšev: "Voi olla, että
petätte meitä, mutta jos niin on, teemme sen tietoisesti, jotta Suomen työläiset saisivat siten työtä."
Ahti Karjalaisen päiväkirjamerkintä 22.11.1960. Ahti Karjalaisen kokoelma kansio 216. KA; Aikoja ja
tapauksia Ahti Karjalaisen elämästä, 198.
950
V. J. Sukselaisen päiväkirjamerkintä 25.11.1960. Sukselainen 1997, 310.
951
Joukkoliikkeen kehittäminen. Liite SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunnan pöytäkirjaan
23.3.1959. Kansio Ce 96. Kansan Arkisto; SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 12.10.1961. Kansio
Ca 4. Kansan Arkisto.
947
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Sukselaisen kielteisestä kannasta huolimatta maalaisliitossa kiirehdittiin Saimaan kanavaan kytköksissä olleen puunjalostustehtaan rakentamista. Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunta vaati valtiovallalta asiassa voimakkaampia
toimenpiteitä. Johannes Virolainen käsitteli tehdassuunnitelmaa myös puolueen
ohjelmatoimikunnassa ja totesi, että SDP:n ja kokoomuksen oli pakko tulla mukaan maalaisliiton Pohjois-Karjalan tehdassuunnitelmiin, koska ne eivät uskaltaneet vastustaa maakunnan kehitystä, koska pelkäsivät menettävänsä kannattajiaan.
Marraskuussa maalaisliiton eduskuntaryhmä päätti seurata asian valmistelutyötä
ja pyrki saaman aikaan Pohjois-Karjalan ihmisille sopivan esityksen.952 PohjoisKarjala oli sosiaalidemokraattien keskeistä kannatusaluetta, joten Virolaisen ajatus piti siltä osin paikkansa. Todennäköisempää kuitenkin olisi, että ulkopoliittinen paine pakottaisi muut puolueet myönteiselle kannalle.
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä arveltiin, että Saimaan kanava oli ulkopoliittisesti riskialtis hanke. Ryhmässä pidettiin mahdollisena, että kanavan vastustaminen kääntyisi Suomen ulkopoliittista suuntaa ja siten myös kokoomusta itseään vastaan. Kauppa- ja teollisuusministeri Toivo Wiherheimon mielestä jo pelkkä asiakirjojen pyytäminen tarkempaa tutkimusta varten merkitsisi välitöntä kriisiä. Seuraavana päivänä osa kokoomuksen eduskuntaryhmästä alkoi kääntyä
myönteiselle kannalle, koska hankkeesta saattaisi olla rajaseudulle myös taloudellista hyötyä. Kaikesta huolimatta esimerkiksi Mikko Asunta aikoi äänestää vastaan, koska hän epäili Kekkosen sopineen jotain muutakin Moskovassa ja Suomen ajautuneen "Kekkoslovakian tielle".953
Syyskuun lopulla kokoomuksen puoluevaltuustossa puolueen puheenjohtaja
Jussi Saukkonen totesi Saimaan kanavasta käydyistä neuvotteluista, että puolueen
eduskuntaryhmä perehtyisi huolellisesti sopimukseen ja edellyttäisi hallitukselta
tarkkaa selontekoa rahoittamisesta, rakennuskustannusten suuruudesta ja koko
kanavan kannattavuudesta. Kauppa- ja teollisuusministeri Wiherheimo (kok.) oli
sanellut asiasta lausuman valtioneuvoston pöytäkirjaan. Saukkonen totesi, ettei
sopimus kaikkia miellyttänyt, mutta se oli kuitenkin osoitus Suomen ja Neuvostoliiton hyvistä suhteista. 954 Puoluevaltuustossa käydyn keskustelun perusteella
952
Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirja 13.6.1961. Mf 41. KMA; Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 5.9.1961. Mf 43. KMA; Maalaisliiton ohjelmankehittämistoimikunnan
työvaliokunnan pöytäkirja 26.10.1961. Ohjelmankehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1961−1962. KMA;
Maalaisliiton eduskuntaryhmän valtuuskunnan pöytäkirja 30.11.1961. Mf 49. KMA.
953
Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 18.9. ja 19.9.1962. Kansio CA8. PTA; Vares 2008, 443;
Seppinen 1997a, 230.
954
Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 30.9.1962, 14−15. Kansio Cc6. PTA.
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näytti siltä, että kokoomuksessa pidettiin välttämättömänä hankkeen etenemistä ja
puolueen mukanaoloa hankkeessa. Puheenvuoroissa korostettiin, että puolueen
peruslinjauksena oli säilytettävä yksityisyritteliäisyyteen kannustava talouspolitiikka, mutta ei ollut tarkoituksenmukaista aina vastustaa kaikkia valtion menonlisäyksiä.955 Kokoomuksessa haluttiin pysyä hallituskelpoisena ja pyrittiin välttämään kaikkia idänsuhteita kärjistäviä kannanottoja. Puolueessa oli kuitenkin
myös henkilöitä, jotka eivät halunneet lisätä Neuvostoliiton kytköksiä Suomen
talouselämään.
Myöhemmin syksyllä 1962 kansandemokraatit kiirehtivät hallitusta tehdasasiassa. Kauppa- ja teollisuusministeri Wiherheimon tietojen mukaan EnsoGutzeit Oy teki parhaillaan suunnittelu- ja tutkimustyötä niin, että rakennustyöt
voisivat alkaa vuoden 1963 lopulla. Rakentaminen tapahtuisi vuosina 1964–66,
mikä oli ministerin mielestä varsin sopiva ajankohta sekä työllisyyden että markkinoiden kannalta.956
Huhtikuussa 1963 kokoomuksen eduskuntaryhmä käsitteli Saimaan kanavaa.
Saukkonen totesi, että asiaa oli yritetty pitää taloudellisena kysymyksenä, mutta
siitä oli kuitenkin tullut poliittinen. Ryhmässä oltiin kuitenkin sitä mieltä, että
asian kaataminen vaati kovat perustelut, vaikka kanava olisi taloudellisesti kannattamaton.957 Toukokuun alussa hallitus toi eduskunnan käsiteltäväksi Neuvostoliiton kanssa solmitun Saimaan kanavaan liittyvän vuokrasopimuksen. Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä hankkeesta puhuivat vain kansandemokraatit,
jotka korostivat puheenvuoroissaan kanavan positiivista merkitystä Suomen ja
Neuvostoliiton suhteille sekä Itä-Suomen talouselämälle. Kokoomus esitti asian
pöydällepanoa.958
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä pohdittiin, millaisella kokoonpanolla puolue aikoi ottaa kantaa asiaan. Ryhmässä toivottiin, että ryhmän johto käyttäisi
puheenvuoron. Puolueen puheenjohtaja Jussi Saukkonen kieltäytyi, koska eduskuntaryhmän valtuuskunta oli aikaisemmin päättänyt, ettei ryhmäpuheenvuoroja
pidetä. Hänen mielestään kokoomuksen kanta oli jo esitetty hallituksen esityksen
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Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 30.9.1962, 20. Kansio Cc6. PTA.
Ed. Niirasen (skdl.) ym. kysymys selluloosatehtaasta Pohjois-Karjalaan 9.11.1962 ja kauppa- ja
teollisuusministeri T. A. Wiherheimon (kok.) vastaus 26.11.1962. VP 1962 PK III, 1982–1983.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 18.4.1963. Kansio Ca9. PTA.
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HE n:o 124. VP 1963 A III:2; Ed. Pessin (skdl.) ja V. J. Rytkösen (skdl.) puheenvuorot ensimmäisessä käsittelyssä 7.5.1963. VP 1963 PK I, 826830.
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perusteluissa.959 Saukkonen ei halunnut leimautua hankkeen vastustajaksi ja jätti
puheenvuoron väliin. Ulkopolitiikan osalta kokoomuksen johto yritti välttää turhien riskien ottamista puolueen päästyä hallitukseen yöpakkasista ja Honkaliitosta huolimatta.
Kokoomuksen rivikansanedustajat esittivät eduskunnassa silti rohkeasti kielteisiä näkökulmia. He pitivät koko kanavahanketta liian kalliina ja pelkäsivät sen
vaarantavan Itä-Suomen muiden liikennehankkeiden rahoitusta. Kansandemokraatit eivät hyväksyneet kokoomuksen väitteitä kanavan kalleudesta. He toivoivat, ettei kokoomus vehkeilyllään estäisi sopimuksen vahvistamista. Lain kolmannessa käsittelyssä kansandemokraatit totesivat suoraan, että kokoomus verhosi kannattamattomuuslaskelmiin todellisen kantansa, sillä ulkopolitiikassa puolue
ei vieläkään ollut Neuvostoliiton ystävyyden kannalla. Melko kiivaista puheenvuoroista huolimatta hallituksen esitys hyväksyttiin äänestyksittä.960 Äänestyksen
jättäminen väliin kertoi osaltaan siitä, ettei kokoomuskaan halunnut leimautua
ulkopoliittisesti vastustamalla kanavahanketta.
Viikon päästä ulkopolitiikan ja talouspolitiikan suhde nousi jälleen esille kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Uusi Suomi oli julkaissut artikkelin, jossa esitettiin kokoomuksen pyrkivän ulkopoliittisen syiden takia pois hallituksesta. Saukkosen näkemyksen mukaan kirjoitus oli liian kärjistetty, ja sen seurauksena ryhmän asema oli heikentynyt talouspoliittisessa keskustelussa. Saukkonen vaati
tämän kokouksen yhteydessä myös ulkopoliittista tiedonantoa. Ajatus ei saanut
kannatusta, koska joidenkin mielestä eduskuntaryhmä ei voinut tehdä ulkopoliittisia päätöksiä eikä talouspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa saanut muutenkaan sotkea
toisiinsa. Esimerkiksi Raimo Ilaskiven mielestä tätä kuitenkin tapahtui, koska
ulkopolitiikka nousi aina esille talouspolitiikasta puhuttaessa, ja tällä tavalla vietiin huomio pois talouspoliittisista kysymyksistä.961
Puunjalostustehtaan rakentaminen ei ollut edennyt vielä vuoteen 1963 mennessä lainkaan. Maalaisliiton Pohjois-Karjalan piirijärjestössä oltiin viivästymisestä huolissaan. Hankkeen kaatuminen johtaisi siihen, että maalaisliitto tuli kantamaan kokonaan vastuun hankkeen romuttumisesta.962 Maalaisliiton eduskunta959

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 9.5.1963 ja valtuuskunnan pöytäkirja 9.5.1963. Kansio
Ca9. PTA.
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Ed. Hallbergin (kok.), Borg-Sundmanin (kok.) ja Niirasen (skdl.) puheenvuorot 10.5.1963 ja ed.
Kilven (skdl.) puheenvuoro 21.5.1963. VP 1963 PK I, 855857 ja 993995.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 28.5.1963. Kansio Ca9. PTA.
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Maalaisliiton Pohjois-Karjalan piiritoimikunnan kirje 15.10.1963 maalaisliiton eduskuntaryhmälle
ja keskushallitukselle. Mf 43. KMA.
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ryhmä otti kyseisen Pohjois-Karjalan piirijärjestön piiritoimikunnan kirjelmän
käsittelyyn. Ryhmävaltuuskunta oli jo samana päivänä asiaa valmistellut ja päättänyt suosittaa, että ryhmä suhtautuisi Uimaharjun tehtaaseen myönteisesti. Eduskuntaryhmän keskustelussa oltiin sitä mieltä, ettei maalaisliitto voinut nyt pakoilla,
koska se oli aikaisemmin kannattanut tehtaan perustamista. Ryhmä päätti, että
maalaisliiton valtiovarainvaliokunnan edustajat tekisivät kaikkensa hankkeen
eteenpäin viemiseksi.963
Samaa kirjettä käsiteltäessä maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunta piti
Enso-Gutzeitin toimintaa vitkasteluna ja aikoi puuttua siihen. Asian vauhdittamiseksi päätettiin ottaa yhteyttä yhtiön johtokunnan maalaisliittolaisiin jäseniin, ja
pääministeri Karjalainen lupasi kutsua yhtiön johtajan puheilleen. Lisäksi maalaisliiton eduskuntaryhmä ajaisi eduskunnassa aloitetta, jolla pyrittiin nostamaan
yhtiön osakepääomaa 850 miljoonalla markalla. Valtiovarainvaliokunta hylkäsi
kuitenkin aloitteen.964
Karjalaisen I hallituksen taival vaikeutui syksyllä 1963. Hallituskriisin varjossa Uimaharju nousi esille hallituksen iltakoulussa, kun maalaisliiton ministerit
esittivät tehtaan vaatimaa perustamismäärärahaa. Ministeri Osmo Karttusella
(kok.) ei ollut mitään määrärahaa vastaan, mutta hän halusi sen kulkevan valtiovarainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön kautta. Hän piti PohjoisSavon teollistamista myös ajankohtaisena. Johannes Virolaisen mielestä molempia ei voinut toteuttaa samanaikaisesti. Hän uhkasi viedä määrärahan läpi aloitteiden pohjalta, jos hallitus ei sitä hoitaisi. 965 Virolaisen tiukkaa kantaa selittää se,
että Karttusen viittaus Pohjois-Savoon tarkoitti Savon Sellua, joka oli Karttusen
ja kokoomuksen oma suunnitelma, ja Uimaharju sen sijaan oli enemmän maalaisliiton projekti.
Maalaisliitto esitti syksyn 1963 lisäbudjetissa Uimahajun tehtaan perustamiseen 8,5 miljoonan nykymarkan suuruista määrärahaa. Määräraha säilyi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä, mutta eduskuntakäsittelyssä kokoomuksen taholta

963

Maalaisliiton eduskuntaryhmän ja ryhmävaltuuskunnan pöytäkirjat 17.10.1963. Mf 49. KMA.
Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 23.10.1963. Mf 43. KMA; Holopainen
ym. Rah.al. N:o 167 määrärahan osoittamisesta Enso Gutzeit Osakeyhtiön osakepääoman korottamiseen sulfaattiselluloosatehtaan rakentamiseksi Pohjois-Karjalaan. VP 1963 liitteet IXIII B, 1188;
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 73/HE n:o 80, 71, 74. VP 1963 A II; Ed. Timosen (ml.) ym.
Rah.al. N:o 660. VP 1963 liitteet IXIII B, 1759. Muut allekirjoittajat olivat Ale Holopainen (ml.),
Esu Niemelä (ml.), K. F. Haapasalo (sd.), Juuso Häikiö (kok.), Eino Ojajärvi (kp.) ja Reino Karpola
(ml.).
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Valtioneuvoston iltakoulun pöytäkirja 27.11.1963. Ahti Karjalaisen kokoelma kansio 24. KA.
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hyökättiin valtionyhtiöiden osakepääomien korotuksia vastaan ja esitettiin työllisyyden hoitamista maaseudun yksityisyrittäjille suunnattujen verohelpotusten
avulla. Puolueen puheenvuoroissa aiottiin esittää Uimaharjun määrärahan poistamista ja valtionyhtiöiden osakkeiden myynnin aloittamista. Kokoomuksen kehitysalueiden kansanedustajien puheenvuoroissa määrärahaa pidettiin oikeansuuntaisena. Kokoomuksen kansanedustajat eivät hyväksyneet Enso-Gutzeitin pyyntöä
valtion rahoituksen lisäämistä Uimaharjun rakentamisen osalta, koska yhtiön
toiminta oli ollut viime aikoina hyvinkin kannattavaa. Sosiaalidemokraattien taholta syytettiin maalaisliiton vain lainanneen sosiaalidemokraateilta heidän jo
kauan ennen maalaisliittoa valmistelemansa Pohjois-Karjalan teollistamissuunnitelmat. Äänestyksen jälkeen eduskunta hyväksyi määrärahan äänin 15725. 966
Kokoomuksen äänestyskäytös heijasteli hallituskriisin akuuttia vaihetta ja puolueen sisällä esiintyneitä vaatimuksia palaamisesta takaisin puolueohjelman mukaiseen politiikkaan. Käytännössä vaatimus tarkoitti kielteistä suhtautumista valtionyhtiöihin.967
Enso-Gutzeitin viivyttelyä Uimaharjun sellutehtaan hankkeessa selittää se, että Väinö Tanner toimi sen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Hän suhtautui kielteisesti sekä sahan laajennuksiin että selluloosatehtaan perustamiseen.968 Maalaisliiton eduskuntaryhmän toimintakertomuksessa hehkutettiin puolueen merkittävää
panosta Saimaan kanavaneuvottelujen yhteydessä ja Pohjois-Karjalan talouselämän monipuolistamisessa. Molemmat lisäsivät Suomelle hyödyllistä kanssakäymistä Neuvostoliiton kanssa.969
Uimaharjun tehtaan perustaminen tapahtui lähes yksimielisyyden vallitessa. Syynä tähän voidaan pitää sen selkeitä kytköksiä Saimaan kanavaan ja Neuvostoliiton
suhteisiin. Yksikään puolue ei uskaltanut vaarantaa idänsuhteitaan, vaikka esi966

HE n:o 155, 5253 (19 Pl:19:I:38a). VP 1963 A III; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 60/HE
n:o 155, 46 ja Edusk.vast./HE n:o 155. VP 1963 A III; Ed. Borg-Sundmanin (kok.), Turusen (kok.) ja
Haapasalon (sd.) puheenvuorot 20.12.1963. VP 1963 PK III, 27142716 ja 2720; Määräraha hyväksyttiin äänin 15725. Äänestys 20.12.1963 VP 1963 PK 1963, 2723. Kokoomuksessa 14 äänesti
määrärahan puolesta ja 12 vastaan.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän valtuuskunnan pöytäkirja 13.12.1963. Kansio Ca9. PTA; Ehdotus
budjettivajauksen täyttämisestä. Liite n:o 2/Kokoomuksen eduskuntaryhmän valtuuskunnan pöytäkirja
13.12.1963. Kansio Ca9. PTA; Valtioneuvoston iltakoulun pöytäkirja 14.12.1963. Ahti Karjalaisen
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Ahvenainen 1992, 447, 548.
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J. E. Partanen, ”Maalaisliiton toimintakertomus valtiopäivillä 1963”. Liite n:o 6/Maalaisliiton
puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 27.4.1964. Mf 53. KMA.
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merkiksi kokoomuksessa ja SDP:ssä suunnitelmiin suhtauduttiin epäilevästi.
Maalaisliitto piti Uimaharjua suurena talouspoliittisena ja ulkopoliittisena voittona. SKDL piti jälleen kerran molemmissa hankkeissa positiivisina seikkoina niiden idän kytköksiä, joita puolue pyrki hyödyntämään kaikin keinoin. Ongelmana
kansandemokraattien kannalta oli kuitenkin se, että ulkopolitiikan ote oli presidentti Kekkosella, joka halusi vielä tässä vaiheessa pitää SKDL:n hallituksen
ulkopuolella.
4.2.5 Kansanrintama syventää yhteistyötä itään
Kansanrintamahallituksen synty vuoden 1966 vaalien jälkeen avasi tilaisuuden
lisätä idänsuhteiden merkitystä Suomen talouselämään. Lokakuussa 1966 Suomeen saapuneen NKP:n valtuuskunnan vierailun yhteydessä käsiteltiin elinkeinopoliittisia aloitteita, jotka olivat valtiotasoisia. Niissä esitettiin muun muassa
5070 miljoonan markan lainan myöntämistä metalli- ja kemianteollisuudelle,
Neuvostoliiton kanssa yhteistyössä tehtäviä maaperätutkimuksia Pohjois- ja ItäSuomessa, atomivoimaloiden hankkimista Neuvostoliitosta, henkilöautotuotannon aloittamista, maakaasuputken rakentamista, konetuonnin laajentamista Neuvostoliitosta, teräksen jatkojalostusta (Rautaruukki Oy) ja niin edelleen. Vierailualoite oli peräisin SKP:stä, ja presidentti Kekkonen oli ärtynyt kommunistien
tunkeutumisesta hänen alueelleen.970
Marraskuussa 1966 SKDL:n eduskuntaryhmässä käsiteltiin idänkauppaan liittyviä elinkeinopoliittisia kysymyksiä, jotka pohjautuivat melko pitkälle NKP:n
valtuuskunnan esittämään suunnitelmaan, johon kuului edellä mainittujen lisäksi
Helsingin metron rakentaminen ja rautateiden sähköistäminen.971 Samoin äärivasemmisto vaati eduskunnassa idänkaupan hyväksikäyttöä Etelä-Karjalan työttömyyden hoidossa. Käytännössä se tarkoitti valtiojohtoista teollistamista, suomalais-neuvostoliittolaista yhteistyötä sekä Leningradin talousalueen hyödyntämistä.
Esitys ei saanut hallitusta innostumaan, sillä kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
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Leppänen 1999, 106–108; Kekkosen roolista idänkaupan pääneuvottelijana esim. Suomi 2010,
438−440.
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Ulkopolitiikan kysymyksiä pohtiva työryhmä, Eräitä kansainvälistä politiikkaa ja ulkopolitiikkaa
koskevia ehdotuksia. Liite n:o 1/SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 30.11.1966. Kansio Ca 6.
Kansan Arkisto; SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 30.11.1966. Kansio Ca 6. Kansan Arkisto.
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nisteri Niilo Ryhtä (kesk.) piti Etelä-Karjalassa tienrakennushankkeita ja Saimaan
kanavan rakentamista aivan riittävinä työllisyyttä edistävinä toimenpiteinä.972
Idänsuhteiden ja -kaupan merkitys korostui sähköveturien hankintakysymyksen yhteydessä. Keväällä 1967 SKDL:n eduskuntaryhmä pohti asiaa. Useissa
puheenvuoroissa esitettiin veturien tilaamista Neuvostoliitosta, koska suomalaisten veturien tilaaminen tarkoitti vain kotimaisten kapitalistien suosimista. Esille
nousi myös ajatus Neuvostoliiton vastatilauksesta, mikä olisi työllisyyden kannalta huomattavasti suurempi kuin pelkkä sähköveturitilaus. SKDL:n eduskuntaryhmä päätyi kannattamaan veturien tilaamista Neuvostoliitosta. Kesäkuun alussa
pääministerin johdolla keskusteltiin veturikysymyksestä, ja siinä yhteydessä sosiaalidemokraatit pelkäsivät Neuvostoliiton kanssa käytävien neuvottelujen katkeavan.973 Veturien hankinnasta muodostui lopulta ulkopoliittinen arvovaltakysymys.
Veturihankinnan suunnitteluun vaikutti syvästi Tšekkoslovakian miehitys
elokuussa 1968. Tapahtuma järkytti Suomen äärivasemmistoa suuresti. SKP peruutti 50-vuotisjuhlansa miehityksen takia ja esitti julkisuuteen julkilausuman,
jossa todettiin sotilaallisen puuttumisen Tšekkoslovakian asioihin vahingoittaneen
kansainvälistä työväenliikettä. SKP:n toimien jälkeen NKP:n Euroopan osaston
päällikkö Aleksei Beljakov totesi SKP:n tehneen ensimmäisen itsenäisen päätöksen, mutta hän ei halunnut sen toistuvan. Miehityksen jälkeen SKDL kärsi kunnallisvaaleissa tappion: kannatus putosi 22 prosentista 16,9 prosenttiin.974
SKDL oli kannattanut sähkövetureiden hankkimista Neuvostoliitosta, mutta
Tšekkoslovakian miehitys toi kannanottoihin tiettyä varovaisuutta. Puolueen sihteeristössä pyrittiin perustelemaan hankinnan kannattavuutta nimenomaan työllisyysnäkökulmien ja kauppapoliittisten seikkojen avulla. Samalla myös muut poliittiset seikat tulisivat huomioiduksi.975 Presidentti Kekkonen sai Neuvostoliitolta
viestejä, että sähkövetureiden hankintakysymys oli Neuvostoliitolle tärkeä kauppa- ja yleispoliittisesti.976 Keskustapuolueessa oli kahtalaista näkemystä: osa halu-
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si ehdottomasti veturit Neuvostoliitosta, mutta osa oli kotimaisen tilauksen kannalla.977
Sosiaalidemokraatit eivät olleet yksimielisiä siitä, mistä veturit tulisi hankkia.
Pääministeri Mauno Koivisto oli ilmoittanut Moskovan-matkansa jälkeen
5.11.1968, että veturit hankittaisiin Neuvostoliitosta. Koiviston näkemykset saivat
SDP:ssä aikaan suurta vastustusta. Koiviston toimintaa pidettiin sooloiluna ja
puolueen aikaisempien yksimielisten päätösten vastaisena. Esimerkiksi K.-A.
Fagerholmin mielestä Koiviston menettely oli skandaali.978 Muistelmissaan presidentti Koivisto perustelee sähkövetureiden hankintapäätöstään sillä, että Suomen
oli pystyttävä tuomaan Neuvostoliitosta myös muita tuotteita kuin raaka-aineita ja
öljyä. Ainoat ajateltavissa olevat tuotteet olivat ydinvoimalat ja sähköveturit.979
Tilanteeseen vaikutti myös ammattiyhdistyspolitiikka, koska esimerkiksi koko Metalliliitto oli TPSL:n kontrollissa vuosina 19611967. Tilanne muuttui vasta
19661967, kun kommunistit ja sosiaalidemokraatit valtasivat SAK:n ja Metalliliiton johdon käsiinsä. Metalliliitossa oli koko ajan vahva kansandemokraattien ja
kommunistien ryhmittymä, joka oli SKP:n suorassa ohjauksessa ja siten Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. 980 Vuonna 1960 perustettu Teräs- ja Konepajatyöväen
ammattiliitto kuului Suomen Ammattijärjestön (SAJ) keskeisiin voimiin.981 Ammattiyhdistysliike oli yhä sosiaalidemokraattien ja kommunistien välisen kilpailun kohde, vaikka muuten puolueet kykenivät jo yhteistyöhön. Tämä selittää ainakin osittain, miksi sosiaalidemokraatit eivät olleet innoissaan Neuvostoliiton
kytköksistä veturihankinnassa. Sama seikka selittää kansandemokraattien pyrkimyksiä suosia neuvostoliittolaisia vetureita, koska työllisyysvaikutus ei koskettanut suoraan sen kannattajakuntaa ja avainaloja.
Kokoomuksessa ei hyväksytty vetureiden tilaamista Neuvostoliitosta, vaikka
pääministeri Koivisto oli vedonnut tilauksen tuottamaan kansalliseen etuun. Kokoomuksessa vedottiin eduskunnassa vuonna 1963 tehtyyn päätökseen, jossa
päätettiin suosia kotimaista tuotantoa. Jos hallituksen taholta esitettäisiin jotain
muuta, kokoomuksessa edellytettiin uutta eduskuntakäsittelyä.982
977
Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 14.11.1968. Mf 56. KMA; Isohookana-Asunmaa
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Sähkövetureiden hankinnan noustua julkisuuteen eduskunnassa haluttiin
kuulla pääministeriltä tarkempia tietoja hankinnan taustoista. Kokoomuksen taholta vaadittiin pääministeriltä selvityksiä niistä kansallisista eduista, jotka edellyttivät vetureiden tilaamista Neuvostoliitosta. Pääministeri Koiviston käsityksen
mukaan kansainvälisessä työnjaossa Suomi valmistaisi itse ne tuotteet, joihin
maallamme oli parhaat edellytykset, ja hankkisi muuten tuotteet kansainvälisiltä
markkinoilta. Koivisto korosti erityisesti sitä, ettei Suomea millään tavalla painostettu asiassa eikä Neuvostoliitto myynyt Suomelle huonoa tavaraa kalliilla hinnalla. Tämä ei tyydyttänyt Tuure Junnilaa, joka piti todennäköisenä sitä, että kansalliset edut viittasivat ulkopoliittisiin seikkoihin. Koivisto halusi siirtää keskustelun
myöhempään ajankohtaan, kun hallitus oli valmistellut asiaa kunnolla.983 Kokoomuksessa pidettiin veturitilausta ulkopoliittisena kysymyksenä, johon presidentti
Kekkoselle kerrotut neuvostonäkemykset myös viittasivat.
Veturiasian edettyä valtiovarainvaliokuntaan kokoomuksen eduskuntaryhmässä päätettiin puolustaa kotimaista veturien hankintaa, koska kotimaisen tilauksen puolesta puhuivat työllisyysnäkymät, verotusasiat ja tekniset kysymykset.
Kokoomuksessa luotettiin siihen, että eduskunnasta löytyisi pelkkää oppositiota
laajempi vastustava rintama neuvostoliittolaista tilausta vastaan.984
Neuvostoliitto jatkoi Suomen painostamista. Päätöstä veturien tilaamisesta
Neuvostoliitosta vaadittiin joulukuun puoliväliin mennessä. Jos toivottua tulosta
ei tulisi, Neuvostoliitto toisi julki oman mielipiteensä. 985 Veturiasia käsiteltiin
eduskunnassa vasta joulukuun lopulla. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä pohdittiin, miten se käyttäisi puheenvuoronsa eduskuntakäsittelyn aikana. Eduskuntaryhmä päätti, että se yrittäisi sopia pääministerin ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin Paavo Aition (skdl.) kanssa, ettei asiassa käytäisi lähetekeskustelua.986 Kokoomus oli kaikesta huolimatta varovainen, eikä se halunnut ärsyttää
liikaa Neuvostoliittoa.
Eduskunnan käsiteltäväksi tuotu hallituksen esitys lähti siitä, että sähköveturit
oli tilattava Neuvostoliitosta. Perusteena olivat halvempi hinta ja Suomen metalliteollisuuden lisääntyvät vientimahdollisuudet Neuvostoliittoon. Veturitilauksessa
säästyneet varat voitaisiin käyttää Valtion Rautateiden sähköistämisohjelmaan,
983
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joka myös lisäisi työllisyyttä. Valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä hallituksen
esitystä pidettiin tarkoituksenmukaisena, mutta kokoomus oli yhä pysynyt kotimaisten vetureiden kannalla.987
Valtiovarainvaliokunnassa asian käsittely oli saanut yllättävän käänteen.
Aluksi oli näyttänyt siltä, että valiokunta kallistuisi kotimaisten veturien kannalle,
mutta asetelma oli yllättäen kääntynyt päälaelleen. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä päätettiin vaatia eduskuntakäsittelyn aikana selvityksiä äkillisestä mielenmuutoksesta. Samalla koko asia oli pyrittävä irrottamaan ulkopolitiikasta. Äänestyksessä kokoomuksessa päätettiin puoltaa kotimaista veturitilausta.988
Eduskuntapuheenvuoroissa SKDL:n kansanedustajat korostivat idänkaupan
myötä Suomen metalliteollisuudelle tulevia etuja. He olivat valmiita tekemään
asiasta hallituskysymyksen. Sosiaalidemokraateista tamperelainen entinen Valmet
Oy:n levyseppä ja pääluottamusmies Valdemar Sandelin (sd.) suhtautui kielteisesti neuvostoliittolaisiin sähkövetureihin ja puolusti puheenvuorossaan kotimaista
veturihankintaa.989
Eduskunta myönsi 28.12.1968 hallitukselle valtuudet tutkia mahdollisuutta tilata veturit Neuvostoliitosta. Kokoomus esitti hallituksen esityksen hylkäämistä,
mutta ponsi äänestettiin nurin äänin 11751. Hallitusryhmä pysyi melko yhtenäisenä, sillä ainoastaan Sandelin ja muutamat keskustapuolueen kehitysalueiden
kansanedustajat äänestivät kokoomuksen pontta. Keskustapuolueen kansanedustajille vetureiden tilaaminen oli nähtävästi hankala kysymys, kun hallituksen taakse
tuli vain 23 puolueen 49 kansanedustajasta. Äänestystulos johtui myös siitä, että
suuri osa keskustapuolueen kansaedustajista oli poissa äänestyksestä.990 Kansanedustaja Olavi Lahtela oli saanut kesken oman puheenvuoronsa sairauskohtauksen, johon hän myöhemmin menehtyi. Tapahtuma selittänee ainakin osittain keskustapuolueen kansanedustajien runsaan poissaolon äänestettäessä veturiponnesta.
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HE n:o 139. VP 1968 A III: I; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 60/HE n:o 139 ja Vastalause
n:o 1 valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 60/HE n:o 139, 6. VP 1968 A III: I.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 28.12.1968. Kansio Ca13. PTA; Vastalause n:o 1
valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 60/HE n:o 139, 6. VP 1968 A III:I; Ed. Lähteenmäen (kok.),
Pesolan (lkp.) ja Rihtniemen (kok.) puheenvuorot 28.12.1968. VP1968 PK III, 2712−2714, 2719.
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ja Sandelinin (sd.) puheenvuorot 28.12.1968. VP1968 PK III, 2717, 2723; Sandelinin henkilötiedot
esimerkiksi Suomen kansanedustajat 1907−1982, 570.
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Ed. Lahtelan (kesk.) puheenvuoro 28.12.1968 ja äänestys. VP 1968 PK III, 2763, 27642766;
Edusk.vast./HE n:o 139. VP 1968 A III:I; M. Koivisto 1997, 174.
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Neuvostoliitto ei ollut tyytyväinen asian käsittelytapaan, sillä presidentti
Kekkoselle viestitettiin Neuvostoliiton joutuneen huonoon valoon. Ahti Karjalainen ja presidentti Kekkonen olivat valmistelleet asiaa jo pitkään kertomatta kaikkia yksityiskohtia. 991 Myös Koivisto ja Paasio taivuttelivat uppiniskaisia puoluetovereitaan myönteiselle kannalle ja vetosivat asian ulkopoliittisiin näkökohtiin. Kun asia vielä viivästyi, helmikuussa 1969 Pravdassa julkaistiin kiivassävyinen artikkeli, jonka taustalla oli viivästynyt sähköveturikysymys ja pettymys
Koiviston menettelyyn. Lopulta maaliskuun lopulla 1970 valtioneuvosto päätti
tilata 27 sähköveturia Neuvostoliitosta.992
Tšekkoslovakian miehitys 1968 järkytti Suomen poliittista johtoa ja voimisti pyrkimystä ottaa Neuvostoliiton näkemykset huomioon entistä enemmän myös talouspolitiikassa. Veturiepisodi ei liittynyt suoranaisesti maaseudun kehittämiseen,
mutta se oli esimerkkitapaus Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvusta myös Suomen talouselämässä. Kansandemokraatit pyrkivät lisäämään idänkauppaa päästyään mukaan hallitukseen. Presidentin johdolla hallituspuolueet olivat asian suhteen melko yksimielisiä. Kokoomus yritti hidastaa liiallisten idänkytkösten syntymistä, mutta asia oli vaikea puolueen oppositioaseman takia.
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Urho Kekkosen päiväkirjamerkintä 30.12.1968. Urho Kekkosen päiväkirjat 2, 431; IsohookanaAsumaa 2006, 130.
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M. Koivisto 1997, 174; Keskinen 1987, 328330; Suomi 1996, 161.
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5

Kehitysaluepolitiikka ratkaisumallina

5.1

Aktiivista kehitysaluepolitiikkaa porvarihallituksessa

5.1.1 Kehitysaluepolitiikan nousu politiikan ytimeen
Maaseudun elinkeinojen kehittämiskysymykseen kuuluvat termit aluepolitiikka ja
kehitysaluepolitiikka, joka vakiintui 1960-luvun kehitysaluelainsäädännön myötä.
Aluepolitiikalla tarkoitetaan maan eri osien elinolojen taloudellisten ja sosiaalisten erojen tasoittamista. Aluepolitiikka voidaan katsoa osaksi pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin arvoperustaa.993 Kehitysaluepolitiikka voidaan jakaa tehokkuutta ja tasaisuutta korostaviin suuntauksiin. Tehokkuus tarkoitti kasvukeskuksiin keskittyvää politiikkaa, kun tasaisuuden tavoittelijat halusivat suunnata toimenpiteet periferia-alueille.994 Kehitysaluepolitiikka kuului erityisesti maalaisliitto-keskustapuolueen politiikkaan.
Sosiaalidemokraattien tulkinnan mukaan maalaisliiton elinkeinopolitiikan ja
sivistyspolitiikan tarkoituksena oli ainoastaan estää maaltapakoa ja pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman suuri vaalikannatus maaseudun äänestäjien keskuudesta.995 Maalaisliiton tai myöhemmän keskustapuolueen politiikan vastakohtana on
nähty SDP:n ja kokoomuksen elinkeinopolitiikka, jolla on pyritty työvoiman
liikkuvuuden lisäämiseen ja elinkelpoisten aluekeskusten luomiseen maan eri
osiin.996
Heikki Kirkisen näkemyksen mukaan yksikään suomalainen puolue ei suhtautunut maaseudun kehittämiseen ja erityisesti kehitysaluepolitiikkaan vakavasti.
Kokoomus ei kannattanut kehitysaluepolitiikkaa, koska johtavat pääomapiirit
saivat tulonsa teollisuus-Suomesta. SDP odotti, että kehitysalueilta muuttavat
tipahtivat kaupungeissa suoraan puolueen syliin. Äärivasemmisto piti sopivana
kehitysalueiden kurjistumista, jotta sieltä löytyisi sopivaa ainesta väkivaltaiseen
vallankumoukseen. Maalaisliitto-keskustapuolue kilpaili SMP:n kanssa maaseu-
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Termeistä esim. Vartiainen 1998, 3; Kiljunen 1979, 133; Smolander 2000, 36.
Aro 2007, 145.
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Puntila 1964, 210; Leskinen 1967, 208; samansuuntainen tutkimuksellinen tulkinta maalaisliiton
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dun äänestäjistä, jolloin molempien poliittinen voima lamautui.997 Kirkisen pamfletti heijastelee maaseudun rakennemuutoksen jälkeisiä tuntemuksia. Seuraavaksi pyrin selvittämään, miten suomalaiset puolueet suhtautuivat kehitysaluepolitiikkaan.
Suomessa harjoitetulla kehitysaluepolitiikalla oli Pohjoismaisia esikuvia.
Esimerkiksi Norjassa käynnistettiin jo vuonna 1952 erityinen Pohjois-Norjan
ohjelma, jossa tavoitteena oli taata samat hyvinvointimahdollisuudet kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta.998
Ruotsin koko puoluekenttä halusi jarruttaa maaseudun väestökatoa toisen
maailmansodan jälkeen. Muuttoliikettä hillitsemään asetettiin erityinen Norlannin999 komitea. Se julkaisi vuonna 1949 selvityksensä päätulokset. Ketään ei saanut pakottaa jättämään Norlantia työttömyyden takia. Tähän tavoitteeseen oli
päästävä ilman markkinavoimien häiriintymistä. Alusta saakka tämä vaatimus
muodostui ongelmaksi, koska aluepolitiikan tavoitteiden ja taloudellisen kasvun
välillä oli ilmeinen ristiriita. Jo vuonna 1951 eräässä mietinnössä todettiin, että
taloudellisen tehokkuuden nimissä oli pakko hyväksyä väestön ja elinkeinoelämän keskittyminen. Vuonna 1952 Ruotsin valtiopäivillä oli päätetty aluepoliittisesta suunnittelusta, jossa mukana oli olemassa oleva yksityinen teollisuus.
Vuonna 1964 suunnitelmat valmistuivat, ja sen jälkeen alkoi Pohjois-Ruotsin
erityistukeminen. Tukitoimiin kuuluivat esimerkiksi teollisuudelle suunnatut tuet
ja valtion virastojen siirtäminen keskikokoisiin kaupunkeihin. 1960-luvun tukitoimia hidasti kuitenkin vuonna 1961 valmistunut Ruotsin ammatillisen keskusjärjestön Landsorganisationen i Sverige (LO) julkaisema raportti, josta tuli sosiaalidemokraattien 60-luvun poliittinen pääohjelma. Siinä suositeltiin taloudellisen
toiminnan ja väestön voimakasta keskittämistä ja suhtauduttiin kriittisesti ajatuksiin teollisuuden hajasijoituksesta ja valtionvirastojen siirtämisestä Norlantiin.1000
Erilaisista toimenpiteistä huolimatta 1960-luvulla tapahtui valtava muuttoaalto kolmeen Etelä-Ruotsin keskukseen: Tukholmaan, Göteborgiin ja Malmöhön.
Tätä pidettiin välttämättömänä taloudellisen kasvun nimissä. Valtiollisessa ideo997

Kirkinen 1972, 1213.
Hentilä  Krötzl  Pulma 2002, 310.
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Norlanti on pohjoisin Ruotsin kolmesta pääalueesta. Siihen kuuluvat Gästriklandin, Hälsinglandin,
Härjedalenin, Jämtlandin, Lapin, Medelpadin, Norrbottenin, Västerbottenin ja Ångermanlandin maakunnat.
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Mietintö oli Näringslivets lokalisering, SOU 1951:6. Elander 1978, 223. Elanderin käsityksistä
1950-luvun aluepolitiikasta tarkemmin esim. Elander 1978, 5057 ja LO:n suhtautumisesta aluepolitiikkaan Elander 1978, 7478, 222.
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logiassa korkean elintason standardeihin ei missään vaiheessa kuulunut ajatus
työpaikasta lähellä kotiseutua.1001 Ruotsin sosiaalidemokraattien toisen maailmansodan talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena oli tasoittaa työvoiman kysynnän ja
tarjonnan epätasapainoa siten, että finanssipolitiikalla pyrittiin täystyöllisyyteen
tähtäävään kokonaiskysyntätasoon. Samalla aktiivisella työmarkkinapolitiikalla
edistettiin työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. 1002 Suomessa varsinkin sosiaalidemokraatit lainasivat Ruotsin muuttoa edistävän politiikan Suomen työttömyysongelman ratkaisumalliksi.
Vuosien 19671969 aikana Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä
Pohjois-Ruotsin edustajat kritikoivat harjoitettua politiikkaa, ja 1970-luvun alussa
politiikkaa muutettiin. Ruotsiin luotiin neliportainen asteikko, joka tarjosi yksityiselle teollisuudelle erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa toimintaansa kehittymättömille alueille. Tästä huolimatta väestön muuttoa pidettiin välttämättömänä taloudellisen kasvun takia. Elander pitää taloudellisen kasvun ihannointia syyllisenä
siihen, että Ruotsissa aluepoliittiset toimet olivat lähes ainutlaatuisen vähäisiä ja
passiivisia verrattuna muihin saman kehitystason maihin. Vasta 1970-luvulla
aluepolitiikkaa monipuolistettiin.1003
Suomessa kehitysaluepolitiikkaan kytkeytyi vahvasti suurten ikäluokkien tulo
työmarkkinoille. Valtakunnansuunnittelutoimisto julkaisi selvityksen suurten
ikäluokkien määrästä eri alueilla verrattuna muihin ikäluokkiin. Tutkimuksessa
suurilla ikäluokilla tarkoitettiin vuosina 1946–50 syntyneitä. Selvityksessä tultiin
siihen tulokseen, että suurten ikäluokkien paine oli suurinta maan pohjois- ja
itäosissa. Suurten ikäluokkien paine oli kaikkein suurin maaseudulla ja pienin
kaupungeissa. Erityisen voimakas ja yhtenäinen alue sijaitsi Lapin läänissä ja
Oulun läänin itäosissa. Voimakkaan muuttoliikkeen arvioitiin helpottavan tilannetta, kuten esimerkiksi Oulun läänin lounaisosassa oli jo tapahtunut.1004
Tutkimus antoi päättäjille tiedon siitä, millä alueilla suuret ikäluokat tarvitsisivat uusia työpaikkoja. Selvityksen perusteella ainakin Lappi ja Oulun lääni vaatisivat erityistoimia, jos suurille ikäluokille haluttiin taata työpaikka kotiseuduil-
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laan. Tosin tutkimuksessa oletettiin suurten ikäluokkien muuttavan pois ja helpottavan ratkaisullaan työttömyysongelmaa.
Kehitysalueiden kehittäminen sai arvovaltaisen tukijan, kun presidentti Urho
Kekkonen oli yhä kiinnostunut Pohjois-Suomen elinkeinoelämän monipuolistamisesta. Kekkosen hankkeet "hukkuivat byrokratian kasvottomaan koneistoon".1005 Kekkosen suunnitteli kirjoittavansa yhdessä valtiovarain- ja sisäasianministeriön virkamiehen varatuomari Kaarlo Tetrin kanssa teoksen teollisuuden
sijoittumisen perusedellytyksistä Pohjois-Suomessa. Kirja ei koskaan toteutunut,
ja syyksi tähän Tetri epäili Kekkosen kiireitä 1960-luvun alkuvuosina sekä kehitysaluelainsäädäntöä laativan komitean perustamista syksyllä 1963.1006 Kirjahanke ei enää ollut muutenkaan tarkoituksenmukainen Kekkosen suunnitelmissa,
koska sosiaalidemokraatit valmistelivat puoluesovintoa. Kekkonen pyrki myös
itse lähestymään sosiaalidemokraatteja ja tukemaan heitä ulkopoliittisesti uskottavalle linjalle. Sen jälkeen Pohjois-Suomesta saatavat äänet eivät enää olleet
Kekkoselle välttämättömiä presidentinvaaleja ajatellen.
Teokseen liittyvästä kirjeenvaihdosta voidaan päätellä, että Tetri suunnitteli
kirjaa tosissaan. Hän oli kirjoittanut presidentille, ettei uskonut Jussi Linnamon
oppien parantavan Pohjois-Suomen teollistamista, sillä Linnamon kirjoittamassa
tuotantopoliittisessa ohjelmassa haluttiin toistuvasti lisätä työttömyysalueiden
ihmisten muuttoa: "Siis etelään vaan kaikki työkykyiset.”1007
Hallituspolitiikkaan kehitysaluepolitiikka nousi Karjalaisen I hallituksen aikana. Maaliskuussa 1963 Lapin läänin maaherra Martti Miettunen nosti esille
erityisen kehitysaluelainsäädännön tarpeen. 1008 Varsinaisen kehitysaluepolitiikan
alkuna on pidetty pääministeri Ahti Karjalaisen marraskuussa 1963 Sonkajärvellä
pitämää puhetta.1009 Puheensa alussa Karjalainen määritteli kehitysalueeksi alueen,
jossa oli keskimääräistä alempi teollistumisaste ja väestön tulotaso sekä jonka
väestönkasvu oli hidas muuttoliikkeen takia. Karjalainen totesi monien länsimaiden, kuten Iso-Britannian ja Italian, käyttäneen yhteiskunnan erikoistoimia eri
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Kaarlo Tetri, ”Hylkäämmekö puolet isänmaastamme. Tosiasioita ja ajatuksia autioituvien alueiden
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talousalueiden kehityserojen tasoittamisessa. Hän korosti yhteiskunnan toimien
ensisijaisuutta teollisen yritystoiminnan aikaansaamisessa maa- ja metsätalouden
rinnalle, sillä pelkästään yksityiseen yrittäjyyteen perustuva teollistuminen lisäisi
maan eri alueiden taloudellista, sosiaalista ja sivistyksellistä eriarvoisuutta. Karjalainen esitti Pohjois-Suomen veronhuojennuslain ulottamista myös maan muihin
osiin ja kehitysalueiden kehittämistä ajavan komitean perustamista.1010
Ahti Karjalainen oli pohtinut maaseudun kehittämiskysymyksiä jo ennen
Sonkajärven puhetta. Esimerkiksi vuonna 1957 Talouselämän päätoimittajaksi
valittu Ahti Karjalainen käsitteli pääkirjoituksessaan maaltamuuton taustoja. Hän
loi uhkakuvia kokonaisten valtakuntien romahduksista maaltamuuton takia. Elinkeinopolitiikan monipuolistaminen oli Karjalaisen mielestä ainoa oikea vaihtoehto, jolla pystyttiin hillitsemään maaltamuuttoa. Maaseudun teollistamisessa valtion oli oltava aktiivinen teollisuuden yleisten edellytysten luomisessa, kuten esimerkiksi verotukseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.1011 Kevään 1958
aikana hän nosti eri tilaisuuksissa esille suurten ikäluokkien työllistämiskysymyksen ja maalaisliiton elinkeinopoliittiset linjaukset, joissa korostuivat sekä maatalous että teollisuus. Karjalaisen oli myös tuonut ilmi maalaisliiton pienteollisuusmyönteisiä linjauksia, joilla pyrittiin pitää maaseutu elinvoimaisena.1012
Joulukuussa 1963 maalaisliitto yritti tuoda kehitysalueiden kehittämiseen liittyviä kannanottoja julkisuuteen. Hallitukselle suunnatussa kysymyksessä oltiin
erityisen kiinnostuneita Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja EteläSavon voimistuneesta muuttoliikkeestä. Hallitukselta toivottiin konkreettisia toimia, joilla helpotettaisiin pienteollisuuden ja muun yksityisen teollisuuden hakeutumista kustannustasoltaan kalliimmille alueille.1013 Kysymyksessä ei tällä kertaa
viitattu pelkästään Pohjois-Suomen ongelmiin vaan myös muiden kehitysalueiden
vaikeisiin talouskysymyksiin, mikä tarkoitti kehitysaluemääritelmän laajenemista
Pohjois-Suomen ulkopuolelle.
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Pääministeri Ahti Karjalaisen mielestä hallitus oli tietoinen eri osien välisistä
kehityseroista, joiden vuoksi muuttoliike oli saanut arveluttavat mittasuhteet.
Myös Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi olivat hänen mielestään yhä kehitysalueita, vaikka kysyjät halusivat laajentaa määritelmän koskemaan uusia alueita.
Hallituksen linjaus oli, ettei väestön kasaantumista pelkästään pääkaupunkiseudulle pidetty valtakunnan kokonaisetujen mukaisena. Tehtyjen toimien osalta
Karjalainen viittasi hallituksen asettamaan Miettusen komiteaan, jonka tehtävänä
oli laatia kokonaissuunnitelma kehitysalueiden toimintamahdollisuuksien parantamisesta.1014 Karjalainen ei halunnut unohtaa Pohjois-Suomen kehittämistä, joka
oli ollut 1950-luvun politiikan ja erityisesti Kekkosen mielenkiinnon kohteena
Miettusen komitean laatima kirjelmä kehitysalueiden kehittämisestä valmistui
keväällä 1965.1015 Miettusen muistikuvan mukaan kehitysaluekomitean istunnossa
Mauno Koivisto piti tärkeimpänä tuotannon sijoituskriteerinä taloudellisia seikkoja, sillä muut yhteiskunnalliset näkemykset eivät saaneet vaikuttaa sijoituspäätöksiin.1016
Mauno Koivisto käsitteli Miettusen komiteatyön tuloksia SDP:n eduskuntaryhmässä huhtikuussa 1965 ja sivusi kehitysaluepolitiikkaa vappupuheessaan
Tampereella. Koivisto moitti Virolaisen hallitusta siitä, että kehitysaluekomitean
työ oli jäänyt kiireen takia pelkäksi hajanaiseksi kirjelmäksi, joka kuului maalaisliiton johdon mielestä toteuttaa sellaisenaan. Asia olisi ansainnut paremman kohtelun, sillä nyt laajat piirit pitivät kehitysaluepolitiikkaa vain maalaisliittolaisten
keinona saada kannatuksensa lasku pysäytettyä väen siirtyessä maataloudesta
teollisuuden palvelukseen. Sosiaalidemokraatit tavoittelivat kehitysalueiden teollistamisella työttömyyden poistamista, tulotason nousua ja muuton pysähtymistä.
Onnistunut teollisuuspolitiikka vaati Koiviston mielestä sosiaalidemokraateilta ja
kommunisteilta ennakkoluulotonta asennetta yksityistä teollisuutta kohtaan, sillä
yksinomaan se kykenisi verohelpotusten ja valtion lainoin muodostuvan yksityisen pääoman turvin luomaan teollisuutta kehitysalueille. Valtio pystyi ainoastaan
toimimaan pääomavaltaisen suurteollisuuden piirissä. Koivisto totesi, että sosiaalidemokraatit vastustivat kaikkia mielivaltaisia rajanvetoja kehitysalueiden välillä
ja valtion varojen lahjoittamista yksityisille teollisuusyrittäjille. 1017 Koivisto oli
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ollut mukana Miettusen komiteassa, ja hän suhtautui esittämiensä kannanottojen
perusteella melko positiivisesti kehitysalueiden kehittämiseen. Hän piti yksityisen
yrittäjyyden osuutta merkittävänä, mikä oli irtiotto sosiaalidemokraattien valtiojohtoisesta teollisuuspolitiikasta.
Keväällä 1965 maalaisliiton puoluevaltuuskunnassa pääministeri Johannes
Virolainen vastasi Koiviston väitteisiin maalaisliiton kehitysaluepolitiikasta. Virolainen oli huolissaan maaltapaon vaikutuksista maalaisliiton kannatukseen. Hän
korosti maalaisliiton pyrkimystä kehitysalueiden teollistamiseen ja maa- ja metsätalouden kehittämiseen. Maalaisliitto ei Virolaisen käsityksen mukaan ollut muilta
puolueilta juuri tukea saanut. Erityisesti sosiaalidemokraatit olivat jarruttaneet ja
vastustaneet kehitysaluepolitiikkaa. Muut puolueet katsoivat, että kehitysaluepolitiikan kannattaminen tarkoitti maalaisliiton politiikan tukemista. Virolaisen mielestä maalaisliitto ei pyrkinyt monopolisoimaan kehitysaluepolitiikkaa vaalivaltikseen, vaan tavoitteena oli edistää kyseisten alueiden luontaisten edellytysten
hyödyntämistä. Tästä syystä Virolainen esitti, että myös muut puolueet voisivat
ottaa ohjelmiinsa kehitysalueiden asioita.1018
Koiviston melko myönteisten näkemysten jälkeen sosiaalidemokraattien keskuudesta nousi julkisuuteen myös kehitysaluepolitiikkaa arvostelevia puheenvuoroja. Esimerkiksi Pekka Kuusen näkemys oli, että kehitysaluepolitiikka oli kasvupolitiikan este, jolla yritettiin sitoa pienviljelijöiden lapset syntysijoilleen. 1019
Teoksessaan 60-luvun sosiaalipolitiikka Kuusen käsityksen mukaan Suomen oli
pyrittävä taloudelliseen kasvuun teollistumisen avulla. Suuria ikäluokkia hän piti
Suomen kannalta onnekkaana lisäresurssina ja vaati heidän työllistämisekseen
talouspoliittista aktiivisuutta erityisesti vuosina 1961–1963. Sopivana vuositavoitteena hän piti noin 50 000 uuden työpaikan luomista teollisuuteen ja palveluihin.1020
Myös puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio piti SDP:n puolueneuvostossa
Miettusen komiteamietintöä sekä keskeneräisenä että poliittisesti liian tarkoituksenmukaisena. SDP:n kehitysaluepolitiikasta Paasio totesi, että siinä korostettiin
vaatimusta teollisten työpaikkojen lisäämisestä sellaisille alueille, joissa olisi

1018
Johannes Virolaisen puheenvuoro. Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 28.4.1965. Mf 53.
KMA.
1019
Tuomioja 1996, 193.
1020
Kuusi 1963, 22–23, 87, 97; Haapala 2006, 92. Kuusen kirjan ensimmäinen painos ilmestyi jo
vuonna 1961. Tässä yhteydessä käytössä on neljäs painos; kirjan saamasta vastaanotosta esim. Smolander 2000, 160 tai Tuomioja 1996, 130–133.
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siihen edellytyksiä. Kehitysalueille tietyn rajalinjan kummallekin puolelle tapahtuva rahan kylväminen ei Paasion mielestä voinut toimia. Työllisyyskysymyksen
ratkaisusta Paasio totesi, että vaarana oli työttömäksi jääneiden muuttaminen
maan rajojen ulkopuolelle. Muuttoliikenumeroiden perusteella maalaisliitto suunnitteli nimenmuutosta, jotta se saisi jalansijan myös maalta kaupunkiin muuttavien joukossa. SDP:n omaa tilannetta Paasio piti suotuisana, vaikka maalaisliitolla
oli sillä hetkellä poliittinen valta käsissään.1021
Keskusteluun osallistui myös Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Waris, joka
kertoi näkemyksensä kirjeitse valtioneuvostolle. Hän piti kehitysaluekomitean
ehdotuksia huonosti valmisteltuina, koska esimerkiksi palkka- ja sosiaalimenojen
etujen ja haittojen pohdinta oli sivuutettu lähes tyystin. Wariksen mielestä ei kannattanut käyttää esimerkkinä Pohjois-Suomen verohuojennuslakia, koska sen
vaikutuksia ei vielä kunnolla tiedetty. Suomen Pankin käsityksen mukaan paremmin voisivat toimia esimerkiksi rahtialennukset tai erilaiset voimavirtatariffit
maan eri osissa. Hajasijoitukseen Waris suhtautui skeptisesti, koska sen osalta
tulokset olivat epävarmoja. Tarkoituksenmukaisempaa olisi keskittää teollistamistoimet sellaisille paikkakunnille, joilla olisi tarjota teollisuudelle kohtalaiset edellytykset. Tätä hän kutsui ohjelmalliseksi kehitysaluepolitiikaksi, jossa tutkittaisiin
teollisuusaloittain soveliaita sijaintipaikkoja. Sen jälkeen laadittaisiin konkreettiset suunnitelmat, jotka niveltyisivät muihin kasvupoliittisiin tavoitteisiin. Jos
lainoja päätettiin myöntää, olisi laadittava kehitysohjelma, jossa ilmenisivät suuntaviivat elinkeinoelämälle, valtiovallalle ja luotonantajille.1022 Seuraavana päivänä
pääministeri Virolainen totesi maalaisliiton eduskuntaryhmälle, että hallitus pyrki
tekemään kaikkensa kehitysaluepolitiikan hyväksi.1023
Maalaisliitto pyrki pitämään maaseudun väestön paikallaan, koska puolue oli
saanut valtaosan poliittisesta voimastaan maaseudulta. 1960-luvun alussa maalaisliitossakin jo ymmärrettiin, ettei maatalous voinut yksin työllistää maaseudun
kasvavaa väestöä, vaan Suomen oli pyrittävä kehittämään maaseudun elinkeinoelämää monipuolisemmaksi. Jo 1950-luvulla syntynyt ajatus maaseudun elinkeinoelämän kehittämisestä sai jatkoa 1960-luvulla kehitysaluepolitiikan muodos1021

Kritiikkiä esim. SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 23.4.1964. Mf 47. TA tai SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 19.5.1965. Mf 42. TA.
1022
Suomen Pankin pääjohtajan Klaus Wariksen kirje 3.6.1965 Valtiovarainministeriöön. Johannes
Virolaisen kokoelma kansio 124. KA; Virolainen 1969, 368–369.
1023
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 4.6.1965. Mf 50. KMA.
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sa. Hallituskumppani kokoomus tuki maalaisliittoa, mutta SDP ei pitänyt kehitysaluepolitiikkaa onnistuneena. Oppositiopuolueena SDP saattoi nyt arvostella huoletta maalaisliitto-keskustapuoleen suunnitelmia, koska se laskelmoi saavansa
vaalivoittoon tarvittavat äänet asutuskeskuksista. Myös SDP:n omaksuma talouspoliittinen kasvuajattelu oli ristiriidassa kehitysaluepoliittisten tavoitteiden kanssa.
5.1.2 Virastojen hajasijoitus
Karjalaisen I hallituksen aikana nousi esille ajatus virastojen hajasijoituksesta
Helsingin ulkopuolelle. Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin lakiluonnosta ja siihen
suhtauduttiin kaikkien hallituspuolueiden taholta myönteisesti. 1024 Hallituksen
esityksen perusteluissa todettiin, että henkisten ja taloudellisten voimavarojen
liiallinen keskittyminen yhdelle paikkakunnalle oli koko maan etujen vastaista.
Esimerkiksi Helsingin väkiluvun kasvu oli jo aiheuttanut monia vaikeuksia. Pelkästään uusien virastojen perustaminen Helsingin ulkopuolelle ei riittänyt, vaan
myös nykyisiä virastoja oli pyrittävä siirtämään muualle Helsingistä. Kuitenkin
oli huomioitava, etteivät siirrosta aiheutuvat haitat nousisi hyötyjä suuremmiksi.
Hallitus esitti siirrettäväksi Kansaneläkelaitosta, asutushallitusta, vakuutusoikeutta ja valtion tapaturmatoimistoa. Nämä siirrettäisiin Kuopioon, jolloin Kuopiosta
muodostuisi sosiaalivakuutusalan keskus. Edellä mainittujen lisäksi Jokioisten
kuntaan siirrettäisiin maatalouskemiallinen laboratorio.1025
Eduskuntakäsittelyssä hallituksen suunnitelmat joutuivat vastatuuleen. Lain
lähetekeskustelussa maaliskuussa 1963 asutushallituksen pääjohtaja ja kansaedustaja Urho Kähönen piti hallituksen toteamusta Helsingin liiallisesta kasvusta oikeana, mutta asiaan olisi hallituksen pitänyt kiinnittää huomiota paljon aikaisemmin eikä sallia hallitusta lähellä olevien suuryritysten sijoittaa toimipisteitään
Helsinkiin. Perusteluissa mainittu asutustoiminnan painottuminen PohjoisSuomeen ei Kähösen mielestä pitänyt paikkansa, sillä asutushallituksen päätehtävänä oli olemassa olevien elinkelvottomien tilojen kannattavuuden parantaminen.
Niiden painopiste oli Etelä-Suomessa. Kähönen halusi, että hallitus vetäisi esityksensä pois ja miettisi perusteellisemman hajasijoituksen kokonaisohjelman, jotta

1024
Valtioneuvoston iltakoulun pöytäkirja 30.1.1963. Ahti Karjalaisen kokoelma kansio 23. KA;
Luonnos n:o 2. Liite n:o 2/Valtioneuvoston iltakoulun pöytäkirja 30.1.1963. Ahti Karjalaisen kokoelma kansio 23. KA.
1025
HE n:o 34 laiksi eräiden virastojen ja laitosten siirtämisestä Helsingin kaupungista. VP 1963 A I.
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hajasijoitusten hyödyt tulisivat laajemmalle alueelle kuin yksittäisten maakuntien
osaksi.1026
Huhtikuun alussa eduskuntakäsittelyn jatkuessa suunnitelma sai maalaisliiton
hallituskumppaneiden puheenvuoroissa varovaista tukea taakseen, mutta toisaalta
pelättiin miljardien hukkainvestointeja ja hajasijoituksen muodostumista itsetarkoitukseksi. Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välillä käytiin sananvaihtoa
siitä, oliko muuttoliike maaseudulta keskuksiin suotavaa vai ei. Esimerkiksi Artturi Koskinen (sd.) piti sitä luonnollisena ja terveenä ilmiönä.1027
Hajasijoitussuunnitelmaa ajoi lähinnä maalaisliiton johto, mutta puolueen rivikansanedustajat suhtautuivat suunnitelmaan kielteisesti. Esimerkiksi Einari
Jaakkola vaati varamiestään paikalle eduskuntakäsittelyn ajaksi, "jos hanketta piti
tyhmyyteen saakka puoltaa". Johannes Virolainen yritti saada eduskuntaryhmää
suunnitelman taakse, koska hylkäämisen jälkeen koko hajasijoitusasiaa oli enää
turha jatkaa. Myös puoluesihteeri Pekka Silvola piti puolueen kannalta vaarallisena, jos rivit rakoilivat periaatteellisesti tärkeässä asiassa. Asutushallituksen siirto
oli kuitenkin ryhmän mielestä tyhmä päätös, koska se vain haittaisi asutustoimintaa.1028
Maalaisliiton puoluevaltuuston kokouksessa pyrittiin saamaan puolueväki
suunnitelman taakse, vaikka asutushallituksen siirron vaikutuksia yhä pelättiin.
Johannes Virolainen moitti voimakkaasti hajasijoitussuunnitelman jarruttajia.1029
Maalaisliiton hallituskumppani kokoomus pohti puoluevaltuustossaan myönteisessä hengessä hajasijoittamista. Esimerkiksi Jussi Lappi-Seppälä toivoi puoluevaltuustolta myönteistä otetta, koska virastojen, teollisuuden ja kulttuurilaitosten hajasijoittamisella rakennettaisiin koko maata. Hän toivoi erityisesti Helsingin
kokoomuslaisilta valtakunnallista näkemystä asian suhteen. 1030 Kokoomuksen
eduskuntaryhmässä ei päästy yksimielisyyteen. Puoltavina näkemyksinä pidettiin
esillä maanpuolustuksellisia näkökulmia ja muutosta liialliseen Helsinkikeskeisyyteen. Toisaalta hajasijoitus haluttiin rajata ainoastaan uusiin virastoihin,
koska vanhojen virastojen osalta siirto ei välttämättä ollut taloudellisesti kannattavaa. Ryhmä päätti jättää lopullisen päätöksen odottamaan tarkempia selvityk1026

Ed. Kähösen (ml.) puheenvuoro 26.3.1963. VP 1963 PK I, 546–548; asutushallituksen pääjohtaja
Kähösen suhtautumisesta lyhyesti myös Pietiäinen 1992, 153−154.
1027
Ed. Wickmanin (rkp.), Borg-Sundmanin (kok.), Lahtelan (ml.) ja A. Koskisen (sd.) puheenvuorot
2.4.1963. VP 1963 PK I, 605–621.
1028
Maalaisliiton eduskuntaryhmän pöytäkirja 2.4.1963. Mf 49. KMA.
1029
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan keskustelupöytäkirja 30.4.1963. Mf 53. KMA.
1030
Kokoomuksen puoluevaltuuston pöytäkirja 20.4.1963, 34−35. Kansio Cc7. PTA.
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siä.1031 Kokoomuksen suhtautumisessa on aistittavissa varovaisuutta, koska liian
kielteinen suhtautuminen hajasijoituskysymykseen olisi vaarantanut hallitusyhteistyön jatkumisen maalaisliiton kanssa.
Virastojen hajasijoitusesitys siirtyi vuoden 1965 valtiopäiville. Karjalaisen I
hallitus oli vaihtunut Lehdon virkamieshallitukseen ja sen jälkeen Virolaisen hallitukseen. Vuoden 1965 valtiopäivien avajaisissa presidentti Urho Kekkonen toivoi eduskunnan hyväksyvän hallituksen esityksen hajasijoituksesta. Alueellisen
kehityspolitiikan tavoitteena oli presidentin mielestä kansantalouden voimavarojen tehokas hyödyntäminen ja terveen yritystoiminnan alulle saattaminen mutta ei
sen jatkuva tukeminen. Hallituksen esityksen tarkoituksena oli luoda sisämaahan
keskuksia, jotka muodostuisivat tuottaviksi ja toisivat alueilleen tuloja. Tämä
vaati hallinnon, sivistyselämän ja syrjäseutujen talouselämän vahvistamista. Hän
piti koko Suomen kannalta huonona asiana sitä, että kansantulo kasautui erityisesti Uudellemaalle, kun samaan aikaan Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Savon
ja Keski-Pohjanmaan kansantulo oli vain murto-osa Uudenmaan tasosta. Tämän
takia väestö siirtyi köyhemmiltä alueilta rikkaille alueille.1032 Presidentti viestitti
tukevansa hallituksen suunnitelmaa ja pyrki arvovallallaan saamaan asian etenemään.
Huhtikuun lopulla 1965 maalaisliiton puoluevaltuuskunta kannatti varauksettomasti virastojen hajasijoitusta koskevan lakiesityksen hyväksymistä sekä kehotti hajasijoituskomiteaa jatkamaan työtään. Samalla se esitti kehitysalueen laajentamista kehitysaluekomitean esityksestä ja vaati valtiovallalta toimenpiteitä kyseisten alueiden elinkeinoelämän monipuolistamiseksi. Kesällä 1965 maalaisliiton
keskushallituksen työvaliokunnan kehitysaluepoliittisessa keskustelussa nousi
esille ajatus erityisen elinkeinoelämän kehittämistoimikunnan perustamisesta.1033
Kekkosen puheenvuoro sai aikaan sen, että maalaisliiton rivit tiivistyivät.
SDP pyrki kaikin keinoin jarruttamaan hallituksen hajasijoitussuunnitelmaa.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta päätti, että eduskuntaryhmä tulisi korostamaan maaseudulle siirtyvän teollisuuden merkitystä ja torjuisi kaikki virastojen
hajasijoituspyrkimykset, koska ne eivät tarjoaisi maakunnissa töitä.1034 SDP oli jo

1031

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 8.4.1964. Kansio Ca10. PTA.
Presidentti Kekkonen valtiopäivien avajaisissa 9.2.1965. VP 1965 PK I, 19–20.
1033
Julkilausumasta on yliviivattuna ”harkita sen laajentamista koskemaan myös eräitä EteläPohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntia”. Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 28.4.1965.
Mf 53. KMA; Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 17.6.1965. Mf 43. KMA.
1034
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 16.2.1965. Mf 47. TA.
1032
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valmistautumassa seuraavana vuonna lähestyviin eduskuntavaaleihin, eikä se
halunnut millään tavalla tukea hallituksen suunnitelmaa.
Valtiovarainvaliokunta päätyi periaatteelliselta kannalta samansuuntaiseen
näkemykseen hallituksen kanssa, mutta se muutti hallituksen esitystä SKDL:n ja
SDP:n lakialoitteen mukaisesti sellaiseksi, että asutushallitus siirrettiin Haapamäelle Keuruun kuntaan. Perusteluna muutokseen olivat Kuopiota paremmat liikenneyhteydet.1035
Tehty muutos kirvoitti valtiovarainvaliokunnan mietintöön lukuisia vastalauseita. Kokoomuksen ja RKP:n edustajat vaativat asutushallituksen siirtokohdan
poistamista lakiesityksestä, maalaisliiton valiokuntaedustajat halusivat esityksen
hyväksymistä hallituksen esityksen muodossa ja liberaalisen kansanpuolueen Leo
Mattila vastusti koko virastojen siirtohanketta. Eduskunnan maatalousvaliokunta
ei puoltanut asutushallituksen siirtoajatusta Kuopioon, koska kyseisellä virastolla
oli paljon yhteyksiä muihin virastoihin. Eduskunnan sosiaalivaliokunta esitti hallituksen esityksen hyväksymistä Kansaneläkelaitoksen, vakuutusoikeuden sekä
valtion tapaturmatoimiston ja sotatapaturma-arkiston osalta. SKDL:n ja SDP:n
edustajat esittivät eriävässä mielipiteessään koko esityksen hylkäämistä. Myös
sivistysvaliokunta ja kulkulaitosvaliokunta vastustivat omalta osaltaan esitettyjä
hajasijoitushankkeita.1036 Virolaisen näkemyksen mukaan asutushallituksen siirto
Haapamäelle oli opposition leikittelyä vakavalla asialla, koska Kuopio muka oli
liian suuri kaupunki maalaisliittolaiselle virastolle.1037 SDP oli tässä vaiheessa jo
lähentynyt kansandemokraatteja, ja puolueiden yhteinen voima riitti jarruttamaan
asian käsittelyä merkittävästi.
Vasemmiston vastustuksen lisäksi Virolaisella oli hankaluuksia pitää hallituksen rivit koossa. Hallituksen iltakoulussa hän esitti, että hallitusryhmien oli hyväksyttävä pienempien laitosten siirto ja ponsi, jossa aiottiin jatkaa hajasijoituk1035
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16/HE n:o 34. VP 1965 A III:2,3; Lak.al n:o 17 Koivunen
ym. 18.2.1965. VP 1965 Liitteet I–XII A, 105. Mukana aloitteessa olivat Matti Koivunen (skdl.),
Artturi Koskinen (sd.), Olavi Kämäräinen (skdl.), Valdemar Sandelin (sd.), Siiri Lehmonen (skdl.),
Arvo Ahonen (sd.), Tauno Kelovesi (skdl.), Irma Rosnel (skdl.), Kauko Tamminen (skdl.), Väinö R.
Virtanen (skdl.) ja Kelpo Gröndahl (skdl.).
1036
Vastalauseet I−III valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 16/HE n:o 34. VP 1965 A III; Maatalousvaliokunnan lausunto 9.4.1964 n:o 1 ja Aarne Pulkkisen (skdl.), Toivo Niirasen (skdl.), Veikko I
Rytkösen (skdl.), Aimo Laihon (skdl.) sekä Verner Korsbäckin eriävä mielipide. VP 1965 A III 2,3;
Sosiaalivaliokunnan lausunto 14.4.1964 n:o 1 ja eriävä mielipide. VP 1965 A III 2,3; Eduskunnan
sivistysvaliokunnan 1.10.1963 ja kulkulaitosvaliokunnan 25.2.1964 lausunnot n:o 1. VP 1965 A III
2,3.
1037
Virolainen 1969, 371.
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sen tutkimista. Jussi Saukkosen mukaan kokoomus aikoi pysyä aikaisemmassa
myönteisessä kannassaan. Kansanpuolueen ministerit halusivat varmuuden siitä,
että maalaisliitto oli tosissaan asutushallituksen osalta. Virolainen totesi, että maalaisliitto oli tosissaan, mutta sen voimat eivät yksin riittäneet.1038
Kokoomuksen eduskuntaryhmän valtuuskunnassa käsiteltiin pääministeri Virolaisen ilmoitusta pienempien laitosten siirrosta ja esitystä hallituksen omasta
ponnesta. Jussi Saukkonen kannatti pääministerin esitystä, mutta hän ei saanut
tukea esitykselleen. Useissa puheenvuoroissa koko ajatusta pidettiin pelleilynä, ja
koko lakiesitys voitiin kaataa tai siirtää ainakin myöhempään ajankohtaan.1039
Kokoomuksen puoluevaltuustossa puolueen puheenjohtaja Juha Rihtniemi totesi hajasijoituskysymyksen eduskuntakäsittelyn kääntyneen farssiksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä oli asettunut sille kannalle, että esitys kannatti siirtää
seuraavaan syksyyn, koska silloin ilmapiiri asian ympärillä lauhtuisi ja asiantuntijaryhmät saisivat rauhassa tutkia asiaa. Rihtniemen mielestä hajasijoitusasia oli
puolueelle tärkeä kysymys, koska puolueen asema kehitysalueilla heikkenisi
huomattavasti, jos kokoomus kaataisi hankkeen. Hän toivoi, että puoluevaltuusto
vaatisi puoluehallituksen työryhmältä selvitystä kehitysaluepolitiikasta ja hajasijoituksesta, jotta puolueella olisi oma linjansa. Puoluevaltuusto hyväksyi ehdotuksen.1040
Pääministeri Virolainen joutui toteamaan, ettei hajasijoitusesitys menisi
eteenpäin. Hän esitti puolueen eduskuntaryhmälle, että asian käsittely siirrettäisiin
syksyyn saakka suureen valiokuntaan. Kokoomus ja kansanpuolue olivat toimenpiteen hyväksyneet. Virolainen toivoi, että myös maalaisliiton ryhmä toimisi samoin. Sukselainen ei kannattanut Virolaisen esitystä, koska asian siirtyminen
pitäisi esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen työväkeä turhaan jännityksessä. Virolainen ihmetteli Sukselaisen näkemystä, kun kyseessä oli yksi maalaisliiton politiikan keskeisimmistä kysymyksistä, ja toivoi ryhmän puheenjohtajan tulevan
asian taakse. Virolaisen mielestä maalaisliiton oli pysyttävä yhtenäisenä, kun
muut puolueet olivat suunnitelmaa vastaan. Eduskuntaryhmä taipui Virolaisen
esittämälle kannalle.1041
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Valtioneuvoston iltakoulun pöytäkirja 30.4.1965. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 124. KA.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän valtuuskunnan pöytäkirja 4.5.1965. Kansio Ca11. PTA; Kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirja 6.5.1965. Kansio Ca11. PTA.
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Eduskuntakäsittelyssä pääministeri Johannes Virolainen valitteli sitä, että
huolimatta myönteisestä kannastaan valtiovarainvaliokunta oli hyväksynyt esityksen vain osittain. Hän myös ihmetteli vasemmiston ajamaa asutushallituksen siirtoa Kuopiosta Haapamäelle. Virolaisen esitys hajasijoituksen pöydällepanosta
seuraavaan syksyyn saakka ei mennyt läpi. Sosiaalidemokraattien esityksestä
eduskunta päätti siirtää asian käsittelyä ainoastaan seuraavaan eduskunnan istuntoon.1042
Seuraavassa eduskunnan istunnossa sisäministeri Niilo Ryhtä (ml.) tyrmäsi
valtiovarainvaliokunnan mietinnössään esittämät näkemykset. Valiokuntien poliittinen enemmistö oli julkisuudessa esittänyt mielipiteitä, joissa oli väitetty valmistelun olleen hätiköityä ja vähätelty hajasijoitusta ainoastaan Suomelle luonteenomaisena piirteenä. Hän piti valtiovarainvaliokunnan työtä poliittisten intohimojen värittämänä ja toivoi suuren valiokunnan saavan aikaiseksi myönteisen päätöksen. Opposition näkemyksen esitti SDP:n Kalervo Haapasalo, joka puolusti
valtiovarainkunnan tekemää ratkaisua asutushallituksen osalta. Hänen käsityksensä oli, että myös osa maalaisliittolaisista valiokunnan jäsenistä oli suhtautunut
siirtopäätökseen Kuopion osalta kielteisesti. Sosiaalidemokraattien kehitysaluepolitiikasta hän totesi vielä, että jos hallitus toisi käsiteltäväksi teollisuuden hajasijoitusehdotuksia, valiokunta tulisi suhtautumaan niihin aivan toisella tavalla.1043
Maalaisliiton kansanedustajat puolustivat puheenvuoroissaan hallituksen esitystä. Niissä ihmeteltiin oikeiston vastustusta, kun kaksi vuotta aikaisemmin koko
ajatus oli lähtenyt yksimielisesti liikkeelle. Matti Kekkonen pahoitteli sitä, että
osa eduskunnasta piti kehitysaluepolitiikkaa vain viihdeohjelmana. Epäonnistuminen näinkin vaatimattomassa asiassa olisi paha isku koko kehitysaluepolitiikalle. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Esa Timonen (ml.) valitteli runsaita
rinnakkaisaloitteita ja SDP:n teollisuuden siirtämispuheita. Niissä ei ollut hänen
näkemyksensä mukaan mitään todellisuuspohjaa, sillä pääkaupunkiseudun teollisuus oli yksityisessä omistuksessa eikä hallitus voinut niiden sijoituskysymykseen
puuttua.1044
Toukokuussa 1965 suuri valiokunta ehdotti kaikesta huolimatta lakiehdotuksen hyväksymistä, mutta hallitus peruutti esityksen kirjelmällään. Maalaisliiton
keskushallituksessa pääministeri Virolainen arveli kokoomuksen kanssa tehtävän
1042
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hallitusyhteistyön joutuvan koetukselle syksyn aikana, mutta maalaisliitto ei voinut tinkiä kehitysaluepolitiikasta tai pienviljelijöiden aseman kohentamisesta.1045
Hallituksen peruutus herätti vasemmistopuolueissa hämmennystä. Puheenvuoroissa ihmeteltiin, miksi maalaisliitto vastusti asutushallituksen siirtoa Haapamäelle. Tätä pidettiin osoituksena siitä, ettei maalaisliitto ollut hajasijoitusasian
osalta tosissaan. Sosiaalidemokraatit vaativat puheenvuoroissaan teollistamista ja
maatalouden rationalisointia. Maalaisliiton taholta pidettiin vasemmistopuolueiden puheenvuoroja pelkkänä teatterina, sillä nyt näytti siltä, että molemmat puolueet kannattivat hajasijoitusta. Pääministeri Johannes Virolainen toisti maalaisliiton kannattaneen hajasijoitusasiaa koko ajan, mutta erityisesti SKDL:n eduskuntaryhmä oli äänestänyt jokaista hallituksen hajasijoitusesitystä vastaan. Lakia ei
ollut myöskään vedetty pois kokoomuksen painostuksesta, vaan koska alkuperäistä esitystä oli niin paljon muutettu, ettei sen läpimeno enää ollut varmaa. Pääministeri lupasi hallituksen tuovan syksyllä uuden esityksen, josta neuvoteltaisiin
myös opposition kanssa.1046
Syyskuussa lakiesityksen käsittelyä jatkettiin. Pääministeri Virolainen ilmoitti
eduskunnalle, että hajasijoituskomitea jatkaisi työtään. Tällä kertaa mukaan otettaisiin myös korkeakoulut ja muut oppilaitokset. Komiteaan nimitettiin edustajat
opetusministeriöstä, maatalousministeriöstä ja sosiaaliministeriöstä. Kun komitea
oli saanut esityksensä valmiiksi, hallitus palaisi uudelleen asiaan. Maalaisliiton
kansanedustaja Ale Holopainen ihmetteli muiden puolueiden kielteistä suhtautumista kehitysalueiden ongelmien ratkaisuyrityksiin. Maalaisliitto oli jätetty asiassa yksin, kun vasemmistopuolueet, kokoomus ja kansanpuolue pyrkivät yhdessä
kaatamaan koko lakiesityksen. Sosiaalidemokraattien tekemä aloite Helsingistä
kehitysalueille siirrettävästä teollisuudesta oli vain silmänlumetta. Valtiovarainvaliokunnan hylätessä aloitteen maalaisliitto oli ollut hylkäyksen kannalla, koska
aivan eri asian ottaminen maalaisliiton puolustaman virastojen sijoitusasian tilalle
ei voinut tarkoittaa muuta kuin yritystä kaataa maalaisliiton hajasijoituspyrkimykset.1047
1045
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Kolmannessa käsittelyssä syyskuun puolivälissä 1965 käsittelyn pohjana olivat suuren valiokunnan mietintö sekä sosiaalidemokraattien aloite teollisuuden
siirtämisestä Helsingistä kehitysalueille. Samalla käsiteltiin myös muut hajasijoitusaloitteet. Sosiaalidemokraattien puheenvuoron esittänyt Kalervo Haapasalo
pyrki yhä kyseenalaistamaan hallituksen hajasijoitussuunnitelmat, sillä sosiaalidemokraattien pyrkimyksenä oli ensin luoda uusia teollisia työpaikkoja ja sen
jälkeen hajasijoittaa virastoja.1048
Ponsiäänestykset menivät maalaisliiton kannalta heikosti. Puolueen esittämä
ponsi hallituksen selvityksestä hajasijoituksen kokonaisohjelmasta hävisi äänin
67–99. Maalaisliitto sai puolelleen hajaääniä vasemmistopuolueista, mutta hallituskumppani kokoomus hylkäsi ajatuksen yksimielisesti. Vielä huonommin kävi
maalaisliiton kannalta, kun äänestettiin sosiaalidemokraattien ponnesta. Se hyväksyttiin äänin 86–81, ja se sai puolelleen kymmenen maalaisliittolaista mukaan
lukien pääministeri Virolaisen.1049 Virolaisen mielestä eduskuntakäsittelyssä yritettiin lähinnä tehdä kiusaa hallitukselle. Maalaisliiton johdolla tapahtuvaa virastojen hajasijoittamista pidettiin vastenmielisenä, koska väärä puolue oli lähtenyt
ajamaan asiaa liian voimakkaasti ja väärään aikaan. Asutushallituksen siirtoa
vasemmisto-oppositiokin kannatti, koska sitä pidettiin maalaisliittolaisena virastona. Tosin Kuopio oli sille liian suuri paikkakunta, ja siksi sen sijaintipaikaksi
ehdotettiin Haapamäkeä.1050
Maan tasapuolinen kehittäminen meni eteenpäin yliopistolaitoksen laajennussuunnitelmien osalta. Kaikkien merkittävimpänä maalaisliiton koulupolitiikan
saavutuksena voidaan pitää Oulun yliopiston perustamista. 1051 Yliopistolaitos
laajeni myös Vaasaan, Lappeenrantaan ja Joensuuhun, mutta rajaan maakuntayliopistojen syntyhistorian tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Yliopistolaitoksen
laajeneminen paransi merkittävästi koulutustarjontaa maaseudulla, ja tätä voidaan
pitää kauaskantoisena ja onnistuneena ratkaisuna.
Maalaisliiton hajasijoituspyrkimykset epäonnistuivat maakuntayliopistoja lukuun
ottamatta. Hallituskumppani kokoomukselta ei täyttä tukea tullut, joten maalaisn:o 16/HE n:o 34. VP 1965 A III:2. Allekirjoittajina Raunio (sd.), Sandelin (sd.), Antero Väyrynen
(sd.), Linna (skdl.), Koivunen (skdl.), Rosnell (skdl.), Kauko Tamminen (skdl.), Tauno Kelovesi (skdl.)
ja Impi Lukkarinen (skdl.).
1048
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liitto jäi yksin hajasijoituspyrkimystensä kanssa. Molemmat vasemmistopuolueet
vastustivat hajasijoitusta yhteistuumin. SDP esitti vaihtoehtoisena suunnitelmana
teollisuuden siirtämistä virastojen asemasta, mutta tällä suunnitelmalla ei ollut
mitään todellisuuspohjaa. Vasemmistopuolueiden vuoden 1966 vaalisuunnitelmiin
sopi hyvin, että Virolaisen hallituksen hajasijoituspyrkimykset epäonnistuivat,
jotta niistä ei muodostuisi istuvalle hallitukselle vaalivalttia.
5.1.3 Kehitysaluelait
Virolaisen hallituksen aikaansaamaa kehitysaluelainsäädäntöä on pidetty virallisen aluepolitiikan alkuna ja aluepoliittisten lakien ensimmäisenä polvena. Lakien
hyväksymistä on pidetty keskustapuolueen poliittisena voittona.1052
Pääministerikauttaan käsittelevässä muistelmateoksessaan Johannes Virolainen linjasi kaksi yhteiskunnan tarjoamaa mahdollisuutta, joilla voitiin kehittää
maaseudun talouselämää. Ensinnäkin voitiin antaa yksityisyrittäjille erityisetuja,
kuten verohelpotuksia. Toisena vaihtoehtona voitiin pitää valtion kehitysalueille
suuntautuvaa teollistamispolitiikkaa. Virolainen itse kannatti molempien hyödyntämistä.1053 Näin myös tapahtui Virolaisen hallituksen valmistelemassa kehitysaluelakipaketissa.
Keväällä 1965 Miettusen komitean laatiman kirjelmän pohjalta aloitettiin kehitysaluelakien valmistelutyö. Syksyyn 1965 mennessä se saatiin valmiiksi, ja
eduskunnan käsiteltäväksi tuotiin kolme lakiesitystä.1054 Miettusen komitean työhön kuului myös osamietintöjä, joissa korostettiin esimerkiksi Oulun läänin teollistamistarvetta. Teollisuustoiminnan lisäämiseksi esitettiin valtion halpakorkoisia
luottoja sekä verohelpotuksia esimerkiksi poisto-oikeuksina. Pienteollisuuden
takaustoiminta olisi suunnattava erityisesti kehitysalueille. Välillisinä toimina
esitettiin liikenneyhteyksien ja koulutuksen kehittämistä.1055
Jo kehitysaluelakien valmisteluvaihe oli hankala. Maaliskuussa 1965 erimielisyys kehitysalueiden rajalinjauksista nousi esille, kun pääministeri Johannes
Virolainen esitteli maalaisliiton keskushallitukselle kehitysaluelakipakettia. Esimerkiksi Pohjois-Savon katsottiin sijaitsevan väärällä vyöhykkeellä. Pääministerin mielestä asiantuntijalausunnosta poikkeaminen voisi johtaa kehitysalueen
1052
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liialliseen paisumiseen.1056 Virolainen pelkäsi, että yhä laajemmalle leviävät kehitysalueiden rajat romuttaisivat koko hankkeen. Tähän viittasi esimerkiksi valtioneuvoston iltakoulussa 25.8.1965 käyty keskustelu, jossa puolustusministeri Arvo
Pentti (ml./kesk.) otti esille Pohjois-Satakunnan heikot kunnat. Virolainen totesi
Pentille, että teollisuuspolitiikkaa oli edistettävä mutta kaikkia alueiden oloja ei
pystytty parantamaan saman tien. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan osalta Virolainen
taipui keskustelemaan Vaasan läänin järvi- ja rannikkokunnista. 1057 Selityksenä
Virolaisen näkemykseen lienee se, että Pentin ehdotukseen suostuminen aiheuttaisi muitakin aluelaajennusvaatimuksia. Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan läänin rannikkokuntien osalta Virolainen oli valmis myönnytyksiin, koska lain läpimeno vaati
myös RKP:n tukea.
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä pidettiin koko kehitysaluepolitiikan tärkeimpänä tavoitteena Ruotsin muuton estämistä. Ryhmässä ilmeni täsmälleen
samanlainen vaatimus rajalinjojen tarkistuksista kuin maalaisliiton eduskuntaryhmässä. Tarkempia tutkimuksia haluttiin Hämeen, Lapin, Kuopion ja Vaasan
alueiden osalta.1058 Myöhemmin sama kiistely rajalinjauksista vaaransi koko esityksen läpimenoa eduskunnassa.
Syksyllä 1965 kehitysalueet nousivat esille eduskunnassa budjettikeskustelun
yhteydessä. Hallituksen linjaukset toi esille valtiovarainministeri Esa Kaitila, joka
kertoi budjettiin liitetystä määrärahasta kehitysalueiden teollisuusinvestointien
elvyttämiseksi. Maalaisliiton kehitysaluepolitiikka sai jonkin verran tukea hallituskumppani kokoomukselta, sillä puolueen puheenvuoroissa pidettiin liiallista
Etelä-Suomen suosimista sopimattomana. Kehitysalueille olisi kokoomuksen
mielestä luotava edellytykset kilpailukykyisten ja kasvavien yritysten syntymiselle. Tämä onnistuisi kokoomuksen mielestä investointilainoituksella ja verohelpotuksilla. Kokoomuksessa pelättiin maalaisliiton politisoivan koko kysymyksen
esimerkiksi nostamalla epäonnistuneen hajasijoitusasian vaalivaltikseen seuraavan kevään vaaleissa.1059
Oppositio kyseenalaisti hallituksen suunnitelmat täysin. Kansandemokraatit
korostivat omaa teollisuusohjelmaansa, jolla ei pyritty luomaan tukipalkkioiden
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varassa toimivaa teollisuutta. Tähän porvarihallituksen suunnitelmien hyväksyminen tulisi heidän mielestään väistämättä johtamaan.1060
SDP piti maalaisliiton kehitysaluepoliittisia tavoitteita epäonnistuneina, koska
teollisuutta ei voinut sen käsityksen mukaan sijoittaa jokaiseen niemen notkelmaan. Kehitysalueille oli luotava elinkelpoisia maakunnallisia keskuksia, joihin
monipuolinen teollisuus hakeutuisi. Oli tarkoin harkittava, minne ja millaista
teollisuutta kyseisille alueille sijoitettaisiin. SDP esitti samansuuntaisia teollistamista edistäviä toimia kuin hallituskin: teollisuudelle suunnattuja verohuojennuksia ja investointilainoja. SDP:ssä pidettiin hallituksen 250 000 markan investointilainaesitystä mitättömänä, kun kehitysaluekomitea oli sentään esittänyt 50 miljoonan markan määrärahaa kyseiseen tarkoitukseen.1061 SDP:n politiikassa näkyi
jo kasvukeskusajattelu, joka nousi esille vuoden 1966 vaalien jälkeen. Piirre tulee
erityisesti esille ajatuksessa kohdentaa kehitysalueille suunnatut toimet sellaisille
alueille, joilla olisi luontaiset edellytykset teollisuuden menestymiselle.
Budjettikeskustelun jälkeen kokoomus jatkoi kehitysaluepolitiikkansa suuntaviivojen pohtimista puolue-elimissä. Kokoomuksen puoluevaltuustossa vaadittiin, että valtion osallistuminen kehitysalueiden teollistamiseen oli pidettävä mahdollisimman pienenä. Tavoitteeksi oli otettavaa kilpailukykyisten yritysten luominen, mikä tarkoitti yksityisen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien parantamista. Lokakuun lopulla 1965 puoluehallitus päätyi luonnoksessaan samalle
kannalle kuin puoluevaltuusto oli edellyttänyt. Keskeisinä teemoina olivat yritysten kilpailukyky, ammattitaitoinen työvoima ja alueellinen kehittämispolitiikka.
Yritystoiminnan verotuksen osalta kokoomuksen puoluehallituksen kannaksi
muodostui toive siitä, etteivät koneiden liikevaihtovero ja oikeushenkilöiden
omaisuusvero poikkeaisi suuresti kilpailijamaiden vastaavista veroista.1062
Kokoomuksen talouspoliittisessa ohjelmassa kehitysaluepolitiikan lähtökohdaksi nostettiin tavoite teollisuudesta, joka olisi kansainvälisesti kilpailukykyistä
ja säilyttäisi toimintakykynsä myös valtion tuen loputtua. Kehitysalueiden vanhojen yrityksien kilpailukykyä ei saanut huonontaa julkisen vallan toimilla uusiin
yrityksiin verrattuna. Aluepoliittisessa teollistamisessa oli kiinnitettävä huomiota
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pienen, keskisuuren ja suurteollisuuden syntymiseen kehitysalueille. Pienteollisuuden työllistävä vaikutus oli suuri, mutta se ei riittänyt näiden alueiden voimakkaaseen teollistamiseen. Suurteollisuutta voitiin pitää muiden maiden esimerkkien perusteella välttämättömänä edellytyksenä elinkelpoisen pienteollisuuteen perustuvan alihankkijajärjestelmän syntymisessä. 1063 Kokoomuksen lähtökohtana oli kehitysalueiden olojen parantaminen yrittäjävetoisella elinkeinopolitiikalla, johon sisältyisi yritystoiminnalle suunnattuja verohelpotuksia. Kokoomuksessa ei hyväksytty vieläkään valtionteollisuuden laajennushankkeista ja
korostettiin kansainvälisesti kilpailukykyisen teollisuuden syntymistä. Pien- ja
suurteollisuuden osalta kokoomus kannatti suurteollisuutta, koska puolueessa ei
uskottu pienteollisuuden kilpailukykyyn.
Nimenmuutoksen jälkeen keskustapuolueessa alkoi tiukka kädenvääntö kehitysalueiden rajoista. Pääministeri Virolainen ilmoitti valtioneuvoston kokouksessa,
että keskustapuolueen eduskuntaryhmässä oli pyrkimyksiä laajentaa kehitysaluetta entisestään. Lakipakettia ei siitä syystä kannattanut viedä eduskuntaryhmän
käsiteltäväksi. Hallituksen sisäisistä laajennushankkeista hän suostui siihen, että
asiasta keskusteltaisiin seuraavalla viikolla Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan osalta.1064 Kokoomus oli valmis viemään lakipaketin eduskunnan käsiteltäväksi ja oli
valmis hyväksymään RKP:n esittämät laajennukset Etelä-Pohjanmaan osalta.1065
Seuraavalla viikolla puolustusministeri Arvo Pentti esitti Ikaalisten lisäämistä
kehitysalueeksi. Pääministeri Virolainen totesi lyhyesti: "Ei oteta." Hänen mielestään kehitysaluelainsäädäntö piti saada alkuun hallituksen esittämässä muodossa.
Valtioneuvoston kokouksessa 9.11.1965 ministeri Pentti uudisti vaatimuksensa ja
laajensi tällä kertaa vaatimuksensa koskemaan Kankaanpään, Lavian, Suodenniemen ja Ikaalisten kuntia.1066
Hallituksen rivien rakoillessa Virolaisen oli pakko viedä lakiesitys myös keskustapuolueen eduskuntaryhmään ja pyytää valtuuksia tuoda lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi. Virolaisen pelot kävivät toteen, sillä puolueen kansanedustajat
alkoivat kilvan vaatia omien vaalipiiriensä kuntien liittämistä kehitysaluelainsäädännön piiriin. Vaasan läänin edustajat halusivat Etelä-Pohjanmaan sisäosat mu-
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kaan, koska siellä ei ollut teollisuutta ja väestö väheni jatkuvasti. Heidän mielestään keskustapuolue ei kestäisi poliittisesti Etelä-Pohjanmaan poisjättämistä. Puolustusministeri Pentti yritti vielä eduskuntaryhmässäkin saada Pohjois-Satakunnan
köyhiä alueita mukaan, mutta ei onnistunut. Myös Keski-Suomen pohjoisosia
jättämistä kehitysalueiden ulkopuolelle pidettiin eduskuntaryhmässä epäoikeudenmukaisena.1067
Valtioneuvoston kokouksessa ministerit Arvo Pentti ja Grels Teir (rkp.) yrittivät yhä laajentaa alueita Satakunnan ja Vaasan läänin osalta, mutta muut ministerit eivät lähteneet laajennussuunnitelmiin mukaan.1068 Pentti ja Teir nostivat asian
esille vielä presidentin esittelyssä, mutta presidentti Kekkonen ei muuttanut pääministerin alkuperäistä esitystä.1069
SDP:n puoluetoimikunnassa mietittiin suhtautumista hallituksen kehitysaluelakipakettiin. Liiallista keskustapuolueen ärsyttämistä haluttiin välttää, sillä todennäköisesti SDP joutuisi hallitusvastuuseen vaalien jälkeen. Toisaalta kehitysalueiden ulkopuolelle jääneisiin kuntiin oli eduskuntakeskustelussa kiinnitettävä
tuntuvaa huomiota.1070 Sosiaalidemokraattien vaalityö oli siis jo täydessä käynnissä.
SKDL:n eduskuntaryhmässä toivottiin puolueelta omaa kehitysaluepoliittista
linjausta, sillä Suomessa harjoitettu politiikka oli ottanut huomioon vain suurpääoman edut. Sinänsä kehitysaluepolitiikkaa pidettiin tarpeellisena, jotta kehittymättömien alueiden olosuhteet paranisivat. Kansandemokraattien mielestä ei
kuitenkaan ollut järkevää perustaa ympäri Suomea kannattamattomia ja valtion
tuen varassa eläviä yrityksiä. 1071 SKDL:n asema oli vaikea, kun kyse oli sen
avainkannatusalueiden kehittämisestä ja hallituksen suunnitelmat perustuivat
yksityisyrittäjyyteen valtionyhtiöiden asemasta.
Hallituksen sisäisistä mielipide-eroista huolimatta lakiesitykset tuotin eduskunnan käsiteltäväksi marraskuussa 1965. Seuraavana päivänä pääministeri Virolainen puhui kehitysaluelakien puolesta Oulussa. Puheessaan hän korosti kehitysaluelainsäädännön välttämättömyyttä ja toivoi sosiaalidemokraattien tarkistavan
1067
Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 11.11.1965. Mf 50. KMA; Isohookana-Asunmaa
2006, 5051.
1068
Valtioneuvoston pöytäkirja 12.11.1965. Valtioneuvoston pöytäkirjat XI, 201. KA.
1069
Valtioneuvoston pöytäkirja presidentin esittelystä 12.11.1965. Valtioneuvoston pöytäkirjat XI, 246.
KA.
1070
SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 16.11.1965. Mf 44. TA.
1071
SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 11.11.1965 ja Luonnos: Suomen talouselämän ja yhteiskunnallisen uudistuspolitiikan keskeisiä tehtäviä. Kansio Ca 5. Kansan Arkisto.
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kielteistä suhtautumistaan ja liittyvän mukaan kehitysaluelakeja puoltavaan rintamaan.1072
Lailla kehitysalueiden talouden edistämistoimista pyrittiin määrittelemään
kehitysalueet. Muiden kehitysaluelakien tarkoituksena oli antaa yksityiskohtaiset
säädökset elinkeinoelämän kehittämistoimista. Kehitysalueiden määrittelyssä
hallituksen apuna oli ollut muun muassa valtakunnansuunnittelutoimiston vuonna
1964 valmistama tutkimus kehittyneisyyden alueellisista eroavaisuuksista. Kehitysalueiden tunnusmerkkinä olivat esimerkiksi työllisyysongelmat. Kehitysalueiksi hallitus määritteli Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit kokonaisuudessaan sekä osia Vaasan, Turun ja Porin, Keski-Suomen, Mikkelin ja Kymen
lääneistä. Lisäksi kehitysalueisiin luettiin muutamia saaristokuntia. Alueet jaettiin
vyöhykkeisiin siten, että kokonaisuudessaan kehitysalueiksi luokitellut läänit sekä
saaristokunnat kuuluisivat ykkösvyöhykkeeseen ja muut toiseen vyöhykkeeseen.
Valtioneuvoston tehtävänä oli päättää, missä laajuudessa suoritettaisiin tutkimusja suunnittelutyötä.1073 Laajenneen kehitysaluemääritelmän myötä pyrittiin maaseudun kehittämiseen myös muualla kuin pelkästään Pohjois-Suomessa.
Tämän lakiesityksen lähetekeskustelussa käsiteltiin koko lakipakettia. SDP:n
taholta kiitosta saivat erityisesti hallituksen suunnitelmat verohuojennuksista ja
investointiluotoista. Sosiaalidemokraatit olivat myös tyytyväisiä siihen, että nyt
Pohjois-Karjala sai samat edut kuin Pohjois-Suomi ja alueen muuttovirta saataisiin pysähtymään teollistamisen avulla. Kritiikin aihetta löytyi kuitenkin tariffipolitiikasta, johon kaivattiin suoria valtion varoja. Ammattikoulutukseen hallitus ei
myöskään ollut kiinnittänyt mitään huomiota. Kuitenkin SDP:ssä lähdettiin siitä,
että kehitysaluepolitiikan päämääränä täytyi olla yhteiskuntarakenteen muuttaminen asutuskeskusvaltaisemmaksi muodostamalla maakunnallisia keskuksia.1074
SKDL:n puheenvuoroissa kritiikki kohdistui yrityksille suunnattuihin verohelpotuksiin, koska ne olivat menneet suurten yritysten omistajille jo PohjoisSuomen teollisuuden verohelpotuslain osalta. Työllisyys ei kansandemokraattien
näkemyksen mukaan ollut juuri parantunut. Verohelpotukset olisi suunnattava
mieluummin pienille ja keskisuurille yrityksille. Kansandemokraatit uskoivat
kuitenkin vain valtion vahvan roolin tuovan kehitysalueille teollisuutta. Kansandemokraattien äärilaidalta esitettiin suurpääoman tehokasta valvontaa ja hyödyntämistä kehitysalueiden ja yhteiskunnan uudistustyössä. Tämä lähtökohta oli
1072

Virolainen 1969, 372, 376.
HE n:o 136. VP 1965 A III:1.
1074
Ed. Voutilaisen (sd.) puheenvuoro 18.11.1965. VP 1965 PK II, 14631464.
1073
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SKDL:n teollistamisohjelmassa, jota hallitus ei ollut ottanut huomioon. Pääministeri Virolainen toivoi, etteivät kansandemokraatit pyrkisi estämään yksityisiä
teollisuuslaitoksia tulemasta myös Pohjois-Suomeen.1075 SKDL:n valtiojohtoisuus
ja kielteinen suhtautuminen yritysten verohelpotuksin olivat puolueen pitkän
linjauksen mukaisia. Myös todella vanhakantaisia näkemyksiä esitettiin, kuten
Taisto Sinisalon ajatus rikkaiden varallisuuden haltuunotosta kehitysalueiden
teollistamisen rahoittamiseksi. Tässä näkyi SKP:n jakautuminen kahteen eri leiriin: Sinisalo edusti puolueen äärilaitaa.
Vaatimukset aluelaajennuksista jatkuivat myös eduskuntakäsittelyssä. Esimerkiksi keskustapuolueen Kustaa Tiitu vaati Vaasan läänin ja Etelä-Pohjanmaan
ottamista mukaan, koska alue oli elinkeinoiltaan yksipuolista ja muutto Ruotsiin
erityisen voimakasta. Hallituspuolueiden pohjoissuomalaiset kansanedustajat
pelkäsivät jo hallituksen esityksen laajentaneen kehitysalueen määritelmän liian
suureksi, mikä todennäköisesti vähentäisi sen käytännön merkitystä.1076 Hallituspuolueiden kansanedustajien puheenvuoroissa näkyivät pinnan alla kyteneet ristiriidat. Etelä-Pohjanmaa oli ollut esillä jo valmisteluvaiheessa, ja edustaja Tiitu
pyrki tukemaan omaa vaalipiiriään eduskuntakäsittelyn aikana. Pohjois-Suomen
kansanedustajat eivät olleet innostuneita kehitysaluepoliittisten toimien laajentamisesta muille alueille, koska Pohjois-Suomi oli vaarassa menettää alueen elinkeinoelämälle jo aikaisemmin saatua kilpailuetua.
Valiokuntakäsittelyn kuluessa kehitysaluelait nousivat jälleen esille budjettikeskustelun yhteydessä. Kokoomus puolusti hallituksen verolinjauksia, joiden
tarkoituksena oli edistää yrittäjävetoista elinkeinopolitiikkaa koko maassa mukaan lukien kehitysalueet. Kokoomuksen taholta odotettiin, että myös vasemmisto
olisi valmis hyväksymään yrittäjyyteen perustuvan elinkeinopolitiikan. SDP:ssä
taholta ei innostuttu kokoomuksen vetoomuksesta, mutta sen sijaan ihmeteltiin
kokoomuksen saamattomuutta hallituspuolueena. Esimerkiksi alkutuotannossa
työskenteli melkein saman verran ihmisiä kuin neljä vuotta sitten, mutta hallitus
oli saanut aikaan vain kehitysaluelakien kaltaisia näperteleviä esityksiä.1077

1075

Ed. Pentti Liedeksen (skdl.), pääministeri Virolaisen (kesk.), ed. Sinisalon (skdl.) ja Lagerroosin
(skdl.) puheenvuorot 18.11.1965. VP 1965 PK II, 1465, 14681469, 14741475.
1076
Ed. Tiitun (kesk.), Vilmin (kesk.) ja Koiviston (kok.) puheenvuorot 18.11.1965. VP 1965 PK II,
14721473, 1486, 1488.
1077
Ed. Rihtniemen (kok.) puheenvuoro 20.12.1965 HE n:o 83 yleiskeskustelun yhteydessä VP 1965
PK II, 1958; Ed. Haapasalo (sd.) puheenvuoro 28.12.1965. VP 1965 PK III, 2274−2275.
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Keskustapuolueen kansanedustajat pyrkivät puolustamaan kehitysaluelakipakettia. Erityiskiitosta sai hallituksen esitys kehitysalueiden investointeja varten
varatusta määrärahasta. Kansandemokraatit pitivät keskustapuolueen oikeiston
kanssa harjoittamaa politiikkaa sellaisena, joka ainoastaan edisti nuorison maastamuuttoa Ruotsiin. Tästä osoituksena oli useiden kansandemokraattien rahaaloitteiden hylkääminen valiokuntakierroksen aikana. Keskustapuolueen kehitysaluepolitiikkaa pidettiin vain osana vuoden 1966 eduskuntavaalipropagandaa.
Budjetin yksityiskohtaisessa käsittelyssä kansandemokraatit esittivät useita kehitysalueiden teollisuustutkimuksiin suunnattuja määrärahalisäyksiä, mutta ne hylättiin äänestyksissä.1078
Eduskunta hyväksyi hallituksen esittämät kehitysalueiden investointien tukitoimet, teollistamistutkimusmäärärahan sekä pienteollisuuslainat yhdeksän miljoonan suuruisena valtiovarainvaliokunnan nostettua niitä yhdellä miljoonalla.
Eduskuntakäsittelyssä kukaan ei puuttunut korotukseen eikä esittänyt lisävaatimuksia. 1079 Kansanedustajien puheenvuorot olivat siten olleet vain lähestyviin
vaaleihin liittyvää poliittisten irtopisteiden keräilyä.
Kokoomuksen puoluevaltuusto käsitteli kehitysaluelakeja vuodenvaihteen
jälkeen. Juha Rihtniemen mielestä oli tärkeää käsitellä ne ennen eduskuntavaaleja
ja kokoomuksen oli saatava lakiin vaatimuksensa niin sanotusta pistelinjasta.
Tällä tavalla poistuisi mielivaltainen raja eri alueiden väliltä, jolloin valtioneuvostolla olisi mahdollisuus antaa vastaavanlaista tukea myös sellaisille yrityksille,
jotka perustettiin samanlaisiin olosuhteisiin varsinaisten kehitysalueiden ulkopuolelle. Rihtniemen mielestä kehitysaluepaketista oli ehdottomasti äänestettävä
eduskunnassa, koska äänestyksessä Pohjois-Suomen kommunistit ajettaisiin vaikeaan valintatilanteeseen. Tämä tarjoaisi porvaripuolueille erinomaisen vaaliaseen
kevään 1966 eduskuntavaaleja ajatellen, sillä verohelpotuksiin perustuvaa lakipakettia vastaan äänestävän puolueen kannatus todennäköisesti tulisi voimakkaasti
heikentymään Itä- ja Pohjois-Suomessa.1080

1078

Ed. Karpolan (ml.) puheenvuoro 20.12.1965 HE n:o 83 yleiskeskustelun yhteydessä. VP 1965 PK
II, 2039−2040; Ed. Kiviahon (skdl.) puheenvuoro 21.12.1965 HE n:o 83 yleiskeskustelun yhteydessä.
VP 1965 PK III, 2039−2040; Ed. Tauriaisen (skdl.) puheenvuoro 28.12.1965 HE n:o 83 Pl:13 yleiskeskustelun yhteydessä. VP 1965 PK III, 2284; Äänestykset 28.12.1965 HE n:o 83 Pl:13 yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä. VP 1965 PK III, 2291.
1079
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 69/HE n:o 83, 77. VP 1965 A II; Edusk.vast./HE n:o 83, 106.
VP 1965 A II; VP 1965 PK III, 23722374.
1080
Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 12.1.1966, 59−60. Kansio Cc9. PTA.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän kehityspiste-ehdotus jäi tappiolle. Pääministeri Virolainen ei kannattanut kokoomuksen suunnitelmaa, koska hän piti sitä liian
byrokraattisena. Hänen näkemyksensä mukaan yrittäjä kykenisi itse hakemaan
talousalueen sisällä yritykselleen liiketaloudellisesti kannattavimman sijaintipaikan.1081
Valiokuntakäsittelyssä kehitysalueen määritelmää laajennettiin koskemaan
olosuhteiltaan kehitysalueiden kaltaisia kuntia Turun ja Porin, Vaasan, KeskiSuomen ja Mikkelin lääneissä sekä joissakin osissa Hämeen lääniä.1082 Virolainen
ei ollut tyytyväinen valiokunnan ratkaisuun, koska kehitysalue levisi liian laajaksi.1083 Kansandemokraatit esittivät vastalauseessaan kehitysalueneuvoston perustamista. Sen tehtävänä olisi muun muassa edistää valtion omistaman teollisuuden
laajentamista kehitysalueille. Laajennuksiin olisi varattava vähintään 50 miljoonan markan vuosittainen määräraha valtion teollisuuden osakemerkinnän ja perusluottotarpeen tyydyttämiseksi. SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunta oli esittänyt kehitysalueneuvoston muodostamista eduskunnan voimasuhteiden mukaisesti.1084
Maaliskuussa 1966 keskustapuolueen eduskuntaryhmä selvitteli seuraavalla
viikolla käsittelyyn tulevia kehitysaluelakeja. Pääministeri Virolainen korosti, että
kaikkien olisi syytä olla paikalla ja pysyä niissä kehitysalueiden rajoissa, jotka
valtiovarainvaliokunta oli mietinnössään esittänyt. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnalle hän oli jo joulukuussa 1965 ilmoittanut, että kehitysalue-, korkeakoulupolitiikka- ja asuntopolitiikkalait olivat hallitukselle luottamuskysymyksiä.
Aluelaajennuspyyntöjen jälkeen Virolainen vaati ryhmältä yksimielisyyttä, sillä
rajojen muutosesitykset johtaisivat siihen, että hallitus tuli harkitsemaan esityksensä peruuttamista.1085
Kehitysaluelakipaketin ensimmäisessä käsittelyssä SDP ja SKDL liittyivät
vaatimaan Vaasan liittämistä kehitysalueeksi. Kansandemokraatit myös ihmetteli1081
Virolainen 1969, 373; Pääministeri Virolaisen (kesk.) puheenvuoro 18.11.1965 HE n:o 136 käsittelyn yhteydessä. VP 1965 PK II, 1478; Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmän toiminta valtiopäivillä 1965, 1966 ja 1967. Liite n:o 4/Kokoomuksen puoluevaltuuston pöytäkirja 14.4.1967. Kansio
Cc9. PTA.
1082
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 96/HE n:o 136. VP 1965 A III:I.
1083
Virolainen 1969, 379.
1084
Vastalause I valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 96/HE n:o 136. VP 1965 A III:I; SKDL:n
eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 18.11.1965. Mf 30. Kansan Arkisto.
1085
Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 7.12.1965. Mf 53. KMA; Keskustelupöytäkirja.
Liite n:o 8/Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 28.4.1965. Mf 53. KMA; Keskustapuolueen
eduskuntaryhmän pöytäkirja 3.3.1966. Mf 50. KMA.
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vät pääministerin hallituspuolueiden eduskuntaryhmille esittämää uhkausta vetää
pois eduskuntakäsittelystä koko kehitysaluelakiesityksensä ja muita asiaan täysin
kuulumattomia lakeja, jos kehitysalueiden rajoja ei hyväksyttäisi valtiovarainvaliokunnan esittämässä muodossa. SDP:n Kalervo Haapasalo puolusti valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaoston tekemää ratkaisua laajentaa hallituksen esitystä 31 kunnalla, koska kehitysalueiden rajojen määritteleminen oli melkein mahdotonta. Hän toivoi, ettei suuri valiokunta enää hidastaisi lakia vaan
kehitysaluetyö saataisiin viimein käyntiin.1086
Hallitusrintama ei pysynyt yhtenäisenä pääministeri Virolaisen toiveesta huolimatta. Keskustapuolueen ja kokoomuksen kansanedustajat vaativat sitkeästi
muutosta Vaasan läänin osalta. Matti Kekkonen toi uudelleen esille PohjoisSuomen kansanedustajien huolen kehitysalueen liiallisen laajentamisen haitallisista vaikutuksista.1087 Kekkonen oli Oulun läänin vaalipiiristä, ja hänen isänsä presidentti Kekkonen oli ollut aktiivinen nimenomaan Pohjois-Suomen kehittämisessä. Tässä tapauksessa pitäisin Matti Kekkosen kannanoton varsinaisena motiivina
nimenomaan oman vaalipiirinsä etujen ajamisen, eikä nyt kyse ollut presidentin
mielipiteen kertomisesta eduskunnalle.
Suuri valiokunta suositteli lakiehdotuksen hyväksymistä valtiovarainvaliokunnan hyväksymässä muodossa huolimatta yli puoluerajojen esitetyistä toiveista.
Ratkaisun jälkeen pääministeri Virolainen kertoi keskustapuolueen eduskuntaryhmälle, että rajat olisi hyväksyttävä esitetyssä muodossa. Jos niin ei tapahtunut,
kaikki kehitysaluelait romutettaisiin. Ryhmä oli muuten yksimielinen lukuun
ottamatta Kustaa Tiitua ja Matti Liinamaata.1088 Virolainen oli taivutellut keskustapuolueen eduskuntaryhmää yksimielisyyteen jo aikaisemmin. Tämän eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen ei ollut epäselvyyttä siitä, että Virolainen painosti
keskustapuoluetta omalle linjalleen.
Lain toinen käsittely ei tuonut mukanaan mitään uutta. SKDL piti hallituksen
esitystä mielivaltaisena ja pelkästään vaalipropagandana. Sosiaalidemokraatit
vaativat tässä yhteydessä jälleen Vaasan lääniä mukaan lain piiriin.1089 Pääministeri Virolainen ärtyi SDP:n vaatimuksista. Aluksi hän ruoti yleisesti SDP:n esit1086
Ed. Suonpään (skdl.), Kiviahon (skdl.) ja Haapasalon (sd.) puheenvuorot 8.3.1966. VP 1965 PK
III, 27802782, 27842785.
1087
Ed. Tiitun (kesk.), Liinamaan (kesk.), Kosolan (kok.) ja Kekkosen (kesk.) puheenvuorot 8.3.1966.
VP 1965 PK III, 2780781, 2786.
1088
Suuren valiokunnan mietintö n:o 235/HE n:o 136. VP 1965 A III:I; Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 10.3.1966. Mf 50. KMA.
1089
Ed. Tammisen (skdl.) ja Lindemanin (sd.) puheenvuorot 10.3.1966. VP 1965 PK III, 28432846.
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tämiä ajatuksia keskustapuolueen Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittämisestä: sosiaalidemokraatit olivat pitäneet keskustapuolueen pyrkimyksiä turhina. Kaiken huipennuksena eräs SDP:n johtava poliitikko oli todennut kehitysaluepolitiikasta, että se oli vain huumausainetta kehitysalueitten väestölle. Virolainen vastasi Vaasan läänin laajennustoiveisiin ihmettelemällä sosiaalidemokraattien toistuvia kannanmuutoksia. Hän oli luullut valtiovarainvaliokunnan käsittelyn
jälkeen, että asiassa oli saavutettu riittävä yksimielisyys lain läpiviemiseksi eduskunnassa. Sosiaalidemokraatit olivat Virolaisen mielestä pyrkineet kaatamaan
jokaisen hallituksen kehitysaluepoliittisen esityksen, mihin Lindemanin (sd.)
puheenvuoro jälleen tähtäsi. Välihuutojen takia Virolainen joutui täsmentämään,
mitä hän tarkoitti puheilla lakiesityksen peruuttamisesta. Hän totesi, ettei lakia
tulisi, jos sitä lähdettiin vielä muuttamaan. Vaikka kansanedustajat yrittäisivät
venyttää rajoja kotiin päin, hallitus piti kiinni valiokunnissa hyväksytystä linjasta.
Virolainen vetosi vielä kansanedustajiin, sillä esillä olevat lakiesitykset muodostivat kokonaisuuden: "Eihän politiikassa kaikkea hyvää saada yhdellä kertaa."1090
SKDL:n taholta tehtiin selväksi, että se pyrki kaikin keinoin liittämään Vaasan lain piirin ja että viimeistään vaalien jälkeinen eduskunta tekisi muutoksen.
Pääministeri Virolaisen mielestä oppositio oli nyt selkeästi tuonut esille pyrkimyksensä kaataa koko lakipaketti. Hallituksen yhteinen kanta kuitenkin oli, että
kehitysaluelait hyväksyttäisiin suuren valiokunnan muotoilun mukaisesti. Vaasan
läänin liittämisen osalta käydyn keskustelun jälkeen asian käsittely siirrettiin lopulta seuraavaan päivään.1091 SKDL:n eduskuntaryhmässä pidettiin mahdollisena,
että Vaasan läänin liittämisvaatimukset voisivat johtaa hallituksen eroon. Toisaalta
pelättiin puolueelle vaikeita vaaleja Pohjois-Suomessa, koska asia oli siellä keskustapuolueen vaalivaltti ja siten SKDL:lle hyvin kiusallinen. Keskustelussa toivottiin äänestykseen vapaita käsiä.1092
Seuraavana päivänä keskustelua eduskunnassa jatkettiin ja siirryttiin äänestyksiin. Pääministeri Virolainen vetosi vielä kansanedustajiin, jotta lakiesitys
saataisiin hyväksytyksi. Hän oli valmis myöntymään siihen, että hallitus selvittäisi myös kehitysalueiden ulkopuolisten alueiden osalta, mitä niiden hyväksi olisi
tehtävissä. 1093 Äänin 11865 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen suuren
1090

Pääministeri Virolaisen (kesk.) puheenvuoro 10.3.1966. VP 1965 PK III, 28462847.
Ed. Georg Backlundin (skdl.), pääministeri Virolaisen (kesk.) ja kauppa- ja teollisuusministeri
Wiherheimon (kok.) puheenvuorot 10.3.1966. VP 1965 PK III, 28492850, 28532857.
1092
SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 10.3.1966. Kansio Ca 6. Kansan Arkisto.
1093
Pääministeri Virolaisen (kesk.) puheenvuoro 11.3.1966. VP 1965 PK III, 29032904.
1091
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valiokunnan mietinnön mukaisessa muodossa. Kansandemokraattien ryhmä ja
noin puolet sosiaalidemokraattien ryhmästä äänestivät kansandemokraattien pontta, jossa vaadittiin käsittelyn pohjaksi heidän esittämänsä valtiovarainvaliokunnan
mietinnön vastalauseen ottamista käsittelyn pohjaksi. Siinä vaadittiin kehitysalueneuvoston perustamista.1094
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kansandemokraatit esittivät ponsissaan kehitysalueneuvoston perustamista, valtion teollisuuden lisäämistä ja Vaasan läänin
ottamisesta mukaan kehitysalueeksi. Ponnet äänestettiin nurin hallitusryhmien
äänillä. Opposition ponsiin liittyi hallitusryhmistä mukaan Vaasan vaalipiirien
kansanedustajia.1095 Virolainen epäili myöhemmin, että RKP:n Johannes Jungarå
ja keskustapuolueen Matti Liinamaa (kesk.) putosivat eduskunnasta kevään 1966
vaaleissa tämän äänestyksen takia.1096 SKDL:n eduskuntaryhmässä oltiin äänestyksen jälkeen sitä mieltä, että kevään eduskuntavaaleissa Vaasan vaalipiiristä oli
nyt mahdollista saada ainakin yksi kansanedustaja lisää.1097 Tällä tavalla kehitysaluepolitiikkaa pyrittiin käyttämään poliittisesti hyväksi ilman konkreettisia tavoitteita. Maaseudun elinkeinoelämän kehittäminen oli toissijaista, jos tarjolla oli
mahdollisuus saada etua vaalitaistelussa.
Muistelmateoksessaan Virolainen antoi SDP:lle tunnustusta siitä, että puolue
oli sentään valiokuntakäsittelyssä menetellyt asiallisesti. Sitä hän ihmetteli, että
SDP äänesti ponsiäänestyksissä koko ajan hallitusta vastaan ja pyrki sillä tavalla
romuttamaan lakiesityksen. Opposition tuella hallitusryhmien kapinalliset olisivat
Virolaisen mielestä kyenneet kaatamaan hallituksen esityksen.1098
Eduskuntavaalien jälkeen jatkettiin vääntöä kehitysalueiden rajoista. Vaasan
vaalipiirin Kustaa Tiitu esitti ponnessaan, että hallituksen tuli selvittää kiireesti
mahdollisuus koko Vaasan läänin liittämisestä kehitysaluelainsäädännön piiriin.
Lukuisten äänestysten jälkeen ponsi tuli hyväksytyksi äänin 94−62 vasemmistoopposition ja keskustapuolueen hajaäänillä. 1099 Valtioneuvostossa selvitystyötä
laajennettiin koskemaan myös Hämeen lääniä.1100
1094
Vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 96/HE n:o 136, 4. VP 1965 A III:I; Suuren
valiokunnan mietintö n:o 235/HE n:o 136. VP 1965 A III:I; äänestys 11.3.1966. VP 1965 PK III, 2907.
1095
Äänestykset 11.3.1966. VP 1965 PK III, 29072913.
1096
Virolainen 1969, 382.
1097
SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 11.3.1966. Kansio Ca 6. Kansan Arkisto.
1098
Virolainen 1969, 380–383.
1099
Keskustelu ja äänestykset 23.3.1966. VP 1965 PK III, 29542960; Edusk.vast./HE n:o 136. VP
1965 A III:1.
1100
Valtioneuvoston pöytäkirja 14.4.1966. Valtioneuvoston pöytäkirjat 1966 IVa, 300. KA; Presidentin esittely 15.4.1966. Valtioneuvoston pöytäkirjat Iva, 317. KA.
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Yksityiskohtaisista lakiehdotuksista ei eduskunnassa virinnyt yhtä kiihkeää
keskustelua kuin aluerajoista. Hallitus esitti verohuojennuksia kehitysalueiden
teollisuudelle siten, että vuosina 1966–1970 kehitysalueille perustettu tai tuotantoa olennaisesti kasvattava laitos olisi oikeutettu vähentämään verotuksessa
kymmenen vuoden ajan veronalaisesta tulosta uuden käyttöomaisuuden määrän.
Kehitysalueiden ensimmäiselle vyöhykkeelle perustettu teollisuuslaitos tai sen
laajennus sai muiden vähennysten lisäksi vähentää kolmen prosenttia sijoitetun
käyttöomaisuuden hankinta-arvosta. Laki korvaisi vuonna 1958 säädetyn lain
Pohjois-Suomen verohuojennuksista. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi esityksen
muuttumattomana ja piti ehdotusta hyvänä apuna pyrittäessä kehitysaluepolitiikan
tavoitteisiin. 1101 Kansandemokraatit vastustivat ajatusta samoilla argumenteilla
kuin jo aikaisemmin kävi ilmi, eli verohelpotukset menisivät rikkaiden taskuun ja
lisäisivät vähävaraisten verotaakkaa.1102
Eduskuntakäsittelyssä keskustapuolueen puheenvuoroissa oltiin tyytyväisiä
verohuojennuslakiesitykseen, koska laki koskettaisi melkein jokaista lääniä. Lisäksi uuden lain piiriin kuuluisivat myös avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja
yksityisliikkeet, kun vanha laki oli koskenut pelkästään osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Lain tarkoituksena oli houkutella muun Suomen teollisuutta siirtymään
kehitysalueille.1103
Sosiaalidemokraatit suhtautuivat verohuojennuslakiin myönteisesti ja pitivät
Pohjois-Suomen verohuojennuslakia yhtenä keskeisimpänä perusteena siihen, että
Rautaruukin terästehdas sijoitettiin Raaheen. Kansandemokraatit pysyivät yhä
kielteisessä kannassaan.1104 Eduskunta hyväksyi lain äänin 134–42 ja lopullisesti
kolmannessa käsittelyssä ilman äänestyksiä. 1105 Ennen kolmatta käsittelyä
SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunta oli päättänyt olla esittämättä lain hylkäämistä, vaikka käydyssä keskustelussa pohdittiin paljon asian periaatteellista
puolta.1106 Kansandemokraatit alkoivat valmistautua hallitusyhteistyöhön kansanrintamahallituksessa, joten repiviä kannanottoja ei enää esitetty.

1101

HE n:o 140. VP 1965 A III:I; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 101/HE n:o 140. VP 1965 A
III:I.
1102
Vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 101/HE n:o 140. VP 1965 A III:I.
1103
Ed. Sarjalan (kesk.) puheenvuoro 11.3.1966. VP 1965 PK III, 2939–2942.
1104
Ed. Haapasalon (sd.) ja Liedeksen (skdl.) puheenvuorot 23.3.1966. VP 1965 PK III, 29612962.
1105
Äänestys 23.3.1966. VP 1965 PK III, 2962–2963; Kolmas käsittely 29.3.1966. VP 1965 PK III,
3000; Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1966, 49–50. VP 1967 A IV.
1106
SKDL:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan pöytäkirja 29.3.1966. Mf 30. Kansan Arkisto.
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Toisena yksityiskohtaisena lakina eduskunta käsitteli hallituksen esitystä teollisuuden ja matkailun investointiluottolaista. Sillä pyrittiin laajentamaan luotonhankkiminen pelkästä budjettirahoituksesta vapaille luottomarkkinoille. Valtion
toimilla yritettiin helpottaa luottojen saamisen ehtoja. Esitys mahdollisti myös
kehitysalueiden ulkopuolisen yrityksen kuulumisen samojen etujen piiriin, jos sen
sijaintipaikan taloudelliset edut olivat kehitysalueiden kaltaiset. Valtiovarainvaliokunta laajensi lain koskemaan myös työliikkeitä, turkistarhausta, kalanviljelyä,
puutarhaviljelyä ja turvetuotantoa. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen ilman äänestyksiä.1107
Jonkinlainen konsensus siis vallitsi maaseudun kehittämisestä, vaikka kehitysaluelakipaketin eduskuntakäsittely oli ollut vaikea. SKDL oli ollut taipumattomin
eduskuntavaaleihin saakka, mutta hallitusvastuun lähetessä myös se pyrki välttämään liian repiviä kannanottoja. Eniten kansanedustajia oli kiinnostanut kehitysalueiden aluerajaukset ja kiinnostus johtui lähestyvistä eduskuntavaaleista. Molemmat oppositiossa olleet vasemmistopuolueet arvostelivat julkisuudessa kehitysaluelakeja ja yrittivät kaataa lakipaketin ja koko hallituksen vaatimalla Vaasan
lääniä kokonaisuudessaan kehitysalueeksi huolimatta pääministeri Virolaisen
vetoomuksista ja uhkauksista. Tämä osoitti viimeistään sen, että maaseudun kehittämispolitiikkaa pyrittiin politisoimaan vaalikannatusta silmällä pitäen. Kun
vaalit oli käyty, palattiin jonkinmoiseen yhteisymmärrykseen maaseudun kehittämistarpeesta.
Merkillepantavaa on, että kehitysaluelakien sisällössä näkyi voimakkaasti
kokoomuksen yrittäjäpainotteinen politiikka. Lait perustuivat yksityiseen yrittäjyyteen ja verohelpotuksiin. Kokoomus piti myös tärkeänä lakien hyväksymistä
ennen vaaleja, jotta kansandemokraatit joutuisivat vaikeaan valintatilanteeseen,
sillä SKDL:n oli joko torjuttava kehitysaluelait tai hyväksyttävä puolueelle vaikeat verohelpotuslinjaukset. SKDL:n vastaus kokoomuksen valintahaasteeseen oli
kuitenkin perinteinen. Se oli yhä vankasti valtionyhtiöiden kannalla ja vastusti

1107

HE n:o 148 kehitysalueiden teollisuuden ja matkailualan yritystoiminnan investointiluotoista. VP
1965 A III:1; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 97/HE n:o 148. VP 1965 A III:1; Eduskuntakäsittely 11.3.1966 ja eduskunnan tekemä päätös. VP 1965 PK III, 29132914; Eduskunta hyväksyi
23.3.1966 HE n:o 148 laiksi kehitysalueiden teollisuuden sekä eräiden muiden elinkeinoalojen investointiluotoista. Presidentti vahvisti lain 22.4.1966 ja antoi asetuksen 385/66 samaan aiheeseen liittyen.
Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1966, 109. VP 1967 A IV.
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verohelpotuksiin perustuvaa kehitysaluepolitiikkaa. Vaalien jälkeen SKDL pääsi
hallitukseen ja kokoomuksen pitkä oppositiotaival alkoi.
5.2

Kehitysalueiden kehittämisestä kasvukeskuspolitiikkaan

5.2.1 Kehitysaluepolitiikka kansanrintaman käsissä
Vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen porvarihallitus vaihtui kansanrintamahallitukseen. Kehitysaluelainsäädäntö joutui syksyllä 1966 sosiaalidemokraattien
hampaisiin. SDP:n puoluetoimikunnassa pääministeri Rafael Paasio totesi kehitysaluelainsäädännön osoittautuneen käytännössä hankalaksi, koska teollisuusyritykset olivat pyrkineet siirtymään taloudellisesti edullisemmalle puolelle kehitysalueiden rajalinjojen yli. Lisäksi vanhakin teollisuus oli alkanut vaatia korkosubventioita Savon Sellu Oy:n tapaan. Esimerkiksi Lohjan Kalkki pyysi samanlaisia
helpotuksia.1108
Syksyllä 1966 Paasion hallitus aloitti kehitysaluelainsäädännön uudistustyön.
Valtakunnansuunnittelutoimiston tehtäväksi annettiin tarvittavien tutkimusten
suorittaminen, ja valtioneuvosto asetti kehitysalueiden neuvottelukunnan pohtimaan maaseudun oloja.1109 Keskustapuolueessa Paasion hallituksen suunnitelmista ei innostuttu. Se huomasi jääneensä vähemmistöön kehitysalueiden neuvottelukunnassa, ja SDP näytti jarruttavan koko ajan valtakunnansuunnittelutoimiston
toimintaa.1110
Myös oppositiopuolue kokoomus havahtui kehitysaluepolitiikan muutoksista.
Lokakuussa 1966 Timo Mäki kysyi hallitukselta, miksi se oli lakkauttanut hajasijoituskomitean. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Niilo Ryhtä korosti
vastauksessaan, ettei mitään suurta muutosta ollut tapahtunut vaan hallitus oli
siirtänyt sen tehtävät kehitysalueiden neuvottelukunnalle. Mäki halusi vielä tietää,
aikoiko hallitus jatkaa laitosten ja virastojen keskittämistä Helsinkiin. Ministerin
mielestä tästä ei ollut kysymys, sillä kehitysalueiden neuvottelukunnan tehtävänä
oli selvittää toimet, joilla kehitysalueille saataisiin uutta teollisuutta. Samalla
selvitettiin, oliko mahdollista siirtää virastoja ja laitoksia pois pääkaupunkiseudul-

1108

SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 18.9.1966. Mf 79. TA.
Päätös 470/66. Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1966, 2–3. VP 1967 A IV.
1110
Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 27.9.1966. Mf 50. KMA; Keskustapuolueen
hallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 12.10.1966 ja 4.12.1966. Mf 44. KMA.
1109
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ta, jotta kehitysalueille tulisi uusia työpaikkoja ja väestöpaine Helsingin ympärillä
helpottuisi.1111
Muuttoliikkeen voimistuessa keskustapuolueen eduskuntaryhmässä heräsi
ajatus aktiivisesta asutuskeskustoiminnasta. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen,
että ensisijaisesti puolueen oli pyrittävä hillitsemään muuttoliikettä ja välttämään
toimia, jotka lisäisivät maaltamuuttoa. Eduskuntaryhmässä esitettiin, että puolueen olisi aktivoiduttava yrittäjälinjalla, koska sosiaalidemokraatit eivät olleet siitä
kiinnostuneita. Seuraavassa eduskuntaryhmän kokouksessa Kerttu Saalasti epäili,
että SDP aikoi vallata valtakunnansuunnittelutoimiston johdon haltuunsa. Eduskuntaryhmä päätti lähettää vähintään kymmenen edustajaa asiaa koskevaan neuvottelutilaisuuteen. 1112 Keskustapuolue koki kehitysaluetyönsä aseman uhatuksi
jouduttuaan luopumaan johtavasta paikastaan hallituksessa.
Marraskuun lopussa järjestetyssä SDP:n vuoden 1966 puoluekokouksessa käsiteltiin esitystä, jossa toivottiin valtakunnallista teollistamisohjelmaa. Suunnitelman päähuomio olisi kiinnitettävä teollisuuden kannattavuusnäkökohtiin, jolloin ”paikkakuntapoliittiset” näkökohdat eivät saaneet vaikuttaa liikaa ratkaisuihin. Puoluetoimikunta oli suhtautunut ajatukseen myönteisesti ja korostanut valtakunnan kokonaiskehitykseen tähtäävän suunnittelun merkitystä. Näkemys ei
saanut tukea sosiaalidemokraattien kehitysalueiden edustajien puheenvuoroissa.
Esimerkiksi Joensuun piirin edustaja Tommi Moilanen vaati puolueelta ripeämpiä
toimia Pohjois-Karjalan teollistamiseksi, koska ei ollut mitään järkeä sijoittaa
kaikkea teollisuutta etelärannikolle ja kiihdyttää siten muuttoliikettä entisestään.
Hän halusi kuitenkin sosiaalidemokraattien tekevän selvän eron keskustapuolueen
kehitysaluepolitiikkaan, jossa työpaikka pyrittiin tuomaan jokaisen työttömän
oven eteen. Sosiaalidemokraattien pyrkimyksenä tuli olla voimakkaat maakunnalliset keskukset teollisuudelle otollisille alueille. Maatalouspolitiikan osalta puoluekokoukselle esitettiin tilakoon suurentamista. Puoluekokous hyväksyi tehdyt
esitykset yksimielisesti.1113 SDP:n kenttäväki ei ollut täysin puoluejohdon kanssa
samoilla linjoilla maaseudun rakennemuutoksen toteuttamisesta, ja se vaati kehitysalueiden kehittämistä maakunnallisten keskusten pohjalta.

1111

Ed. Mäen (kok.) suullinen kysymys n:o 34 ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Ryhdän
(kesk.) vastaus 18.10.1966. VP 1966 PK I, 711–712.
1112
Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 24.11.1966 ja 29.11.1966. Mf 50. KMA.
1113
Esitykset n:o 7, 12 ja 13. Pöytäkirja Suomen sosialidemokraattisen puolueen xxvii puoluekokouksesta 1966 26.28.11.1966, Pöytäkirjan liitteet; Pöytäkirja Suomen sosialidemokraattisen puolueen
XXVII puoluekokouksesta 1966, 53, 180.
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Kansanrintamahallituksen ensimmäisessä budjetissa oli mukana myös kehitysalueille suunnattuja määrärahoja. Kehitysalueiden teollisuuden investointeja
varten hallitus esitti miljoonan markan määrärahaa, mikä tarkoitti 750 000 markan lisäystä edellisvuoteen nähden. Samoin uutena momenttina hallitus esitti
teollisen tutkimustoiminnan tukemista yhdellä miljoonalla. Esitys sisälsi myös jo
pitkään mukana olleen 100 000 markan teollistamistutkimusmäärärahan. Investointiluottojen osalta perusteet olivat vielä vahvistamatta. Siksi miljoonan markan
määräraha oli arviomääräraha ja myönnettyjen lainojen kokonaismäärä sai nousta
korkeintaan 75 miljoonaan markkaan vuoden 1967 loppuun mennessä. Teollisuustutkimusten avulla oli tarkoitus kehittää uusia teollisuustuotteita. Valtiovarainvaliokunta säilytti edellä mainitut määrärahat ennallaan, ja myös eduskunta hyväksyi ne muuttumattomana.1114 Kansanrintamahallitus näytti jatkavan kehitysaluepolitiikkaa huolimatta keskustapuolueen eduskuntaryhmässä ilmenneistä peloista.
Valtiovarainministeri Mauno Koivisto totesi budjetin lähetekeskustelun avauspuheenvuorossa, että julkisuudessa esitetyt arviot budjetin teollisuusvaikutuksista olivat oikeita. Hallituksen esitys ei ollut teollistamisystävällinen eikä pyrkinyt parantamaan teollisuuden kannattavuutta. Esityksessä lisättiin useita teollisuuden kustannustekijöitä, mutta ei kuitenkaan kohtuuttomasti. Koivisto totesi
hallituksen pyrkivän siihen, että kansalaisten elinolosuhteet olisivat turvatut, mutta samalla yksityisen yrittäjyyden ja aloitteellisuuden mahdollisuudet säilyisivät.
Sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa valtiovarainministeri sai kiitosta
siitä, että hallitus oli ensimmäisen kerran vuosiin vähentänyt jonkin verran maatalousmenoja ja samalla lisännyt teollisuusmäärärahoja. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa arvosteltiin vaalipuheiden ja budjettiesityksen räikeää ristiriitaa.
Samalla pelättiin, että hallitus pyrki sosialisoinnin aloittamiseen ja koko suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän muuttamiseen.1115
Keskustapuolue yritti aktivoitua budjetin eduskuntakäsittelyssä. Se esitti erillistä pontta kehitysalueiden kehittämisestä, mutta ponsi kuitenkin kaatui äänin
11859. Keskustapuolueen esitys sai taakseen hajaääniä muista puolueista, mutta
äänestystulos oli murskaavan kielteinen.1116
1114
HE n:o 74, 444445. VP 1966 A II; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 53/HE n:o 74, 140. VP
1966 A II; Edusk.vast./HE n:o 74, 92. VP 1966 A II; VP 1966 PK II, 14151416.
1115
Valtiovarainministeri Koiviston (sd.), ed. Kokkolan (sd.) ja Rihtniemen (kok.) puheenvuorot
11.10.1966. VP 1966 PK I, 436, 440441, 458459.
1116
Ed. Jämsénin (kesk.) puheenvuorot 14.12.1966 ja 15.12.1966. VP 1966 PK II, 1394, 1501; Äänestys 15.12.1966. VP 1966 PK II, 1504. Pontta äänestivät puolueet seuraavasti: KESK 36, SKDL 2, SDP
5, KOK 6, RKP 6 ja LKP 4.
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Vuoden 1967 alussa keskustelu kehitysalueiden vaikeuksista kiihtyi hallituksen alueelle suunnatuista budjettimäärärahoista huolimatta. Keskustapuolueen
puoluehallituksessa ulkoministeri Ahti Karjalainen oli huolissaan PohjoisSuomen työttömyystilanteesta, koska valtiovarainministeri Koivisto suosi korvauslinjaa. Samoin kehitysaluepolitiikka oli umpikujassa, koska Suomen Pankin
ohjeet vaikeuttivat investointiluottojen myöntämistä. Myös muissa puheenvuoroissa korostettiin puolueen periaatteellista linjausta hoitaa työttömyyttä työlinjalla, joka ei vaikeuttanut niin paljon kuntien taloustilannetta kuin sosiaalidemokraattien suosima työttömyyskorvauslinja. Myöhemmin helmikuussa puoluehallituksessa pelättiin, että SDP:n tavoitteena oli maaseudun systemaattinen autioittaminen. Jotta näin ei tapahtuisi, teollisuuspolitiikassa erityishuomion oli oltava
kehitysalueiden elinkeinoelämän elvyttämisessä. Työllisyyslainat oli suunnattava
yritysten laajentamiseen ja uusien yritysten perustamiseen. Tällä tavalla talven
aikana oli luotava vähintään 6 000 työpaikkaa.1117
Keskustapuolueen eduskuntaryhmän mielialaa oli vielä synkistänyt tieto, että
budjettikeskustelujen yhteydessä pääministeri Paasio ja valtiovarainministeri
Koivisto olivat suositelleet Lapin ihmisille muuttoa etelään. Tämä oli liikaa Pekka
Vilmille, joka ryhtyi puuhaamaan välikysymystä hallitusta vastaan. Johannes
Virolaisen mielestä Vilmin uhkausta ei kannattanut toteuttaa, koska puolue joutuisi vaikeaan asemaan. Hallitukselle oli kuitenkin tehtävä tiedonanto, ettei keskustapuolueen mielestä ollut sopivaa, että maakuntien lähetystöille annettiin viemisiksi muuttosuosituksia etelään.1118
Viestejä tilanteen kärjistymisestä tuli myös maaseudulta. Kalajokilaaksosta
lähetettiin eduskuntaryhmille ja kansanedustajille kirje, jossa lueteltiin hallituksen
asutuskeskuksiin muuttoa kiihdyttävät toimet: asutusmäärärahojen supistukset,
tiemäärärahojen kaventaminen, perusparannuspalkkioiden supistaminen, verojen
korotukset, kantohintojen muuttaminen ja väkirehupolitiikasta johtuva maidontuotannon aleneminen. Nämä toimet olivat johtaneet suuret joukon PohjoisSuomen pientilallisia ahdinkoon. Suoranaisena "kodeista pois savustamisena"
pidettiin hallituksen esitystä asutusluottojen korkokannan nostamista ja kyseisten
lainojen takaisinmaksuaikojen lyhentämistä. Asutusluoton koron nostamista pi1117

Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 10.1.1967 ja Liite n:o 1/Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 10.1.1967. Mf 42. KMA; Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja
9.2.1967 ja Luonnos keskustapuolueen tiedonannoksi 9.2.1967. Mf 42. KMA; Keskustapuolueen
puoluehallituksen pöytäkirja 13.3.1967. Mf 42. KMA.
1118
Keskustapuolueen eduskuntaryhmän pöytäkirja 16.2.1967. Mf 50. KMA.
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dettiin erityisen harkitsemattomana, sillä se vaikeutti alueen väestön elämää ja
järisytti koko yhteiskunnan perustaa: rakennemuutosta ei saanut maksattaa yhdellä ammattikunnalla.1119
Huolestuneita viestejä ja vaatimuksia kehitysaluepolitiikan jatkamisesta tuli
myös Lapista. Keskustapuolueen Lapin piiri oli huolestunut kehitysaluepolitiikan
lamaantumisesta ja koko maakunnan tyhjenemisestä. Piiri vaati valtiovallalta
toimia, jotta alueen väestö saisi asua kotimaakunnassaan.1120 Kokoomuksen eduskuntaryhmä sai myös viestejä Lapin vaikeasta taloustilanteesta ja työttömyyden
lisääntymisestä.1121
Huhtikuussa 1967 keskustapuolueen puoluehallituksessa Johannes Virolainen
totesi, ettei helpotusta ollut tiedossa. Valtiovarainministeri Koivisto ei halunnut
neuvotella budjetista, mutta työllisyyspolitiikassa oli saatu lupaus siirtymisestä
enemmän työlinjalle. 1122 Seuraavana päivänä Virolainen linjasi näkemyksiään
keskustapuolueen puoluevaltuuskunnassa. Hän korosti, ettei keskustapuolueessa
vastustettu teollistamista, mutta sen varjolla ei saanut ajaa maataloudessa työskenteleviä pois kotoaan, varsinkaan jos heille ei ollut olemassa mitään korvaavia
työpaikkoja. Virolaisen mielestä keskustapuoluetta ei voinut pitää teollisuusvastaisena, koska se oli pyrkinyt aktiivisesti parantamaan teollisuuden yleisiä edellytyksiä. Puolue oli yrittänyt tukea yksityistä yritystoimintaa yhteiskunnan varoilla,
jos se oli ollut kokonaisedun mukaista. Työllisyyden turvaaminen täytti hänen
mielestään tämän kriteerin.1123
Myöhemmin keväällä 1967 vasemmistopuolueiden eduskuntaryhmät huolestuivat kehitysalueiden tilanteesta. Niinpä hallitus asetti komitean tutkimaan pahimpien työttömyysalueiden ongelmia. SDP:n eduskuntaryhmä piti tarpeellisena
työllisyys- ja talouspoliittisen työryhmän nimittämistä hallituksen avuksi, sillä
jotakin oli saatava aikaiseksi heinä-elokuuhun mennessä. SDP:n puolueneuvostossa arvosteltiin hallitusta siitä, että työttömyys oli lisääntynyt voimakkaasti

1119
Asutusliiton Nivalan ja Ylivieskan yhdistysten vuosikokousten toimikunnan kirje eduskuntaryhmille ja kansanedustajille15.3.1967. Kansio Ca12. PTA.
1120
Keskustapuolueen Lapin piirijärjestön julkilausuma 10.4.1967. Liite n:o 16/Keskustapuolueen
puoluehallituksen pöytäkirja 26.4.1967. Mf 42. KMA.
1121
Lapin Maakuntaliiton muistio valtioneuvostolle 13.2.1967. Kansio Ca12. PTA.
1122
Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 26.4.1967. Mf 42. KMA.
1123
Johannes Virolaisen alustus. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan pöytäkirja 27.4.1967. Mf 53.
KMA.
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kireän rahapolitiikan takia. Hallituksen toivottiin kiinnittävän asiaan jatkossa
suurempaa huomiota.1124
Elokuussa 1967 Olavi Lindblom selosti työllisyyspoliittisen työryhmän työtä
SDP:n eduskuntaryhmälle ja totesi työryhmän laatineen lisäohjelman, jolla pyrittiin työllistämään 14 000 henkeä. Kaikki eivät pitäneet SDP:n asemaa niin huonona kuin se näytti päivän politiikan valossa. Hallitus tuli kestämään ensi maaliskuuhun saakka, joten hallitusvastuusta oli otettava kaikki irti, koska SDP näytti
hyötyvän vallitsevista olosuhteista. Keskustapuolueessa pelättiin maaltamuuton
vaikutuksia ja puolueen näkyvyyden laskua. SKDL:n kannatus oli laskenut hallitusvastuun myötä, kuten kävi myös vuonna 1948. Valtiovarainministeri Koivisto
totesi kuitenkin, että maataloudesta vapautuvan työvoiman työllistämisessä oli
suuria vaikeuksia eikä yksityinen sektori kyennyt työllistämään kaikkia.1125
Syksyllä 1967 keskustapuolueen puoluehallitukselta vaadittiin aktiivisia toimia, jotta Pohjois-Suomen työllisyydelle tärkeät seikat huomioitaisiin valtion
tulo- ja menoarviossa. Puolueen kenttäväki odotti tarmokasta työskentelyä kehitysaluepolitiikan jatkamiseksi, koska se oli pysähtynyt vasemmiston saavutettua
enemmistön hallituksessa ja eduskunnassa. Johannes Virolainen ilmoitti, että
puolueen oli pyrittävä kaikella voimallaan edistämään kehitysaluepolitiikkaa
myös kansanrintamahallituksessa.1126
Myöhemmin syksyllä keskustapuolueen kehitysaluepolitiikkaa pyrittiin terävöittämään uudessa puolueen yleisohjelmassa. Ohjelmaa kehittänyt työryhmä
esitti maan eri osien tasapainoista kehittämistä esimerkiksi teollisuuslaitosten ja
hallintovirastojen hajasijoituksella. Samalla kuitenkin oli tuettava "toimintakykyisten keskusten muodostumista maakuntiin ja kuntiin". Talousjärjestelmän
perustana olivat yrittäjyys ja yksityinen omistusoikeus. Kuntien ja valtion tehtävänä oli pienteollisuuden toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Valtion yritystoimintaa oli harjoitettava vain sellaisilla alueilla, joilla täystyöllisyyttä ei muuten
saavutettu.1127 Ohjelmaluonnoksessa otettiin selvästi etäisyyttä vasemmistopuolu1124

SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirjat 11.5.1967 ja 1.6.1967. Mf 84. TA; SKDL:n eduskuntaryhmän
pöytäkirja 1.6.1967. Kansio Ca 7. Kansan Arkisto; SDP:n puolueneuvoston pöytäkirja 12.6.1967.
Kansio CB 12. TA.
1125
SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 14.8.1967. Mf 84. TA.
1126
Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 29.8.1967. Mf 42. KMA; Keskustapuolueen
Pohjois-Suomen toimikunnan kirjelmä keskustapuolueen puoluehallitukselle 28.8.1967. Liite n:o
1/Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 29.8.1967. Mf 42. KMA; Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 18.9.1967. Mf 42. KMA.
1127
Keskustapuolueen ohjelmatoimikunnan ehdotus puolueen yleisohjelmaksi 29.11.1967. Mf 56.
KMA.
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eiden valtiojohtoiseen teollistamispolitiikkaan ja lähestyttiin yrittäjyyden osalta
kokoomuksen linjauksia.
Hallituspuolueiden aktivoituminen ei tyydyttänyt oppositiossa ollutta kokoomusta. Syksyllä 1967 Rihtniemi ihmetteli kokoomuksen puoluevaltuustossa kehitysaluepoliittisen keskustelun vaikenemista 1966 vaalien jälkeen. Tästä syystä
hän piti kehitysaluepolitiikkaa pelkkänä vuoden 1966 vaaleja edeltäneenä vaalipropagandana. Kehitysaluepolitiikan aktivoiminen oli Rihtniemen mielestä nyt
erityisen tärkeää, kun työttömyys koski erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomea. Hallitusryhmissäkin oli jo osittain myönnytty siihen, että kehitysaluepolitiikkaa olisi
toteutettava kokoomuksen esittämän kehityspisteajattelun pohjalta. Muissa puheenvuoroissa ihmeteltiin hallituksen ratkaisua sijoittaa työeläkelaitoksilta lainatut 140 miljoonaa markkaa Pohjois-Suomen voimalaitosten rakentamiseen, kun
teollisuuteen kyseisillä varoilla olisi saatu luotua 3 0006 000 pysyvää työpaikkaa
investointikohteen mukaan. 1128 Oppositioasemastaan johtuen kokoomuksen oli
helppo arvostella harjoitettua politiikkaa.
Lokakuussa 1967 markka devalvoitiin vajaalla 24 prosentilla. Tehtyyn talouspoliittiseen korjausliikkeeseen liittyi myös vientimaksulaki, jonka avulla vientiyritysten voittoja leikattiin. Tällä tavalla saadut varat jaettiin budjetin kautta
investointeihin. 1129 Devalvaatiolla tavoiteltiin Suomen metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamista ja pyrittiin edistämään muiden teollisuudenalojen vientiä.1130 Tuure Junnila piti devalvaation ratkaisevana tekijänä Suomen vääränlaista
talouspolitiikkaa, kuten liian suuria palkankorotuksia, suhteettomasti laajentunutta
tuontia ja valtiontalouden liian suurta kasvua. Myös hallitukset olivat heikkoja
talouspolitiikassa, vaikka esimerkiksi kansanrintamahallituksella oli vahva parlamentaarinen tuki takanaan.1131
Hallituksen tavoitteena oli estää rahataloudellinen epätasapaino vientimaksulain avulla, kuten vuoden 1957 devalvaation yhteydessä oli tehty. Maksua perittäisiin 14 prosenttia lain säätämisen jälkeen viedyistä tuotteista aina vuoden 1969
loppuun saakka. Kerätyt varat käytettäisiin tuotannon tehostamiseen ja ajankohtaisten investointien rahoittamiseen. Kolmasosa käytettäisiin valtionyhtiöihin,
1128

Kokoomuksen puoluevaltuuston keskustelupöytäkirja 4.9.1967, 16, 25. Kansio Cc9. PTA.
M. Koivisto 1997, 100.
1130
Devalvaatiosta esim. Heikkinen − Tiihonen 2010, 127−132; myös Jensen-Eriksen 2007, 45.
1131
Junnila 1970, passim; hallituspolitiikasta tarkemmin Junnila 1970, 9093. Junnila suhtautuu myös
kriittisesti valtion aloittamiin suuriin investointihankkeisiin, kuten Saimaan kanavaan, Kemijärven
sellutehtaaseen ja Rautaruukin terästehtaaseen. Junnila 1970, 99113; myös Nummivuori 2009,
220−221.
1129
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kolmannes valtionyhtiöiden voimatuotantoon ja kolmannes pienen ja keskisuuren
teollisuuden erityisluottolaitosten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen, pienteollisuuslainoihin ja metsänparannusohjelman toteuttamiseen.1132
Poliittisen oikeiston valiokuntaedustajat esittivät vientimaksun suuruudeksi
12:ta prosenttia ja vuoden 1969 osalta vain viittä prosenttia. Samoin he halusivat,
että varat käytettäisiin pelkästään teollisuuden investointiluottoihin. Niiden käytöstä päättäisi valtiovarainministeriöön perustettava asiantuntijaryhmä, jossa mukana olisi myös teollisuuden ja pankkialan edustajia.1133
Eduskunta käsitteli esitystä lokakuun 17. päivänä 1967. Pääministeri Rafael
Paasio totesi, että hallitus tuli käyttämään lain myötä saatavat varat "rakennemuutosta nopeuttaviin ja taloudellista kasvun lisäämistä edistäviin tarkoituksiin".
Kokoomuksen Juha Rihtniemi näki hallituksen esityksen ensimmäisenä askeleena
kohti pääomavirtojen ohjaamista hallituksen toimesta. Tästä kertoi varojen suuntaaminen pääasiassa valtionyhtiöihin, mikä Rihtniemen mielestä ei ollut paras
mahdollinen tapa hoitaa työllisyyttä. Hän epäili, että hallitus pyrki helpottamaan
budjetin laatimista eikä niinkään parantamaan kansainvälistä kilpailukykyä. Kokoomuksen muissakin puheenvuoroissa epäiltiin vientimaksulain työllistävää
vaikutusta.1134 Paasio ilmaisi selkeästi, mikä oli puolueen tavoitteena: maaseudun
rakennemuutoksen nopeuttaminen. Kokoomuksessa pelättiin valtiokeskeisen
talouspolitiikan voimistumista.
Myös keskustapuolueen eduskuntaryhmässä oltiin huolissaan vientimaksulain
vaikutuksista kehitysalueille, koska vientimaksu oli määritelty samansuuruiseksi
koko maassa. Ratkaisun pelättiin mitätöivän kehitysaluelakien vaikutuksen kokonaan. Keskustapuolue suunnitteli esitystä, jossa kehitysalueiden osalta vientimaksun määrää alennettaisiin. SDP:n taholta ei ajatusta kannatettu, koska vientimaksulain tarkoitus nimenomaan oli kohdella koko Suomen yrittäjiä tasapuolisesti,
sillä voimassa olevat kehitysaluelait takasivat kyseisten alueiden yrittäjille riittävät helpotukset.1135

1132

HE n:o 97. VP 1967 A I.
Vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 25/HE n:o 97. VP 1967 A I. Mukana olivat
Lähteenmäki (kok.), Huurtamo (kok.), Hietala (kok.), Karvikko (lkp.) ja Nordström (rkp.)
1134
Pääministeri Paasion (sd.), ed. Rihtniemen (kok.) ja Mäki-Hakolan (kok.) puheenvuorot
17.10.1967. VP 1967 PK I, 1177, 1183, 1190.
1135
Ed. J. E. Partasen (kesk.) ja Laaksosen (sd.) puheenvuorot 17.10.1967. VP 1967 PK I, 1194, 1197.
1133
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Suuri valiokunta ehdotti vientimaksujen pienentämistä asetuksella Lapin läänissä tai Koillismaalla valmistettujen tuotteiden osalta. 1136 Toisessa käsittelyssä
kokoomus yritti vaatia perustuslain mukaista säätämisjärjestystä, mutta esitys
kaatui äänin 14144. Lain yksityiskohtaisessa käsittelyssä kokoomuksesta esitettiin lain hyväksymistä muodossa, jossa vientimaksuvarat annettaisiin kokonaan
teollisuuden investointeihin, kuten oli esitetty puolueen vastalauseessa valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Äänin 14144 tämäkin esitys hylättiin.1137
Kolmannessa käsittelyssä keskustapuolueen kansanedustajat ihmettelivät Oulun läänin tilannetta, kun suuri osa kehitysalueeksi luokiteltavaa aluetta jätettiin
vientimaksuhelpotusten ulkopuolelle. Samoin ihmetystä herätti se, ettei yksityinen teollisuus saanut mitään vientimaksuina perityistä varoista, vaikka se joutui
kantamaan suurimman taakan vientimaksujen maksajana. Keskustapuolueen puheenvuoroista huolimatta eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen suuren valiokunnan esittämässä muodossa.1138
Vuoden 1968 budjetissa koko budjetin rakenne muuttui. Muutoksen jälkeen
budjettiin sisältyi teollisuuden edistämiseen liittyvä pääluokka. Yleislinjauksena
budjetissa oli työllisyyden hoidon osalta panostus työlinjaan ja valtionyhtiöiden
määrärahojen kasvattamiseen. Kokoomuksessa ei hyväksytty valittua valtion
menoja kasvattavaa linjausta.1139 Teollistamista koskevan pääluokan rahoitukseen
käytettiin vientimaksulain nojalla kerättyjä varoja. Valtionyhtiöt saivat yhteensä
203 miljoonaa markkaa, joista reilut 150 miljoonaa tuli vientimaksuvaroista.1140
Vientimaksuista myönnettiin myös muita määrärahoja, jotka menivät elinkeinoelämän hyväksi. Teollistamisrahasto 1141 sai 40 miljoonaa investointiluottojen
myöntämiseen, teollisuuden tuotantolaitosten rakentamiseen sijoitettiin 25 miljoonaa ja pienteollisuuslainoihin 10 miljoonaa vientimaksuvaroista ja varsinaisesta budjetista myös saman verran eli yhteensä 20 miljoonaa markkaa. Pienteolli1136
Suuren valiokunnan mietintö n:o 76/HE n:o 97. VP 1967 A I. Tiivistin käsitteen Koillismaa alle
suuren valiokunnan valitsemat kunnat: Yli-Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Kuhmo.
1137
Ed. Rihtniemen (kok.) puheenvuoro ja ponsiäänestykset HE n:o 97 käsittelyn yhteydessä
17.10.1967. VP 1967 PK I, 12031206, 12111212.
1138
Ed. Niinikosken (kesk.) ja Haukipuron (kesk.) puheenvuorot 20.10.1967. VP 1967 PK I,
12221225; Edusk.vast./HE n:o 97. VP 1967 A I.
1139
HE n:o 106, XI−XIV. VP 1967 A II; Vastalause XII valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o
54/HE n:o 106. VP 1967 A II.
1140
HE n:o 106, 590595.
1141
Teollistamisrahasto organisoitiin uudelleen vuonna 1963, jolloin sen tehtävänä oli toimia pienen ja
keskisuuren teollisuuden luottolaitoksena. HE n:o 45. VP 1963 A I.
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suuslainat koskivat koko Suomea, eikä niitä ollut rajattu koskemaan pelkästään
kehitysalueita. Kehitysalueiden investointitukea lisättiin, ja valtionyhtiöt saivat
myös lisämäärärahoja budjettiin. Samassa yhteydessä esitettiin Kemijärvi Oy:n
fuusiota Veitsiluoto Oy:n kanssa ja Otanmäki Oy:n sulautumista Rautaruukkiin.
Keskustapuolue ei hyväksynyt Kemijärvi Oy:n fuusiohanketta, mutta näkemys
hävisi eduskuntakäsittelyn yhteydessä.1142 Kansanrintamahallitus panosti voimakkaasti valtiojohtoiseen teollistamiseen, mutta pienteollisuus jäi vähemmälle huomiolle.
Keskustapuolueessa oltiin tyytymättömiä kansanrintamahallituksen kehitysaluepolitiikkaan. On syytä selvittää tarkemmin, miten Virolaisen hallituksen ja kansanrintamahallituksen elinkeinopolitiikka erosivat toisistaan hallitusten laatimien
talousarvioiden valossa. Varsinkin keskustapuolueen arkistomateriaalista on aistittavissa suoranainen hätä kehitysalueiden unohtamisesta kansanrintamakaudella.
Oliko kyse elinkeinopolitiikan muutoksesta vai poliittisesta retoriikasta? Valitsin
kolme määrärahaa, jotka olivat yhteisiä Virolaisen, Paasion ja Koiviston johtamille hallituksille: kehitysalueiden investointituet, valtionyhtiöiden tukeminen ja
pienteollisuuslainat. Taulukko 6 sisältää yhteenvedon valitsemistani määrärahoista.
1143

Taulukko 6. Elinkeinopoliittiset budjettimäärärahat 19661970.
Vuosi

Kehitysalueiden

Valtionyhtiöt

Pienteollisuuslainat

investointituet
budjetti 1966 (Virolaisen hallitus)

250 000

40 800 000

9 000 000

1 000 000

82 500 000

9 000 000

budjetti 1968 (Paasion hallitus)

1 500 000

203 860 000

20 000 000

budjetti 1969 (Koiviston hallitus)

1 900 000

67 932 000

10 000 000

budjetti 1967 (Paasion hallitus)

budjetti 1970 (Koiviston hallitus)

11 657 500

100 000 000

0

Kansanrintamahallitus yhteensä:

16 057 500

454 292 000

39 000 000

Vuoden 1966 talousarvioon Virolaisen hallitus varasi kehitysalueiden teollisuuden
investointien tukemineen 250 000 markan määrärahan, jonka tarkoituksena oli
helpottaa kehitysalueiden teollisuusinvestointeja. Samaan tarkoitukseen oli varat1142
HE n:o 106, VIIIIX, 586587. VP 1967 A II; Vastalause IV. Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 54/HE n:o 106, 174175. VP 1967 A II; Äänestys 20.12.1967. VP 1967 PK II, 22492250.
1143
Lähteenä hallituksen esitykset valtion tulo- ja menoarvioksi vuosina 19651969. VP 19651969 A
II.
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tuna kahdeksan miljoonan markan määräraha pienteollisuuslainoja varten. Hallituksen esityksessä lähdettiin siitä, että Suomen kehittymättömille alueille oli saatava myös keskisuuria ja suuria teollisuuslaitoksia. Valtion heikon rahatilanteen
takia suoria lainoja ei ollut mahdollista antaa, joten tällä määrärahalla oli tarkoitus
helpottaa teollisuuslaitosten syntymistä niiden koosta riippumatta. Valtio maksaisi
lainojen indeksi- tai valuuttaehdoista johtuvat korotukset sekä alentaisi enintään
kahdella prosenttiyksiköllä lainoista maksettavaa korkoa. Kyseistä määrärahaa sai
käyttää enintään 25 miljoonan markan investointilainoihin.1144
Valtionyhtiöiden osalta Virolaisen hallitus varasi budjettiin 40,8 miljoonan
markan määrärahan.1145 Kaikki kolme määrärahaa säilyivät myös eduskuntakäsittelyn jälkeen budjetissa, eikä niihin esitetty lisäyksiä tai poistoja: paitsi pienteollisuuslainoihin valtiovarainvaliokunnan tekemä miljoonan markan lisäys ja rajaus
koskemaan pelkästään pienteollisuutta.1146
Paasion hallitus laati ensimmäisen budjettinsa syksyllä 1966. Siinä kehitysalueiden investointiluottojen määräraha korotettiin miljoonaan ja myönnettävien
lainojen enimmäismäärää 75 miljoonaan markkaan. Lisäksi budjettiin liitettiin
miljoonan markan määräraha teollisen tutkimustoiminnan tukemista varten, sillä
tarkoitus oli kehittää teollisuudelle uusia tuoteideoita. Valtionyhtiöiden osakepääomia korotettiin Kemijoki Oy:n, Veitsiluoto Oy:n, Rautaruukki Oy:n ja Valmet
Oy:n osalta yhteensä 82,5 miljoonalla markalla. Myös Savon Sellu Oy sai 520
000 markkaa ottamiensa velkojen vakuudeksi ja korkohyvitystä varten. Pienteollisuuslainat eivät enää koskeneet pelkästään kehitysalueita, vaan ne myönnettiin
tämän jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä ja perustuivat valtioneuvoston erikseen antamiin ohjeisiin. 1147 Paasion hallituksessa kyse oli melko
suuresta panostuksesta teollisuuspolitiikkaan. Pienteollisuuslainojen laajennus
kehitysalueiden ulkopuolelle oli myös selkeä linjamuutos.
Kokoomukselle kansanrintamahallituksen valtiojohtoinen teollisuuspolitiikka
ei sopinut. Se vaati valtionyhtiöiden osakepääomakorotusten poistamista valtiovarainvaliokunnan ja eduskuntakäsittelyn aikana. Eduskuntakeskustelussa oppositiopuolueet yrittivät pienentää valtionyhtiöiden saamia määrärahoja, mutta halli1144

HE n:o 83, 322. VP 1965 A II.
HE n:o 83, 395. VP 1965 A II.
1146
VP 1965 PK III, 22902296, 2372, 23722383; Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 69/HE n:o
83, 77. VP 1965 A II; Edusk.vast./HE n:o 83. VP 1965 A II.
1147
HE n:o 74, VIVII, 444446. VP 1966 A II; valtionyhtiöitä suosiva politiikkaa tulee myös ilmi
seuraavissa lähteissä: SKP:n muistio 10.4.1967. Kansio Cb 102. Kansan Arkisto; SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 20.4.1967. Mf 84. TA.
1145

317

tuspuolueiden äänillä ne kuitenkin hyväksyttiin.1148 Kokoomuksen vuoden 1967
puoluekokouksen julkilausumassa ilmoitettiin puolueen vastustavan valtiojohtoisen teollisuuden laajennushankkeita.1149
Koiviston hallituksen ensimmäisessä budjetissa valtionyhtiöiden osakepääomia ei korotettu kovin voimakkaasti, mutta kehitysalueiden investointitukia
lisättiin 400 000 markalla. Pienteollisuuslainat puolittuivat. 1150 Kokoomuksen
eduskuntaryhmä oli valmistellut vaihtoehtobudjetin, jossa puolue oli elinkeinopolitiikan osalta eri linjoilla hallituksen kanssa. Se aikoi saada ehdotuksensa läpi
valtiovarainvaliokunnassa. Kokoomus ei hyväksynyt pienteollisuuslainojen vähennystä 10 miljoonalla, koska kyseisen teollisuuden työllistävä vaikutus tuli
halvemmaksi kuin työttömyydestä aiheutuneet kulut. Maaseudun työttömyyden
helpottamiseksi kokoomus esitti työvoiman liikkuvuutta edistävien määrärahojen
lisäystä. Kokoomuksessa ei hyväksytty valtionyhtiöiden osakepääomien korotuksia, varsinkin kun korotukset olivat tapahtuneet yksityisyrityksiltä kerättävillä
vientimaksuilla ja yksityinen elinkeinoelämä kärsi tällä hetkellä rahoitusvaikeuksista.1151 Kokoomus oli perinteisillä linjoilla valtionyhtiöiden osalta. Muuton edistämisen osalta kokoomus oli lähestynyt sosiaalidemokraatteja.
Kokoomus toteutti aikeensa valtiovarainvaliokunnan käsittelyn aikana. Se
vaati pienteollisuuden määrärahojen palauttamista edellisvuotiselle tasolle. 1152
Kokoomuksen Pekka Haarla ihmetteli eduskunnassa määrärahan puolittamista ja
piti sitä taloushistoriaan jäävänä virhearviona, kun samanaikaisesti uhrattiin valtavia summia valtion teollisuusyrityksiin. Teollisuusministeri Väinö Leskinen
totesi Haarlalle, että määrärahan pienentäminen johtui edellisvuotisesta vientimaksurahaston rahoituksen puuttumisesta: rahaa ei tällä kertaa yksinkertaisesti
ollut enempää.1153
Kalervo Haapasalon tietojen mukaan valtiovarainministeriön kanssa oli sovittu, että yleiset rahalaitokset hoitaisivat budjetista puuttuvan 10 miljoonan markan
lainoitusosan. Haapasalo piti budjettia myös muilta osin onnistuneena. Se jatkoi
1148

Vastalause III valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 53/HE n:o 74, 169. VP 1966 A II; VP 1966
PK II, 14121415.
1149
Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksen keskustelupöytäkirja 15.−16.4.1967, 194. Kansio
Ca26. PTA.
1150
HE n:o 86, 68, 473475. VP 1968 A II.
1151
Kokoomuksen eduskuntaryhmän budjettipoliittinen vaihtoehto-ohjelma 31.10.1968. Kansio Ca13.
PTA.
1152
Vastalause IV valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 52/HE n:o 86, 175. VP 1968 A II.
1153
Ed. Haarlan (kok.) ja teollisuusministeri Leskisen (sd.) puheenvuorot 19.12.1968. VP 1968 PK III,
2544, 2546.
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jo Paasion hallituksen aloittamaa teollisuuden laajentamista ja tulisi parantamaan
työllisyyttä jo vuoden 1969 alusta lukien vuosiksi eteenpäin. 1154 Huolimatta
SDP:n vakuutteluista kokoomus esitti 10 miljoonan markan lisäystä pienteollisuusmäärärahoihin, mutta esitys hylättiin äänin 14935. Samoin hylättiin kokoomuksen esittämä ponsi valtionyhtiöiden määrärahojen poistamisesta äänin
15528.1155
Helmikuussa 1969 pääministeri Mauno Koivisto oli sitä mieltä, että hänen
hallituksessaan teollisuuspolitiikka oli jäänyt liian vähälle huomiolle.1156 Tilanne
korjautui Koiviston hallituksen laatimassa vuoden 1970 budjetissa. Se sisälsi
esityksen 11,7 miljoonan markan määrärahasta teollisuuden ja investointien korkotukeen. Luottojen enimmäismäärä olisi enintään 100 miljoonaa. Kehitysalueiden ulkopuoliset pienteollisuusyritykset saivat enintään 15 miljoonan markan
edestä investointiluottoja. Korkotukea myönnettäisiin kansantaloudellisesti kannattaviksi luokitelluille yrityksille, jotka pitkän ajan kuluessa olisivat myös liiketaloudellisesti kannattavia. Samalla kuitenkin pienteollisuuslainat puuttuivat kokonaan budjetista. Korkotukijärjestelmän tavoitteena oli pääomien ohjaaminen
yrityksille, jotka pystyivät valmistamaan tuotteita vientiin tai korvaamaan ulkomailta tapahtuvaa tuontia.1157
Valtionyhtiöt saivat määrärahoja yli 100 miljoonaa markkaa, josta kehitysalueita koski Valmet Oy:lle myönnetty 15 miljoonan määräraha, ja tästä osa meni
Uudenkaupungin autotehtaan ja Suolahden traktoritehtaan perustamiseen. 1158
Valtiovarainvaliokunta lisäsi kehitysalueiden investointilainojen korkotukeen
reilut 146 000 markkaa ja ehdotti valtioneuvoston asettamien työllisyysehtojen
poistamista. 1159 Tässä yhteydessä toteutui kansandemokraattien vuoden 1968
hallitusohjelmavaatimus valtionyhtiöihin sijoitettavista lisäpääomista.
Myös SDP pyrki suurteollisuuden lisäämiseen. Kesällä 1968 teollisuusministeri Väinö Leskinen oli kertonut SDP:n eduskuntaryhmälle hallituksen teollistamissuunnitelmista, joihin kuuluivat uuden autotehtaan perustaminen todennäköi-
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Ed. Haapasalon (sd.) puheenvuoro 19.12.1968. VP 1968 PK III, 2546.
Äänestys 19.12.1968. VP 1968 PK III, 2564, 2568.
1156
SDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 6.2.1969. Mf 80. TA; Väinö Leskinen oli kehunut Koiviston
hallituksen teollistamispolitiikkaa, kun hallitus oli hyödyntänyt devalvaation jälkeen luotua kasvupakettia, jonka avulla oli luotu tuhansia uusia työpaikkoja. Luonnos puheeksi Hangon sos.-dem. yhdistyksen juhlassa 11.8.1968. Väinö Leskisen kokoelma kansio HE 5. TA.
1157
HE n:o 111, 506, 514515. VP 1969 A II.
1158
HE n:o 111, 508. VP 1969 A II.
1159
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 80/HE n:o 111, 91. VP 1969 A II.
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sesti Uuteenkaupunkiin tai Kaskisiin ja yksityisen tahon suunnitelma alumiinitehtaan rakentamiseksi Suomeen.1160
Koiviston hallitusta muodostettaessa keskustapuolueen pohjoiset piirijärjestöt
olivat toivoneet autotehdasta omille alueilleen, ja tehdasta haluttiin myös EteläPohjanmaalle. Keskustapuolueen puoluehallituksessa tehtaan sijoituspaikasta
todettiin, että tehtaan oli oltava lain mukaan kehitysalueella mutta Valmet ja Saabtehtaat sopisivat sijoituspaikasta yhdessä. Lopulta tehdas sijoitettiin Uuteenkaupunkiin kehitysaluelakien tarjoamien etuuksien takia, eikä hallitus puuttunut sijoituskysymykseen tämän enempää. Kokoomus ei ollut tyytyväinen sijoituspäätökseen, koska tehtaan kannatuslukemat olivat jääneet pimentoon.1161
Yhteenvetona voidaan todeta, että kansanrintamahallitus panosti merkittävästi
valtionyhtiövetoiseen elinkeinopolitiikkaan. Myös kehitysalueiden investointituet
kasvoivat merkittävästi verrattuna Virolaisen hallituksen esittämiin määrärahoihin.
Pienteollisuuslainojen osalta kansanrintamakaudella ei tapahtunut merkittäviä
määrärahakorotuksia. Suuri periaatteellinen muutos oli, kun kyseisiä lainoja saivat hakea myös muiden alueiden yritykset, vaikka Virolaisen hallitus oli varannut
ne pelkästään kehitysalueille. Vuoden 1970 budjettiin varattiin huomattava summa kehitysalueiden investointitukia varten, mutta samalla pienteollisuuslainat
jäivät kokonaan pois. Tämä johtui voimakkaasta panostuksesta valtionyhtiövetoiseen teollisuuspolitiikkaan.
Keskustapuolueen esittämä näkemys kehitysalueiden unohtamisesta kansanrintamakaudella ei näytä pitävän paikkansa. Pienteollisuuden osalta tapahtunutta
periaatteellista muutosta, jossa kehitysalueet eivät enää saaneet erityishuomiota,
voidaan pitää huonona ratkaisuna. Pienteollisuuden yritykset olisivat kyenneet
työllistämään nopeasti ihmisiä myös heidän kotiseuduillaan ilman välttämätöntä
muuttopakkoa.
Oppositiossa ollessaan SDP ei ollut tukenut porvariyhteistyöllä harjoitettua
kehitysaluepolitiikkaa, vaan se oli pyrkinyt jarruttamaan sitä kaikin tavoin. Niinpä
kansanrintamahallituksen suorittama maatalouspolitiikan muutos lisäsi muuttoa
1160

SDP:n eduskuntaryhmän toimikunnan kokous 4.7.1968. Mf 84. TA.
Keskustapuolueen Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan piirin kirjeet puoluehallitukselle. Puoluehallituksen pöytäkirja 5.2.1968; Keskustapuolueen Etelä-Pohjanmaan piirin kirjelmä puoluehallitukselle 16.5.1968. Mf 56. KMA; Keskustapuolueen hallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 29.5.1968. Mf
44. KMA; Keskustapuolueen hallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 14.6.1968. Mf 56. KMA; SKDL:n
eduskuntaryhmän pöytäkirja 5.9.1968. Kansio Ca 8. Kansan Arkisto; Kokoomuksen puoluevaltuuston
keskustelupöytäkirja 18.9.1968. Kansio Cc10. PTA.
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maaseudulta, koska korvaavia työpaikkoja ei ollut saatu aikaan. Koiviston hallituksen ohjelmaan kuului aktiivinen työvoimapolitiikka, jolla pyrittiin lisäämään
väestön muuttoa maaseudulta. Tähän pyrittiin koulutuksen ja työnvälityksen avulla. Tavoitteena oli kuitenkin työllistää maaseudulta muuttavat kotimaassa ja vähentää Ruotsiin muuttoa. 1960-luvun viimeisinä vuosina maaseudun liialliseen
tyhjenemiseen havahduttiin myös vasemmistopuolueissa, joten kansanrintamahallitus tehosti teollistamispolitiikkaa entisestään.
Kansanrintamahallitusten tuntuva panostus teollisuuteen ei ehtinyt hillitsemään muuttoliikettä Ruotsiin 1960-luvun lopulla. Tehty devalvaatio ja yleinen
suuntautuminen maaseudulta keskuksiin loivat maaseudulle olosuhteet, jotka
edistivät muuttohalukkuutta. Aktiivinen muuttoa edistävä politiikka toi vielä omat
vaikutuksensa. Pitkällä aikavälillä voimakas teollistamispolitiikka toi Suomeen
lisää teollisia työpaikkoja, ja muuttoliike Ruotsiin hiljeni 1970-luvulla.
5.2.2 Kehitysaluelait uudistetaan
Koiviston hallituskaudella tapahtunut kehitysaluelakien uudistus sisälsi varsin
suuren periaatteellisen muutoksen, sillä yhteiskunnan tasaisuustavoitteista siirryttiin korostamaan taloudellista tehokkuutta sekä muutosten kiihdyttämistä maan
reuna-alueilla.1162
Kehitysaluelakien uudistaminen aloitettiin jo Paasion hallituksen aikana. Kehitysalueiden neuvottelukunta asetti neljä jaosta selvittämään kehitysalueiden
elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia, kuten teollisuuden sijaintipaikan
valintaan liittyviä tekijöitä ja julkisen vallan mahdollisuuksia parantaa elinkeinoelämän alueellisia kehittämisedellytyksiä. Samalla selvitettiin aikaisemman
aluepolitiikan vaikutuksia.1163
Selvitys teollisuuden sijaintipaikkaan vaikuttavista tekijöistä valmistui marraskuussa 1968. Se perustui yli 500 teollisuusyritykselle tehtyyn haastatteluun.1164
Siitä selvisi, että parhaiten julkinen valta pystyi vaikuttamaan teollisuuden sijoittumiseen verotukseen ja lainoitukseen liittyvillä toimilla. Ylivoimaisesti parhaimpana keinona haastatteluissa pidettiin yrityksille suunnattuja verohuojennuksia ja
toiseksi tärkeimpänä investointiluottoja. Muina mahdollisina toimina vastaajat
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Kiljunen 1979, 155–156.
Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1967, 1–2. VP 1968 A IV.
1164
Kehitysalueneuvottelukunnan I jaosto, teollisuuden sijaintipaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä,
esipuhe.
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toivoivat kuntien viranomaisten asenteiden muuttumista yrittäjälle suotuisammaksi. Vastauksissa nostettiin esille myös uusien työpaikkojen synnyttämiseen myönnettävät työllisyyslainat. Suoranaisia investointiavustuksia yrittäjät pitivät terveen
yritystoiminnan luonteen vastaisina.1165
Kehitysaluelakien tuntemus oli selvityksen mukaan varsin heikkoa, sillä parhaiten lait tunnettiin suuryritysten johtajien keskuudessa. Teollisuuden syntymisessä paikkakunnan vähimmäiskokona pidettiin vähintään 20 000 asukasta ja
ihannekokona yli 20 000 asukasta. Alle neljä prosenttia vastanneista piti alle 7
000 asukkaan paikkakuntaa sopivana. Tästä selvityksessä tehtiin johtopäätös, että
"vastaukset antoivat varsin voimakasta tukea teollisuuden osalta kasvukeskuslinjan omaksumiselle erääksi maamme alueellisen kehittämisen muodoksi".1166
Edellä esitelty mietintö oli taustalla, kun Virolaisen hallituksen valmistelemat
kehitysaluelait uudistettiin vuoden 1969 lopulla. Kansanrintamahallitus oli tehnyt
vuoden 1968 aikana maatalouspoliittisia linjauksia, jotka tarkoittivat merkittävää
työvoimatarpeen laskua maaseudulla. Maataloudesta vapautuvalle väestölle oli
nyt löydettävä korvaavia työpaikkoja. Samalla puolueet aloittivat valmistautumisen kohti vuoden 1970 eduskuntavaaleja, ja jälleen kerran kehitysalueiden elinkeinojen kehittäminen nousi tärkeäksi kysymykseksi vaalien edellä.
Kehitysaluepolitiikan uudistustyön taustalla äärivasemmiston pyrkimyksenä
oli uudistua. SKP:n vuoden 1969 puolueohjelmauudistuksessa vaadittiin yhteisomistusta suurteollisuuteen, ulkomaankauppaan ja pankki- ja vakuutuslaitoksiin.
Sen sijaan keskisuuret ja pienet yritykset saivat olla yksityisomistuksessa. Viljelysmaan kollektivointivaatimuksista oli luovuttu, ja ohjelmasta puuttui myös väkivaltapykälä.1167 Kyse oli merkittävästä linjamuutoksesta, sillä puolueen vanha
kaarti oli puhunut vielä 1960-luvun alussa teollistamispolitiikan mahdottomuudesta kapitalistisen järjestelmän puitteissa. Myös yksityisomistuksen hyväksyminen puolueohjelmassa pienten ja keskisuurten yritysten osalta oli suuri muutos
aikaisempaan SKP:n politiikkaan.
Jo vuoden 1967 liittokokouksessa Ele Alenius oli pyrkinyt määrittelemään
SKP:n ja SKDL:n eroa. Aleniuksen mielestä molemmille oli tärkeää, että tuotan1165

Kehitysalueneuvottelukunnan I jaosto, teollisuuden sijaintipaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä,
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Kehitysalueneuvottelukunnan I jaosto, teollisuuden sijaintipaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä,
103, 115.
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Väkivaltapykälä tarkoitti: "Porvariston väkivaltaa on varauduttava torjumaan proletariaatin diktatuurin pakkokeinoin", eli sosialismiin siirtyminen vaati väkivaltaista vallankumousta. Leppänen 1999,
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tolaitokset olivat yhteiskunnan omistuksessa ja viljelysmaa kuului yksityisen
talonpojan omistukseen. Suureksi periaatteelliseksi eroksi hän katsoi sen, että
vasemmistososialistit pyrkivät sosialismia kohti asteittain laajentamalla taloudellista ja poliittista demokratiaa, mikä oli mahdollista myös kapitalistisen järjestelmän vallitessa. Kommunistit pyrkivät kommunistiseen yhteiskuntaan siirtämällä
vallan työväenluokalle ja sen liittolaisille.1168 Aleniuksen linjaus oli irtiotto vanhan suunnan kommunisteista, jotka eivät nähneet taloudellisille uudistuksille juuri
mahdollisuuksia kapitalistisen järjestelmän vallitessa.
SKP:n ohjelmamuutos heijastui myös SKDL:n toimintaan. SKDL järjesti
vuoden 1969 aikana kampanjan, jonka tarkoituksena oli tehostaa puolueen järjestökoneiston toimintaa. Taustalla oli maaseudun väestökato, joka oli johtanut
SKDL:n perinteisen kannattajakunnan vähenemiseen. SKDL halusi säilyttää entisen vahvan asemansa ja päätti tehostaa toimintaansa palvelu- ja teollisuusammateissa työskentelevien keskuudessa.1169
Uudet tuulet puhalsivat myös hallituspolitiikkaan. Talvella 1969 kommunistit
ja kansandemokraatit vaativat julkilausumassaan hallitukselta aktiivisuutta työttömyyden torjumiseksi. He esittivät muun muassa valtiojohtoisen teollisuuden
kehittämistä, pienen ja keskisuuren teollisuuden tukemista sekä kehitysaluelainsäädännön ja sen rahoituksen uudistamista. Elinkeinoelämän rahoituksessa tärkeitä uusia näkökantoja olivat kehitysaluerahaston, valtion investointipankin ja kunnallispankin perustaminen sekä kahden suomalaisen liikepankin kansallistaminen.
Ulkomaankaupassa oli kiirehdittävä tuonnin lisäämistä Neuvostoliitosta, ja esimerkkeinä mainittiin atomivoimala ja sähköveturit.1170 Äärivasemmisto lähestyi
kehitysaluepolitiikassaan keskustapuolueen linjaa kehitysaluerahaston osalta.
Suurena erona keskustapuolueeseen verrattuna oli vaatimus valtion vahvasta asemasta pankkitoiminnassa.
Muutaman päivän päästä myös keskustapuolueen puoluehallitus lähetti pääministerille kirjeen, jossa vaadittiin lisätoimia lähivuosien työttömyyden torjuntaan, koska vuodelle 1969 hyväksytty työllisyysohjelma ei ollut riittävä. Ääriva1168

Ministeri Ele Aleniuksen (skdl.) tilannekatsauksen II osa, 3−6. Liite n:o 12/SKDL:n VIII liittokokouksen pöytäkirja 13.−15.5.1967. Kansio Cba 20. Kansan Arkisto.
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SKDL:n järjestöllinen kamppailu 4.1.1969. Liite n:o 4/SKDL:n liittotoimikunnan työvaliokunnan
pöytäkirja 10.1.1969. Kansio Ce 98. Kansan Arkisto.
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SKDL:n, SKP:n ja SKDL:n eduskuntaryhmän julkilausuma pääministeri Mauno Koivistolle
10.2.1969. Kansio Ca 8. Kansan Arkisto; atomivoimalaa varten päätettiin hankkia myös suomalaisia
osia. Muistio atomivoimalaitoksen kotimaisen hankintaosuuden rahoitusta koskeneesta neuvottelusta
30.1.1970. Väinö Leskisen kokoelma kansio HT 22. TA.
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semmiston tavoin keskustapuolue vaati kehitysaluerahaston perustamista. Sen
avulla hoidettaisiin kehitysalueiden yrittäjäkoulutusta ja neuvontatyötä. Työttömyyden torjuntaan varatut varat olisi suunnattava entistä suuremmassa määrin
yritystoimintaan. Myös kehitysaluelait olisi uusittava syksyn aikana, jotta kehitysalueiden yritykset tulisivat kilpailukykyisiksi. 1171 Kun molemmat hallituskumppanit olivat esittäneet työttömyyspolitiikan ja kehitysaluepolitiikan aktivoimista, pääministeri Koivisto päätti kutsua koolle hallituspuolueiden neuvottelun. 1172 Keskustapuolue korosti kannanotossaan yrittäjyyslinjaa ja halusi tehdä
pesäeroa kansandemokraattien valtiojohtoiseen kehitysaluepolitiikkaan.
Maaliskuussa 1969 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Viljo Virtanen
(sd.) kertoi SDP:n puoluetoimikunnalle työttömyyden lisääntyneen. Valtioneuvoston kanslian ministeri Jussi Linnamo totesi nuorten työttömyyden lisääntyneen
erityisesti kehitysalueilla, ja surkea työllisyystilanne johtui puutteellisesta ammattikoulutuksesta. Pääministeri Mauno Koivisto puolusti johtamansa hallituksen
politiikkaa ja muistutti "pyrkineensä hoitamaan kapitalistista järjestelmäämme
paremmin kuin mitä porvarit kykenivät".1173 Samana päivänä SDP:n eduskuntaryhmässä teollisuusministeri Väinö Leskinen piti suurimpana ongelmana PohjoisSuomen osalta työllisyyskohteiden puuttumista ja ideoiden vähyyttä. Käydyssä
keskustelussa Leskisen työtä teollisuusministerinä kiiteltiin, mutta Lapin tieverkon parantamista osa piti turhana, koska teollisuus tulisi rakentaa vientisatamien
lähelle.1174
Maaliskuussa 1969 jo Paasion hallituksen aloittama valmistelutyö kehitysaluelakien uudistamiseksi oli valmistumassa. Ministeri Jussi Linnamo kertoi
SDP:n eduskuntaryhmälle hallituksen laatimista uusista kehitysaluelaeista. Niiden
perusajatus oli keskittää toimet kasvukeskuksiin, jotka hallitus oli luetteloinut.1175
Kasvukeskusajattelu kuului myös kokoomuksen kehitysaluepolitiikan linjauksiin.1176 Jo Virolaisen hallituksen aikana kokoomus oli ajanut samankaltaista ajatusta kehitysaluelakeihin, mutta näkemys oli jäänyt tappiolle, koska keskustapuolue ei mielellään hyväksynyt kasvukeskusajattelua.
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Kirjeluonnos pääministerille. Liite n:o 2/Keskustapuolueen puoluehallituksen työvaliokunnan
pöytäkirja 12.2.1969. Mf 63. KMA.
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Uuden kehitysaluelainsäädännön taustalla olivat edellä käsitelty kehitysalueiden neuvottelukunnan mietintö teollistumisen edellytyksistä sekä huhtikuussa
1969 valmistunut Kehitysalueiden neuvottelukunnan II jaoston mietintö kasvukeskuspolitiikasta Suomessa. Jaoston tehtävänä oli ollut selvittää, miten kasvukeskukset määräytyivät, ja valottaa vaikutusaluetutkimuksiin liittyviä ongelmia.1177
Jaoston tehtäviin ei kuulunut kasvukeskuspolitiikan toimenpidesuositusten antaminen, mutta siitä huolimatta mietinnössä tarkasteltiin niitä lyhyesti. Jaosto jakoi
toimenpidesuositukset kolmeen osaan: 1) yrityksiä, 2) työvoimaa ja 3) yhdyskunnan muokkausta koskeviin toimenpiteisiin. Yrityksiin liittyvinä toimenpiteinä
jaosto esitti verotukseen, luottoehtoihin, luottojen saatavuuteen ja muihin erilliskustannuksiin kuuluvia toimia. Jälkimmäisiä olivat esimerkiksi tariffi- ja markkinointikysymykset. Työvoiman osalta jaosto esitti koulutukseen, työnvälityksen
tehostamiseen ja muuttoliikkeeseen vaikuttavia toimia. Yhdyskuntaa muokkaavista toiminnoista jaosto totesi, että ne vaativat määrätietoista suunnittelua ja aluepolitiikkaa.1178 Mietinnön pohjalta valmistuivat seuraavat lakiesitykset: esitys kehitysalueiden talouden edistämiseksi vuosina 1970–1975, esitys kehitysalueiden
elinkeinoelämän verohuojennuslaiksi, esitys ammattikoulutuksen kehittämiseksi
kehitysalueilla, esitys kehitysalueluottolaiksi ja esitys kehitysalueiden investointiluottolain muuttamisesta.1179
Mietinnön julkistamisen jälkeen opetusministeri Johannes Virolainen kertoi
keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan kokouksessa kehitysaluepolitiikan uudistuksista. Sosiaalidemokraatit olivat hänen mielestään luopuneet kasvupisteajattelusta ja olivat valmiit suostumaan siihen, että yrittäjä sai itse valita yrityksensä
sijaintipaikan. 1180 Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan julkilausumassa vaa-
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dittiin kehitysaluelainsäädännön uudistamista sellaiseksi, että se ottaisi paremmin
huomioon Pohjois- ja Itä-Suomen ongelmat.1181
Keskustapuolue päätti ajaa samalla läpi ajatuksensa kehitysaluerahastosta.
Puolueen edustajat esittivät eriävän mielipiteen kehitysalueiden neuvottelukunnan
päätöksestä, jossa kiellettiin alueelliset kehitysrahastot. He vaativat, että eduskunta antaisi esityksen kehitysaluerahaston perustamisesta, koska työttömyysongelman ainoa ratkaisu ei saanut olla yksinomaan muuttoliikkeen edistäminen. He
perustelivat kehitysaluerahaston tarvetta sillä, että alueelle tarvittiin tehokas organisaatio ottamaan vastaan ja hallinnoimaan pääomia perustettavien yritysten tarpeisiin, sillä muualta Suomesta ei yrityksiä ollut juurikaan kehitysalueille siirtynyt.1182
Elokuussa 1969 teollisuusministeri Väinö Leskinen linjasi SDP:n eduskuntaryhmälle hallituksen teollisuuspoliittisia ratkaisuja. Hän korosti valtion ja kuntien
aktiivisuutta luotaessa suotuista kasvuympäristöä elinkeinoelämälle. Tällöin teolliset työpaikat toivat rakennustoiminnan ja palveluiden myötä moninkertaisen
määrän työpaikkoja. Valtiovallan tehtävänä oli ottaa huomioon eri elinkeinoalojen
kilpailukykyä lisäävät toivomukset. Leskisen mielestä ei riittänyt pelkkä "platoninen teollisuusystävällisyys", vaan punaisena lankana tuli olla koko yhteiskunnan
myönteinen asenne teollisuutta kohtaan. Kotimaassa tapahtuvassa työvoiman
liikkuvuudessa oli hänen käsityksensä mukaan otettava huomioon myös asumiseen liittyvät seikat, jotta muuttaja ei tuntisi oloaan epämukavaksi uudella asuinalueella. SDP:n eduskuntaryhmä julkaisi ryhmäkokouksen jälkeen työvoimapoliittisen kannanoton. Siinä todettiin, ettei tuloksellista työvoimapolitiikkaa voinut
harjoittaa ilman ammattikoulutusta tai työvoiman liikkuvuuden helpottamista.
Myös uudet kehitysaluelait oli tuotava jo syksyllä 1969 eduskunnan käsiteltäväksi.1183
Keskustapuolueen puoluehallituksen työvaliokunta päätti, että puolueen ministerit yrittivät saada kehitysaluerahaston mukaan kehitysaluelakipakettiin. Kehitysalueiden rajalinjauksia tarkistettaisiin vain, jos hallitusryhmät pystyivät päättämään niistä yksimielisesti.1184 Lokakuussa 1969 pääministeri Mauno Koivisto
1181
Keskustapuolueen julkilausuma 28.4.1969. Liite n:o 12/Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan
pöytäkirja 28.4.1969. Mf 54. KMA.
1182
Eriävä mielipide 21.5.1969. Johannes Virolaisen kokoelma kansio 123. KA.
1183
Väinö Leskisen alustus 19.8.1969. Mf 86; SDP:n eduskuntaryhmän kannanmäärittely ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin 19.8.1969. Mf 86. TA.
1184
Keskustapuolueen hallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 24.9.1969. Mf 63. KMA; Kokoomuksen
eduskuntaryhmän pöytäkirja 11.12.1969. Kansio Ca14. PTA.
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esitteli kehitysaluelakeja SDP:n eduskuntaryhmälle. Tarkoituksena oli selvittää,
miten eduskuntaryhmät suhtautuivat lakiesityksiin ja kannattiko hallituksen tuoda
esityksiä eduskunnan käsiteltäväksi ennen vaaleja. Pääministeri pelkäsi kehitysaluerajojen vesittyvän eduskuntakäsittelyn aikana. Ministeri Jussi Linnamo oli
Koiviston kanssa samoilla linjoilla, sillä lakien sisällöstä vallitsi yksimielisyys.
Vaarana oli kehitysalueen rajan laskeutuminen liian alas. Samoin erimielisyyttä
oli kehitysaluerahaston perustamisesta. Eduskuntaryhmässä epäiltiin vaalien läheisyyden vaikeuttavan esitysten asiallista käsittelyä.1185
Myös keskustapuolueessa oltiin epäilevällä kannalla. Maatalousministeri
Martti Miettunen totesi puoluehallituksen työvaliokunnassa, että kehitysaluerahasto olisi parempi tuoda eduskuntakäsittelyyn vasta vaalien jälkeen esille erillisenä asiana.1186 Miettusen toive ei toteutunut, sillä keskustapuolue kuitenkin nosti
asian esille eduskunnassa.
Kansandemokraatit eivät halunneet tuoda kehitysaluelakeja eduskuntakäsittelyyn niin lähellä vaaleja. Ihmetystä herätti myös Ahvenanmaan määritteleminen
kehitysalueeksi. Kaikesta huolimatta SKDL:n eduskuntaryhmä taipui myönteiselle kannalle, mutta kansandemokraattien ryhmä aikoi tehdä hallituksen esityksiin
omia esityksiään, koska osa eduskuntaryhmästä vannoi yhä sosialismin ja valtiollistamisen nimeen. Vain ne voisivat ratkaista kehitysalueiden ongelmat, sillä ilman valtion aktiivista panosta yksityiset yritykset eivät kyseisille alueille olleet
tulleet. 1187 Hallitus sai epäilevistä kannanotoista huolimatta riittävän signaalin
lakien puolesta ja toi lakipaketin eduskunnan käsiteltäväksi.
Ensimmäisenä eduskunnan käsiteltäväksi tuli esitys kehitysalueiden talouden
edistämisestä vuosina 1970–75. Siinä perusteltiin kehitysaluepolitiikkaa muiden
maiden vastaavalla toiminnalla, jolla pyrittiin valtakunnan eri osa-alueiden olojen
taloudelliseen, sosiaaliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen edistämiseen. Hajasijoitus ei ollut tuottanut haluttuja tuloksia, joten hallitus pyrki luomaan palvelukeskuksia, joilla olisi parhaimmat mahdolliset edellytykset tuottaa tavaroita ja palveluja. Näitä keskuksia kutsuttiin kasvukeskuksiksi, joiden vaikutus heijastuisi keskuksen vaikutusalueelle. Esityksessä määriteltiin kehitysaluevyöhykkeet siten,
että kehitysalueiden ensimmäiseen vyöhykkeeseen luettiin Lapin ja Pohjois-

1185

SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 9.10.1969. Mf 86. TA.
Keskustapuolueen hallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 22.10.1969. Mf 63. KMA.
1187
SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 22.10.1969. Kansio Ca 8. Kansan Arkisto.
1186
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Karjalan läänit kokonaisuudessaan sekä osia Oulun ja Kuopion lääneistä ja Turun
saaristosta.1188
Hallituksen tavoitteena oli kasvukeskusten toiminnan jatkuminen siten, että
ne pärjäisivät ilman valtiovallan apua ja takaisivat vaikutusalueensa väestölle
riittävän toimeentulon. Lain avulla oli tarkoitus kohottaa yritystoiminnan yleisiä
toimintaedellytyksiä, parantaa palvelutasoa sekä lisätä työvoiman alueellista ja
ammatillista liikkuvuutta. Viimeksi mainittuun pyrittiin ammatinvalinnan ohjauksella, ammattikoulutuksen lisäämisellä, työnvälitystoiminnan tehostamisella ja
muuttoavustuksilla.1189 Hallituksen esitys oli kokoomuksen näkemysten mukainen
muuttoa edistävien toimien osalta. 1190 Hallituksen esityksessä merkittävimmät
uudet linjaukset olivat kasvukeskusajattelu ja työvoiman liikkuvuutta lisäävät
toimet. Myös Pohjois-Suomen osalta tilanne muuttui, kun kehitysalueiden ensimmäinen vyöhyke koski vain Lapin lääniä ja osa Oulun läänistä siirtyi toiseen
vyöhykkeeseen.
Valtiovarainvaliokunta teki pieniä muutoksia lakiehdotukseen. Se esimerkiksi
siirsi Kuivaniemen kunnan kehitysalueiden ensimmäiseen vyöhykkeeseen. 1191
Keskustapuolue yritti laajentaa kehitysalueen ensimmäistä vyöhykettä hallituksen
esitystä suuremmaksi. Puolueen edustajat vaativat esimerkiksi Kuopion ja Oulun
läänejä kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta Oulun kaupunkia, sekä Siika-, Kalaja Pyhäjokilaaksojen liittämistä kehitysalueiden ensimmäiseen vyöhykkeeseen.1192
Lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä sosiaalidemokraatit vähättelivät
aikaisempien kehitysaluelakien vaikutuksia. SDP:ssä toivottiin, ettei eduskunta
muuttaisi lakiesitystä käsittelyn aikana, vaikka kehitysalueiden ensimmäinen
vyöhyke oli supistunut aikaisempaan lakiin verrattuna. Toive ei toteutunut, sillä
sama näytelmä toistui kuin vuoden 1966 lakien säätämisen yhteydessä. Keskustapuolue esitti Oulun läänin jokiseutujen liittämistä ensimmäiseen kehitysalue-

1188

Oulun läänistä ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuului alueita läänin itäosasta ja Kuopion läänistä
lähinnä Pohjois-Savon kuntia. Toiseen vyöhykkeeseen laskettiin Oulun ja Kuopion läänien muut
kunnat, sekä Vaasan, Keski-Suomen, Mikkelin ja Ahvenanmaan läänit ja osia Turun ja Porin, Hämeen
ja Kymen lääneistä. HE n:o 171. VP 1969 A III:1.
1189
HE n:o 171. VP 1969 A III:1.
1190
Kokoomuksen puheenjohtajan Juha Rihtniemen puhe puoluevaltuustossa 8.9.1969. Kansio Cc11.
PTA.
1191
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77/HE n:o 171. VP 1969 A III:1.
1192
Vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 77/HE n:o 171. VP 1969 A III:1; Keskustapuolueen puoluehallituksen pöytäkirja 8.12.1969. Mf 56. KMA.
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vyöhykkeeseen, koska kyseisiä alueita ei saanut rangaista Oulun kaupungin takia.1193
Keskustelu aluerajoista jatkui, vaikka suuri valiokunta palautti esityksen
muuttumattomana eduskunnan käsiteltäväksi. Oululainen Armas Leinonen (lkp.)
ehdotti lain muuttamista aloitteensa mukaiseksi, jolloin koko Oulun lääni kuuluisi
kehitysalueiden ensimmäiseen vyöhykkeeseen. Samaa esitti myös oululainen
SKDL:n kansanedustaja Kauko Hjerppe. SDP:n taholta laajennusehdotukset tyrmättiin, sillä järkevä kasvukeskuspolitiikka onnistuisi vain osana aluepoliittista
suunnittelua. Puolueen puheenvuoroissa korostettiin valtakunnan kokonaiskehitystä, jolloin investointeja pitäisi suunnata sinne, missä kasvumahdollisuudet ja
tuotannon kannattavuus olivat suurimmat. Kehitysalueiden neuvottelukunnan
selvityksen mukaan vasta 30 000–50 000 henkeä riitti vetämään teollisuutta luokseen. SDP:n näkemyksen mukaan tätä pitäisi korostaa myös lain lopullisessa
muodossa, koska hallituksen esityksen ei nähty riittävästi edistävän toimivien
keskusten muodostumista.1194
Kansandemokraatit nostivat esille kehitysaluerahaston, joka puuttui kokonaan
hallituksen esityksestä. Toisena vaihtoehtona esitettiin lain avulla määriteltyä
vuotuista riittävää määrärahaa kehitysalueiden elinkeinoelämän edistämistarpeita
varten. Erikoisjärjestelyt olivat välttämättömiä, koska vapaa markkinatalous ja
yksityiset yritykset olivat olleet kyvyttömiä ratkaisemaan kehitysalueiden ongelmia. Koko Oulun läänin ottaminen lain piiriin ei saanut kansandemokraateilta
kannatusta, koska silloin Kainuu jäisi taas sivuun. Sinänsä hallituksen esitystä
pidettiin merkittävänä linjamuutoksena, kun kehitysalueiden tukemisesta siirryttiin kasvukeskushenkiseen ajatteluun. Kehitysaluerahaston perustaminen sai tukea
myös muilta hallituspuolueiden kehitysalueiden kansanedustajilta.1195
Hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 13223. SKDL:n esittämän lakiesityksen ottamista käsittelyn pohjaksi äänestivät lähinnä kansandemokraatit. He saivat
taustatukea muutamilta TPSL:n ja keskustapuolueen kansanedustajilta. Kansanedustajat olivat yrittäneet puhua aluelaajennusten puolesta vielä lain yleiskeskus-

1193
Ed. Kalervo Haapasalon (sd.) ja Haukipuron (kesk.) puheenvuorot 11.12.1969. VP 1969 PK III,
2443–2447.
1194
Suuren valiokunnan mietintö n:o 191/HE n:o 171. VP 1969 A III:1; Ed. Leinosen (lkp.), Hjerppen
(skdl.) ja Linnan (sd.) puheenvuorot 12.12.1969. VP 1969 PK III, 2474–2476.
1195
Ed. Lagerroosin (skdl.) ja Koivusen (skdl.) puheenvuorot 12.12.1969. VP 1969 PK III, 2482–2484;
Ed. Tikkasen (sd.), Saalastin (kesk.) ja Karpolan (kesk.) puheenvuorot 12.13.12.1969. VP 1969 PK
III, 2479, 2485, 2547–2548.
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telussa ja lain hyväksymisen jälkeen yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Aluelaajennusponnet äänestettiin kuitenkin nurin hallitusryhmien äänillä.1196
Lain kolmannessa käsittelyssä Veikko Vennamo (smp.) totesi hallituksen olleen vaiti kehitysaluepolitiikasta lähes koko vaalikauden, mutta ennen vaaleja
herättiin jälleen jälkeen jääneiden alueiden kehittämiseen. Hän pelkäsi välinpitämättömyyden jatkuvan vaalien jälkeen. Hallituspuolueiden Oulun läänin kansanedustajat nostivat vielä esille Oulun läänin pilkkomisen kahteen eri vyöhykkeeseen.1197
Kehitysalueiden määrittely liittyi olennaisesti hallituksen toiseen lakiesitykseen eli kehitysalueiden elinkeinoelämän verohuojennuslakiin. Se koski niitä
kuntia, jotka kuuluivat hallituksen esittämän kehitysalueen piiriin. Esitys vastasi
pääosin vuonna 1966 hyväksyttyä lakia ja laajensi sen piiriin myös esimerkiksi
ulkotiloissa tapahtuvan tuotannon. Tämä lakiesitys ei herättänyt eduskunnassa
erimielisyyttä.1198 Hallituksen esityksellä kehitysalueluottolaiksi pyrittiin korvaamaan eduskunnan säätämä laki (246/66) kehitysalueiden teollisuuden ja muiden
elinkeinojen investointiluotoista. Rahoitustuki riippuisi kehitysaluevyöhykkeestä,
ja se annettaisiin korkotukena valtion varoista tai ulkomaisten luottojen valtiontakauksina. Tätä lakia käytettäisiin vain kehitysalueiden pienteollisuuden tukemiseen ja lakia pienteollisuuden korkotukiluotoista sovellettaisiin muualla maassa. 1199 Lain valiokuntakäsittelyn yhteydessä keskustapuolue esitti kehitysaluerahaston perustamista.1200
Keskustapuolue nosti kehitysaluerahaston esille myös eduskuntakäsittelyssä.
Sen mielestä hallitus luotti liikaa yksityisten laitosten mahdollisuuksiin hoitaa
elinkeinoelämän rahoituskysymys kehitysalueilla. Rahastoajatus oli osoittautunut
tehokkaaksi Pohjois-Ruotsin ja Norjan pohjoisosien kehittämisessä. SDP torjui
väitteet kehitysalueiden pääomapuutteesta, sillä kolmen vuoden aikana Oulun (31
kpl) ja Lapin lääneissä (26 kpl) oli hyväksytty enemmän investointiluottoja kuin
muilla kehitysalueiksi luokiteltavilla alueilla. Myös muilla kehitysalueilla oli
myönnetty merkittävä määrä investointiluottoja.1201
1196

Yleiskeskustelu 13.12.1969. VP 1969 PK III, 25442555; Äänestykset 15.12.1969. VP 1969 PK
III, 26122623.
1197
Ed. Vennamon (smp.), Niinikosken (kesk.) ja Hjerppen (skdl.) puheenvuorot 18.12.1969. VP 1969
PK III, 2935–2937.
1198
HE n:o 173. VP 1969 A III:I; VP 1969 PK III, 2622–2623, 29382939.
1199
HE n:o 180. VP 1969 A III:1; HE n:o 179. VP 1969 A III.
1200
Vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 72/HE n:o 180. VP 1969 A III:I.
1201
Ed. Holopaisen (kesk.) ja Haapasalon (sd.) puheenvuorot 11.12.1969. VP 1969 PK III, 2446–2450.
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Lain kolmannessa käsittelyssä SKDL:n puheenvuoroissa ihmeteltiin pienteollisuuslainojen puuttumista valtion budjetista. Kansandemokraatit esittivät pontta,
jonka mukaan pienteollisuuden lainantarve turvattaisiin valtion talousarvion avulla. Keskustapuolue esitti vielä kerran kehitysaluerahaston perustamista. Äänestyksissä SKDL:n ponsi kaatoi vasemmistopuolueiden äänillä keskustapuolueen
kehitysaluerahastoponnen äänin 10283. Ainoana keskustapuolueen kansanedustajana Johannes Virolainen äänesti kehitysaluerahaston perustamista vastaan.
Mietintöä vastaan SKDL:n ponsi valtion rahoituksesta pienteollisuudelle hävisi
äänin 10778. Tässä äänestyksessä hallituksen ajama linjaus meni läpi sosiaalidemokraattien, kokoomuksen ja keskustapuolueen äänillä. Viimeksi mainittu
tosin jakautui äänestyksessä kahtia. SKDL:n ja TPSL:n mukana pienteollisuuslainojen rahoittamista valtion budjetista äänestivät lähinnä kehitysalueiden keskustapuolueen ja SDP:n kansanedustajat.1202
Kehitysaluerahaston perustaminen ja pienteollisuuslainojen palauttaminen valtion
budjettirahoituksen piiriin eivät siis saaneet eduskunnassa kannatusta taakseen.
Ensimmäisen äänestyksen tarkoituksena oli estää keskustapuolueen ajatus kehitysaluerahaston perustamisesta, jota vasemmistopuolueet pitivät liian suurena
vaalivalttina keskustapuolueelle. Jälkimmäisessä äänestyksessä keskustapuolueen
kansanedustajat yrittivät saada huomiota pienteollisuuden puolustajina. Tosin
valtion pienteollisuusmäärärahat olisivat helpottaneet kehitysalueen yritysten
rahoitusta, kun kehitysaluerahastolle ei saatu riittävää tukea. Keskustapuolueessa
ei luotettu alueen luottolaitosten pääomien riittävyyteen, kun hallituksen esitys
rakentui luottolaitosten antamien luottojen varaan.
Koiviston I hallituksen muodostamisen yhteydessä keskustapuolue oli painottanut kehitysaluepolitiikkaa ja oli saanut siitä hallitusohjelmaan myös maininnan.
SKDL oli hallitusneuvotteluissa vaatinut työllisyyden hoitamista valtionyhtiöiden
avulla, ja kyseistä politiikkaa jatkettiin myös Koiviston hallituksessa. Se uudisti
ennen 1970 eduskuntavaaleja kehitysaluelait, joissa keskeinen muutos oli siirtyminen kohti kasvukeskuspolitiikkaa. Keskustapuolue yritti saada läpi kehitysaluerahastoa, mutta se ei onnistunut. Kehitysaluerahasto toteutui vuonna 1971, kun
eduskuntavaalien jälkeen kehitysaluepolitiikka sai jälleen uusia muotoja.

1202

Ed. Koivusen (skdl.), Holopaisen (kesk.) ja Linnan (kesk.) puheenvuorot 16.12.1969 ja äänestys.
VP 1969 PK III, 27032707.
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5.2.3 Kehitysaluelakien vaikutukset
Taulukot 7 ja 8 havainnollistavat tutkimukseni pääkysymystä: maaseudun elinkeinojen monipuolistamistarvetta. Väestö kasvoi ja maaseudun elinkeinorakenne
oli yksipuolinen. Esimerkiksi Oulun lääni kaipasi kipeästi elinkeinojen monipuolistamista. Siellä maatalouden osuus koko ammatissa toimivasta väestöstä oli
huomattavan suuri vuosina 1940−1970 esimerkiksi Uudenmaan läänin vastaaviin
lukuihin verrattuna.
Taulukko 7. Maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuudessa työskentelevät Oulun läänissä 1940−1970.
Oulun lääni

1203

Koko väestö

Ammatissa toimiva

Maa- ja

Teollisuudessa

väestö

metsätaloudessa

työskentelevien

työskentelevien

prosenttiosuus

prosenttiosuus
1940

302 065

161 986

77,8

2,4

1950

359 823

169 852

63,6

10,5

1960

406 992

174 809

52,7

11,0

1970

401 170

166 430

32,6

16,9

Teollisuudessa työskentelevien osuus oli Uudellamaalla lähtötilanteessa 1940luvulla kymmenkertainen Oulun läänin vastaaviin verrattuna. Ero kaventui 1970luvulle tultaessa. Molempien läänien väkiluku kasvoi toisen maailmansodan jälkeen. Oulun läänissä rakennemuutos näkyy koko väestön ja ammatissa toimivan
väestön määrän pienentymisenä ja vastaavasti Uudenmaalla kasvuna.
Taulukko 8. Maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuudessa työskentelevät Uudenmaan
1204

läänissä 1940−1970.
Uudenmaan lääni

Koko väestö

Ammatissa toimiva

Maa- ja

Teollisuudessa

väestö

metsätaloudessa

työskentelevien

työskentelevien

prosenttiosuus

prosenttiosuus
1940

554 856

313 149

21,0

1950

667 459

345 312

16,4

30,0

1960

832 936

412 053

10,0

29,4

1970

1 005 257

509 735

4,7

28,3

1203
1204

Tiedot koottu ja laskettu teoksesta Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, 260.
Tiedot koottu ja laskettu teoksesta Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, 12.
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23,3

Suurten ikäluokkien työllistämisongelmaa pohdittiin useissa julkaisuissa 1950luvun lopulta lähtien. Työllistyminen näytti epävarmalta, koska uusia työpaikkoja
oli syntynyt aivan liian vähän tarpeeseen nähden. Siirtolaisuuden oli havaittu
lisääntyneen, ja ensimmäiset merkit maaseudun autioitumisesta olivat näkyvissä.
Toisaalta suuret ikäluokat nähtiin taloudellisen ekspansion yhtenä edellytyksenä.
Ruotsiin muutto nähtiin tappiona Suomen kannalta, kun koulutettu työvoima
siirtyi töihin toiseen maahan. Toisaalta voimakkaan teollistumisen pelättiin myös
muuttavan puolueiden voimasuhteita.1205 Joissakin yleisesityksissä työttömyyden
syyksi nostettiin liian yksipuolinen elinkeinorakenne, jolloin liian vähäinen muuttoliike oli lisännyt työttömyyttä.1206 Aikalaisille maaseudun tyhjeneminen ei siis
ollut mikään yllätys.
Kehitysalueiden neuvottelukunta selvitti uusien kehitysaluelakien säätämisen
jälkeen, mitä vaikutuksia vuoden 1966 kehitysalueiden teollisuuden verohuojennuslailla sekä muiden elinkeinojen investointiluottolailla oli ollut yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin.1207
Vuosina 1966–1969 investointiluottokiintiöihin varattuja rahoja oli ollut yhteensä 350 miljoonaa, joista saatiin käytettyä vain noin 231 miljoonaa markkaa.
Erityisesti vuosina 1967 ja 1968 investointiluottohakemuksia oli ollut vähän.
Syynä tähän oli taloudellinen lama, joka alkoi helpottaa vasta vuonna 1969. Taloudellisen tilanteen parantuminen näkyi vuoden 1969 hakemusten määrän kasvamisena, ja melkein koko määräraha saatiin käytettyä.1208
Selvitys sisälsi kyselytutkimuksen, joka lähetettiin kaikille investointiluottoja
ja verohelpotuksia hakeneille yrityksille. Investointiluottoja oli haettu yhteensä
130 ja verohuojennuksia 209 kappaletta. Alueellisesti investointiluottoja myönnettiin eniten Oulun lääniin (27 kpl). Myös verohuojennusten osalta Oulun lääni
oli selkeästi suurin (66 kpl). Investointiluottojen osalta yleisimmät toimialat olivat
matkailu ja majoitustoiminta, metalli- ja koneteollisuus sekä puusepänteollisuus.
Matkailuun liittyvät toimialat sijaitsivat useimmissa tapauksissa Oulun ja Lapin
lääneissä.1209

1205

Alho 1958, 174, 176–179; Pulkkinen 1960, 123, 132; Kaarlehto 1960, 133.
Waris 1962, 131.
1207
Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, esipuhe.
1208
Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, 9–10.
1209
Asetelma 2: ”Investointiluottojen ja verohuojennusten alueellinen jakautuminen.” Kehitysalueiden
neuvottelukunta 1972, 1718.
1206
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Lain merkitys tehtyyn investointipäätökseen oli tutkimuksen mukaan kohtalainen. Kehitysalueiden ulkopuolisista yrityksistä toimintaansa kehitysalueille
siirsi neljä yritystä uuden tuotantolaitoksen muodossa, mutta yksikään ei siirtänyt
koko tuotantoaan kehitysalueille. 1210 Kun tutkimuksessa kysyttiin sijaintiin vaikuttaneiden tekijöiden tärkeysjärjestystä, ensimmäiseksi nousi toimipaikan sijainti
ja toiseksi veronhuojennukset, kolmanneksi investointiluotot ja neljänneksi saatavilla oleva työvoima.1211
Työpaikkojen osalta selvitettiin uusien työpaikkojen määrää. Investointiluotot
loivat yhteensä 3 403 ja veronhuojennukset 8 028 uutta pysyvää työpaikkaa. Lukumääräisesti eniten työpaikkoja syntyi metalli- ja koneteollisuudessa sekä sähköteknisessä teollisuudessa. Kun yhdistettiin sekä investointi- että verohuojennuslain avulla syntyneet työpaikat, selvityksessä tultiin siihen lopputulokseen, että
kehitysalueille olisi jäänyt vuosina 1966–1969 ilman kehitysaluelakeja syntymättä yhteensä noin 4 000 uutta työpaikkaa. Luku oli kolmasosa tutkimusajankohtana
kehitysalueille syntyneistä kaikista uusista työpaikoista.1212
Investoinnin määrä suhteessa uutta työpaikkaa kohden oli keskimäärin 208
000 markkaa. Kalleimmat työpaikat syntyivät Oulun ja Lapin lääneihin, kun taas
Pohjois-Karjalassa yhden työpaikan hinnaksi tuli keskimäärin 78 000 markkaa.
Selityksenä pidettiin investointien jakautumista eri toimialoille. Verohuojennusten
osalta työpaikan hinnaksi muodostui 143 000 markkaa, mutta selvityksessä todettiin yksittäisten projektien nostaneen keskimääräistä hintaa, sillä lähes puolella
hinnaksi muodostui alle 50 000 markkaa työpaikkaa kohden. Halvimmat työpaikat luotiin Mikkelin läänissä. 1213 Kehitysaluelakien vaikutus oli työpaikkojen
tarpeeseen nähden vaatimaton, mutta jokainen syntynyt työpaikka kuitenkin vähensi muuttotarvetta.
Miten maaseudun elinkeinojen kehittämistoimet vaikuttivat eri alueiden kehitykseen? Esimerkiksi Rautaruukin tulo Raaheen käänsi Raahen ja lähialueiden
väkiluvun kasvuun. Vuonna 1960 Rautaruukin vaikutusalueen kolmen kunnan
(Raahe, Pattijoki ja Saloinen) väkiluku oli ollut 10 700. Se kasvoi vuoteen 1967
mennessä noin 15 000 asukkaaseen.1214 Pohjois-Suomen teollistaminen vilkastui
1210

Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, 36; Asetelma 12:”Korkotuen ja veronhuojennusten merkitys investointiluottoihin.” Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, 41.
1211
Asetelma 26: ”Sijaintitekijöiden tärkeysjärjestys kaikkien kysymysten vastanneiden yritysten
osalta.” Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, 70.
1212
Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, 51–52.
1213
Kehitysalueiden neuvottelukunta 1972, 60–62.
1214
Luukko 1990, 115.
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merkittävästi 1970-luvulle tultaessa, kun esimerkiksi terästeollisuutta laajennettiin
Torniojokilaaksoon. Vuonna 1973 tehtiin päätös jaloterästehtaan perustamisesta,
ja tehdas vihittiin käyttöön 1977. 1215 Samoin kaivostoiminta laajeni heikoista
kannattavuuslaskemista huolimatta esimerkiksi Nivalaan, jossa avattiin 1960luvun lopulla nikkelin ja kuparin louhintaan keskittynyt Hituran kaivos.1216 Valtionyhtiöihin perustunut kehitysaluepolitiikka vilkastutti kiistatta kehitysalueiden
elinkeinoelämää.
Yksi vaikeimmista kehitysalueista oli Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen latvaalueilla. Alueen paikallislehti Siikajokilaakso kirjoitti marraskuussa 1966 esimerkiksi Pyhännän kunnan heikosta työllisyystilanteesta, jonka seurauksena monet
perheet olivat päättäneet lähteä paremman toimeentulon perässä Ruotsiin. Lehdessä toivottiin kuntien ja yksityisten henkilöiden välistä yhteistyötä, jotta muuttoliike saataisiin pysähtymään.1217
Maalaisliiton kehitysaluepolitiikassa oli nostettu esille kuntien mahdollisuudet hoitaa työllistämistä itse. Tämä käy ilmi esimerkiksi maalaisliiton vuoden
1964 kunnallisvaaliohjelmassa, jossa korostettiin kuntien omia mahdollisuuksia
elinkeinoelämän monipuolistamisessa. Niiden oli panostettava pienyrittäjyyteen
esimerkiksi perustamalla kuntaan teollistamislautakunta, jonka tehtävänä olisi
selvittää teollisuuden perustamismahdollisuudet kunnan alueelle ja hankkia kuntaan uutta teollisuutta. Kuntien oli myös pyrittävä varaaman tontteja teollisuuden
käyttöön ja rakentamaan vesi- ja viemäriverkostoa. Vaaliohjelmassa kävi ilmi
puolueen elinkeinopolitiikan päätavoite: muuttoliikkeen pysäyttäminen oman
kunnan alueelle.1218 Myös vuoden 1968 kunnallisvaaliohjelmassa oli sama tavoite,
ja ohjelmassa korostettiin kunnan elinkeino- tai teollistamislautakunnan keskeistä
roolia.1219
Pyhännän kunnassa teollistamishankkeita oli useita. Esimerkiksi tiilitehdassuunnitelma ei onnistunut, vaikka kauppa- ja teollisuusministeriö oli elokuussa
1215

Särkikoski 2005, passim.
Kuisma 1986, 274−276. Muita kehitysalueille perustettuja Outokumpu Oy:n kaivoksia olivat
Kotalahden kaivos Leppävirralle, Virtasalmen kaivos Mikkelin läänissä, Pyhäsalmen kaivos Oulun
läänissä, Korsnäsin lyijykaivos Vaasan läänissä ja Kemin kromikaivos Lapin läänissä. Lisäksi Kokkolaan sijoitettiin rikkitehdas, jonka tarkoituksena oli jalostaa Pohjanmaan malmeja. Yleiskatsaus kyseisten kaivosten perustamisesta esim. Kuisma 1986, 278−292, 308−313.
1217
"Pyhännän kunnassa vaikea työllisyystilanne." Siikajokilaakso 18.11.1966.
1218
”Maalaisliiton kunnallisvaaliohjelma.” Liite n:o 3/Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirja
8.1.1964. Mf 41. KMA.
1219
”Keskustapuolueen kunnallisvaaliohjelma.” Keskustapuolueen hallituksentyövaliokunnan pöytäkirja 8.5.1968. Mf 44. KMA.
1216
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1965 hyväksynyt Pyhännän Tiili Oy:n yhtiöjärjestyksen ja yhtiösopimuksen.1220
Keratek Oy oli arvioinut, että 6 miljoonan kappaleen vuosituotannolla ja 15 hengen työvoimalla tiilitehdas menestyisi julkisivutiilitehtaana, jos tuotetta olisi riittävästi saatavilla ja sen laatu olisi kyllin hyvä.1221 Hanke sai tukea myös maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnalta, joka päätti tukea yritystä tarvittavien
lainojen saamisessa.1222
Rahoituksen hankkiminen tuotti vaikeuksia. Tiili Oy haki Teollistamisrahastolta 800 000 markkaa, muista lähteistä lainaa oli tarkoitus saada 778 000 ja omarahoitusosuus olisi ollut 300 000 markkaa.1223 Postisäästöpankki ei lainaa kuitenkaan myöntänyt. Tiili Oy:n kokouksessa todettiin uuden eduskunnan vaikeuttaneen asian hoitamista ja päätettiin odottaa, että maahan saataisiin uusi hallitus.1224
Yhtiön perustaminen ei edennyt tämän pidemmälle.
Paremmin käynnistyi Pyhännän talotehdassuunnitelma, jonka alkuna voidaan
pitää vuonna 1963 Arto Vilkunan perustamaa kenttäsirkkelisahaa. Samana vuonna
perustettiin Pyhännän teollistamislautakunta.1225 Kunnan aktiivisten toimien myötä kenttäsirkkelisaha laajeni Pyhännän Rakennustuotteeksi. Vuonna 1967 kunta
rakensi toimitilat ja yritys sai hakemansa kunnan takaaman pienteollisuuslainan.
Työntekijöiden koulutus hoidettiin ammattikurssilla, ja kuntalaiset itse osallistuivat yrityksen rahoitukseen ostamalla yrityksen osakkeita. 1226 Myös valtiovalta
suhtautui suunnitelmaan myönteisesti. Heinäkuussa 1967 Pyhännän Rakennustuote Oy sai tehtaan rakentamiseen pienteollisuuslainaa 90 000 markkaa valtioneuvoston jakamista pienteollisuuslainoista.1227
Kesällä 1969 tehdas työllisti 30 henkeä ja vuonna 1972 yli 40 henkeä. Yritys
ei saanut esimerkiksi Kehitysaluerahaston (KERA) tukea lainkaan. Asuntopula
vaikeutti työvoiman saantia.1228 Myös muuta teollisuutta Pyhännälle syntyi, sillä
1220
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 9.8.1965 n:o 930/21 KTM 1965; Pyhännän Tiili Oy:n
tiilitoimikunnan pöytäkirja 13.10.1965. Pyhännän Tiili Oy:n asiakirjat. Pyhännän kunnan arkisto.
1221
Keratek Oy:n kirje Pyhännän teollistamislautakunnalle 21.10.1965. Pyhännän Tiili Oy:n asiakirjat.
Pyhännän kunnan arkisto.
1222
Maalaisliiton keskushallituksen työvaliokunnan pöytäkirja 24.11.1965. Mf 44. KMA.
1223
Pyhännän Tiili Oy:n laina-anomus Teollistamisrahasto Oy:ltä. Pyhännän Tiili Oy:n asiakirjat.
Pyhännän kunnan arkisto.
1224
Pyhännän Tiili Oy:n tiilitoimikunnan pöytäkirja 20.5.1966. Pyhännän Tiili Oy:n asiakirjat. Pyhännän kunnan arkisto.
1225
"Pyhännän teollisuuden isästä talousneuvos" (uutinen). Siikajokilaakso 30.12.2008.
1226
Veijo Sydänmetsän kertomus Pyhännän Rakennustuotteen synnystä. Pyhännän kunta – 100 vuotta.
Arkistojen aarteita, kuntalaisten kertomaa.
1227
"Pyhännän Rakennustuote Oy sai pienteollisuuslainaa." Siikajokilaakso 28.7.1967.
1228
Siikajokilaakso 8.8.1969 ja 22.6.1972.
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Pyhännän Einestuote aloitti ensimmäisenä Suomessa paahtosipulin valmistuksen.
Se sai perustamiskustannuksiin rahoitusta Kehitysaluerahastolta. Yrityksen avajaisissa todettiin Pyhännän kunnan muuttuneen nopeasti maatalousvaltaisesta
teollisuusvaltaiseksi, koska kunta oli suhtautunut myönteisesti yritystoimintaan.1229 Vielä 2000-luvulla vaikutukset ovat havaittavissa, sillä Pyhäntä on yksi
harvoista Suomen kunnista, joissa teollisuus on merkittävämpi työllistäjä kuin
palvelut.1230
Maaseudun elinkeinojen kehittämisessä puun jatkojalostus olisi tarjonnut paljon mahdollisuuksia, mutta valitettavasti ne laiminlyötiin. Esimerkiksi sodanjälkeisellä jälleenrakennuskaudella ei uusien asuntojen rakentamisessa juuri hyödynnetty sodan aikana syntynyttä puutaloteollisuutta. Syynä tähän olivat ennakkoluulot ja varojen puute, mutta myös sotakorvausten myötä alkanut itävienti.
1950-luvun puolivälissä Neuvostoliiton päätti lopettaa tilaukset kokonaan, mutta
viennistä vapautuneelle kapasiteetille ei löytynyt markkinoita muualta. Myöhemmin valtion ja kuntien suhtautuminen pientalorakentamiseen hidasti taloteollisuuden laajenemista, sillä 1960-luvulla suosittiin enemmän kerrostalorakentamista.1231
Pyhännän kunta pyrki teollistumaan 1960-luvun lopulla pienteollisuusyritysten avulla. Tätä voidaan pitää yhtenä esimerkkitapauksena siitä, mitä omalla aktiivisuudella saatiin aikaan. Pienteollisuus oli onnistuessaan työvoimavaltainen
teollisuudenala, mutta jo pelkästään Siikajokilaaksossa Pyhännän onnistuminen
jäi poikkeustapaukseksi
Liitteessä IV on esitettynä tilastollisena aineistona katsaus kolmen Siikajokilaakson kunnan ammatissa toimivaan väestöön. Aineistoa vertaillessa yleistrendinä näkyy selvästi ammatissa toimivan väestön väheneminen, mikä johtui työikäisen väestön voimakkaasta poismuutosta. Maataloudessa työskentelevien lukumäärä on pienentynyt jokaisessa kunnassa samansuuntaisesti. Pyhännän kunnassa
teollisuuden palveluksessa työskenteleviä oli tarkastelujakson loppupuolella
enemmän kuin Piippolassa ja Pulkkilassa. Ero näkyy hieman hitaampana kokonaisväkiluvun laskuna kuin Piippolassa. Pyhännän kokonaistilannetta heikensi
palveluammateissa työskentelevien vähäisempi määrä. Sen sijaan Pulkkilan ammatissa toimivan väestön jakaumassa näkyy selvästi kunnan toimiminen Siikajo-

1229

Siikajokilaakso 12.10.1972.
Siikajokilaakso 8.2.2007; Tekniikka & Talous 25.1.2007.
1231
Leivistä 2009, 2227, 3039, 4849.
1230
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kilaakson viranomaishallinnon ja koulutuksen keskuksena, jolloin palveluammattien työllistävä vaikutus oli huomattava.1232
Pyhännän teollistumisessa poikkeuksellista oli se, ettei alue kuulunut yhdenkään
kasvukeskuksen välittömään vaikutuspiiriin, mitä pidettiin teollisuuden synnyn
edellytyksenä 1960-luvun lopun kasvukeskusmyönteisessä mietinnössä. Työvoimavaltaista teollisuutta saattoi kuitenkin syntyä alueella, jossa oli riittävästi raakaainetta, pääomaa ja työvoimaa. Kun teollistamista hoitivat yrittäjyydestä innostuneet henkilöt, niin tuloksia syntyi. Onnistuminen kuitenkin vaati valtiolta teollisuutta edistäviä toimia, koska pääomien saaminen oli vaikeaa, pitkät välimatkat
vaativat kuljetustariffien tuomia helpotuksia ja tuotteiden markkinointi enemmän
vaivaa yrityksen sijaitessa välittömien kasvukeskusten ulkopuolella.
5.2.4 Maaseutu tyhjenee
Muuttoliikettä tapahtuu joko maan sisällä tai siirtolaisuutena maasta pois. Sodanjälkeisessä Suomessa maaseudulta siirryttiin kuntakeskusten kautta Etelä-Suomen
kasvukeskuksiin. 1233 Ihmisten muuttohalukkuus lisääntyy, jos seuraavat edellytykset täyttyivät:
–
–
–
–
–

Kansainvälinen liikkuvuus on riittävän esteetöntä.
Tulomaassa työvoiman kysyntä on suurta, eikä sitä voida kotimaisella työvoimalla tyydyttää.
Työvoiman ylitarjontaa esiintyy lähtömaassa tai maiden välillä on suuri elintasoero.
Syntyvyys kasvaa voimakkaasti, ja sen seurauksena 15–18 vuoden päästä
työväestön määrä kasvaa.
Elinkeinorakenne muuttuu ja jalostus- ja palveluelinkeinot eivät ole laajentuneet riittävästi, jotta ne työllistäisivät vapautuvan työvoiman.1234

Joissain tutkimuksissa muuttoliikettä on pidetty positiivisena asiana. Hyypän
mielestä aluepolitiikan sosiaalipoliittisten uudistusten tulokset olivat huonoja,
koska niillä yritettiin hillitä 1960-luvun lopun suurta muuttoa kuitenkaan siinä
1232
Siikajokilaakson väestöstä ja elinkeinorakenteesta tarkemmin esim. Vilmusenaho 1984, 638639;
Pulkkilan keskuspaikan asemasta esim. Vilmusenaho 1984, 288, 645, 647.
1233
Suomen maassamuuton yleiskatsaus esimerkiksi Korkiasaari  Söderling 1994, 237245.
1234
Wiman 1975, 11, 54−56.
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onnistumatta.1235 Aro pitää aluepolitiikkaa keskeisenä maassamuuttoa hidastavana
tekijänä, joka parhaimmassa tapauksessaan onnistui vain hidastamaan tapahtunutta kehitystä.1236 Haapala edustaa näkemystä, jonka mukaan harjoitettu politiikka
epäonnistui, koska maaseudulle ei onnistuttu saamaan aikaan riittävästi uusia
työpaikkoja. Hän arvioi, että vuosina 1945–1960 maaseudulle syntyi noin miljoona uutta asukasta, jotka todennäköisesti olisivat pysyneet maaseudulla, jos heille
olisi löytynyt työtä omalta kotiseudultaan.1237
Suomen maaseudun väestökato oli suurinta siellä, minne suurin väestönkasvu
oli keskittynyt vuosina 1945–1955. Kehitysaluepolitiikka ja teollisuuden hajasijoittaminen aloitettiin aivan liian myöhään, vasta kun liikaväestö oli tullut työikään. Aktiivinen aluepolitiikka alkoi sitten, kun maaseutu oli jo tyhjentynyt.1238
Erityisesti siirtolaisuutta voidaan pitää harjoitetun elinkeinopolitiikan epäonnistumisena, kun kotimaa ei ollut kyennyt työllistämään väestöään.
Aron mielestä aktiivisen työvoimapolitiikan ajatus otettiin käyttöön juuri oikeaan aikaan, jolloin työvoiman tarjontaa lisättiin rationalisoimalla maataloutta ja
samalla mahdollistettiin erilaisilla toimilla työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen.
Vaihtoehtoina olivat ihmisten liikkuminen sinne, missä vapaita työpaikkoja oli,
teollisuusyritysten siirtyminen työttömyysalueille tai näiden yhdistelmä, jossa
ihmiset ja tuotantolaitokset muuttaisivat tuotannon kannalta otollisimmalle alueelle.1239
Pidettiinkö muuttoa maaseudulta jopa suotavana? Lyhyellä aikavälillä on ollut edullista lisätä maastamuuttoa tai ainakin olla estämättä sitä, koska talouspolitiikan hoitoa vaikeuttivat niukat resurssit. 1240 Sanomalehtikirjoittelussa pidettiin
muuttoa poliittisesti suotavana ratkaisuna.1241
Sosiaalidemokraatteja lähellä olevien tutkijoiden keskuudessa nousevat esille
muuton positiiviset vaikutukset työttömyyden hoidon kannalta. Jo 1960-luvun
alussa Pekka Kuusi esitti voimakasta kritiikkiä harjoitettua elinkeinopolitiikkaa
kohtaan. Teoksessaan 60-luvun sosiaalipolitiikka hän piti jokaista Suomen maata1235

Esim. Hyyppä 1999, 144.
Aro 2007, 302; Helsingin Sanomat otsikoi Aron väitöskirjan tutkimustuloksia seuraavasti: "Maan
sisäistä muuttoliikettä ei voi pysäyttää" ja "Poliitikoille muutto on ollut ongelma, mutta muissa länsimaissa ja Pohjoismaissa muuttoliikettä on pidetty luonnollisena kehityksenä". Helsingin Sanomat
2.4.2007 Timo Aron väitöskirjasta (2007).
1237
Haapala 2004, 244.
1238
Haapala 2004, 241.
1239
Aro 2007, 156.
1240
Wiman 1975, 55−56; Allardt 1996, 32; Liinamaa 1972, 97.
1241
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louspolitiikan suurta muutosta väärään aikaan toteutettuna. Ajoitukseltaan epäonnistuneita olivat torppariuudistus sisällissodan jälkeen, siirtoväen asuttaminen
toisen maailmansodan jälkeen ja 1960-luvun lisämaapolitiikka. Muuttoliikettä hän
piti normaalina ja taloudelliseen kehitykseen kuuluvana asiana.1242
Tuomiojan mukaan sosiaalidemokraattien ajama rakennemuutos toteutui 60luvulla, mutta ei ennakoidulla eikä kovin hallitulla tavalla. Tapahtumasarjan vaikutuksista hän toteaa: "Ilman lähes 150 000:een noussutta ennakoimatonta maastamuuttoa Suomesta Ruotsiin työttömyysluku olisi ollut paljon suurempi." 1243
Myös Kiljusen mukaan maastamuutossa oli positiivisiakin seikkoja: Suomessa
siirtolaisuus Ruotsiin helpotti työllisyystilannetta, kohotti keskimääräistä tulotasoa ja vähensi sosiaalipalveluihin ja asuntoihin kohdistuvaa painetta. Vasta 1960luvun lopun suuri muutto havahdutti päättäjät huomaamaan muuton negatiiviset
vaikutukset.1244
Edellä mainitut kannanotot heijastelevat suomalaisessa työvoimapolitiikassa
1960-luvulla omaksuttuja taloustieteen kasvuteoreettisen ajattelun mukaisia tehostamistoimia. Tavoitteeksi nostettiin työvoiman liikkuvuuden edistäminen maataloudesta kasvuelinkeinoihin sekä pyrittiin helpottamaan väestön siirtymistä
reuna-alueilta teollisuuskeskuksiin. Toisaalta pyrittiin myös lisäämään teollisuuden leviämistä kehitysalueille.1245
Suomessa siirtolaisuuteen on ollut perinteitä jo 1800-luvulta lähtien. Voimakas väestönkasvu 1800-luvun lopulla lisäsi voimakkaasti maaseudun tilatonta
väestöä. Tilattoman väestön nopea kasvu loi maaseudulle työvoimareservin, jota
ei kyetty työllistämään. Tämä purkautui muuttona Pietariin ja siirtolaisuutena
Pohjois-Amerikkaan 1800- ja 1900-luvun vaihteessa.1246
Liitteestä III käy ilmi yleissuuntaus muuttoliikkeen kehityksestä Suomen ja
Ruotsin välillä. Toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut suomalaisten muutto
Ruotsiin sisälsi kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe kesti vuoteen 1951 saakka,
jolloin maastamuutto kasvoi hitaasti koko ajan. Toisessa vaiheessa 19511970
muutto Ruotsiin kasvoi taloudellisten suhdanteiden mukaisesti, ja vuosina 1969–
1970 muutto oli erityisen suurta. Kolmantena vaiheena pidetään 1970-luvun muu-
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ton tasaantumista. 1247 Suomalaisten ruotsinsiirtolaisuuden syyt voidaan tiivistää
seuraavasti: 1) elinkeinorakenteen muutos Suomessa, 2) suurten ikäluokkien varttuminen työikään, 3) markan 24 prosentin devalvaatio suhteessa dollariin ja 4)
Ruotsissa vallinnut työvoimapula.1248 Elinkeinopolitiikan yhtenä epäonnistumisen
merkkinä voidaan pitää siirtolaisuutta ja varsinkin sen yhtäkkistä kasvua. Suomessa vallinneiden otollisten olosuhteiden takia muuttoliike kasvoi voimakkaasti
1960- ja 1970-luvun taitteessa.
Ruotsissa taloudellinen kasvu vuodesta 1870 toiseen maailmansotaan saakka
oli korkeimpia maailmassa. Taloudellinen kasvu jatkui vielä vuosina 19501970
korkeana, mutta ei enää poikkeuksellisena muihin länsimaihin verrattuna. 1249
Ruotsin talouden kultaiset vuodet päättyivät ensimmäiseen öljykriisin
1973−74.1250
Ruotsi oli teollisuudeltaan monipuolinen ja sen taloudellisten olojen lähtötaso
oli toisen maailmansodan jälkeen huomattavasti Suomea korkeampi. Suomi kavensi kuitenkin maiden välistä eroa toisen maailmansodan jälkeen, koska Suomen
bruttokansantuotteen kasvu oli aikajaksona 19511973 Pohjoismaiden nopeinta.
Kuten muissakin maissa Suomen taloudellinen kasvu toteutui rakennemuutoksen
takia, jolloin maa- ja metsätalouden työvoima virtasi tuottavampiin elinkeinoihin.
Myös suomalaisen elinkeinoelämän kytkeytyminen läntiseen vapaakauppaalueeseen nosti Suomen tuottavuutta ja edisti rakennemuutosta.1251
Suomeen verrattuna Ruotsin elinkeinoelämä oli huomattavasti monipuolisempi, ja siten se kykeni vastaanottamaan suomalaisen liikaväestön, jolle työtä ei
Suomesta löytynyt. Suomen tilannetta heikensi vielä se, että Suomi oli joutunut
kokemaan vuoteen 1945 mennessä sisällissodan, talvi- ja jatkosodan sekä lopuksi
Lapin sodan. Lapin jälleenrakentaminen ja muu sodanjälkeisiin olosuhteisiin
sopeutuminen söi Suomen voimavaroja eri tavalla kuin Ruotsin, jonka tuotantokoneisto ei ollut kärsinyt sodasta juuri lainkaan. Ruotsin talouden pitkäaikaisempi
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kasvu ja korkea taso toisen maailmansodan jälkeen selittävät sen, miksi Ruotsi
tarvitsi työvoimaa.
Suomalaisten muuttoaaltoa voidaan pitää jossakin määrin tavanomaisena, sillä kehittymättömistä maista on yleisesti muutettu kehittyneempiin. Suomen muuttoaalto oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä Suomessa muuttajien suhteellinen
osuus väkiluvusta oli suurempi kuin muualla ja Suomen väkiluku jopa väheni.
Myös suomalaisten muuttajien koulutustaso oli korkeampi kuin yleensä LänsiEurooppaan muuttaneella siirtotyövoimalla.1252
Muuttoa Ruotsiin helpottivat viisumipakon poistuminen 1949 ja Suomen
osallistuminen yhteisiin pohjoismaisiin työmarkkinoihin 1.7.1954 alkaen. Tuolloin tuli voimaan passivapaus ja mahdollisuus työskennellä ilman oleskelulupaa
Pohjoismaiden alueella. 1253 Käytännössä passivapaus toteutui asteittain vuosina
19541958.1254 Kyseessä oli Länsi-Euroopan ensimmäinen yhteinen työmarkkina-alue. Seuraavana vuonna luotiin sosiaaliturvasopimus, joka takasi muuttajalle
samat sosiaaliset oikeudet kuin syntyperäisillä ruotsalaisilla.1255 Kuten liitteen III
kuviosta voidaan havaita, muuton helpottuminen näkyi pienenä piikkinä Suomessa vuoden 1955 muuttotappion osalta.
Muuttajien kokonaismäärää on vaikea tietää. Esimerkiksi vuoden 1954 passivapaus vaikeutti tilastoanalyysiä, koska muuttaminen oli mahdollista ilman erillistä passianomusta. Tämä hankaloittaa tarkkoja arvioita muuttaneiden määrästä.1256 Tilastojen perusteella on arvioitu, että 1950-luvulla vuosittain muutti noin 7
000–13 000 henkeä. Kuten liitteen III kuviosta voidaan havaita, muutto keskittyi
erityisesti 1960-luvun puolivälistä aina 1970-luvun vaihteeseen, jolloin muutto
kiihtyi jopa 40 000 henkeen vuodessa. Nettomuuttotappio oli vuosina 19501970
yli 200 000 ihmistä.1257
Myös suomalaisen työnvälityksen organisoimattomuus 1960-luvulla hankaloittaa muuttaneiden määrän arviointia. Ainoastaan viidennes työvoimavirroista
kulki tuolloin työnvälityksen kautta. Vasta vuoden 1973 heinäkuusta alkaen työt-
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tömät ohjattiin virallisen työnvälityksen kautta.1258 Tilastoinnin osalta vuosi 1969
oli merkittävä siinä mielessä, että tuolloin alettiin vaatia muuttotodistusta, jolloin
lähtömaasta oli vietävä todistus tulomaan viranomaiselle. Tämä selittää osittain
vuoden 1970 huippumuuton.1259 Tilastotietojen puute aiheutti sen, että kansanrintamakaudella voimakas muuttoliike tuli poliitikoille yllätyksenä, mikä johti 1970luvulla kehitysaluelakien uudistamiseen ja Kehitysaluerahaston perustamiseen.
Miksi suomalaiset muuttivat Ruotsiin? Asiaa selvitettiin jo 1960-luvun puolivälissä Ruotsiin muuttaneille tehdyn kyselytutkimuksen avulla. Vuosina 1945–
1959 muuttaneiden osalta merkittävimmiksi syiksi nousivat työnsaantimahdollisuuksien puuttuminen Suomessa ja ajatus paremmasta toimeentulosta Ruotsissa. 1260 Uudemmassa tutkimuksessa ovat nousseet esille muuton taustalla olleet
eräänlaiset muuttoketjut ja -kaveruudet, jolloin samasta perheestä muutti ensin
yksi henkilö ja hänen esimerkkiään seurattiin. Myös asunnon saanti oli helpompaa Ruotsissa.1261
Yhtenä syynä voimistuneeseen muuttoon voidaan pitää sitä, että alkutuotannosta vapautui paljon työvoimaa, kun maaseudun yksipuoliset elinkeinot eivät
kyenneet työllistämään suuria ikäluokkia ja muita työttömiä. Tilanne johti siirtolaisuuden kasvuun ja laajaan muuttoon Etelä-Suomen kaupunkeihin.1262
Wimanin mielestä muuttajien kohdalla kyse ei kuitenkaan ollut alkutuotannon
parista lähtevistä piilotyöttömistä vaan suurelta osin ammattitaitoisen työvoiman
poismuutosta. Koko Suomen osalta työttömyys ei nähtävästi ollut ihmisten pääasiallinen muuttomotiivi, vaikka kehitysalueilla alkutuotannosta vapautui enemmän työvoimaa kuin uusia työpaikkoja syntyi muihin elinkeinoihin. Ainoastaan
Etelä-Suomessa kyettiin työllistämään maa- ja metsätaloudesta vapautunut työvoima muihin elinkeinoihin, kun muualla Suomessa muutettiin pois kotiseudulta.
Alueellisesti tarkasteltuna Pohjois- ja Itä-Suomessa muuttamisen työttömyysmotiivi oli kaikissa elinkeinoissa korostuneempi kuin Etelä-Suomessa. PohjoisSuomessa ammattikoulutuksesta ei ollut apua työnhankinnassa, kun vaihtoehtois-
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ta työpaikkaa ei yksinkertaisesti ollut. Jos oli muutettava, muutettiin korkeimman
ansion tarjoamaan paikkaan. Muuttomotiivien osalta taloudelliset seikat olivat
hallitsevia elinkeinosta riippumatta. Yhtenä suurimpana houkutuksena voidaan
pitää Ruotsin korkeampaa elintasoa, sillä nimellispalkat tarjosivat 106 % hyödyn
muuttajalle. Suurimmat muuttajamäärät olivat lähtöisin teollisuuden palveluksesta
ja olivat melko hyvin koulutettuja. 1263 Ammattitaitoisen työvoiman lähtö huolestutti Suomen Työnantajien Keskusliittoa ja työväen ammatinjärjestöjä, sillä sosiaalidemokraattisten ammattimiesten muutto saattoi voimistaa radikaaleja aineksia
Suomen ammattiyhdistysliikkeessä.1264
Siirtolaisuutta on myös pidetty työttömyyden helpottumisen näkökulmasta
jopa suotavana. Esimerkiksi Pohjanmaalla suomenkieliset lehdet suhtautuivat
asiaan myönteisesti, mutta ruotsinkielisissä lehdissä pelättiin voimistuneen muuton vaarantavan ruotsinkielisen kansanosan asemaa.1265 Suomessa aktiivisimmin
maasta muuttivat suomenruotsalaiset, koska ruotsinkielisyys teki muuttamisen
Ruotsiin helpoksi ja Pohjanmaalla oli totuttu lähtemään muualle töihin. Joka viides Ruotsiin muuttanut oli ruotsinkielinen, joten heidän osuutensa oli kolme kertaa suurempi kuin heidän osuutensa koko väestöstä. Esimerkiksi Vaasan ja Ahvenanmaan seutu olivat voimakkaan siirtolaisuuden aluetta.1266
Jo 1950-luvulla eduskuntakeskustelussa nostettiin esille ruotsinkielisen Pohjanmaan väestön lähteminen Ruotsiin. SKDL:n taholta vaadittiin toimia muuton
rajoittamiseksi, koska parhaimmassa työiässä olevien muutto ulkomaille oli suuri
kansantaloudellinen tappio. Tilannetta ei pidetty tuossa vaiheessa hälyttävänä.1267
Tasavallan presidentti J. K. Paasikivi oli myös huolestunut muuton lisääntymisestä, ja syynä lähtöön hän piti laajalle levinnyttä pessimismiä. 1268 Sosialistisessa
Aikakauslehdessä pelättiin lisääntyneen muuttoliikkeen olevan merkki siitä, että
Suomessa ei ollut tarpeeksi teollisia työpaikkoja tarjolla. Tässä tapauksessa Suomen talouspolitiikassa tuli kiinnittää pitkäntähtäimen työllisyyspolitiikassa huomiota siihen, että Suomen omaa teollisuutta kehitettäisiin ja sidottaisiin Suomen
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työvoima oman teollisuuden palvelukseen.1269 Jo varhaisessa vaiheessa havaittiin
siirtolaisuuden lisääntyneen, ja syynä pidettiin elinkeinojen yksipuolisuutta. Kuten jo aikaisemmin on käynyt ilmi, ei suomalainen puoluejärjestelmä kyennyt
vastaamaan kehittämistarpeeseen. Puolueet sortuivat yrittämään vaalikannatuksen
kasvattamista todellisen kehitystyön asemasta.
Syksyllä 1969 maaseudun tyhjeneminen alkoi jo huolestuttaa myös sosiaalidemokraatteja. Asia nousi esille esimerkiksi SDP:n puolueneuvostossa, jossa
Lapin piirin edustaja Maija Ailasmaa kertoi Lapin tyhjentymisestä. Hänen käsityksensä mukaan nyt muuttivat jo sellaiset, joilla oli työpaikka. Hän oli nähnyt,
miten ruotsalainen linja-auto keräsi ihmisiä töihin Ruotsiin. Hän arveli, että nyt
oli tullut Lapin vuoro menettää asukkaansa.1270
Myös keskustapuolueessa oltiin huolissaan tilanteesta. Ennen vuoden 1970
vaaleja kirjoitetussa muistelmateoksessaan Johannes Virolainen kritikoi kansanrintamahallituksen politiikkaa, joka oli jäänyt saamattomaksi kehitysalueiden
osalta. Hänen mielestään muuttoliike oli saanut huolestuttavat mitat maan pohjoisosissa, koska SDP:n teknokraatit omaksuivat väestön yksipuolista muuttoa
suosivan politiikan SKDL:n toimiessa ainoastaan äänettömänä yhtiökumppanina.
Virolainen ihmetteli, miksi kansanrintamahallitukset eivät olleet vieneet käytäntöön Virolaisen hallituksen jo hyväksymiä kehitysaluelakeja. Kehitysaluelakien
uudistus jätettiin jälleen lähelle tulevia eduskuntavaaleja. Hänen hallituksensa
politiikan jatkaminen heti vuoden 1966 vaalien jälkeen olisi merkittävästi helpottanut kehitysalueiden työllisyystilannetta. 1271 Virolainen itse oli ollut Paasion
hallituksen aikana eduskunnan puhemiehenä, joten hän oli ollut tuolloin sivussa
hallituspolitiikasta. Hallituspolitiikan realiteetit vaikuttivat nähtävästi siihen, että
Koiviston hallituksen opetusministerinä Virolainen oli äänestänyt kehitysaluerahaston perustamista vastaan.
Kansanrintamahallituksen osalta vuoden 1970 eduskuntavaalit menivät surkeasti. Keskustapuolueen kannatus vajosi 17 prosenttiin ja paikkamäärä 36 kansanedustajaan. Keskustapuolueessa tappion syynä nähtiin puolueen mukanaolo
Koiviston hallituksessa. Myös maatalousministeri Martti Miettusen (kesk.) esittelemä hallituksen esitys pellonvarauskorvauksesta hämmensi puolueväkeä. Keskustapuoluetta pidettiin tästä syystä vastuullisena tehdystä ratkaisusta. Aluepoli1269
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tiikassa puolue oli kokenut epäonnistumisia: esimerkiksi Rautaruukki laajensi
toimintaansa Raahen sijasta Hämeenlinnaan. Sosiaalidemokraatit olivat vastustaneet muitakin aluepoliittisia suurinvestointeja, ja hallituksessa oli ollut yritysvihamielinen ilmapiiri.1272 Veikko Vennamo piti SMP:n vaalivoiton taustatekijöinä
maaseudun suuria talousvaikeuksia 1960-luvulla ja erityisesti Koiviston I hallituksen kehitysalueiden autioittamispolitiikkaa.1273
Myös SDP:ssä oli tyytymättömyyttä tappiollisten vaalien jälkeen. SDP:n puolueneuvostossa kehitysalueiden edustajat pitivät rakennemuutosta liian nopeasti ja
rajusti toteutettuna, vaikka se olikin sinänsä välttämätöntä. Esimerkiksi Lapissa
lisääntyvä muuttoliike aiheutti turvattomuuden tunnetta alueen ihmisten keskuudessa. Pohjois-Karjalassa toivottiin SDP:n aktivoituvan kehitysaluepolitiikassa,
koska siellä kärsitty vaalitappio ei johtunut muuttoliikkeestä vaan tyytymättömyydestä kehitysalueiden ja teollistuneiden alueiden elintasoeroa kohtaan.1274
Vaalien jälkeen käydyissä hallitusneuvotteluissa yhä kasvava siirtolaisuus
nousi esille. Ahti Karjalainen arvioi, että vuonna 1970 tulisi muuttamaan ainakin
25 000 ihmistä, vaikka maassa vallitsi korkeasuhdanne. Erityisesti PohjoisSuomesta muuttajia oli ollut paljon, joten alueen työttömyys oli helpottunut. Etelä-Suomea saattoi uhata työvoimapula, jos muutto jatkuisi yhtä voimakkaana.
Työttömyysaste tulisi Karjalaisen arvion mukaan laskemaan jopa yhteen prosenttiin vuoden 1970 aikana. Jotta työvoimapula ei pääsisi yllättämään, Karjalainen
piti kehitysaluerahaston perustamista erittäin tärkeänä. Kalevi Sorsa ei innostunut
ajatuksesta. Hän totesi, ettei varsinaiselle kehitysaluepolitiikalle ollut tarvetta,
koska luonnollista kehitystä ei kannattanut yrittää pysäyttää.1275 Tappiolliset vaalit
eivät olleet juuri muuttaneet mielialoja. Keskustapuolueessa haluttiin aktiivisia
toimia maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi. SDP:n ajatuksena oli yhä rakennemuutoksen kiihdyttäminen.
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Vaalien jälkeen käydyissä hallitusohjelmaneuvotteluissa keskustapuolue vaati
syrjäseutujen ja kehitysalueiden olojen parantamista. Käytännössä tämä tarkoitti
sitä, että tulevan hallituksen oli edistettävä pientä ja keskisuurta yrittäjätoimintaa,
budjettiin oli palautettava määräraha pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle
myönnettäviin halpakorkoisiin lainoihin, ja hallituksen oli tehostettava kehitysaluepolitiikkaansa. Tähän liittyivät kehitysaluerahaston perustaminen, kehitysalueiden ammattikoulutuksen tehostaminen, kaivostoiminnan ja yritysten yleisten
toimintaedellytysten parantaminen esimerkiksi tariffipolitiikkaa muuttamalla.
Kaikkein vaikeimmille alueille hallituksen oli laadittava maatalouspolitiikan osalta erityisohjelma. Myös siirtolaispolitiikka nousi esille ohjelmaluonnoksessa.
Työvoiman värväykseen tuli kiinnittää huomiota, jotta se tapahtuisi viranomaisten
välityksellä, ja Ruotsiin jo muuttaneita olisi pyrittävä saamaan takaisin Suomeen.1276
Keskustapuolueen ehdottamat seikat tulivat myös varsinaiseen hallitusohjelmaan, jossa oli mukana esimerkiksi kehitysaluerahaston perustaminen. Vuosittain
sen käyttöön varattiin 100 miljoonan markan määräraha. Hallitusohjelmaan tuli
myös keskustapuolueen vaatimus budjettiin varatusta lainoitusmäärärahasta pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle.1277 Tärkeitä tukimuotoja olivat investointien
korkotuki ja vuodesta 1973 kehitysalueella valmistettujen tuotteiden kuljetustuki.1278 Tehtyjen ratkaisujen myötä kehitysalueiden elinkeinoelämän kehittäminen
sai vakiintuneet muodot ja muuttoliike Ruotsiin rauhoittui ainakin 1970-luvun
alkuvuosina.
Aron esittämä ajatus oikea-aikaisesta aktiivisesta työvoimapolitiikasta voidaan
kyseenalaistaa, sillä voimakas siirtolaisuus ilmaisee ainakin osittaista epäonnistumista harjoitetussa politiikassa. Missään tapauksessa kyse ei ollut oikeaaikaisesta ratkaisusta. Maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen tähtäävät
toimet olivat viivästyneet toistuvien poliittisten kiistojen takia. Työvoiman liikkuvuuden helpottaminen lisäsi maastamuuttoa räjähdysmäisesti, kun osa Suomen
väestöstä lähti hakemaan parempaa tulevaisuutta Ruotsista. Tämä yllätti kansanrintamahallituksen. Vuoden 1970 eduskuntavaalien jälkeen kehitysalueiden ongelmiin alettiin suhtautua vakavasti, koska työvoimapula näytti todellisuudelta.
1276

Ehdotus hallituksen ohjelmaksi 30.6.1970. A. Kjl. Mf 327. TA.
Karjalaisen II hallituksen ohjelma ja Karjalaisen II hallituksen julkilausuma. Hakovirta − Koskiaho 1973, 316, 321.
1278
Viita 2002, 300–301; Vartiainen 1998, 4–5; myös Aro 2007, 159.
1277

347

Muuttoluvut Ruotsiin osoittivat, että jotakin oli tehtävä, sillä Suomi oli muuten
vaarassa menettää suuren osan työvoimastaan pysyvästi Ruotsiin.
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6

Elinkeinojen monipuolistuminen jää
haaveeksi

Tässä tutkimuksessa selvitin suomalaisten puolueiden maaseudun elinkeinojen
kehittämispolitiikkaa vuosina 19511970. Lähteinäni olivat neljän suurimman
puolueen eli Maalaisliitto-Keskustapuolueen, Kansallisen Kokoomuksen, Suomen
Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) keskeisten toimielinten pöytäkirjat. Toisena keskeisenä lähdeaineistona
olivat valtiopäiväasiakirjat. Niiden avulla pyrkimykseni oli luoda kokonaiskäsitys
jälleenrakennuskauden jälkeisestä elinkeinopolitiikasta maaseudun elinkeinojen
kehittämisen osalta.
Jälleenrakennuskauden aikana jouduttiin ratkaisemaan vaikeita taloudellisia
ja yhteiskunnallisia ongelmia. Suomen ja Neuvostoliiton väliseen välirauhansopimukseen sisältyivät muun muassa sotakorvausten maksaminen, asevoimien
nopea kotiuttaminen ja poliittinen suunnanmuutos sisä- ja ulkopolitiikassa. Lapin
jälleenrakentaminen sodan jäljiltä ei helpottanut tilannetta.
Puoluekentässä tapahtui suuri muutos, kun sodan jälkeen Suomessa sallittiin
kommunistien toiminta. Tämä johti SKDL:n perustamiseen ja lisääntyneeseen
kilpailuun maaseudun äänistä. Kommunistien toiminta oli kytköksissä Neuvostoliiton Kommunistiseen Puolueeseen, joten kylmän sodan ilmapiiriin kuulunut
ideologinen kilpailu levisi myös Suomeen. Tämä vaikutti suuresti suomalaiseen
yhteiskuntaan ja erityisesti poliittiseen kulttuuriin.
Talouselämälle asetettiin suuria vaatimuksia, jotta sodan aiheuttamat menetykset saataisiin korjattua. Valtion asema talouselämässä oli kasvanut jo toisen
maailmansodan aikana, ja nyt rauhan oloissa valtion ohjaava ote talouselämässä
jäi vahvaksi. Syynä tähän oli esimerkiksi halu onnistua sotakorvausten maksussa,
johon tarvittiin valtion voimakasta panostusta. Suuri osa Suomen tuotantokapasiteetista käytettiin jälleenrakennukseen ja sotakorvausten maksamiseen, joten
Suomessa ei ollut resursseja voimakkaaseen teollistamiseen. Ratkaisuksi valittiin
maatalouden lisääminen laajan asutustoiminnan avulla. Ensisijaisena tavoitteena
oli saada siirtoväki asutettua ja samalla turvattua Suomen elintarvikeomavaraisuus. Myös rintamamiehet pyrittiin saamaan nopeasti tuottavaan työhön. Seurauksena oli suomalaisen maatalouden pientilavaltaistuminen entisestään, mutta yhteiskuntarauha saatiin säilytettyä.
Suomessa valtaosa väestöstä asui vielä 1950-luvulla maaseuduksi luokiteltavalla alueella. Maaseudun kasvavien työttömyysongelmien lisäksi suurten ikäluokkien työllistämis- ja koulutuskysymykset merkitsivät 1950-luvun kuluessa
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puolueiden ohjelmille suuria muutospaineita. Tämän takia puolueet kiinnittivät
erityistä huomiota maaseudun väestöön, koska maaseudun nuorison saaminen
puolueen kannattajaksi kasvattaisi puolueen poliittista vaikutusvaltaa.
Suomalaisen demokratian ohjelmallinen ote oli vahvistumassa vuoden 1958
eduskuntavaalien lähestyessä, kun puolueet maalaisliittoa lukuun ottamatta olivat
uudistaneet puolueohjelmiaan suurten ikäluokkien työllisyyskysymyksen ja maaseudun työttömyysongelmien paineessa. Puolueiden todellinen tarkoitus oli kasvattaa vaalikannatustaan, mutta eduskuntaan valittujen edustajien oli myös huolehdittava yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ohjelmauudistusten myötä ainakin näytti
siltä, että puolueilla oli todellinen pyrkimys tarttua jollakin tavalla maaseutua
uhkaavaan työttömyysongelmaan. Pysyminen entisessä politiikassa tarkoitti väistämättä työttömyyden voimakasta lisääntymistä, kun suuret ikäluokat kokonaisuudessaan tulisivat 1960-luvulla työikään ja maaseudun liian pienet tilat osoittautuisivat ihmisten toimeentulon osalta riittämättömiksi.
Puolueohjelmissa pyrittiin vastaamaan maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen puolueen ideologialle ominaisella tavalla. Kokoomuksessa lähtökohtana
olivat yksityisen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden korostaminen. Vasemmistopuolueiden ohjelmissa perusajatuksena oli valtiojohtoisen teollistamisen tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntäminen. Kansandemokraateilla valtiojohtoinen teollisuuspolitiikka ja ulkomaankauppa itäblokin kanssa korostuivat sosiaalidemokraatteja voimakkaammin. Myös pienviljelijäpolitiikka pysyi tärkeänä SKDL:n ohjelmassa. Maalaisliitto ei ohjelmaansa uudistanut.
SDP:n vuoden 1957 puoluekokous oli vedenjakaja monella tavalla puolueen
historiassa. SDP onnistui yksimielisesti hyväksymään talousohjelman, jossa korostettiin maan teollistamista. Puoluekokouksessa ei päästy kuitenkaan yksimielisyyteen henkilövalinnoista, joten puolue jakaantui tämän jälkeen Väinö Leskisen
ja Väinö Tannerin enemmistösosiaalidemokraatteihin eli leskisläisiin ja Emil
Skogin ympärille ryhmittyneisiin skogilaisiin. Puoluehajaannuksen tapahduttua
SDP keskittyi julkisuudessa teollistamispolitiikkaan ja jätti pienviljelijäpolitiikan
vähemmälle huomiolle. Valinta tarjosi muille puolueille mahdollisuuden hyödyntää SDP:n hajanaisuutta. Esimerkiksi aktiivinen pienviljelijäpolitiikka näytti tarjoavan maalaisliitolle ja kansandemokraateille konkreettisen mahdollisuuden
lisätä kannatustaan pienviljelijäväestön keskuudessa sosiaalidemokraattien kustannuksella.
Vuoden 1958 eduskuntavaalit olivat uudistettujen ohjelmien testi, ja ohjelmansa uudistaneet SKDL ja kokoomus saavuttivat vaalivoiton. SDP kärsi vaalitappion huolimatta teollistamispainotteisesta ohjelmauudistuksestaan. Syynä tap350

pioon olivat puoluetta hajottavat henkilöristiriidat ja maaseudun pienviljelijöiden
epävarmuus puolueen maatalouspolitiikasta. Maalaisliitto kärsi vaalitappion, ja
puolueen äänisaalis väheni erityisesti Pohjois-Suomessa. Tappion syynä puolueessa pidettiin lisääntynyttä maaltamuuttoa.
Vaalien jälkeen Suomeen syntyi laajapohjainen enemmistöhallitus  Fagerholmin III hallitus. Hallituksella oli edessään suuret haasteet: työttömyys maaseudulla kasvoi ja muuttoliike Ruotsiin oli vilkastumassa. Hallitusneuvottelujen yhteydessä puolueet onnistuivat saamaan aikaan perusteellisen hallitusohjelman,
jolla oli tarkoitus muuttaa elinkeinopolitiikkaa maatalouspainotteisuudesta teollisuusmyönteisemmäksi. Ohjelmassa yhdistyivät SDP:n valtiojohtoinen teollisuuspolitiikka, kokoomuksen yrittäjäpainotteinen ote, maalaisliiton vahva asema maatalouspolitiikassa ja sen positiivinen suhtautuminen sekä valtiojohtoiseen teollisuuspolitiikkaan että yrittäjyyteen.
Hallituksella oli siis kaikki mahdollisuudet ratkaista maata uhkaava työttömyys, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Hallitus joutui eroamaan ennennäkemättömän sisä- ja ulkopoliittisen painostuksen jälkeen. Hallituksella ei ollut presidentin tukea takanaan, mikä olisi ollut välttämätöntä hallituksen kohdattua Neuvostoliiton taholta voimakasta painostusta. SDP:n hajoaminen kahteen leiriin
tarkoitti käytännössä sitä, ettei ammattiyhdistysliike enää ollut SDP:n puolueenemmistön hallussa. Tämän seurauksena ammattiyhdistysliike ja SDP:n vähemmistöön jääneet olivat vaa'ankielen asemassa, ja presidentti Urho Kekkonen epävarmana asemastaan tarttui tilaisuuteen. Nähtävästi hänen tavoitteenaan oli estää
vahvan koalition syntyminen seuraavia presidentinvaaleja silmällä pitäen.
Ulkopoliittisen syihin vedoten Fagerholmin III hallitus joutui eroamaan lyhyen taipaleen jälkeen. Enemmistöhallituksen kaatuminen merkitsi pitkäkestoista
vaikutusta Suomessa harjoitettuun hallituspolitiikkaan. Tapahtumasarja järkytti
suuresti puolueiden välisiä suhteita ja romutti orastavan ohjelmallisen politiikan,
jossa elinkeinopolitiikka olisi ollut vahvassa asemassa. Fagerholmin III hallituksen ohjelma oli ollut perusteellinen mutta hallituksen toimiaika niin lyhyt, ettei se
kyennyt muuttamaan maaseudun elinkeinopolitiikkaa monipuolisemmaksi. Yöpakkasten jälkeinen epänormaali tila suomalaisessa hallituspolitiikassa johti maaseudun kehittämislinjausten jäämiseen taka-alalle.
Yöpakkas- ja noottikriisin tärkein elinkeinopoliittinen vaikutus oli se, että
hallituspolitiikassa olennaisimmaksi piirteeksi tuli hallitusohjelmien asemasta
ulkopoliittinen luotettavuus: toisin sanoen Neuvostoliitosta saatu hyväksyntä.
Näkemykseni mukaan tämä vääristi suomalaista poliittista kulttuuria pitkäksi
aikaa. Ennen vuoden 1958 vaaleja suomalaisilla puolueilla oli ollut selkeää pyr351

kimystä ajanmukaistaa ohjelmiaan ja liittää niihin myös käytännön tavoitteita.
Fagerholmin III hallituksen ohjelmassa oli ollut myös voimakas ohjelmallinen ote
aikaisempiin verrattuna. Hallituksen taival jäi ulkopoliittisen kriisin takia lyhyeksi
ja samalla ohjelmallinen politiikka unohdettiin. Tilalle tuli poliittinen tarkoituksenmukaisuus, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että puolue- ja vaaliohjelmat tehtiin tavoitellen puolueelle mahdollisimman suurta kannatusta. Tarkoitus ei ollut
tarjota äänestäjille todellisia vaihtoehtoja. Fagerholmin III hallituksen jälkeen
hallitusratkaisuksi muodostui maalaisliiton vähemmistöhallitus, jota skogilaisten
hallussa ollut ammattiyhdistysliike tuki. Sukselaisen I hallitus ei saanut läpi suunnitelmiaan, ja yritykset laajentaa hallituspohjaa kilpistyivät sosiaalidemokraattien
vastustukseen.
Toinen merkittävä seuraus yöpakkasista oli Johannes Virolaisen (ml.) kohtalo.
Hänen uransa käännekohtana voidaan pitää mukanaoloa yöpakkashallituksessa,
sillä se teki hänestä epäluotettavan Urho Kekkosen ja Neuvostoliiton silmissä.
Tämä tarkoitti maalaisliiton ohjelmallisen pääideologin joutumista syrjään suomalaisessa politiikassa juuri silloin, kun hänen maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen tähtääviä ohjelmiaan olisi tarvittu. Virolaisen joutuminen ulkopoliittisesti arveluttavaksi henkilöksi heikensi hänen mahdollisuuksiaan saada koko
maalaisliitto ohjelmallisen elinkeinopolitiikkansa taakse. Virolaisen kanssa maalaisliiton suunnasta taisteli 1950-luvulta lähtien puolueeseen muodostunut K-linja,
joka suhtautui Neuvostoliittoon suopeasti ja oli lähellä kansandemokraattien valtiojohtoista elinkeinopolitiikkaa. Virolaisen lyhyeksi jääneellä pääministerikaudella 1960-luvulla elinkeinojen monipuolistamispolitiikassa oltiin jo myöhässä.
Ulkopolitiikka kietoutui yöpakkasten jälkeen kiinteästi hallituspolitiikkaan ja
vaikutti vielä presidentinvaaleihin vuoden 1961 noottikriisin muodossa. Presidentti Kekkonen sai noottikriisin jälkeen presidentinvaaleissa kokoomuksen tuen
taakseen, ja puolue pääsi takaisin hallituskuvioihin. Ensin kokoomus oli mukana
Karjalaisen I hallituksessa ja toisen kerran Virolaisen hallituksessa. Karjalaisen I
hallitus ilmoitti julkisesti pyrkimyksistään jatkaa asutustoimintaa, vaikka suurten
ikäluokkien työllistämisessä olisi vaadittu nopeaa suunnanmuutosta. Elinkeinojen
monipuolistamisen puolesta hallitus teki tärkeän päätöksen, kun se asetti Martti
Miettusen johtaman komitean pohtimaan kehitysalueiden kehittämistä. Sen työhön perustuivat Virolaisen hallituksen valmistelemat kehitysaluelait.
Puolueiden harjoittamalla elinkeinopolitiikalla oli erilaisia tavoitteita. Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen keskittyi aluksi Pohjois-Suomeen, jonka
elinkeinoelämän kehittämisestä vallitsi 1950-luvulla melko vahva yksimielisyys,
mutta toimintamallit erosivat puolueittain. Voimakkaimmin kysymystä piti esillä
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maalaisliiton johtohenkilö Urho Kekkonen. Pääministerinä hän innostui PohjoisSuomen teollistamisajatuksesta. Vielä vuoden 1950 presidentinvaalikampanjassa
Kekkonen oli lietsonut vastakkainasettelua maatalouden ja teollisuuden välille,
mutta jo kirjassaan Onko maallamme malttia vaurastua? Hän irtautui maalaisliiton peruslinjasta. Mistään puolueesta ei tukea Kekkoselle tullut. Maalaisliitossa
ihmeteltiin maalaisliittolaisen pääministerin teollistamisintoa. SDP ärsyyntyi, kun
Kekkonen tunkeutui puolueen teollistamispolitiikan alueelle. Kokoomuksessa
Kekkosen ajatuksia pidettiin hiipivänä sosialismina, koska hän korosti teoksessaan Pohjois-Suomen teollistamista valtion johdolla. SKDL ei kommentoinut
Kekkosen kirjaa millään tavalla, vaikka puolueen pyrkimyksenä oli nimenomaan
valtiojohtoinen teollistamispolitiikka. Kansandemokraatit eivät halunneet tukea
julkisesti porvaripoliitikon näkemyksiä teollistamisen aloittamisesta, varsinkin
kun Kekkosen esittämät toimet suuntautuivat kansandemokraattien keskeisille
kannatusalueille.
Maalaisliitto oli hallitusvastuussa koko 1950- ja 1960-luvun ajan. Se pyrki
maksimoimaan yöpakkasten ja noottikriisin myötä saavuttamansa aseman ainoana
ulkopoliittisesti uskottavana puolueena. Puolueen politiikassa yhdistyivät maatalouspolitiikka, yrittäjävetoinen elinkeinopolitiikka ja myönteinen suhtautuminen
valtiojohtoiseen elinkeinotoimintaan varsinkin maaseudulla. Jo 1950-luvulla maalaisliitto alkoi profiloitua maaseudun elinkeinojen monipuolistajana, vaikka puolue oli ensisijaisesti viljelijäväestöön nojaava porvaripuolue. Elinkeinojen yksipuolisuudesta johtuvan työttömyyden maalaisliitto pyrki ratkaisemaan pienteollisuuden ja valtakunnansuunnittelun avulla. Puolueen johtavista poliitikoista Johannes Virolainen oli aktiivinen pienteollisuuden puolestapuhuja ja mukana valtakunnansuunnittelun organisoinnissa. Valitulla linjauksella maalaisliitossa haluttiin erottautua sosiaalidemokraattien teollistamispolitiikasta. Maalaisliittokeskustapuolue muuttui tutkimusajanjakson aikana yksipuolisesta maataloustuottajien etujen puolustajasta koko Suomen elinkeinoelämän kehittämistä vaativaksi
puolueeksi.
Maalaisliitto pyrki laajentamaan pienteollisuutta ja parantamaan puunjalostusteollisuuden raaka-aineen hankintaolosuhteita, jolloin maaseudulle olisi tullut
työpaikkoja hakkuiden muodossa. Maalaisliitto myös kannatti puunjalostustehtaiden rakentamista sisämaahan lähelle raaka-ainevaroja. Tämä maalaisliiton politiikka sai vastaansa suuret metsäyhtiöt ja puolueista erityisesti kokoomuksen.
SKDL kannatti tehtaiden rakentamista, jos ne olisivat valtion omistamia. Sosiaalidemokraatit vastustivat puunjalostusteollisuuden laajennushankkeita, koska he
pitivät niitä maalaisliiton yrityksenä sitoa maaseudun väestö kotiseuduilleen.
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Kun maalaisliitto saavutti presidentti Kekkosen johdolla ulkopolitiikan osalta
johtavan aseman, muut puolueet eivät juuri tukeneet maalaisliiton harjoittamaa
politiikkaa. Maalaisliitto pyrki myös hyödyntämään hyviä idänsuhteita maaseudun elinkeinojen kehittämisessä. Tämä kävi ilmi esimerkiksi Pohjois-Karjalan
teollistamisen osalta. Ulkopoliittisista syistä johtuen maalaisliitto ei tukenut yksimielisesti puolueen pääministerin V. J. Sukselaisen Kirkkoniemen tehtaan perustamissuunnitelmia, koska se olisi ollut liian vaarallinen idänsuhteiden kannalta.
Toisaalta hanke olisi ollut yhteispohjoismaisen yhteistyön avaus Pohjoiskalotin
elinkeinoelämän monipuolistamiseksi, joten se sai kannatusta sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen taholta. Yöpakkasten jälkeen erityisesti sellaiset hankkeet,
joissa oli kytköksiä Neuvostoliittoon, saatiin toteutettua yksimielisemmin kuin
muut maalaisliiton suunnitelmat. Puolueet eivät halunneet leimautua neuvostovastaisiksi.
Erityisesti metalliteollisuuden laajennushankkeissa Neuvostoliiton vaikutus
näkyi selvästi, kuten terästehtaan rakentamisessa Raaheen. Yhtenä osatekijänä
sijoituskysymyksessä oli Pohjois-Suomen teollisuudelle myönnetyt verohelpotukset, joiden ansiosta tehdas kannatti sijoittaa Raaheen. Alue oli yksi pahimmista
työttömyyden vaivaamista alueista Oulun läänissä. Metalliteollisuuden laajennushankkeet saivat suurta kannatusta äärivasemmistossa, koska se pyrki toteuttamaan
Neuvostoliiton toiveita taloudellisen yhteistyön tiivistämisestä Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Tämän takia kokoomus vastusti metalliteollisuuden laajennushankkeita ja verhosi vastustuksen epäilyksiin tehtaan kannattavuudesta.
Maalaisliitto uudisti ohjelmaansa muita puolueita myöhemmin vasta yöpakkaskriisin jälkeen. Maalaisliiton 1960-luvun ohjelman keskeinen tavoite oli monipuolistaa maaseudun elinkeinoja, jolloin maaltapako olisi vähentynyt. Maatalous- ja teollisuuspolitiikan kompromissina ohjelmaan tulivat vajaatyöllisyysalueiden teollistaminen ja erilaiset hajasijoitustoimet, joilla maaseudun asukkaat olisivat hankkineet toimeentulonsa synnyinseuduillaan. Ohjelman avulla yritettiin
saada maaseudun äänestäjäkunta pysymään kotiseudullaan äänestämässä maalaisliittoa. Maalaisliiton teollistamispolitiikassa valtiojohtoisuus vahvistui ohjelmamuutoksen myötä, mutta puolue korosti yhä pienteollisuutta vasemmistopuolueita
selkeämmin.
Kun maalaisliitto muutti nimensä keskustapuolueeksi ja lähti mukaan kansanrintamahallitukseen, osa puolueen pienviljelijä- ja yrittäjäkannattajista siirtyi
äänestämään muita puolueita: pienviljelijät äänestivät Suomen Maaseudun Puoluetta ja yrittäjät kokoomusta. Vasemmistoyhteistyö ja irrottautuminen perinteisestä
pienviljelijä- ja asutuspolitiikasta muuttivat aikaisemmin maalaisliitto354

keskustapuoluetta äänestäneiden äänestyskäytöstä ja selittivät osaltaan puolueen
kärsimää suurta vaalitappiota vuoden 1970 vaaleissa.
Sosiaalidemokraatit aloittivat jo varhain politikoinnin teollistamisen puolesta
ja tekivät myös konkreettisia aloitteita. Niistä tärkein lienee teollistamiskomitean
asettaminen 1940-luvun lopulla. Pientilavaltaisen maatalouden kykyä työllistää
maaseudun väestöä puolueessa alettiin epäillä jo 1940-luvun lopulla. Sosiaalidemokraatit olivat tässä vaiheessa kiinnostuneita teollisuuden lisäämisestä, ja Fagerholmin I hallitus asetti teollistamiskomitean selvittämään Suomen teollistamisedellytyksiä. Tarve monipuolistaa elinkeinoja oli mitä ilmeisin, mutta kysymys politisoitui voimakkaasti jo 1950-luvun alussa. Puolueiden ja yksittäisten
henkilöiden valtapoliittiset tavoitteet kietoutuvat elinkeinopoliittisiin kysymyksiin,
joten kansan hyväksi tapahtuvat ponnistelut saivat väistyä poliittisten valtapyrkimysten edessä. Näin kävi jo vuoden 1950 presidentinvaalien yhteydessä, jolloin
maalaisliiton presidenttiehdokas Urho Kekkonen pyrki lisäämään vastakkainasettelua maatalouden ja teollisuuden välille. Hän käytti samoihin aikoihin valmisteilla ollutta teollistamiskomitean mietintöä lyömäaseena sosiaalidemokraatteja vastaan.
SDP:n teollistamispolitiikassa valtiojohtoinen teollistamispolitiikka pysyi
keskeisenä teemana koko tutkimusajanjakson ajan. Sosiaalidemokraatit onnistuivat hyväksymään yksimielisesti teollistamisohjelman vuoden 1957 puoluekokouksessa, mutta puolueen hajaannuksen tapahduttua pienviljelijäpolitiikkaa kuului
voimallisemmin puolueen vähemmistön eli skogilaisten ja myöhemmin TPSL:n
poliittiseen retoriikkaan. SDP:n enemmistö suuntautui enemmän teollistamispolitiikkaan ja 1960-luvun lopulla erityisesti Ruotsin mallin mukaiseen kasvukeskuspolitiikkaan. Vuoden 1966 vaalivoiton jälkeen puolue alkoi suhtautua myönteisemmin myös yksityiseen teollisuuteen. Tästä huolimatta kansanrintamahallitus
harjoitti voimaperäistä valtiojohtoista teollisuuspolitiikkaa. SDP pyrki teollisuuspolitiikallaan läntisille markkinoille, mikä tuli ilmi esimerkiksi terästehdassuunnitelmien ja Kirkkoniemen puunjalostushankkeen yhteydessä.
SKDL oli aina vuoteen 1966 saakka hallituspolitiikan ulkopuolella, koska sen
harjoittama politiikka oli tiukasti kommunistisen puolueen ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. SKDL korosti yksipuolisesti valtion vahvaa roolia elinkeinoelämässä ja luotti Neuvostoliiton kanssa käytävään ulkomaankauppaan. Puolueen suurin
jäsenjärjestö SKP ei uskonut teollistamisen onnistumiseen vallitsevan järjestelmän oloissa puolueen tavoitteiden mukaisesti.
SKDL pyrki elinkeinopolitiikallaan toteuttamaan puolueen aatteellisia tavoitteita. Kansandemokraatit olivat myös valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan kannalla,
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mutta erotuksena sosiaalidemokraateista heidän tavoitteenaan oli idänkaupan
vahvistaminen. Samoin metalliteollisuuden suosimisessa oli kyse Neuvostoliitosta
tulleiden ajatusten viemisestä käytäntöön. Suuntaus oli alkanut jo sotakorvauksista, ja idänkauppa voimistui entisestään 1960-luvun kuluessa. Samanaikaisesti
Suomi pyrki solmimaan kauppayhteyksiä myös läntisille markkinoille, mutta
tähän suuntaukseen kansandemokraatit suhtautuivat kielteisesti. SKDL korosti
pienviljelijäpolitiikkaa siihen saakka, kunnes kansanrintamahallituksessa se myötäili melko pitkälle sosiaalidemokraattien näkemyksiä maatalouden rationalisoimistarpeesta. Puolueen mukanaolo hallituksessa tarkoitti valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan vahvistumista, joten osa teollisuuslaitoksista sijoitettiin myös kehitysalueille. Tämä ei ollut maalaisliitto-keskustapuolueelta porvarihallituksessa
onnistunut.
Kokoomuksen saavuttama vaalikannatus ei riittänyt eduskunnassa merkittäviin uudistuksiin. Kokoomus oli koko tutkimusajanjakson ajan yksityisen yrittäjyyden puolestapuhuja ja pyrki vastustamaan valtion roolin kasvattamista talouselämässä. Kokoomus oli kuitenkin lähes koko 1950-luvun hallituspolitiikan ulkopuolella ja pääsi hallitukseen vain 1960-luvun alkuvuosina. Puolueen vaikutuksesta kehitysaluepolitiikka oli 1960-luvun porvarihallituksissa vapaaseen yrittäjyyteen perustuvaa, ja uusien yritysten perustamista pyrittiin vauhdittamaan verohelpotuksilla. Kokoomus oli myös kiinnostunut maatalouspolitiikasta, mutta
pienviljelijät eivät kuuluneet puolueen pääasiallisiin kannattajiin. Kokoomus
jätettiin vuoden 1966 vaalien jälkeen hallituksen ulkopuolelle, ja oppositiotaival
jatkui aina vuoteen 1987 saakka.
Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen oli aluksi keskittynyt PohjoisSuomen kehittämiseen, koska se oli maamme vähiten kehittyneitä alueita ja kärsinyt suuresti Lapin sodan tuhoista. Maataloudella ei siellä ollut ilmasto-olojen
takia mahdollisuuksia loputtomiin työllistää väestöä. Pelkkä Pohjois-Suomen
kehittäminen laajeni 1960-luvulla suurempia alueita käsittäväksi kehitysaluepolitiikaksi, mutta samalla yksimielisyys niiden kehittämisestä rapistui. Erityisesti
Virolaisen hallitus pyrki aktiivisiin toimin maaseudun elinkeinojen kehittämisessä.
Kyseinen porvarihallitus ei kuitenkaan saanut maalaisliiton hajanaisuuden takia
riittävää poliittista tukea toteuttaakseen Fagerholmin III hallituksen aloittamia
elinkeinopolitiikan monipuolistamissuunnitelmia. Kehitysaluepolitiikan osalta
kokoomuksen läsnäolo hallituksissa näkyi siten, että hallituspolitiikassa pyrittiin
yrittäjävetoisempaan elinkeinopolitiikkaan valtionyhtiöiden asemasta.
Sosiaalidemokraattien katkeruus Fagerholmin III hallituksen kaatumisesta ja
ammattiyhdistysliikkeen joutumisesta skogilaisten käsiin teki elinkeinopolitiikan
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harjoittamisen hankalaksi. SDP alkoi vielä lähentyä kansandemokraatteja, joten
puolueiden yhteinen voima riitti hankaloittamaan merkittävästi Virolaisen hallituksen suunnitelmia kehitysalueiden olojen parantamiseksi. Tässä vaiheessa olisi
tarvittu poliittista yksimielisyyttä ohjelmallisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi, mutta yksimielisyys hautautui poliittisten kiistojen alle.
SDP ei päässyt yöpakkaskriisin jälkeen kahdeksaan vuoteen hallitusvastuuseen. Kun Väinö Tanner luopui SDP:n johdosta ja uusi puoluejohto sai parannettua suhteitaan Neuvostoliittoon, puolue pääsi jälleen mukaan hallitukseen vuoden
1966 eduskuntavaalien hyvän tuloksen myötä. Tämän jälkeen aloitettiin maataloustuotannon sopeuttaminen kulutusta vastaavaksi ja pyrittiin tilakoon kasvattamiseen. Ositusrajoitusten ja pellonvarausjärjestelmän myötä maaseudun nuorisolle
kävi selväksi, ettei maataloudesta töitä löytyisi.
Vuoden 1966 jälkeen muutos toteutettiin nopealla aikataululla ilman korvaavia työpaikkoja, joita Johannes Virolainen oli yrittänyt saada aikaan porvaripuolueiden kehitysaluepolitiikan muodossa. Kansanrintamahallituksen ratkaisu oli
voimakas valtiojohtoinen teollistamispolitiikka ja kehitysaluepolitiikan muuttuminen kasvukeskuspolitiikaksi. Samalla ihmisten muuttoa pyrittiin helpottamaan.
Seurauksena oli maaseudun muuttoliikkeen voimistuminen kaupunkeihin ja siirtolaisuuden lisääntyminen Ruotsiin. Huimiin mittoihin kasvanut muutto Ruotsiin
havahdutti huomaamaan kasvukeskuspolitiikan ja muuttoa edistävän linjauksen
huonot puolet: vaarana olivat sekä maaseudun tyhjeneminen että työvoimapula
eteläisessä Suomessa. Tämän takia vuoden 1970 vaalien jälkeen kehitysaluepolitiikka sai Kehitysaluerahaston myötä vakiintuneita piirteitä. Uuden suuntauksen
myönteiset vaikutukset olivat helpommin saavutettavissa, kun maaseudun liikaväestö oli muuttanut joko maalta kaupunkeihin tai siirtolaiseksi Ruotsiin.
Puolueiden erilaiset maaseudun kehittämistoimet olivat tähdänneet periaatteessa
samaan päämäärään eli elinkeinojen monipuolistamiseen. Maaseudun elinkeinojen kehittäminen politisoitui voimakkaasti, vaikka periaatteessa kehittämistarpeesta vallitsi yhteisymmärrys. Puolueet yrittivät maksimoida omaa vaalikannatustaan. Maalaisliitto-keskustapuolueen ja kansandemokraattien keskeisille kannatusalueille Pohjois-Suomeen saatiin erilaisten edistämistoimien myötä teollisuuslaitoksia enemmän kuin esimerkiksi sosiaalidemokraattien kannatusalueelle
Pohjois-Karjalaan. Myös puolueiden sisäiset erimielisyydet hidastivat maaseudun
elinkeinojen monipuolistumista. Jopa yksittäisten tehtaiden perustaminen oli hankalaa, sillä puolueet pyrkivät estämään kilpailevat hankkeet ja saavuttamaan omien suunnitelmiensa onnistumisen myötä positiivista julkisuutta.
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Maaseudun elinkeinopolitiikan kehittämisessä puolueiden ratkaisumallit olivat varsin kaukana toisistaan, joten Suomen politiikan konsensushakuisuutta voidaan tältä osin kyseenalaistaa. Yksimielisyys vallitsi siitä, että jotain olisi tehtävä.
Siitä ei päästy yhteisymmärrykseen, miten maaseudun väestö todella työllistettäisiin. Vaalien lähetessä puolueet korostivat julkisessa toiminnassaan maaseudun
kehittämistä, jotta puolueet saavuttaisivat maksimaalisen poliittisen hyödyn vaalitaistelussa. Konkreettiset kehittämistoimet unohtuivat vaalien jälkeen, joten puolueen kannattajakunnan kasvattaminen oli usein tärkeämpää kuin koko yhteiskunnan järkiperäinen kehittäminen.
Suomen elinkeinopolitiikkaan saatiin mallia myös naapurimaiden toimista
maaseudun elinkeinojen kehittämisessä. Sekä Ruotsi että Norja pyrkivät kehittämään maaseutunsa elinkeinoelämää. Ruotsissa aloitettiin maatalouden rationalisointitoimet paljon Suomea aikaisemmin ja teollisuuden rakenne oli huomattavasti monipuolisempi kuin Suomessa. Ruotsin oma väestö ei riittänyt kasvavan teollisuutensa tarpeisiin, joten suomalaiset ja muista maista tulleet siirtolaiset täyttivät
Ruotsin työvoimavajausta. Erityisesti SDP otti vaikutteita Ruotsin maatalouspolitiikan rationalisoimistoimista ja kasvumyönteisestä politiikasta.
Erilaisilla kehittämistoimilla ei Suomessa saatu aikaan niin merkittävää elinkeinorakenteen muutosta teollisuusammattien suuntaan, että se olisi hidastanut
väestön poismuuttoa. Sen sijaan hyvinvointivaltion rakennustyö työllisti ihmiset
palveluammatteihin kaupungeissa ja maaseudulla. Kun kunnallis- ja valtionhallinto, terveydenhoito ja koulutus laajenivat myös maaseutukuntiin, alkoivat palveluammatit työllistää merkittävän osan maaseutukeskusten ammatissa toimivasta
väestöstä. Tämän ongelman selvittäminen ei kuulunut tutkimukseni problematiikkaan, ja se vaatisi kokonaan erillisen tutkimuksen.
On vaikea sanoa, olisiko Johannes Virolaisen tavoittelema pienteollisuusvaltainen maaseutu vähentänyt maaltapakoa. Virolaisen tavoitteena saattoi olla pelkästään kasvattaa omaa ja puolueen poliittista valtaa. Lähtisin kuitenkin siitä, että
Virolaiselle kyse oli ihmisten elinolosuhteiden parantamisesta ja siten mahdollisuudesta tulla toimeen kotiseudullaan ilman muuttopakkoa. Pienteollisuus olisi
tarjonnut työvoimavaltaisen vaihtoehdon, jolla kuntien ja valtion verotulot olisivat karttuneet hyvinvointivaltion tarpeisiin. Pienteollisuuden läpimurtoa hidastivat koko ajan pääomien puute ja yrittäjämyönteisyyden vähäisyys. Panostus valtiojohtoiseen teollisuuteen ja idänkauppaan eivät luoneet Suomeen erityisen yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.
Suomen yksipuoliset ja maailmanmarkkinavetoiset teollisuusalat ovat olleet
riippuvaisia kansainvälisistä suhdanteista. Niiden heilahtelut ovat välillä heiken358

täneet teollisuuden toimintaedellytyksiä ja lisänneet voimakkaasti työttömyyttä.
Tämä on heijastunut valtion ja kuntien verokertymään ja samalla vaikuttanut
mahdollisuuksiin ylläpitää hyvinvointivaltiota ja siihen liittyviä palveluammatteja.
Monipuolisempi elinkeinoelämä olisi tarjonnut paremman turvan kansainvälisten
talousheilahtelujen varalle ja taannut suurelle osalle kansasta turvatun toimeentulon hyvinvointivaltion rahoituspohjan ollessa vakaampi.
Tutkimusajanjaksoni aikana hyvinvointivaltio oli vasta muotoutumassa.
Suomen yhteiskunnalliset olosuhteet 1960-luvun lopulla olivat muodostuneet
sellaisiksi, että suuri osa työikäisestä väestöstä muutti pois Suomesta. Muuttoa
voidaan pitää suurena kansantaloudellisena tappiona. Suurten ikäluokkien tullessa
työikään työvoima lisääntyi voimakkaasti, ja Suomen elinkeinorakenne oli 1960luvulle tultaessa yhä maatalousvaltainen huolimatta monista kehittämisyrityksistä.
Kun siirryttiin 1970-luvulle, maaseutu oli menettänyt merkittävän osan väestöstään voimakkaan kaupunkeihin tai ulkomaille suuntautuneen muuttoliikkeen takia.
Suomen kehitysaluepolitiikka ja muut yritykset monipuolistaa maaseudun
elinkeinoelämää eivät kuitenkaan olleet turhia, vaikka tulokset olivat vaatimattomia. Maatalouspolitiikan rationalisoimistoimien myötä kehitysalueiden maatilat
alkoivat olla tuon ajan kriteerien mukaan elinkelpoisia ja tarjosivat turvatun toimeentulon omistajille. Kehitysaluepoliittisten toimien myötä myös teollisuusammateista alkoi löytyä ansiotyötä. Samalla hyvinvointivaltioon liittyvät palveluammatit levisivät vähitellen myös maaseudulle.
Epäonnistumisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että maaseudun elinkeinojen
kehittämistoimet pääsivät vauhtiin liian myöhään. Osa Suomen väestöstä muutti
Ruotsiin, koska Suomi ei kyennyt työllistämään kasvanutta väestöään riittävästi.
Näin ollen Suomessa tehdyt taloudelliset ja henkiset investoinnit siirtyivät poismuuttaneiden mukana Ruotsin kansantalouden hyväksi. Tämä olisi todennäköisesti vältetty, jos maaseudun elinkeinoelämä olisi monipuolistunut jo 1950-luvun
lopulla.

359

360

7

Summary

I analysed Finnish parties’ policies for developing sources of livelihood in rural
areas in 19511970. I used the minutes of the main organs of four parties – the
Agrarian League/Centre Party, the Coalition Party, the Finnish People’s Democratic League (SKDL) and the Social Democratic Party (SDP) – as source material.
Parliamentary documents were another important source.
The years following World War II were a period of immense change in
Finland. The country faced major social and economic challenges. The truce
agreement required payment of war reparations, rapid demobilisation of military
forces and political changes in domestic and foreign policy. The situation was not
made easier by the need to rebuild war-torn Lapland.
Major demands were placed on economic life to repair the losses caused by
the war. The state’s role in economic life had grown already during the war, and
its control over the economy remained strong during peacetime. One reason for
this was the desire to succeed in paying war reparations, which required great
effort from the state. A large share of Finland’s production capacity was used for
reconstruction and payment of war reparations, so Finland lacked the resources
necessary for robust industrialisation. As a solution, a decision was made to expand agriculture by means of extensive settlement. The primary goal was to settle
people displaced by the war and at the same time ensure Finland’s self-sufficiency
in food production. An effort was also made to quickly provide productive work
for war veterans. As a result, Finnish agriculture became even more dominated by
small farms, but social peace was preserved.
A major change occurred among the parties when, after the war, Communist
activity was allowed. This led to establishment of the Finnish People’s Democratic League and increased competition for rural votes. The Communists’ activities were linked to the Soviet Union’s Communist Party, whereupon the ideological competition that was part of the Cold War atmosphere also spread to Finland.
This greatly affected Finnish society, and especially the political culture.
The ability of small-scale agriculture to employ the rural population began to
raise doubts already in the late 1940s. At the time the Social Democrats were
interested in increasing the amount of industry, and Fagerholm’s Cabinet I appointed an industrialisation committee to analyse the prerequisites for Finland’s
industrialisation. The need to diversify sources of livelihood was most apparent,
but the question became strongly politicised already in the early 1950s. The objectives of the parties’ and individuals’ power politics became intertwined with
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questions of industrial policy, whereupon efforts expended for the good of the
people had to make way for political power ambitions. This was the case already
in connection with the 1950 presidential election, when the Agrarian League’s
candidate, Urho Kekkonen, sought to increase antagonism between agriculture
and industry. At the same time the report being prepared by the industrialisation
committee was used as a weapon against the Social Democrats.
After the 1950 presidential election, Kekkonen became prime minister; he
held the position five times between 1950 and 1956. The short-term cabinets hindered planning of a long-term industrial policy, but in spite of the repeated government crises, a certain type of continuity did exist. During this period there
were few replacements of state officials, and this balanced Finnish political life,
which was beset by the government crises; Finland basically had a market economy. Only SKDL was left out of government politics in the 1950s. It unilaterally
emphasised a strong role for the state and trusted in foreign trade with the Soviet
Union. SKDL’s inclusion in the cabinet would not have made the situation any
better. The party’s largest member organisation, SKP (Communist Party of
Finland), did not believe industrialisation would succeed according to the party’s
objectives under the conditions of the current system.
Development of rural sources of livelihood was initially focused on Northern
Finland. In the 1950s there was rather strong agreement that sources of livelihood
in the region had to be developed, but the operating models differed by party. The
question was most vehemently expressed by the Agrarian League’s leading figure,
Urho Kekkonen. As prime minister he became enthused by the idea of industrialising Northern Finland. In his 1950 presidential campaign Kekkonen still fanned
antagonism between agriculture and industry, but already in his book: Does our
country have the restraint to become prosperous? Kekkonen withdrew from the
basic tenets of the Agrarian League. None of the parties supported Kekkonen.
That an Agrarian League prime minister was enthused about industrialisation
caused wonderment in the party. SDP was displeased because Kekkonen encroached on the party’s industrialisation policy. The Coalition Party felt that because Kekkonen had emphasised state-led industrialisation of Northern Finland,
his ideas amounted to creeping socialism. SKDL did not comment on Kekkonen’s
book at all, even though the party expressly sought to institute a state-run industrialisation policy. The People’s Democrats did not want to publicly support a
non-socialist politician’s views on the initiation of industrialisation, especially
since Kekkonen’s proposed measures were directed towards the People’s Democrats’ core areas of support.
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In addition to the growing unemployment problems in rural areas, the question of employing and educating the large age groups in the 1950s placed immense pressure on the parties to revise their programmes. In the 1950s most of
Finland’s population still lived in areas classified as rural. For this reason, the
parties focused particular attention on the growing rural population, as getting the
youth in these areas to support the party would increase the party’s political influence.
The Coalition Party, SKDL and SDP renewed their political programmes before the 1958 election. The Agrarian Party did not implement renewal yet. The
parties’ programmes sought to diversify rural sources of livelihood in a manner
characteristic of party ideology. The Coalition Party’s principle was to emphasise
private business and entrepreneurship. The main idea of the leftist parties’ programmes was to exploit the possibilities offered by state-run industrialisation. The
People’s Democrats emphasised a state-run industrial policy and foreign trade
with the Eastern bloc more strongly than the Social Democrats. A smallholder
policy also remained important in SKDL’s programme.
In many ways SDP’s 1957 party conference was a watershed in the party’s
history. SDP succeeded in unanimously approving an economic programme
which emphasised the country’s industrialisation. However, the party conference
did not reach unanimity in the choice of persons; thereafter the party split into
Väinö Leskinen’s and Väinö Tanner’s majority Social Democrats and those who
grouped around Emil Skog. After the split in the party, SDP publicly focused on
its industrialisation policy and fixed less attention on its smallholder policy. This
choice offered the other parties the opportunity to exploit the dissension within
SDP. For example, an active smallholder policy appeared to offer the Agrarian
League and the People’s Democrats a concrete opportunity to increase their support among smallholders at the expense of the Social Democrats.
The programmatic approach of Finnish democracy was getting stronger as the
1958 parliamentary election drew near; the parties, with the exception of the
Agrarian Party, had renewed their party programmes under the pressure of the
question of employing the large age groups and rural unemployment problems.
The true intent of the parties was to expand their support in the election, but the
representatives elected to Parliament also had to attend to the future of society.
Along with the programme renewals, it at least seemed that the parties truly intended to in some way address the unemployment problem threatening rural areas.
Adhering to former policies unavoidably meant significant growth in unemployment, as the large age groups in their entirety would reach working age in the
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1960s and the too-small farms in rural areas would prove unable to ensure people’s livelihood.
The 1958 parliamentary election was a test of the renewed programmes, and
SKDL and the Coalition Party, which had renewed their programmes, won the
election. SDP suffered defeat despite its industrialisation-oriented programme
renewal. The reasons for the defeat were the personal conflicts that split the party
and the smallholders’ unsureness about the party’s agricultural policy. The Agrarian Party also suffered defeat, particularly in Northern Finland; increased urbanisation was considered the reason for the defeat.
After the election, a majority coalition cabinet  Fagerholm’s III Cabinet –
was formed in Finland. The cabinet faced major challenges: unemployment in
rural areas was growing and migration to Sweden was increasing. In conjunction
with the cabinet negotiations the parties succeeded in creating an exhaustive government programme which was intended to change the agriculture-oriented industrial policy to a more industry-oriented one. The programme combined SDP’s
state-run industrial policy, the Coalition Party’s entrepreneur-oriented approach,
the Agrarian Party’s strong position in agricultural policy and its positive attitude
towards both a state-run industrial policy and entrepreneurship.
Thus the government had every possibility to solve the unemployment problem threatening the country, but this did not happen. The cabinet had to resign
after unparalleled domestic and foreign political pressure. The cabinet did not
have the president’s support behind it, which would have been necessary as it
faced strong pressure from the Soviet Union. In practice, SDP’s split into two
camps meant the trade union movement was no longer under the control of SDP’s
party majority. As a result, the trade union movement and those left in SDP’s
minority held the balance of power, and President Urho Kekkonen, who was unsure of his position, grabbed the opportunity. Apparently, with an eye on the next
presidential election, his goal was to prevent the birth of a strong coalition.
Pleading foreign policy reasons, Fagerholm’s Cabinet III had to resign after a
brief term. The fall of the majority cabinet had a long-term impact on government
politics in Finland. The chain of events greatly upset relations between the parties
and scrapped the budding programmatic policy in which industrial policy would
have had a strong position. Fagerholm’s Cabinet III’s programme had been exhaustive, yet the cabinet’s term was so short it did not have a chance to diversify
the industrial policy of rural areas. As a result of the abnormal state in Finland’s
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government politics after the yöpakkaset 1279 crisis, rural development policies
were left on the back burner.
The most important impact of the yöpakkaset and note crisis on industrial
policy was that the most important characteristic of government politics was no
longer its programmes, but rather the reliability of its foreign policy – in other
words, the Soviet Union’s approval. In my view, this distorted Finnish political
culture for a long time. Prior to the 1958 election, Finnish parties had clearly
sought to update their programmes and also supplement them with practical goals.
Fagerholm’s Cabinet III’s programme also had a strong programmatic approach in
comparison with earlier programmes. Because of the foreign policy crisis, the
cabinet’s term was short and at the same time programmatic politics were forgotten. They were replaced by political expediency, which in practice meant party
and election programmes were compiled to garner as much support as possible for
the party. The purpose was not offering real alternatives to the voters.
Another significant consequence of the yöpakkaset crisis was the fate of Johannes Virolainen (Agr.). His participation in the yöpakkaset cabinet can be considered the turning point in his career, as it made him seem unreliable in Urho
Kekkonen’s and the Soviet Union’s eyes. This caused a temporary sidetracking of
the Agrarian League’s main programmatic ideology in Finnish politics exactly
when his programmes aimed at diversifying rural sources of livelihood would
have been needed. Virolainen’s ending up as a dubious person in terms of foreign
policy weakened his possibilities to get the entire Agrarian League behind his
programmatic industrial policy. From the 1950s on Virolainen fought for the direction of the Agrarian League against the party’s K-line, which had a favourable
attitude towards the Soviet Union and was close to the People’s Democrats’ staterun industrial policy. During his brief term as prime minister in the 1960s, it was
already too late.
After Fagerholm’s Cabinet III, a minority Agrarian Party cabinet was formed,
which had the support of the trade union movement that was controlled by Skog’s
followers. Sukselainen’s Cabinet I did not get its plans realised, and attempts to
broaden the cabinet’s base failed due to the Social Democrats’ resistance.
The Agrarian Party renewed its programme later than the other parties, after
the yöpakkaset crisis. The primary goal of the Agrarian League’s 1960s pro1279

yöpakkaset (night-time frost) is a term coined by Soviet President Nikita Khrushchev referring to
the crisis that emerged between Finland and the Soviet Union in 1958 after the latter did not approve
the appointment of Finland’s so-called Fagerholm’s Cabinet III.
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gramme was to diversify rural sources of livelihood, which would have stemmed
migration. As a compromise between agricultural and industrial policies, industrialisation of underemployed areas and various regionalisation measures through
which rural residents could obtain their livelihood in their home region were
added to the programme. The programme sought to get rural voters to remain in
their home region and vote for the Agrarian Party. The modification of the programme strengthened state control in the Agrarian League’s industrialisation policy, but the party still emphasised small industry more clearly than the leftist parties did.
After the yöpakkaset crisis, foreign policy became closely intertwined with
government politics and even affected the presidential election through the 1961
note crisis. After the note crisis, President Kekkonen gained the support of the
Coalition Party in the presidential election, and the party was able to re-enter the
government picture. First the Coalition Party participated in Karjalainen’s Cabinet
I and the second time in Virolainen’s cabinet. Karjalainen’s Cabinet I publicly
announced its intent to continue settlement, even though employment of the large
age groups would have required a rapid change in direction. As far as diversification of livelihoods was concerned, the cabinet made an important decision when it
appointed Martti Miettunen as head of the committee planning development of
underdeveloped areas. Its work formed the basis for the Regional Development
Act prepared by Virolainen’s cabinet.
Only Virolainen’s cabinet sought to undertake active measures to develop rural livelihoods. However, due to the fragmentation in the Agrarian Party, the nonsocialist cabinet did not receive sufficient political support to implement the diversification plans of the industrial policy introduced by Fagerholm’s Cabinet III.
Diversification of rural livelihoods was initially focused on developing
Northern Finland, because it was one of Finland’s least developed areas and had
suffered immensely from the destruction of the war in Lapland. Because of climate conditions, it was not possible for agriculture to employ the population endlessly.
The parties emphasised different models for developing rural areas. The
Agrarian Party sought to expand small industry and improve the wood processing
industry’s raw material acquisition conditions, bringing jobs to rural areas through
logging operations. The Agrarian Party also supported the construction of wood
processing plants inland near raw material supplies. This Agrarian Party policy
was resisted by large forestry companies and particularly the Coalition Party.
SKDL supported construction of plants if they would be state-owned. The Social
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Democrats resisted wood processing industry expansion projects because it considered them an attempt by the Agrarian Party to tie the rural population to its
home region.
The metal industry was also expanded in an attempt to diversify the industrial
life of rural areas. Most successful was the decision to build a steel plant in Raahe.
One factor in the question of location was the tax relief granted to industry in
Northern Finland, which made it worthwhile to locate the plant in Raahe. The
area was one of the areas in Oulu Province worst plagued by unemployment.
Metal industry expansion projects received much support from the far left, because it sought to realise the Soviet Union’s wishes of intensifying economic
cooperation between Finland and the Soviet Union. For this reason the Coalition
Party resisted expansion of the metal industry, concealing its resistance behind
doubts of the plant’s profitability.
Development of Northern Finland alone expanded in the 1960s to a regional
development policy that included broader areas, but at the same time unanimity
regarding their development crumbled. In terms of the regional development policy, the Coalition Party’s presence in the cabinets was apparent in that government politics sought to implement a more entrepreneur-based industrial policy
instead of state-owned companies. The Social Democrats’ bitterness over the fall
of Fagerholm’s Cabinet III and the trade union movement ending up in the hands
of Skog’s followers made it difficult to practice industrial policy. SDP even began
to move closer to the People’s Democrats, whereupon the parties’ combined
power was sufficient to hinder Virolainen’s cabinet’s plans to improve conditions
in underdeveloped areas. At this stage political unanimity would have been
needed in order to implement a programmatic industrial policy, but unanimity was
buried under political disputes.
After the yöpakkaset crisis, SDP was left outside the cabinet for eight years.
When Väinö Tanner relinquished leadership of SDP and the new party executive
was able to improve relations with the Soviet Union, the party was once again
able to participate in the government as a result of a good outcome in the 1966
parliamentary election. After this, agricultural policy was adapted to coincide with
consumption and an attempt was made to increase the size of farms. Partition
limits and the field reservation system made it clear to the youth in rural areas that
they would not find employment in agriculture.
After 1966 the change was made on a quick schedule without the compensatory jobs that Johannes Virolainen had tried to create in the form of the nonsocialist parties’ regional development policy. The solution of the popular front
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cabinet was to implement a strong state-run industrialisation policy and change
the regional development policy into a growth centre policy. At the same time an
attempt was made to facilitate people’s migration. The consequence was more
migration from rural areas to towns and emigration to Sweden.
The migration to Sweden, which had increased to a staggering volume,
awakened Finns to realise the negative side of the growth centre and migrationpromoting policies: there was a danger that rural areas would be deserted and
Southern Finland would face a lack of labour forces. Thus, creation of the Development Area Fund after the 1970 election gave regional development policy permanent features. The new direction’s positive effects were easier to achieve once
the excess population of rural areas had either migrated to towns or emigrated to
Sweden.
In principle, the parties’ differing measures for developing rural areas had
aimed for the same objective: diversification of sources of livelihood. The development of rural sources of livelihood became strongly politicised even though, in
principle, there was a common understanding that development was needed. The
parties sought to maximise their own election support. Through various promotional measures, more industrial plants were built in the Agrarian Party’s and
People’s Democrats’ support areas in Northern Finland than, for example, in the
areas in Northern Karelia that supported the Social Democrats. The parties’ internal disputes also hindered diversification of rural sources of livelihood. Even
establishment of individual plants was difficult; the parties tried to impede competing projects and gain positive publicity through their own successful plans.
The Agrarian Party held cabinet responsibility throughout the 1950s and
1960s. It sought to maximise the position it achieved during the yöpakkaset and
note crisis – it was the only party with credibility in foreign policy. The party’s
politics combined agriculture policy, entrepreneur-based industrial policy and a
positive attitude towards state-run industrial policy, particularly in rural areas.
Already in the 1950s the Agrarian League began to create a profile as a diversifier
of rural sources of livelihood, even though the party was first and foremost a nonsocialist party that depended on farmers. The Agrarian Party tried to deal with
unemployment caused by one-sided sources of livelihood by means of small industry and national planning. Of the party’s leading politicians, Johannes Virolainen was an active advocate of small industry and took part in organising national planning. With its chosen policy the Agrarian Party wanted to distance
itself from the Social Democrats’ industrialisation policy.
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When the Agrarian Party, led by President Kekkonen, achieved a leading position in foreign policy, the other parties showed little support for the Agrarian
Party’s politics. The Agrarian Party sought to exploit its good relations with the
East in developing rural sources of livelihood. This became apparent, for example,
in the industrialisation of Northern Karelia. For foreign policy reasons, the Agrarian Party did not unanimously support the party’s Prime Minister V. J. Sukselainen’s plans to establish a factory in Kirkkoniemi, because it would have been
too dangerous from the standpoint of Eastern relations. On the other hand, the
project would have been a joint Nordic opening for the diversification of industrial life in the North Calotte, so it received support from the Social Democrats
and the Coalition Party. After the yöpakkaset crisis, especially projects that were
linked to the Soviet Union were implemented with more unanimity than were the
Agrarian League’s other plans. The parties did not want to be labelled as antiSoviet.
When the Agrarian Party changed its name to the Centre Party and joined the
people’s front cabinet, some of the party’s supporters among smallholders and
entrepreneurs began to vote for other parties: smallholders voted for the Finnish
Rural Party and entrepreneurs voted for the Coalition Party. Cooperation with
leftists and disengagement from traditional smallholder and settlement policies
changed the voting behaviour of those who had traditionally voted for the Agrarian Party/Centre Party, which partly explains the major defeat suffered by the
party in the 1970 election.
Early on, the Social Democrats began politicising on behalf of industrialisation and also put forth concrete initiatives. Of these, appointment of an industrialisation committee in the late 1940s was probably most important. In SDP’s
industrialisation policy, a state-run industrialisation policy remained the main
theme during the entire period under study. The Social Democrats succeeded in
unanimously approving an industrialisation policy at the 1957 party conference,
but after the split occurred in the party, the smallholder policy was more strongly
tied to the party’s minority – Skog’s followers – and later to the rhetoric of the
Social Democratic Union of Workers and Smallholders (TPSL). SDP’s majority
was oriented more towards the industrialisation policy, and at the end of the 1960s,
especially towards a growth centre policy modelled after the one in Sweden. After
the 1966 election victory, the party began to also have a more positive attitude
towards private industry. Despite this, the people’s front cabinet nevertheless
practiced a powerful state-run industrial policy. SDP sought to enter Western
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markets with its industrial policy; this became apparent, for example, in conjunction with steel mill plans and the Kirkkoniemi wood processing project.
Because its politics were firmly entrenched in the sphere of influence of the
Communist Party and the Soviet Union, SKDL was left outside of government
politics until 1966. SKDL sought to use its industrial policy to realise the party’s
ideological goals. The People’s Democrats also supported a state-run industrial
policy, but they differed from the Social Democrats in their goal of strengthening
trade with the East. Likewise, the party’s support for the metal industry was a
question of carrying out in practice ideas that originated in the Soviet Union. This
trend had begun already with the war reparations, and trade with the East
strengthened even more during the 1960s. At the same time Finland sought to
establish trade connections with Western markets, but the People’s Democrats had
a negative attitude towards such attempts. SKDL emphasised the smallholder
policy until, in the people’s front cabinet, it largely adopted the Social Democrats’
views on the need to rationalise agriculture. The party’s presence in the cabinet
meant reinforcement of state-run industrial policy, whereupon some industrial
plants were also located in underdeveloped areas. The Agrarian Party/Centre
Party non-socialist cabinet had not succeeded in this.
Support gained by the Coalition Party in the parliamentary election was insufficient to ensure significant renewals. During the entire period under study, the
Coalition Party was a spokesman for private enterprise and tried to resist increasing the role of the state in economic life. However, the Coalition Party was outside of government politics nearly the entire decade of the 1950s; it was not included in the cabinet until the early 1960s. Due to the influence of the party, regional development policy under the non-socialist cabinets of the 1960s were
based on free enterprise, and establishment of new companies was hastened by
means of tax concessions. The Coalition Party was also interested in agricultural
policy, but the party’s main supporters did not include smallholders. After the
1966 election the Coalition Party was left outside of the cabinet, and it was an
opposition party until 1987.
The parties’ solutions for developing rural sources of livelihood were quite
far from each other, so in this sense the consensual nature of Finnish politics can
be questioned. It was unanimously felt that something had to be done. Agreement
was not reached on how the rural population could be employed concretely. When
elections approached, the parties emphasised development of rural areas in their
public operation in order to gain maximum political benefit during the election
campaign. After the election, concrete development measures were forgotten –
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increasing the number of party supporters was often more important than rational
social development as a whole.
Finland’s industrial policy was also influenced by her neighbouring countries.
Sweden and Norway sought to develop the economic life of their rural areas.
Rationalisation of agriculture was started in Sweden much earlier than in Finland,
and Sweden’s industrial structure was significantly more diversified than
Finland’s. Sweden’s own population did not suffice to meet the needs of her industrial growth, so immigrants from Finland and other countries filled the gap in
Sweden’s labour force. SDP, in particular, adopted traits from Sweden’s rationalisation of agricultural and growth-oriented politics.
The various development measures did not bring about a significant enough
change in the industrial structure in Finland in terms of industrial professions to
slow down emigration of the population. Instead, the building of a welfare state
brought employment to people in service professions in towns and rural areas. As
municipal and state administration, healthcare and education also expanded to
rural municipalities, service professions began to employ a significant portion of
the population that was working in professions in rural centres. Examination of
this problem was not a part of the problematics of my study and would require an
entirely separate study.
It is hard to say if the small-industry-dominated rural areas sought by Johannes Virolainen would have lessened emigration. Virolainen’s objective may have
been merely to increase his own and the party’s political power. However, I assume that, for Virolainen, it was a question of improving people’s living conditions and thereby their possibility to make a living in their home area without
having to emigrate. Small industry would have offered a labour-intensive alternative which would have accumulated municipal and state tax revenues for the
needs of the welfare state. The breakthrough of small industry was constantly
hindered by a lack of capital and support for entrepreneurship. Investment in
state-run industry and trade with the East did not create a very entrepreneurfriendly atmosphere in Finland.
Finland’s one-sided, world-market-led industrial sectors have been dependent
on international economic trends. Their fluctuations have at times weakened industry’s operating prerequisites and considerably increased unemployment. This
has reflected on state and municipal tax revenues and at the same time has affected the state’s and municipalities’ possibilities to maintain the welfare state and
related service professions. A more diversified economic life would have offered
better protection against international economic fluctuations and guaranteed a
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large portion of the population a secure income, as the financial base of the welfare state would be more stable.
During the period under study, the welfare state was only beginning to take
shape. Finland’s social conditions in the late 1960s had become such that a large
portion of the working-age population emigrated from Finland. This can be considered a major economic loss. As the large age groups approached working age,
the labour force grew rapidly, and as the 1960s arrived Finland’s industrial structure was still dominated by agriculture, despite many attempts at development. By
the 1970s, rural areas had lost a significant share of their population as a result of
migration to towns or emigration to other countries.
Finland’s regional development policy and other attempts to diversify rural
sources of livelihood were in no way wasted, even though the results were minimal. As a result of the rationalisation measures of the agricultural policy, farms
began to be viable, according to the criteria of that time, and they offered a secure
income to their owners. As a result of regional development measures, work also
began to be found in industrial professions. At the same time, service professions
associated with the welfare state gradually also spread to rural areas. However,
the fact that the measures for developing rural sources of livelihood took wing far
too late can be considered a failure. If the economic life of rural areas had become
more diversified already in the late 1950s, this would have probably have prevented Finnish economic and intellectual investments from being transferred to
Sweden along with Finnish emigrants, which benefited the economy of Sweden.
Trans. Keith Kosola
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