
Tulkinnat 1970-luvusta - uudet vaaran vuodet vai menestystarina? 

 

Suomen sisäpolitiikassa vasemmistolaisuuden nousu 1960-luvun puolivälin jälkeen oli 

näyttävää. Oikeiston piirissä se yhdistettiin mielellään myös Neuvostoliiton vaikutusvallan 

kasvuun, vaikka vasemmisto jakaantui Neuvostoliittoa puoltaviin ja siihen varauksellisesti 

suhtautuviin ryhmittymiin. Tilanne jatkui pääpiirtein samanlaisena 1970-luvun alussa, 

jolloin oikeistossa todella pelättiin Neuvostoliiton tukeman kommunismin vyörytystä. Tähän 

liittyi ulkopolitiikan alalla Moskovan kiristynyt suhtautuminen Suomen 

puolueettomuuspyrkimyksiin. Vuosikymmenen lopulla nuo mielialat jo selvästi 

tasaantuivat. 

Myös tutkimuskirjallisuudessa suhtautuminen 1970-lukuun on määräytynyt paljolti noista 

asetelmista ja keskittynyt samalla Urho Kekkosen toiminnan arviointiin. Oikeiston sekä 

osaksi myös sosiaalidemokraattien ja SKDL:n sosialistien keskuudessa on puhuttu 

“uusista vaaran vuosista”, kun taas kommunistien puolella on vähätelty jyrkän linjan 

“taistolaisten” ja Neuvostoliiton painostuksen merkitystä. Suuri joukko vaikuttajia ja 

tutkijoita puoluetaustasta riippumatta on kuitenkin kallistunut kannattamaan näkemystä, 

että 1970-luku osoittautui lopulta Suomen “menestystarinaksi”. 

Vuosikymmenen vaarallisuutta korostaneet olivat usein henkilökohtaisesti ottaneet osaa 

kamppailuihin “taistolaisia” ja neuvostovaikutusta vastaan ja käyneet siinä yhteydessä 

koviakin otteluja. Kuitenkin kokonaisuuteen suhteutettuna ja ajallisen perspektiivin 

kasvaessa kuva muuttuu toisenlaiseksi. Yhteiskunnassa ja valtiollisessa politiikassa eivät 

perinteiset valtarakenteet horjuneet, ja taloudellinen valta pysyi selvästi oikeiston hallussa, 

joten “suomalainen elämänmuoto” ei siltäkään kannalta elänyt vaaran vuosia. 

Max Jakobson totesi arvioidessaan presidentti Kekkosen toimintaa 1970-luvulla, että 

hänen idänpolitiikalleen ei enää ollut poliittista vastustusta mutta sen sijaan runsaasti 

kilpailijoita Neuvostoliiton suosiosta. “Finlandisaatiosta tuli lännessä käsite, joka tarkoitti 

alistumista Neuvostoliiton poliittiseen vaikutusvaltaan... Kekkosen toimintaa arvioitaessa 

on kuitenkin hyvä muistaa, että hänen tililleen voidaan 70-luvulta merkitä kolme 

saavutusta. Ensinnäkin hän päätti Neuvostoliiton vastustelusta huolimatta Suomen 

liittymisestä Euroopan talousyhteisön EEC:n vapaakauppa-alueeseen, mikä kytki 

maamme erottamattomasti läntiseen talousjärjestelmään. Toiseksi hänen johdollaan 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi pidettiin Helsingissä, mikä vahvisti lännen 

uskoa Suomen puolueettomuuspolitiikkaan. Kolmanneksi hän torjui puolustusvoimien 

komentajan kenraali Lauri Sutelan avustamana Neuvostoliiton puolustusvoimien yritykset 

saada aikaan sotilaallista yhteistyötä Suomen kanssa, mikä sekin varmisti Suomen 

puolueettomuuspolitiikan jatkumisen.” Näin arvioituna 1970-luku oli Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikalle menestyksellistä aikaa. 
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