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SESSIOEHDOTUS 

Talonpojat edustajina ja edustettuina valtioyöstä vallankumoukseen 

Sessiomme tarkastelee suomalaisia talonpoikia poliittisina toimijoina ja heidän käsityksiään 
edustuksesta kansallisella, kunnallisella ja järjestötasolla 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-
luvun alussa. Olemme kiinnostuneet näiden kolmen tason välisestä vuorovaikutuksesta 
maaseutuväestön poliittisen edustuksen ja osallistumisen muotojen kehittymisessä ja 
vakiintumisessa. Miten kansallinen, kunnallinen ja järjestötaso vuorovaikuttivat keskenään ja 
tukivat toisiaan? Minkälaisia yhteyksiä ja yhtäläisyyksiä on havaittavissa näiden kolmen 
tason päämäärien, käytäntöjen ja käsitysten välillä? 
 
Puheenjohtaja: Onni Pekonen tai Matti La Mela 
 
Esitelmät: 

Maren Jonasson, Åbo Akademi/Helsingin yliopisto, maren.jonasson@helsinki.fi 
Talonpoikien asialla? Suomen Talousseura ja Suomen yleiset maatalouskokoukset 
1847–1870 

Esitelmä tarkastelee kriittisesti vuonna 1797 perustetun Suomen Talousseuran toimenpiteitä 
suomalaisen, ja eritoten suomenkielisen, talonpoikaisväestön aseman kohentamiseksi, ja 
missä määrin talonpojat itse osallistuivat tämän (nimellisesti) kansallisella tasolla maataloutta 
edistävän järjestön toimintaan 1800-luvun keskivaiheilla. Vuosina 1847–1870 Suomen 
Talousseura järjesti kuusi yleistä maatalouskokousta Suomen länsi- ja eteläosissa, 
kokouspaikkakuntina Turku 1847 ja 1850, Mustiala 1852 ja 1857, Hamina 1860 ja Helsinki 
1870. Maatalouskokousten keskusteluihin osallistui aluksi lähinnä ei-talonpoikia, mutta 
vuodesta 1857 eteenpäin on selvästi havaittavissa, että talonpoikien kiinnostus yleisiä 
maatalouskokouksia kohtaan lisääntyi. Esitelmän toisessa osassa tutkin miten toisaalta 
säätyläiset, jotka väittivät ajavansa myös talonpoikaisväestön asioita, toisaalta talonpoikien 
omat edustajat ymmärsivät Suomen yleisten maatalouskokousten tarkoituksen, tehtävät ja 
valtuudet 1847–1870, ns. ”valtioyön” viimeisinä ja reaktivoituneen valtiopäivätoiminnan 
ensimmäisinä vuosina. 
 
Matti La Mela, Aalto-yliopisto, matti.lamela@eui.eu 
Onni Pekonen, Leidenin yliopisto, o.i.pekonen@hum.leidenuniv.nl 
Vaalikokouksia, anomusehdotuksia ja valtiopäiväkirjeitä. Käsitykset kansallisesta 
edustuksesta maaseudulla 1860- ja 1870-luvuilla 

Esitelmä tarkastelee maaseudun ryhmien käsityksiä kansallisesta edustuksesta säännöllisten 
valtiopäivien ensimmäisillä vuosikymmenillä 1860- ja 1870-luvuilla. Säätyvaltiopäivien 
kokoontuessa yli viidenkymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 1863, erityisesti 
maaseudulla kärsittiin valtiopäivätoimintaa koskevan tiedon puutteesta. Tähän vaikuttivat 
erityisesti suomen kielen rajattu asema, koulutuksen puute ja maantieteellinen syrjäisyys. 



Valtiopäiville kokoontuvien säätyjen korostettiin edustavan Suomen kansaa, ja edustettavien 
sitovat ohjeet edustajilleen kiellettiin vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksessä. Esitelmä pyrkii 
monipuolistamaan käsitystämme kansallisen edustuksen kokemuksesta kääntämällä huomion 
paikallisen tason toimijoihin. Esitelmässä kysytään, kuinka maaseudun paikalliset ryhmät 
ymmärsivät ja käsitteellistivät valtiopäivätoimintaa ja minkälaisia odotuksia heillä oli 
kansallista edustusta kohtaan? Miten toimijat saivat valtiopäivätoimintaa koskevaa tietoa? 
Esitelmä lähestyy näitä kysymyksiä pääasiassa valtiopäiville lähetettyjen anomusehdotusten 
ja paikallislehdissä käydyn valtiopäiväkeskustelun ja -uutisoinnin kautta. 
 
Sami Suodenjoki, Tampereen yliopisto, sami.suodenjoki@staff.uta.fi 
Talollisvallan murentaja vai pönkittäjä? Kiistely v altuustojen perustamisesta 
maaseudulla 1865–1917 

Käsittelen esitelmässäni kunnanvaltuustojen perustamista ja sitä koskevaa julkista 
keskustelua Suomen maalaiskunnissa ennen vuotta 1917, jolloin säädettiin uusi 
maalaiskuntien kunnallislaki. Tämä laki teki valtuustojen perustamisesta pakollista myös 
maalaiskunnissa ja toi samalla käyttöön yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kunnallisvaaleissa. 
Uusi kunnallislaki ei käänteentekevyydestään huolimatta silti ollut maalaiskunnissakaan 
valtuustojärjestelmän tai demokratisoitumisen alkupiste. Useissa kymmenissä 
maalaiskunnissa valtuustoja perustettiin omatoimisesti jo kauan ennen vuotta 1917, ja 
samalla kamppailtiin kiivaastikin kansanvaltaisuuden lisäämisestä paikallisessa 
päätöksenteossa. Toisaalta valtaosa kunnista torjui siirtymisen valtuustojen ilmentämään 
edustukselliseen vallankäyttöön. Valaistakseni valtuustojärjestelmän herättämiä ristiriitoja 
hyödynnän aineistonani digitoituja sanomalehtiä, erityisesti lehtien julkaisemia 
maaseutukirjeitä. Samalla pohdin sitä, missä määrin sanomalehtien välityksellä voi tavoittaa 
myös kunnallisesta vallankäytöstä syrjäytettyjen ryhmien äänen. Lisäksi käsittelen 
tapausesimerkkien avulla valtuuston perustamisen vaikutusta kunnallispolitiikan 
demokratisoitumiseen ja talollisväestön paikallisen valta-aseman murenemiseen. 
 
Session kieli: 
Maren Jonassonin rahoittaja toivoo, että hän esitelmöisi ruotsiksi aina kuin mahdollista, 
mutta hän on valmis pitämään esitelmänsä myös suomeksi. Esitelmien pitäminen englanniksi 
onnistuu myös, jos asiaa erityisesti toivotaan. 


