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Illan dramatis persona, Jaakko Blomberg on syntynyt vuonna 1942, ja ensi kuun lopulla hänellä on 

tiettävästi tavallista isompi merkkipäivä. Vieraamme on valmistunut 1970 valtiotieteen 

lisensiaatiksi käytännöllisestä filosofiasta. Yliopistolla minäkin häneen ensi kerran törmäsin, kun 

toimimme molemmat samaan aikaan assistentteina. Jaakko oli aktiivinen Helsingin 

ylioppilasmaailmassa, ja liekö hänestä tullut demari jo kesällä 1965, kun hän oli kesätoimittajana 

Suomen Sosialidemokraatissa, jonka nimi on nykyään typistetty tuohon viimeiseen 

kolmannekseensa. Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja Ajatuksen toimittajana hän ehti olla 

60- ja 70-lukujen taitteessa ja oli töissä Suomen ylioppilaskuntien liitossa kulttuurisihteerinä.  

 

Tuohon aikaan Jaakko Blomberg kuului siihen ulkopolitiikasta harrastuneiden nuorten 

sosiaalidemokraattien joukkoon, joka haastoi ulkoministeriön sikariporrasta hallinneen ns. 

everstijuntan tai tohtorikoplan, jonka tausta oli henkilöstä riippuen enemmän tai vähemmän 

keskustapuolueessa (Risto Hyvärinen, Keijo Korhonen, Max Jakobson, Ilkka Pastinen ja eräät 

muut). Nuoria demareita kutsuttiin nappulaliigaksi (se oli tosin myös Rafael Paasion 

vähemmistöhallituksen lempinimi), ja siinä olivat aktiivisimpia Paavo Lipponen, Jaakko Kalela, 

Osmo Apunen, Raimo Väyrynen, Pertti Joenniemi, Jaakko Blomberg ja eräät muut.  

 

Vaikka tämä vaihe ei mitenkään kuulu illan teemaan, otan vapauden tehdä seuraavan 

lämmittelykysymyksen: Oliko kuvaamassani asetelmassa kyse nuorten ulkopolitiikasta 

harrastuneiden demareiden tietoisesta pyrkimyksestä haastaa keskustan hegemonia 

ulkoministeriössä?  Pitääkö paikkansa, että Kalevi Sorsa oli, luotuaan luottamukselliset suhteet 

Kekkoseen, saanut tältä tavallaan luvan tukea tätä nuorten demareiden rynnistystä? Olitko itse 

aikalaisena aktiivisesti tietoinen tällaisesta asetelmasta, jos nyt sitten sellainen oli todellisuudessa 

edes olemassa? 

 

Jaakko Blombergin tutkijanurakin sai hyvän lähdön, kun hän sai Suomen Akatemiasta 

tutkimusassistentuurin. Mutta virkamieheksi hän kuitenkin päätyi, ensin lyhyeksi aikaa 

opetusministeriöön ja 1974 ulkoasiainministeriöön, ja siitä sitten alkoikin yli 40-vuotinen rupeama, 

joka päättyi suurlähettilään postilla Tallinnassa 2005. Ministeriössä Blomberg kapusi läpi kaikki 

virkaportaat alhaalta ylös. Vuodesta 1988 aina Tallinnaan siirtymiseensä saakka vuonna 2001 hän 

työskenteli Suomen ulkopolitiikan korkeimmassa operatiivisessa johdossa tasavallan presidentin – 

käytännössä Mauno Koiviston ja kulloisenkin ulkoasiainministerin (vuosina 1988–1994, joita kirja 

käsittelee, ministereinä toimivat Kalevi Sorsa, Pertti Paasio, Paavo Väyrynen ja Heikki Heikki 

Haavisto) – tärkeimpänä virkamiehenä, ensin poliittisen osaston päällikkönä ja sitten poliittisena 

alivaltiosihteerinä. Noina vuosina kylmä sota suli Suomenkin ympäriltä ja maailma muuttui rajusti. 

Tätä viime vuosisadan lopun suurta murrosta Blomberg seurasi, ei vain näkijänä vaan myös 

tekijänä, tiiviimmin ja lähempää kuin kenties yksikään toinen suomalainen.  

 

Blomberg esittelee kirjansa. 

 

 

Helsingin Sanomien arvostelija Veli-Pekka Leppänen luonnehti Jaakko Blombergin kirjahanketta 

”yltiöpäiseksi tehtäväksi”. Kun itse esittelin tämän järkäleen, jossa on yhtä vaille 700 sivua, viime 

syksynä ilmestyneessä Työväentutkimuksessa, kutsuin sitä ”Kylmän sodan päättymisen 



pikkujättiläiseksi”. Tekijä itse kutsuu kirjaansa ”tavanomaista yksityiskohtaisemmaksi 

kronologiaksi, yhden ajanjakson rekonstruktioksi”.  

 

Miksi et halunnut kirjoittaa tavanomaisia muistelmia? 

 

 

Mihin kirjallisuuden lajiin eli genreen katsot kirjasi kuuluvan? 

 

 

Jaakko Blomberg on valinnut tyylilajin, jolla hän tekee tietoisesti pesäeroa 

muistelmakirjallisuuteen. Oman toimintansa kuvaamisen hän on rajoittanut minimiinsä. Esitys 

perustuu aikalaiskirjallisuuteen, toisten vaikuttajahenkilöiden muistelmiin, julkaistuihin 

dokumentteihin ja Suomen osalta jonkin verran myös haastatteluihin. Blomberg tunnustaa, että 

yhtenä keskeisenä lähteenä hän on käyttänyt Mauno Koiviston muistelmateosta ”Historian tekijät” 

(1995).  

 

Brittihistorioitsija D. C. Watt (LSE:n kansainvälisten suhteiden historian professori) lanseerasi 

Jukka Nevakiven juhlakirjassa, jonka aikoinaan hänen 60-vuotispäiväkseen toimitin, nykyhistorian 

kirjoitusta kuvaavan kuusiasteisen skaalan. 

”Ensimmäiset kertomukset” ovat silminnäkijöiden kirjoittamia. Toista vaihetta edustavat 

”muistelmat”, joiden tendenssinä on yleensä kirjoittajan oman hännän kohottelu ja merkityksen 

liioittelu. Kolmannessa vaiheessa ilmestyy Wattin mukaan ”hyväksyttyjä viisauksia”, mutta ne eivät 

vielä perustu dokumentoituun tietoon vaan pyrkivät selittämään asioita parhain päin. Neljännessä 

vaiheessa, joka alkaa dokumenttien avautumisesta (Suomessa 25 vuoden salassapidon jälkeen), 

toimeen tarttuvat arkistojen ryöstöviljelijät. Heitä Watt kutsuu pikahistorioitsijoiden ”Nescafe-

koulukunnaksi”. Nopeus on heidän paras valttinsa. 

 

Kun eri maiden ulkoasiainministeriöt vajaan kymmenen vuoden kuluttua avaavat arkistonsa kylmän 

sodan päättymisen ajoilta, ammattihistorioitsijat ryntäävät niiden kimppuun kun nälkäiset sudet.  

Blombergin esitys varmasti pitää pääosin kutinsa, eivätkä tutkijat voi sitä sivuuttaa. 

Viidennelle vaiheelle Watt on antanut klassisen nimen ”Wie es eigentlich gewesen”, Leopold von 

Rankea lainaten. Tapahtumahistoria tulee dokumentoiduksi, mutta tarvitaan vielä kuudes, 

”tieteellinen vaihe”, jolloin päästään vapaaksi myyteistä ja muista tulkintoja vinouttavista tekijöistä. 

Mielestäni Blombergin kirjan sijoittaminen ensimmäiseen vaiheeseen ei tekisi sille oikeutta: 

silminnäkijätodistaja toki on kyseessä, mutta kyllä siinä on myös vahva tutkimuksellinen ote, 

pyrkimys tapahtumakulkujen ja niiden syiden selvittämiseen niin pitkälle kuin mahdollista. 

 

 

Kylmän sodan päättymisen väkivallattomuus? 

 

Gorbatshovin perestroika, yritys pelastaa Neuvostoliitto, avasi 1985 sen kuuluisan Pandoran-

lippaan: itäblokki hajosi ja neuvostoimperiumi luhistui. Ihmeellisintä melkeinpä oli se, että prosessi 

sujui rauhanomaisesti lukuun ottamatta Jugoslavian traagisia hajoamissotia ja aseellisia selkkauksia 

Venäjästä eroon pyrkivillä eteläisillä reuna-alueilla. – Jälkeenpäin kaikki tuntuu kovin selvältä, 

tapahtui niin kuin pitikin tapahtua, mutta miltä se näytti aikalaisen silmissä. 

 

Arvioitiinko väkivaltaisen yhteenoton puhkeamisen riskiä Suomen ulkopoliittisessa johdossa, ja 

minkä tyyppistä konfliktia pidettiin todennäköisimpänä? 

 



Ja samaan aikaan toisaalla: läntisen Euroopan integraatio kiristi vauhtiaan ja alkoi nopea kehitys 

kohti poliittista Euroopan unionia.  

 

Kuinka paljon itäblokin hajoaminen vaikutti läntisen Euroopan integraation tiivistymiseen? 

 

Suomen erityisasemasta idän ja lännen välissä seurasi erityisongelmia ja haasteita, joista 

hankalimpia olivat tietenkin suhteiden uudelleenjärjestelyt lähes kaaokseen ajautuneen itänaapurin 

kanssa ja suhtautuminen lähialueiden, erityisesti Baltian kehitykseen. Myös Euroopan 

integraatiokehitys nosti nopeaan tahtiin esiin mahdollisuuksia, joista Suomessa ei aikaisemmin ollut 

uskallettu edes unta nähdä. 

 

Millä tavalla valmistautunut ulkoministeriö ja sen virkamiehet olivat, kun läntisen integraation ovi 

avautui Suomelle? Olettaisin, että pitää yya-aika oli urauttanut käytäntöjä ja jähmettänyt 

systeemejä. Oliko meillä edes länsiasiantuntijoita, vai voitaisiinko sanoa, että Euroopan vauhti 

yllätti ministeriön miltei housut kintuissa?   

 

Suomen osalta Blombergin kirjan mielenkiintoisimpia lukuja on syksyyn 1990 ajoittuneen 

”operaatio Paxin” kuvaus. Tällä peitenimellä ulkoasiainhallinnossa kutsuttiin Suomen pyrkimystä 

tulkita uudelleen sekä YYA-sopimusta että Pariisin rauhansopimusta sen jälkeen kun Saksojen 

yhdistyminen ja kansainvälinen tunnustus uuden Saksan suvereniteetille oli varmistunut.  

 

Voisitko lyhyesti kuvata tämän ns, operaatio Paxin keskeisiä tavoitteita, ja toisaalta sitä, millaisia 

ongelmia sen toteuttamiseen liittyi? 

 

Miksi Iso-Britannia oli asiasta niin närkästynyt ja miksi se meni Moskovassa melkein 

läpihuutojuttuna? 

 

Elokuu 1991 ja Moskovan putsi, niin kuin sitä kirjassasi kuvaat, oli Suomelle ankara paikka, myös 

sen vuoksi, että tilanne Baltian maissa saattoi valtautua hallinnasta.  Tilannehan kesti onneksi vain 

pari päivää, mutta voitko kuvailla aikalaistunnelmia ulkoministeriön hermokeskuksen 

näkökulmasta. Olivatko silloisen ulkoministeri Paavo Väyrysen julkisuudessa esittämä kanta 

yhdessä valmisteltu ja käytiinkö asiasta hänen ja virkamiesjohdon kesken neuvonpitoa? 

Väyrynenhän ei esimerkiksi yhtynyt Pohjoismaiden ulkoministereiden kokoukseen tuotuun EY-

maiden lausumaan, jossa Moskovan tapahtumat tuomittiin vallankaappaukseksi.  

 

Kun Suomi pidättäytyi tunnustamasta Baltian maiden itsenäisyyttä uudelleen ja vetosi siihen, ettei 

se ollut virallisesti koskaan noteerannut Baltian maiden liittämistä Neuvostoliittoon, ja siksi 

diplomaattisuhteet voidaan palauttaa ilman muodollisuuksia. Miksi tällainen linjaus, ja kuka tämän 

menettelyn keksi? Miksi sitä ei sovellettu Ukrainaan, jonka kanssa Suomella oli ollut 

diplomaattisuhteet 1918–1920. Kuitenkin Suomi tunnusti Ukrainan helmikuussa 1992, vaikka ei kai 

suhteita ollut vuonna 1920 purettu? 

 

Lopuksi palaisin vielä jo Työväentutkimuksen kirjaesittelyssä esille ottamaani kysymykseen 

teoksen nimestä.  

Miksi otsikko ”Vakauden kaipuu”? Nouseeko se aikalaismuistista?  Vaikka Suomi muiden muassa 

varmasti tavoitteli kylmän sodan päättyessä vakautta, kävi itse asiassa päinvastoin: vakaita aikoja 

seurasi maailmassa uusi epävakauden aika, jota yhä elämme. Tarkkaan ottaen Suomelle koitti 

vakauden sijasta vapaus, kun kansainvälinen asemamme pääsi irti YYA-sopimuksen sotilasartiklan 

kahleesta. 

 


