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Urho Kekkonen ulkomaiden silmin  

”Urho Kekkonen on Euroopan kansojen johtajista yksi kaikkein mielenkiintoisimpia ja jollakin 

tavoin arvoituksellisimpia.” Näin arvioi The Times 14. heinäkuuta 1969 Isoon-Britanniaan 

valtiovierailulle saapunutta Suomen tasavallan presidenttiä. Lontoolaislehden mukaan Kekkonen oli 

suvereeni kansansa johtaja ja maansa isä, ja Suomi ja Suomen ulkopolitiikka olivat käytännössä jo 

pitkään olleet yhtä kuin Kekkonen. Mielenkiintoinen, arvoituksellinen, suvereeni – sitä kaikkea 

Urho Kekkonen oli aikalaisille ja sitä hän on ollut myös jälkipolville ja myöhemmälle 

historiantutkimukselle. Tehtäväni on – tai olisi – luoda katsaus ulkomailla tehtyyn Kekkos-

tutkimukseen. Siitä virrestä tulisi kuitenkin tarpeettoman lyhyt, joten minun on laajennettava 

näkökulmaani. Kun varsinaista historiantutkimusta on kovin vähän, tarkastelen Urho Kekkosta 

lähinnä hänen ulkomaisten aikalaistensa silmin: mitä hänestä on sanottu heidän muistelmissaan ja 

elämäkerroissaan ja millainen Kekkos-kuva löytyy eräiden maiden ulkoasiainministeriöiden 

arkistoista?  

Joka odottaa löytävänsä runsain määrin ulkomailla tehtyä tieteellistä tutkimusta Urho Kekkosesta, 

hänen henkilöhistoriastaan tai laajemminkin Suomen kansainvälisestä asemasta Kekkosen aikana, 

joutuu pettymään. Syyt tutkimuksen vähäisyyteen ovat ymmärrettäviä: suomen kieltä taitavia 

historiantutkijoita on maailmalla toki vain kourallinen. Sinänsä kiinnostavaa on havaita, että 

maamme 1900-luvun historian vaiheista ulkomaiset tutkijat ovat kirjoittaneet ylivoimaisesti eniten 

Suomen liittymisestä kesällä 1941 toiseen maailmansotaan Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan. 

Niin mielenkiintoinen kuin Suomen erityisasema blokkien välissä kylmän sodan aikana olikin, sitä 

koskevaa ulkomaista tutkimusta on paljon vähemmän kuin jatkosotatutkimusta.  

Urho Kekkosen kuvaa ulkomailla voidaan etsiä kansainvälisessä politiikassa hänen aikanaan 

vaikuttaneiden valtiomiesten muistelmista ja elämäkerroista. Olen tehnyt työtä käskettyä ja 

kahlannut läpi vinon pinon teoksia, joissa Kekkosen olisi voinut odottaa esiintyvän. Nuo 

esiintymiset liittyvät pääasiassa kahteen asiaan: pahamaineiseen suomettumiseen (Finnlandisierung 

kuului varsinkin 1960-luvulla kansainvälisen politiikan vakiotermeihin) ja Etykin 

huippukokoukseen 1975, jolloin Kekkonen paistatteli hetken aikaan maailmanpolitiikan 

valokeilassa. Mutta jotenkin suppeiksi ja kovin mitäänsanomattomiksi nuo Kekkosen aikalaisten 

muistelmiinsa kirjaamat huomiot ovat jääneet. Esimerkiksi Saksan entinen liittokansleri Willy 

Brandt, josta ei tosin muutenkaan tullut Kekkosen ylintä ystävää, kirjoitti vuonna 1990 

ilmestyneissä muistelmissaan Etykistä seuraavat pari lakonista riviä: ”Liittohallitus suhtautui 

aloitteeseen varovaisesti mutta ei torjuvasti. Liittokanslerina autoin presidentti Kekkosta siinä, että 

Helsinki valittiin konferenssin huippukokouksen järjestäjäksi.”  

Sellaisetkin aikalaiset, joiden kanssa Kekkonen seurusteli tiiviisti ja jopa ystävystyi, kuten Ruotsin 

pitkäaikainen pääministeri Tage Erlander, ovat kommentoineet Kekkosta niukasti. Tosin tähän 

mennessä julkaistut Erlanderin päiväkirjat ulottuvat vasta vuoteen 1959. Helsingissä Ruotsin 

suurlähettiläänä 1964–1971 toiminut Ingemar Hägglöf, jota Kekkonen suuresti arvosti, kertoo 

”Kauppatorin päiväkirjassaan”, kuinka Erlander valitti vielä 1964, ettei hänellä ollut juuri 

minkäänlaista kontaktia Kekkoseen ja että hän ei oikeastaan ollut kyennyt ottamaan selvää koko 

miehestä. Myöhemmin, ja paljolti juuri Hägglöfin ponnistelujen ansiosta, Erlanderin ja Kekkosen 
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suhteet paranivat, ja heidän voi sanoa jopa ystävystyneen. Mutta Hägglöfkin arvelee ilmeisen 

oikeutetusti, etteivät Kekkosen ja Erlanderin väliset keskustelut käsitelleet kansainvälisen politiikan 

ydinkysymyksiä ainakaan kovin syvällisesti vaan rajoittuivat hauskaan seuranpitoon, jolle pohjaa 

antoi molempien savolaistyyppinen huumorintaju, olihan Karlstadissa suuren Vännern-järven 

rannalla syntynyt Ruotsin pääministeri kuulemma äidin puolelta metsäsuomalaista, Joroisilta 1600-

luvulla Värmlantiin muuttanutta Sohoisten sukua.  

Olen tätä esitystä varten kaivellut Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön State Departmentin ja Saksan 

liittotasavallan Auswärtiges Amtin arkistoissa vuosien varrella tekemiäni muistiinpanoja. Nämä 

kaksi arkistoa ovat kiinnostavia sen takia, että varsinkin 1950- ja 1960-luvulla Kekkosta arvioitiin 

Yhdysvalloissa ja Länsi-Saksassa kovin eri tavoin.  

Tietoja Suomesta hankkivat Helsingissä olleet ulkomaiden edustustot, tiedustelupalvelut ja 

ulkomaisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajat. Heitä oli niin idästä kuin lännestäkin. Järjestelmä 

toimi niin kuin se toimi kaikkialla muuallakin; edellä mainitut tahot jututtivat paikallisia vaikuttajia 

– heitä eri yhteyksissä tavatessaan tai kutsuivat heitä lounastamaan taikka illastamaan joko 

edustustoihinsa tai helsinkiläisiin ravitsemusliikkeisiin. Ja raportteja syntyi ja niitä lähetettiin 

kotimaahan, ja niitä tietenkin arkistoitiin. Saatujen tietojen sisältö riippui pitkälti siitä keiden 

suomalaisten kanssa kulloinkin seurusteltiin. Esimerkiksi Saksan liittotasavallan kaupallinen 

edustusto tapaili aina 1960-luvun puoliväliin asti miltei yksinomaan Kekkosen vastustajia. Niinpä 

Väinö Tanner kertoi noottikriisin jälkeen talvella 1962 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen 

saksalaisille, että niissä vaaleissa Nikita Hruštšev oli taatusti antanut äänensä Kekkoselle, ja tuo 

ääni oli ollut ratkaiseva.  

Noottikriisin jälkeen niin Länsi-Saksan kuin Yhdysvaltojenkin edustustot alkoivat seurustella 

muidenkin kuin kokoomuslaisten ja tannerilaisten kanssa. Mukaan tulivat entistä tiiviimmin 

keskustapuolueen ja SDP:n uuden suunnan edustajat. Siksi Kekkos-kuva alkoi 1960-luvun 

puolivälistä lähtien etenkin Yhdysvalloissa muuttua huomattavasti aikaisempaa 

tasapainoisemmäksi.  

Kun ulkomailla muodostuneen Kekkos-kuvan lähteenä olivat suomalaiset vaikuttajat, ei tietenkään 

ole yllätys, että siinä toistuivat heidän kertomansa totuudet ja puolitotuudet, juorut, kaskut, kliseet 

kuin myytitkin. Edellä lainatussa The Timesin kommentissa heinäkuulta 1969 Kekkosta 

luonnehdittiin tavattoman arvoitukselliseksi henkilöksi. Tuo arvoituksellisuus perustui erityisesti 

siihen käsitykseen, että Kekkonen oli päässyt peremmälle Kremlin kammareihin kuin kukaan toinen 

itäblokin ulkopuolinen valtiomies. Ilmeisesti hänellä oli läheisemmät henkilökohtaiset suhteet 

ainakin Hruštševiin ja Kosyginiin kuin yhdelläkään tuon ajan Neuvostoliiton satelliittimaan 

kommunistijohtajalla. Mutta minkä hinnan Kekkonen oli joutunut noista suhteista maksamaan? 

Oliko hän Goethen Faustin tavoin myynyt sielunsa paholaiselle pönkittääkseen Kremlin tuella omaa 

asemaansa? Voiko Kekkoseen luottaa? Oliko hän omalla vai isänmaansa asialla, vai olivatko nuo 

kaksi asiaa hänelle yhtä ja samaa Suomen puolustamista? Tällaisiin kysymyksiin Kekkosta 

koskevissa pohdinnoissa haettiin kuumeisesti vastausta.  

Kun Yhdysvalloissa pohdittiin Kekkosen motiiveja, kaksi kysymystä nousi ylitse muiden: 

ensiksikin, sallisiko Kekkonen kommunistien pääsevän Suomessa hallitukseen, ja toiseksi hänen 

itsevaltias hallitsemistapansa, joka ei tuntunut sopivan länsimaiseen demokratiaan. Tasavallan 

presidentin laajat valtaoikeudet ja vahva persoona yhdistettynä suomalaisen puoluepolitiikan 

kiemuroihin tuntui olevan ulkopuolisille täyttä hepreaa. Kommunistien hallitukseen pääsyä 

amerikkalaiset pelkäsivät hysteerisesti; se tarkoitti heille samaa kuin välitön vallankumous. Kun 

kommunistit sitten keväällä 1966 tulivat Paasion kansanrintamahallitukseen, ja kun mitään ei 



tapahtunut, amerikkalaiset uskalsivat jututtaa Ele Aleniusta ja jonkin ajan päästä jo Aarne 

Saaristakin, ja kas kummaa, ihottuma ei tarttunut.  

Urho Kekkonen teki Yhdysvaltoihin kaksi valtiovierailua, ensin lokakuussa 1961 ja sitten 

heinäkuussa 1970. Isäntinä olivat Kennedy ja Nixon. Ajat olivat turbulentteja: ensimmäisen 

vierailun aikana Neuvostoliitto muisti Suomea sillä kaikkein kuuluisimmalla nootilla, ja juuri toisen 

vierailun aattona Kekkonen oli vain uhkaamalla erota saanut neuvostojohdon tunnustamaan 

Suomen puolueettomuuspolitiikan kommunikeassa, joka julkistettiin YYA-sopimuksen jatkamista 

koskeneiden neuvottelujen päätteeksi.  

Kummankin vierailun edellä Yhdysvaltain Helsingin edustusto ja State Departmentin Suomi-

asiantuntijat olivat koonneet presidenttejä varten laajan briiffauskansion, jossa oli arvioita Suomen 

kansainvälisestä asemasta, sisäpoliittisesta kehityksestä ja erityisesti kommunistien 

mahdollisuuksista päästä valtaan – ja tietenkin presidentti Kekkosesta henkilönä. Esimerkiksi 

Kennedyä varten koottuun aineistoon sisältyvä Kekkosen pienoiselämäkerta oli peräti 64-sivuinen.  

Ehkäpä Kennedyn oli hyödyllistä tietää, että Kekkonen oli entinen huippu-urheilija. Hänen 

kerrottiin olevan myös kova ryyppymies mutta kestävän rautaisen terveytensä ansiosta viinaa kuin 

mies. Isännät olivat asettaneet vierailun päätavoitteeksi Kekkosen uskon vahvistamisen ja hänen 

henkisen tukemisensa, jotta hän jaksaisi pitää pintansa Neuvostoliiton puristuksessa. Lähtökohta oli 

hyvä, sillä amerikkalaiset olivat huomanneet, että Kekkonen oli nuoruudessaan ollut kova 

antikommunisti. Sellainen asenne ei iänkään myötä hevin katoa, he uskoivat. Itse asiassa luottamus 

siihen, että Kekkonen ei luovuttaisi Suomea venäläisille, vahvistui Yhdysvaltain poliittisten 

päättäjien piirissä 1970-luvun alkuun mennessä huomattavasti. Neuvostoliitonkaan ei uskottu 

ryhtyvän koventamaan otteitaan Suomessa. Argumentti oli yksinkertainen: kun Suomi oli 

parhaillaan Kekkosen johdolla valjastettu ajamaan ETYK-vankkureita täysin Neuvostoliiton 

intressien mukaisesti, niin miksi ihmeessä se ryhtyisi muuttamaan Suomen asemaa ja turmelisi 

Suomen mahdollisuudet toimia ETYK-asiassa. Suomessakin esillä ollut slogan ”uusista vaaran 

vuosista” 1970-luvun alussa ei saa ainakaan Kekkosta ja Suomen asemaan koskevista State 

Departmentin arkistolähteistä minkäänlaista tukea.  

Neuvostoliiton nootin saadessaan Kekkonen oli tunnetusti Havaijilla virallisen valtiovierailun 

jälkeisellä lomalla. Hän esitti isännilleen toivomuksen, että paras tuki Suomelle olisi ”no support”. 

Kekkonen ei tietenkään voinut tietää, että ulkoasianministeri Dean Rusk oli välittömästi nootin 

tultua julki lähettänyt liittolaismaille tiukan toimintaohjeen: tekisipä Neuvostoliitto Suomen suhteen 

mitä hyvänsä, siihen ei voitaisi puuttua. Amerikkalaiset saattoivat vain hiljaa mielessään rukoilla, 

että Suomen demokratia kestäisi. Mitään ei voitaisi tehdä Suomen auttamiseksi, jos Neuvostoliitto 

jonakin kauniina päivänä päättäisi liittää sen satelliittiensa joukkoon.  

Havaijilla Kekkosen seurueen yhteysupseerina toiminut Yhdysvaltain merijalkaväen 

everstiluutnantti Thorne – varmuuden vuoksi: hänen etunimensä ei ollut Larry – ihmetteli 

raportissaan State Departmentille Kekkosen rautaisia hermoja. Kekkonen ei hämmentynyt eikä 

hetkeksikään menettänyt konseptejaan. Tätä ovat jotkut pitäneet ns. tilausteorian todisteena, ts. että 

Kekkonen olisi suorastaan odottanut noottia koska oli itse sen Kremlistä tilannut.  

1960-luvun alussa State Departmentin Suomi-ekspertit saivat päähänsä, että Kekkonen oli tehnyt 

maailmantilanteesta sen johtopäätöksen, että Neuvostoliitto voittaisi kylmän sodan ja 

kommunistinen järjestelmä löisi ennen pitkää kapitalistisen järjestelmän. Siksi Kekkosen uskoa 

länsimaihin piti vahvistaa. Suoraan hänelle ei voitu mennä asioista puhumaan, häntä oli lähestyttävä 

muiden pohjoismaiden edustajien kautta. Ruotsin pääministeri Tage Erlander värvättiin antamaan 



Kekkoselle tietoja lännen taisteluvalmiudesta ja iskukyvystä. Erlander oli siihen kuitenkin aika 

haluton, vaikka olikin kieltämättä yksi Kekkosen läheisimmistä keskustelukumppaneista 1960-

luvulla. Hieman enemmän tälle asialle syttyivät norjalaiset, pääministeri Einar Gerhardsen ja hänen 

ulkoministerinsä Halvard Lange. Tämä ei kuitenkaan kovin helposti saanut kontaktia Kekkoseen, 

koska Lange oli tunnettu Nato-myönteisyydestään eikä sen vuoksi ollut Kekkosen suosiossa.  

Kuten sanottu, luottamus Kekkosta kohtaan alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla kasvaa. Samaa ei 

voida sanoa Länsi-Saksasta, ja ehkä hieman yllättäen Norjasta. Kekkonen teki jo 1950-luvulta, ns. 

pyjamataskupuheestaan 1952 lähtien, useita Pohjolan turvallisuuspolitiikkaa koskevia aloitteita: 

1963 hän esitti Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen muodostamista ja 1965 Suomen ja Norjan 

rajojen turvaamista yhteisellä sopimuksella mahdollisen suurvaltakonfliktin varalta. Kaikille 

ehdotuksille oli yhteistä se, että niiden toteuttaminen olisi edellyttänyt Norjan etääntymistä Natosta. 

Norjalaiset katsoivat, että Kekkonen oli pantu Kremlin asialle, koska Neuvostoliiton Pohjolan 

politiikan tavoitteena oli saada Norja ja Tanska eroamaan Natosta. Norjan lehdistössä muistutettiin 

tuon tuosta siitä, että Kekkonen haukkui isäntänsä äänellä: hänhän oli noottikriisin laukaisseessa 

Novosibirskin tapaamisessa tiettävästi saanut Hruštševilta tehtäväkseen toimia Kremlin 

vahtikoirana Pohjolassa.  

Pohjolan politiikkaa kovempi haaste Kekkoselle oli kuitenkin jaetun Saksan kysymys. YYA-

sopimuksen sotilasartikloihin kirjattuun Saksan uhkaan vedoten Neuvostoliitto saattoi painostaa 

Suomea. Ja niin se totisesti tekikin, sillä sekä yöpakkasten 1958 että noottikriisin 1961 taustalla 

olivat samanaikaiset Berliinin kriisit. Saksaa ja saksalaisuutta kohtaan tuntemaansa epäluuloa 

Kekkonen ei edes yrittänyt kätkeä. Ei siinä paljoa merkinnyt, kummasta Saksasta oli kyse. Tätä 

saksalaiset eivät tietenkään voineet olla huomaamatta, ja varsinkin länsisaksalaisten epäluulo 

Kekkosta kohtaan oli aina 1970-luvun alkuun syvä. Kun kielteisintä Kekkos-kuvaa ulkomailta 

haetaan, se löytyy Saksan liittotasavallasta. Siellä pelättiin ennen kaikkea sitä, että Suomi lipeäisi 

ensimmäisenä ei-kommunistisena maana tunnustamaan DDR:n. Ellei Kekkonen sitä vapaaehtoisesti 

tekisi, painostaisi Neuvostoliitto hänet siihen. Oma lusikkansa sopassa oli tietysti myös DDR:llä, 

jonka johtajat toiveajattelun rajamaille saakka luottivat siihen, että Suomi toimisi päänavaajana 

DDR:n tunnustamisessa. Myönteisintä Kekkos-kuvaa hakevaa kehottaisin tutustumaan entisen 

DDR:n arkistoihin.  

Länsi-Saksasta oli kotoisin myös Finnlandisierung, joka mustasi Suomen mainetta, vaikka kielikuva 

ei erityisesti Suomea vastaan kohdistunutkaan. Esimerkiksi Baijerin kristillissosiaalisen unionin 

vahva mies, Franz-Josef Strauss lausui yöpakkaskriisin aikoihin: ”Ihailen Suomen kansaa ja 

kumarran sen edessä samalla tavalla kuin unkarilaistenkin edessä”. Viittaus kahden vuoden takaisiin 

Unkarin tapahtumiin korostaa selvästi sitä, että Finnlandisierung-termin viljelijät näkivät Suomen 

myös uhrina. Suomettumisella ei siis tuolloin – toisin kuin nykyään – tarkoitettu ensisijaisesti sitä, 

että Suomi olisi Kekkosen johdolla vapaaehtoisesti heittäytynyt rähmälleen Kremlin muurien 

juurelle. Niin amerikkalaiset kuin länsisaksalaisetkin toivoivat, että Kekkonen ei taipuisi 

Neuvostoliiton painostuksessa ja Suomen demokratia pelastuisi. Kuten olemme nähneet, välistä 

usko Kekkoseen horjui. Mutta viimeistään 1970-luvun alkuun tultaessa vallitsevaksi oli tullut 

käsitys, jonka mukaan Suomessa ei ollut näköpiirissä ketään muuta, joka kykeni Kekkosta 

paremmin puolustamaan maansa etua.  

 


