
Julkilausumakiistat Neuvostoliiton kanssa 1970-luvun alussa 

 

Vuoden 1969 lopulla kävi jo eri yhteyksissä ilmi, ettei Neuvostoliitto halunnut luonnehtia 

Suomea puolueettomuuspolitiikkaa harjoittavaksi maaksi. Ajankohtaisena syynä oli Max 

Jakobsonin kirjassa Kuumalla linjalla (1968) esitetty tulkinta, että vain Suomella oli oikeus 

esittää yya-sopimuksen mukaisten neuvottelujen aloittamista. Neuvostoliitossa tämä 

torjuttiin selväsanaisesti ja varoitettiin sopimuksen sotilaallisten velvoitteiden vähättelystä. 

Varsinainen kiista yya-sopimuksen luonteesta ja puolueettomuuspolitiikan määrityksestä 

syntyi virkamiesten neuvotellessa Moskovassa kesäkuussa 1970 presidentti Kekkosen 

virallisen vierailun johdosta annettavan julkilausuman sisällöstä. Neuvostoliiton tarkkailijat 

huolestuivat oikeiston vahvistumisesta maaliskuisissa eduskuntavaaleissa ja meneillään 

olevista hankkeista Suomen liittämiseksi länsieurooppalaiseen taloudelliseen 

integraatioon. Tarkoitus oli jatkaa yya-sopimusta ennenaikaisesti, jotta Neuvostoliitto saisi 

vakuuden ulkopoliittisen linjan pysyvyydestä. 

Neuvostoliitto ei esittänyt yya-sopimuksen tekstiin muutoksia, ja sopimus kelpasi myös 

Suomelle sellaisenaan. Suomalaistaholta esitettiin, että vierailusta tehtävään tiedonantoon 

kirjattaisiin maininta Suomen pyrkimyksestä pysyä erossa suurvaltakiistoista. 

Neuvostoliitto torjui sen ja esitti toteamusta, jonka mukaan Suomi ja Neuvostoliitto olivat 

sidotut toisiinsa “ystävyysliiton” sitein. Kaksi viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen asia 

oli edelleen avoin, ja se ratkaistiin Kekkosen toivomalla tavalla vasta tämän uhattua erolla, 

ellei Suomen puolueettomuuspyrkimystä mainita entiseen tapaan. 

Presidentti Kekkosen vierailu Neuvostoliittoon 17. - 20.7.1970 sujui hyvin. Pöytäkirja yya-

sopimuksen jatkosta syntyi, ja samalla sovittiin taloudellisen yhteistyön tehostamisesta. 

Taustalla vaikutti Neuvostoliiton tarve saada Euroopan turvallisuuskokouksen aloite 

etenemään, ja siihen tarvittiin Suomen apua. 

Jo muutaman vuoden käytössä olleen kaavan mukaan todettiin, että “Suomen 

rauhaarakastava puolueettomuuspolitiikka sekä sen ylläpitämät ystävälliset suhteet 

kaikkien maiden kanssa vaikuttavat arvokkaalla tavalla kansainvälisen yhteisymmärryksen 

kehittämiseen ja siten yleisen rauhan asiaan.” 

Huhtikuussa 1971 pääministeri Ahti Karjalaisen vierailun julkilausumassa Suomi joutui 

taipumaan koukeroisempaan muotoiluun, jota käytettiin sitten yli vuosikymmenen ajan 

“liturgiana” myös hallitusohjelmissa: “Suomen ulkopoliittinen perussuuntaus, ‘Paasikiven-

Kekkosen linja’, joka nojaten Neuvostoliiton ja Suomen välillä v. 1948 solmittuun ja v. 1970 

jatkettuun yya-sopimukseen takaa ystävyyden ja yhteistyön horjumattoman kehityksen 

suhteissa Neuvostoliittoon, sisältää Suomen pyrkimyksen rauhantahtoisen 

puolueettomuuspolitiikan toteuttamiseen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden eduksi ja 

ystävällisten suhteiden ylläpitämiseen kaikkiin maihin.” Lännen tarkkailijat saattoivat panna 

merkille, ettei Suomi harjoittanut puolueettomuuspolitiikkaa suhteissa Neuvostoliittoon. 
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