
Maanpuolustuksen johdon järjestelyt 

 

Presidentti Paasikivi toimi perustuslain mukaisesti puolustusvoimien ylipäällikkönä. Hänen 
suoranaisena alaisenaan 1950-luvun alussa oli operatiivisessa vastuussa eli 
“sotilaskäskyasioissa” puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali Aarne Sihvo. 
Puolustusministerinä toimi lähes koko 1950-luvun alkupuoliskon Emil Skog, joka samalla 
oli sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja. Sotilaallisen maanpuolustuksen 
asioissa järjestelyt yleensä toimivat, mutta kitkaa aiheutui ajoittain puolustuspoliittisen 
päätöksenteon alalla. Myös kokonaismaanpuolustuksen johtamisjärjestelyt olivat avoinna. 

Pääesikunta oli aloittanut operatiiviset ja liikekannallepanovalmistelut presidentti 
Paasikiven 13.3.1948 hyväksymän esittelyn perusteella. Puolustusministeriö seurasi 
osaltaan toimenpiteitä eikä aluksi esittänyt mitään erityisiä huomautuksia. Valmistelut 
koskivat rauhansopimuksen sallimien puolustusvoimien (yhteensä 41 900 miestä) 
perustamista tarvittaessa sotavalmiiksi. Keväällä 1951 kävi kuitenkin ilmi, etteivät 
puolustusvalmistelujen vastuusuhteet olleet kunnossa. 

Puolustuspolitiikan johdon ongelmia ryhdyttiin ratkomaan ensiksi presidentin määräyksellä 
uudesta käsittelyjärjestyksestä. Toukokuussa 1951 puolustusvoimain komentaja 
velvoitettiin saattamaan puolustusministerin tietoon ennen esittelyä tasavallan presidentille 
tai ratkaisun tekoa seuraavat asiat: (1) everstien (vast.) ja ylempien upseerien nimitykset, 
(2) perustavaa laatua olevat operatiiviset, järjestely- ja liikekannallepanoasiat, (3) 
suurehkojen harjoitusten toimeenpano, (4) neuvottelupäivillä käsiteltävät asiat sekä (5) 
julkisuuteen saatettavat puolustusvoimia koskevat tiedotukset ja haastattelut lukuun 
ottamatta tavanomaisia ja paikallisia tapahtumia. Lisäksi kehotettiin puolustusministerin 
tietoon saattamaan ennen ratkaisua suuret tai periaatteellisesti tärkeiksi katsottavat 
kotimaiset hankinnat ja myynnit. 

Maanpuolustuksen ylimmän johdon järjestely ei silti edennyt yhteistoiminnan kehittämistä 
pidemmälle. Puolustusneuvoston muodostamista varten puolustusministeri järjesti 
kokouksen ja pääesikunta teki vuoden 1951 kuluessa selvityksiä, mutta sitten asia taas 
hautautui. 

Yhä uhkaavampana koetusta sodanvaarasta huolimatta vuonna 1951 puolustuspolitiikan 
johdon ongelmia ei kyetty kunnolla ratkomaan. Läntinen vakoilu ja erikoisjoukkojen 
toiminnan valmistelut ulottuivat nyt myös Suomeen, ja hallitus sai niistä tietoja. Kenraali 
Sihvo sairasteli ja oli presidentin mielestä muutenkin päästänyt otteensa herpaantumaan. 
Puolustusvoimain komentaja vaihtui keväällä 1953, kun Aarne Sihvo saavutti säädetyn 
eroamisiän ja tilalle nimitettiin “epäpoliittisena kenttäkomentajana” pidetty kenraaliluutnantti 
K.A. Heiskanen. Valtioneuvosto esitti häntä yksimielisesti. Heiskanen oli luonteeltaan 
syrjäänvetäytyvä, ja keskittyi odotetusti sotilasasioihin puuttumatta poliittisiin ratkaisuihin. 

Presidentti Paasikivi joutui vuoden 1953 kuluessa verraten paljon selvittelemään 
puolustusvoimien henkilöasioita. Puolustusministeri Skog oli näissä asioissa presidentin 
kannalla. Monet kiistat Paasikiven ja Kekkosen sekä toisaalta vanhempien upseerien 
välillä olivat saaneet alkunsa asekätköjutusta, ja ne haittasivat puolustuspolitiikan 
johtamista vielä 1950-luvulla.Toisaalta asekätkennästä syytettynä olleen kenraali 
Heiskasen nimittäminen puolustusvoimain komentajaksi merkitsi julkista anteeksiantoa 
valtiojohdon puolelta. Johtavien upseerien keskinäiset välit olivat sodan jäljiltä usein 



huonot, joten Paasikivi sai aiheen huomauttaa uudelle komentajalle tämän ilmoittautuessa: 
"Armeijassa ei saa olla intriigejä, juonitteluja." 

Ydinaseiden määrän voimakas kasvu toi koko kansaa koskettavan totaalisen sodan 
entistä konkreettisemmaksi mahdollisuudeksi, vaikka toisaalta jo toinen maailmansota oli 
ollut luonteeltaan "totaalista". Strategisten ydinasevoimien pääkohteita 1950-luvulla olivat 
nimenomaan kaupungit ja tuotantolaitokset, ja uusien aseiden tuhovaikutuksien tiedettiin 
olevan aivan toista luokkaa, kuin oli koettu Saksan ja Japanin kaupunkien pommituksissa. 
Toisaalta arvioitiin, että ydinaseiden yleistyminen oli johtamassa tilanteeseen, jossa 
tavanomainen sodankäynti kävisi joko mahdottomaksi tai poikkeaisi luonteeltaan 
aikaisemmasta. 

"Kylmä sota" kaikkiaan oli jo osoitus uudesta sodankuvasta. Toisilleen vastakkaiset leirit 
elivät melkein sotatilassa, vaikka suurvaltojen joukot eivät käyneet keskenään avoimia 
taisteluja. Ydinaseita käytettiin jatkuvasti politiikan apuvälineinä, ennen kaikkea pelotteena 
estämässä vastapuolta aloittamasta sotatoimia. Ulkopolitiikan ja asevoimien uudet roolit 
sekä toisaalta totaalisen sodan syttymisen mahdollisuus nostivat esille kysymyksen uusia 
vaatimuksia vastaavan poliittisen päätöksenteon kehittämisestä. 

Puolustusrevisio oli mietinnössään vuonna 1949 ehdottanut lähinnä ministereistä ja 
puolustusvoimien johdosta kokoonpannun puolustusneuvoston perustamista. Se oli 
tarkoitettu toimimaan samalla ministerivaliokuntana, joten sotilasjäsenille ei olisi annettu 
äänioikeutta. Lisäksi esitettiin, että neuvoa-antaviksi elimiksi sotilaallisen 
maanpuolustuksen alalle perustettaisiin puolustusvoimien neuvottelukunta ja 
sotatieteellinen toimikunta. 

Lähinnä sisäpoliittisista syistä puolustusrevision ehdotukset uusien neuvottelukuntien 
perustamiseksi eivät edenneet 1950-luvun alkupuolella, vaikka nimenomaan 
puolustusneuvoston tarve tunnustettiin. Puolustusvoimien johtokaan ei lausunnoissaan 
esittänyt paluuta 1930-luvun malliin, jolloin marsalkka Mannerheim oli toiminut upseereista 
kokoonpannun puolustusneuvoston johdossa. Pääesikunnan muistiossa vuonna 1953 
suositeltiin puolustusneuvostosta tehtäväksi totaalisen sodan johtoelin sekä rauhan että 
sodan aikaa varten. Ratkaisu siirtyi vuoteen 1957, jolloin asetuksella perustettiin 
uusimuotoinen puolustusneuvosto tasavallan presidentin ja hallituksen avuksi 
maanpuolustuksen kokonaisuuden valmisteluja varten. 
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