
Ensimmäiset pyrkimykset vapautua rauhansopimuksen sotilasartikloista 

 

Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto valmisteli 1950-luvun lopulla kaikessa 
hiljaisuudessa lievennyksiä Pariisin rauhansopimuksen määräämiin rajoituksiin. 

Presidentti Kekkonen tiedusteli alustavasti Neuvostoliiton kantaa rauhansopimuksen 
sotilasartikloihin jo tammikuussa 1957. Valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan 
kokouksessa 16.1.1957 käsiteltiin presidentti Kekkosen läsnä ollessa kohta 
"Rauhansopimuksen sotilaalliset määräykset". Hän ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi 
"pyytäneensä suurlähettiläs Lebedeviltä tietoa siitä, miten Neuvostoliiton hallitus suhtautuu 
siihen ristiriitaan, mikä on olemassa toisaalta näiden määräysten ja toisaalta ystävyydestä, 
yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta tehdyn sopimuksen välillä." 

Maaliskuussa Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystö välitti vastauksena tiedon, että 
Neuvostoliitto tukisi Suomen pyrkimyksiä hakea muutoksia rauhansopimuksen 
sotilasartikloihin. Se tapahtuisi yya-sopimuksen velvoitteiden pohjalta, joten Neuvostoliitto 
voisi tukea Suomen puolustusvoimien vahvistamista asetoimituksin länsirajan 
puolustamiseksi. Lisäksi suurlähettiläs Lebedev huomautti ongelmana olevan Suomen 
puolustusvoimien upseerien penseä suhtautuminen Neuvostoliittoa kohtaan. 

Näytti siis siltä, että Neuvostoliitto tulisi kytkemään suostumuksensa rauhansopimuksen 
lievennyksiin yya-sopimuksen puitteissa tehtävään läheisempään yhteistoimintaan. 
Nimenomaan tämä seikka arvelutti tasavallan presidenttiä, hallitusta ja puolustusvoimien 
johtoa, joten jatkotoimissa oli edettävä varovasti. 

Presidentti Kekkonen mainitsi Nikita Hrushtsheville sotilasartiklojen tarkistamisen 
tarpeesta kesäkuussa 1957. Varsinainen asian käsittely tapahtui Kekkosen vieraillessa 
Hrushtshevin luona Moskovassa toukokuussa 1958. Nyt Hrushtshev valitti, että ajankohta 
sotilaallisten rajoitusten poistamiselle oli sopimaton Neuvostoliiton rauhanaloitteiden 
vuoksi mutta myöhemmin se ehkä kävisi. Keskustelu tästä teemasta jatkui Kekkosen 
käydessä Leningradissa tammikuussa 1959 ja Hrushtshevin tultua onnittelemaan 
Kekkosta 60-vuotispäiville syyskuussa 1960, jolloin alkoi hahmottua käsitys, että 
sotilaallisten artiklojen ratkaisun avaimet saattavatkin olla lopulta lännessä. 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan johto jatkoi vuonna 1961 ponnisteluja 
lievennyksien saamiseksi Pariisin rauhansopimuksen sotilasartikloihin. Lähinnä 
päämääränä oli varmistaa, että suuret ikäluokat voitaisiin 1960-luvulla kouluttaa 
normaalisti, ja toisaalta pyrittiin saamaan ohjusten hankintakielto kumotuksi. Myös muiden 
rajoituksien kuten esimerkiksi moottoritorpedovenekiellon poistamista tutkailtiin. 

Keväällä 1961 presidentti Kekkonen otti esille kysymyksen rauhansopimuksen 
sotilasartikloista vieraillessaan Lontoossa pääministeri Harold Macmillanin luona. Tämä 
hieman hämmästeli, miksi rauhansopimuksen tarkistaminen otettiin keskustelun kohteeksi 
ilman edelläkäypiä valmisteluja. Kekkonen sanoi, että häntä kiinnosti lähinnä vain suurten 
ikäluokkien asevelvollisten koulutuksen jatkaminen häiriöttä, kun taas aserajoitusten 
(ohjusten kiellon) purku ei ollut niin tärkeää. Sotilasartiklat olivat vierailun aikana myös 
virkamieskeskustelujen kohteena. Suomalaisvaltuuskuntaan kuulunut Max Jakobson kertoi 
silloin englantilaiselle kollegalleen, että Hrushtshev oli luvannut "sulkea silmänsä", jos 
Suomi ylittää puolustusvoimien henkilöstölle määrättyjä vahvuusrajoja. 



Suomen puolustuskyvyn parantamisen kannalta olennaisen tärkeä kysymys Pariisin 
rauhansopimuksen rajoitusten lieventämisestä tai poistamisesta oli siis ollut esillä eri 
yhteyksissä vuodesta 1957 alkaen. Neuvostoliiton sotilastaholta annettiin useita vihjeitä 
myönteisestä suhtautumisesta tarkistuksiin, mutta se ei ilmeisesti olisi tapahtunut ilman 
ehtoja. Neuvostoliiton poliittinen johtokaan ei asettunut suoranaisesti vastustamaan vaan 
antoi joko ylimalkaisen myönteisiä vastauksia tai korosti yya-sopimusta yhteistoiminnan 
perustana. Silloin tuli esiin vaara, että sotilasartiklojen purku tai uudelleentulkinta johtaisi 
läheisempään kahdenväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön, mitä taas Suomen poliittinen 
johto halusi välttää. 

Vaara kietoutumisesta sotilaalliseen yhteistyöhön tuli konkreettisesti esille kesällä 1961 
marsalkka Malinovskin vierailun valmisteluvaiheessa, kun Neuvostoliiton taholta viitattiin 
Suomen aikaisemmin tekemiin esityksiin mm. Ahvenanmaan demilitarisoinnin 
lopettamiseksi ja vastattiin, että asiaa voidaan kehitellä yya-sopimuksen pohjalta sopien 
työnjaosta Ahvenanmaan ja Pohjois-Suomen puolustamisjärjestelyissä. 

Suomalaisten kannalta yllättävän vaikeaksi osoittautui saada englantilaiset hyväksymään 
rajoitusten poistaminen tai huomiotta jättäminen. Lontoossa epäiltiin, että sotilasartiklojen 
uusien tulkintojen salliminen oikeuttaisi ehkä venäläiset syyttämään Englantia 
rauhansopimuksen rikkomisesta tai tulkitsemaan puolestaan poliittisia artikloja itselleen 
mieleisellä tavalla. Englanti ei myöskään halunnut avata päätä ilmatorjuntaohjusten 
hankinnoille Neuvostoliitosta, koska Suomi silloin sitoutuisi liiaksi itään. Syksyllä 1961 sekä 
ulkoministeri Ahti Karjalainen että puolustusministeri Lars Björkenheim saivat Englannista 
kielteisen vastauksen tiedusteluihinsa ohjusten hankinnan osalta. 

Kysymys sotilasartikloista osoittautui siis Suomen poliittiselle ja sotilasjohdolle erittäin 
hankalaksi, vaikka julkisuudessa asiaa pyrittiin vähättelemään sanomalla, ettei 
rajoituksista ollut haittaa puolustuksen järjestelyille. Kesti sitten aina vuoden 1962 lopulle, 
ennen kuin 1950-luvun lopulla käsittelyyn otettu tulkintaongelma saatiin ohjushankintojen 
osalta tyydyttävään ratkaisuun. 
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