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Arvoisat kuulijat! 

 

Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleiksi poliittisen historian oppiaineen järjestämään 

keskustelutilaisuuteen, jolle aiheen on antanut Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön arkistojen 

massiivinen tietovuoto, joka tapahtui internetsivusto Wikileaksin kautta viime vuoden marraskuusta 

lähtien. Tervetuloa myös tilaisuuden alustajat, esittelen teidät lyhyen avauspuheenvuoroni lopuksi.  

 

Wikileaks-kohu oli Suomessa kuumimmillaan helmikuussa, reilu kuukausi sitten. Nyt ovat 

tunnetusti pinnalla aivan muut, ja monin verroin vakavammat uutisaiheet. Avaan keskustelun 

kertomalla kolme tärkeintä syytä siihen, miksi Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineen, 

ja minun sen professorina, velvollisuutena on käsitellä wikileaks-vuotoa ja tapahtumia sen 

ympärillä. 

 

1. Wikileaks koskettaa poliittisen historian ja historiantutkijoiden professiota, koska 

oppiaineemme, joka tutkii lähi- ja nykyhistoriaa, joutuu alituisesti tekemisiin asiakirjojen 

salassapitojärjestelmien ja -säädösten kanssa. Tavallisimpia salassapitorajoja ovat asettaneet 

eri maiden ulkoasiainministeriöt. Useimmissa maissa diplomaattiasiakirjat deklassifioidaan 

eli avataan tutkijoille 30 vuoden kuluttua, Suomessa tätä nykyä 25 vuoden kuluttua. 

Wikileaks-tietovuodon ansiosta tuli odottamatta ennen aikojaan julkisuuteen Yhdysvaltain 

ulkoasianministeriön State Departmentin aineistoja, jotka normaalisti olisi deklassifioitu 30 

vuoden kuluttua. 

 

2. Wikileaksin kautta julki tulleiden asiakirjojen uutisarvo jäi ainakin Suomen osalta kovin 

laihaksi. Sensaatio-odotuksissa varmasti petyttiin. Tutkijoille wikileaks avasi oikotien 

alkuperäislähteille, joiden aitoutta niiden omistajat eivät ole kiistäneet. Niiden avulla 

lähihistorian kuva täsmentyy. Kun itse olen vuosien varrella käyttänyt tutkimuksissani noin 

kymmenen eri maan diplomaattilähteitä 1960- ja 1970-luvuilta, wikileaks todisti sen, ettei 

diplomatian toimintaympäristö ja poliittinen kulttuuri ole kylmän sodan päättymisen 

jälkeenkään miksikään muuttunut.  Kautta maailman sivu diplomaattien tehtävänä on ollut 

asemamaansa poliittisen ja muun eliitin jututtaminen ja sen pohjalta raportointi. Kun nyt 

julki tulleissa asiakirjoissa oli paljon amerikkalaisdiplomaattien laatimia hyvinkin 

suorasukaisia henkilöarviointeja, ei tämä ainakaan minua yllättänyt. Kun Suomen tasavallan 

presidentti Urho Kekkonen teki 1961 ja 1970 valtiovierailut Washingtoniin, täkäläinen 

Yhdysvaltain lähetystö kokosi vierailun kumpaakin isäntää, presidenttejä Kennedy ja Nixon, 

varten Kekkosesta pienoiselämäkerran, jossa kerrottiin esimerkiksi hänen käyttävän 

alkoholia reippaanlaisesti mutta myös kestävän sitä hyvin. Kekkosen naisjuttujakaan ei 

unohdettu. Ja keneltäkäs muulta kuin suomalaisilta, alkuvaiheessa lähinnä Kekkosen 

vastustajilta, amerikkalaiset Helsingissä tietonsa onkivat. 

 

3. Kolmas poliittisen historian oppialaa läheisesti koskettava ongelmanasettelu wikileaks-

asiakirjojenkin yhteydessä liittyy yrityksiin käyttää niitä päivänpoliittisena lyömäaseena 

poliittisia vastustajia kohtaan. Näitä piirteitä on jossain määrin esiintynyt myös tällä kertaa; 

viittaan erityisesti nykyhallituksen taholta esitettyyn arvosteluun, jonka mukaan Suomen 



suhteet Yhdysvaltoihin olisivat edellisten hallitusten aikana olleet retuperällä. Mutta 

kaikkein suurimmat historiapoliittiset intohimot ovat meillä liittyneet KGB:n ja Stasin 

arkistoihin. 

 

Olen pyytänyt tähän tilaisuuteen neljä alustajaa.  

Heikki Aittokoski on Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen esimies. Hän oli työnantajansa 

toimesta perkaamassa ja kommentoimassa wikileaks-aineistoja, kun ne oli norjalaisen 

Aftenpostenin kautta saatu.  

Professori Martti Häikiö on erittäin tuottelias poliittisen historian tutkija. Hän on viimeksi 

kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana julkaissut lukuisia teoksia, joista monet ovat aivan 

tuoreimmasta lähimenneisyydestä ja historian eri aloilta, politiikasta, taloudesta ja kulttuurista. 

Tohtori Magnus Ilmjärv on Tallinnan yliopiston historian laitoksen johtaja, mutta myös Helsingin 

yliopiston poliittisen historian kasvatti, täältä väitellyt. Hän on Viron osalta ehkäpä kaikkein 

perusteellisimmin hyödyntänyt entisen Neuvostoliiton arkistoja. 

Tohtori, suurlähettiläs Alpo Rusi on niin ikään väitellyt Helsingin poliittisesta historiasta. Hän on 

paitsi diplomaattina ja historiantutkijana tullut tunnetuksi kamppailustaan Suojelupoliisin 

aiheettomaksi osoittautuneesta esitutkinnasta, jossa häntä epäiltiin vakoilusta entisen DDR:n 

laskuun.  Hänellä, jos kenellä on Suomessa omakohtaisia kokemuksia historiapoliittisten 

toimenpiteiden kohteeksi joutumisesta.    


