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utta, vaan osavaltioilla ja yrityksillä oli hyvin itsenäinen päätösvalta. Myöskään matkusta-
mista ei rajoitettu, vaan suuri joukko jugoslaaveja työskenteli läntisen Euroopan maissa. 
Liittovaltion osatasavallat riitaantuivat lähinnä talouskysymyksistä ja ryhtyivät tavoittele-
maan itsenäisyyttä. Kesällä 1991 Slovenian ja Kroatian itsenäisyysjulistusten jälkeen al-
koivat Jugoslavian hajoamissodat, jotka jatkuivat lähes vuosikymmenen ajan.

Euroopan suuri muutos onnistui lopulta lähes rauhanomaisesti. Euroopan turvallisuus- 
ja yhteistyökonferenssin puitteissa oli opittu neuvottelemaan vaikeinakin aikoina sekä sopi-
maan normeista, joita noudatettiin poliittisessa päätöksenteossa. Pariisiin koolle kutsutussa 
Etyk-maiden johtajien huippukokouksessa marraskuussa 1990 saatiin hyväksytyksi laaja 
asiakirja Uuden Euroopan peruskirja, joka määritti keskeiset arvot ja käyttäytymissäännöt. 
Ne vastasivat pääpiirtein kylmän sodan voittaneen lännen demokratiakäsitystä ja markki-
nataloutta. Siinä vaiheessa kuitenkin myös Neuvostoliitto hyväksyi asiakirjan välttääkseen 
uuden riidan syntymistä ja saadakseen tukea oman valtionsa koossapitämiselle.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi sai entistä kiinteämmät institutionaali-
set rakenteet. Perustettiin useita vakinaisia valmisteluelimiä ja sihteeristöjä. Vuonna 1994 
Budapestin kokouksessa Ety-konferenssi muutettiin organisaatioksi (Ety-järjestö), mutta 
käytännössä se ei juuri muuttanut toiminnan luonnetta.

YK:n rooli maailmanjärjestönä vahvistui, kun suurvallat pääsivät entistä paremmin so-
pimukseen yhteisistä toimista. Tämä tuli esille sovitettaessa turvallisuusneuvostossa yh-
teen suurvaltojen kantoja Irakin vastaisille päätöslauselmille elokuussa 1990. YK antoi 
vuoden 1991 alussa Yhdysvaltojen johtamalle liittokunnalle valtuudet asevoiman käyttöön 
Kuwaitin vapauttamiseksi irakilaisten miehityksestä. YK otti myös vastuun siitä seuran-
neen sodan jälkeisen aselevon valvonnasta.

Kylmän sodan alkuvaiheessa perustettu Pohjois-Atlantin liitto (Nato) joutui luonnol-
lisesti määrittämään uudelleen tehtäviään, kun sen vastakappale Varsovanliitto hajosi ja 
Neuvostoliiton supistuvat asevoimat vetäytyivät kauas Keski-Euroopasta. Nato julisti, et-
tei se pidä Neuvostoliittoa enää vihollisenaan. Kesti kuitenkin vielä usean vuoden ajan, 
ennen kuin Nato alkoi omaksua uutta roolia ensisijaisesti kriisinhallintaan keskittyvänä 
organisaationa.

Myös Euroopan yhteisön muutos Euroopan unioniksi vuoden 1991 joulukuussa pidetyn 
Maastrichtin kokouksen päätöksien pohjalta sai vauhtia kylmän sodan päätöksestä ja ehkä 
vieläkin enemmän Saksan yhdistymisestä. 

Joulukuun alussa 1991 Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän presidentit tapasivat Val-
ko-Venäjällä ja julistivat Neuvostoliiton lakanneeksi olemasta. Samalla he perustivat uu-
den yhteisön, jonka nimeksi annettiin Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY). Siihen liittyi-
vät kohta lähes kaikki muutkin neuvostasavallat, jotka samalla itsenäistyivät. Ulkomaat 
hyväksyivät Venäjän Neuvostoliiton seuraajavaltioksi kansainvälisissä järjestöissä, mutta 
oli selvää, että Neuvostoliiton perinnönjako tuli viemään paljon aikaa ja aiheuttaisi riitoja. 
Neuvostoliitolta jääneet valtavat asevoimat olivat toistaiseksi IVY:n komennossa, vaikka-
kin itsenäistyneet valtiot pyrkivät ottamaan niistä osansa. Synkistä ennusteista huolimatta 
Neuvostoliitolta periytyneet ydinaseet onnistuttiin pitämään valvonnassa ja vähitellen pa-
lauttamaan eri tasavalloista Venäjän haltuun.
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Maailma ja Eurooppa kylmän sodan jälkeen

Euroopan geopoliittinen kartta muuttui perusteellisesti, kun kylmän sodan voittanut län-
si alkoi työntää vaikutustaan kohti itää. Kommunistihallinnon kukistuminen hajoamassa 
olleen Varsovan liiton pienissä maissa vapautti kansallismielisiä voimia, joilla oli myös 
vaatimuksia rajojen tarkistamiseksi. Suurvaltojen yhteisymmärryksessä päädyttiin kuiten-
kin siihen, ettei toisen maailmansodan päätyttyä vedettyihin valtiollisiin rajoihin kosketa. 
Liittovaltioiden sallittiin hajota osatasavaltojen rajojen mukaisesti, mutta siihen pirstoutu-
misen piti pysähtyä.

Muutamin poikkeuksin tuosta rajojen muuttamattomuuden periaatteesta onnistuttiinkin 
pitämään kiinni. Liitovaltioiden hajotessa syntyi uusia valtioita, joiden välillä oli paljon ris-
tiriitoja. Euroopan unionin ja Naton laajentaminen itään oli yksi keinoista, joilla hillittiin 
rajojen siirtovaatimuksia ja suojattiin vähemmistöjä. Sodat Kaukasiassa ja Balkanilla muis-
tuttivat kuitenkin siitä, että konfliktien aiheet olivat vakavia. Myös entisen Neuvostoliiton 

 ■ euroopan geopoliittisen kartan muutosnäkymät kesällä 1991. Saksa oli jo yhdistynyt, Var-

sovan liitto hajonnut ja Neuvostoliiton hajoaminen oli alkamassa. Uudet kriisit kärjistyivät 

erityisesti Balkanilla ja kaukasiassa. kuva kirjasta Suomi kylmässä sodassa (Otava 2006).
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eteläosien tilanne Keski-Aasiassa pysyi epävakaana. 
Kylmän sodan päättymisen ja Saksan yhdistymisen myötä Itämeren sotilaspoliittinen 

tilanne muuttui täysin. Venäjä ei tarvinnut merta enää Saksaan suuntautuviin huoltokulje-
tuksiin, eikä sen taloudella ollut varaa ylläpitää suurta ja aivan joutilasta laivastoa Itäme-
rellä. Mantereisen Venäjän puolustustarpeisiin riitti nyt kyky rannikoiden puolustamiseen. 
Myöskään Venäjän ilmapuolustuksella ei enää ollut entisenlaista tarvetta varautua Baltian 
maissa Itämeren yli itään suuntautuvien pommituskoneiden torjuntaan. Syyt venäläisten 
joukkojen viivyttelyyn Baltiasta lähdössä aiheutuivatkin lähinnä haluttomuudesta ryhtyä 
purkamaan sinne kalliisti rakennettuja tukikohtia ja ilmapuolustuksen laitteita sekä koti-
maahan siirrettävän henkilöstön asuttamiseen liittyneistä sosiaalisista ongelmista. Neuvos-
toarmeijan poistumista Saksasta sen sijaan nopeuttivat suuresti liittotasavallan maksamat 
korvaukset, joilla rakennettiin asuntoja kotiin palaaville sotilaille.

Persianlahden sota vuonna 1991 oli monessa mielessä rajapyykki. Se merkitsi jo kon-

 ■ kylmän sodan aikana itämeren alueella oli vahvat asevoimat toisiaan vastassa. tästä amerik-

kalaisten laatimasta kuvasta vielä kesältä 1991 ilmenee, että ”rautaa oli riittävästi”. Pian sen 

jälkeen raskas sotakalusto pääosin romutettiin tai vietiin muille alueille. kuva kirjasta Maail-

man muutos ja Suomi (WSOYpro 2011).
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fliktien painopisteen siirtymistä paljolti Eurooppaan keskittyneestä kylmän sodan ase-
telmasta Lähi-itään, missä nyt käytiin todella ”kuuma sota”, eikä tilanne sillä suinkaan 
selkiytynyt. Vaikka myös Balkanilla sodittiin lähivuosina, maailmanpolitiikan huomio koh-
distui yhä enemmän eteläiseen Aasiaan, etenkin tärkeille öljyalueille.

Suomen turvallisuuspoliittisten linjausten kehitys myötäili jo tapahtuneita ulkopoliit-
tisia käytäntöjä. Sen mukaisesti yya-sopimus menetti keskeisen asemansa ja korvattiin 
selvästi lievemmällä naapurisopimuksella Venäjän kanssa. Puolustuspolitiikassa kylmän 
sodan päätös kuvastui maanpuolustuksen arvostuksen kohoamisena ja sotavarustuksen 
hankintojen suuntaamisena voittopuolisesti länteen. Näyttävimpiä olivat 1990-luvun alus-
sa tehdyt päätökset amerikkalaisten torjuntahävittäjien hankinnasta ja maavoimien mate-
riaalin ostamisesta Saksan ylijäämävarastoista.

Maanpuolustusta oli kehitetty 1980-luvulla edelleen alueellisen puolustuksen peri-
aatteen pohjalta ja erityisesti tehostettu kykyä torjua Etelä-Suomeen kohdistuvat yllätys-
hyökkäykset. Suurhyökkäyksen alkamisen todennäköisyys väheni tuntuvasti yleistilanteen 
helpottumisen myötä, mutta jonkin verran huolta aiheutti 1990-luvun alussa eräiden neu-
vostoarmeijan tärkeiden osien vetäminen Saksasta Suomen itärajan läheisyyteen Pietarin 
ja Kantalahden alueille. Muutaman vuoden kuluttua osoittautui, että kysymys oli tilapäis-
järjestelystä, sillä Venäjä alkoi jo tyhjentää Suomen läheisyydessä olleita varuskuntiaan.

Suomi osallistui neuvotteluihin Euroopan yhteisön ja Eftan talousalueen muodostami-
sesta ja esitti vuonna 1992 jäsenanomuksen EY:lle. Siitä alkoi jälleen uusi vaihe Suomen 
poliittisessa historiassa.

Saksan yhdistyminen, Baltian maiden itsenäistyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen 
muuttivat perusteellisesti Itämeren alueen poliittista karttaa. Suomi osallistui jo 1980-lu-
vulla aktiivisesti Itämeren suojeluun ja hieman myöhemmin kehittyneeseen poliittiseen 
yhteistyöhön sekä Itämeren että Pohjoisen Jäämeren alueilla. Tähän liittyi ”lähialuepoli-
tiikan” tukeminen erityisesti Baltiaan ja Venäjän puolelle toimitetuilla avustuksilla sekä 
osallistumisella monenlaisiin yhteistyöhankkeisiin. Näillä toimilla oli selvästi rauhoittava 
vaikutus kylmän sodan asetelmien purkamisessa ja muutoksen hallinnassa Suomen lä-
hiympäristössä.

Suomi harjoitti edelleen ”vakauspolitiikkaa” lähialueillaan, joihin kuuluvaksi oli mää-
ritetty Baltian maat ja rajantakaiset Venäjän alueet sekä laajemminkin Itämeren ja Barent-
sin alueet. Baltian maiden poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tukemiseen 
1990-luvulla Suomi osallistui aluksi yhdessä Pohjoismaiden kanssa ja myöhemmin myös 
Euroopan unionin toimintojen osana. Lähialuepolitiikan erikoisuutena oli Suomen antama 
koulutuksellinen ja materiaalinen tuki Viron puolustuksen kehittämiselle.

Kokonaismaanpuolustuksen varautumisessa ryhdyttiin kiinnittämään erityistä huomio-
ta ”uusiin uhkiin”, joita olivat muun muassa informaatiosodankäynti, rajat ylittävä orga-
nisoitu rikollisuus ja ympäristöongelmat. Suomen rauhanaikainen kriisivalmius perustui 
yhä kylmän sodan aikaisiin periaatteisiin, jolloin sodan ja muiden poikkeusolojen valmi-
usvaatimukset olivat etusijalla, ja lievemmät häiriö- tai onnettomuustilanteet oli ajateltu 
hoidettavan joko normaaliajan hallinnon keinoin tai soveltamalla poikkeusolojen valmi-
usjärjestelyjä.

Pohjois-Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne pysyi 1990-luvulla vakaana, vaikka 
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aluksi vallitsi epävarmuutta kylmän sodan päättymisen vaikutuksista Venäjän kehitykseen. 
Asevoimien vahvuudet olivat 1990-luvun alkupuolella yhä kylmän sodan aikaisella tasolla, 
joskin niiden toimintavalmiutta alennettiin. Länsi-Euroopassa ei enää koettu sotilaallisen 
hyökkäyksen uhkaa, vaan varauduttiin lähinnä Venäjän sisäisen kuohunnan mahdollisesti 
tuottamiin vaaroihin.

Neuvostoliiton Itämeren laivastoa supistettiin voimakkaasti. Tämä kehitys mahdollisti 
Ruotsissa ja myöhemmin myös Suomessa meri- ja rannikkopuolustuksen huomattavat su-
pistukset.

Suomessa seurattiin lähialueiden tilannekehitystä, joka 1990-luvun lopulla ja 2000-lu-
vun alussa viittasi sotilaallisen jännityksen tuntuvaan ja pysyväisluontoiseen vähenemi-
seen Pohjois-Euroopassa sekä siitä seuraavaan asevoimien supistamiseen. 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Baltian maat suuntautuivat selvästi länteen, erityises-
ti Yhdysvaltoihin, mikä kiristi suhteita Venäjään. Maiden puolustuskyky oli aluksi hyvin 
heikko, mutta se alkoi jo hiukan parantua vuosikymmenen lopulla. Turvallisuuspoliittinen 
yhteistyö Baltian maiden välillä jäi löyhäksi, sillä jokainen erikseen kehitteli omia puolus-
tusratkaisuja, joille yhteistä oli lähinnä turvautuminen lännen ja erityisesti Yhdysvaltojen 
suojelukseen, vaikka siihen ei varsinkaan aluksi saatu selvää vastakaikua. Läntiset suur-
vallat olivat hyvin varovaisia suhteissaan Venäjään eivätkä halunneet konkreettisesti sitou-
tua sen naapurimaiden puolustamiseen, vaikka toisaalta läntisissä arvioissa myös uhka nii-
tä vastaan arvioitiin vähäiseksi. Baltian maissa pidettiin kuitenkin kiinni Nato-jäsenyyden 
tavoittelusta, joka toteutui lopulta vuonna 2004 samoihin aikoihin EU-jäsenyyden kanssa.

Venäjän asevoimat olivat sekasortoisessa tilassa. Parhaiten varustettuja ja koulutettuja 
joukkoja oli keskitetty Kaukasian suunnalle. Huolimatta edelleen runsaasta sotavarustuk-
sesta joukkojen toimintakyvyssä oli pahoja puutteita, sillä määrärahojen puutteen vuoksi 
ei suuria harjoituksia enää järjestetty, ja sotilaat keskittyivät lähinnä varuskuntien arkipäi-
väisiin ylläpitotehtäviin.

yhdysvaltojen sota terrorismia vastaan

Uuden vuosituhannen alun maailmanpolitiikkaa syvästi ravisteleva kriisi alkoi muslimi-
fundamentalistien terrori-iskuista New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001. Tu-
hoisa hyökkäys tehtiin kaapatuilla matkustajakoneilla, jotka ohjattiin päin rakennuksia, 
jolloin lähes 3 000 ihmistä sai surmansa.

Yhdysvaltojen presidentti julisti ”sodan terrorismia vastaan” ja kokosi sen käymiseen 
suuren liittokunnan. Tällöin pantiin alkuun kehitys, jonka puitteissa amerikkalaisia jouk-
koja lähetettiin toimintaan eri puolille maailmaa, ennen kaikkea Lähi-itään ja Keski-Aa-
siaan mutta lisääntyvästi myös Kaakkois-Aasiaan. Erityisesti Irakin sota kulutti suuresti 
Yhdysvaltojen voimavaroja ja arvovaltaa. 

Maailman voimasuhteiden muutoksen kiihtyessä 2000-luvun alkuvuosina läntinen 
Eurooppa näytti ulkopuolisten silmissä suurelta rauhan ja vaurauden saarekkeelta, joka 
taloudellisesti ja poliittisesti pyrki linnoittautumaan Euroopan unionin muurien suojaan. 
Väkivaltaisia konflikteja leimahteli eteläisessä Aasiassa ja Afrikassa, ja Yhdysvallat pai-
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nosti eurooppalaisia liittolaisiaan osallistumaan niiden hallitsemiseen myös sotilaallisella 
voimalla. 

Euroopan näkymien nopea muutos vain vuosikymmenen kuluessa on antanut aihetta 
monille tutkimuksille ja vapaamuotoisille arvioille kehityksen syistä ja seurauksista. Myös 
Euroopan unionin tulevaisuutta on alettu pohtia uusilla kysymyksenasetteluilla: Kykenee-
kö unioni täyttämään suuren tehtävänsä Euroopan turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaaja-
na sekä samanaikaisesti eurooppalaisten arvojen levittäjänä koko maailmaan? Vai pitääkö 
Euroopan unionin jäsenmaiden keksiä aivan uudenlaisia ratkaisuja kyetäkseen sopeutu-
maan maailmaan, jossa eurooppalaisten vaikutusvalta tulee rajoittumaan asukaslukujen 
suhteen mukaisesti alle 10 prosentin osuuteen? Ja mitä se tulee vaatimaan käytännön po-
litiikalta?

EU:lla on ollut vuodesta 2003 turvallisuusstrategia, jossa on määritetty tärkeimmät 
toimet unionia koskevien uhkien torjumiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa terrorismi, 
joukkotuhoaseiden leviäminen ja hajoavista valtioista aiheutuvat ongelmat. Turvallisuus-
strategian puitteissa EU on yhtenäistänyt kriisivalmiustoimia, tehostanut kehitysyhteistyötä 
sekä toteuttanut rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioita.

Koko kylmän sodan jälkeisen ajan on ollut meneillään EU:n ja Naton asevoimien trans-
formaatio eli kylmän sodan aikaan rakennettujen puolustusjärjestelmien muuntaminen 
paremmin uusiin oloihin sopiviksi. Suurtaistelujen käymiseen tarkoitettujen armeijoiden 
tilalle on Euroopassa pyritty kehittämään interventio- ja kriisinhallintajoukkoja, joita voi-
taisiin nopeasti siirtää kaukaisillekin alueille. Nämä toimet ovat tulleet kalliiksi ja tuotta-
neet hitaasti tuloksia.

Oman alueen puolustamiseen Euroopan unionin voimavarat riittävät hyvin. Yhteen-
sä noin 500 miljoonan asukkaan EU-valtiot ovat viime vuosina käyttäneet 20 prosenttia 
maailman sotilasmenoista (yli 200 miljardia euroa) ja pitäneet aseissa kahta miljoonaa so-
tilasta. Kun ei ole ollut näkyvillä sotilaallista uhkaa, ei myöskään ole nähty tarvetta EU:n 
yhteisen puolustuksen rakentamiseen, mutta sen sijaan sotilaallista ja siviilimäistä krii-
sinhallintakykyä on kehitetty uusilla järjestelyillä. Vuoden 2008 jälkeen kärjistyneet ta-
lousongelmat ovat pakottaneet EU-maat selvästi vähentämään sotilasmenojaan, mikä on 
suuresti heikentänyt kykyä sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin.

Yhdysvalloissa on strateginen painopiste asetettu selvästi Tyynen meren suunnalle ja 
Lähi-itään, joten ei ole odotettavissa, että amerikkalaiset enää sitoisivat voimiaan Euroop-
paan muuten kuin noiden painopistealueiden vaativien tehtävien tukemisen vuoksi. 

Georgian sota elokuussa 2008 kiristi Naton ja Venäjän suhteita usean kuukauden ajak-
si, mutta vähitellen tilanne rauhoittui. Yhdysvallat ei halunnut puuttua Georgian sotaan 
aseellisin keinoin, vaikka se ei toisaalta hyväksynyt myöskään maakuntien eroa Georgi-
asta. 

Venäjän asevoimien rakenteellinen reformi sai vauhtia Georgian sodan kokemuksista, 
kun valmius nopeaan toimintaan osoittautui heikoksi. Reformilla tähdätään entistä pie-
nempien mutta notkeampien joukkojen muodostamiseen aikaisemman massa-armeijan ti-
lalle. Sotilaspiirien määrä supistui vuonna 2010 kuudesta neljään, jolloin muun muassa 
Leningradin sotilaspiiri yhdistettiin Moskovan sotilaspiirin kanssa Läntiseksi sotilaspii-
riksi. 
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Sotilaallisen kriisinhallintakyvyn tehostamiseen suhtaudutaan länsieurooppalaisissa 
maissa entistä pidättyvämmin. Kokemukset Irakista ja Afganistanista ovat osoittaneet voi-
mavarojen rajallisuuden, joten uusiin vastaaviin hankkeisiin maanosan ulkopuolelle ei ole 
halukkuutta. Euroopan unionin piirissä ollaan valmiimpia tehostamaan siviilimäisiä kon-
fliktien ja kriisien hallintatoimia, joihin kuuluu myös poliittisen ja taloudellisen vakauden 
edistäminen perinteisellä kehitysyhteistyöllä. Samalla toimintaa pyritään entistä tarkem-
min rajoittamaan Eurooppaan ja lähialueille Afrikka ja latinalainen Amerikka mukaan 
lukien.

Sisäisen turvallisuuden ylläpito on EU:n piirissä noussut keskeiseen asemaan. Tähän 
kuuluu myös suojautuminen muualta tulevaa terrorismia vastaan. Yhteistyö EU:n sisällä 
ja naapurimaiden kanssa on välttämätöntä myös kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa 
ja erilaisiin onnettomuustilanteisiin varautumisessa. Euroopan unionilla on näissä asioissa 
selkeä rooli normien määrittäjänä ja yhteistyön organisoijana, joskin poliittisten päättäji-
en kansalliset ennakkoluulot ja turvallisuusorganisaatioiden konservatiivisuus haittaavat 
edelleen yhteistyötä.

Kylmän sodan jälkeen varustelutaso Itämeren alueella aleni selvästi, kun Varsovanliitto 
romahti ja myös Nato heikensi puolustusvalmiuttaan. Vanhoja asevarastoja romutettiin ja 
uudishankinnat rajoitettiin lähinnä kriisinhallintatoimien vaatimaan varustukseen.

Pohjoismaista Tanska on läpikäynyt perusteellisimman muutoksen. Oman alueen puo-
lustuskyvyn ylläpidosta on siellä luovuttu, koska hyökkäyksen uhkaa ei ole näkyvillä. 
Tanska on aktivoinut sotilastoimiaan kaukaisilla alueilla Yhdysvaltojen apujoukkona, nä-
kyvimmin osallistumalla taisteluihin Irakissa ja Afganistanissa. Tanskalaiset eivät sen si-
jaan ole osallistuneet Euroopan unionin sotilaalliseen toimintaan eivätkä pohjoismaiseen 
puolustusyhteistyöhön.

Ruotsi ei ole radikaalisti muuttanut turvallisuuspoliittista peruslinjaansa, sotilaallis-
ta liittoutumattomuutta, mutta turvallisuusympäristön suuri muutos on sallinut luopumi-
sen vahvasta maanpuolustuksesta, jolla oli valmistauduttu suurhyökkäyksen torjuntaan. 
Rakenteilla on pienen ammattiarmeijan ja vapaaehtoisjoukkojen yhdistelmä, jolla koulu-
tetaan henkilöstöä lähinnä ulkomaisiin sotilastehtäviin. Vaikeudet ovat kuitenkin suuret, 
sillä samalla on tarkoitus jatkaa puolustusmenojen supistamista. Ruotsin puolustusbud-
jetti vuonna 2011 oli noin 40 miljardia kruunua (4 mrd euroa) vastaten 1,4 prosentin kan-
santuoteosuutta. Mainittakoon, että Suomen puolustusmenot olivat 2,8 miljardia euroa ja 
BKT-osuus Ruotsin luokkaa.

Ratkaisuna asevoimien kustannusten kohoamisen ongelmaan on ehdotettu pohjoismai-
sen yhteistyön tehostamista. Yhteistoimintakohteita on löydetty paljon, mutta niiden käy-
tännön toteutus on silti epävarmaa. On kuitenkin nähtävissä, että Pohjoismaiden kesken 
saadaan aikaan uudenlaista sotilaallisen koulutuksen ja hankintojen sekä alueiden valvon-
nan yhteistyötä. Lisäksi siviilialoilla on kaikki mahdollisuudet pohjoismaisen ja Itämeren 
alueen yhteistyön tehostamiseen.

Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan on Euroopan tilanteen rauhoittumisella 
2000-luvun alussa ja samalla kiihtyneellä maailman voimasuhteiden muutoksella ollut 
huomattavia vaikutuksia, vaikka niistä ei ole vielä helppoa vetää pitkälle ulottuvia johto-
päätöksiä. Siksi Suomessa on oltu hyvin varovaisia tekemään muutoksia vallitseviin turval-



128

lisuus- ja puolustuspolitiikan peruslinjauksiin. Varovaisuuteen vaikuttavat sekä historialli-
set kokemukset että geopoliittiset arviot.

Sotilaspoliittisissa arvioissa on todettu Euroopan ja maailman yleistilanteen muutok-
sen vaikutukset Suomelle yleisesti myönteisiksi. Kun maailman konfliktien painopiste on 
siirtynyt Lähi-itään ja eteläiseen Aasiaan, ei tänne sivusuunnalle ole odotettavissa merkit-
täviä sotilaallisia keskityksiä eikä myöskään suurvaltojen strategisista varautumistoimista 
aiheutuvia uusia uhkia. Pohjoisen Jäämeren alue on kuitenkin nousemassa kiinnostuksen 
kohteeksi lähinnä energiavarojensa vuoksi.

Kylmän sodan aikaisen sotilaallisen jännityksen asetelman paluusta Pohjois-Euroop-
paan ei ole mitään merkkejä näkyvillä, eivätkä niin suuret muutokset maailmantilanteessa 
voi tapahtua kovinkaan lyhyessä ajassa. On otettava huomioon, että kylmän sodan blokki-
jako ja sotilaalliset keskittymät Euroopassa syntyivät toisen maailmansodan jälkitilantees-
sa, jolloin vaikutusalueita jaettiin maailmanlaajuisesti uudelleen. Nyt potentiaaliset suuren 
blokkijaon rintamat voisivat olla Aasiassa.

Silti on pidetty mielessä, että Suomi yhä sijaitsee geopoliittisesti ja geostrategisesti ver-
raten aralla vyöhykkeellä Venäjän naapurissa, jolloin tulevaisuudessa ehkä kaukanakin 
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alkavat suurvaltakriisit saattavat heijastua tänne. Suomea ei voida pitää erityisen uhan-
alaisena alueena, vaan kysymys on lähinnä mahdollisuudesta joutua epäsuorasti suurval-
taselkkausten vaikutuksien piiriin. Juuri sijainti suurvallan rajanaapurina on Suomen ase-
maa turvallisuuspoliittisesti määrittävä tekijä, jolla on pysyväisluontoista merkitystä myös 
ulkomaisissa tilannearvioissa riippumatta kovinkaan paljon kansainvälisen politiikan suh-
danteista.

Euroopan unionin tai Naton puitteissa tehdyt tilannearviot eivät sellaisenaan ole päteviä 
Suomen uhka-arvioiden pohjaksi, eivätkä turvallisuuspolitiikan linjaukset Suomessa vält-
tämättä vastaa muiden EU-maiden ratkaisuja, sillä maantieteelliset tekijät ja historialliset 
kokemukset tuottavat erilaisia johtopäätöksiä.

Suurvaltojen siirrettyä sotilaallista painopistettään Lähi-itään ja Aasiaan on Suomen 
puolustuksen uhkakuva suuresti helpottunut, mutta myöskään tehokkaita apuvoimia ei 
tänne tulisi, jos haluttaisiin puolustus rakentaa sotilasliiton tuen varaan. Pikemminkin on 
havaittavissa, että läntiset sotilaalliset voimat Euroopassa ovat sekä heikentyneet että si-
toutuneet aivan muille suunnille. Vastaavasti Venäjä on vähentänyt asevoimiaan Suomen 
lähialueilla ja siirtänyt kokonaisuudessaan heikentyneiden voimiensa painopisteet ajan-
kohtaisille konfliktialueille etelään ja osaksi myös Kaukoitään.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on korostettu tarvetta säilyttää Pohjolan tilanne 
vakaana ja sotilasasioissa päätösvalta omissa käsissä, jolloin on vedetty rajaa kansainväli-
seen sotilasyhteistyöhön osallistumisen ja sotilaallisen liittoutumisen välille. Suomalaiset 
eivät ole osoittaneet halukkuutta myöskään osallistumiseen taistelutehtäviin ulkomailla, 
vaan rauhanturvaaminen on katsottu riittäväksi sotilaallisen kriisinhallinnan alalla. Nämä 
rajaukset on myös vahvistettu lainsäädännöllä.

Yleisarviona voidaan siis esittää, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema on kylmän 
sodan jälkeen selvästi parantunut, eikä myöskään meneillään olevaa maailmanpolitiikan 
suurta murrosvaihetta ole aihetta kokea uhkaavaksi. Suomella on hyvät mahdollisuudet 
toimia sekä EU:n puitteissa että ylläpitää läheisiä taloudellisia ja poliittisia suhteita myös 
voimistuvaan itään, mikä tarkoittaa erityisesti Venäjää, Kiinaa ja Kaakkois-Aasian maita. 
Näille hankkeille edellytyksenä on, että Pohjolan tilanne kyetään ulko- ja turvallisuuspo-
liittisin toimin säilyttämään vakaana ja Suomi edelleen harjoittaa johdonmukaista, ulko-
mailla luottamusta herättävää turvallisuuspolitiikkaa.
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puolustusvoimien kehitys 
vuosina 1966–2013 
– avainsanana muutos

Johdanto

KADETTIKURSSIMME VALMISTUI puolustusvoimiin, joissa oli joitakin vuosia aikai-
semmin käynnistynyt sodanjälkeisen ajan merkittävin kehitysjakso. Ja vauhtiin päästyään 
kehitys tuntuu näin jälkeenpäin ajatellen olleen melkoisessa käynnissä koko kadettikurs-
simme upseerien palvelusajan. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus katsoa taaksepäin palve-
lusvuosiimme puolustusvoimissa ja löytää sieltä koettuja ja nähtyjä vaiheita ja aiheita. Li-
säksi tarkastellaan lyhyesti palvelusaikamme jälkeistä kehitystä. Kirjoitus ei pyri olemaan 
historia vaan yksi näkemys siitä, miltä puolustusvoimat näyttivät meidän 50. kadettikurs-
silaisten palvelusvuosina sekä vähän niiden jälkeenkin.

puolustusvoimat, jonne astuimme palvelukseen

Meistä suurin osa astui varusmiespalvelukseen vuonna 1962, jolloin koulutusvälineet ja 
-varustus olivat pääosin mallia 36 ja henkilökohtainen ase sotilaskivääri mallia ”ukkopek-
ka”. Tosin saimme palveluksessa käyttää YK-miehilläkin Suezilla ollutta ruskeaa kenttä-
pukua, mutta lomille lähdettiin 36:ssa. Henkilökohtaisena aseena kokeiltiin Kalashnikovia 
ja vähitellen myös kotimaista uutta rynnäkkökivääriä. Suoritimme siis varusmiespalveluk-
semme murroksessa, joka oli lisäksi hieman erilainen kaikissa puolustushaaroissa ja asela-
jeissa. Kehitys jatkui edelleen aloittaessamme opinnot Kadettikoulussa 1963. Moni väline 
ja varuste oli kadeteille juuri suoritetusta varusmiespalveluksesta huolimatta aivan uusi ja 
ennen kokematon. Kadettikoulun koulutuksessa saimme sitten tutustua ja harjoittaa tai-
tojamme ajanmukaisimmalla taistelu- ja koulutusvälineistöllä. Palvelukseen astuttuamme 
varusmieskoulutuksessa oli tosin vielä monia vuosia käytössä myös vanhaa kalustoa niin 
ammunnoissa kuin muussakin toiminnassa.

Myös organisaatio oli muutoksessa. Varusmiespalveluksen aikana joukkomme kuului-
vat maavoimissa divisiooniin tai panssariprikaatiin, mutta valmistuttuamme 1966 maa oli 
jaettu seitsemään sotilaslääniin ja niiden alaisiin sotilaspiireihin ja joukko-osastoihin ja 
laitoksiin. Ilma- ja merivoimien organisaatiot eivät kokeneet yhtä suuria muutoksia. 

Myös upseerikoulutus oli uudistunut. Olimme toinen kadettikurssi, jonka koulutus poh-
jasi ylioppilastutkintoon, sisälsi vähän akateemisuutta ja kesti kaksi ja puoli vuotta. Lisäksi 
puolustusvoimat halusivat korjata sotien jälkeisinä vuosina syntyneen upseerivajeen mah-


