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PUOLUSTUSMINISTERIÖLLE 

Valtioneuvosto asetti 15.12.1988 parlamentaarisen puolustus

poliittisen neuvottelukunnan, jonka tehtäväksi tuli keskeis

ten poliittisten puolueiden ja puolustushallinnon välisenä 

keskusteluelimenä ja informaatiokanavana toimien arvioida 

Suomen puolustuspoliittista tilannetta ja tehdä esityksiä 

sekä antaa lausuntoja puolustusministeriön hallinnonalaan ja 

tarvittaessa myös muihin maanpuolustuksen eri lohkoihin 

liittyvistä kysymyksistä. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin pankinjohtaja 

Jaakko Iloniemi sekij jäseniksi, varajäseniksi ja sihteereik

si yhteensä 21 henkilöä suurimmista puolueista sekä valtion

hallinnosta. 

Vuoden 1989 aikana neuvottelukunnan kokoonpanossa on tapah

tunut seuraavia muutoksia. Kansanedustaja Raimo Vistbackan 

tilalle varajäseneksi tuli kansanedustaja Heikki Riihijärvi, 

valtiosihteeri Teemu Hiltusen tilalle asiantuntijajäseneksi 

valtiosihteeri Eino Keinänen, valtiosihteeri Eino Keinäsen 

tilalle asiantuntijajäsenen varajäseneksi budjettipäällikkö 

Raimo Sailas sekä kenraaliluutnantti Ilkka Halosen tilalle 

asiantuntijäsenen varajäseneksi kenraaliluutnantti Pertti 

Tolla. 
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Puolustusministeriö pyysi 24.5.1989 neuvottelukuntaa esittä

mään arvionsa Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 

ja sen kehi tysnäkymist:ä vuoden 1989 kuluessa. 

Neuvottelukunta on saanut valmiiksi arvionsa kaksi kuukautta 

lisäaikaa saatuaan. Arvioon on liitetty myös osa, joka kä

sittelee turvallisuuspoliittisen tilanteen vaikutuksia Suo

men puolustuspolitiikkaan. 

Neuvottelukunta on tehnyt arvionsa Euroopan turvallisuuspo

liittisesta tilanteesta ja sen kehitysnäkymistä keskellä 

kansainvälisten suhteiden murrosta. Viime kuukausina tapah

tuneet muutokset ovat olleet suuria ja syvällisiä, ja ne 

jatkuvat edelleen. Kokonaisuus, uusi eurooppalainen turval

lisuusjärjestelmä - mukaan luettuna Saksan kysymys ja soti

lasliittojen tuleva rooli - on vasta hahmottumassa. Muutos

ten tuoreuden ja nopeuden vuoksi pitkälle tulevaisuuteen 

ulottuvien arvioiden ja ennusteiden laatiminen on tässä ti

lanteessa tavallistakin vaikeampaa. Neuvottelukunta katsoo, 

että se voi tarvittaessa myöhemmin esittää aiheesta täyden

tävän arvion. 

Neuvottelukunta on työnsä aikana kuullut lukuisia turvalli

suuspolitiikan, talouden ja kansallisuuskysymyksien asian

tuntijoita. Niinikään on kuultu Ruotsin puolustusviranomais

ten ja -komitean käsityksiä Euroopan turvallisuustilanteesta. 

Neuvottelukunnan laatima arvio koostuu kolmesta osasta. En

simmäinen osa käsittelee yleisesti Euroopassa tapahtuvia 

muutoksia, toinen sotilaspoliittisia muutoksia ja kolmas osa 

Euroopan tilanteen vaikutuksia Suomen puolustuspolitiikkaan. 
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Neuvottelukunta jättää kunnioittavasti arvionsa puolustusmi- , 
nisteriölle. 

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 1990 
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i, EUROOPASSA SODAN JÄLKEEN SYNTYNEEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTELMÄN 

MUUTOS 
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Kansainvälinen järjestelmä on paraikaa voimakkaassa murrok

sessa, joka muuttaa vakiintuneita valtarakenteita ja poli

tiikan sisältöä vaikuttaen myös keskeisiin turvallisuuskäsi

tyksiin. Mikäli myönteinen kehitys jatkuu ja vakavilta ta

kaiskuilta vältytään, mahdollisuudet päästä eroon toisen 

maailmansodan jälkeisestä liittokuntien vastakkainolon ja 

varustelun leimaamasta tilanteesta paranevat. Myös uudet 

globaalit uhkatekijät - ympäristöongelmat niistä merkittä

vimpinä - edellyttävät lisääntyvää kansainvälistä yhteistyö

tä ja siten edesauttavat kansainvälistä turvallisuutta. 

Erityisesti viimeaikaiset muutokset Euroopassa ovat olleet 

yllätyksellisiä, nopeita ja syvällekäyviä. Itä-Euroopan mai

den rajut yhteiskunnalliset muutokset sekä Saksan yhdistymi

sestä nopeasti syntynyt yleisen tason yhteisymmärrys ovat 

merkityksellisiä turvallisuuspoliittisestikin. Yhden puo

lueen ylivaltaan perustuvien järjestelmien murtuminen - Ro

maniaa lukuunottamatta rauhanomaisesti - ja siirtyminen kan

sanvaltaisten monipuoluejärjestelmien suuntaan, Berliinin 

muurin avaaminen sekä perustavanlaatuisten poliittisten ih

misoikeuksien tunnustaminen ovat olennaisella tavalla pois

tamassa toisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan syntynyttä 

kahtiajakoa. 

Muutosten käynnistävänä voimana on ollut kansojen tyytymät

tömyys taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseensa. Muu-



tosten tapahtuminen pääos in rauhanomaisesti ja taloudellis

poliittisten järjestelmien vastakohtaisuuden lientyminen on 

jo lyhyessä ajassa luonut vahvoja ja perusteltuja odotuksia 

rauhanomaisesta tulevaisuudesta. 

Muutokset ovat olleet niin nopeita ja suuria, että niiden 

~urvallisuuspoliittisten vaikutusten arvioinnissa, erityi

sesti pitkällä aikavälillä, on syytä olla varovainen. 
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Toisen maailmansodan jälkeistä kansainvälistä järjestelmää 

ovat pitkään luonnehtineet suurvaltojen, Yhdysvaltain ja 

Neuvostoliiton, sekä sotilasliittojen - Euroopassa NATOn ja 

Varsovan liiton - vastakkainolo ja voimapoliittinen kilpai

lu. Kilpailun ja sen mukanaan tuoman sotilaspoliittisen jän

nityksen seurauksena varustelu on jatkunut sekä määrällisenä 

että laadullisena vuosikymmenien ajan. Vaikutuksiltaan se on 

raskaasti kohdistunut Eurooppaan. 

Vaikka ·sodan jälkeen syntynyt sotilaallis~poliittisten suh

teiden rakenne Euroopassa on säilynyt vakaana, on kansainvä

listen suhteiden ilmapiiri huomattavastikin vaihdellut. 

Liennytyksen ajanjaksot ovat aiemmin jääneet suhteellisen 

lyhytikäisiksi. Toisaalta kansainväliseen järjestelmään on 

sekä maailmanlaajuisesti että alueellisesti syntynyt yhä 

enemmän yhteistyörakenteita, niin että kylmän sodan alkuvai

heiden jyrkkä kaksinapaisuus on menettänyt merkitystään. Sa

mansuuntaisest1 on vaikuttanut uusien taloudellis-poliittis

ten voimakeskusten synty. 



6 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssiin 1970-luvun 

puolivälissä kohdistuneet odotukset eivät kaikin osin toteu

tuneet, vaan vuosikymmenen lopulta lähtien ajauduttiin ki

reään kansainväliseen tilanteeseen, jolle luonteenomaisia 

olivat kärjistyneet suurvaltasuhteet, voimakas ja monimuo

toinen asevarustelu, aseidenriisuntapyrkimysten vaikeutumi

nen sekä useiden alueellisten kriisien ja aseellisten selk

kausten kärjistyminen eri puolilla maailmaa. Näiden tekijöi

den kielteinen vaikutus ulottui myös Euroopan tilanteeseen, 

vaikka toisaalta ETYK-prosessi jatkuikin ja sen aikaisemmat 

tulokset lievensivät kriisin vaikutuksia maanosassamme. 

Suurvaltajohtajien huippukokous vuonna 1985 Genevessä näyt

tää muodostuneen käännekohdaksi tässä kehityksessä. Tuolloin 

kirjattiin yhteisymmärrys ydinsodan hylättävyydestä ja vält~ 

tämättömyys estää myös muunlaiset sodat, elvytettiin asei

denriisuntaneuvottelut, ryhdyttiin parantamaan suurvaltojen 

kahdenvälisiä suhteita ja neuvottelemaan alueellisten krii

sien ratkaisemismahdollisuuksista. Suurvaltojen eri kysymyk

sistä tämän jälkeen saavuttama poliittinen yhteisymmärrys ja 

niiden jatkuva huipputason yhteydenpito ovat vakauttaneet 

kansainvälistä tilannetta ja parantaneet poliittista ilma

piiriä. 

Viime vuosina tämä suurvaltojen yhteisymmärrykseen perustuva 

kansainvälisen tilanteen olennainen parantuminen on johtanut 

merkittäviin tuloksiin. Suurvaltojen sopimuksin tai myötä

vaikutuksella on parin viime vuoden aikana voitu lieventää 

tai purkaa jcitakin alueellisia kriisejä niin Kaakkois-
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Aasiassa, Lähi-Idässä, eteläisessä Afrikassa kuin Keski-Ame

~ikassakin. Vaikka suurvaltojen rooli näissä pyrkimyksissä 

on ollut merkittävä, se ei ole ollut sinänsä riittävä, vaan 

myös alueellisten konfliktien osapuolten tahto poliittisiin 

ratkaisuihin sekä YK:n panos ovat olleet välttämättömiä. 

Parantuneessa kansainvälisessä ilmapiirissä myös Euroopan 

turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi on saanut uutta vauh

tia ja aiempaa konkreettisempaa sisältöä. Lähes kaksikymmen

tä vuotta jatkuneena monimuotoisena ja -tasaisena neuvotte

luprosessina siitä on selvästi jo sellaisenaan tullut eu

rooppalaista turvallisuusjärjestelmää vakiinnuttava tekijä. 

Ajoittaisista vastoinkäymisistä huolimatta ETYKin viime vuo

sien tulokset ja kokemukset vahvistavat prosessin kasvumah

dollisuuksia. 

Wienin seurantakokouksen tuloksena Helsingin päätösasiakir

jan perinteiseen "korijakoon" on tullut inhimillisen ulottu

vuuden osalta lisää sisältöä, taloudellisen yhteistyön alal

la on päästy ensimmäisen kerran yhteisymmärrykseen seuranta

tapahtumista ja sotilaallisen turvallisuuden osalta ovat 

käynnistyneet luottamusta ja turvallisuutta lisääviä ns LTL

toimia koskevat neuvottelut. Lisäksi 23 liittokuntiin kuulu

van jäsenmaan neuvottelut tavanomaisen asevoiman vähentämi

sestä Euroopassa ovat meneillään. Uusien neuvottelujen myötä 

ETYKistä on tullut myös sotilasliittojen välinen yhteistyö

foorumi, mitä ilmentää myös sotilasdoktriineista alkanut 

keskustelu. 



Puolueettomien ja si tout:umattor:1iem. maiden rool.i ETYKissä on 

elkuvai.h~ista lähtien ollut tärkeä. Yhtäältä ETYK on ollut 

n.iil.1(0 ainutlaatuinen tilaisuus niiden omien näkemysten 

&UJittämiseen. Toisaalta ne ovat myös kyenneet muotoilemaan 

eri ryhmittymien näkökantojen välisj_ä kompromisseja, joiden 

pohjalta on s1 tten voitu vj_imeistellä konsensuspäätökset •. 
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ETYK-prosessissa muutosten vauhti on vuodesta 1986 ollut lu

paava maaliskuussa 1992 alkavan seurantakokouksen kannalta. 

Jo ennen vuotta 1992 mahdollisesti koollekutsuttavan ETYK

huippukokouksen tehtäväksi on esitetty eurooppalaisessa po

liittisessa järjestelmässä tapahtuneiden muutosten monenkes

kinen käsittely, jotta muutokset eivät vaikuttaisi kieltei

sesti vakauteen. Näin ETY-prosessista on tullut turvalli

suuspoliittisesti tärkeä hallitun muutoksen väline, ja se 

arvioidaan nyt eri tahoill~ merkitykseltään myönteiseksi 

yksimielisemmin kuin koskaan aiemmin prosessin aikana. 

Talouden alueella yleiseurooppalaista yhteistyötä vauhdik

kaammin on edelleen kehittynyt alueellinen integraatio, eri

tyisesti Euroopan yhteisön piirissä. EY on ilmoittanut pyr

kivänsä sisäisten markkinoiden toteuttamiseen vuoden 1992 

loppuun mennessä: tavaroiden, ihmisten, pääoman ja palvelui

den vapaaseen liikkuvuuteen. Samanaikaisesti EY:n ja EFTAn 

yhteistyötä koskevat neuvottelut ovat tiivistyneet. Pyrki

myksenä on eurooppalaisen talousalueen luominen. 
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Ne.u,rostoJ..i .. ~ ton ja mu.lden Itti-Eur,:>opan maidfm talouden kriisi 

va.ikeuttaa yhtääl·\;ä näiden maiden yhteiskuntapol.ii ttisten, 

·t:!::loudf:'.llisten ja ympäristökysymysten ratkaisemista ja toi-

19Bfi,1 ·ta heikentää niiden mahdollisuuksia integroitua muun 

maailman talouteen. Näyttää ilmeiseltä, että itäisen Euroo

pan taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin 

paitsi syvällisiä yhteiskunnallisia uudistuksia myös laaja

mittaista läntistä talousapua ja investointeja. Tässä tilan

~eessa Neuvostoliitto ja Itä-Euroopan maat pyrkivät kehittä

mään suhteitaan Länsi-Euroopan taloudellisiin järjestöihin 

EY:hyn ja EFTAan. Itä-Euroopan poliittiset muutokset helpot

tavat taloudellis-teknistä ja ympäristöyhteistyötä, ja sa

malla korostaessaan yhteisiä huolia, tarpeita ja intressejä, 

lujittavat käsitystä yhteisestä turvallisuudesta. 

EY:n syvenevään yhteistyöhön liittyy myös pyrkimys poliitti

seen yhteisöön. Tähän mennessä se on ilmennyt erityisesti 

ulkopoliittisen yhteistyön ja koordinoinnin lisääntymisenä. 

Ajoittain keskustelussa nostetaan esille myös puolustuspoli

tiikkaa koskeva yhteistyö, mutta siitä vallitsee edelleen 

erilaisia näkemyksiä. Toisaalta yhteisömaat niin halutessaan 

voivat eriyttää puolustuspoliittisen yhteistyön Länsi-Euroo

pan unionille WEU:lle. 

EY:n laajeneminen ja voim:l,.stuminen on luomassa maailman suu

rimmat yhtenäiset markkinat, ja yhteisön kilpailuasema suh

teessa Yhdysvaltoihin ja Japaniin vahvistuu. Yhteisön sisäl

lä vallitsee kuitenkin erilaisia käsityksiä integraation lo

pullisista tavoitteista ja ehkä ennen kaikkea kansallisval

tioiden suhteesta yhteisöpäätöksentekoon. 
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Kokona.:i.skuva käy vaikeammaks i hahmottaa otettaessa huomioon 

pyrklm7/ :S l aajaan e u rooppalai seem talousalueeseen sekä tarve 

rakentaa yhteistyösuhteet Itä-Euroopan maihin ja yleiseu

rooppalaisen talousyhteistyön kehittäminen. Ilmeistä kuiten

kin on, että EY:llä tulee jatkossakin olemaan keskeinen muu

tosprosessin vetäjän rooli. Länsi- ja Itä-Euroopan taloudel

liset kehityserot luovat epävakautta, mikä toisaalta koros

taa yleiseurooppalaisen talousyhteistyön tarvetta. 

Viime vuosien suurten muutosten ja turvallisuuspoliittisen 

keskustelun vauhdittajana on ollut Neuvostoliiton sisäinen 

muutos, avoimuuspolitiikka ja uusi ulkopoliittinen ajattelu. 

Tämä on selvästi lisännyt luottamusta Neuvostoliiton ja län

simaiden välillä sekä avannut niiden välistä vuoropuhelua. 

Se on tehnyt mahdolliseksi kansallisia uudistumisprosesseja · 

sekä Neuvostoliiton sisällä että Itä-Euroopassa. Vaikea ta

loudellinen tilanne sekä Neuvostoliitossa että näissä maissa 

on tehnyt välttämättömäksi yhteiskunnalliset muutokset ja 

vauhdittanut niitä, mikä on mullistanut myös sodanjälkeisen 

ajan poliittisia rakenteita. ~ansallisuuspyrkimysten voimis

tuminen on toisaalta johtanut paikoittain kansallisten ris

tiriitojen kärjistymiseen ja valtioiden sisäisiin aseelli

siinkin yhteenottoihin. 

Yleinen poliittinen ilmapiiri Euroopassa kehittyy myöntei

sesti ja sodan todennäköisyys on pienentynyt. Suuret yhteis

kunnalliset, taloudellis-poliittiset ja kansalliset muutok

set ovat kuitenkin nostaneet esiin monenlaisia uusia epävar

muustekijöitä. 
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2,. SO'l'ILASPOLII'l"l'INSN MUUTOS 

Euroopan sotilaallisen tilanteen kehittymisestä tehtyihin 

arvioihin on viime vuosina voimakkaasti vaikuttanut aseiden 

riisuntaneuvotteluissa tapahtunut edistyminen. Erityisesti 

kokemukset Tukholmassa vuonna 1986 sovituista luottamusta j 

turvallisuutta lisäävistä LTL-toimista - sotaharjoitusten 

ennakkoilmoituksista ja tarkkailusta sekä paikalla tapahtu

vista tarkastuksista - ovat olleet kauttaaltaan myönteisiä. 

Tukholman sopimus on merkittävästi lisännyt sotilaallisten 

toimintojen avoimuutta ja ennustettavuutta Euroopassa. 

Tukholman LTL-toimet olivat ratkaiseva edistysaskel, josta 

saatuja kokemuksia voitiin käyttää hyväksi keskimatkan ydin 

aseita koskevassa vuoden 1987 INF-sopimuksessa. Sopimuksen 

mukaisesti kaikki Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton hallussa 

olevat maasta laukaistavat keskimatkan ydinohjukset poiste

taan laukaisualueiltaan ja tuhotaan. Tämän lisäksi sopimus 

sisältää pitkälle meneviä valvonta- ja tarkastustoimenpitei 

tä, joista osa suoritetaan paikan päällä aseita tuottavien 

tehtaiden porteilla, ohjusvarastoissa ja ohjusten tuhoamis

paikoilla. Sopimuksen toteuttamisesta saadut käytännön koke 

mukset ovat osoittautuneet myönteisiksi erityisesti todenta 

misen alueella. Vaikka sopimuksella ydinaseiden kokonaismää 

rä pieneneekin vain vähän, oli kyseessä merkittävä päänavau 

ydinaseriisunnan alalla. Sopimuksen myönteinen poliittinen 

vaikutus on ollut tunnistettavissa niin Euroopassa kuin 

suurvaltojen välisissä suhteissakin. 



Jo e&&'trutettu_jen tulos~~fm lisäksi on myös käynnissä oleviss 

nse.ideuriisuntane votte.luiss,"l kirjattavissa edistymistä. 

·~r.Jä ,·. i;tvalla.t ja Neuvo.stoliitto ovat Geneven START-neuvotte

luissa jo periaatteellisella tasolla luonnostelleet sopimuk 

sen, jonka tarkoituksena on vähentää strategisia ydinaseita 

huomattavasti, mm raskaita ballistisia ohjuksia puoleen ny

kyisistä määristä. 

Keskusteluja kaikkien ydinasekokeiden kieltämisestä on käyt 

YK:n aseidenriisuntakomiteassa Genevessä, mutta itse neuvot 

teluja ei vielä toistaiseksi ole päästy aloittamaan. Lisäks 

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat neuvotelleet ydinkokeita 

rajoittavien vuodelta 1974 peräisin olevien ns kynnyssopi

musten voimaansaattamisesta. 

Pohjolan olemassa olevan ydinaseettomuuden varmistaminen on 

edelleen ajankohtainen kysymys. Vuonna 1987 perustettu yh

t~ispohjoismainen virkamiestyöryhmä tutkii edelleen ydin

aseettoman vyöhykkeen edellytyksiä Pohjolassa osana pyrki

myksiä aikaansaada liennytystä ja aseidenriisuntaa Euroopas 

sa. 

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valmistumisesta lähitule

vaisuudessa on niin ikään olemassa toiveita. 

ETYK-prosessin puitteissa Wienissä 1989 käynnistyneet asei

denriisuntaneuvottelut ovat Euroopan turvallisuuden kannalt 

keskeisiä. Tukholman kokouksessa 1986 saavutettu läpimurto 

LTL-toimien kehittämisessä ja erityisesti tarkastuksista so 

piminen loivat edellytykset siirtymiselle neuvottelemaan 



LTL•--toimien lisä.ksj myös va:csinaisL;:ta aseidenriisuntatoi

mista Euroopassa. 
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Wienin neuvotteluissa kaikkien 35 ETYK-maan kesken käytävien 

LTL-neuvottelujen tehtävänä on laatia ja hyväksyä joukko 

toisiaan täydentäviä LTL-toimia, joiden tarkoituksena on vä

hentää sotilaallisen yhteenoton vaaraa Euroopassa. 23 NATOn 

ja Varsovan liiton maan kesken käytävien tavanomaisia ase

voimia koskevien ns TAE-neuvottelujen tavoitteena taas on 

lujittaa vakautta ja turvallisuutta asevoiman nykyistä alem

malla tasolla, eliminoida turvallisuuden kannalta haitalli

set eroavuudet sekä poistaa osapuolilta kyky toteuttaa yllä

tyshyökkäys ja ryhtyä laajamittaiseen hyökkäykselliseen toi

mintaan. 

TAE-neuvottelujen toimeksiannossa esitettyihin tavoitteisiin 

pyritään asevoimaan kohdistettavien vähennysten, rajoittei

den, uudelleenryhmitysten, yhtäläisten kiintiöiden ja eri

laisten liitännäistoimien avulla. Neuvottelujen kohteena 

ovat maalle sijoitetut tavanomaiset asevoimat sekä niiden 

aseistus ja kalusto. Kaksoiskäyttöiset asejärjestelmät eli 

ne aseet, joilla voidaan laukaista tai saattaa maaliin myös 

ydinräjähteitä kuuluvat neuvottelujen piiriin. Sen sijaan 

itse ydinräjähteet tai kemialliset taisteluaineet eivät ole 

neuvottelujen asialistalla. Samoin toimeksiannon ulkopuolel

le on rajattu merivoimat. 

TAE-neuvotteluissa pyritään vähentämään sotilasliittojen Eu

rooppaan sijcittamia taistelupanssarivaunuja, panssaroituja 

taisteluajoneuvoja, tykistöä, taistelulentokoneita, taiste-
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luhelikoptereita ja sotilashenkilöstöä. Tällä hetkellä pöy

dällä olevien sopimusluonnos·ten toteutuminen merkitsisi 

Atlantilta Uralille ulottuvalla sovellutusalueella olevien 

asejärjestelmien ja henkilöstön voimakasta supistamista. 

Määrällisesti supistukset kohdistuisivat ensisijassa Varso

van liiton maihin, joiden ylivoima on useimpien yllä luetel

tujen asekategorioiden kohdalla huomattava. Esimerkiksi Var

sovan liiton maiden hallussa olevien taistelupanssarivaunu

jen lukumäärä vähenisi vajaaseen puoleen nykyisestä määrästä, 

Pöydällä olevien sopimusehdotusten toteutuessa sovellutus

alueelle jäisi kuitenkin jäljelle yhteensä 40 000 taistelu

panssarivaunua, lähes 60 000 panssaroitua taisteluajoneuvoa, 

noin 40 000 tykkiä, noin 10 000 taistelulentokonetta ja ne

lisentuhatta taisteluhelikopteria. Varso~an liiton voimassa: 

olevan virallisen ehdotuksen mukaan molemmilla liittokunnil

la saisi koko sovellutusalµeella olla 1,35 miljoonaa soti

lasta. NATO ei ole esittänyt rajoituksia muille kuin Yhdys

valtain ja Neuvostoliiton oman alueen ulk.opuolella oleville 

joukoille. Sen ehdotuksen mukaan sotilashenkilöstön määrää 

vähennettäisiin siten, että Yhdysvalloilla ja Neuvostolii

tolla saisi olla keskeisessä Euroopassa 195 000 sotilasta. 

Tämän lisäksi Yhdysvalloilla saisi olla Espanjassa, Iso-Bri

tanniassa, Italiassa, Kreikassa ja Turkissa yhteensä 30 000 

sotilasta. Olemassa olevien ehdotusten mukaan aseistuksen ja 

henkilöstön määrää ja sijoittelua säädeltäisiin tarkasti 

erilaisin kiintiöin, kattorajoituksin ja aluesäännöksin. 
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Toistaiseksi neuvotteluissa on päästy sopimukseen ainoastaan 

tykistön määritelmästö. Rci Urnisematt:a ovat edelleen kysymyk

set kaikkien muid~n asekategorioiden määritelmistä, alue

jaosta, varastoista, vakauttavista toimista ja verifioinnis

ta. Tällä hetkellä sopimusluonnoksissa esiintyvät lukumäärät 

ovat alustavia. Myös henkilöstökysymys odottaa ratkaisuaan. 

Poliittinen halu saada aikaan sopimus jo vuoden 1990 aikana 

on kuitenkin suuri, mikä on useaan kertaan todettu niin joh

tavien suurvaltojen huippukokouksissa kuin liittokuntatasol

la. 

LTL-toim.ien vahvistamisen ja edelleen kehittämisen katsotaan 

olevan tärkeä osa ETYK-prosessia. Tämä on erityisen tärkeätä 

sotilasliittojen ulkopuolisille maille, joiden asevoimat 

ovat vain liikekannallepanon kautta aktivoitavissa täyteen 

vahvuuteensa ja siten luonteeltaan puolustuksellisia. Puo

lueettomien ja sitoutumattomien maiden taholta onkin kiinni

tetty huomiota sotilaallisen tiedonvaihdon tehostamiseen ja 

sen ulpttamiseen kaikkiin kolmeen puolustushaaraan. Yllätys

hyökkäyskyvyn omaavat ja laaja-alaiseen hyökkäystoimintaan 

kykenevät sotilasliittojen maavoimien yksiköt ja asejärjes

telmät ovat erityisen huolen kohteena puolueettomien ja si

toutumattomien maiden ehdotuksessa Wienissä. NN-maiden pii

rissä koetaan uhkaavina ilma- ja maihinnousuoperaatiot, joi

hin kohdistuvaa tiedonantovelvoitetta on niin muodoin halut

tu laajennettavaksi. 

Saksan kysymyksen kehitys on tärkeä tekijä myös liittokun

tien sisäisen tilanteen ja niiden välisen suhteen sekä siten 

aseidenriisurnan kannalta. 



Euroopassa ,:'.lvautuneet. aseidfffLC:~.:Lsunta.ndkyrnät vaikuttavat 

suuresti sekä liii tokuntien vtl].iseen että niidAn sisäiseen 
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tilanteeseen. Aseidenriisunnan välittömät ja välilliset vai

kutukset Euroopassa tulevat olemaan ilmeisen kauaskantoiset. 

varsovan liitto on käymässä läpi. syvällistä muutosprosessia, 

jossa sotilaalliset tekijät ovat vain osa kokonaisuudesta. 

Puolustusmenojen aiheuttamat taloudelliset paineet ovat suu

rimmat Neuvostoliitossa, jonka puolustusmenojen bruttokan

santuoteosuus on varsin korkea, eräiden neuvostoarvioiden 

mukaan jopa 15-20 % maan bruttokansantuotteesta. 

Neuvostoliitto onkin ilmoittanut suorittavansa yksipuolisia 

supistuksia puolustusbudjeteissaan ja asevoimissaan sekä 

ryhmittävänsä joukkojaan uudelleen puolustuksellisten pe

riaatteiden mukaan. Vastaavanlainen kehitys on meneillään 

muissa Varsovan liiton maissa. Näiden toimenpiteiden turval

lisuuspoliittinen merkitys on huomattava, vaikka yksipuoli

set leikkaukset eivät ole ratkaisevasti vähentäneet asevoi

mien suorituskykyä. Neuvostoliiton joukkojen poistamisesta 

Tsekkoslovakiasta ja Unkarista on jo periaatteessa sovittu, 

ja joukkojen poistamisesta Puolasta on keskusteltu. 

Uudelleenorganisointi ja yksipuoliset supistpkset johtuvat 

yhtälailla sisäisistä syistä kuin sotilaspoliittisista ta

voitteista. Asevoimien miesmäärän vähentäminen vapauttaa 

työvoimaa ja tavanomaisen puolustusvälineteollisuuden uudel

leensuuntaamisen toivotaan vapauttavan sekä suunnittelu

että tuotantoresursseja kansantalouksien siviilisektorin 
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käyttöön. Lisäksi asevoimien uudelleenorganisoinnin tavoit

teena on nostaa niiden suorituskykyä, karsia liiallista by

rokratiaa ja tehostaa koulutusta. 

Myös läntisessä sotilasliitossa NATOssa aseidenriisuntakehi

tyksellä on tuntuvia vaikutuksia. Tavanomaisten aseiden rii

sunta - vaikka se ensisijaisesti johtaisi Varsovan liiton 

hyökkäyksellisen voiman vähentämiseen ja sitä koskeviin uu

delleenjärjestelyihin - luo Atlantin molemmin puolin painei

ta vähentää Eurooppaan sijoitettuja amerikkalaisia joukkoja. 

Positiivinen neuvottelutulos Wienissä on länsiliiton ehtona 

lyhyen kantaman ydinohjuksia koskevien neuvottelujen aloit

tamiselle. Liittokunnan sisäinen keskustelu lyhyen kantaman 

ydinohjuksista sekä puolustustaakan tasapuolisesta ja oikeu

denmukaisesta jakautumisesta tulee jatkumaan ja todennäköi

sesti kiihtymään. Tätä ennakoi jo se, että Yhdysvaltain puo

lustusbudjetteihin on viime vuosina tehty reaalisia supis

tuksia, ja näin ollen NATOn puolustukseen osoitetut budjet

tivarat · joutunevat Yhdysvaltain kongressissa erityisen 

kriittiseen tarkasteluun. 

Poliittisesti liittokunnat ovat uudenlaisen tilanteen edes

sä. 1980-luvun alun voimakas panostus sotilaalliseen voimaan 

on nostanut esiin sekä idässä että lännessä asevarustelun 

kustannustekijöiden rasitteet ja rajoitteet. Nämä ovat mer

kittävästi vauhdittaneet aseidenriisuntapyrkimyksiä. Varso

van liiton ilmoittama doktriinimuutos, jota luonnehditaan 

asevoimien "puolustuksellisuuteen" ja "riittävyyteen" pe

rustuvaksi, on liennyttänyt vastakohtaisuutta ja muuttanut 

lukkiutuneita sotilaspoliittisia ajatustottumuksia. Tämä on 
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johtanut viholliskuvien laimenemiseen ja myös uhkakuvien 

osittaiseen murenemiseen. Tämä keh~tys on vaikuttanut tuntu

vasti siihen, miten julkinen mielipide suhtautuu asevoimien 

kehittämiseen ja varustelumenoihin niin idässä kuin lännessä. 

Käynnissä olevien aseidenriisuntaneuvottelujen keskeneräi

syydestä johtuu, että niiden vaikutuksia Euroopan turvalli

suuteen on vaikea täsmällisesti arvioida. Mahdollisten sopi

musten poliittinen merkitys ja sitä kautta niiden vaikutus 

liittokuntien välisiin uhkakuviin on huomattava. Voidaan pu

hua muotoutumassa olevasta eurooppalaisesta turvallisuusjär

jestelmästä, jossa varustelun ja asevoimien merkitystä on 

kyetty kaventamaan monenkeskeisin toimin. Pohjolan kannalta 

keskeisimpien neuvottelujen, Geneven START-neuvottelujen ja 

Wienin TAE-neuvottelujen, tämänhetkisen tilanteen pohjalta 

voidaan kuitenkin todeta, että näiden neuvottelujen vaiku

tukset Pohjolan alueella johtavat erisuuntaisiin tulkintoi

hin turvallisuuspoliittisista vaikutuksista. 

On merkkejä siitä, että asevarustelu ei kaikilta osiltaan 

laannu, vaan kanavoituu uusille alueille. Esimerkiksi kaa

vaillun START-sopimuksen asekiintiöiden laskentasäännöt 

näyttäisivät suosivan pommikoneiden ja ilmasta laukaistavien 

risteilyohjusten lisääntyvää käyttöönottoa. Pohjois-Euroopan 

sotilaspoliittiseen tilanteeseen vaikuttavat merivoimat ja 

mereltä laukaistavat pitkän kantaman risteilyohjukset eivät 

kuulu tällä hetkellä START-neuvottelujen piiriin. Mikäli 

suurvaltojen strategisen ydinaseistuksen sisäinen koostumus 

muuttuisi ilmakuljetteisten järjestelmien ja mereltä lau-
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kaistavien risteilyohjusten suuntaan, se lisäisi pohjoisten 

alueiden ilmatilan sotilaallista merkitystä. 

TAB-r1euvottelujen näköpiirissä oleva lopputulos vaikuttaa 

ensisijaisesti keskeiseen Eurooppaan sijoitettuun sotilaal

liseen voimaan. Neuvottelujen tässä vaiheessa, aluetekijöi

den ollessa vielä sopimatta, niiden vaikutuksia Pohjois

Euroopassa ei voida vielä varmasti ennakoida. Ne eivät kui

tenkaan muodostune merkittäviksi. Maasijoitteisen asevoiman 

supistukset tulevat vaikuttamaan varsin vähän sotilasliitto

jen välisiin voimasuhteisiin Pohjolassa. Sen sijaan on mah

dollista, että kun keskeisestä Euroopasta vapautuu siellä 

tapahtuvien supistusten myötä runsaasti kalustoa, tätä ka

lustoa saatetaan siirtää Pohjois-Eurooppaan varastoihin tai 

sillä voidaan korvata alueella olevaa vanhempaa kalustoa. 

Pohjois-Euroopassa on liittokuntien hallussa runsaasti soti~ 

laallista kapasiteettia, ja tarvittaessa sitä on suhteelli

sen nopeasti saatavissa lisää. Se ei lähiaikoina ole oleel

lisesti vähenemässä, vaikka asetelmat saattavatkin käynnissä 

olevan doktriinikehityksen myötä muuttua aiempaa puolustuk

sellisemmiksi. 

Kumpikaan tekeillä olevista sopimuksista ei tulle asettamaan 

rajoituksia aseiden laatukehittelylle. START-sopimusluonnos 

ei sisällä esteitä strategisten aseiden teknisten ominai

suuksien parantamiselle. Tavanomaisten asevoimien suoritus

kyvyn kehittämiselle ei myöskään TAE-neuvotteluissa ole eh

dotettu minkäänlaisia rajoituksia. Molemmissa liittokunnissa 

on nimenomaan todettu suunniteltujen supistusten edellyttä

vän jäljelle jäävien asevoimien taisteluvalmiuden kohotta-
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mista sekä joukkojen J.ii.kkuvuuden, tul:1.voirnan ja koulutuksen 

parantami s-te .• 

Ei ole myöskään syytä jättää vaille huomiota Pohjois-Euroo

pan sotilasmaantieteellisten ja ilmastollisten olosuhteiden 

poikkeavuutta TAE-neuvottelujen kohteena olevasta Keski-Eu

roopan alueesta. Erityisliikkuvuuden omaava kalusto, kevyem

mät asejärjestelmät, kuljetusjärjestelmät, maihinnousuvoi

mat, ilmakuljetusvälineistö, kuljetushelikopterit ja lasku

varjojoukot - vain eräitä esimerkkejä mainiten - ovat poh

joisilla alueilla korostetun tärkeitä. 

Euroopan sotilaalliset muutosnäkymät tarjoavat siis aineksia 

kahdensuuntaisiin johtopäätöksiin. Aseidenriisuntaneuvotte

luissa on lähivuosina odotettavissa merkittäviä tuloksia, 

joiden seurauksena niin Neuvostoliiton kuin Yhdysvaltojenkin 

ydinaseistus samoin kuin Eurooppaan sijoitetut tavanomaiset 

asevoimat tuntuvasti supistuvat nykyisistä vahvuuksista. 

Tässä suhteessa TAE-neuvottelujen lopputuloksella on Euroo

pan turvallisuuden kannalta tärkeä merkitys. 

Aseidenriisuntaneuvottelujen rinnalla eräillä alueilla ase

varustelu kuitenkin jatkuu. Varustelun painopiste siirtyy 

määrästä laatuun ja varustelu ohjautuu asejärjestelmien 

liikkuvuuden lisäämiseen, tulivoimaa voimakkaasti lisäävien 

erilaisten täsmäaseiden kehittelyyn sekä nopean interventio

kyvyn kasvattamiseen: käytettävissä olevilla kansantaloudel

lisilla panoksilla pyritään aikaisempaa tehokkaampaan soti

laalliseen suorituskykyyn. 
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3. JOHTOPÄÄTÖKSET SUOMEN PUOLUSTUSPOLITIIKAN KANNALTA 

suurvaltojen välisissä suhteissa ja Euroopan kehityksessä on 

nähtävissä useita turvallisuuspoliittisesti myönteisiä piir

teitä, jotka vastakkainasettelun lientymisen myötä heijastu

vat myös Pohjolaan. Ydinaseilla on edelleen strateginen mer

kityksensä, vaikka niiden uskottavuus sodankäynnin välineinä 

on ilmeisesti vähenemässä. Sotilaallisissa doktriineissa ol

laan siirtymässä kohti puolustuksellisempaa ajattelua, jos

kin molemmissa sotilasliitoissa edelleen korostetaan puolus

tukseen liittyvän vastahyökkäyskyvyn säilyttämisen merkitys

tä. 

Euroopassa tapahtuneet muutokset ovat kulkeneet myönteiseen 

suuntaan. Toisaalta ne ovat olleet luonteeltaan niin rajuja 

ja nopeita, että niiden jatkokehityksen ennakointi on vai

keata. 

Tehtyjen sopimusten, yksipuolisten supis·tuspäätösten ja neu

votteluehdotusten poliittinen vaikutus on ollut huomattava. 

Silti on todettava, että aseidenriisuntaneuvottelut ovat 

kesken ja niiden tavoitteet vielä pääosin toteutumatta. Va

rustelu jatkuu ja uudella teknisellä materiaalilla korvataan 

määrän supistumista. Aseistuksen yhteenlaskettu tuhovoima ei 

ole vielä merkittävästi vähentynyt. 

Suomen kannalta on merkillepantavaa Pohjois-Euroopan, eri

tyisesti pohjoisten merialueiden korostunut strateginen mer

kitys sekä risteilyohjuksen kehittelyn luoma uhka. Samoin on 



syytä todeta, että suhteellisen kevyt pohjoisiin erityis

olosuhteisiin suunniteltu aseistus ja muu välineistö ei 

tällä hetkellä kuulu minkään aseidenriisuntaneuvottelun 

asialistalle. 
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Suomen turvallisuuspoliittinen asema on vakaa. Omalla ulko

politiikallaan, johdonmukaisesti noudatetulla puolueetto

muuspolitiikallaan ja aktiivisella toiminnallaan mm ETYKin 

puitteissa Suomi on pystynyt vaikuttamaan myönteisesti omaa 

turvallisuuspoliittiseen ympäristöönsä niin Pohjolassa kuin 

laajemminkin Euroopassa. Suomen ja Neuvostoliiton välisellä 

ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopimuksella on ollut 

ja on edelleen tärkeä vakauttava vaikutus Pohjolan tilan

teeseen. 

Suomen turvallisuuspolitiikan tavoitteena on estää maamme 

vetäminen mahdollisen konfliktin osapuoleksi tai muutoin 

ko~fliktin ulottuminen alueellemme. Sotilaalliselta kannalta 

on ratkaisevaa, että naapurivaltiomme ja· myös muut maat 

luottavat kykyymme valvoa ja puolustaa aluettamme. 

Muuttuneessakaan tilanteessa ei yksikään valtio ole asetta

nut kyseenalaiseksi omaa riittävää puolustuskykyään. Asevoi

mien käyttö tai niillä uhkaaminen ovat edelleen mahdollisia 

valtioiden välisissä suhteissa, koska eri aseidenriisunta

toimien jälkeenkin jää jäljelle merkittävä sotapotentiaali. 

Huomioon on otettava myös turvallisuutta uhkaavat kansainvä

liset ristiriidat sekä sotilaallisen voiman käyttö sodan 

kynnyksen alapuolella. 
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Suomen kannalta Pohjois-~Euroopassa on pysyväisluonteisia so

tilasmaantieteellisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat puolus

tuspoli tiikkaami11e. Suomelle strategisesti. tärkeitä alueita 

ovat edelleen Lappi ja Etelä-Suomi sekä koko valtakunnan il

matila. 

Pohjoiset alueet, ennen kaikkea merialueet ja ilmatila, ovat , 

sekä Neuvostoliiton että NATOn kannalta tärkeitä, ja niiden 

merkitys voi lisääntyä, elleivät aseidenriisuntatoimet ulotu 

näille alueille. Kuola on Neuvostoliiton strategisesti tär

kein tukikohta-alue. Pohjois-Norja on NATOn valvonta- ja tu

keutumisjärjestelmän kannalta merkittävä alue. Suomi on poh

joisessa liittoutumien raja-alueella. Sillä on merkitystä 

erityisesti kriisitilanteissa sekä maa-alueen että erityi

sesti ilmatilan puolustuksen kannalta. 

Etelä-Suomi on valtakuntamme haavoittuvin alue, jossa si

jaitsevat väestön ja tuotantoelämän pääosa ja pääkaupunki. 

Etelä-Suomeen rajautuvilla alueilla sijaitsevat myös Neuvos

toliiton tärkeä suurkaupunki Leningrad sekä Ruotsin pääkau

punki Tukholma. Alueeseemme rajautuu niinikään Itämeri, joka 

kaupan väylänä ja eri liittokuntien ja puolueettomien maiden 

intressien kohtaamisalueena säilyttää merkityksensä Euroopan 

painopistesuunnan sivustalle. On mahdollista, että Euroopan 

turvallisuustilanteen muuttuminen lisää It~meren alueen mer-

kitystä. 

Myönteisestä aseidenriisuntakehityksestä huolimatta Euroop

paan jää vielä huomattavat määrät joukkoja ja aseistusta. 

Suomen turvallisuuden takaamiseksi ja koko valtakunnan puo
• 
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lustamiseksi on edelleen ylläpidettävä riittävää puolustus

kykyä. Sen mitoittaminen ja kehittäminen riippuu Suomen tur

vallisuuspoliittisesta ympäristöstä . Euroopassa tapahtuvat 

muutokset vaikuttavat luonnollisesti tällaiseen tarkaste

luun, mutta johtopäätökset on tehtävä pitkäaikaisten, kestä

vien kehityssuuntien perusteella. 

Suomen puolustuskyvyn on oltava sellainen, että kykenemme 

sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, hallitsemaan 

erilaisia kriisitilanteita sekä estämään eritasoiset soti

laalliset toimenpiteet maatamme vastaan taikka maa- ja 

vesialuettamme tai ilmatilaamme hyväksi käyttäen. 

Suomen ja Ruotsin puolueettomuus sekä näiden maiden uskotta

va puolustuskyky on laajalti nähty Pohjolan vakautta lisää

vinä tekijöinä. Suomen puolustuspolitiikka perustuu pitkä

jänteiseen suunnitteluun ja puolustusvoimien tehtävien ja 

suoritevaatimusten harkittu~n arviointiin. On tärkeää, että 

muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa Suomen puolustuspo

litiikka · säilyy ennustettavana. 

• 


