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Arvoisat kuulijat! 

 

Esitykseni otsikkoon ”Veteraanisukupolvi ulkopolitiikan puristuksessa” sisältyy tietty ennakko-

olettamus, jonka oikeutusta pyrin seuraavassa arvioimaan. Otsikko olettaa, että sodissa taistellut 

veteraanisukupolvi joutui Suomen harjoittaman ulkopolitiikan, Paasikiven – Kekkosen linjan, ja 

erityisesti Suomen herkkien idänsuhteiden takia suomalaisessa yhteiskunnassa puristuksiin. Loiko 

sodan lopputulos tilanteen, jossa ase kädessä Neuvostoliittoa vastaan taistelleet veteraanit koettiin 

ulkopoliittisesti jollain tapaa kiusallisiksi? Otsikkoni on selvästi linjassa seminaarissa myöhemmin 

kuultavien filosofian tohtori Katja-Maria Miettusen ja yliopistonlehtori Tiina Kinnusen esitysten 

otsikoiden kanssa: veteraanipolvi oli ulkopolitiikan puristuksessa, 1960-luvulla se joutui radikaalien 

arvostelun kohteeksi, kunnes 1980-luvulla veteraanien arvostus nousi.    

 

Epäilemättä on niin, että ainakin osa veteraanipolvesta on kokenut Suomen sotienjälkeisen 

kansainvälisen aseman, ja erityisesti maamme idänsuhteiden, vaikuttaneen sillä tavoin, että 

veteraanit eivät saaneet Suomessa ansaitsemaansa arvonantoa ja joutuivat sillä tavoin myös 

ulkopoliittisista syistä paitsioon. Tämän käsityksen mukaan Suomen harjoittama ulkopolitiikka 

vaati tai edellytti sitä, ettei veteraanien sotavuosina antamaa uhria voitu, saatu tai haluttu riittävästi 

Suomessa arvostaa. Samaa sukua tämän ajatuksen kanssa on käsitys, jonka mukaan veteraanit ovat 

kokeneet joutuneensa 1960-luvulla nuorten radikaalien syytösten, jopa pilkan kohteeksi. 

 

Olen vakuuttunut siitä, että ainakin osa veteraaneista on kokenut asemansa noin ja että tuo kokemus 

on vilpitön ja aito, ja sellaisena se on myös tuotu esiin. Haluan korostaa, että historiaan kohdistuvan 

muistin, muistamisen ja ihmisten historiakäsitysten tutkijana suhtaudun veteraanien ilmaisemaan 

mielipiteeseen vakavasti. Sillä täytyy olla perusteensa, joita olisi syytä selvittää. 

 

Ottamatta vielä kantaa siihen, mitä nuo perusteet voisivat olla, haluan nostaa esiin asian, jota ei 

myöskään ole syytä tällä kohtaa sivuuttaa. Havaintoni nimittäin on, että aivan samalla tavalla kuin 

veteraanipolven kokemukset joutumisesta radikaalien hampaisiin, myös väitteet heihin 

kohdistuneista ulkopoliittisista paineista nousivat esiin vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 

1990-luvun alussa. Samalla kun veteraanit kertoivat heihin 1960- ja 1970-luvulla kohdistuneista 

paineista he toivat voimakkaasti esiin sen, että he ensi kerran vasta 1990-luvulla kokivat saavansa 

kaipaamaansa arvostusta nuoremmilta sukupolvilta ja laajemminkin suomalaiselta yhteiskunnalta. 

Veteraanien uuden arvostuksen airueksi kohosi jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. Hänen 

konstailematon puhetapansa ja rehellinen, puhtaan sinivalkoinen isänmaallisuutensa tehosi 

nuorisoon, sotasukupolven lapsenlapsiin, ja teki veteraanien antaman uhrin nuorille 

ymmärrettäväksi.  

 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisissä tunnelmissa Suomessa otettiin muutenkin revanssia kylmän 

sodan aikaisen YYA-Suomen poliittisesta kulttuurista. Uudessa tilanteessa presidentti Kekkosen 

aika alkoi näyttäytyä yhä kielteisemmässä valossa. Itsenäisyytemme 75-vuotisjuhlavuonna 1992 

tasavallan presidentti Martti Ahtisaari kutsui elossa olevat Mannerheim-ristin ritarit 

itsenäisyyspäivänä Linnan juhlille; sellaista ei ollut Kekkosen aikana koskaan tapahtunut. Tässä 



yhteydessä olisi kiinnostavaa tietää, kuinka paljon nimenomaan Neuvostoliiton romahduksen 

aiheuttamat tunnelmat vahvistivat veteraanien tuntoja ja muistikuvia arvostuksen puutteesta ja 

olosta ulkopolitiikan puristuksessa.   

 

Luotettavaa tutkimustietoa siitä, miten veteraanit arvostuksensa 1960- ja 1970-luvulla kokivat, ei 

valitettavasti ole, eikä sitä enää puoli vuosisataa myöhemmin voida mitenkään enää saadakaan. 

Epäilemättä monet veteraanit muistavat kokeneensa asiat juuri tuolla tavoin painostavina, mutta 

aikalaislähteitä asiasta on erittäin vaikea löytää. Arvostuksen puutteesta tai ulkopoliittisista 

rasitteista ei 1960- ja 1970-luvulla haluttu julkisuudessa keskustella. Jos tuollaisia tuntoja oli, niistä 

vaiettiin visusti. Vaikenemisen kulttuuri liittyi kiinteästi suomettumiseksi kutsuttuun ilmiöön, ja 

siitä on esimerkkejä monilta elämänaloilta etenkin 1970-luvulta. Tarkemmin sanoen tässä 

vaikenemisessa kyse oli suomalaisten ns. itsesuomettumisesta; kipeistäkään epäkohdista ei haluttu 

pitää meteliä, jotta itänaapuria ei turhan päiten ärsytettäisi. Vielä pitemmälle tämä itsesuomettumien 

meni siinä, että itänaapurin todellista tai usein vain kuviteltua tahtoa käytettiin hyväksi Suomen 

sisäisessä valtapelissä, ”Moskovan korttina” ja ”maan tapana”.   

 

Ennen kuin ryhdyn lähemmin tarkastelemaan veteraanien kokemuksia ulkopolitiikan puristuksessa, 

täsmennän eräitä käsitteitä. Veteraanit, kun tarkoitetaan kaikkia Suomen asevoimissa 1939–1945 

taistelleita miehiä ja heidän elämäänsä ja asemaansa sotien jälkeisessä suomalaisessa 

yhteiskunnassa, eivät tietenkään olleet mikään yksi ja yhtenäinen ryhmä. Sellainen heistä on entistä 

enemmän tullut vasta vanhuusiässä, sitä mukaa kun veteraanien rivitkin ovat harvenneet. 

Jatkosodan – tai Lapin sodan – päättymisestä 1944/45 aina 1980-luvulle asti veteraanit olivat 

aktiivisessa työelämässä mukana olleita, kaksi-, kolmi-, neli- ja viisikymppisiä suomalaisia miehiä; 

he toimivat kukin omassa ammatissaan, heillä oli omat harrastuksensa ja he äänestivät vaaleissa eri 

puolueita oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Veteraanien järjestäytymisen historia, 

kahden rinnakkaisliiton muodostuminen siten, että Suomen Sotaveteraanien liitto perustettiin 1957 

ja Rintamaveteraanien liitto 1964, kuvastaa sitä, etteivät veteraanien yhteiskunnalliset taustat ja 

katsomukset olleet suinkaan yhdenmukaiset. Vaikka veteraanijärjestöt ovat nykyään jo päässeet 

yhteisen katon alle, puhuisin tietyllä varovaisuudella veteraaneista kollektiivisena ryhmänä, ja sama 

pätee tietysti myös heidän mielipiteittensä arviointiin. 

 

Kun tarkastellaan Suomen ulkopolitiikkaa sotien jälkeisinä vuosikymmeninä, määräävä tekijä oli 

jatkosodan lopputulos, jonka kauaskantoisin seuraus oli Pariisin rauhansopimuksen ohella 

huhtikuussa 1948 solmittu Suomen ja Neuvostoliiton sopimus Ystävyydestä, Yhteistoiminnasta ja 

keskinäisestä Avunannosta (YYA). Arvoisat kuulijat ovat hyvin perillä tuon sopimuksen sisällöstä 

ja vaikutuksista Suomen kansainväliseen asemaan. Suomessa korostettiin sopimuksen kahta 

ensimmäistä eli Y-kirjainta ja koetettiin saada siitä toisesta Y:stä eli yhteistoiminnasta 

mahdollisimman paljon taloudellista hyötyä. Neuvostoliitolle tärkein oli kuitenkin viimeinen kirjain 

eli A. Sille YYA-sopimus oli nimenomaan sotilassopimus, joka kriisitilanteessa kytki Suomen 

Neuvostoliiton etupiiriin. Suomessa ei ehkä aina täysin ymmärretty tätä sotilaallista ulottuvuutta, 

mutta Neuvostoliitolle se oli tärkeä, koska sehän oli ainoa sotilaallinen järjestely yli tuhat kilometriä 

pitkällä Suomen vastaisella rajalla. 

 

YYA-sopimus oli Suomelle toisen maailmansodan kauaskantoisin seuraus, vaikka toki Karjalan 

menetys ja sotien kaatuneet ja haavoittuneet olivat inhimillisistä uhreista raskain. YYA-

sopimukseen kirjattu Saksan tai sen kanssa liitossa olevan maan sotilaallinen uhka tuli 

”rangaistuksena” siitä, että Suomi oli 1941 ryhtynyt Hitlerin Saksan rinnalla hyökkäyssotaan 

Neuvostoliittoa vastaan. Mutta YYA-sopimuksen Saksa-artikla oli ainoa muistutus Neuvostoliiton 

taholta tästä; muilta osin se ei asettanut Suomea vastuuseen Saksan sodanpäämäärien 

palvelemisesta. 



 

Minulla on se käsitys – en tosin ole asiaa tutkinut – että Neuvostoliitto ei järjestelmällisesti 

syyllistänyt suomalaisia rintamamiehiä siitä, että nämä olivat taistelleet ase kädessä heitä vastaan ja 

tehneet sen vieläpä fasistisen Saksan liittolaisina. Kun venäläiset arvostivat omia Suuren 

Isänmaallisen Sodan sankareitaan, he antoivat tunnustusta myös urhoollisille vastustajilleen. 

 

Yleisesti ottaen rintamamiehistä ei muodostunut Suomelle sellaista ulkopoliittista rasitetta, että 

voitaisiin puhua heidän joutuneen ulkopolitiikan puristukseen. Neuvostoliitto vaati 

välirauhansopimuksen nojalla myös 1940 perustetun Suomen Aseveljien liiton lakkauttamista ja 

luki sen ns. hitleriläismielisiin järjestöihin. Lakkauttamine tapahtui tammikuussa 1945. 1950- ja 

1960-luvulla perustettuihin veteraanijärjestöihin Neuvostoliitto suhtautui korrektisti. Käsittääkseni 

vasemmistoa ja keskustaa lähellä ollut Rintamaveteraanien liitto oli sille mieluisampi kuin 

Sotaveteraanien liitto. Suomen omassa sisäpoliittisessa pelissä sen sijaan esimerkiksi SKP aika 

ajoin hyökkäsi Sotaveteraanien juhlatilaisuuksia ja paraateja vastaan ulkopoliittisiin syihin vedoten. 

 

Suomen ulkopolitiikan johto oli 1950-luvulta 1980-luvun alkuun suvereenisti tasavallan presidentti 

Urho Kekkosen hallinnassa. Hän edellytti ulkopoliittisen linjansa vakauden ja uskottavuuden 

vakuudeksi sisäpoliittista konsensusta. Sen nimissä hän käytti myös ulkopolitiikan korttia 

pitääkseen vastustajansa kurissa ja nuhteessa. Tähän kategoriaan kuuluvista Kekkosen operaatioista 

merkittävin on kokoomuspuolueen asettaminen ns. yleisiin (lue ulkopoliittisiin) syihin vedoten 

1960-luvun alkupuolella hallituspaitsioon, joka päättyi vasta hänen seuraajansa Mauno Koiviston 

kaudella 1987.  Veteraanipolvea vastaan Kekkonen ei ulkopoliittista korttia käyttänyt. Yleisesti 

ottaen hän ei ainakaan julkisesti osoittanut veteraaneja kohtaan erityisen suurta kunnioitusta. 

Kahdesta veteraanijärjestöstä Kekkosen sympatiat olivat epäilemättä enemmän Rintamaveteraanien 

liiton kuin Sotaveteraaniliiton puolella.    

 

Muutamaan otteeseen presidentti Kekkonen esitti sotavuosien historiasta tulkintoja, joiden takia 

ainakin osa veteraaneista varmasti pahoitti mielensä. Puhuessaan Suomi-Neuvostoliitto -seuran 30-

vuotisjuhlassa lokakuussa 1974 presidentti aprikoi, olisiko talvisota voitu välttää. Hän tuli siihen 

tulokseen, että se olisi ollut mahdollista, mikäli Suomen ulkopoliittinen johto olisi 1930-luvulla 

ymmärtänyt paremmin itänaapurin intressejä ja pyrkinyt rakentamaan luottamusta maitten välille. 

Näin olisi vältytty sotien aiheuttamilta uhreilta. Kekkosen puhe oli ilmeisesti tarkoitettu 

ensisijaisesti Neuvostoliiton johtajien kuultavaksi ja se oli osa hänen käymäänsä kampanjaa 

luottamuksen lujittamiseksi. Siihen liittyen Kekkonen kutsui tunnustuksen saamista Suomen 

itsenäisyydelle vuoden 1917 viimeisenä päivänä bolsevikkihallitukselta ”Leninin lahjaksi”.  

 

Kaikkiaan on vaikeaa löytää perusteita sille, että veteraanipolvi olisi ollut Suomen ja Neuvostoliiton 

suhteiden takia puristuksessa. Myös veteraanien arvostus oli suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti 

ottaen heti sotien jälkeen varsin suuri. Oikeastaan veteraanit olivat itse suomalainen yhteiskunta, 

sen keskeinen voimavara ja rakentaja. Veteraanipolven miehet kohosivat kautta linjan ja yli 

poliittisen kentän myös suomalaisen yhteiskunnan johtopaikoille. Sotaveteraaneja olivat niin 

Mauno Koivisto, Päiviö Hetemäki, Väinö Leskinen kuin Aarne Saarinenkin, ja heistä jokainen oli 

avoimesti siitä ylpeä. 

 

Kun tosiasioiden valossa myönnetään, että Suomi taisteli toisessa maailmansodassa tappion 

kärsineellä puolella, oli rintamaveteraanien arvostus meillä silti suhteellisesti korkeampi kuin 

missään muussa vastaavassa maassa. Saksa on tietenkin tunnetuista syistä tässä ääripää; siellähän ei 

vielä tänä päivänäkään voida toiseen maailmansotaan ja sen rintamamiehiin liittää mitään sellaisia 

myönteisiä arvoja kuin esimerkiksi isänmaan puolustaminen tai uhrautuminen sen puolesta. 



Saksassa rintamamiesten taistelu on lähtökohtaisesti pakko nähdä – pelkästään poliittisen 

korrektiuden säilyttämiseksi – yksinomaan kielteisessä valossa. 

 

Suomessa viime sotien muistosta, jonka olennainen osa rintamamiehet ovat, on tullut yksi 

kansakunnan itsetunnon kulmakivistä. Näin ei ole tapahtunut missään muussa hävinneellä puolella 

taistelleessa maassa. Suomalaisten historiatietoisuus on muutenkin kansainvälisesti verraten varsin 

ehjä ja yhtenäinen. Kun Suomea ei miehitetty eikä hävitynkään sodan lopputulos vaatinut jyrkkää 

järjestelmänmuutosta, ei meille jäänyt sellaisia toiseen maailmansotaa liittyviä traumoja, jotka 

jakavat useimpia Euroopan maita, muistettakoon vaikkapa Ranskassa tai Norjassa käydyt 

välienselvittelyt, jotka koskivat kollaboraatiota saksalaismiehittäjän kanssa. 

 

Vaikka Neuvostoliiton historiankirjoitus ei tuntenut sotaa nimeltä talvisota, vaan puhui vain 

”länsivaltojen provosoimista rajaselkkauksista”, joiden takia suomalaiset hyökkäilivät 

Neuvostoliittoa vastaan, Suomessa ei missään vaiheessa luovuttu talvisodan oikeutuksesta. Siitä 

vallitsi yksimielisyys yli poliittisen kentän kokoomuksesta kommunisteihin. 

 

Yhteenvetona haluaisin todeta seuraavaa: olen esityksessäni suhteellistanut veteraanipolven 

mielestäni kuitenkin ihan aitoa kokemusta ja muistia joutumisesta sotien jälkeisessä Suomessa 

sivuraiteelle ja ulkopolitiikan puristukseen. Kansainväliset vertailut tukevat käsitystä, jonka mukaan 

veteraanipolven asemaa ei Suomessa koskaan vakavasti kyseenalaistettu. En toistaiseksi ole 

löytänyt tähän ristiriitaan parempaakaan selitystä kuin sen, että Neuvostoliiton hajoamisen 

aiheuttama ilmapiirin muutos. Se vahvisti selvästi veteraanien muistoja, ja ennen kaikkea se korosti 

eroa Kekkosen Suomen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen Suomen välillä.  

 

 

 

 

 


