
Sopimukset Saksan yhdistymisestä ja miehityshallinnon lopettamisesta 

 

Neuvotteluja ”Saksan kysymyksen” ratkaisemiseksi käytiin keväällä ja kesällä 1990 

kahden saksalaisen valtion, liittotasavallan ja DDR:n, sekä toisen maailmansodan 

voittajavaltioiden, Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton, Ison-Britannian ja Ranskan, välillä näiden 

maiden pääkaupungeissa. Niitä sanottiin 2+4 -neuvotteluiksi. 

Samaan aikaan Saksassa kasvoi paine yhdistymisen kiirehtimiseksi. Yhteisen rahan (D-

markan) käyttöön otto 1. heinäkuuta alkaen liitti läntisen ja itäisen Saksan taloudet jo 

tiiviisti yhteen ja pakotti myös suurvaltoja joustamaan omissa asenteissaan. 

Tärkeä edellytys kansainväliseen sopimukseen pääsemiseksi oli liittokansleri Helmut 

Kohlin ja presidentti Mihail Gorbatshovin tapaaminen Moskovassa ja Stavropolissa 14.-16. 

heinäkuuta. He sopivat keskinäisistä suhteistaan ja Neuvostoliiton joukkojen poistamisesta 

Saksasta. Heti tämän jälkeen 2+4-neuvottelut saivat uutta vauhtia, ja sopimusluonnokset 

valmistuivat elokuun kuluessa. Edellytyksenä nopealle edistykselle 

yhdistymiskysymyksessä oli myös Saksan ja Puolan välinen sopimus, jossa Saksa 

tunnusti maiden välisen rajan kulun Potsdamin sopimuksen 1945 mukaisesti Oder-Neisse 

-linjalle. 

Saksan liittotasavalta ja DDR tekivät elokuussa keskenään valtiosopimuksen yhdistymisen 

ehdoista. Sen mukaisesti lueteltiin DDR:n alueelta maakunnat (osavaltiot), jotka liittyivät 

läntisen Saksan eli liittotasavallan osaksi. Yhdistymispäiväksi määrättiin 3. lokakuuta. 

Sopimukseen sisältyi monia käytännön määräyksiä mm. omaisuuden jaosta. 

Pääkaupungiksi määrättiin Berliini, joskin kesti jonkin aikaa, ennen kuin liittotasavallan 

”tilapäisestä” pääkaupungista Bonnista luovuttiin ja hallinto muutti pääosin Berliinin. 

Moskovassa 12. syyskuuta1990 allekirjoitettiin perussopimus Saksan asemasta (saks. 

Vertrag über abschliessende Regelung in Bezug auf Deutschland), jonka mukaisesti 

voittajavallat luopuivat oikeuksistaan Saksassa. Sitä sanottiin 2+4 –sopimukseksi. Tähän 

liittyen tehtiin erillisiä sopimuksia käytännön järjestelyistä. Niistä ehkä merkittävin oli 

sopimus Neuvostoliiton joukkojen poistumisesta Saksasta neljän vuoden kuluessa. 

Samaan kokonaisuuteen voidaan lukea myös Saksan ja Neuvostoliiton välillä 13.9. 

valmistunut sopimus hyvästä naapuruudesta, kumppanuudesta ja yhteistoiminnasta. Se 

allekirjoitettiin 9.11.1990. 
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