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1. Varhainen aika 

Suomi ja Baltia olivat 1100-luvun lopulla ainoita alueita Euroopassa, joihin katolisen kirkon valta ei vielä 

ulottunut. Paavi Aleksanteri III kehottikin Skandinavian hallitsijoita aloittamaan ristiretken Suomen ja 

Baltian heimoja vastaan. Ristiretkeläisille luvattiin syntien anteeksiantamus. 

Näihin aikoihin saksalaiset feodaaliherrat alkoivat edetä kohti pohjoista käännyttäen paikallisia 

väkivaltaisesti kristinuskoon. Eestiläiset taistelivat valloittajia vastaan ja vasta v. 1227 koko Eesti oli saatu 

alistettua Tanskan ja Ruotsin haltuun. Eestistä tuli pitkäksi aikaa Ruotsin kuningaskunnan kaukainen reuna-

alue.  

Aseelliset kansannousut jatkuivat kuitenkin edelleen ja näitä kukistettaessa tapettiin kymmeniä tuhansia 

eestiläisiä. 

Maa joutui vähitellen feodaalisille kartanoille eli moisioille. 1300-luvulla kartanoita oli noin 35 ja 1400-

luvulla jo 156 kpl. Kansan osaksi tuli aluksia verorasitus, mutta myöhemmin ihmisten olisi osallistuttava 

myös työhön kartanoilla, yhä enemmän ja enemmän. Lopulta 1300-luvulta alkaen siirryttiin maaorjuuteen, 

jossa talonpojat sidottiin tiettyyn kartanoon ja työhön ilman palkkaa. 

1600-luvulle tultaessa kartanoiden koko oli kaksinkertaistunut ja kartanonherroille annettiin omiin 

talonpoikiinsa jopa täydellinen tuomiovalta samoin kuin oikeus ruumiillisen rangaistuksen käyttöön.  

Vuonna 1700 syttyi suuri Pohjan sota ja 1710 Baltian ritarikunnat alistuivat Venäjän tsaarille. Venäjän tsaari 

jätti ennalleen kaikki kartanonherrojen oikeudet, mutta pitkä rauhan aika vakiinnutti oloja ja lisäsi 

taloudellista toimeliaisuutta. Lisäksi Eestin alueen merkitys kasvoi. Ruotsin vallan aikana alue oli lähinnä 

maataloustuotteiden tuotantoalue. Sen sijaan Venäjän näkökulmasta Eesti oli merkittävä Länsi-Eurooppaan 

suuntautuneen kanssakäymisen alue. 

1700-luvun puolivälissä tuotantovoimien kehitys ja kapitalististen suhteiden syntyminen johtivat siihen, 

että koko Euroopassa tuli ajankohtaiseksi ns. agraarikysymys. Vuonna 1784 puhkesi talonpoikaiskapina 

vastustamaan lisääntynyttä talonpoikien rasitusta. Yhteenottoja oli säännöllisesti vuosina 1797-1807 

ympäri Eestiä.  

Vuosina 1816 (Eestinmaa) ja 1819 (Liivinmaa) annetut talonpoikaislait vapauttivat talonpojat 

maaorjuudesta. Lain mukaan he voivat yhtä vapaasti käyttää työvoimaansa kuin kartanon herra voi käyttää 

maataan. Vapautus ei kuitenkaan juuri parantanut talonpoikien tilannetta, vaan he joutuivat edelleen 

työskentelemään kartanonherrojen hyväksi. 

Vuonna 1857 puhkesi uusia talonpoikaskapinoita, jotka johtivat väliaikaisiin voittoihin. Nämä kuitenkin 

kukistettiin lopulta verisesti. Tämän seurauksena syntyi suuri muuttoliike, jossa 25-30 % Eestin talonpojista 

muutti asumaan muualle, aina Volgalle ja Krimin niemimaalle saakka. 

Kansallinen liike 

Kansallisen liikkeen herääminen tapahtui 1800-luvun puolivälin jälkeen ja siinä yhteydessä sivistyneistö 

yhdessä talopoikien kanssa alkoi vaatia parempia olosuhteita talonpojille, häädön kieltämistä ja 

maaorjuuden pikaista lakkauttamista. Tavoitteena oli talonpoikien vapauttaminen saksalaisten 



2 
 

kartanonherrojen ikeestä. Pian kansallisen liikkeen heräämisen jälkeen liikkeessä alkoi syntyä ristiriitoja 

mm. suhteessa yhteistyöhön saksalaisten kartanonomistajien kanssa. 

Vuosisadan loppuun mennessä kapitalistiset tuotantosuhteet olivat alkaneet kehittyä merkittävästi, mikä 

johti kapitalistien ja kartanonherrojen säätyvallan välisten ristiriitojen kärjistymiseen. Talonpojille oli myyty 

maata niin, että Etelä-eestissä noin 80 % ja Pohjois-Eestissä noin 50 % maasta oli talonpoikien 

omistuksessa. Samalla talonpojat olivat velkaantuneet merkittävästi. Ensimmäisenä veloistaan suoriutuneet 

talonpojat saivat hankittua lisää maata vuokraamalla tai ostamalla toisia tiloja. Kansan suussa näitä alettiin 

kutsua harmaiksi paroneiksi. 

Kartanoissa siirryttiin myös yhä enemmän palkkatyöhön. Palkatut muonamiehet saivat palkkansa pääosin 

elintarvikkeina. Maattomat muodostivat 1800-luvun lopulla 60 % maaseudun väestöstä. Samaan aikaan 

kaupungistuminen lisääntyi. Vuosisadan lopulla kaupungeissa asui yli 30 % väestöstä. Yhteensä 

proletaarista tai puoliproletaarista väestöä oli 2/3 osaa eestiläisistä. 

2. Imperialismin kausi 

Manufaktuureista kapitalistiseen tehdasteollisuuteen siirryttiin voimakkaasti 1820-luvulta alkaen. 

Vuosisadan loppuun mennessä Eestistä kehittyi Tsaarin Venäjän kehittynein teollisuusalue. Eestissä oli mm. 

Euroopan suurin puuvillan kehruu ja kutomatehdas, metsäteollisuutta ja lasiteollisuutta. Pietarin ja 

Tallinnan välinen rata valmistui 1870. 

Kapitalismi kehittyi imperialistiseen vaiheeseen 1900-luvun alkuun tultaessa ja syntyi yleisvenäläisiä 

monopolistisia yhtymiä, jotka alistivat valtaansa Eestin tärkeimmät teollisuuden haarat. Merkittävimpien 

Venäläisten kaupunkien pankkipääomasta 56 % oli ulkomaisessa hallinnassa. Sama koski Eestiä. Kansallisen 

porvariston omistukset olivat vähäisiä eestiläisissä teollisuuslaitoksissa. 

Samaan aikaan maataloudessa elettiin kuitenkin feodalismin jäänteitä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa 

vielä 58 % viljelysmaasta kuului kartanonherroille ja 42 % maata ostaneille noin 51 000 talonpojalle, jotka 

olivat edelleen raskaasti velkaantuneita kartanonherroille ja pankeille. 23 000 talonpoikaa joutui 

vuokraamaan maata kartanoilta raskailla ehdoilla. Maattomia oli 70 % talonpoikasväestöstä. Metsävarat 

olivat liki kaikki kartanoiden hallussa. Maata ostaneiden talonpoikien osuus kaikista talonpojista oli 15 %. 

Taulukko 1. Eestin väestö ennen toista maailmasotaa 

Luokka Väestömäärä, hlöä Osuus väestöstä, % 

Kaupunkilaistyöväki 196 000 21 

Maalaistyöväki ja talonpojisto 360 000 39 

Kaupungin keskikerrostumat 112 000 12 

Keskivarakas talonpojisto 120 000 13 

Kaupunkilaisporvaristo 23 000 2 

Maalaisporvaristo ja kartanonherrat 117 000 13 

Yhteensä 928 000 100 

 

Luokkaristiriitoja kärjisti kansallinen sorto. Kansalaiset olivat niin Tsaarin Venäjän kuin Baltian saksalaisten 

sorron alla. Paikalliset hallintoelimet muodostivat aatelien itsehallintoelimet ja kaupunginhallitukset. 

Molemmat olivat baltilais-saksalaisia säätyhallintoja. Heidän käsissään oli myös luterilainen kirkko. 

Eestin porvaristo pyrki sovintoon Venäjän porvariston ja baltilais-saksalaisten kanssa eikä halunnut taistella 

systemaattisesti kansallista sortoa vastaan. 

Venäjän vallankumous 1905-1907 
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Kansan hankala asema heikkeni entisestään vuoden 1901-1903  talouspulan aikana ja edelleen Venäjän ja 

Japanin välisen sodan sytyttyä.  

Lenin perusti Pietarissa Taisteluliiton työväenluokan vapauttamiseksi ja sen innoittamana syntyi 1895 

Narvassa työväenkerho. Samoin Tarton yliopistossa syntyi monia marxilaisia ylioppilaskerhoja ja 1899-1902 

siellä oli useita opiskelijoiden lakkoja ja mielenosoituksia. 

Tallinnan vallankumouksellisen toiminnan uran uurtajia oli 1901-1904 siellä toiminut M.I. Kalinin. Hän toimi 

Iskra-lehden paikallisena asiamiehenä. Hänen aloitteestaan lehden artikkeleita ryhdyttiin eestintämään. 

Kalinin johdolla eri kerhot yhdistettiin sosiaalidemokraattiseksi järjestöksi. Vuonna 1904 syntyi Venäjän 

sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen osasto myös Tartoon ja myöhemmin Narvaan, Pärnuun, Valgaan 

Kuresaareen ja Raplaan. 

Pietarin verisunnuntai 9.1.1905 sai vallankumoukselliset voimat liikkeelle myös Eestissä. Syntyi lakkoja, 

joissa vaadittiin 8 tunnin työpäivää, palkankorotuksia ja sakkojen lakkauttamista. Lakot kukistettiin. Samoin 

yliopistossa syntyi lakkoja. 

Helmikuussa alkoi uusi lakkoaalto, jonka seurauksena työpäivää lyhennettiin 10 tuntiin ja palkoja 

korotettiin 10-15 %. Lakot levisivät kartanoihin. Kevään aikana järjestettiin liki 100 lakkoa kartanoissa. Myös 

joukkokokouksia järjestettiin. Tämä tapahtui lähinnä sunnuntaisin metsissä, jolloin poliisi ei pystynyt niitä 

hajottamaan. 

Lokakuussa lakot laajenivat koko maan yleislakoksi ja 13. pvä lakot alkoivat myös Eestissä. Työläiset vaativat 

täydellisiä poliittisia vapauksia, poliittisten vankien vapauttamista, sotaväen poistamista kaduilta ja 

työläisten aseistamista järjestyksen ylläpitämiseksi. 16. pvä järjestettiin laaja lakkokulkue Tallinnassa. 

Kuvernöörin käskystä sotilaat avasivat tulen lakkolaisia vastaan. 90 ihmistä kuoli ja 200 haavoittui. 

Murhattujen hautajaisiin 20.10. osallistui 40 000 ihmistä. 

Lokakuun lakkoaalto mursi joksikin aikaa tsaarin hallituksen aktiivisen vastarinnan. 

Samaan aikaan eestin porvaristo yritti voimistaa vaikutustaan kansanjoukkoihin ja kehotti lopettamaan 

taistelun tsarismia vastaan, joka muka oli antanut jo eestiläisille vapauden. Samalla Eestin porvaristo alkoi 

järjestäytyä poliittisiin puolueisiin. 

Samalla vallankumoukselliset mielialat alkoivat levitä myös maaseudulla. Syksyllä useissa pitäjissä pidettiin 

joukkokokouksia, joissa vaadittiin kartanoiden maiden takavarikoimista. Syntyi myös levottomuuksia, joissa 

poltettiin kartanoita ja vilja-aumoja. 

Eestin porvaristo yritti suunnata talonpoikain taistelua omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Eestin 

kansallismielinen edistyspuolue kutsui 27.11 kokoon ns. yleiseestiläisen kansanvaltuutettujen kokouksen, 

joissa oli edustettuna kaikki kunnat. Myös Eestin sosiaalidemokraatit lähettivät sinne edustajansa. Kävi ilmi, 

että kokouksen enemmistö oli vallankumouksellisten käsissä ja kokous sen vuoksi hajaantui kahtia.  

Tässä ns. aulakokouksessa vaadittiin sotaoikeuksien lakkauttamista, poliittisten vankien vapauttamista, 

perustavan kokouksen koollekutsumista, kansan aseistamista ja itsehallintokomiteoiden perustamista 

maaseudulle. Tämä oli uusi sysäys vallankumoukselliselle liikkeelle maaseudulla. 

Useisiin kuntiin perustettiin kansanvalta, perustettiin aseistettu kansan miliisi ja talonpoikaiskomiteat. 

Vallankumouskomiteoita oli liki 50 kunnassa. 

Näihin aikoihin vallankumous huipentui myös muissa Venäjän kaupungeissa. VSDTP:n Tallinnan komitea ei 

kuitenkaan onnistunut mobilisoimaan siellä toimintaa, sillä koko johtajisto pidätettiin 11.12 vastaisena 

yönä.  
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Jouluun 11. päivänä päätettiin alkaa kapina kartanonherroja vastaan ja työläisten aseistettuja joukkoja lähti 

talonpoikien mukana maaseudulle. Taisteluryhmät erkanivat kolmeen suuntaan. Tarkoitus oli, että ryhmät 

kohtaisivat latvialaiset vallankumoukselliset. 

Vaikka luokkatietoisimmat kapinalliset puhuivat sen puolesta, että kartanot vain otettaisiin haltuun, vallalle 

pääsi kuitenkin toimintatapa, jossa kartanoita tuhottiin. Viikon kuluessa poltettiin 120 herraskartanoa ja 40 

viinanpolttimoa. Kuitenkin vain yksi ihminen sai surmansa tässä operaatiossa. 

Nopeasti paljastuivat kuitenkin työtätekevän maaseutuväestön ja maaseutuporvariston väliset ristiriidat. 

Maaseutuporvaristo asettui kartanonomistajien puolelle ja yhdessä sotaväen kanssa he alkoivat tuhota 

hajallaan toimineita vallankumouksellisia ryhmittymiä. Kuukauden sisällä rankaisuretkikunnat tappoivat 

300 ihmistä ja 600 sai ruumiillisen rangaistuksen. Teloitukset jatkuivat myöhemmin kenttäoikeuksissa. 

Eestin porvaristo teki yhteistyötä sekä tsaarin hallituksen että saksalaisten kartanonherrojen kanssa 

lujittaakseen asemaansa. Porvaristo korosti maan yksityisomistukseen puuttumattomuutta ja antoi näin 

tukensa saksalaisille kartanonherroille. Porvaristo kehitti tyytymään ”lailliseen vapauteen”. 

Tämä vuoden 1905-1907 vallankumous toimi Leninin mukaan lokakuun vallankumouksen 

kenraaliharjoituksena. 

Tsaarin hallituksen painostus työväenluokkaa kohtaan paheni. Aktivisteja tuomittiin kuolemaan ja 

vangittiin. Kolmanteen valtakunnan duumaan pääsi taantumuksellisen vaalilain johdosta Eestistä 3 

kartanonherraa ja 2 porvaria. Äänioikeus oli vain 15 % väestöstä. 

Taloudellisen lamakauden varjolla kapitalistit alensivat työläisten palkkoja ja lisäsivät sakkoja. Työläisten 

taistelu kuitenkin jatkui. Perustettiin ammattiyhdistyksiä, joihin liittyi paljon työläisiä. Myös lakot jatkuivat 

edelleen, mutta lakkotaistelu oli puolustusluonteista. Myös maastamuutto kiihtyi. 1800-luvun lopulta 

vuoteen 1914 maasta muutti noin 200 000 henkeä, Volgan alueelle ja Amerikkaan. 

Maata omistaneiden talonpoikien vauraus sen sijaan kasvoi. Perustettiin mm. koneosuuskuntia. 

Maanomistukseen liittyvät ristiriidat pysyivät kuitenkin kärkevinä. 

Taloudellisen nousun vuosina teollisuusproletariaatin määrä kasvoi. Samalla kasvoi myös poliittinen 

aktiivisuus erityisesti vuodesta 1912 alkaen. Järjestettiin useita menestyksellisiä lakkoja olosuhteiden 

parantamiseksi. 

Tietoisuustason nostamiseksi perustettiin 28.6.1912 Kiir-lehti (säde). Sen ansioista puoluejärjestöt 

lujittuivat ja bolshevikkien vaikutus vahvistui työväenliikkeessä. Vallankumouksellisen nousun keskeytti tällä 

kertaa kuitenkin ensimmäisen maailmansodan syttyminen. 

Eestin samoin kuin Venäjän pikkuporvarilliset piirit puolustivat innokkaasti sotaa. Eestistä mobilisoitiin 

sodan aikana rintamalle noin 100 000 miestä. Bolshevikit tekivät aktiivista sodanvastaista työtä, jota tsaarin 

poliisi pyrki tukahduttamaan. Boshevikkien lehdet suljettiin. 

Eestin poliittinen tilanne muuttui sodan myötä. Kartanonherrat suhtautuivat myönteisesti keisarillisen 

Saksan pyrkimyksiin. Venäläiset kielsivät mm. saksan kielen käytön. Kartanonherrat olivat pakotettuja 

etsimään yhteistyötahoja Latvian ja Eestin porvaristosta.  

Venäjän sotatappioiden myös alkoi taloudellinen lama. Maaseutu menetti puolet työkykyisistä miehistä. 

Elintarvikkeiden hinnat nousivat. Tammikuussa 1915 alkoi työläisten lakkotaistelu. Lakot olivat luonteeltaan 

poliittisia. Lokakuussa 1916 lakossa oli 187 000 työläistä. Levottomuuksia puhkesi myös maaseudulla ja 

armeijassa. 

Helmikuun vallankumous 
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Vallankumous syttyi Pietarissa 23. helmikuuta. Porvaristo yritti pelastaa monarkia taktikoinnilla, mutta 

epäonnistui. Pietariin syntyi kaksoisvalta Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajien neuvostolla oli 

käsissään todellinen valta, mutta valtiovalta oli väliaikaisella hallitukselle menshevikkien ja eserrien tuella. 

Tieto vallankumouksesta saavutti Tallinnan maaliskuun alussa ja Tallinnaan julistettiin yleislakko. 30 000 

työläisen kulkue vapautti mm. poliittiset vangit ja lakkautti poliisi ja oikeuslaitoksen toiminnan.  

Tallinnaan perustettiin kansan miliisi ja sen johtoon tuli Ivan Rabtsinski. Vallankumouskomiteoista 

perustettiin ympäri maan ja kaikki valta siirtyi neuvostoille. 

Eestin porvareita tämä ei miellyttänyt. Helmikuun vallankumous eteni pidemmälle kuin porvaristo oli 

toivonut. Se turvasi kansalle laajat demokraattiset vapaudet. 

Koska todellinen valta oli neuvostojen käsissä, väliaikainen hallitus joutui ottamaan huomioon neuvostojen 

tahdon. Monissa neuvostoissa oli olivat enemmistönä menshevikit ja esserät. Nämä neuvosto pyrkivät 

yhteystyöhön porvariston kanssa. Tämä mahdollisti porvariston soluttautumisen hallintoelimien johtoon.  

Saatuaan enemmistön paikallisissa johtoelimissä porvaristo ryhtyi luomaan paikallista 

itsehallintojärjestelmää. Hyväksyttiin määräys Eestimaan kuvernementin hallinnollisesta johtamisesta ja 

paikallisen itsehallinnon väliaikaisesta järjestämisestä. Järjestetyt vaalit olivat epädemokraattiset. Kunnissa 

äänioikeus oli niillä, jotka olivat asuneet alueella vähintään vuoden. Monet palkkatyöläiset jäivät 

äänioikeuden ulkopuolelle.  

Eestin porvaristo ei halunnut itsenäisyyttä Venäjästä, vaan vakuutti uskollisuutta väliaikaiselle hallitukselle. 

Porvaristo uskoi saavansa korvaamatonta apua Venäjän porvaristolta taistelussa Eestin työväenluokkaa 

vastaan. 

3. Lokakuun vallankumous ja kansalaissota 

Helmikuun vallankumouksen jälkeen Eestiin perustettiin useita poliittisia puolueita. Myös menshevikit ja 

esserrät perustivat omat puolueensa. Sosiaalidemokraattisista nimistään huomatta näiden puolueiden 

ohjelma ei tähdännyt vallankumoukseen, vaan oli luonteeltaan pikkuporvarillinen. 

Bolshevikit jatkoivat työtä porvaristoa ja porvarillisia puolueita vastaan. Menshevikkien ja esserrien mentyä 

huhtikuun kokoomushallitukseen heidän kannatuksensa alkoi kansan keskuudessa nopeasti laskea 

hallituksen taantumuksellisen toiminnan johdosta. Bolshevikit alkoivat vahvistaa asemiaan neuvostoissa 

sekä tekemään lehtityötä entistä voimakkaammin.  

Kuvermentin komissaari I. Poska ilmoitti maapäivävaalien järjestämisestä 23.5. Vaalivalmisteluihin ei juuri 

jäänyt aikaa eivätkä työläiset ehtineet asettaa ehdokkaita kuin vain 47 kunnassa. Näissä kunnissa 

maattomat saivat enemmistön, mutta yleisesti maapäivien paikat jakaantuivat porvaristolle. Jos 

valmistautumisaikaa olisi annettu enemmän, vaalien tulos olisi ollut toisenlainen. Äänestysaktiivisuus jäi 

alle 30 %:iin. Maapäivät vakuutti uskollisuuttaan Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. 

Sodanvastaiset mielenosoitukset jatkuivat ja voimistuivat mikä kärjisti tilannetta niin Venäjällä kuin 

Eestissäkin. Bolshevikkien lehdet lakkautettiin. Valta siirtyi väliaikaiselle hallitukselle ja kävi ilmi, että 

vallankumous voisi voittaa vain aseellisen taistelun myötä 

Bolshevikit ryhtyivät valmistelemaan kapinaa niin Pietarissa kuin Eestinkin kaupungeissa. Heinäkuun lopun 

Tallinnan neuvoston vaaleissa boshevikit saivat eniten ääniä mutta eivät kuitenkaan ehdotonta 

enemmistöä. Vuoden 1917 kesän kaupunginvaltuustojen vaaleissa boshvevikit voittivat myös. Tallinnan ja 

Narvan kaupunginhallitukset siirtyivät boshevikkien käsiin. Tallinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
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Voldemar Vöölman määräsi heti eestin kielen virkakieleksi ja Tallinnan alkeiskoulun opetuskieleksi eestin. 

Tämä lisäsi entisestään bolshevikkien kannatusta. 

Syyskuun alussa Tallinnan neuvosto hyväksyi julkilausuman, jossa vaadittiin kaiken vallan keskittämistä 

neuvostojen käsiin. Lokakuussa kaikkien tärkeimmät neuvostot olivat muuttuneet aseellista kapinaa 

valmisteleviksi keskuksiksi. 

Samoihin aikoihin syyskuun 29. pvä saksalaisia sotajoukkoja nousi maihin Länsi-Eestin saarille ja valloitti 

Saaremaan, Muhunmaan ja Hiidenmaan. 

Lokakuun 10 päivänä VSDTP hyväksyi Leninin aloitteesta kapinaa koskeneen historiallisen päätöslauselman. 

Eestin vallankumouksellisilla oli tässä merkittävä rooli, sillä heidän piti estää vastavallankumouksellisten 

joukkojen pääsy Pietariin.  

Vallankumous alkoi Pietarissa 24.11 ja seuraavan päivänä Eestissä. Lokakuun 26. päivänä väliaikaisen 

hallituksen kuvernmentin komissaari I. Poska erotettiin ja kuvernöörin viraston johtoon tuli V. Kingissepp. 

Marraskuun 12. pvänä Eestin neuvostojen toimeenpaneva komitea päätti hajottaa Eestinmaan 

kuvernmentin maaneuvoston ja määräsi Eestin perustavan kokouksen uudet vaalit.  

Joukkojärjestöjä ryhdyttiin entisestään lujittamaan, pankit, kirjapainot ja rautatiet kansallistettiin. 

Kartanoiden maiden suhteen päätettiin olla jakamatta niitä yksityisomistukseen. Sen sijaan päätettiin 

perustaa yhteistalouksia eli kommuuneja. Tätä eivät maattomat talonpojat täysin ymmärtäneet ja se 

antoikin mahdollisuuden porvaristolle levittää bolshevismin vastaista propagandaa. Kaikissa virastoissa 

otettiin käyttöön eestin kieli, koulumaksut lopetettiin. 

Lenin kehotti Eestin bolshevikkeja harkitsemaan itsenäisen Eestin neuvostotasavallan luomista. Eestiläiset 

eivät käsittäneet Leninin kaukonäköisyyttä, vaan pitivät itsenäisyysjulistusta epätarkoituksenmukaisena. 

Saksalainen miehitys 

Eestin porvaristo ei luopunut taistelusta neuvostojen valtaa vastaan. He ryhtyivät perustamaan valkokaartin 

joukkoja, joissa ytimenä olivat eestiläiset nationalistiset upseerit. Samaan aikaan porvaristo lähetti 

edustajiaan Suomen ja Ruotsin kautta pyytämään apua.  

Brest-Litovskin rauhanneuvotteluissa v 1917 lopulla neuvostovaltuuskuntaa johtanut L. Trotski oli 

kieltäytynyt Leninin ohjeiden vastaisesti allekirjoittamasta saksalaisten laatimaa rauhansopimusluonnosta. 

Tätä tekosyynä käyttäen saksalaiset aloittivat helmikuun 18. päivä hyökkäyksen Eestiin.  

Ennen saksalaisten saapumista Tallinnaan 24.2. porvaristo julisti Eestin itsenäisyysmanifestin ja nimitti 

Eestin väliaikaisen hallituksen johtajanaan K. Päts. Maahan tunkeutuneet saksalaiset eivät kuitenkaan 

tunnustaneet Eestiä itsenäiseksi valtioksi. Tästä huolimatta porvaristo lupasi auttaa miehittäjiä ”rauhan ja 

järjestyksen” aikaansaamisessa. Seuranneessa terrorissa surmattiin satoja vallankumouksellisia. 

Saksalaisten kartanonomistajien oikeudet palautettiin ja hallinto palautettiin samaksi, kuin se oli ollut 

tsaarin Venäjällä. 

Saksalaiset miehittäjät ryhtyivät ryöstämään maan taloutta. Karjaa otettiin väkipakolla Saksaan 

kuljetettavaksi, samoin teollisuuslaitosten laitteita vietiin Saksaan. Teollisuustyöläisten lkm laski 51 000 

henkilöstä 10 000 henkilöön. Saksan kielestä tuli virkakieli samoin kuin koulujen opetuskieli.  

Työväenluokka jatkoi taisteluaan miehittäjiä vastaan neuvostojen puolesta. Järjestöjä vahvistettiin ja 

ryhdyttiin julkaisemaan maanalaista lehteä. 
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Vuoden 1918 syksyllä Saksa ajautui sotilaalliseen katastrofiin ja miehitysvalta hajosi. Eestin porvaristo käytti 

tilaisuutta hyväkseen ja pystytti uudelleen Eestin väliaikaisen hallituksen. Eestin työväenluokka järjesti 

lakkoja ja vaati neuvostovallan palauttamista.  

Marraskuun 20. pvä maapäivien kokoontuessa Tallinnan neuvosto järjesti protestilakon. Valkokaartilaisten 

Kaitseliit hyökkäsi mielenosoittajia vastaan. Kansalaissota alkoi. Punakaartilaiset pystyivät vapauttamaan 

Pihkovan ja Narvan. Vapautetussa Narvassa julistettiin 29.11. syntyneeksi Eestin neuvostotasavalta (Eestin 

työkansan kommuuni). Joulukuun 7. pvä Neuvosto-Venäjän hallitus hyväksyi asetuksen Eestin 

neuvostotasavallan itsenäisyyden tunnustamisesta.  

Kansa ei tukenut Eestin porvarillista hallitusta ja sen asema horjui. Vapaaehtoinen liikekannallepano 

epäonnistui 16.11. Kuun lopulla julistettu pakollinen liikekannallepano keräsi vain puolet kutsutuista, vaikka 

laiminlyönnistä oli seurauksena kuolemanrangaistus. Asetetuista sotilaistakin karkasi lopulta suurin osa. 

Punakaartilaiset etenivät nopeasti ja saivat vapautettua lähes koko Eestin. K. Pätsin hallitus pyysi Britanniaa 

miehittämään Eestin, mutta Britannia ei uskaltanut lähettää alueelle maajoukkojaan peläten niiden 

bolshevisoitumista.  

Eestin työkansan kommuunin alueella kansallistettiin tuotantolaitokset, palkkoja korotettiin, julistettiin 8 

tunnin työpäivä. Maatalouden saralla kartanoiden maita ei edelleenkään jaettu, vaan niistä muodostettiin 

kommuuneja. Tämä aiheutti edelleen tyytymättömyyttä maattomassa väestössä. Se heikensi 

työväenluokan ja talonpoikain liittoa. 

Vuoden 1919 alussa tilanne muuttui. Porvarilliset voimat pystyivät mobilisoimaan joukkoja talonpoikain ja 

kartanonherrain joukoista. Lisäksi Eestiin saapui palkkasotilaita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Englannin 

laivasto tuki valkokaartilaisia mereltä käsin. Rajuista taisteluista huolimatta punakaartien oli peräännyttävä.  

Valkoisen terrorin kausi alkoi Eestissä. Tammi-helmikuussa tapettiin noin 2000 punaista. Tämä herätti 

vastustusta maltillisissa porvareissakin, sillä neuvostovallan aikaan minkäänlaista terroria ei ollut esiintynyt. 

Valkoisessa terrorisissa kunnostautuivat erityisesti suomalaiset palkkasotilaat. Jopa K. Päts joutui 

lähettämään Suomeen sähkeen, jonka mukaan ”Suomalaiset joukot ovat alkaneet käyttäytyä kuin 

voitetussa maassa, sattuu jopa ryöstöjä, kansa vaikeroi niiden raakuuden ja väkivaltaisuuden vuoksi”. 

Sotatoimet jatkuivat Neuvosto-Venäjää vastaan vaikka työväenluokka yrittikin sitä kaikin tavoin estää. 

Elokuun lopussa Tallinnassa pidettiin Eestinmaan ammattiliittojen 1. edustajakokous, joka vaati sodan 

pikaista lopettamista ja rauhan solmimista Neuvosto-Venäjän kanssa. Kokous hajotettiin, 25 johtohenkilöä 

ammuttiin ja 102 osallistujaa kuljetettiin rintamalle ja pakotettiin siirtymään Neuvosto-Venäjälle. 

Terrorista huolimatta työväenluokka jatkoi taistelua sotaa vastaan. Porvarillinen hallitus alkoi epäillä, että 

sodan jatkaminen uhkaa porvarillisen tasavallan olemassaoloa. Niinpä Eestin porvarillinen hallitus aloitti 

rauhanneuvottelut (Ranskan ja USA:n vastustuksesta huolimatta) ja 2.2.1920 allekirjoitettiin Tarton 

rauhansopimus. 

Neuvosto-Venäjä oli ensimmäinen maa, joka tunnusti Eestin tasavallan. 
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Tämä kuva on kansan äänen Nro 2b/11 sivu 12. Sivun juttu kertoo SFT:n ryhmän vierailusta Tallinnan 

kaupunginmuseossa Stalin-näyttelyssä. Lähinnä ryhmämme mielipiteeksi muodostui näkemys, että 

sodanjälkeiset vuodet eestissä olivat rakennustyön aikaa ja eestiläiset kokivat silloisen ajan hyvin 

positiivisena. Eestiläiset itse loivat sen kulttuurin, jossa tuotiin esiin Neuvosto-eestin saavutuksia. 
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Tämä kuva on sijoitettu Sagatin kartanoon ja se edustaa hyvinkin sosialistista realismia. Sagatin kartanon 

omistaa tänään Eestin metsähallitus. Kaikki virallista nyky-eestiä ihannoivat eivät selkeästikään pidä tästä 

kuvasta, jonka ilmeisesti Rakveren metsähallitus tilasi. Siinä tauolla olevia metsätyömiehiä heidän 

mielestään kuvataan liian iloisina ja mahtipontisina työmiehinä, jotka kokevat olevansa yhteiskunnan 

isäntiä. 

 

 

4. Itsenäisyyden ikeen alla 

Porvarillisen Eestin talous ja poliittiset olot 

Tarton rauhan jälkeen Eestistä tuli porvarillinen tasavalta. Heti alussa Eesti tuli riippuvaiseksi ulkomaista. 

Sillä oli 1,5 mrd Eestin markan suuruinen valtion velka ja jo vuodesta 1924 alkaen yli puolet Eestin 

teollisuuspääomasta oli siirtynyt ulkomaisen pääoman haltuun. 

Ulkomaiden porvarit eivät olleet kiinnostuneet teollisuuden kehittämisestä Eestissä, sillä siitä ja muista Itä-

Euroopan maista suunniteltiin markkina-aluetta omille teollisuustuotteille. Uusi tasavalta myönsi edullista 

luottoa teollisuuden kehittämiseksi, mutta luotot valuivat porvarien taskuun ilman, että tuotantoa käytiin 

kehittämään. Lukuisat perinteikkäät yritykset ajatettiin konkurssiin. Porvarien taskuun siirtyi osa valtion 

kultavaroista ja suuri osa entisten Venäjän osakeyhtiöiden varoista. Näin syntyi Eestin suurporvaristo. 

Tämän politiikan myötä varallisuus keskittyi harvojen käsiin, mutta teollisuus elpyi hitaasti. Vuonna 1916 

teollisuus työllisti 51 000 henkeä mutta vuonna 1923 luku oli enää 28 000 henkeä. 

Vuonna 1923 alkanut talouspula hellitti Eestissä vasta 1925, silloin alkoi kapitalismin stabilisaation vaihe. 

Kevyen teollisuuden kasvu alkoi, samoin palavan kiven tuotanto oli hyvällä tasolla. Raskaan teollisuuden 

rapautuminen sen sijaan jatkui. Hallitus otti vuonna 1927 Englannin pankeilta suuren lainan, mikä helpotti 

tilannetta, mutta sitoi Eestin ulkoisen pääoman talutusnuoraan. 
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Vuoden 1919 maareformi ei tuonut helpotusta maatyöläisille. Uudistus eteni hitaasti. Ensimmäisenä maata 

jaettiin sotaan osallistuneille valkokaartilaisille. He saivat parhaat viljelysmaat. Seuraavaksi maata jaettiin 

kartanotyöläisille ja rengeille, mutta vuoteen 1923 mennessä vain neljännes kartanotyöläisistä oli saanut 

maata. Epäoikeudenmukainen maanjako oli syynä tilanteen kiristymiseen maaseudulla. 

Maatyöläisille jaettiin ensisijassa pientiloja, 45 %:lla oli maata alle 10 hehtaaria. Tällä ei tullut toimeen, mikä 

sitoi pientilat edelleen palkkatyöorjuuteen suurtiloihin. Osa maatyöläisistä jäi kokonaan ilman maata. 

Vuoden 1923-1924 talouspulan aikaan Eestin hallitus luopui teollisuuden kehittämiseen tähdänneestä 

politiikasta ja alkoi panostaa maatalouteen ja edistää maataloustuotteiden vientiä. 

Eesti oli poliittiselta rakenteeltaan parlamentaarinen tasavalta. Korkein valtaelin oli parlamentti eli 

Riigikogu. Perustuslaissa turvattiin kansalaisten demokraattiset oikeudet, mutta ne olivat käytännössä vain 

porvaristolle, ei työläisille. Perustuslaki sisälsi useita säädöksiä, jotka antoivat viranomaisille 

mahdollisuuden rajoittaa oikeuksia ”maapuolustuksen ja turvallisuuden nimissä”. Elokuussa 1920 julkaistiin 

määräys, joka julisti rikolliseksi osallistua taloudelliseen lakkoon. Suuri määrä lakossa olleita työläisiä 

vangittiin ja 61 kyyditettiin Neuvosto-Venäjälle. Viranomaiset lakkauttivat runsaasti myös 

työväenyhdistyksiä ja sanomalehtiä. 

Eestissä oli voimassa tsaarinaikainen rikoslaki, mikä antoi porvaristolle paljon keinoja taistella 

työväenluokkaa vastaan. Lisäksi Eestin tasavallassa oli voimassa miltei koko ajan poikkeustila, milloin 

perustuslain mukaiset oikeudet eivät päteneet. 

Demokraattisessa Eestissä Eestinmaan kommunistisen puolueen toiminta oli kielletty. Vuosina 1920-1929 

käytiin 70 suurta poliittista oikeudenkäyntiä, joissa työläisiä tuomittiin rangaistuksiin ja kuolemaan. 

Vallankumousliike 

Eestinmaan kommunistien puolue erosi Venäjän kommunistisesta puolueesta vuonna 1920. Puolue asetti 

tavoitteeksi taistelun porvaristoa vastaan ja neuvostovallan palauttamisen Eestiin. Puolue toimi sekä 

maanalalla, että julkisten ammattiyhdistyksien, sairaskassojen ja useiden maaseudun järjestöjen kautta.  

Puolueen johdolla perustettiin laillinen yleiseestiläinen nuorten proletaarien liitto v. 1920. Liitto 

lakkautettiin vallankumouksellisena jo seuraavan vuonna. 

Vainotoimenpiteistä huolimatta EKP onnistui saamaan Riigikoguun 5 EKP:n jäsentä ammattiyhdistysten 

kautta. Tallinnan kaupunginvaltuustoon saatiin 28 kommunistia. 

Vuonna 1922 EKP alkoi järjestämään työkansan yhteisrintamaan porvaristoa vastaan. Vaadittiin mm. 

kansan taloudellisen aseman parantamista, verojen oikeudenmukaistamista, poikkeustilan lakkauttamista 

ja poliittisten vankien vapauttamista. Vappuna mielenosoitukseen osallistui 22 000 ihmistä. 

Porvarillinen hallitus lisäsi vainoa. 3. toukokuuta EKP:n keskuskomitean sihteeri V. Kingisepp pidätettiin ja 

ammuttiin pian pidätyksen jälkeen. Keskuskomitean johtoon siirtyi J. Anvelt. 

Marraskuussa 1922 pidettiin Eestin ammattiliittojen 2. edustajakokous, jossa kommunistit olivat 

enemmistönä. Muutenkin kommunistit vahvistivat asemiaan eri järjestöjen kautta. 

Porvarit vastasivat lisäämällä vainoa. Tammikuussa 1924 hajotettiin kaikki työväenjärjestöt. Lakkautettiin 

185 yhdistystä. Yli 200 henkilöä vangittiin. 

Vuoden 1924 joulukuun 1. päivän aseellinen kapina 

Vappuna 1924 Tallinnassa työväen mielenosoitukseen osallistui 12 000 hlöä. Marraskuussa 149 

kommunistia vastaan käytiin oikeudenkäynti, jossa 39 hlöä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ja 
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ammattiliitojen keskusneuvoston pj Jaan Tom sai kuolemantuomion. Tuomion julistamisen jälkeen kaikki 

tuomitut nousivat ylös ja lauloivat kansainvälisen. 

Marraskuun 29 pvä EKP:n keskuskomitean ja nuorisoliiton keskuskomitean yhteisessä kokouksessa 

hyväksyttiin kapinasuunnitelma ja 1. joulukuuta aloitettiin kapina. Kapinallisten haltuun siirtyi Toompean 

hallituspaikka, rautatieasemat, pääposti ja lentokenttä. Monet sotilaat liittyivät kapinallisiin. Kapinassa 

tehtiin kuitenkin taktinen virhe kun juututtiin puolustusasemiin eikä kansanjoukkojen aseistamista ehditty 

tehdä. 

Porvaristo kukisti kapinan nopeasti ja yli 200 työläistä tuomittiin kuolemaan. Kapinan jälkeen seurasi 

kapitalismin stabilisaation kausi. Työväenluokka oli saanut arvokasta kokemusta taistelussa porvaristoa 

vastaan, mutta samalla heikentynyt menetettyään suuren joukon aktiivisia taistelijoita. Stabilisaation 

vuosina poliisi murhasi vielä lisää EKP:n johtohenkilöitä (kuten H. Heideman, R. Pälson, A. Leiner). 

EKP:n hajaannuksen myötä ammattiyhdistysliike siirtyi oikeistososiaalidemokraattisen haltuun porvarien 

tukemana. EKP jatkoi toimintaansa maan alla. Se oli kuitenkin menettänyt yhteyksiä työläisiin hallituksen 

vainon myötä mutta myös tekemiensä virheiden vuoksi. Keskeinen virhe oli, että he kieltäytyivät 

yhteistyöstä vasemmistolaisten sosiaalidemokraattien kanssa. 

Maailman kriisin vuosina 

Vuonna 1929 puhkesi uusi talouspula, joka kuritti Eestiä vuoteen 1933 saakka. Paljon työläisiä jäi 

työttömäksi, arvellaan, että viidesosaa väestöstä koetteli työttömyys. Porvaristo käytti tilannetta hyväkseen 

ja alensi työläisten palkkoja. Vaikeissa oloissa työläiset onnistuivat kuitenkin organisoimaan lakkotaisteluita 

tilanteen korjaamiseksi. 

Työväen taltuttamiseksi suurporvaristo ryhtyi haikailemaan Italian ja Saksan tyylisen fasistisen komennon 

pystyttämiseksi. Vanhat puolueet (Maanviljelijäin puolue ja Eestin demokraattinen liitto) yrittivät muuttaa 

perustuslakia niin, että korkein valta kuuluisi presidentille. Lakimuutos ei kuitenkaan mennyt läpi vuosien 

1932 ja 1933 kansanäänestyksissä. 

Samaan aikaan nousi uusi poliittinen voima, vapaussoturien liitto eli vapsipuolue. Vapsit orientoituivat 

politiikassa fasistien esimerkin mukaisesti. Puolueen ytimen muodostivat kansalaissotaan osallistuneet 

valkokaartilaiset ja muut yhteiskunnan kaikkein taantumuksellisimmat porvarit. Puolue vaati lujan vallan 

pystyttämistä jolla päästäisiin ulos lamasta ja torjuttaisiin lopullisesti kommunismi. 

Samaan aikaan työväenluokka oli hajanainen. Vuonna 1931 poliisin onnistui pidättämään EKP:n johtajia ja 

tuhoamaan puolueen johtoelimen. Päätettiin, että EKP:lle ei muodosteta enää johtoelintä, vaan toimintaa 

johdetaan ulkomailta (Ruotsista ja Neuvostoliitosta). Puolue oli ilman johtoelintä vuoteen 1938 saakka, 

mikä vaikeutti merkittävästi puolueen johtamista. 

Puolue onnistui kokoamaan yhteisrintamaa vahvistuvaa fasismia vastaan ja rintamaan liittyi 

vasemmistososialistit ja lukuista edistykselliset sivistyneistön edustajat, mm. A.H. Tammisaare. 

Taantumuksellisten voimien hyökkäys oli kuitenkin vahva ja lokakuun 1933 kansanäänestyksessä vapsien 

esitys perustuslain muuttamiseksi hyväksyttiin. 

Vuoden 1934 vallankaappaus 

Uusi perustuslaki antoi presidentille diktaattorin oikeudet. Presidentinvaalikamppailusta tuli kiivas. Vapsit 

asettivat ehdokkaaksi kenraali A. Larkan, maanviljelijäin puolue K. Pätsin ja uudistilallisten puolue J. 

Laidonerin, joka oli hävinnyt vapsien sisäisen kamppailun A. Larkalle. Vanhat porvarilliset puolueet 

orientoituivat ulkopolitiikassaan Englantiin kun taas vapsit Saksaan ja italiaan.  
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K. Päts ja J. Laidoner pelkäsivät A. Larkan pääsevän valtaan ja aikoivat estää sen. Maaliskuun 12. pvä 1934 K. 

Päts kutsui koolle hallituksen ylimääräisen kokouksen ja ehdotti poikkeustilan asettamista ja 

presidentinvaalien keskeyttämistä sekä vapsien toiminnan kieltämistä. Näin toimittiin ja vapsien keskeiset 

toimijat pidätettiin. Samalla työväen oikeuksia rajoitettiin. Kiellettiin mm. kokousten ja mielenosoituksien 

järjestäminen. 

P Päts lakkautti parlamentin ja parlamentin tiloihin siirtyi sisäministeriö, josta tuli tuon ajan tärkein 

toimielin. Eestiä hallittiin ilman parlamenttia. Poliittiset puolueet kiellettiin v. 1935, ja saman vuonna 

perustettiin fasistisluontoinen Isänmaan liitto jonka toimintaan Eestin suurporvaristo liittyi. Hallituksen 

arvostelu kiellettiin, toteutettiin lehdistösensuuri ja perustettiin sisäministeriöön informaatio- ja 

propagandahallitus julkisen mielipiteen muokkaamiseksi. 

Eestin fasistinen hallinto oli kuitenkin Italian ja saksan vastaava lievempi. Esimerkiksi keskitysleirejä ei 

tuolloin vielä perustettu. 

Pätsin ja Laidonerin hallintoa helpotti se, että Eesti alkoi vapautua talouspulasta vuodesta 1934 lähtien. 

Eestiin virtasi saksalaista pääomaa. Saksalaisia kiinnosti palavakiviteollisuus ja fosforiesiintymät. Vuonna 

1938 Eestin palavakiviöljystä tuotettiin saksalaisen pääoman turvin 80 % ja kokonaistuotannosta vietiin 

Saksaan 90 %. 

Työväenluokan kasvun myötä myös työväenluokan taistelukyky kasvoi. 

Myös valtaosa maataloustuotannon viennistä suuntautui Saksaan. Maatalouden tuottavuus oli edelleen 

alhaisemmalla tasolla muihin lähialueisiin verrattuna. Maataloustuotteiden vienti rikastutti 

maaseutuporvareita. Pienviljelijöiden asema säilyi tukalana. Pienviljelijät velkaantuivat ja maata siirtyy 

suurtalonpoikien haltuun. 

Uudessa poliittisessa tilanteessa Eestissä toimi vain kaksi puoluetta, fasistisluonteinen Isänmaan liitto ja 

EKP. Tämä selkeytti poliittista taistelua. Ns elokuun konferenssissa 1934 EKP linjasi tärkeimmäksi tehtäväksi 

taistelun fasismia vastaan ja yhteisrintaman luominen. Tähän oli paremmat mahdollisuudet, sillä 

sosialistinen puolue hajalla.  

Heinäkuussa 1935 pidettiin Suomessa EKP:n ja vasemmistososialistien Marxilaisen työväenyhdistyksen 

neuvottelut, jossa sovittiin yhteistyöstä. Tämä käynnisti toiminnallisen yhtenäisyyden kauden Eestin 

työväenluokalle. Vuodesta 1935 ryhdyttiin käyttämään työväen yhteisrintaman taktiikkaa fasismia ja sodan 

vaaraa vastaan. Rintamaa kannattavat myös demokraattinen sivistyneistö ja eräät pikkuporvarilliset piirit. 

Tyytymättömyys Pätsin diktatuuriin sai aikaan sen, että 1938 astui voimaan uusi, entistäkin 

taantumuksellisempi perustuslaki. Siinä muodostettiin kaksikamarinen parlamentti, josta vain toiseen 

valittiin edustajat vaaleilla. Parlamentti tuli näin täysin presidentin käsikassaraksi. 

Vuoden 1938 parlamenttivaaleissa työväen yhteisrintama pääsi yhteistyöhön Pätsin vastaisen porvariston 

kanssa, jolloin sovittiin, että vaaleissa ei kilpailla keskenään vaan ainoastaan Isänmaan liiton ehdokkaita 

vastaan. Parlamenttiin muodostui 4 hengen työväen yhtenäisyysrintaman ryhmä. Lisäksi 10 Tarton 

edustajaa siirtyi tukemaan oppositiota. 

Hallitus tiivisti yhteistyötään Saksan kanssa. Vuonna 1938 hallitus teki presidentinvaaleja silmällä pitäen 

joukkoarmahduksen, jossa vapautettiin vapsit, mutta myös merkittäviä kommunisteja. Vapauduttuaan he 

muodostivat illegaalisen byroon, joka otti keskuskomitean tehtävät. Pian kommunistien toiminta alkoi 

voimistua ja 1938-1939 toimi laaja fasisminvastainen yhteisrintama, jota johtivat kommunistit. Vuoden 

1939 ja 1940 kahden vaalipiirin täytevaaleissa kommunistit saivat vaalivoiton. Edellytykset Neuvostovallan 

palauttamiselle alkoivat kypsyä. 
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5. Valta kansalle 

Suursodan aattona 

2. Maailmansota syttyi 1. syyskuuta 1939. Hitler puhui elintilan laajentamisen yhteydessä Baltian ongelman 

ratkaisemisesta. Porvarillisen Eestin yhteistyö Saksan kanssa oli ollut tiivistä 1930-luvun puolivälistä lähtien. 

Neuvostoliitto luovutti 28. maaliskuuta 1939 Eestille nootin, jossa todettiin, että kaikenlaiset sopimukset, 

joiden seurauksena on Eestin tasavallan riippumattomuuden tai itsenäisyyden rajoittaminen, poliittisen, 

taloudellisen tai muun korkeimman vallan luovuttaminen kolmannelle valtiolle tai jonkinlaisten 

poikkeuksellisten oikeuksien ja erikoisetujen antaminen sille Eestin alueella sekä satamissa, tullaan 

Neuvostohallituksen taholta julistamaan luvattomiksi. 

Porvarillisen Eestin hallitsevat piirit olivat jyrkästi kaikenlaisia kollektiivisia turvallisuusjärjestelmiä vastaan. 

Sen sijaan Eestin hallitus solmi hyökkäämättömyyssopimuksen Saksan kanssa. Englannin pääministeri W. 

Churchill näki tarpeelliseksi Saksan hyökkäyksen estämiseksi solmia sopimus Neuvostoliiton kanssa. 

Puheessaan toukokuussa 1939 hän totesi, että ”ei ole tarpeen ainoastaan ottaa vastaan yhteistyötä 

Venäjän kanssa, vaan myös kolme Balttian maata - Liettua, Latvia ja Eesti - tulee vetää mukaan liittoon. 

Nämä kolme sotaisan kansan omaavaa maata tarvitsevat olennaisesti ystävällistä Venäjää, joka toimittaisi 

niille sotatarvikkeita ja antaisi muuta apua”. 

Ranskan ja Englannin keskustelut Venäjä kanssa eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään. Neuvostohallitus 

joutui ajan voittamiseksi aloittamaan neuvottelut Saksan kanssa ja elokuussa 1939 Neuvostoliiton ja Saksan 

välille solmittiin hyökkäämättömyyssopimus. 

Saksan hyökättyä itään Neuvostoliitto ehdotti Eestille syyskuun 25. päivä keskinäisen avunantosopimuksen 

solmimista ja tukikohtien perustamista Eestin alueelle. Porvarillinen hallitus torjui ehdotuksen, mutta kun 

kävi ilmi, että saksa ei olisi tulossa apuun, eestiläisten oli suostuttava. Sopimus allekirjoitettiin 28. 

syyskuuta. Syyskuussa solmittiin myös Eestin ja Neuvostoliiton välinen kauppasopimus, jonka mukaan 

kauppavaihdon piti kasvaa nelinkertaiseksi. 

Sopimuksesta huolimatta porvarillinen hallitus jatkoi salaista yhteistyötä Neuvostoliittoa vastaan 

saksalaisten kanssa. Samalla tiivistettiin toimintaa työväenluokkaa vastaan lopettamalla mm. Tarton 

työväenteatteriyhdistys, kaivostyöläisten yhdistys ja Pärnun rakennustyöläisten yhdistys. Toimihenkilöitä 

karkoitettiin toisille paikkakunnille.  

Sodan syttyminen vaikeutti Eestin taloudellista asemaa. Hinnat nousivat ja työläisiä irtisanottiin ja 

lomautettiin. Työläiset ryhtyivät vaatimaan kansalaisoikeuksien palauttamista, lakkotaisteluvapautta ja 

työttömyyden torjumista.  

Sosialistisen vallankumouksen voitto 

Huhtikuun 1. pvänä 1940 pidettiin ns., EKP:n huhtikuun konferenssi, jossa asetettiin päämääräksi 

suurporvariston vallan kukistaminen ja demokraattisen kansantasavallan perustaminen. Kesällä 1940 alkoi 

kaikissa Baltian maissa kansanjoukkojen vallankumoukselliset esiintymiset. Liettuan fasistinen diktaattori A. 

Smetana pakeni Saksaan15. kesäkuuta ja Liettuaan perustettiin antifasistinen hallitus.  

Eestissä useissa tehtaissa järjestettiin kokouksia, joissa hyväksyttiin kommunistien ehdottamia päätöksiä, 

kuten Neuvostoliitolle ystävällismielisen hallituksen muodostamista, demokraattisia vapauksia ja 

taantumuksellisten järjestöjen lakkauttamista. 
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Kesäkuun 21. pvä järjestettiin kaikkialla Eestissä työtätekevien mielenosoituksia. Klo 9 Tallinnan tehtaan 

pillit julistivat työväen mielenosoituksen alkaneeksi. Vapauden aukiolle kokoontui 30-40 000 henkilöä. 

Sieltä marssittiin presidentin luo ja luovutettiin päätöslauselma, jossa vaadittiin kansanhallituksen 

muodostamista. 

Osa mielenosoittajista lähti Patarein vankilaan ja vapautti poliittiset vangit. Toinen osa mielenosoittajista 

otti haltuun hallituksen toimipaikan Toompealla. Klo 19 Pitkän Hermannin tornin lipputankoon nousi 

punainen lippu. Ryhdyttiin muodostaan kansan itsepuolustusosastoja ja varustamaan niitä poliiseilta ja 

puolustusliiton asevarastosta takavarikoiduilla aseilla. Yleisradion ja sanomalehtien toimitukset otettiin 

haltuun. Klo 22:15 radio tiedotti uuden hallituksen muodostamisesta. Pääministeriksi tuli Johannes Vares. 

Uusi hallitus ryhtyi noudattamaan Neuvostoliiton kanssa tehtyjä sopimuksia ja antoi takuut 

demokraattisten oikeuksia palauttamisesta. Isänmaallisen liiton ja puolustusliiton toiminta kiellettiin. 

Parlamentin molemmat kamarit hajotettiin ja muodostettiin yksikamarinen parlamentti. Vaalit pidettiin 14.-

15. heinäkuuta. Kommunistien aloitteesta demokraattiset piirit osallistuivat vaaleihin yhtenäisenä 

vaaliliittona, johon kuului 22 järjestöä. Äänestysprosentti oli 88 ja 92,8 % kannatti yhteislistan ehdokkaita. 

Samaan aikaan taistelu työpaikoilla kiihtyi. Työläiset vaativat suurteollisuuden, pankkien ja maan 

kansallistamista. 

Heinäkuun 22. pvä parlamentti julisti neuvostovallan palauttamisen. Seuraavana päivänä julistettiin maa 

koko kansan omaisuudeksi ja päätettiin suurteollisuuden ja pankkien kansallistamisesta. 

Elokuun 6. päivä Neuvostoliiton korkein neuvosto hyväksyi eestiläisten pyynnöstä Eestin osaksi 

Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoa. 

Ensimmäinen neuvostovallan vuosi 

Tämän jälkeen valtiokoneistoa ryhdyttiin siirtämään työläisten haltuun, kansallistamista jatkettiin hyvässä 

järjestyksessä niin, että yksikään tuotantolaitos ei keskeyttänyt toimintaansa. Vuoden 1940 lopulla 

käsityöläisistä ryhdyttiin muodostamaan tuotannollisia artteleita ja entiset kulutus- ja talousyhdistyksen 

muutettiin osuustoiminnallisiksi yrityksiksi. Osuustoiminnallisten yritysten osuus jäi kuitenkin 

tuotantorakenteesta johtuen pieneksi. 

Ensimmäisenä neuvostovallan vuonna teollisuuden rakennetta ryhdyttiin uudistamaan voimakkaasti ja 

järkiperäisesti. Pienistä yrityksistä muodostettiin suurempia ja vanhoja rappeutuneita 

suurteollisuusyrityksiä käytiin korjaamaan.  

Merkittävää taloudellista apua saatiin muista neuvostotasavalloista. 

Samaan aikaan toteutettiin maareformi. Maanomistuksen enimmäismääräksi rajattiin 30 ha ja loput maasta 

siirrettiin valtion maavarantoihin. Suurtilallisten sadotaaseista ja vastarinnasta huolimatta maareformi 

onnistuttiin viemään loppuun. Maareformi ei kuitenkaan poistanut lopullisesti kulakkeja vaikka se 

heikensikin heidän taloudellista asemaansa ja rajoitti niiden harjoittaman vieraan työvoiman riistoa. 

Neuvostovalta antoi pitkäaikaista lainaa pienviljelijöille tuotannon kehittämiseksi. Kone- ja traktoriasemia 

perustettiin maaseudulle tuotannon parantamiseksi, joilla työskenteli lähes tuhat koulutettua 

traktorinkuljettajaa.  

Sosialistisen suurmaatalouden tukikohdiksi perustettiin valtiontiloja. Myös ensimmäiset kollektiivitilat 

syntyivät.  
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Vuoden 1940 syyskuussa kaikkien työläisten palkkoja korotettiin 30-40 %. Miesten ja naisten palkkatasa-

arvo toteutettiin. Maksuton lääkäriapu toteutettiin myös v. 1940. Kaikille työläisille ja virkailijoille 

myönnettiin vuosiloma. Myös kulttuurin alalla tehtiin merkittäviä uudistuksia 

 

6. Suuri isänmallinen sota 

Puolustustaistelut v. 1941 

Hitler hyväksyi joulukuussa 1940 Barbarossa-suunnitelman, jonka mukaisesti hyökättiin itään. 

Tarkoituksena oli mm. Leningradin hävittäminen. Hyökkäys poikkesi luonteeltaan länteen tehtävistä 

hyökkäyksistä. Radiopuheessaan 30. maaliskuuta 1941 Hitler korosti, että ”kyseessä on hävityssota” ja että 

”idässä julmuus on tulevaisuuden hyväksi”. 

Hyökkäys Balttiaan tapahtui nopeasti niin, että kaikkiin Neuvostoarmeijan joukko-osastoihin ei ehditty 

saada edes hälytystä. Kenttämarsalkka W. v. Lebbin johtamaan hyökkäykseen osallistui 43 divisioonaa, 

yhtensä 725 000 miestä. Tämä oli kaksinkertainen määrä Neuvostojoukkoihin verrattuna. 

Neuvostojoukot taistelivat loppuun saakka, mutta joutuivat perääntymään ylivoiman edessä.  

Eestissä pidettiin vapaaehtoisia kansankokouksia ja alkoi vapaaehtoisten ilmoittautuminen armeijaan. 

Vuoden 1941 kesäkuun ja elokuun aikana aseisiin nousi 50 000 Neuvosto-Eestin kansalaista. 

Sodan alku Eestissä oli kuitenkin hankala kärkevien luokkavastakohtaisuuksien vuoksi. Eestin porvaristo oli 

luopunut vallasta ilman väkivaltaa vuonna 1940, mutta nyt porvaristo aloitti aseellisen taistelun 

työväenluokkaa vastaan. Taistelu sai sisällissodan piirteitä. 

Vörumaalla kesäkuun 1941 lopulla toimintansa aloittanut terroristiryhmää Kurt von Glasenap. Eestistä oli 

paennut jo ennen sodan alkua korkeimpia vakoilu-upseereita ja entisiä fasisteja Helsinkiin, jossa he 

suunnittelivat tuhotöitä. Heinäkuussa 1941 tämä ryhmä toimitettiin moottoriveneillä ja lentokoneilla 

Pohjois-Eestiin. 

EKP:n puoluejärjestöjen aloitteesta perustettiin nostoväkiryhmiä, joihin liittyi satoja työläisiä. Nämä ns. 

hävityspataljoonat torjuivat fasistien tekemiä iskuja Neuvostovirastoja vastaan varsin tehokkaasti. 

Pataljoonia on kaikkiaan 17 eri puolilla Eestiä. 

Ylivoimainen vihollinen sai kuitenkin haltuunsa paikallisten fasistien avustamana vähitellen koko Eestin 

alueen. Elokuun 26 pvä annettiin yleinen evakuointimääräys, sillä oli tärkeää kohdistaa voimia Leningradin 

puolustamiseen. Taistelu jatkui vielä Eestin saarilla. Vasta joulukuun alussa puolustajat joutuivat jättämään 

Osmussaaren. 

Sodan uhatessa Neuvostoliittoon evakuoitiin Eestistä yli 25 000 henkilöä. Lasten opetus Eestin kielellä 

varmistettiin. Eestiläiset työskentelivät Lukuisissa tehtaissa, kolhooseilla ja sovhooseilla. Eestiläisten 

kulttuurielämä oli tuolloin vireää. Evakossa perustettiin myös eestiläisten taiteenharjoittajin tärkeimmät 

järjestöt, Eestin taitelijoiden liitto ja Neuvosto-Eestin kirjailijat 1943. 

Miehittäjien ikeen alla 

Neuvosto-Eestin miehittäneen Nord-armeijaryhmän selustan komentaja nimesi vuoden 1941 syyskuussa 

virkaan ns. itsehallinnon, jonka johtoon nostettiin vapsien johtomiehiä. Päämieheksi nimitettiin H. Mäki. 
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Saksalaisten tavoitteena oli saksalaistaa osa Eestin väestöstä ja siirtää loput Vienanmeren rannikolle. Eestin 

porvarilliset poliitikot, poliisit ja puolustusliiton jäsenet liittyivät itsepuolustus (omakaitse) järjestöön ja 

ryhtyivät julmasti vainoamaan neuvostovallan kannattajia. 

Eestin alueen keskitysleireillä murhattiin 61 000 siviilihenkilöä ja 64 000 sotavankia. Osa oli tosin tuotu 

muualta Neuvostoliitosta tai miehitetyistä Euroopan maista. Fasistisen miehityksen vuosina teloitettiin tai 

vietiin työorjuuteen Saksaan yli 100 000 Neuvosto-Eestin kansalaista. 

Eestin talous muuttui ryöstötaloudeksi, jonka ainoa tarkoitus oli palvella Saksan sotakoneistoa. Työpäivä 

säädettiin 10-12 tuntiseksi ja työhön lähetettiin jopa lapsia. Myös sotavankeja ja muista Euroopan maista 

pakkosiirrettyjä työläisiä työskenteli tehtaissa. 

Maanviljelijät joutuivat pakkoluovuttamaan viljaa ja lihaa saksalaisten tarpeisiin. Esimerkiksi vuoden 1942 

lopulla itsehallinnon talousjohtajat ehdottivat saksalaisille 27 000 talonpojan rankaisemista 

luovutusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä. 

Vuosina 1943-1944 Eestin saarilta ja rannikkoalueilta pakeni runsaasti ihmisiä välttääkseen joutumisen 

Saksan armeijaan. 

Partisaaniliikkeen alkuvaihe 

Eestin miehittämisen varalle oli suunniteltu partisaanitoimintaa ja varattu aseita, mutta miehistyshallinnon 

onnistui murskata nämä suunnitelmat. Partisaaniliike elpyi kuitenkin nopeasti. Jos vuonna 1941 oli useita 

yhteenottoja partisaanien ja miehittäjien kanssa Virumaalla ja Narvassa. Vuoteen 1942 mennessä 

partisaaniosastoja oli jo kaikkialla Eestissä, kaikkiaan yli 80 kpl. 

Eestiläinen armeijakunta 

Neuvostojoukkojen mukana Eestin alueelta vetäytyi punaisen armeijan 22. Eestin alueellinen jalkaväen 

armeijakunta. Osa upseereista oli ollut armeijassa jo porvariston valtakaudella ja osa heistä karkasikin 

perääntymisvaiheessa ja liittyi fasistien armeijaan (mm. keskitysleirimurhaajana kuuluisuutta saanut A. 

Laak). 

Joulukuun 18. pvä 1941 perustettiin Eestin kansallinen jalkaväli divisioona. Upseereita valittaessa 

varmistettiin, että upseerit osasivat eestin kieltä. Vuoden 1942 lopussa eestiläisiin joukko-osastoihin kuului 

jo 27 311 henkilöä. Komentajaksi tuli Lembit Pärn. 

Marraskuun 19. 1942 alkaneen Stalingradin vastahyökkäyksen jälkeen Puna-armeijan toiminta aktivoitui 

myös pohjoisella rintamalla. Baltian maiden vapauttamien kannalta lupaavammaksi osoittautui suunta 

Velikije Luka-Riian rautatie. 

Marraskuun 30. pvä 1942 Puna-armeija piiritti Velikije Lukan varuskunnan. Taistelu päättyi vasta 

tammikuun 16. pvä, jolloin vihollinen oli menettänyt 57 140 sotilaista ja vangiksi antautui 5344 miestä.  

Partisaanitaistelun tehostuminen 

Partisaanitaistelu tehostui 1943 ja 1944. Esimerkiksi helmikuussa 1944 partisaanit suistivat kiskoilta 

kahdeksan sotatarvikejunaa. Virossa oli myös saksalaisten sotilaiden antifasistisia ryhmiä, jotka toimittivat 

tietoa partisaaneille. Vuoden 1944 alkupuoliskolla partisaanitoiminnassa oli yli 1000 miestä. Partisaaneista 

oli suuri apu kaupunkien ja kauppaloiden vapauttamisessa yhdessä puna-armeijan kanssa. 

Neuvosto-Eestin vapauttaminen 

Tammikuussa 1944 Leningradin ja Volhovan rintaman joukot aloittivat ratkaisevan hyökkäyksen Eestin 

vapauttamiseksi. Samaan aikaan Eestin porvaristo alkoi yhdistämään voimiaan Eestin työväenluokkaa 
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vastaan. Perustettiin erityinen sotatuomioistuin, jolla oli oikeus langettaa kuolemantuomio niille, jotka 

pakoilivat pakollista liikekannallepanoa.  

Yleishyökkäys Narvan edustalla alkoi 24. heinäkuuta ja eteni pian muille rintamille. Tallinna vapautettiin 

lopulta syyskuun 24. pvä. Taistelut jatkuivat vielä saarilla. Lopullisesti sota päättyi 9. toukokuuta 1945. 

 

VIRON HISTORIA, OSA 3. 

1. SODAN JÄLKEINEN RAKENNUSTYÖ 

Ensimmäisenä tasavallan kaupungeista vapautettiin Vöru. Siellä pidettiin 10.-11.9.1944 EKP:n 

keskuskomitean 3. täysistunto. Istunnossa kartoitettiin puoluejärjestön perustehtävät vapautetussa 

maassa.  

Saksalaismiehitys oli rappeuttanut kansantalouden ja vähentänyt Viron väkilukua merkittävästi. Viron 

väkiluku väheni 1941-1945 200 000 hengellä. Sodan loppuvaiheessa ulkomaille siirtyi myös porvarillisen 

tasavallan aktivisteja, jotka yhdessä fasistien kanssa perustivat ulkomaille taantumuksellisia ja fasistisia 

järjestöjään. Näiden järjestöjen tehtäväksi jäi edistää imperialismin asiaa Virossa ja näiden järjestöjen 

piiristä tuli 50 vuotta myöhemmin porvarillisen Viron hallitseva eliitti. 

Saksalaismiehityksen aikana puolet Viron tuotantokapasiteetista oli tuhottu. Kaikkiaan tuhottuja 

tehdasrakennuksia oli 2500, myös 41 sähkövoimalaa ja ala-asemaa oli tuhottu. Sodan jälkeen Virossa oli 

26 000 työläistä kun niitä ennen sotia oli vielä ollut 89 000.  

Vuoden 1945 alkuun mennessä kyettiin käynnistämään jo kaikki sellaiset tehtaat, joita ei oltu täysin 

tuhottu. Merkittävää apua saatiin muita neuvostotasavalloilta. Esim. vuonna 1945 Neuvostohallitus myönsi 

300 miljoonan ruplan lisäsumman, joka oli liki puolet tasavallan budjetista. Rakennustyötä varten tarvittiin 

myös työvoimaa Viron ulkopuolelta, muista neuvostotasavalloista. 

Ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina kunnostettiin konekantaa ja käynnistettiin uudelleen 

palavakivituotanto saksalaisten tuhotöiden jäljiltä. Näistä mainittakoon Kundan sementtitehdas, Volta 

konetehdas, Kreenholmin ja Baltian manufaktuurit. Tuotantoa käytiin myös automatisoimaan ja 1950-

luvulle tultaessa otettiin käyttöön puoliautomaattisia ja automaattisia tuotantolinjoja. 

Myös paperin tuotantoa tehostettiin ja rakennettiin kattava kalajalostusverkosto Viron rannikolle. 

Viidennen viisivuotiskauden alussa toteutettiin erittäin haastava Narvan vesivoimalan rakentaminen, josta 

tuli neuvostotasavaltojen yhteinen ponnistus. Tässä yhteydessä veden syötön turvaamiseksi rakennettiin 

Euroopan suurin kanava. Valmistuttuaan 1955 voimalan teho oli 120 000 kW.  

Teollistaminen saatiin päätökseen pääosin ensimmäisen sodan jälkeisen viisivuotissuunnitelman aikana. 

Tärkeimmäksi teollisuuden haaraksi kohosi polttoainetalous ja toiseksi tärkeimmäksi koneenrakennus- ja 

metalliteollisuus. 

Maatalouden jälleenrakennus ja maareformi 

Vuoteen 1944 mennessä oli Viron maatalousmaasta jäänyt kesannolle liki kolmannes, yli 300 000 hehtaaria. 

Maataloutta piinasi myös väestön vähentyminen. Myös maataloustuotannon taso oli miehityksen aikana 

laskenut dramaattisesti. Vuonna 1940 viljaa saatiin 1300 kg/ha mutta vuonna 1944 enää 810 kg/ha. Vasta 

vuonna 1947 päästiin sotaa edeltäneisiin satotasoihin. 
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Maareformin ensimmäisessä vaiheessa takavarikoitiin saksalaismiehittäjien hallussa ollut maa. Nämä tilat 

olivat jääneet tyhjilleen saksalaisten paetessa. Kullekin perheelle luovutettiin 12-18 ha maata. Etusija oli 

puna-armeijassa sotineilla, sodassa invalidisoituneilla sekä kuolleiden perheenjäsenillä ja partisaaneina 

työskennelleillä. 

Maareformin toteuttaminen kesti 7 kuukautta. Maatilojen keskikoko kohosi 10,4 hehtaariin. Alle 10 

hehtaarin tiloja oli kuitenkin edelleen liikaa, yli kolmannes. 

Työväenluokan ja talonpoikain liiton lujittaminen 

Maatalouden kehittämisen tärkein haaste oli maatalouden koneistaminen. Perustettiin kone- ja 

traktoriasemia. Traktorit olivat kuitenkin vanhoja ulkomaalla valmistettuja. ne vaativat merkittäviä 

korjauksia. Kaupunkien teollisuuslaitokset ryhtyivätkin avustamaan maatyöläisiä koneiden korjauksessa.  

Alusta alkaen oli toiminnassa valtion omistamia tiloja. Vuodesta 1946 niiden viljasato oli jatkuvasti 

yksityistuotanto parempi. Samoin lehmien maidontuotanto oli yksityistä parempi.  

Maaseudulle perustetuilla osuuskunnilla oli suuri merkitys maaseudun koneistamisessa, vuonna 1945 oli jo 

käynnissä 831 maatalousosuuskuntaa ja niihin kuului 60 000 jäsentä. Seuraavan vuonna osuuskunnat 

yhdistivät maatalousosuuskuntien keskusliitoksi.  

Osuuskunnat olivat aluksi vankasti porvariston hallussa. Vuonna 1948 osuuskuntien vaalikampanjan 

seurauksena osuuskunnista saivat lähtöpassit kulakit ja heidän apurinsa. Tämä olikin välttämätöntä, sillä 

maatalousosuuskunnilla on tärkeä tehtävä yhteisen viljanpuinnin järjestämisessä, elintarvikkeiden, 

koneiden ja lannoitteiden hankinnassa talonpojille sekä meijerituotanto. 

Puolue pani paljon painoa työväenluokan ja talonpoikien liiton vahvistamiselle. Saksalaiset olivat tappaneet 

paljon kommunisteja ja neuvostojen aktivisteja. Tämän vuoksi esimerkiksi vuoden 1944 lopulla vain puolet 

neuvostojen toimeenpanevien komiteoiden jäsenistä oli saatu täytettyä. Vuoden 1946 alussa 

puoluejärjestöjen määrä oli maaseudulla vain 28 mutta jos seuraavana vuonna yli 200. 

Kansanvastainen sissitoiminta 

Saksalaisten nopean perääntymisen aikaan Viroon syntyi sissiliike (ns. metsäveljet), johon siirtyi 

natsijoukoissa palvelleita virolaisia ja myös muita saksan armeijan veteraaneja. He saivat aseistuksensa 

saksan armeijan jälkeen jääneistä varastoista sekä myöhemmin ryöstösaaliina Viron armeijalta.  

Vuosina 1946-1948 sisseillä on merkittäviäkin yhteydenottoja Viron armeijan kanssa. Vuonna 1955 

julistettu yleinen armahdus käytännössä lopetti metsäveljien terroritoiminnan. Sotilallisten 

yhteydenottojen lisäksi metsäveljet tappoivat Virossa ainakin 1000 neuvostoissa toiminutta työläistä. 

Näiden metsäveljien tavoitteena oli varustautua tilanteeseen, jolloin porvarillinen valta olisi palautettu 

länsiliittoutuneiden myötävaikutuksella. Myöhemmin toiminnan ohjaavaksi tekijäksi nousi kosto mm. 

maatalouden kollektivisointiin liittyviin kysymyksiin liittyen. 

Maatalouden kollektivisointi 

Yksityisen maatalouden tuottavuus laahasi jäljessä valtiontiloihin verrattuna. Sodan jälkeen yksityisten 

maatilojen perustaminen on maataloustuotannon käynnistämisen kannalta järkevää, koska konekanta oli 

huonoa ja määrällisesti riittämätöntä. Kun kone- ja traktoriasemia sekä puoluejärjestöverkostoa saatiin 

vahvistettua, oli järkevää lisätä maatalouden tuottavuutta siirtymällä suurempiin osuustoimintatiloihin. 
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Ensimmäinen kolhoosi perustettiin Saarenmaalle 1947. Vuoden loppuun mennessä perustettuihin viiteen 

kolhoosiin liittyi 67 perhettä. Liittyneet olivat pääosin maatalousköyhälistöä. Kollektivisointi eteni kulakkien 

(suurtilallisten) vastustuksesta huolimatta. Vuoden 1948 loppuun mennessä oli perustettu 455 kolhoosia. 

Kulakkien vastarinnan murtamiseksi kulakkien veroja korotettiin tuntuvasti 1947. Osa kulakista jouduttiin 

lopulta siirtämään muihin neuvostotasavaltoihin vastarinnan murtamiseksi. Mikäli näin ei olisi toimittu, 

maataloustuotannon tehokkuus olisi jäänyt heikoksi eikä talonpoikien ja muiden maaseututyöväestön 

oikeuksia ja elintason kohottamista olisi voitu turvata. 

Kollektivisointi saatiin päätökseen vuonna 1951, jolloin 95,5 % yksityistalouksista oli liittynyt kolhooseihin. 

Seuraava askel oli yhdistää kolhooseja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vuonna 1949 kolhooseissa oli 

keskimäärin 33 perhettä, vuonna 1953 vastaava luku oli jo 127. 

Kollektivisointi lisäsi merkittävästi tuottavuutta ja kolhoositalonpoikain tulot kasvoivat aikaisempaan 

tilanteeseen verrattuna.  

Sosialistisen kulttuurin kehitys 

Kulttuurin alalla suurimmat ja tärkeimmät haasteet liittyivät opetuksen järjestämiseen. Opettajista oli 

pulaa. Sodan jälkeen 500 opettajan virkaa oli täyttämättä. Vuonna 1947 päätettiin opettajakorkeakoulujen 

perustamisesta Tallinnaan ja Tartoon. Työläisille ja maaseudun nuorisolle perustettiin iltakouluja. samoin 

koko tasavallan kattavat musiikkikoulujen verkosto perustettiin. Ideologiseen koulutukseen panostettiin ja 

Komsomolista ja pioneereista tuli olennainen osa koulujärjestelmää. Vuoteen 1950-mennessä 44 % 

virolaisista oppilaista oli liittynyt näihin järjestöihin. 

Yliopistot käynnistivät toimintansa alemman opettajakunnan varassa. Saksalaismieliset professorit olivat 

jättäneet maan saksalaisten jouduttua vetäytymään. Korkein tutkimus keskitettiin tiedeakatemiaan. Viron 

tiedeakatemia aloitti toimintansa vuonna 1946. 

Taiteen ala kehittyi myös nopeasti. Jo vuonna 1945 aloitti toimintansa neljä valtionteatteria, kuusi 

paikallisteatteria ja kaksi amatööriteatteria. Viro balettitaide kehittyi erityisen korkealaatuiseksi. 

Ensimmäiset laulujuhlat pidettiin vuonna 1947. Juhliin osallistui 30 000 esiintyjää. 

Samaan aikaan kun sosialistiset tuotantosuhteet voittivat talouselämässä, kohosi kansajoukkojen sivistys- ja 

kulttuuritaso. Olennaista oli myös se, että kulttuuri ja taide vapautuivat riippuvuudesta pääomaan, mikä 

turvasi niiden vapaan kehityksen. 

 

2. NEUVOSTO-VIRON VAKAAN KEHITYKSEN AIKA 

Jälleenrakennuskauden jälkeen Viron tuotannon kokonaiskasvu oli nopeaa, keskimäärin noin 10 % 

vuodessa. Myös maatalous kasvoi, vaikkakin hieman hitaammin. 

Vuosina 1953-1956 toteutettiin muutamia uudistuksia maatalouden tuottavuuden lisäämiseksi. Näit olivat 

mm. yksityisten viljelypalstojen vuokran alentaminen, yksityisen karjanomistamisen helpottaminen, valtion 

maataloustuotteista maksaman hinnan korottaminen ja kolhoosien päätäntävallan kasvattaminen.  

Koneasemat myytiin kolhooseille ja koneasemien maatalousneuvojat siirtyivät kolhoosien palvelukseen. 

Kolhoosin työntekijöiden palkka ryhdyttiin maksamaan rahana maataloustuotteiden sijaan.  

1970-luvulla ryhdyttiin panostamaan kotieläintuotannon kehittämiseen ja vähitellen myös 

yksityisomistuksen piirissä olleiden kotieläinten määrä kääntyi laskuun. Esimerkiksi siipikarjantuotantoon 
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erikoistui 10 valtiontilaa ja 9 kolhoosia. Vuonna 1973 otettiin Tarton Rahingen valtiontilalla käyttöön 1150 

lehmän suurnavetta. 

Sovhoosien osalta Virossa kokeiltiin itsenäisen johtamisen kokeiluohjelmaa kaikilla 169 sovhoosilla. 

Kokeilun onnistuminen levitti johtamismallin kaikkiin Neuvostoliiton sovhooseihin vuonna 1975. Viro toimi 

muutenkin Neuvostoliiton maatalouden kokeilulaboratoriona, sillä Viron maatalouden perusta oli varsin 

kehittynyt ja työvoima ammattitaitoista. 

Koulutetun työvoiman osuus kasvoi sekä teollisuudessa että maataloudessa. 1970-luvulle tultaessa 

korkeakoulututkinto oli kolmanneksella Viron väestöstä. Kansantulon kasvu oli nopeaa, noin 7 % vuodessa. 

Terveyden, lastenhoidon ja koulutuksen aloilla kasvu on ollut huomattavan nopeaa verrattuna porvarillisen 

tasavallan aikaan. 

Matkailu Neuvostoliiton sisällä oli vapaata. Edulliset junayhteydet veivät vuoristovaelluksille kaukaisiin 

kolkkiin Kaukasukselle. 

Vuoden 1970-tienoilla Baltian maiden kansantuote oli noin 50 % muuta Neuvostoliittoa korkeammalla. 

Virossa raskaan teollisuuden merkitys hiljalleen väheni ja kevyestä teollisuudesta sekä 

elintarviketeollisuudesta tuli tärkeämpää. Samaan aikaan teollisuus oli tiukasti keskusjohtoista. Esimerkiksi 

Viron metalliteollisuus oli 15 eri suunnittelu- ja johtoelin alaisuudessa.  

Teollisuuden kasvun myötä Virossa lisääntyi työvoimapula, jolloin maahan muutti työvoimaa muista 

neuvostotasavalloista. 

 

3. NEUVOSTOTALOUDEN YLEINEN TAANTUMINEN 

Neuvostoliitto noudatti taloutensa ohjauksessa keskitetyn suunnitelmatalouden periaatteita. 

Neuvostotaloudessa toimi 1970-luvulta jo satojatuhansia yrityksiä eikä niiden keskitetty ohjaaminen 

onnistunut toivotulla tavalla. Talouden kehitysvauhti hidastui. Myös uuden tekniikan soveltaminen 

kansantalouteen takkusi.  

Talouden ohjaus mekanismia yritettiin korjata ottamalla käyttöön erilaisia taloudellisia kannustimia jo 

1950-luvulta lähtien. Niiden vaikutus oli kaksitahoinen. Toisaalta tuotanto parani, mutta taloudelliset 

kannustimen loivat vääränlaista kuvaa sosialismin tavoitteista ja arvoista.  

Alkoi muodostua varjotaloutta ja sen mukana sosiaalisia ryhmiä, joille kasaantui varjotalouden avulla 

hankittua yksityisomaisuutta. Kun uusliberalistinen talouspolitiikka teki lopullisen läpimurron, oli 

sosialistisissa maissa odottamassa vahva vaikutusvaltainen sosiaalinen ryhmä, jonka etuihin sopi myös 

omaksua monetaristinen talouspolitiikka.  

Taloudelliset ja sosiaaliset syyt NKP:n kriisikehityksen taustalla 

Neuvostoliiton taloutta rasitti: 

1) voimakas asevarustelukilpailu  

2) omien liittolaisten sekä taloudellinen että sotilaallinen tukeminen.  

3) liian pitkään jatkuneesta suunnitelmatalouden tiukan keskitetystä ohjauksesta.  

Tuotannon keskitetty johtojärjestelmä oli välttämätöntä, kun vähillä resursseilla jouduttiin nostamaan 

maata jaloilleen vallankumouksen ja myöhemmin sodan jälkeen. Vähäiset varat ja ihmisresurssit oli 

tarkoituksenmukaista keskittää.  
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Keskitetty johtojärjestelmä alkoi kuitenkin tuotannon laajuuden vuoksi jarruttaa tuotantovoimien kehitystä. 

Myös modernin tekniikan sovellutusten siirtämisessä tuotantoon oli vaikeuksia. Tuotantoelämän 

automaatio oli sielläkin välttämätön. Se olisi edellyttänyt kuitenkin aiempia joustavampia 

talousmekanismeja.  

Keskitetyn suunnitelmatalouden puitteissa ei pystytty viemään riittävällä nopeudella käytäntöön 

tuotantoelämän kehityksen uutta vaihetta. Tuotantovoimien kehitys asetti lopullisesti eteen tehtävän 

uudistaa talouden johtojärjestelmää. Päätäntävaltaa ja vastuuta olisi pitänyt laskea tuotantoelämän 

portaissa yhä alemmaksi ja kehittää tuotannon keskitettyä ohjausjärjestelmää yhä koordinoivampaan 

suuntaan.  

Monista yrityksistä huolimatta tämän suuntaista talousuudistusta Neuvostoliitossa ei kuitenkaan onnistuttu 

toteuttamaan. Epäonnistuneet uudistusyritykset johtivat kommunistisen puolueen hajaannukseen, jonka 

katalysaattorina toimivat NKP:n sisällä keskitetyssä talouden johtojärjestelmässä kasaantuneet puutteet ja 

aikaan sopimattomat yhteiskuntarakenteet. 

 

NKP:n sisäinen kriisikehitys 

NKP pyrki ratkaisemaan ongelmia keskittymällä korostetusti talouden järjestämiseen, josta ideologinen työ 

kärsi. Merkittävä asema taloussuunnitelmien toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa oli laajalla hallinto- ja 

talousjohdolla.  

Tällaisessa tilanteessa puolueeseen alkoi hakeutua väkeä, joka puoluejäsenyyden kautta etsi itselleen 

yhteiskunnallista uraa. Uusille jäsenille ei enää asetettu ensimmäiseksi vaatimukseksi ymmärtää marxilaista 

ideologiaa. Tärkeintä oli kyetä soveltamaan käytäntöön taloussuunnitelmat ja ohjelmalliset asiakirjat, jotka 

usein ymmärrettiin samaksi asiaksi kuin marxismileninismi.  

Poliittisen tietoisuuden hämärtyessä ja tuotannollisen kehityksen vaikeutuessa edelleen puolue- ja 

talousjohdon piiriin alkoi varsin aikaisessa vaiheessa pesiytyä sisäinen korruptio ja lahjusjärjestelmä, jolla 

tuotannon organisoinnista vastuussa olevat piirit varmistivat systeemin toimivuutta.  

Tässä vaiheessa keskeiset virheet olivat:  

1) estettiin yksityinen ammatinharjoittaminen  

2) valtion laitosten ei annettu itse suunnitella tuotantoaan  

3) suunnitelmatalouden joustamattomuus loi pohjan pimeän yksityisomaisuuden muodostumiselle.  

4) laiminlyötiin ideologinen kasvatustyö puoluetyön perustana. 

 

Talouden rakenteen jumiutuminen nosti esiin "kapitalistiluokan" 

Kun yhteiskuntaelämän normaalit toimintakanavat alkoivat häiriintyä ongelmien kasautuessa, alettiin 

asioita hoitaa laillisten kanavien ohitse. Syntyi sosiaalinen ryhmä, joka alkoi samalla kartuttaa 

henkilökohtaista omaisuuttaan lahjusten ja korruption avulla ja omaksui sosialistiselle yhteiskunnalle 

vieraat menettelytavat.  

Tämä taloudesta vastuussa oleva ryhmä pystyi piiloutumaan puoluekoneiston sisään, joka oli 

yhteiskunnallisen kontrollin ulottumattomissa. Vaihtoehdon he saattoivat nähdä enää markkinataloudessa. 

Tämä nouseva "potentiaalinen kapitalistiluokka" esiintyi puolueen sisällä jarrumiehen osassa silloin, kun 

jotkut vielä puhuivat sosialismin kehittämisestä.  
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Markkinatalouskokeilut veivät pohjan sosialistiselta suunnitelmataloudelta ja talouselämä ajautui 

ennennäkemättömiin vaikeuksiin. Kaikki nämä ongelmat nousivat esiin, kun Brezhnevin jälkeen jouduttiin 

valitsemaan uutta puoluejohtajaa. Syntyneessä aatteettomuuden ja ideologisten ristiriitojen repimässä 

tilanteessa puoluejohtajaksi Andropovin ja Tsernenkon lyhyiden kausien jälkeen valittiin Gorbatshov.  

Kun taloutta olisi pitänyt lähteä uudistamaan sosialistisella perustalla, ei keskeisen talous- ja puoluejohdon 

piirissä ollutkaan enää kiinnostusta sosialismin kehittämiseen. Koneistoon syntynyt "kapitalistiluokka" 

halusi pelkästään turvata oman asemansa ja siksi oltiinkin kiinnostuneita sosialismin kehittämisen sijaan 

markkinatalouskokeiluista, mitä aloitettu perestroikakehitys alkoi tukea. 

 

4. PORVARILLISEN ELIITIN KASVU NEUVOSTO-VIRON SISÄLLÄ 

1980-luvulle tultaessa Virossa alkoi esiintyä erilaisia protesteja aluksi ympäristöongelmiin liittyen. Näitä 

protesteja rohkaisivat niin Virossa kuin muissakin neuvostotasavalloissa ulkomailta toimivat 

emigranttijärjestöt kansainvälisen imperialistipiirien ohjauksessa. Esimerkiksi suursijoitta Soros aloitti 

sosialismin kaatamiseen tähdänneen toiminnan rahoittamisen säätiöidensä kautta vuodesta 1984 alkaen. 

Siitä lähtien pelkästään Soros on rahoittanut uusliberalismin edistämistä 32 miljardilla dollarilla. 

Baltian pakolaiset toimivat kahdessa järjestöön. Ensimmäinen oli Baltic Appeal to the United Nations 

(BATUN), jonka avulla pakolaisjärjestöt vetosivat YK:n jäsenmaihin olemassaolonsa puolesta vaihtelevalla 

menestyksellä. Varsinainen läpimurto oli Baltian tutkimuslaitoksen perustaminen, Association for the 

Advancement of Baltic Studies (AABS). Molemmat organisaatiot olivat äärimmäisen kommunismivastaisia, 

mikä heikensi niiden uskottavuutta tiedepiireissä. Järjestöjen toiminta oli 1970-luvulla aktiivista. Ne 

julkaisivat runsaasti kirjoituksia Baltian kansojen historiasta, niiden elinvoimasta ja syvästä, perinteikkäästä 

kulttuurista. 

Virossa syntyi ohjelma taloudellisesi itsenäisestä Virosta. Ohjelman mukaan kaikkien teollisuuslaitosten 

tulisi olla Viron hallituksen alaisia, kauppavaihto Viron ja muiden neuvostotasavaltojen olisi rakennettava 

markkinatalouden pohjalta, Viroon tulisi luoda vaihdettava valuutta ja olisi sallittava eri yritysmuotoja. 

Ohjelma laativat Rahva Hääl -lehden varapäätoimittaja Siim Kallas, taloustieteen tohtori, diplomaatti Tiit 

Made, Valtiollisen suunnittelukomitean päällikkö Edgar Savisaar ja puolueen tuleva ideologinen sihteeri 

Mikk Titma.  

Vuodesta 1987 esiintyi enenemässä määrin poliittisia protesteja, mm. 1989 Baltian halki ulottunut 

ihmisketju. 

Viron muinaismuistoyhdistys perustettiin vuonna 1987. Yhdistyksen tarkoituksena oli vaalia ja palauttaa 

Viron historiallisia muistomerkkejä ja täyttää Viron historiankirjoituksen ”valkeita aukkoja” eli vahvistaa 

historian myyttejä. Näitä myyttejä olivat mm. käsitys hyvästä Ruotsin ajasta, vapaussota, porvarillisen 

tasavallan valtiomiehet, kuten K. Päts ja J. Tönisson, Viron liittäminen Neuvostoliittoon sekä kyyditykset. 

Yhdistyksen puitteissa perustettiin myös kaksi saksalaisen kulttuuriperinnön vaalimisseuraa. 

Vuonna 1988 alkoi ns. laulava vallankumous. Laulettiin isänmallisia lauluja vaadittiin porvarillisia 

uudistuksia ja ”negatiivisen” maahanmuuton pysäyttämistä. Virossa perustettiin ”kansanrintama” 

tavoitteiden ajamiseksi. Todellisesta kansanrintamasta ei toki ollut kyse, sillä tämä kansanliike ajoi pienen 

vähemmistön oikeuksien ulottamista viron kansan suuren enemmistön yli. Viron kansanrintaman johtoon 

valittiin mm. Marju Lauristin (J. Lauristinin tytär) ja Edgar Savisaar. Karl Vaino jouti jättämään Korkeimman 

neuvoston puheenjohtajan paikan. Tilalle valittiin Vaino Jäljas. 
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5. TOISEN TASAVALLAN AIKA - PALUU PORVARISTON DIKTATUURIIN 

Marraskuussa 1988 Viron neuvostotasavallan korkein neuvosto julisti maan suvereeniksi. Toukokuussa 

1990 osa vuoden 1938 perustuslaista palautettiin voimaan ja maan nimi muutettiin Viron tasavallaksi. 

Itsenäistymisestä järjestettiin kansanäänestys, 47 % kansasta kannatti itsenäistymistä. Itsenäisyyttä vastusti 

tai kansanäänestyksen jätti väliin 53 % Viron kansasta. Viro julisti itsenäisyytensä palautetuksi 20. elokuuta 

1991. 

Vuonna 1992 voimaan tullut laki määritteli Viron tasavallan kansalaisiksi ennen miehitystä Viron kansalaisia 

olleet ja heidän jälkeläisensä. Uusi kansalaisuuslaki vuonna 1995 vahvisti ja selvensi tämän periaatteen. 

Maassa asui 475 000 venäjänkielistä virolaista. Viron hallitus myönsi heille pysyvän oleskeluluvan ja heidän 

tuli kautta hakea Viron, Venäjän tai jonkin muun maan kansalaisuutta. Käytännössä Viro pystytti apartheid 

järjestelmän, jossa venäjänkielisistä tuli toisen luokan kansalaisia. 

Viro liittyi Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004. Saman vuonna Virosta tuli sotilasliitto Naton jäsen. Viro 

osoitti olevansa osa kansainvälisen imperialismin rintamaa sotimalla vuosina 2003-2011 Irakissa 

Yhdysvaltojen rinnalla. Vuoden 2011 alussa Viron valuutaksi vaihdettiin euro.  

Viro vaihtoi sosialismin uusliberalismiin. Puhuttiin kiinniottotaloudesta, joka yrittää kuroa vanhojen EU-

maiden etumatkan umpeen. Viro otti ensimmäisenä maana maailmassa käyttöön tasaveron vuonna 1994. 

Vuonna 2017 tulovero (tulumaks) on 20 % ja arvonlisävero (käibemaks) myös 20 %. 

Alussa talouden kasvu olikin nopeaa, mutta tuloerot kasvoivat ennennäkemättömiksi. Sosiaalisia 

turvaverkoja ei haluttu rakentaa ja iso osa virolaisista putosi kehityksen kelkasta. Nykyään virolaiset 

käyttävät sosiaaliturvaan 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomessa luku on kaksinkertainen. 

Moni tavallinen virolainen jäi osattomaksi talouskasvusta ja joka viides virolainen - yli 250 000 ihmistä - elää 

suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Absoluuttisesti köyhiä on melkein satatuhatta. 

Liki puolet eläkeläisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Neuvosto-Viron eläkerahastojen varat katosivat 

Neuvostoliiton hajoamisen melskeissä porvarien taskuihin. Virolaisia työeläkerahastoja alettiin 

kartuttamaan kunnolla vasta 2000-luvun alussa. Uusi järjestelmä ei auta nykyisiä eläkeläisiä. 

Neuvostoliitossa elämäntyönsä tehnyt eläkeläinen joutuu tyytymään valtion budjetista maksettavaan 415 

euron kansaneläkkeeseen.  

Lainsäädäntöä on monin paikoin hilattu 100 vuotta taaksepäin. Laki velvoittaa lapset ja lapsenlapset 

tukemaan suvun vanhuksia taloudellisesti. Muuten edessä voi olla syyte heitteillejätöstä. 

Viron ongelma on ollut jo pitkään maastamuutto. Vuonna 1991 Virossa asui 1,57 miljoonaa ihmistä. 

Kolmessakymmenessä vuodessa Viron on jättänyt 260 000 asukasta. Nuoret ja lahjakkaat työntekijät 

muuttavat paremman palkan perässä muualle töihin. Naisten aivovuoto on ollut erityinen ongelma. Virossa 

palkkaero naisten ja miesten välillä on Euroopan jyrkin huolimatta siitä, että naiset ovat huomattavasti 

koulutetumpia. Hyvin koulutetut, huonosti palkatut naiset muuttavat maasta. 

Vuoden 2009 finanssikriisissä työttömyys nousi 20 prosentin tuntumaan. Viron hallitus reagoi kriisiin 

leikkaamalla sosiaalitukia. 

Viron valtionbudjetti on kymmenen miljardia euroa. Maa saa EU:lta 480 miljoona euroa erilaisia tukia, mikä 

kattaa huomattavan osuuden Viron julkisesta taloudesta. Tämä muuttuu vuonna 2021, kun EU:n maksamat 

ylimenokauden tuet loppuvat. 

Viro yksityisti tuottavat valtionyhtiönsä ja myi ne ulkomaisille suurpääomalle. Yli puolet Viron sadasta 

suurimmasta yrityksestä toimii ulkomaisen pääoman turvin. Yritysten voitot siirtyvät ulkomaille. Viron 
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talouskasvu on ollut kovan uusliberalistisen politiikan tulosta. Lapset, vanhukset ja työttömät ovat 

rahoittaneet uuden talouseliitin nousun. 

On selvää, että Viron työväenluokan kannalta Neuvosto-Viron ajanjakso oli kaikkien onnellisinta ja tasa-

arvoisinta aikaa. Elintaso nousi, tasavallassa vallitsi täystyöllisyys, koulutus ja terveydenhuolto oli 

maksutonta, asuminen halpaa ja työläisille oli tarjolla paljon korkealaatuisia vapaa-

ajanviettomahdollisuuksia.  

Viron toisen porvarillisen tasavallan aika on osoittautunut samanlaiseksi pettymykseksi tavalliselle 

virolaiselle niin kuin ensimmäinenkin porvarillinen tasavalta oli. Näyttää kuitenkin siltä, että 

vasemmistolainen poliittinen liike ja taistelu tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta on vähitellen 

nousemassa Virossakin.  

 

 

 

 

Jäljempänä seuraavat kuvat kertovat SFT:n matkasta Eestiin 2011 Kansan 

äänessä 5/2011 sekä Kansan äänen kirjoitus numerossa 5/2014 Baltian 

vapautuksesta. 
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