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Lenin ja ensimmäinen sosialististen
tasavaltain välinen sopimus
Suomen työväen vallankumouksen historiassa ei saa jäädä mainitsematta se sopimus, jonka vallankumoushallituksemme
teki Venäjän bolsevikkihallituksen kanssa. Onhan tuo sopimus ensimmäinen kahden työväenvall-an keskenään tekemä sopimus, siis esikoinen alallaan. Sitä paitsi tämä sopimus on muissakin suhteissa mainitsemisen arvoinen, erikoisesti siinä kohden, miten sen pohjalle
oli suunniteltu Suomen työväentasavallan vastainen taloudellinen
perspektiivi. Senpä vuoksi sitä muistoni nojalla selostan.
Kerenskin aikana kiristynyt kysymys korkeimmasta valtiovallasta Suomessa pääsi umpikujastaan Lokakuun vallankumouksen
kautta, kun bolSevikit ainoana puolueena Venäjällä, joka oli hyväksynyt kansojen itsemääräämisoikeuden aina eroamiseen saakka,
pääsivät valtaan. Jo v. 1917 oli bolsevikkien puoluekomitea tehnyt Suomen sos. dem. puolueen pyynnöstä päätöksen tunnustaa
Suomen itsenäisyys ja kansankomissaarien neuvosto oli jo tämän
johdosta tehnyt asianomaisen päätöksensä ..
Sen jälkeen kun Suomen itsenäisyys oli saanut vuoden 1918
alussa Neuvosto-Venäjän Toimeenpanevan Keskuskomitean virallisen tunnustuksen, oli tarkoitus asettaa erikoinen komitea molem'pien maiden entisestä yhteenkuuluvaisuudesta
johtuvien seikkojen
selvittämiseksi. Suomen valkoinen senaatti jarrutti kuitenkin välien rauhallista selvitystä ja valmisteli aseellista vastavallankurnousta, ja sen takia raukesi silloin koko "sekakomiteahommat" .
Vallankumouksen alettua nousi kysymys heti uudelleen esille
jo omasta painostaankin. Mutta sen lisäksi oli ilmeistä, että oli
suuri poliittinenkin
merkitys sillä asialla, jos meidän vallanku-

moushallituksemme ryhtyisi toimiin yllarnainitunlaisen "välien selvityksen" aikaansaamiseksi Neuvosto-Venäjän kanssa. Sen kautta
taitettaisiin kärki valkoisten kiihotukselta, että muka meidän työväen vallankumouksemme
oli uhkana Suomen itsenäisyydelle,
jolla agitatsionilla oli pohjaa laajoissa kansankerroksissa, etenkin
talonpoikain
keskuudessa.
Sitä paitsi sopimus Neuvostoliiton
kanssa olisi puhtaasti käytännöllisesti tarpeellinen jo taloudellisten
asiain järjestämiseksi, ja itsessään tuollainen sopimus olisi luonnollinen kahden toistensa naapurina olevan työväenvaltion välillä.
Helmikuun alussa, noin 4-5 p:nä, asia tuli Kansanvaltuuskunnassa esille, hyväksyttiin ja sovittiin Neuvosto-Venäjän Kansankomissaarien Neuvoston kanssa valmistavan venäläis-suomalaisen selvittelykomitean asettamisesta sopimusluonnosta laatimaan. Komiteaan tuli kuulumaan molemmin puolin sama luku jäseniä. Meidän
puoleltamme nimitettiin komitean jäseniksi Tokoi, Kirves, Valpas
ja allekirjoittanut, ehkä oli muitakin, joita en nyt muista. Venäläisten puolesta oli komiteassa tov. Schottmann, joka silloin toimi
Venäjän Kansankomissaarien Neuvoston postiasiain kollegion jäsenenä, Helsingissä olevan venäläisen työväen- ja sotilasneuvoston
puheenjohtaja tov. Scheinman, nykyinen valtakunnan pankin hallinnon puheenjohtaja, ja Helsingin yliopiston venäjänkielen lehtori
Smirnov, vanha puoluetoveri. jonkun aikaa oli komiteassa myös
läsnä Gruusian
Kansankomissaarien
Neuvoston puheenjohtaja
Eliava. Puheenjohtajana toimivat suomalaisten puolesta minä, venäläisten toverien puolesta Scheinmari vuorotellen, sihteerinä oli
tov. S. Wuolijoki. Valpas ei juuri ottanut osaa komitean kokouksiin.
Ainoa ehdotus, jonka hän siinä teki, koski sitä, että silloinen
venäläinen sotilassairaalan tontti Unioninkadulla luovutettaisiin
työväentalon tontiksi, josta sitten tulisi asemansa puolesta Helsingin paras rakennus, ja Santahaminan saari Helsingin työväelle
kansanpuistoksi. Ehdotusta Valpas perusteli sillä, ettei hän uskonut koko meidän sopimuksesta val1ankumouksenkukistuessa
mitään jäävän jäljelle, mutta noita työ väelle maksutta luovutettuja
entisiä Venäjän valtion alueita ei hän uskonut valkoistenkaari kehtaavan työvaeltä riistää. Hyväuskoinen oli Valpas silloin. Hänen
ehdotustaan silmälläpitäen sopimukseen pantiinkin erikoinen py-

kälä, joka edellytti Venäjän hallituksen korvauksetta luovuttavan
työväenjärjestöille välittömästi entistä Venäjän valtion omaisuutta
(5 pyk.).
Selvittelykomitea
kokoontui Helsingissä ja valmisti sopimusluonnosehdotuksen,
kokoontuen täysi-istunteihin useamman kerran eduskunnan puhemiehistön huoneustossa. Sopimusluonnoksen
valmistuttua oli se alistettava molempien hallitusten hyväksyttäväksi. Kansanvaltuusto puolestaan noin 20-22 p:vän vaiheilla
helmikuuta eräin muutoksin sen hyväksyi, lähettäen valtuuttarninaan edustajina Tokoin ja minut Pietariin Kansankomissaarien
Neuvostossa esittämään asian. Mukanamme olivat sen lisäksi toverit K. Rovio ja S. Wuolijoki. Kansankomissaarien Neuvosto
asetti aluksi komitean luonnosta tarkastamaan, erikoisesti mitä
aluemuutoksiin tulee. Tuo komitea, johon kuului suurilukuinen
joukko jäseniä, kyllä kokoontui ja alkoi käsittelyn, mutta kun
asian käsittely siinä muodostui vain loppumattornaksi keskusteluksi, ja suuri osa komitean jäsenistä ilmeisesti halusi jarruttamalla 'asiaa viivyttää, ehkä saada sen kokonaan karille, käännyimme Leninin puoleen, jonka jälkeen asian käsittely siirtyi suoraan
Kansankomissaarien Neuvoston istuntoon. Siellä asia muutamina
iltoina käsiteltiin pykälä pykälältä, juuri samoihin aikoihin, kun
saksalaiset Brestin rauhanneuvottelujen
keskeydyttyä
alkoivat
hyökkäyksensä Pietaria vastaan ja uhkaavasti lähenivät kaupunkia.
Me suomalaiset edustajat olimme joka päivä puhelinyhteydessä
Helsingin kanssa saadaksemme direktiivejä ja neuvotellaksemme
Kansanvaltuuskunnan
kanssa venäläisten toverien tekemistä muutosehdoruksista. Myöskin kaikki painatustyö, muutosehdotuksista
johtuvat korjaukset y.m. tehtiin Helsingissä. Maaliskuun 1 p:nä
oli asia vihdoin selvänä allekirjoitettavaksi. Venäjän Kansankomissaarien Neuvoston puolesta valittiin sopimusta allekirjoittamaan
neljä toveria: Lenin, Trotski, Proschjan ja Stalin. Suomen Kansanvaltuuskunta oli valtuuttanut Tokoin ja minut allekirjoittamaan.
Ennen allekirjoitusta oli kuitenkin sopimusluonnokseen saatava
maantieteellisen tarkasti merkit yksi Korvatunturi. Suomelle luovutettavan Petsamon alueen rajanlähtökohta. Tätä varten oli keskellä yötä saatava käsiin verrattain etäällä Smolnasta kaupungilla

asuva prof. Reissner. Kun hän vihdoin klo 1/2 2 saapui ja selvitti
asian, voi allekirjoittaminen tapahtua. Tällöin sattui kuvaava tapaus. Sopimuksen tekstin lopussa on mainittu, että allekirjoittaneet ovat sen sineteillään vahvistaneet. Kun tähän toimitukseen
tultiin, selvisikin, että paitsi minua, joka alin sinetin Helsingistä
ottanut mukaani, kellään muista allekirjoittajista ei sellaista ollut.
Asiasta selvittiin kuitenkin siten, että Tokoi vuoli pullon korkista
itselleen sinetin, ja venäläisten toverien puolesta sopimuskirja varustettiin Kansankomissaarien
Neuvoston sinetillä ja sen 'vahvistivat neuvoston
asiainhoitaja Bonts-Brujevitå
sekä sihteeri
Gorbunov.
Kun Lenin oli allekirjoittanut, pyysimme häneltä kynän, jolla
hän oli sen tehnyt, luvaten antaa hänelle kultakynän tilalle. Tämä
jäi kyllä vallankumouksen loppumisen vuoksi suorittamatta. Kynä,
tavallinen parinkymmenen pennin kynänvarsi, jäi Sulo Wuolijoen
huostaan, jolla se ehkä yhä edelleenkin on. Vielä samana iltana,
noin kahden aikaan yöllä palasimme junalla, joka oli meitä Pietarin
asemalla odottanut, Helsinkiin.
Myöhemmin vaihdettiin virallisesti vahvistetut ratifioidut kappaleet, joissa oli korjattuna ensin allekirjoitettuun kappaleeseen
jääneet pari virheellisyyttä. Näiden virheellisyyksien korjauksen ja
sopimuksen Venäjän Kansankomissaarien
Neuvostossa toimitti
toveri Schottmann.
Tässä lyhyesti, muiston perusteella, sopimuksen syntyhistoria.
Sanokaamme suoraan, että sopimusluonnos kävi käsittelyn aikana läpi melkoisen muodonvaihdoksen ja erittäinkin juuri venäläisten toverien, etupäässä Leninin vaikutuksesta. Kuvaavaa on,
että kun sopimuksessa alkuperäisessä muodossaan oli mainittu
"Venäjän Federatiivinen
Neuvostotasavalta"
ja "Suomen tasavalta" sopimuskumppaneina,
muutettiin
viimemanittu
Leninin
ehdotuksesta "Suomen sosialistiseksi työväen tasavallaksi". Me
suomalaiset neuvottelijat ensin hiukan epäillen suostuimme tähän,
sillä meillä ei ollut Kansanvaltuuskunnan
suostumusta. Palattuamme Helsinkiin olikin Kansanvaltuuskunta muutokseen jonkun verran tyytymätön, sillä nimitys ei soveltunut siihen uuteen hallitus-

muotoesitykseen,
joka oli valmistelun alaisena, ja joka jonkun
verran myöhemmin tuli hyväksytyksi. Epäilemättä nyt kyseessäoleva nimenmuutos oli omiaan myötävaikuttamaan siihen, että
sopimus ulkonaisestikiri tuli johdonmukaisemmin olemaan "sopimus Suomen ja Venäjän sosialististen tasavaltain välillä" ja todellakin "näiden vapaiden tasavaltain ystävyyden ja veljeyden" todistajaksi.
.
Toinen samanluontoinen
periaatteellinen kohta sopimuksessa
koski molemminpuolisia kansalaisoikeuksia, joita tuli nauttia venäläisten Suomessa ja suomalaisten Venäjällä. Tämä oli arka kohta
sen vuoksi, että tsaari oli aikoinaan vaatinut kansalaisoikeuksia
Suomessa kaikille venäläisille, ja oli tämä vaatimus ollut tärkeänä
osana tsarismin venäläistyttämispolitiikassa
Suomeen nähden. Tämän muiston vaikutuksen alaisena me ehdotimme, että Venäjän
kansalaisille olisi myönnettävä oikeus vuoden asuttuaan maassa
päästä Suomen kansalaisiksi, siis kyllä huomattava helpotus oleviin oloihin nähden, mutta ettei heillä muuten olisi Suomen kansalaisen valtiollisia oikeuksia, m.m. ei valtiollista vaalioikeutta.
Lenin meidän ehdotustamme
kiivaasti vastusti. - Emme me
vaadi, sanoi hän, että teidän on annettava vaalioikeus venäläisille
porvareille, mutta venäläisellä työmiehellä samoin kuin suomalaisella Venäjällä täytyy olla täydet valtiolliset oikeudet, siellä missä
he ansiotyötä hankkiessaan ovat ja asuvat. Asiasta vaihdettiin runsaasti mielipiteitä meidän välillämme. Me kysyimme Kansanvaltuuskunnan mieltä, joka tässäkin kysymyksessä pysyi periaatteellisesti alkuperäisen ehdotuksen kannalla. Emme kuitenkaan voineet
olla myöntämättä,
että proletaarisen valtion kannalta Lenin oli
periaatteellisesti oikeassa. Toiselta puolen meillä oli ohjeemme.
Niinpä sopimukseen tuli kohta (13 pyk.), jonka mukaan Venäjä
antoi Suomen työväelle ja työtä tekeville talonpojille täydet kan. salaisoikeudet Suomen puolestaan sitoutuessa Venäjän kansalaisille
myöntämään mahdollisimman helpot ehdot täysien valtiollisten oikeuksien saamiseksi "erityisesti huomioon ottaen vakinaista asuinpaikkaa vailla olevan työväen edut". Joskaan proletaarinen kanta
ei tässä kohden täysin tullut läpiajetuksi, tuli kuitenkin merkit yksi
Suomenkin vallankumouksen
kannalta, että porvaristolIe, joka

riistää vierasta työvoimaa, ei ole annettava täysiä kansalaisoikeuksia. Tämä on tärkeä merkitä sen vuoksi, että vallankumouksen
aikana hyväksytyssä demokraattisessa perustuslakiluonnaksessa
ei
ole tärnanlaatuista periaatetta toteutettu.
Samoin Leninin vaikutuksesta tuli sopimuksessa pykälä, joka
koski tsarismin rekvisoimain laivojen palauttamista,
saamaan
uuden sanamuodon ja sisällyksen. Niiden luovutus määrättiin
maksutta tapahtuvaksi
"Suomen kauppalaivaston kansallistuttamisen edistämiseksi". Suomen vallankumouksessa tehtaiden y.m.
kapitalistien omaisuuden kansallistuttamista ei ollut yleisenä periaatteena säädetty, ja ilmeisesti lenin tällä ehdotuksellaan tahtoi
johtaa meidän vallankumouksemm- selvemmille vesille.
Vihdoin vielä eräs kohta sopimuksessa, joka sen selvästi erottaa porvarillisesta valtiosopimuksesta. Se koski mahdollisten riitaisuuksien ratkaisua sopimusta tulkittaessa. Säädettiin näet että
mahdolliset erimielisyydet annetaan sovinto-oikeuden
ratkaistavaksi, johon puheenjohtajan määrää Ruotsin sosialidemokraattisen
vasemmistopuolueen
puoluetoimikunta. Kuten tiedetään, oli vasemmistopuolue silloin luonteeltaan proletaarisvallankumouksellinen, ja totesi mainittu pykälä siis periaatteen, että työväen valtioiden kesken voidaan tunnustaa vain proletaarinen sovintotuomari.
Kaikki nämä yksityiskohdat muuttivat huomattavasti sopimuksen yleistä väritystä antaen sille enemmän kuin siinä aluksi oli
proletaarisen valtiosopimuksen leimaa, ja epäilemättä tämä sopimus siten tuli paremmin vastaatnaan Suomen vallankumouksen
todellista luonnetta kuin monet 1l:luutvallankumoushallituksemme
teot, esim. ensimmäinen vallankUtnousjulistus ja valtiomuotoluennos.

