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The Independence of Finland and the role of chance
In 1917, Finland was released from the logic of war and found itself in a situation where there
was a lack of legitimate legal authority in Russia but those who had taken power were ready to
recognise Finland’s independence, Markku Kangaspuro writes.
Finland’s independence was a result of many factors in
which Finland didn’t play a part, and many coincidences.
The national narrative around achieving independence often
emphasises the role of the great historical figures. They have
been immortalised in the national memory in the form of
statues and stamps, for example. In orations and retrospective narratives and on the pages of textbooks, they are painted as even mythical figures, whose shadows overwhelm both
the life people lived and events in the surrounding world.
A little over a century ago, the French philosopher
Ernst Renan boiled down the process of the social construction of a nation by saying that misunderstanding of
history is part of belonging to a nation.
So, what could have gone differently in those events
a hundred years ago? The short answer is that Finland
could have remained part of Russia. The prerequisites
for Finland’s independence rose mostly from factors that
weren’t reliant on us. Without the First World War, the Russian Emperor Nicholas II wouldn’t have been deposed in
March 1917. The World War has been considered a war that
no one wanted to have. It escalated from a single event in
Bosnia, at that time part of the Austro-Hungarian Empire.
A Serbian nationalist group that was pleading for the annexation of Bosnia’s Serbian regions into Serbia assassinated Crown Prince Franz Ferdinand. This ignited a chain
reaction of declarations of war that lead to the realisation
of alliance agreements between major powers of Europe.
Nicholas II had no idea that by announcing his support
for Serbia against Austria-Hungary in order to secure his
influence in the Balkans he started a progression that would
lead to his own dethroning.
Germany was successful in the war against Russia. One of Germany’s means of warfare was to support
separatist forces along the Russian western border from
Finland to Ukraine so that these forces could weaken the
empire. This launched the cooperation of Finnish activists with Germany and the training of jaegers in Germany.
This played an important role in the Finnish Civil War after
Finland had emerged as independent.
For the same reason, Germany released a wagonful
of Bolsheviks to return to their motherland in April 1917.

This group was led by Vladimir Lenin and had operated
in exile, demanding Russia’s disengagement from the war.
Nicholas II had abdicated the throne, but the Provisional
Government that came to power in Russia committed itself
to continuing the war against Germany together with the
other Triple Entente allies. So, Germany still saw a role
for the Bolsheviks in its war plan, particularly because it
seemed unlikely that the Bolsheviks would ever ascend to
power.
This decision that Germany made had an impact
on the whole of twentieth-century history, and was also
crucial for Finland’s independence. However, this wasn’t
yet known when Lenin arrived with his group at Finland’s
station in St. Petersburg in April 1917. The Finnish Parliament and Senate were preparing to continue life as part of a
Russia led by the Provisional Government. The Provisional
Government was committed to continuing the war and, for
strategic and tactical reasons, they had to maintain Finland’s role as part of their defence system.
A new, unexpected situation emerged as the Bolshevik influence strengthened in Russia, especially on
the Western front, and finally as the Soviet Government
took power in November 1917. When the weakened Russia
disengaged from the war, Germany got what it had been
after. Finland for its part was released from the logic of
war and found itself in a situation where there was a lack of
legitimate legal authority in Russia but those who had taken
power were ready to recognise Finland’s independence.
This was the government that finally recognised Finland as
an independent state on 31 December 1917.
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Suomen itsenäistyminen ja sattuman merkitys
Vuonna 1917 Suomi vapautui sodan logiikasta ja löysi itsensä tilanteesta, jossa kukaan ei
käyttänyt Venäjällä laillista valtaa mutta valtaan nousseet olivat valmiit tunnustamaan Suomen
itsenäisyyden, kirjoittaa Markku Kangaspuro.
Suomen itsenäistyminen oli monen Suomesta riippumattoman tekijän ja useiden sattumien summa. Kansallisessa
kertomuksessa itsenäistymisestä korostuu usein tässä
historian käännekohdassa toimineiden suurmiesten rooli.
Heidät on ikuistettu kansalliseen muistiin patsaina ja postimerkkeinä. He rakentuvat juhlapuheissa, muisteluissa ja
oppikirjojen sivuilla monikerroksisiksi ja jopa myyttisiksi
hahmoiksi, joiden varjo peittää sekä kansan eletyn elämän
että ympäröivän maailman käänteet.
Ranskalainen filosofi Ernst Renan tiivisti runsaat
sata vuotta sitten kansakuntien rakentamisen sosiaalisena
prosessina siihen, että historian väärin ymmärtäminen on
osa kansakuntaan kuulumista.
Mikä sitten sadan vuoden takaisissa tapahtumissa
olisi voinut mennä toisin? Lyhyt vastaus on, että Suomi olisi
voinut jäädä osaksi Venäjää. Suomen itsenäistymisen edellytykset syntyivät paljolti meistä riippumattomista tekijöistä. Ilman ensimmäistä maailmansotaa Venäjän keisari
Nikolai II:ta ei olisi syösty vallasta maaliskuussa 1917.
Maailmansodan taas on katsottu olleen sota, jota kukaan ei
halunnut. Se eskaloitui yksittäisestä tapahtumasta ItävaltaUnkariin kuuluneessa Bosniassa. Bosnian serbialueiden
liittämistä Serbiaan ajanut nationalistien järjestö murhasi
Itävallan kruununprinssi Frans Ferdinandin, mikä
käynnisti sodanjulistusten ketjureaktiona liittosuhteiden
realisoitumisen Euroopan suurvaltojen välillä. Nikolai II
ei arvannut, että julistaessaan tukensa Serbialle oman vaikutusvaltansa turvaamiseksi Balkanilla Itävalta-Unkaria
vastaan hänet itsensä syrjäytettäisiin lopulta vallasta.
Saksa menestyi sodassa Venäjää vastaan hyvin. Sen
sodankäynnin keinoihin kuului myös tukea keisarikuntaa
heikentäviä separatistisia voimia pitkin Venäjän länsirajoja Suomesta Ukrainaan. Tästä sai alkunsa suomalaisten
aktivistien yhteistyö Saksan kanssa ja jääkärien koulutus
Saksassa, mikä nousi itsenäistymisen jälkeen kansalaissodassa merkittävään rooliin.
Samasta syystä Saksa päästi myös Vladimir Leninin johtaman ja Venäjän sodasta irrottautumista vaatineen
junavaunullisen maanpaossa toimineita bolševikkeja palaamaan kotimaahansa huhtikuussa 1917. Nikolai II oli luopunut kruunustaan hieman aiemmin, mutta valtaan noussut

väliaikainen hallitus sitoutui jatkamaan ympärysvaltojen
rinnalla sotaa Saksaa vastaan. Siksi bolševikeille oli yhä
käyttöä Saksan sodan päämäärien kannalta, varsinkin kun
näytti erittäin epätodennäköiseltä, että bolševikit voisivat
koskaan nousta valtaan.
Tämä koko 1900-luvun historian kulkuun vaikuttanut Saksan päätös osoittautui ratkaisevan tärkeäksi myös
Suomen itsenäistymiselle. Sitä ei kuitenkaan vielä tiedetty, kun Lenin saapui huhtikuussa joukkoineen Pietariin
Suomen asemalle. Suomen eduskunta ja senaatti valmistautuivat jatkamaan elämää osana väliaikaisen hallituksen
johtamaa Venäjää. Muu ei olisi ollut edes mahdollista, sillä
sodan jatkamiseen sitoutuneen väliaikaisen hallituksen oli
pidettävä sotilaallisista syistä Suomi osana puolustusjärjestelmäänsä.
Bolševikkien vaikutusvallan kasvaminen Venäjällä
erityisesti armeijan läntisen rintaman sotilasneuvostoissa
ja viimein väliaikaisen hallituksen otteen kirpoaminen
ja neuvostohallituksen valtaan nousu marraskuussa 1917
synnyttivät jälleen odottamattoman tilanteen. Saksa sai sen
mitä se oli tavoitellut, kun heikentynyt Venäjä irrottautui
sodasta. Suomi puolestaan vapautui sodan logiikasta ja
löysi itsensä tilanteesta, jossa kukaan ei käyttänyt Venäjällä laillista valtaa mutta valtaan nousseet olivat valmiit
tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Tältä hallitukselta
Suomi lopulta sai Venäjän tunnustuksen itsenäisyydelleen
31.12.1917.
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