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Puolustuspoliittisia näkökohtia.

Puhe Tampereen Suomalaisen Klubin vuosikokouksessa 
26. IX. 1925.

/.  V a ltio llinen  asema ja  puolustusbudjetti.

Se keskustelu, joka t. k. 3 ja 4 p:nä tapahtui edus
kunnassa hallituksen budjettiesityksen johdosta ja 
jota sittemmin samaan sävyyn on" jatkettu varsinkin 
sos.-dem. sanomalehdistössä, on, mitä tulee p u o l u s 
t u s l a i t o k s e n  budjettiin, tehnyt masentavan vai
kutuksen. Ei siksi, että on kehoitettu valtiovarain
valiokuntaa tarkoin harkitsemaan kutakin puolustus
budjetin erää — sehän on valiokunnan velvollisuus 
muutenkin. Huolellinen valtiotalouden hoito ei tieten
kään salli hyväksyttävän menoeriä summamutikassa 
puolustusbudjettiin enempää kuin muidenkaan meno- 
luokkien kohdalle. Mutta masentavan vaikutuksen 
tekee se, kun niissä oloissa, joissa kansamme nyt elää, 
umpimähkäisten vakuuttelujen nojalla tehdään perus
teettomia ja vaarallisia ehdotuksia, ehdotuksia, joiden 
toteuttaminen voi tehdä puolustuksemme tehokkuuden 
kerrassaan kyseenalaiseksi. Yksityiskohtaista, asia
tietoihin perustuvaa puolustusbudjetin arvostelua on 
tuskin nähty ollenkaan, mutta sitä enemmän on kuultu 
vakuuteltavan, että kyllä puolustuslaitostamme voi
daan tuntuvasti supistaa, vaikkapa puoleen nykyises
tään, maan silti joutumatta vaaraan. Siitä taasen, 
mikä tässä keskustelussa olisi oleva ylin määräävä 
näkökohta, nimittäin että Suomi aikoo puolustaa 
itsenäisyyttään ja vapauttaan kalleimpana hyvänään
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ja on valmis — vaikkapa muiden tärkeittenkin tar
peitten kustannuksella — uhraamaan, m i t ä s i i h e n 
on v ä l t t ä m ä t ö n t ä ,  ei tässä keskustelussa vali
tettavasti ole kuultu juuri mitään.

Ne rohkeat väitteet mahdollisuuksista vähentää 
puolustusmenoja ja vastaavasti supistaa puolustus
laitosta siitä, mitä hallitus budjettiesityksessään on 
suunnitellut, joilla väitteillä sanottua esitystä edus
kunnassa tervehdittiin, eivät nähdäkseni voi perustua 
muuhun kuin siihen käsitykseen, että poliittinen ase
mamme on niin turvallinen, ettei meidän tarvitse ottaa 
varsinaisesti lukuun hyökkäyksen uhkaa ainakaan 
näköpiirissämme olevassa tulevaisuudessa. Hra Tanner 
esim. lausui, että puolustuslaitoksessa joukkojen määrä- 
vahvuutta on vähennettävä, että laivastoasiasta ei 
pidä tänä ja tuskinpa vielä ensi vuonnakaan päättää, 
ja että puolustusmenot olisi supistettava jotenkin 
puoleen siitä, mitä hallitus on esittänyt, koskapa »ei 
liene epäilystä siitä, ettei vastedeskin ja ainakin ensi 
vuonna tällä näin supistetulla menosäännöllä voitaisi 
ylläpitää riittävän voimakasta puolustuslaitosta». Hra 
Vennola ilmoitti kannattavansa palvelusajan lyhentä
mistä sotaväessä ja, samoinkuin hra Tannerkin, katsoi 
laivasto-ohjelman voivan jäädä kypsytettäväksi epä
määräiseen tulevaisuuteen. Hra Mantere taas vaati, 
että puolustusmenoja on »tarpeellisessa ja tuntuvassa 
määrässä» supistettava. Nijmä väitteet ja vaatimukset 
isänmaallisten miesten esittäminä eivät ymmärtääkseni 
voi perustua muuhun kuin vuorenvankkaan vakau
mukseen siitä, että meitä ei ainakaan lähivuosina 
mikään vaara uhkaa. Päivänselvältä näyttää, että 
jos asianomaiset johtavat politikot hituisenkaan pitäi
sivät mahdollisuuksien rajoissa olevana, että meitä 
voi uhata hyökkäys, tällaiset väitteet ja vaatimukset 
jäisivät esittämättä.

Bismarck on lausunut sen ajatuksen, että valtio- 
mieheltä ennen kaikkea vaaditaan juuri kykyä arvos
tella, miten muut määrätyissä olosuhteissa tulisivat 
menettelemään. Valitettavasti kokemus osoittaa, 
että tämä ei ole erityisen helppoa, mutta että sensi-
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jaan rakentaminen liian optimistisiin olettamuksiin 
hyvinkin helposti vie perikatoon. Nähdäkseni tässä 
asiassa y k s i  tulevaisuuteen kohdistuva seikka kui
tenkin on selvä, se nimittäin, että samassa mitassa 
kuin me vähennämme puolustustamme, kasvaa ruoka
halu itärajamme toisella puolella ja siis sodanvaa- 
ramme. Tämä varma seikka ei totisesti puhu puolus
tuksen heikentämisen hyväksi! Hra Tannerilla tosin 
näyttää olevan se varmuus, ettei tuo halu käy ylivoi
maiseksi, vaikkapa supistamme 50 %:l!a, ja herrojen 
Vennolan ja Mantereen luottavainen usko on saman
suuntainen, vaikkapa he tuskin uskaltavatkaan seu
rata hra Tanneria 50 %:n rajalle saakka. Omasta puo
lestani en voi antautua tällaisen optimismin valtaan, 
vaan mielestäni meidän on syytä kiittää onneamme, 
jos puolustuksemme edes sen nykyisessä laajuudessa 
varmasti riittää torjumaan kaikkia meihin kohdistuvia 
himokkaita pyyteitä.

En suinkaan tahdo kuvitella, että meitä tällä het
kellä Venäjältä päin uhkaisi välitön vaara, vaikka 
toisaalta Viron kokemukset joulukuun 1 p:ltä viime 
vuonna kehoittavat meitä alituiseen ja keskeymättö- 
mään varovaisuuteen. Myönnettäköön kernaasti, että 
Venäjän politiikan nykyisiin pyrkimyksiin, jotka tar
koittavat päästä säännönmukaisiin väleihin länsi- 
Europan kanssa, ei aiheeton hyökkäys rauhallisen naa
purimaan kimppuun sovellu. Ei sellainen hyökkäys 
myöskään kuulu Venäjän nykyiseen ohjelmaan hank
kia itselleen vaikutusvaltaa kaukaisessa Idässä. Oma 
menettelymme ei myöskään saa eikä voi antaa sel
laisen vaaran syntymiseen aihetta, koskapa se var
maankin tulee eteenpäinkin olemaan tarkassa sopu
soinnussa niiden sopimusten ja sitoumusten kanssa, 
joilla Suomen ja Venäjän välejä viime vuosina on jär
jestetty. Otan myöskin huomioon, mitä usein on esi
tetty siitä, että Venäjä ei Suomen valloittamisella voi 
saavuttaa aivan suuria etuja. Siitä huolimatta se 
rauhallisuus mahdollisiin yllätyksiin nähden Idästä, 
mikä kuvastuu edellä mainituissa lausunnoissa, hyvin
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huonosti soveltuu siihen ankaraan todellisuuteen, jonka 
kanssa olemme tekemisissä.

On nimittäin ensinnäkin huomattava, että vaik
kakaan Venäjä ei voi Suomen valloittamisella saavut
taa ylen suuria etuja, ovat saavutettavissa olevat edut 
sille kuitenkin sen arvoiset, että niiden voittamiseksi 
voi kannattaa yrittää h e i k o n  vastarinnan murta
mista. Sen osoittaa meille riittävästi menneiden aiko
jen historia. Asemaamme on myöskin huonontanut 
se asevarustusten supistus, jota paraikaa pannaan 
toimeen Ruotsissa. Tunnetussa esitelmässään huo
mautti täällä puolustuslaitoksessa asiantuntijana työs
kennellyt englantilainen kenraali Kirke, että Suomi 
ennen merkitsi Venäjälle ponnahduslautaa Ruotsiin 
ja Norjaan päin, ja lisäsi, että »jollei Ruotsi nyt suorita 
sitä kohtalokasta tekoa, että riisuu aseensa, niin ei 
tämä mahdollisuus voi toteutua moneen vuoteen». 
Valitettavasti on kuitenkin Ruotsi ottanut pitkän 
askeleen juuri sellaista menettelyä kohti, jota kenraali 
K. sanoi kohtalokkaaksi. Se on tehnyt aseman Suo
melle entisestään vaarallisemmaksi. Edelleen on huo
mattava, että Venäjä siihen määrään on yllätysten 
maa, ettei mitenkään ole viisasta pitemmäksi ajaksi 
rakentaa niiden suuntaviivojen ja pyrkimysten varaan, 
jotka siellä ehkä tänään vallitsevat —• epävarmoja 
nekin! Jos taas puolustuslaitokseen tehdään sellainen 
leikkaus, jommoista hra Tanner pitää suotavana, tai 
puolustuksemme jätetään alttiiksi esim. niille vaaroille, 
jotka meripuolustuksen puuttumiseen sisältyvät, niin 
nämä ovat seikkoja, joiden vaikutukset tuntuvat 
moniksi vuosiksi eteenpäin. Meidän ei pidä luulla, 
että meidän käy mahdollisesti rakentaa puolustuk
semme uudestaan s e n  j ä l k e e n  kuin hyökkäys 
meitä vastaan jo on tehty. Ennen kaikkea puhuvat 
sitä täydellisen rauhallisuuden tunnetta vastaan, mikä 
huokuu herrojen Tannerin, Vennolan ja Mantereen 
eduskuntapuheissa, se menettely, jota paraikaa nouda
tetaan rajamme takana. Muistettakoon vain, että 
samalla kuin Venäjä kuumeentapaisesti parantaa sota
laitostaan maalla, merellä ja ilmassa, kehittää kaasu-
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tään iskusanoilla v ä l i t y s t u o m i o ,  t u r v a l l i 
s u u s  j a  a s e i s t a r i i s u m i n e n .  Vaikkakin 
pöytäkirja semmoisenaan nähtävästi on haudattu — 
olemmehan kuluneina viikkoina saaneet lukea Gene
vessä pidetyt hautajaispuheet, joista tavanmukaista 
vainajan kiittelemistä ja hänen ansioittensa ylistele- 
mistä ei suinkaan ole puuttunut! — saanee kaikesta 
päättäen pitää varmana, että nuo kolme päämäärää 
eteenkinpäin tulevat sisältymään Kansainliiton rauhan- 
pyrkimysohjelmaan. Mutta niihin nähden on huo
mattava, että ne sisältävät k o k o n a i s o h j e l m a n ,  
j o k a  on m a i n i t u s s a  j ä r j e s t y k s e s s ä  
t o t e u t e t t a v a .  On ensiksi saatava aikaan välitys- 
tuomiomenetelmä kansainvälisten riitain ratkaisemi
seksi ja luotava sellaiset muut turvallisuustakeet, jotka 
riittävät kaikkien hyökkäysten estämiseksi tai joka 
tapauksessa torjumiseksi, ja vasta kun näin uusi mene
telmä kansainvälisten riitain ratkaisemiseksi on saatu 
aikaan ja riittävät keinot ovat käytettävinä jokaisen 
taltuttamiseksi, jonka mieleen voisi juolahtaa koettaa 
ratkaista riitansa muiden kanssa miekalla, niinkuin 
ennen, silloin on asevarustuksia vähennettävä aina 
siihen määrään, mikä on välttämätön yleisen lojaali
suuden ja hyvän rauhallisen järjestyksen takaami
seksi tässä matoisessa maailmassa.

Kun tämä ohjelma, jonka toteuttamisen ensi aske
leet Benespöytäkirjan avulla johtivat vaikeasti peitet
tävään kompastukseen, otetaan huomioon, on selvää, 
että aseistariisumispyrkimykset m e i d ä n  o l o i s 
s a m m e  eivät siitä saa vähintäkään tukea. Se valta, 
jonka taholta meitä vaara uhkaa, ei kuulu Kansain
liittoon, vaan suhtautuu päinvastoin siihen erittäin 
vihamielisesti. Mahdollisuuksista saada aikaan tämän 
vallan kanssa välitystuoiniosopimuksia tai sopia tur
vallisuustakeista silloinkaan, kun niiden aikaansaanti 
Kansainliiton jäsenvaltioiden kesken ehkä siirtyy toivo
musten maailmasta todellisuuteen, ei ole mitään tie
toja. Tähän asti puheenalainen valta on osoittanut 
»rauhanharrastuksiaan» yksinomaan lisäämällä ja paran
tamalla sotilaallisia varustuksiaan, hankkimalla itsel-
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leen mahdollisimman väkevää kannatusta naapuriensa 
omassa keskuudessa ja siten pakoittamalla heitä ole
maan valmiina millaisten yllätysten varalta tahansa. 
Mennä tällaisin edellytyksin toteuttamaan aseista
riisumista alle sen, mikä mahdollisten hyökkäysten 
torjumiseksi on välttämätöntä, on silkkaa kevytmieli
syyttä tai järjettömyyttä, ja sellaisen menettelyn puo
lustaminen vetoamalla Kansainliiton aseistariisumis- 
pyrkimyksiin on sanottujen pyrkimysten asettamista 
päälaelleen seisomaan. Se on nousemista puuhun lat
vasta eikä maasta, mikä menettely ilmassa liitelijäin 
hankkiman runsaan kokemuksen mukaan säännölli
sesti vie siihen, että asianomainen taittaa niskansa, jos 
puu on korkea, niinkuin se tässä tapauksessa varmasti 
on.

Tanskassa suunniteltua samoinkuin Ruotsissa pää
tettyä asevarustusten vähentämistä taasen on kum
massakin maassa perusteltu sillä, että näiden maiden 
asema on sellainen, ettei niiden turvallisuus joudu vaaran
alaiseksi sellaista menettelyä noudattamalla. Ruotsissa 
on nimenomaan viitattu siihen turvallisuuden lisäänty
miseen, joka aiheutuu Suomen tulosta itsenäiseksi 
valtakunnaksi. Ei ole minun asiani arvostella, missä 
määrin aseistariisumisen tai asevarustusten vähentämi
sen puolesta mainituissa maissa esitetty perustelu on 
katsottava paikkansapitäväksi. Täysin varma vastaus 
siihen kysymykseen annetaan vasta silloin, kun kovalle 
ottaa. Mutta missään tapauksessa ei tuo mainittu 
perustelu kelpaa meillä käytettäväksi. Meidän ase
mamme tunnustetaan päinvastoin yleisesti niin vaaran
alaiseksi, meidän tehtävämme länsimaisen kulttuurin 
etuvartiona niin tärkeäksi, että velvollisuutemme pon
nistaa kaikki voimamme itsenäisyytemme säilyttämi
seksi, uhrata puolustuksemme pitämiseksi tehtävänsä 
tasalla k a i k k i ,  m i t ä  s u i n k i n  v o i m m e ,  on 
ilmeinen. Ei pitäisi ainakaan länsimaisen kulttuurin 
ystäväin livertää meille tässä suhteessa nukutuslauluja.

Eivätkä he sitä teekään — mikäli on kysymys ulko
maalaisista. Käsiteltäessä Geneven pöytäkirjaa Pohjois
maiden parlamenttimiesten , kokouksessa Helsingissä


