
TÄNÄÄN KESKIVIIKKONA on kulunut
tasan 150 vuotta siitä, kun Kaarlo
Juho Ståhlberg syntyi. Hänet muis-
tetaan suurena valtiomiehenä, kan-
sakunnan eheyttäjänä sekä tasa-
vallan ja oikeusvaltion rakentajana.
Ståhlbergin vapaamieliset, humaa-

nit ja sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta korostavat
näkemykset löivät leiman-
sa suomalaiseen yhteis-
kuntaan.

Ståhlbergin johtotähtiä
olivat sananvapaus, ylei-
nen äänioikeus ja oikeus-
turva. Hänen tunnuslau-
seensa oli ”Kansanvaltai-
nen edistys lain pohjalta”.
Ståhlberg liittyi jo 1890-lu-

vun alkupuolella niin sanottuun
Päivälehden piiriin ja ajoi vapaan
lehdistön asiaa.

Autonomian lopulla Ståhlberg
toimi virkamiehenä, senaattorina,
kansanedustajana ja eduskunnan
puhemiehenä sekä professorina.
Itsenäisessä Suomessa hänestä tuli
vuonna 1918 korkeimman hallinto-
oikeuden ensimmäinen presidentti. 

STÅHLBERG oli vuonna 1917 ase-
tetun perustuslakikomitean pu-
heenjohtajana tasavaltaisen halli-
tusmuodon pääarkkitehti. Sisällis-
sodan jälkeen vuonna 1918 konser-
vatiivit ryhtyivät tavoittelemaan
monarkiaa ja vastustivat tasavaltaa,
joka oli tuolloin vähän kokeiltu val-
tiomuoto. Keväällä 1918 Euroopassa
oli Venäjän lisäksi kolme tasavaltaa
– Ranska, Sveitsi ja San Marino.

Vuoden 1919 hallitusmuoto sovitti
tasavallassa yhteen kaksi maailman-
katsomusta: vuoden 1906 edus-
kuntauudistukseen sekä yleiseen ja
yhtäläiseen äänioikeuteen nojaavan
parlamentarismin ja vanhan kusta-
vilaisen hallitsijanvallan perinteen.

Eduskunta ja presidentti muo-
dostivat kaksi vallankäytön napaa.
Presidentti sai vahvat valtaoikeudet.
Toisaalta ilmaistiin eduskunnan
asema ylimpänä valtioelimenä. Jän-
nitteistä huolimatta hallitusmuoto
oli ainoa maailmansodan jälki-
mainingeissa säädetyistä Euroopan
perustuslaeista, joka säilyi viime
vuosiin. Sen pohjalta muotoutui
nykyinen perustuslaki.

Ståhlberg valmisteli myös keskei-
set asiakirjajulkisuutta sekä hallin-
toa ja sen muutoksenhakua koske-
vat uudistukset. Ne ovat olleet hal-
linnon avoimuuden ja oikeustur-
van, Suomen brändin, perusta. Nä-
mä lait ovat pitäneet Suomen kärki-
sijoilla verrattaessa oikeusvaltioita
ja korruption vähäisyyttä.

EDUSKUNTA valitsi Ståhlbergin
vuonna 1919 ensimmäiseksi tasa-

vallan presidentiksi. Vastaehdokas-
ta, C. G. E. Mannerheimia, kannatti-
vat armeija, suojeluskunnat, jääkä-
rit ja monarkistit. 

Presidentin ensimmäisiä tehtäviä
olivat sisäpoliittisen tilanteen rau-
hoittaminen, valtioelinten toimin-
nan käynnistäminen sekä tasavallan
ulkosuhteiden järjestäminen. 

Ståhlberg kannatti maltillista ul-
kopolitiikkaa ja teki realistisia tilan-
nearvioita. Sisäpolitiikassa Ståhl-
berg karttoi sekaantumista valtio-
neuvoston toimiin, vaikka hän käyt-
ti lujiakin otteita. Epäröimätön toi-
minta riitti laukaisemaan kriisit. 

Ståhlbergin kaudella kiisteltiin
muun muassa punavankien armah-
tamisesta, Itä-Karjalan kysymykses-
tä ja Ahvenanmaan asemasta. Ilma-
piiriä kiristivät sisäministeri Heikki
Ritavuoren murha, suojeluskunta-
selkkaus ja jääkärikapina.

KUN puoluejärjestelmä vasta muo-
toutui, tasavallan rakentaminen oli
presidentin käsissä. Ståhlberg ni-
mitti seitsemän hallitusta ja valitsi
avainministerit. Vuonna 1924 hän
päätti ”tynkäeduskunnan” hajotta-
misesta ja uusista vaaleista.

Presidenttikauden päättyessä
vuonna 1925 Suomessa oli toimiva
valtiollinen järjestelmä. Kansakunta
oli rauhoittunut ja suhteet ulko-
maailmaan oli järjestetty. Ståhlberg
kieltäytyi instituutioiden kehittämi-
sen nimissä toisesta toimikaudesta.

Kun Suomi kamppaili 1930-lu-
vulla oikeistoradikalismin kanssa,
Lapuan liikkeen kyyditettäväksikin
joutunut Ståhlberg suostui kahdesti
presidenttiehdokkaaksi. Hän jäi
molemmilla kerroilla yhden valitsi-
jamiesäänen päähän valinnasta. 

Ståhlbergilla oli selkeä näkemys
yhteiskunnan kehityksestä, kansa-
kunnasta ja sen tulevaisuudesta.
Nytkin tarvitaan määrätietoista
sovittelua ja rohkeutta: uudistuksia
pitäisi toteuttaa ihmisten näkö-
kulmasta, kilpailukyvystä ja hyvin-
voinnista huolehtien sekä sosiaalis-
ta oikeudenmukaisuutta turvaten. 

Oikeusvaltio tarvitsee yhä
K. J. Ståhlbergin rohkeutta

Pekka Hallberg
Kirjoittaja on oikeustieteen
ja valtiotieteiden tohtori,
joka oli korkeimman
hallinto-oikeuden
presidentti vuosina
1994–2012. Hän on K. J.
Ståhlbergin säätiön
hallituksen puheenjohtaja.
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Ensimmäisen presidenttimme
työn jäljet näkyvät Suomessa
edelleen.

Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia
tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit. 

Ståhlbergin
valmistelemat lait
ovat olleet Suomen
brändin perusta.


