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Telegram from the Moscow Legation to the Ministry for Foreign Affairs, December
7, 1940
The second statement made by Commissar Molotov on December 6, was as follows: "We do
not wish to interfere in the matter, or make any hints with reference to the nominations for a
new presidential candidate in Finland, but we are watching closely the preparations for the
election. We shall conclude whether Finland desires peace with the USSR, on the basis of
who is chosen as President. It is clear that if some such person as Tanner, Kivimäki,
Mannerheim or Svinhufvud is elected President, we shall draw the conclusion that Finland
does not wish to observe the Peace Treaty she has concluded with the USSR." I remarked that
the election of a President was a purely domestic affair of ours, which M. Molotov admitted.
He added that of course you can elect whomever you like to the presidency, but we have the
right to draw our own conclusions. I said that we will observe the peace treaty; the
presidential election does not affect that. As M. Molotov read the above from his paper, I
could not help listening, and at my request he gave me the paper. I bring the matter hereby to
your attention.
PAASIKIVI.

Source: Finland reveals her secret documents on Soviet policy, March 1940—June 1941. Doc. nr.
51. Wilfred Funk, New York 1941.
The book is a verbatim translation of the "Blue-White Book" published by the Foreign Ministry of
Finland, 1941.

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE
7.12.40.
Komissaari Molotovin 6.12. antama toinen ilmoitus oli seuraava: "Emme halua sekaantua
asiaan emmekä tehdä mitään vihjauksia Suomen uuden presidentin ehdokkuuden johdosta,
mutta seuraamme tarkoin vaalivalmisteluja. Haluaako Suomi rauhaa Neuvostoliiton kanssa
tulemme päättämään siitä, kuka valitaan presidentiksi. On selvä, että jos joku sellainen kuin
Tanner, Kivimäki, Mannerheim tai Svinhufvud valitaan presidentiksi, niin teemme siitä sen
johtopäätöksen, ettei Suomi halua täyttää Neuvostoliiton kanssa tekemäänsä
rauhansopimusta." Huomautin, että presidentinvaali on täysin sisäinen asiamme, minkä hra
Molotov myönsi lisäten, että tietysti voitte valita presidentiksi kenen tahdotte, mutta meillä on
oikeus tehdä omat johtopäätöksemme. Sanoin, että tulemme täyttämään rauhansopimuksen;
siihen ei presidentinvaali vaikuta. Kun hra Molotov esitti ylläolevan suullisesti paperistaan, en
voinut olla sitä kuulematta, ja pyynnöstäni hän antoi paperin minulle. Saatan asian täten
tietoonne.
Paasikivi.
Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 51. Helsinki
1941.

