
Korean sodan heijastuminen puolustuspolitiikkaan 

 

Korean sodasta kesällä 1950 kiristynyt sotilaspoliittinen tilanne pakotti hallituksen 
tarkastelemaan vakavasti puolustusvalmiuden kysymyksiä. Paasikiven päiväkirjat kesän ja 
syksyn 1950 ajalta kertovat hallituksen huolesta mutta myös neuvottomuudesta, kun 
keinoja valmiuden nopeaan parantamiseen ei ollut näkyvillä. 

Heti saatuaan tiedon Korean sodan syttymisestä Paasikivi tilasi muistion kenraali 
Heinrichsilta. Tämä teki sen nopeasti ja viittasi lisääntyneeseen amerikkalaisten 
pommikoneiden muodostamaan ilmauhkaan ja Lounais-Suomen uhanalaisuuteen. 

Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali Sihvo esitti tilanteen johdosta laatimansa 
arviot elokuun puolivälissä tasavallan presidentille. Hän toisti huolensa ilmavalvonnan, 
ilmatorjunnan ja väestönsuojelun heikkoudesta. Nimenomaan ilmavalvonnan 
tehottomuudesta seurasi vaara, että Neuvostoliitto kriisitilanteessa vaatisi oman 
ilmavalvontaverkkonsa työntämistä Suomeen. 

Pari viikkoa myöhemmin kenraali Sihvo toimitti presidentille seikkaperäisen esityksen 
puolustusvalmiuden kehittämistarpeista. Kiireellisenä olisi pitänyt saada poliittiselta 
johdolta perusteet puolustussuunnittelulle. Puolustusvoimien johto oli joutunut itse 
määrittämään tehtävänsä lähtien sotilasmaantieteellisistä tekijöistä, valtiosopimuksista 
(Pariisin rauhansopimus ja yya-sopimus) ja strategisen tilanteen kehitysnäkymistä. Sihvo 
korosti myös liikekannallepanovalmistelujen ja koulutuksen tärkeyttä sekä hankintoja 
etenkin viestiyhteyksien ja ilmavalvonnan parantamiseksi. Puolustusvoimien rooli olisi 
tarpeen kirkastaa kansalle poliittisen johdon toimin, ja koko puolustussuunnittelun kannalta 
tärkeänä Sihvo piti puolustusneuvoston saamista nopeasti toimintaan. 

Presidentti Paasikivi kutsui hallituksen johtavat ministerit 21.9.1950 pohtimaan toimia 
edellä mainittujen muistioiden pohjalta. Oman turvallisuus- ja puolustuspoliittisen linjansa 
Paasikivi esitti seuraavasti: "(1) Meidän täytyy täyttää velvollisuutemme tekemiemme 
sopimusten mukaan. (2) Minkä tehokkaammin itse kykenemme täyttämään 
velvollisuutemme sopimusten mukaan, sen suurempi on mahdollisuus meillä pitää asiat 
omissa käsissämme. (3) Sen tähden armeijan pitäisi voida mahdollisimman tehokkaasti 
suorittaa tämä tehtävä. (4) Armeijan varustamisen pitäisi tapahtua niin, ettei herätä 
paniikkia ja hälyä. (5) Me emme saa herättää venäläisten epäluuloja toimenpiteillämme. 
Jos niihin suuremmassa määrin ryhdytään, niin olisi jollakin tavalla saatettava venäläisten 
tietoon toimenpiteidemme tarkoitus." Asiaa päätettiin tutkia hallituksen piirissä salaisesti, 
sillä venäläisten epäilyksiä ei haluttu herättää eikä rahaa ollut puolustusvalmiuden 
parantamiseen. 
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