
 

 
 

© Forum    1 

 

 

 

 

Forum III 

 

11. Ulkopolitiikan nuoruusvuodet 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 96 

 

Taiteilija Toimi Kiviharjun juliste 1930-luvun lopulta. Talvisodan kynnyksellä 

Suomessakin varauduttiin kaasuhyökkäyksiin ja kaasunaamareita myytiin 

siviilikäyttöön. Sodan aikana ei Suomessa kuitenkaan toteutunut 

kaasuhyökkäyksiä. Millaisen kuvan juliste antaa sodasta? 

 

 Juliste on taiteilijan tekemä mainos. 

 Juliste luo kuvaa totaalisesta sodasta pelottavana ja kaoottisena. 

 Lentokoneet hyökkäävät kaupunkiin ja koko kaupunki palaa. 

 Kaasuhyökkäyksen uhreiksi joutuvat siviilit, kuten tässä äiti ja lapsi. 

 Taustalla makaa jo yksi kuollut. 

 Juliste antaa mielikuvan, että sota voi alkaa ja sitä on syytä pelätä. Julisteen 

mukaan myös siviilien pitää varautua sotaan. 

 

Tehtävä 1 

 

Millaisia ongelmia Suomella oli ulkopolitiikassaan 1920- ja 30-luvuilla? 

 

 1920-luvulla Suomi oli juuri itsenäistynyt, ja ulkopolitiikkaa vaivasi 

kokemattomuus. 

 Suomen keskeinen ongelma oli suhde Neuvostoliittoon. Suomi pelkäsi 

Neuvostoliittoa ja etsi sitä vastaan kumppania. 

 Kumppanin etsiminen ei onnistunut, ja liittoyritykset Saksan, Baltian ja Ruotsin 

kanssa epäonnistuivat. 

 Suomella oli aluekiistoja Ruotsin ja Neuvosto-Venäjän kanssa. 

 1930-luvulla maailmanpolitiikka aiheutti Suomelle ongelmia, erityisesti Hitlerin 

Saksan toiminta ja sen vaikutus Neuvostoliiton ulkopolitiikkaan. 

 Suomen ulkopolitiikka oli tunnepitoista (esim. ”ryssäviha”). 
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Tehtävä 2 

 

Tiivistä viiteen pääkohtaan Suomen ulkopolitiikan päälinjat itsenäisyyden 

alkuvuosikymmeninä. 

 

 Neuvosto-Venäjän/Neuvostoliiton pelko ja turvan etsiminen sitä vastaan 

 turvautuminen Saksaan: jääkärit, sisällissodan apujoukot, kuningas 

 epäonnistuneet liittoyritykset Baltian maiden ja Ruotsin kanssa 

 turvautuminen Kansainliittoon 

 puolueettomuuden korostaminen ja kieltäytyminen esimerkiksi Neuvostoliiton 

ehdottamista puolustusyhteistyöstä ja alueluovutuksista 

 

Tehtävä 3 

 

Miten seuraavat maailmanpolitiikan tapahtumat vaikuttivat Suomen asemaan? 

 

a) kansallissosialistien nousu valtaan Saksassa 

 

 Saksan ulkopolitiikka muuttui aggressiiviseksi, ja kansallissosialistit olivat 

avoimesti Neuvostoliiton vastaisia. 

 Tämä loi epävarmuutta Eurooppaan ja huolestutti erityisesti Neuvostoliittoa. 

 Suomi alkoi jäädä kahden ideologian väliin. 

 Neuvostoliitto liittyi vuonna 1934 Kansainliittoon, johon Suomi jo kuului. 

 

b) Münchenin kokous 

 

 Neuvostoliitto pelkäsi Saksan mahdollista hyökkäystä ja halusi Suomelta alueita 

Leningradin suojaksi. 

 Suomi kieltäytyi Jartsev-neuvotteluissa alueluovutuksista ja vetosi 

puolueettomuuteensa. 

 

c) Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus 

 

 Kahden aatteellisesti vastakkaisen valtion sopimus aiheutti Suomessa, kuten 

muuallakin maailmassa, ihmetystä. 

 Sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa Saksa ja Neuvostoliitto olivat sopineet 

Suomen kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin. 

 Suomessa tätä ei tiedetty, mutta käytännössä Neuvostoliitto sai vapaat kädet 

toimia Suomen suhteen. 

 

d) toisen maailmansodan alku 

 

 Sodan syttyminen vaikeutti Suomen ulkomaankauppaa. 

 Puolan nopea luhistuminen lisäsi pelkoja sodan laajentumisesta. 

 Neuvostoliitto aloitti etupiirijaon toteuttamisen ja käynnisti neuvottelut 

tukikohdista Viron ja Latvian kanssa. Ne suostuivat luovuttamaan tukikohtia. 

 Suomi sai kutsun neuvotteluihin lokakuussa 1939, mutta neuvottelut eivät 

edenneet, mikä johti talvisotaan. 
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Tehtävä 4 

 

Miksi Suomi ja Neuvostoliitto eivät luottaneet toisiinsa ennen talvisotaa? 

 

Suomen näkökulmasta: 

 

 Epäluottamus Neuvostoliittoa kohtaan perustui historiaan. 

 Suomi oli kuulunut aikaisemmin Venäjään. Neuvostoliitto nähtiin sen perillisenä 

ja sen koettiin siksi uhkaavan Suomen itsenäisyyttä. 

 Porvarillinen valkoinen Suomi vihasi Neuvostoliiton aatetta eli kommunismia. 

 Sortokauden aikana epäluottamus venäläisiä kohtaan oli lisääntynyt. 

 Neuvostoliittoa syytettiin Suomen punaisten tukemisesta sisällissodassa ja sen 

jälkeen. Punaisten toiminta sisällissodassa nähtiin Neuvostoliiton aktivoimana. 

 Suomen kommunistinen puolue aiheutti levottomuutta. Se oli perustettu 

Neuvostoliitossa, ja sen tavoitteena oli vallankumous Suomessa. 

 Kommunistit olivat ajoittain aktiivisia Suomessa ja esimerkiksi vakoilivat 

Neuvostoliiton laskuun. 

 

Neuvostoliiton näkökulmasta: 

 

 Suomi oli oikeistolainen valtio, joka oli lähettänyt vapaaehtoisia Neuvostoliiton 

kimppuun ja tukenut Baltian maiden valkoisia. 

 Suomi oli antanut esimerkiksi Ison-Britannian laivaston hyökätä alueidensa 

kautta Neuvostoliittoon. 

 Suomessa kommunistien toiminta oli kiellettyä, mutta Suomessa toimi monia 

avoimesti kommunismin ja Neuvostoliiton vastaisia järjestöjä. 

 

Tehtävä 5 

 

Etsi Elävästä arkistosta filmi ”Sodan kynnyksellä Suomi yksin”. Millä tavalla 

Suomi Moskovan neuvottelujen aikoihin valmistautui mahdolliseen sotaan? 

 

 Reserviläisiä kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin. 

 Helsinki evakuoitiin. 

 Tukholmassa pidettiin Pohjolan valtionpäämiesten kokous, josta Suomi sai 

osakseen sympatiaa mutta ei toivomaansa konkreettista tukea. 


