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Eesti ajutine valitsus priiuse 
põlistumise vaatepunktist

Ago Pajur

27. märtsil 2013 tähistati Eestis priiuse põlistumise püha, see 
tähendab möödus 7890 päeva 1991. aasta 20. augustist, mil taas
tati Eesti iseseisvus, ning kaasaegne Eesti Vabariik sai niisama 
vanaks, kui oli maailmasõdade vaheline Eesti Vabariik 17. juunil 
1940, mil omariiklus asendus Nõukogude okupatsiooniga. See täht
päev annab põhjust heita pilk riikliku iseseisvuse kujunemisloole. 

Priiuse põlistumise püha tähistamise algatajad on lähtunud 
eeldusest, et Eesti Vabariik loodi küll 24. veebruaril 1918, kuid jõudis 
kesta vaid ühe päeva, sest juba 25. veebruaril algas Saksa okupat
sioon. Seetõttu on riigi vanust arvestatud 11. novembrist 1918, mil 
väidetavalt lõppes Saksa okupatsioon ja taastus Eesti riigivõimu 
tegevus, ning lisatud saadud vanusele üks päev veebruarist – 
24. veebruar 1918 (Ideon 2013).

Kõikmõeldavad tähtpäevad kipuvadki olema kokkuleppelise 
iseloomuga, kuid siiski tekitavad arvutuste aluseks võetud daatumid 
(1918. aasta 24. ja 25. veebruar ning 11. november) lähemal vaatlusel 
kahtlusi. Sellega seoses tuleks vastata kolmele küsimusele. 
1. Millal loodi Eesti riigivõim? 
2. Millal katkes Eesti riigivõimu toimimine? 
3. Millal taastus Eesti riigivõimu tegevus?

Enne kui hakata neile küsimustele vastust otsima, leppigem kokku 
lähtekohtades: 1) Eesti riik sündis 24. veebruaril 1918 Tallinnas ja 
2) riigivõimu kandjaks oli ajutine valitsus.1

1  Loomulikult võib Eesti riikluse alguseks pidada ka 1917. aasta 15. novembrit 
või 1918. aasta 23. veebruari, kuid selline lähtekoht eeldab, et riigivõimuna 
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Eesti riigivõim asub tegutsema
1918. aasta 24. veebruari varahommikul asusid enamlased koos 
Vene soldatite ja madrustega Tallinnast põgenema ning rahvus
likud jõud võisid alustada tegevust. Pärastlõunal kujunes iseseis
vuslaste peamiseks keskuseks endise Venemaa riigipanga Tallinna 
osakonna (hilisema Eesti Panga) hoone (ill. 1). Umbes kell kuus 
õhtul asus sinna Päästekomitee ja pangamaja kohale heisati triko
loor. Pangamaja toonast väljanägemist on põgusalt kirjeldanud 
rahaminister Juhan Kukk: maja, kus Päästekomitee asus, oli täiesti 
sõjalaagri moodi. Kuulipildujad ustel, sõjamehed igasugustes mund-
rites, valgete sidemetega varrukatel [...] Eesruumis suur kuumavee 
katel, kus teed keedeti, ja kotid kuivikutega. Päästekomitee asukoht oli 
praegune rahaministri kabinett, kus paar pinki ja üks liht laud kogu 
mööbliks oli (Kukk 1923: 68). 

Seega tegutses Päästekomitee õige algelistes oludes. Polnud ei 
kantseleid, sekretäre ega kirjutusmasinaid. Päästekomitee esimesed 
dokumendid on kirja pandud käsitsi väikestele märkmikulehtedele. 
Nii on arhiivis säilinud Konstantin Pätsi käega visandatud tegevus
kava pealkirjaga „Ministerium“.2 Samuti on üllitatud fotokoopia 
Päästekomitee päevakäsu nr 3 mustandist ja väidetud, et see olla 
kirjutatud püstijalu kellegi eesti ohvitseri turjal (Päts 1934b: 215).

Päästekomitee alustas sellest, et määras ametisse mitmed võtme
isikud: alamleitnant Konrad Rotschild nimetati Tallinna koman
dandiks, leitnant Theodor Käärik – trükikodade, posti ja telegraafi 
komandandiks, alamleitnant Jüri Ots – Päästekomitee adjutandiks, 
ning Aleksander Hellat – linna miilitsaülemaks.3 

Samal ajal koostas Päästekomitee viis päevakäsku. Neist esimeses 
anti teada, et Eesti on kuulutatud iseseisvaks vabariigiks, kus valit
susvõim kuulub Päästekomiteele. Ühtlasi jagati käske: omavalit
sused taastagu tegevus, rahvusväeosad säilitagu erapooletus, 

käsitataks nii Maanõukogu vanematekogu ja Maavalitsuse ühiseid koosolekuid 
kui ka Päästekomiteed ning see viiks põhiteemast (ajutine valitsus) liialt kaugele.
2  ERA R170315, L 134 (Ministerium, 24.02.1918).
3  ERA 1962158, L 2 (Päästekomitee määrus, 24.02.1918); ERA 1962158, L 3 
(Päästekomitee käsk, 24.02.1918); Päevaleht 1918 nr 1. 
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tavakodanikud takistagu varade hävitamist ja väljavedu. Teine päeva
käsk kõneles iseseisvuse väljakuulutamisest Tallinnas: 25. veeb
ruari hommikul kästi helistada kirikukellasid, et koguduseliikme
tele kantslist iseseisvusmanifest ette lugeda (manifest tuli ette lugeda 
ka koolides). Kolmanda käskkirjaga tühistati enamlaste korraldused 
varade natsionaliseerimise kohta ning neljandas kästi eesti sõja
meestel ilmuda 1. märtsiks oma väeossa. Tasub tähele panna, et 
kui kolm esimest päevakäsku kandsid 24. veebruari kuupäeva, siis 
neljas oli dateeritud 25. veebruariga, seega sündinud oletatavasti 
pärast keskööd.4

Päevakäsk nr 5 tegi teatavaks ajutise valitsuse koosseisu. Kui 
eelnenud korraldused võisid sündida pikema kaalumiseta, siis 
valitsuse kokkuseadmine nõudis eeldatavalt aega. Nähtavasti oli 
valitsuse moodustamise vajadusest kõneldud varemgi, sest ajutist 

4  ERA 1962157, L 2, 10, 12, 14 (Päästekomitee päevakäsud nr 1–4, 24.–25.02.1918). 

Ill. 1. Vene riigipanga Tallinna osakonna hoone – siin tegutses 24. veeb
ruaril 1918 Päästekomitee ja moodustati ajutine valitsus – EFA.3.052392.
Abb. 1. Im Gebäude der Abteilung der Russischen Staatsbank in Tallinn 
war am 24. Februar 1918 das Rettungskomitee Estlands tätig. Dort wur
de die Provisorische Regie rung gegründet.
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valitsust mainiti ka iseseisvusmanifestis, mille lõplik tekst valmis 
21. veebruaril. Muide, iseseisvusmanifestis valitses riigivõimu teos
tajate asjus segadus. Kui ühes lõigus kinnitati: on ainsamaks kõrge-
maks ja korraldavaks võimuks Eesti Maapäeva poolt loodud rahva-
võim Eestimaa Päästmise Komitee näol, siis teises lõigus deklareeriti: 
jääb kõik valitsemise ja seaduseandmise võim Eesti Maapäeva ja selle 
poolt loodud Eesti Ajutise Valitsuse kätte.5 Tõenäoliselt oli üks nime
tatud lõikudest kirjutatud veidi varem ning hiljem lisatud teine 
lõik jäi esimesega kooskõlla viimata.

Konkreetseid samme valitsuskabineti loomiseks ei astutud nähta
vasti enne 24. veebruari. Konstantin Päts on meenutanud, et Pääs
tekomitee hakkas valitsust kokku seadma 24. veebruari hommikul 
oma salaasupaigas ja jätkas seda hiljem Voldemar Pätsi korteris 
(Päts 1999: 107). Kuid valitsuse koostamine jätkus veel pärast sedagi, 
kui Päästekomitee oli asunud pangamajja. Hiljem on seda meenu
tanud kaks värsket ministrit. 

Rahaminister Juhan Kukk: Umbes kella 7 ajaks õhtul sain sel 
päeval esimest korda koju. Kuid mahti puhkamiseks ei antud. Käsk-
jalg tuli Päästekomiteest, et kohe sinna ilmuks, nimelt Ajutise Valit-
suse moodustamisele. [...] Ees leidsin peale Päästekomitee liigete herra 
Poska ja Petersoni. Ajutise Valitsuse liigete nimekiri oli juba kokku 
seatud ja minult küsiti nõusolekut raha- ja riigivaradeministriks. Olin 
nõus, ehk küll mingit raha ega vara oma valitsemise alla vastu võtta 
seekord ei olnud (Kukk 1923: 68).

Teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen): J. Vilms askeldas, 
kirjablokk käes, ja koostas Päästekomitee päevakäske; näitas neid Pätsile 
ja Konikule ja kohe läksid käsud väljakuulutamisele. Peale Päästeko-
mitee esimeste päevakäskude väljasaatmist asus Vilms koostama Ajutise 
Valitsuse koosseisu. Ikka püsti ja kirjablokk käes. Vilms pani kirja kõik 
25. oktoobril 1917. aastal Maanõukogu otsusega Ajutise Maavalitsuse 
koosseisu kuulunud isikud peale G. Linkvisti, kes ei olnud kohal ja kelle 
nõusolekut ei teatud. [...] Sealsamas otsustas Päästekomitee kutsuda 
valitsusesse veel J. Poska ja A. Larka (Petersen 2001: 167).

5  ERA 31658, L 16 (Manifest Eestimaa rahvastele, 21.02.1918). 
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Petersoni mälupilt näib olevat enamvähem usaldusväärne. 
Tundub, et Päästekomitee püüdis moodustada valitsuse võimalikult 
kiiresti ja panustas seetõttu Maavalitsuse liikmetele. Ajutise valit
suse üheksast ministrist kuus olid endised Maavalitsuse osakon
najuhatajad: haridusosakonna juhatajast Peeter Põllust sai hari
dusminister, töö ja hoolekandmise osakonna juhatajast Villem 
Maasikust töö ja hoolekandmise minister, rahaasjanduse osakonna 
juhatajast Juhan Kukest raha ja riigivaranduste minister, tehnika 
osakonna juhatajast Ferdinand Petersonist teedeminister, põlluma
janduse osakonna juhatajast Jaan Raamotist põllutöö ja toitlusmi
nister ning Maavalitsuse esimehest Konstantin Pätsist Ministrite 

Ill. 2. Päästekomitee päevakäsk nr 5 ajutise valitsuse loomise kohta, 
24.02.1918. – Riigi Teataja 1918, nr 1, lk 2. 
Abb. 2. Tagesbefehl Nr. 5 des Rettungskomitees Estlands über die Gründ
ung der Provisorische Regierung, 24.02.1918. – Staatlicher Anzeiger (Rii
gi Teataja) 1918, Nr. 1, Seite 2.
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nõukogu esimees ja siseminister (peale selle kaubandus ja tööstus
ministri ajutine kohusetäitja). Maavalitsuse liikmetest jäid looda
vast kabinetist kõrvale toitlusosakonna juhataja Gustav Linkvist, 
kelle ülesanded läksid Jaan Raamotile, ning üllataval kombel ka 
üks päästekomiteelastest – tervishoiuosakonna juhataja Kons
tantin Konik. Seeeest teine Päästekomitee liige, Jüri Vilms, kes 
polnud Maavalitsusse kuulunud, tõusis ministrite nõukogu abiesi
meheks ja kohtuministriks. Peale Vilmsi lisandus kabinetti veel 
kaks uut ministrit: sõjaministriks nimetati Eesti suurtükiväebri
gaadi ülem kindralstaabi alampolkovnik Andres Larka ning välis
ministriks Jaan Poska. Veel kavatseti kutsuda rahvusministri
tena valitsusse suuremate vähemusrahvuste esindajad, kuid need 
kohad jäid esialgu täitmata (ill. 2). Seega oli tegemist koalitsioo
nivalitsusega, mille moodustasid neli erakonda: Eesti maarahva 
liit (Päts ja Raamot), Eesti demokraatlik erakond (Poska ja Põld), 
Eesti tööerakond (Vilms, Kukk ja Peterson) ning Eesti sotsiaalde
mokraatlik tööliste partei (Maasik); peale selle poliitiliselt erapoo
letu sõjaminister (Larka). 

Pole teada, kas ja kuivõrd tulevaste ministritega või nende 
erakondade esindajatega valitsuse moodustamise eel nõu peeti. 
Arvatavasti mitte eriti, sest 7. märtsil esitasid sotsiaaldemokraadid 
ametliku protesti ja kutsusid oma ainsa esindaja kabinetist tagasi. 
Protesti põhjendati asjaoluga, et valitsuse nimetas ametisse Pääs
tekomitee, kes oli saanud oma volitused Maanõukogu vanemate
kogu „kodanliselt osalt“, vasakerakondi kaasamata.6 

Päästekomitee olemasoluga ei olnud rahul ka esseerid. Mitmetes 
mälestustes on väidetud, et esseerid üritasid 24. veebruaril lüüa 
kaks kärbest ühe hoobiga: võtta lahkuvatelt enamlastelt võim üle ja 
samas vältida selle libisemist kodanluse kätte. Mingil hetkel ilmus 
esseerist Tallinna linnanõunik Martin Bleimann koos parteikaas
lastega pangamajja ja, kuuldes, et sinna oodatakse Päästekomiteed, 
deklareeris: Päästekomitee liikmed võivad ju tulla, meie neid praegu 
küll veel maha ei lase, kuid kinni paneme nad tingimata. Seepeale 

6  ERA 781143, L 188 (ESDTP keskkomitee protest Maanõukogu 
vanematekogule, 07.03.1918).
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võeti Bleimann vahi alla (Kuidas 1924: 13; Päts 1934a: 202–203; 
Hellat 1927: 132). 

Päästekomitee legitiimsus oli tõepoolest küsitav. Pärast enam
laste „lindpriiuse dekreeti“ (27. jaanuar 1918), millega kaasnesid 
piiramisseisukorra väljakuulutamine, Eesti Asutava Kogu vali
miste katkestamine ja ulatuslikud repressioonid, kujunes iseseis
vusliikumise keskuseks Tallinna Eesti haritlaste klubi Estonia selt
simajas. Klubis aset leidnud kogunemistel puudus kindel koosseis 
(tulid kokku need, kes said ja söandasid), toimumisaeg ja päeva
kord (arutati küsimusi, mis parasjagu olulised) ning dokumentaal
seid jälgi neist ei jäänud (väidetavalt pandi küll otsused kirja, kuid 
vanematekogu protokolliraamatust neid ei leia). Otsus Päästeko
mitee moodustamise kohta avaldati alles novembris 1918: Maanõu-
kogu Vanematekogu otsustas 19. veebruaril 1918: Asutada kolmeliik-
meline Eestimaa Päästekomitee, kelle kätte kuni normaalsete olude 
loomiseni kõik riiklik võim anda. Päästekomitee liikmeteks valida K. 
Päts, J. Vilms ja K. Konik (Riigi Teataja 1918: 2).

Selle otsusega on seotud hulk segadusi. Esiteks, haritlaste klubis 
toimunud nõupidamisi ei saa käsitada Maanõukogu vanematekogu 
koosolekutena. Teiseks, 19. veebruari koosolekul osalenud pole 
küll nimeliselt teada, kuid arvatavasti ei olnud esindatud vasak
meelsed erakonnad, kes vaidlustasid hiljem Päästekomitee legi
tiimsuse. Kolmandaks, 19. veebruari koosolekul valiti Päästekomi
teesse Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Juhan Kukk ning alles hiljem 
asendati viimane Konstantin Konikuga. Arvatavasti sai asendus 
teoks 20. veebruaril, kuid täit kindlust selles pole, kuna 21. veeb
ruaril asusid Haapsalu poole teele Päästekomitee liikmetest ainult 
Päts ja Vilms ning alles 22. veebruaril püüdsid Tartusse sõita kõik 
kolm päästekomiteelast. Riigi Teatajas avaldatud otsus aga isegi 
ei vihja neile vangerdustele ning väidab lihtsustavalt, nagu oleks 
Maanõukogu vanematekogu valinud 19. veebruaril Päästekomi
teesse Pätsi, Vilmsi ja Koniku.

Mõningane segadus valitseb ka ajutise valitsuse loomise päeva 
ümber. Ametliku versiooni kohaselt moodustati valitsus 24. veeb
ruaril. Seda väidet rõhutati eriti 1930. aastate lõpus, mil Hugo 
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Kuusneri algatusel oli kerkinud küsimus, millist daatumit tuleks 
pidada Eesti Vabariigi sünnipäevaks.7 Toonane Riigiarhiivi 
direktor Gottlieb Ney, kellelt sooviti nimetatud küsimusele ajaloo
liselt põhjendatud vastust, selgitas, et 23. veebruari võiks pidada 
õigeks päevaks üksnes juhul, kui Tallinnas poleks õnnestunud 
iseseisvust välja kuulutada. Veelgi enam, rõhutas Ney, Tallinnas asus 
samal päeval [...] ajutine valitsus väljakuulutatud iseseisva vabariigi 
kõrgemat võimu teostama.8  

Ametlikku versiooni, mille kohaselt loodi valitsus 24. veebruaril, 
toetab ka Riigi Teataja avanumber, milles sisalduv Päästekomitee 
päevakäsk nr 5 valitsusliikmete nimekirjaga kannab 24. veebruari 
kuupäeva (Riigi Teataja 1918: 2). Selle vastu kõneleb aga mitu pisi
asja. Esiteks, päevakäsk nr 4 kandis 25. veebruari kuupäeva, mis 
lubab oletada, et sama daatumit pidanuks kandma ka päevakäsk 
nr 5. Teiseks, 25. veebruaril Tallinnas ilmunud ajalehed tõid ära 
küll esimesed neli päevakäsku, kuid mitte valitsuse koosseisu. 
Päevaleht kirjutas: iga silmapilk on Eesti ajutise valitsuse koosseisu 
väljakuulutamist oodata ning lisas sellele ka ministrite eeldatava 
nimekirja, mis aga ei olnud lehe trükkimineku ajaks veel lõplik 
ega ametlik (Päevaleht 1918: 1). Ka Aadu Lüüs on kinnitanud, et 
valitsuse koosseis tehti teatavaks alles 25. veebruari keskpäeval, 
ning Konstantin Konik on meenutanud, et Päästekomitee viimane 
koosolek peeti alles pärast paraadimeeleavaldust 25. veebruari 
keskpäeval (Lüüs 1927: 263; Konik 1927: 20). Seega näib tõenäone, 
et kuigi ajutise valitsuse komplekteerimist alustati 24. veebruari 
hommikul, jõuti sellega lõpule päev hiljem ning võim läks Pääs
tekomiteelt valitsusele üle 25. veebruaril. 

Eelöeldu põhjal tuleb sedastada, et Eesti riigivõim (valitsus) ei 
alustanud tegevust mitte 24., vaid 25. veebruaril.9 

7  Hugo Kuusner pakkus välja kaks võimalust: 21. veebruar, millega oli 
dateeritud iseseisvusmanifesti algtekst, või 23. veebruar, mil Kuusner Pärnus 
manifesti esimest korda avalikult ette luges.
8  ERA 31658, L 2 (Riigiarhiivi direktori Gottlieb Ney kiri riigisekretär Karl 
Terrasele, 21.06.1937).
9  Kui lugeda riikluse alguseks iseseisvuse deklareerimine, mitte valitsuse 
moodustamine, läheb pilt veelgi kirjumaks, sest 24. veebruari kõrval 
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Eesti riigivõim katkeb
Teiseks on priiuse põlistumise püha eestvedajad väitnud, et 25. 
veebruaril alanud Saksa okupatsiooni tõttu ei saanud ajutine 
valitsus faktiliselt riigivõimu teostada, mistõttu Eesti riiklus katkes 
ligi üheksaks kuuks.

Jätkem kõrvale küsimus, kas 1918. aastal üldse saab kõnelda Saksa 
okupatsioonist, ning pöörakem tähelepanu üksnes selle väidetava 
okupatsiooni algushetkele. Ajaloosündmustele Tallinnakeskselt 
lähenedes võib algushetkeks tõepoolest pidada 25. veebruari kesk
päeva, mil Saksa sõdurid marssisid Tallinna (samal päeval sise
nesid Saksa väed ka Paidesse, Pärnusse ja Viljandisse). Ülejäänud 
Eesti puhul see kuupäev aga ei kehti. Haapsalu hõivati 21. veeb
ruaril, Valga 22. veebruaril, Tartu ja Võru 24. veebruaril, Rakvere 
27. veebruaril ja Narva 4. märtsil; hoopiski kõnelemata Lääne
Eesti saartest, mis olid  Saksa sõjaväe kontrolli alla läinud juba 
septembrisoktoobris 1917. Seega on 25. veebruari valimine Saksa 
okupatsiooni alguspäevaks küllalt meelevaldne. 

See pole aga esmatähtis. Hoopis olulisem on küsimus, kas Saksa 
vägede sissemarss Tallinna katkestas Eesti riigivõimu (ajutise 
valitsuse) toimimise. Vastus on eitav, sest valitsus jätkas tegevust. 
Vähemalt esialgu tegi ta seda täiesti avalikult ning Saksa sõja
väevõimude teadmisel. Alles 12. märtsil saatis Tallinna hõivanud 
68. armeekorpuse juhataja kindralleitnant Adolf von Seckendorff 
peaminister Pätsile kirja, milles teatas ametlikult, et Saksamaa ei 
tunnusta Eesti ajutist valitsust (Eesti 1938: 24). 

Kaheksa kuud hiljem, 12. novembril 1918 esitas rahaminister 
Juhan Kukk Maanõukogu vanematekogule aruande valitsuse 
senise tegevuse kohta, öeldes muu hulgas järgmist: Peale sakslaste 
maaletuleku oli alguses okkupatsioni võim nõrk, nii et Ajutine Valitsus 
mõni päev töötada sai. Nädala aja pärast lõppes aga see võimalus ja 
Aj. Val. oli sunnitud oma tööd salaja, põranda all, jätkama. Siiski on 
Aj. Val. teatud aktsione juhtida võinud...10  

omandavad olulisema tähenduse 21. ja/või 23. veebruar. 
10  ERA 78149, L 124 (Maanõukogu vanematekogu koosoleku protokoll, 
12.11.1918). 
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Kuigi Kukk rääkis ühest nädalast, mil valitsus sai vabalt tegut
seda, võib seda aega julgesti pikendada. Muu hulgas tõestavad seda 
Riigiarhiivis säilitatavad valitsuse koosolekute protokollid 8., 9., 11. 
ja 12. märtsist.11 Hilisemaid (nagu ka varasemaid) protokolle küll 
ei leidu, kuid see ei tähenda, nagu poleks valitsusliikmed pärast 
12. märtsi koos käinud. 

Riigiametnik Konstantin Lepa mälestuste kohaselt toimusid 
valitsuse koosolekud märtsi esimesel poolel (kuni ametliku teate 
saamiseni, et Saksamaa ei tunnusta Eesti valitsust) Merekind
luse ehitusvalitsuse hoones (Pagari 1), seejärel kindluse koman
dandi majas, kuhu oli asunud Eesti sõjaväe staap (Narva mnt 50), 
ning valitsuse avalik tegevus muutus võimatuks alles pärast Eesti 
sõjaväe laialisaatmist aprilli alguses (Lepp 1927: 98–99). Teedemi
nister Petersoni sõnul jätkus valitsuse illegaalne tegevus ka pärast 
seda, kusjuures salajasi istungeid peeti tema korteris (Petersen 2001: 
175). Nähtavasti soikus valitsuse tegevus järkjärgult ja pikema aja 
vältel ning eeskätt ministrite laialipudenemise tõttu: Jüri Vilms 
jäi teadmata kadunuks, Konstantin Päts arreteeriti, Andres Larka 
pages Soome, Juhan Kukk asus (mõneks ajaks) Petrogradi, Villem 
Maasik astus tagasi. Sellega seoses toimus valitsuse koosseisus 
mitmeid muudatusi. Konstantin Pätsi hakkas asendama koguni 
kolm inimest: peaministri kohustused võttis oma õlule Jaan Poska, 
siseministri kohustused Juhan Kukk, kaubandustööstusministri 
kohustused August Hanko (koopteeriti valitsuse koosseisu). Jüri 
Vilmsi asendas kohtuministri ametis Jüri Jaakson (koopteeriti); 
Jaan Poskat välisministrina Otto Strandman (koopteeriti). Nende 
kõrval nimetati välisdelegatsiooni liige Jaan Tõnisson portfellita 
ministriks.12 Selgusetuks on jäänud, millal ja kelle otsusega need 
muudatusedtäiendused tehti, kuid juba ainuüksi uute liikmete 
koopteerimine ning ülesannete ümberjagamine kinnitavad tõsi
asja, et valitsuse tegevus ei katkenud 25. veebruaril.

11  ERA 3117, L 1–8 (Ajutise Valitsuse koosolekute protokollid, 8.–12.03.1918). 
12  ERA 78149, L 132 (Maanõukogu vanematekogu koosoleku protokoll, 
12.11.1918). 
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Ühest vastust pole küsimusele, mida valitsus reaalselt suutis teha. 
Tavaliselt kõneldakse sellega seoses vaid ühest valitsuse ringkir
jast (arvatavalt 6. märtsist), milles kutsuti rahvast toetama Eesti 
omariiklust ja vastustama Saksa okupatsiooni. Arvatavasti lähtusid 
valitsusest, vähemasti osaliselt, ka mitmed hilisemad soovitused 
selle kohta, kuidas suhtuda Saksa sõjaväevõimude ettevõtmis
tesse ja korraldustesse ning baltisakslaste propageeritud Balti 
riiki. Kindlasti pidas valitsus sidet (vastavalt toonastele piiratud 
võimalustele) välisdelegatsiooniga ning oma esindajatega (Julius 
Seljamaa, Johan Laidoner) Petrogradis. Välisesindajate tarbeks 
hangiti raha; valitsuse rahaasju korraldas ja arveid pidas Jaan 
Raamot, kelle niiöelda arveraamat tollest ajast on tallel Ajaloo
arhiivis.13 Lõpuks, valitsus otsustas ka ohvitseride auastmes ülen
damisi – esimest korda 8. märtsil, mil Eesti sõjavägi sai esimesed 
kolm kindralit (Eesti 1938: 46). 

Valitsuse avalik tegevus ei ole samas riigivõimu püsimise ainus 
tundemärk ning arvestada tuleks ka teiste Eesti riigi eluavaldus
tega. Juba mainitud Eesti sõjaväe olemasolu annab samuti tunnis
tust asjaolust, et 25. veebruar ei katkestanud omariiklust. Relva
jõudude puhul toimus lausa areng: kui varem moodustasid eesti 
rahvusväeosad jalaväediviisi Vene armee koosseisus, siis veeb
ruari lõpust tegutses Eesti sõjavägi (hakati moodustama isegi 
oma mereväge). Toonaseid olusid iseloomustas – ja sugugi mitte 
pessimistlikus toonis – Konstantin Pätsi kiri Johan Laidonerile 
20. märtsist: Hakkan oma kirja sellega, mis sunnib meid nii erakor-
ralise teadete saatmise poole pöörama – „tulge tagasi!“ ja võimalikult 
ruttu. Meie diviis on Saksa väevõimude poolt puudutamata jäänud 
[...] Saksa ülemus on divisi sisemise elu täiesti Eesti ülemuse hooleks 
jätnud [...] Mina loodan, et väest asja saab, kui asja juhatus sihikindlalt 
töötab, kuid sellepoolest olemegi praegu nõrgad – Eesti sõjaväe staab 
on kaunis töövõimetu ja ilma algatuseta. [...] Igatsetakse Teid ja polk. 
Soots’i tagasi. [...] Meie kodumaa tulevik on praegu selguseta, kuid nii 
palju näikse kindel olevat, et meie küll mitte Saksamaa provintsiks ei 
muutu, juba meie sõjaväe võrdlemisi vaba korraldamise lubamine on 

13  EAA 2281129 (Arveraamat Eesti Vabariigi algajast, 1917–1918). 
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kaudseks tõenduseks selle vastu. [...] Jään Teid ise ja paljud teised ka 
igatsusega ootama. Veel kord – tulge!14

Tõsi, Pätsi optimism osutus liialdatuks, sest 28. märtsil käskis 
kindral Seckendorff Eesti sõjaväe laiali saata. Edaspidi jätkasid 
iseseisvuslased relvastatud jõudude korraldamist salaja, kasutades 
selleks Tallinnas ellu kutsutud Bürgerwehri–Omakaitse struktuure, 
mille kattevarjus kujundati tulevase Kaitseliidu illegaalsed eod. 

Muidugi ei tohi unustada välisdelegatsiooni tegevust, mis jätkus 
katkematuna ning oli sihitud Eesti riigi rahvusvahelise positsiooni 
tugevdamisele. Tänu sellele tööle saadigi Eestile ametlik de facto 
tunnustus (3. mail Suurbritannia, 13. mail Prantsusmaa ja 29. mail 
Itaalia valitsuselt).

Seega ei katkenud Eesti riigivõimu tegevus 25. veebruaril, vaid 
tunduvalt hiljem ja järkjärgult ning ka siis arvatavasti mitte täie
likult.

Eesti riigivõim taastub
Priiuse põlistumise püha eestkõnelejad jätkavad Eesti iseseis
vuse arvestust 11. novembrist 1918, mil olevat taastunud riigivõimu 
tegevus. Üldjoontes oli see tõepoolest nii. Tallinna Saksa garnisoni 
haaranud Novembrirevolutsioonist ja samal ajal tsiviilelanike seas 
puhkenud toitlusrahutustest tõsiselt häiritud kindral Seckendorff 
kutsus 10. novembril Toompeale endise Tallinna linnapea Jaan 
Poska, et pidada aru avaliku korra tagamise üle linnas, ning kui 
Poska soovitas kutsuda kokku Maanõukogu, ei vaielnud kindral 
vastu. 

11. novembril kogunes ajutine valitsus üle mitme kuu koosole
kule, mis peeti Ferdinand Petersoni korteris. Koosolekul osales 
neli ministrit valitsuse algkoosseisust (Juhan Kukk, Ferdinand 
Peterson, Jaan Poska, Jaan Raamot) ja kaks koopteeritud liiget (Jüri 
Jaakson, August Hanko), kohal olid ka põrandaaluse Kaitseliidu 
juhid (Johan Pitka, Ernst Põdder, Aleksander Seiman) ning veel 

14  ERA 495105, L 40 (Konstantin Pätsi kiri Johan Laidonerile, 20.03.1918). 
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mõned isikud (notar Jaan Linnamägi, majandusteadlane Nikolai 
Köstner, advokaat Rudolf Paabo). 

Koosolek kandis eeskätt informatiivset iseloomu, kuid lange
tati ka mõned otsused: 1) saata laiali Bürgerwehr–Omakaitse ja teha 
maa kaitsmine ülesandeks Kaitseliidule; 2) kutsuda 12. novembril 
kokku Maanõukogu vanematekogu; 3) volitada rahaminister 
Kukke pidama läbirääkimisi sotsiaaldemokraatidega, et kaasata 
neid valitsuse töösse. Veel koostati rahvale adresseeritud üles
kutse, milles anti teada, et ajutine valitsus on taas tegevust alus
tanud, lubati kutsuda lähiajal kokku Maanõukogu, hakata valmis
tuma Asutava Kogu valimisteks ning soovitati inimestel säilitada 
külma verd.15

Samal päeval jõudis Johan Pitka Bürgerwehri–Omakaitse üldkoos
olekul teatada, et senine organisatsioon asendatakse Eesti Kaitse 
Liiduga, ning Jaan Raamot alustas läbirääkimisi Saksa toitlusva
litsuse ülevõtmiseks.16 

12. novembril sai Jaan Poska kirja kindral Seckendorffilt, milles 
viimane andis loa kutsuda kokku Maanõukogu, kuigi toonitas, et 
see samm ei tähenda uue riigivõimu tunnustamist (Eesti 1938: 97). 
Samal päeval kogunes Maanõukogu vanematekogu, kes kuulas ära 
Juhan Kuke aruande ajutise valitsuse tegevuse kohta ning kinnitas 
valitsuse uue koosseisu. Konstantin Päts säilitas formaalselt pea ja 
siseministri kohad, aga kuni tema naasmiseni täitsid neid ameti
poste jätkuvalt vastavalt Jaan Poska ja Juhan Kukk. Endisel kohal 
jätkasid 25. veebruaril ametisse seatud ministritest Juhan Kukk 
(rahaminister), Ferdinand Peterson (teedeminister), Peeter Põld 
(haridusminister) ja Jaan Raamot (põllutöö ja toitlusminister); 
koopteeritutest – Otto Strandman (välisminister) ja Jaan Tõnisson 
(portfellita minister). Jaan Poskast sai 12. novembril kohtuminister, 
mistõttu kohtuministri kohusetäitjana valitsusse koopteeritud Jüri 
Jaakson jäi uuendatud kabinetist välja. Sõjaministri kohustusi täitis 

15  ERA 3118, L 3, 11 (ajutise valitsuse koosoleku protokoll, 11.11.1918); ERA 
3118, L 2 (ajutise valitsuse üleskutse 11.11.1918).
16  ERA 78149, L 130–131 (Maanõukogu vanematekogu koosoleku protokoll, 
12.11.1918). 
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ajutiselt (kindral Larka saabumiseni) Ernst Põdder. Kaubandus ja 
tööstusministri ning töö ja hoolekandeministri kohad reservee
riti sotsiaaldemokraatidele;17 rahvusministrite kaasamist aga 12. 
novembril ei arutatud.18 

Võimu tegelik ülevõtmine käivitus 13. novembril. Nimetatud 
päeval võeti üle Eestimaa provintsivalitsuse asjaajamine ja nime
tati ametisse kaks valitsuse ülemvolinikku: Jüri Jaakson Põhja ja 
Kaarel Parts LõunaEestisse.19 Samal päeval algas usaldusmeeste 
määramine maakondadesse ja linnadesse20 ning siseministri kohu
setäitja Juhan Kukk saatis ringkirja kõigile maakonnavalitsuste 
esimeestele ja linnapeadele, milles käskis viibimata tegevusesse 
astuda, maakonna nõukogu [resp: linnavolikogu] kokkukutsumi-
seks korraldusi teha ja kohalikud miilitsa organid elusse kutsuda.21

Ülevõtmisega kaasnesid tõsised probleemid. 14. novembril teatas 
Järva maavalitsuse esimees Viktor Tomberg siseministrile, et on küll 
võtnud üle Paide kreisipealiku asjaajamise, ent kreisiameti kassat 
keelduvad sakslased üle andmast. Ministri vastus, milles kästi protesti 
avaldada, näitas Eesti valitsuse toonaste võimaluste piiratust.22 

Andes 16. novembril ülevaadet olukorrast Maanõukogu vanema
tekogule, sedastas Juhan Kukk: 13 nov-st pääle võis valitsus tegevu-
sesse astuda, sest 12 nov. õhtul tunnistati meie esitus Generalkommando 
poolt juba maksvaks. 13 nov. võeti üle Põhja-Eesti provintsial-valitsus. 
[...] 14 nov. põigeldi aga mitmes asjus kõrvale. Rentei, metsavalitsuse, 
põllupanga ja kalaasjanduse summad peeti Darlehnkasse poolt kinni 
[...] Maapost on üleantud. Telegraf on alles sakslaste käes, sest et teda 

17  16. novembril nimetati kaubandus ja tööstusministriks Nikolai Köstner 
ning töö ja hoolekandeministriks Aleksander Tulp.
18  ERA 78149, L 135 (Maanõukogu vanematekogu koosoleku protokoll, 
12.11.1918). 
19  ERA 14120, L 11 (Siseministri telegramm (ringkirjaline), 13.11.1918). 
20  ERA 14124, L 1 (Siseministri telegramm Tõnis Kalbusele, 13.11.1918). 
21  ERA 14120, L 5–10 (Siseministri ringkiri, 13.11.1918). 
22  ERA 14146, L 38 (Järva maakonnavalitsuselt siseministrile, 14.11.1918); 
– ERA 14146, L 39 (Siseministrilt Järva maakonnavalitsusele [dat-mata]). 
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nii ruttu üle anda ei saavat, olla 
tehnilisi raskusi. Raudteesid 
anda ei taheta.23

Valitsus põrkus raskustega 
ka siis, kui soovis Toompea 
lossi asuda. Lossis residee
rinud kindral Seckendorff seda 
ei lubanud ja nii pidi valitsus 
leppima juhuslike ja vähesobi
vate ruumidega. Kui valitsuse 
esimene koosolek peeti Ferdi
nand Petersoni elamises, siis 
mõned järgmised päevad käis 
töö Jaan Raamoti korteris ning 
15. novembril koliti endisesse 
mereväeohvitseride kasiinosse 
(ill.  3) Raekoja platsi servas 
(Petersen 2001: 185; Peet 1930: 
214–215; Raamot 1962: 218–223).

Raskustest hoolimata 
kulges valitsusvõimu laien
damine PõhjaEestis suhteli
selt ladusalt. Seevastu Lõuna
Eestis ei suudetud pikka aega 
paigast liikuda. Nii teatas 
Tartu linnapea Jaan Kriisa 17. 
novembril, et võim on ikka veel 
sakslasest linnapealiku käes; Viljandi maakonnavalitsus kaebas 19. 
novembril, et sakslased tõrguvad võimu loovutamast; Pärnu maakon
navalitsus andis 20. novembril teada, et kohalik kreisipealik ja sõja
väelaste nõukogu keelduvad asjaajamist üle andmast.24 

23  ERA 78149, L 139 (Maanõukogu vanematekogu koosoleku protokoll, 
16.11.1918). 
24  ERA 14146, L 45 (Siseministrilt Saksamaa peavolinikule, 17.11.1918); ERA 
14146, L 49 (Viljandi maakonnavalitsuselt siseministrile, 19.11.1918); ERA 141
46, L 64–65 (Pärnu maakonnavalitsuselt siseministrile, 20.11.1918). 

Ill. 3. Ajutise valitsuse asukoht no
vembris 1918 – endine mereväe
ohvitseride kasiino Tallinnas 
Raekoja platsil – EFA.114.A31257.
Abb. 3. Im November 1918 befand sich 
die Provisorische Regierung in den 
Räumen des Offizierskasinos der 
Flotte auf dem Rathausplatz in Tal
linn.
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Pöördepunktiks sai 19. novembril Riias sõlmitud kokkulepe, 
millele kirjutasid alla äsja Baltimaade peavolinikuks nimetatud 
August Winnig ning ajutise valitsuse esindajad Ado Birk, Kons
tantin Konik, Heinrich Luht, Ferdinand Peterson ja Voldemar 
Puhk. Riia lepingu kohaselt läks alates 21. novembrist kogu Eesti 
territooriumil valitsemine ajutise valitsuse kätte; erandlikult jäid 
Saksa sõjaväe ajutise kontrolli alla sideliinid ja raudteed (Eesti 2010: 
437). Lõplikult ei lahendanud probleeme ka Riia leping. Nii näiteks 
keeldusid Pärnu Saksa ametnikud veel 21. novembril võimu loovu
tamast. Alles 23. novembril võis kohalik ajaleht hõisata: Viimaks 
ometi on ka Pärnu kants ennast alla annud! (Postimees 1918).

Maanõukogu astus pärast aastast pausi kokku 20. novembril. 
Seejuures leidis Maanõukogu, et tema 1917. aastal valitud koos
seis ei peegelda enam rahva meeleolusid, ning otsustas korraldada 
võimalikult kiiresti (1919. aasta veebruari algul) Asutava Kogu vali
mised. Seniks loovutas Maanõukogu oma volitused ajutisele valit
susele, kes sai õiguse anda seadusi ja määrusi, sõlmida rahvusva
helisi lepinguid, teha riigilaene jne. 

Enne poliitikaareenilt taandumist tuli aga Maanõukogul tegelda 
veel kord valitsuse isikkoosseisuga, sest kabinet teatas Maanõu
kogu avaistungil tagasiastumisest. Uue koalitsiooni moodusta
mine osutus arvatust keerukamaks ja aeganõudvamaks. Ajutise 
valitsuse kolmas koosseis kinnitati alles 27. novembril. Tegemist 
oli laiapõhjalise koalitsiooniga, kuhu kuulusid kõik Maanõukogus 
esindatud erakonnad (v.a esseerid). Peaministriks valiti taas Kons
tantin Päts, kes võttis seekord enda kanda siseministri portfelli 
asemel sõjaministri oma. „Vanadest“ ministritest jätkasid senises 
ametis kaubandus ja tööstusminister Nikolai Köstner, rahami
nister Juhan Kukk ja portfellita minister Jaan Tõnisson. Endise 
põllutöö ja toitlusministeeriumi kaheks jagamise tõttu jätkas Jaan 
Raamot toitlusministrina, samas kui põllutööministeeriumi võttis 
üle senine välisminister Otto Strandman. Senine kohtuminister 
Jaan Poska omakorda asus välisministri ametisse. Päris uute liik
metena lisandusid valitsusse haridusminister Karl Luts, kohtu
minister Jüri Jaakson, siseminister August Peet, teedeminister 
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Eduard Säkk ja tööhoolekandeminister August Rei (Maanõu
kogu 1935: 337–339).

Seega astus ajutine valitsus küll 11. novembril uuesti kokku, 
kuid riigivõimu ei teostanud ta ei sellel ega ka kohe järgnenud 
päevadel. Võimu ülevõtmine käivitus 13. novembril ja jõudis lõpule 
pärast 20. novembrit. Alles sellest ajast võib rääkida Eesti riigi
võimu toimimisest.

Lõpetuseks
Põhjalikumal süvenemisel Eesti omariikluse loomislukku selgub, 
et priiuse põlistumise püha arvestamisel aluseks võetud kuupäevad 
ei ole valitud kõige otstarbekamalt, kuna: 1) ajutine valitsus ei 
asunud riigivõimu teostama mitte 24., vaid 25. veebruaril; 2) valit
suse tegevus ei katkenud seoses Saksa vägede sissemarsiga 25. veeb
ruaril, vaid kestis vähemalt kaks nädalat (tõenäoliselt kauemgi); 
3) riigivõimu tegevus ei taastunud 11. novembril, vaid pikema ajava
hemiku jooksul 13.–21. novembrini. 
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Die Provisorische Regierung 
Estlands vom Standpunkt der 

Verfestigung der Unabhängigkeit

Zusammenfassung
Am 27. März 2013 wurde in Estland ein Datum gefeiert, nämlich 
dieses, dass die im Jahre 1991 wiederhergestellte Republik Estland 
dann ebenso lange gedauert hatte, wie die Republik Estland 
zwischen den beiden Weltkriegen. Die Berechnung beruht auf der 
Annahme, dass man sich am 24. Februar 1918 zur Republik Estland 
erklärt hatte. Doch dauerte diese Republik nur einen Tag. Schon 
am 25. Februar marschierten die deutschen Truppen ein. Ausge
hend davon könnte man die Zeit einer Republik Estland erst ab 
dem 11. November 1918 rechnen, also ab dem Waffenstillstand von 
Compiegne. Diesem Datum wird der 24. Februar 1918 hinzugefügt.  

Die vorliegende Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die Bedeu
tung der drei obengenannten Daten, der 24., der 25. Februar und 
der 11. November 1918, die in der Geschichte der Entstehung der 
Eigenstaatlichkeit Estlands eine wichtige Rolle gespielt haben. Es 
gibt noch heute Fragen, die keine klare Antwort haben: 1) Wie 
und wann ist die staatliche Macht in Estland entstanden? 2) Wann 
ist das Ausüben der staatlichen Macht in tatsächlich unterbro
chen? 3) Wann wurde die staatliche Macht wiederhergestellt? Da 
im Jahre 1918 die staatliche Macht von der Provisorischen Regie
rung ausgeübt wurde, wurde in dieser Arbeit der Geschichte der 
Gründung der Provisorischen Regierung  mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt.

In der historischen Literatur wird meistens der 24. Februar 
als Gründungstag der Provisorischen Regierung genannt. Diese 
Version schien sich zu bestätigen, denn in der damaligen amtli
chen Ausgabe des Staatlichen Anzeigers (Riigi Teataja) wurde am 24. 
Februar der Tagesbefehl Nr. 5 des Rettungskomitees Estlands über 
die Gründung der Verwaltung veröffentlicht. In Wirklichkeit sind  
jedoch nur die ersten drei von insgesamt fünf Tagesbefehlen des 
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Rettungskomitees auf den 24. Februar datiert. Der vierte dagegen 
ist schon auf den 25. Februar datiert. Nach der Logik der Datie
rung sollte auch der fünfte Tagesbefehl auf den 25. Februar gesetzt 
werden. Auch die Zeitungen (Päewaleht, Teataja), die am 25. Februar 
in Tallinn erschienen, waren wohl von der Vorbereitung zur Grün
dung der Regierung informiert, doch konnte man noch nicht eine 
endgültige Liste der Minister veröffentlichen. Ferner konstatieren 
auch Zeitgenossen, dass die Regierung am 25. Februar das Amt 
angetreten hat. Ausgehend davon kann man vermuten, dass es 
mit der Gründung der Provisorischen Regierung am 24. Februar 
begonnen wurde, aber die Regierung als Organ der Staatsmacht 
erst einen Tag später ihr Amt antreten konnte.

Selbstverständlich konnte die Provisorische Regierung in der 
Praxis nichts erreichen, weil schon am 25. Februar das Deutsche 
Heer in Tallinn einmarschierte, und eine  knapp neun Monate 
anhaltende deutsche Okkupation begonnen hatte. Sowohl Archiv
materialien (darunter Protokolle der Regierungsversammlungen) 
als auch Erinnerungen von Zeitgenossen bestätigen übereinstim
mend, dass eine legale Tätigkeit der Regierung mindestens bis 
zum 12. März dauerte. Dann gab der Stellvertreter des Deutschen 
Kommandos, Generalleutnant Adolf von Seckendorff, amtlich 
bekannt, dass die Kaiserliche Regierung die Eigenständigkeit 
Estlands nicht anerkannte. Nach dieser Bekanntgebung dauerten 
die Beratungen und Versammlungen der Provisorischen Regie
rung weiter an, obwohl illegal. Mit dieser Regierung einvernehm
lich hatte auch das Estnische Heer bis Anfang April gewirkt. Im 
Laufe der ganzen Okkupationszeit hatte die AußenDelegation ihre 
Vollmacht erfolgreich genutzt und Beschlüsse über die Anerken
nung der Eigenständigkeit Estlands de facto durch Großbritannien, 
Frankreich und Italien erreicht. Danach wurde die Tätigkeit der 
staatlichen Macht nicht gleich nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen unterbrochen, sondern wirkte noch einige Zeit weiter. 

Die Wiederherstellung der Staatsmacht verbindet man mit dem 
11. November 1918, weil an diesem Tag, seit vielen Monaten, wieder 
eine Versammlung der Provisorischen Regierung stattfand. Diese 
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Versammlung hatte mehr einen informellen Charakter und bedeu
tete keine reale Machtübernahme. Die tatsächliche Machtüber
nahme begann am 13. November und dauerte ca.  eine Woche, weil 
die Okkupationsmächte den Esten anfangs verschiedene Hinder
nisse in den Weg stellten. Als Dreh und Angelpunkt könnte 
man den Vertrag erwähnen, der in Riga zwischen den Vertre
tern der Übergangsregierung und dem Hauptvertreter Deutsch
lands, August Winnig, am 19. November abgeschlossen wurde. 
Mit diesem Vertrag bestimmte man die Übergabe der Vollmacht 
an die Provisorische Regierung ab dem 21. November. Folglich ist 
die Vollmacht der Provisorischen Regierung Estlands nicht am 11. 
November wieder in Kraft gesetzt, sondern in dem Zeitraum vom 
13. bis zum 21. November 1918. 

 


