
Pääministeri Kosyginin käynti Suomessa lokakuussa 1968 

 

Presidentti Kekkonen valitti luonaan 31.8.1968 käyneelle Neuvostoliiton suurlähettiläälle, 

että hänelle oli annettu vääriä tietoja Tshekkoslovakian miehityksen syistä. Kekkonen 

pyysi välittämään Moskovaan terveiset, että hän oli kokenut tapahtuman hyvin 

masentavaksi. 

Syyskuun puolivälin aikoihin Kekkosella kypsyi ajatus tarpeesta keskustella pääministeri 

Kosyginin kanssa. Sellaisesta mahdollisuudesta oli saatu vihje jo hieman aiemmin 

Neuvostoliiton edustajalta. Moskovasta viestitettiin, että Kosygin voisi tavata Kekkosen 

kalastuksen merkeissä. Tapaaminen haluttiin pitää mahdollisimman huomaamattomana. 

Ajankohta löytyi lokakuun alusta. Samalla Kekkonen suositti, että suunniteltua Brezhnevin 

Suomen vierailua lykättäisiin. 

Kekkosen ja Kosyginin tapaaminen suunniteltiin tapahtuvaksi Hangon lähelle Hiittisten 

saaristoon suuntautuvan kalamatkan yhteydessä. Kosygin saapui 7.10. Virosta 

hävittäjäaluksella, mutta kovan merenkäynnin vuoksi siirtyminen suomalaiseen laivaan ei 

ollut mahdollista avomerellä. Venäläinen sotalaiva ohjattiin Kosyginin laivanvaihtoa varten 

Hangon satama-alueelle, mikä aiheutti jonkin verran hämminkiä suomalaisviranomaisissa, 

jotka eivät riittävästi tienneet asiasta. Käynnistä oli kyllä ajoissa ilmoitettu muun muassa 

pääministerille, ulkoasiainministeriölle ja puolustusvoimien johdolle, mutta yhteydet eivät 

väärinkäsitysten vuoksi toimineet kunnolla suoritusportaaseen asti. Myös lehdistöön vuoti 

pian tietoja salaperäisestä vierailusta, ja huhut levisivät. 

Pääministeri Kosyginin vierailu Hiittisten vesillä alkoi kalastusretkellä, jolloin käytiin 

vapaamuotoisia keskusteluja lähinnä saunomisen yhteydessä. Kosygin selvitti 

Neuvostoliiton kantoja ajankohtaiseen tilanteeseen, ja Kekkonen teki kysymyksiä. 

Kosyginin mukaan tärkein peruste interventiolle oli sotilaspoliittinen, sillä Varsovan liiton 

puolustukseen oli syntymässä aukko. Esille nousi myös kauppapolitiikka, jolloin Kosygin 

lupasi muun muassa kiirehtiä öljytoimituksia, joissa oli ollut pienehköjä vaikeuksia. 

Paluumatkalle Kosygin lähti 9. lokakuuta Helsingissä Neuvostoliiton suurlähetystössä 

järjestetyn lounaan jälkeen. Siellä läsnä oli myös pääministeri Koivisto. Kekkonen oli 

tyytyväinen saamiinsa selvityksiin, ja laati käydyistä keskusteluista laajan muistion, joka 

jaettiin tärkeimmille ministereille. Lisäksi presidentti kertoi vierailusta eduskunnan 

ulkoasiainvaliokunnalle, talouselämän vaikuttajille ja Ruotsin suurlähettiläälle. Suomen 

ulkopoliittisia suhteita vaivannut epävarma tilanne katsottiin rauhoittuneeksi lokakuun 

puolivälissä. 
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