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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomen 19.9.1944 solmimassa välirauhansopimuksessa Suomi sitoutui takavarikoimaan, ts. ottamaan valtion hallintaan kaiken Suomessa olevan
saksalaisen ja unkarilaisen omaisuuden. Samoihin aikaan siirrettiin Suomessa asuneet Saksan ja Unkarin kansalaiset internointileireille
välirauhansopimuksen velvoittamana ja heidät vapautettiin 15 henkilöä lukuun ottamatta vasta kevättalvella 1946. Omaisuuden hallinnasta
takavarikon aikana huolehti ulkoministeriön alainen ulkomaalaisen omaisuuden hoitokunta, joka oli perustettu jo jatkosodan aikana ottamaan
haltuun vihollismaiden (pääasiassa Ison-Britannian) ja näiden kansalaisten Suomessa olevaa omaisuutta.
Heinä-elokuussa 1945 pidetty Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Neuvostoliiton välinen Potsdamin konferenssi sekä samana syksyllä annettu
Berliinin valvontaneuvoston laki määräsivät kaiken Saksan entisissä vasallivaltioissa (siis myös Suomessa) sijainneen saksalaisen omaisuuden ja
Saksan saatavat luovutettaviksi Neuvostoliitolle Saksan sotakorvauksien osasuorituksina. Tämän vuoksi Suomessa jouduttiin säätämään
saksalaisen omaisuuden luovutuslaki, jonka perusteella kaikki välirauhan solmimispäivänä Suomessa sijainnut Saksan valtion ja Saksan
kansalaisten omaisuus siirrettiin Neuvostoliiton omistukseen. Saksalaisten siviilihenkilöiden omaisuus koostui pääasiassa irtaimistoista,
kiinteistöistä sekä osakkeista ja muista arvopapereista. Lisäksi Neuvostoliitolle luovutettiin kaikki sellaiset suomalaiset osakeyhtiöt, joissa
saksalaisilla oli ollut osake-enemmistö 19.9.1944. Suomi joutui myös luovuttamaan lähes kuuden miljardin markan arvosta saksalaisia
rahavaroja, clearingtalletuksia ja –velkoja sekä Saksan saatavia Suomesta Neuvostoliitolle – nämä suoritettiin finassisyistä tavara- ynnä muina
suorituksina ja myymällä Neuvostoliitolle maa-alue Inarista. Myös saksalaisten miesten kanssa naimisiin menneiden suomalaisten naisten
omaisuus luovutettiin, vaikka osa heistä oli säilyttänyt Suomen kansalaisuuden avioituessaan.
Luovutukset suoritettiin pääasiassa vuoden 1946 aikana. Erilaiset Neuvostoliiton esittämät vaatimukset ja omaisuuteen liittyneet
erityiskysymykset työllistivät ulkomaalaisen omaisuuden hoitokuntaa kuitenkin vuoteen 1957 asti. Kaikkiaan Neuvostoliiton haltuun siirtyi
saksalaista omaisuutta ja Saksan saatavia noin 6,8 miljardin markan edestä. Suomi joutui myös suorittamaan mm. omaisuuden arvon laskun
vuoksi Neuvostoliitolle erinäisiä korvauksia (kaikkiaan noin 640 miljoonaa markkaa), jotka maksettiin pääasiassa valtion varoista. Valtio maksoi
korvauksia myös niille, jotka olivat kärsineet saksalaisen omaisuuden luovutuksista (mm. yllä mainitut aviovaimot) – korvauksia ei kuitenkaan
myönnetty Saksan kansalaisille. Kokonaisuudessaan omaisuuden luovutus tuli maksamaan Suomen valtiolle luultavasti ainakin 1,5 miljardia
markkaa.
Tutkimuksen lähteenä on käytetty pääasiassa Kansallisarkistossa säilytettävää ulkomaalaisen omaisuuden hoitokunnan arkistomateriaalia. Tämän
lisäksi tietoja on haettu mm. sotien jälkeistä aikaa kuvaavista tutkimuksista ja kirjallisuudesta, valtiopäiväasiakirjoista, Suomen
asetuskokoelmista ja valtioneuvoston pöytäkirjoista.
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