
Saksan liittotasavallan ja DDRn tunnustamiskysymys 

 

Suomen suhde “Saksan kysymykseen” oli arka monestakin syystä. Saksa mainittiin 

vuoden 1948 yya-sopimuksessa mahdollisena hyökkääjänä, ja tiedettiin Neuvostoliiton 

johtajien todella pelkäävän Saksan uutta voimistumista ja “revanssin” hakua toisen 

maailmansodan tappiosta. Länsi-Saksa ei tunnustanut DDR:n olemassaoloa eikä Oder-

Neissen takaisten alueiden menetystä Puolalle ja Neuvostoliitolle. 

Berliinin kriisien aikaan vuosina 1958 - 1961 Suomi joutui kokemaan suurvaltasuhteiden 

kiristymisen hyvin konkreettisella tavalla. Elettiin “yöpakkasten” ja “noottikriisin” aikoja. 

Neuvostoliiton luovuttua ajatuksesta saada Saksa yhdistymään neutraloituna ja 

demilitarisoituna Suomi joutui 1960-luvun kuluessa kasvavan painostuksen kohteeksi 

DDR:n tunnustamisvaatimusten vuoksi. Lisäksi presidentti Kekkonen oli päätynyt 

käsitykseen, että kolmas maailmansota saattaisi alkaa nimenomaan Saksasta. Hänelle oli 

syntynyt monista länsisaksalaisista poliitikoista kielteinen kuva, joka perustui sekä omiin 

kokemuksiin että suurvaltajohtajien välittämiin tietoihin. 

Toisaalta Kekkonen ei 1960-luvun kuluessa lämmennyt myöskään itäsaksalaisten 

esityksille saada aikaan diplomaattisuhteet maiden välille. Hän tiesi, että Saksan 

liittotasavalta piti kiinni 

“Hallsteinin opista”, jonka mukaan se ei hyväksyisi DDR:n tunnustamista edes 

yhtäaikaisen liittotasavallan tunnustamisen osana. Suomi jatkoi siis jaettujen valtioiden 

suhteen omaksuttua tunnustamattomuuden periaatetta ja ylläpiti Saksan puoliskoissa vain 

kaupallisia edustustoja. Se vastasi hyvin puolueettomuuspolitiikan vaatimuksia. 

Neuvostoliiton painostukseen Kekkonen vastasi pyytämällä vuosina 1965 - 1967 

epävirallisesti Viipurin palauttamista DDR:n tunnustamista vastaan. Kun se ei edennyt hän 

kesällä 1968 tarjosi pääsihteeri Brezhneville maksuna Viipurista lisäksi Lapin pohjoisinta 

osaa. On vaikea sanoa, kuinka paljon noissa tarjouksissa oli mukana neuvottelutaktiikkaa 

ja kuinka paljon todellista yritystä. Yhtä lailla vaikeaa on arvioida, mitkä olisivat olleet 

Länsi-Saksan ja Norjan reaktiot. 

Toinen kytkykauppa sen sijaan onnistui, kun Suomen poliittinen johto keväällä 1969 

vastasi myöntävästi Neuvostoliiton pyyntöön tarjoutua Euroopan turvallisuuskokouksen 

isännäksi. Presidentti Kekkonen avustajineen laski, että siten torjuttaisiin DDR:n 

tunnustamisvaatimusten jatkuminen. Näin myös tapahtui, mutta silti asia pysyi Suomelle 

vaikeana vielä 1970-luvun alussakin. 

Suomessa kotimainen painostus DDR:n tunnustamiseksi voimistui 1960-luvun lopulla, sillä 

eri puolueita edustavien kansalaisten tunnustamiskomitea oli hyvin aktiivinen. 

Itäsaksalaiset puolestaan hankkivat asialle innokkaasti kannatusta ja saivatkin Suomessa 

verraten laajaa vastakaikua. Toisaalta presidentti Kekkonen arvioi, että suurvaltojen 

liennytyksen edistyminen ja Saksan liittotasavallan solmimat itäsopimukset tekivät jo 



Saksojen tunnustamisen helpommaksi. Siksi Länsi-Saksan konservatiivisen opposition 

ankara vastarinta Suomen yrityksiä kohtaan pääsi yllättämään. 

Suomen hallituksen piirissä salaisesti valmisteltu “Saksan paketti” tuli syyskuussa 1971 

julkisuuteen ennenaikaisesti ja aiheutti ylimääräistä hämminkiä muutenkin arassa asiassa. 

Pakettiin sisältyi neljä kohtaa: sopimus väkivallasta pidättymisestä Suomen ja Saksan 

valtioiden välisissä suhteissa, diplomaattisuhteiden solmiminen, Suomen 

puolueettomuuspolitiikan tunnustaminen ja Lapin sodan tuhojen korvaaminen. 

Länsisaksalaisten reaktiot olivat jyrkän torjuvia, sillä omat itäsopimukset olivat vielä 

avoinna eikä erilaisten asioiden paketoimisesta muutenkaan pidetty. Näytti jopa siltä, että 

Suomen ajaman turvallisuuskonferenssin isännyys vaarantui. 

Suomessa oli kuitenkin jo valmiutta ryhtyä yksipuolisiin toimiin tunnustamisen 

toteuttamiseksi. Suomen poliittinen johto arvioi, ettei Länsi-Saksa uskaltaisi joutua 

syytetyksi koko Etyk-hankkeen pilaamisesta, kun sille oli saatu jo Yhdysvaltojen tuki. 

Tilanne selkiytyi vasta loppusyksystä 1972, kun Willy Brandtin johtamat 

sosiaalidemokraatit saivat vaalivoiton ja itäsopimukset oli ratifioitu. Sen myötä Suomi 

välttyi joutumasta hankalaan välikäteen. 

Valmistavassa Etyk-kokouksessa Espoon Dipolissa marraskuussa 1972 suomalaisisännät 

joutuivat tekemään erityisjärjestelyjä taatakseen molempien Saksojen tasapuolisen 

kohtelun. Samoihin aikoihin tunnustamishanke eteni nopeasti, kun Saksojen keskinäiset 

suhteet paranivat perussopimuksen allekirjoittamisen myötä. 

Suomi oli valmistellut DDR:n kanssa diplomaattisuhteista sopimusta, joka tuli voimaan 

samalla, kun Suomi ja liittotasavalta allekirjoittivat 7.1.1973 diplomaattisuhteita koskevan 

sopimuksen. Vuoden 1971 syksyllä julkistettu “Saksan paketti” haudattiin hiljaisuudessa, 

vaikka sen sisällöstä vielä neuvoteltiin. Pääasia eli tunnustamiskysymys oli joka 

tapauksessa saatu ratkaisuun. 
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