
Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) valvontakomissio 

 

Vastuu välirauhansopimuksen toimeenpanon valvonnasta annettiin Liittoutuneiden 
valvontakomissiolle (LVK). Neuvostoliiton hallitseva asema Suomessa toimineessa 
komissiossa ilmaistiin lisäämällä LVK:n nimen yhteydessä sulkeisiin “Neuvostoliiton”. 

LVK saapui Suomeen pääosin syys- lokakuun vaihteessa 1944. Johtajana toimi 
kenraalieversti Andrei Zhdanov, Leningradin puoluejohtaja ja Stalinin apulainen. Hän 
oleskeli Suomessa joulukuuhun 1945 ja siirtyi sitten Moskovaan hoitamaan päätoimisesti 
Stalinin määräämiä tehtäviä mm. kulttuurin alalla. Zhdanov sai vuonna 1947 vastuulleen 
kommunististen puolueiden yhteistyöelimen Kominformin perustamisen, joten hän ei 
ehtinyt enää hoitaa Helsingissä valvontakomission asioita. Zhdanovin sijaisena ja LVK:n 
varajohtajana toimi koko ajan kenraaliluutnantti Grigori Savonenkov. 

Valvontakomission kokonaisvahvuus (apuhenkilöstö mukaan luettuna) nousi lähes 300 
henkeen. Heistä 250 oli neuvostoliittolaisia ja 40 englantilaisia. Helsingissä LVK:n 
käytössä oli hotelli Torni sekä eräitä muita tiloja. Alatoimistoja oli mm. Oulussa, Vaasassa 
ja Hangossa. Neuvostoliiton poliittisena edustajana LVK:n yhteydessä toimi Pavel Orlov, ja 
Englannin poliittisena edustajana Francis Shepherd. 

Toiminnassaan valvontakomissio noudatti diplomaattisia käytäntöjä. Niinpä puheenjohtaja 
Andrei Zhdanov kävi heti saavuttuaan lokakuun alussa 1944 tervehdyskäynnillä presidentti 
Mannerheimin luona ja asioi tämän kanssa yleensä kirjeitse. Suomen viranomaisiin LVK:n 
johdon yhteydenpito periaatekysymyksissä tapahtui tavallisesti ministerien välityksellä, kun 
taas käytännön asioita hoidettiin virkamiestasolla. LVK ei antanut määräyksiä suoraan 
suoritusportaalle vaan noudatti Suomen valtiollisen järjestelmän virkatietä. 

Aluksi LVK:n toiminta keskittyi Lapin sodan vaatimiin toimiin ja puolustusvoimien 
kotiuttamisen valmisteluun. Kirjeessään Mannerheimille 30.10.1944 Zhdanov määräsi 
puolustusvoimien rauhanaikaisen organisaation vastaamaan pääpiirtein tilannetta vuonna 
1938. Samassa yhteydessä annettiin lupa kotiuttamisen aloittamiseen ja määrättiin 
suojeluskuntajärjestö lakkautettavaksi. 

Valvontakomissio tarkasti valtuuksiensa mukaisesti kaikki tärkeimmät esikunnat, joukot, 
laitokset ja varastot. LVK:lle luovutettiin myös suuret määrät asiakirjoja ja karttoja. Tästä 
toiminnasta Suomen viranomaisille syntyi vaikutelma mahdollista hyökkäystä palvelevasta 
tiedustelusta. Muun muassa sota-arkistosta toimitettiin Neuvostoliittoon 50 laatikollista 
materiaalia. 

Suomen sisäpolitiikkaan LVK vaikutti lähinnä epäsuorasti pitämällä huolta, että pitkään 
kiellettynä ollut kommunistinen puolue sai toimintaedellytykset ja että maaliskuun 1945 
vaaleissa Neuvostoliitolle mieleiset “demokraattiset voimat” saivat tasavertaisen kohtelun 
vanhoihin puolueisiin nähden. LVK määräsi välirauhansopimuksen nojalla myös useiden 
yhdistysten lakkauttamisesta. Vuoden 1945 alussa syntyi kiista vaatimuksesta lakkauttaa 
Suomen aseveljien liitto, jolle oli laajamittaisen aatteellisen toiminnan lisäksi kertynyt 
runsaasti myös sosiaalisia tehtäviä. Paasikiven johtama hallitus taipui 
lakkautusvaatimukseen, sillä se katsoi turhaksi päästää yhdistysasioista syntymään 
poliittisia kriisiä. 

Vuoden 1945 kuluessa päähuomio oli asekätkennän selvittelyssä ja 
sotasyyllisyysoikeudenkäynnin valmisteluissa. LVK huomautti paljastuneen asekätkennän 
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rikkoneen välirauhansopimusta ja vaati tiukkoja toimia asian selvittämiseksi ja syyllisten 
rankaisemiseksi. Valvontakomissio seurasi tarkasti asekätkennän paljastumisen jälkeisiä 
tutkimuksia ja pitkäksi venyvää oikeusprosessia mutta ei puuttunut enää merkittävästi 
tuomioihin. 

Sotasyyllisyyskysymyksessä LVK oli alusta lähtien erittäin aktiivinen kiirehtien 
toimenpiteitä, joita hallitus puolestaan pyrki hidastamaan. Syksyllä 1945 LVK painosti 
hallitusta ryhtymään konkreettisiin toimiin välirauhansopimuksen 13. artiklan johdosta ja 
vaati liittoutuneiden kesällä tekemän päätöksen mukaisesti sodanaikaista poliittista johtoa 
syytteeseen. 

 
Vuonna 1946 ja alkuvuodesta 1947 LVK lähinnä tyytyi valvomaan asioiden sujumista 
ilman uusia kriittisiä kysymyksiä tai aloitteita. Sille riitti, että välirauhansopimusta 
toteutettiin sovitulla tavalla. Pariisin rauhansopimuksen tultua voimaan Liittoutuneiden 
Valvontakomissio poistui Suomesta syyskuussa 1947. 
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