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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Sunnuntaina 10. heinäkuuta 1977 kaksi nuorta varkauksista työleirille tuomittua neuvostoliittolaista miestä kaapasivat Petroskoista Leningradiin
matkalla olleen Aeroflotin Tupolev TU-134-matkustajakoneen.
Kun kone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle, alkoi ensimmäinen Suomea koskettaneen matkustajakoneen kaappauksen selvittäminen.
Kaappaus aiheutti hankalan tilanteen Suomen poliittiselle johdolle tasavallan presidenttiä myöten.
Tapaukseen reagoitiin Suomessa varsin voimakkaalla tavalla. Hallitus katsoi parhaaksi kokoontua lentokentällä ja nimesi kaappauksen kuluessa
erityisen ministeriryhmän vastaamaan tilanteesta. Operatiivisesta toiminnasta vastasi maan korkein poliisijohto. Puolustusvoimat antoi näyttävää
aseellista virka-apua.
Tapauksella oli sen onnettomuus- ja rikosluonteen lisäksi vahva ulkopoliittinen ulottuvuus. Tilannetta monimutkaisti erityisesti se, että kaapattu
kone oli neuvostoliittolainen.
Tässä tutkielmassa tarkastellaan Suomen poliittisen ja virkamiesjohdon sekä puolustusvoimien kriisipäätöksentekoa ja tiedotuspolitiikkaa
kaappauksen kuluessa ja välittömästi sen jälkeen. Erityisen tarkastelun alla ovat myös kotimaisten ja ulkomaisten tiedotusvälineiden reaktiot.
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalainen kriisipäätöksenteko ilmentää suomalaisten suhtautumista Neuvostoliittoon ja Suomen
asemaa Neuvostoliiton rajanaapurina. Tutkielmassa pyritään tarkastelemaan myös sitä, kuinka Suomen reaktiot kaappaukseen nivoutuvat
yleisempään 1970-luvun lopulla vallinneeseen, Etykin jälkeiseen kiristyneen maailmanpolitiikan viitekehykseen.
Tutkielma osoittaa, että Neuvostoliiton edustajat painostivat suomalaisia voimakkaasti. Suomen hallitus tai virkamiehet eivät kuitenkaan
taipuneet painostuksen alla yhtä paljon kuin joissain aikaisemmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa ja muistelmissa on annettu ymmärtää.
Tutkielma osoittaa myös, millainen tasavallan presidentin rooli oli tilannetta ratkaistaessa ja toisaalta, mitä asiaan vaikutti se, että keskeisenä
toimijana oli sisäministerinä toiminut Kekkosen luottomies Eino Uusitalo.
Hallitus valitsi kaappausta selvittäessään erittäin niukan tiedotuspoliittisen linjan. Salailu oli omiaan käynnistämään voimakkaan huhumyllyn.
Suomalaiset tiedotusvälineet suhtautuivat salailuun huomattavasti myötämielisemmin kuin ulkomaiset.
Tämä tutkielma on osa Ulkopoliittisen Instituutin kriisitutkimusprojektia (2000 - 2001)
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