
Kiista puolustuksen ja yya-sopimuksen suhteesta 1970-luvun alussa 

 

Ajankohtaisena aiheena Suomessa 1970-luvun alussa virinneelle kiistalle puolustuskyvyn 

ja yya-sopimuksen suhteesta olivat parlamentaarisen puolustuskomitean työskentely ja 

sen kesällä 1971 valmistunut mietintö. Samoihin aikoihin voimistuivat myös Neuvostoliiton 

pyrkimykset aikaansaada sotilaallista yhteistyötä Suomen kanssa. Kotimaisessa 

keskustelussa erottuivat lähinnä “perinteinen”, paasikiviläiseen poliittiseen ja 

sotilasstrategiseen ajatteluun perustunut näkemys itsenäisen puolustuskyvyn tarpeesta 

sekä toisaalta sosiaalidemokraattien nuoren polven alkujaan esittämä vaatimus “uuden 

ulkopolitiikan” asettamisesta etusijalle. 

Ulkoasiainministeriön johtavien virkamiesten ja puolustusvoimien johdon piirissä ajateltiin, 

että puolueettomuuspolitiikan uskottavuus edellyttää hyvää puolustuskykyä, joka 

mahdollistaisi suoriutumisen yya-sopimuksen vaatimasta puolustustehtävästä omin voimin 

tai Neuvostoliiton lähinnä vain materiaalisesti avustamana. Tällaista näkemystä puolsivat 

julkisuudessa erityisesti sodan kokeneet ja Paasikivi-Seurassa aktiivisesti toimineet evp-

upseerit T.V. Viljanen ja Wolf Halsti. Heidän mukaansa myös Neuvostoliitolle olisi edullista, 

jos ja kun se voi luottaa yhtä lailla Suomen haluun täyttää yya-sopimuksen velvoitteet kuin 

myös siihen tarvittavan puolustuskyvyn olemassaoloon. Silloin Neuvostoliiton ei tarvitsisi 

sitoa voimiaan Suomen suunnalle, mikä rauhoittaisi tilannetta Pohjolassa ja vahvistaisi 

Suomen puolueettomuuden edellytyksiä. 

Poliittisessa keskustelussa oikeiston taholla kannatettiin näkyvästi puolueettomuuden ja 

hyvän puolustuskyvyn kytkentää, kun taas vasemmistossa painotettiin enemmän 

Neuvostoliiton luottamuksen hankkimista. Merkittävintä oli vahvaan asemaan kohonneen 

SDP:n sisäinen keskustelu, jossa esille nousi uudenlaisen ulkopolitiikan vaatimus. Siinä 

pidettiin tärkeänä toimintaa kansainvälisesti kollektiivisen turvallisuuden hyväksi ja 

kehitysmaiden aseman parantamiseksi sekä painotettiin hyvien idänsuhteiden 

ensisijaisuutta. Sen sijaan puolustuskyvyn tehostaminen nähtiin vahingollisena, koska se 

veisi varoja muista toiminnoista ja herättäisi Neuvostoliitossa epäluuloja. 

Puolustuskritiikistä eniten huomiota sai osakseen Jaakko Blombergin ja Pertti Joenniemen 

kirja Kaksiteräinen miekka, joka ilmestyi parlamentaarisen puolustuskomitean mietinnön 

julkaisemisen aikaan vuonna 1971. Kirjassa vaadittiin SDP:n nuoren polven suosiman 

ajattelutavan mukaisesti luopumista puolustuksen tehostamistoimista ja tukeutumista 

selkeästi yya-sopimuksessa mainittuun Neuvostoliiton apuun. Lisäksi puolustus olisi 

rakennettava vain länttä vastaan, jotta Neuvostoliitossa ei epäiltäisi Suomen halua 

noudattaa yya-sopimusta. 

Samoista näkökohdista käytiin kovaa keskustelua myös julkisuudelta piilossa. Presidentti 

Kekkonen sai vastakkaisilta osapuolilta kirjeitä ja seurasi muutenkin tuota väittelyä. Hän 

vältteli kuitenkin ottamasta tehtyihin ehdotuksiin kovin jyrkkää kantaa. 



Kekkonen sai luettavakseen kaksi ulkoasiainministeri Väinö Leskisen kirjettä, jotka oli 

laadittu Blombergin ja Joenniemen tekemän muistion pohjalta. Niissä Leskinen kehotti 

pidättymään puolustuksen tehostamisesta ja tutkimaan sen sijaan aseettoman vastarinnan 

mahdollisuuksia. Hänen käsityksensä mukaan puolustuksen rakentaminen suuren maa-

armeijan varaan herätti Neuvostoliitossa epäluuloja, ja toisaalta puolustautuminen 

suurvallan hyökkäystä vastaan Suomen alueella tuottaisi suuria tappioita. Leskinen 

suositteli maanpuolustuksen kehittämisen painopistettä siirrettäväksi siviilisektorille, jolloin 

puolustus rakentuisi yhdistelmänä pienestä ammattiarmeijasta ja laajasta 

siviilivastarintajärjestelmästä. 

Puolustusneuvostolle Leskinen muun muassa totesi: “Haluan mahdollisimman 

painokkaasti sanoa, että Neuvostoliitto ei voi enää tulla kysymykseen Suomen vihollisena 

ja puolustussuunnittelu, jossa siihen varaudutaan on järjettömyyttä.” 

Presidentti Kekkonen suhtautui myötämielisesti yya-sopimuksen merkityksen 

painottamiseen ja puolustuskritiikin esittämiseen mutta ei asettunut kannattamaan 

radikaaleja muutoksia. Varovaisuuteen antoivat aihetta ajankohtaiset kiistat Neuvostoliiton 

kanssa puolueettomuuden ja yya-sopimuksen suhteesta sekä kohta myös yya-

sopimuksen vaatimusten täyttämisestä käydyt salaiset keskustelut, jotka aloitettiin vuonna 

1972 Suomen ja Neuvostoliiton asevoimien edustajien välillä. Niissä ei ilmennyt mitään 

sellaisia seikkoja, jotka olisivat Kekkoselle puoltaneet vaatimuksia puolustuskyvyn 

heikentämisestä ja siviilivastarintaan tukeutumisesta. 

Parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö sai syksyllä 1971 pääosin myönteisen 

vastaanoton, ja se hillitsi osaltaan ehdotuksia maanpuolustuksen tehtävien ja rakenteen 

uudelleenarvioimiseksi. Puolustuskeskustelu jatkui komitean työn aikana syntyneistä 

asetelmista mutta ei johtanut merkittävästi uusiin ratkaisuihin. Alueellinen 

puolustusjärjestelmä todettiin kehittämisen arvoiseksi, joten myös lainsäädäntö ja 

puolustusvoimien varustamisohjelmat lähtivät siltä pohjalta. Poliittiset kiistat edelleen 

koskivat käytännössä lähinnä vain puolustusmäärärahojen tasoa. 
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