
Puolustusneuvoston toiminnan alkuvaihe 1950-luvun lopulla 

 

Puolustusneuvoston aloittaessa toimintansa helmikuussa 1958 se ensi töikseen hyväksyi 
maanpuolustuksen valmistelujen perusteiksi ponnet, joissa korostettiin tilannetta 
vastaavan valmiuden ylläpitoa. Edellytykset puolustusvalmiuden kohottamiseksi olivat yhä 
heikot. Sisäpoliittisesti elettiin lyhyiden hallitusten aikaa ja ulkopoliittisesti yhtä kylmän 
sodan kireimmistä jaksoista. 

Pääministeri R.J. Kuuskosken puheenjohtajuudella huhtikuusta elokuuhun 1958 
puolustusneuvosto käsitteli Pariisin rauhansopimuksen sotilasartiklojen 
tarkistamiskysymystä ja tutki mahdollisuuksia käyttää Neuvostoliitolta saatavaa 
tavaraluottoa puolustusvoimien hankintoihin. Sen jälkeen pääministeri Fagerholmin 
kauden ensimmäisessä kokouksessa hyväksytty työsuunnitelma kertoo myös asioiden 
silloisen tärkeysjärjestyksen: (1) Yleiskatsaus Suomen puolustuskysymykseen, (2) 
Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten sotilaalliset velvoitteet ja niiden tulkinta, 
(3) ilmavalvonta ja sen vaatimat valmistelutyöt, (4) puolueettomuuden suojaaminen, (5) 
valmistautuminen sodan varalta, (6) perushankinnat, (7) väestönsuojelu, (8) taloudellinen 
puolustusvalmius, (9) henkinen puolustusvalmius sekä lisäksi maanpuolustusvalmiuden 
kehittäminen eri hallinnon aloilla. 

Fagerholmin hallitus ehti syksyllä 1958 ottaa käsittelyyn listalta kolme ensimmäistä kohtaa. 
Kahta ensimmäistä asiakohtaa käsitelleessä kokouksessa oli läsnä tasavallan presidentti, 
jonka kehotuksesta valmisteluasiakirjat toimitettiin lausunnolle ulkoasiainministeriöön. 

Suomen sotilaspoliittinen asema ja kansainvälisten sopimusten velvoitteet tulivat 
uudelleen puolustusneuvoston käsittelyyn tammikuussa 1959, kun pääministeri 
Sukselaisen ministeristö aloitti työskentelynsä. Hänen kaksi ja puoli vuotta kestäneellä 
kaudellaan puolustusneuvosto kokoontui 23 kertaa. 

Ulkoasiainministeriölle presidentin kehotuksesta tutkittavaksi lähetetty muistio Yleiskatsaus 
Suomen puolustuskysymykseen sisälsi sotilaspoliittisen tilannekatsauksen. Sen aluksi 
todettiin, että Suomi ja Ruotsi olivat etupiirien rajavyöhykkeellä mutta kuitenkin sivussa 
ratkaisualueelta. Kriisin kärjistyessä sodaksi kulkisivat heti sen ensi vaiheessa 
Yhdysvaltojen ilmavoimien ja kauko-ohjusten reitit Suomen yli. Ydinsodan kulkua oli 
vaikea ennustaa. Sitten muistiossa käsiteltiin Suomelle Neuvostoliiton taholta mahdollisesti 
tulevia vaatimuksia eri tilanteissa. Sodan uhan aikana tärkeimmäksi nousisi yhteistyö 
ilmavalvonnan alalla, vakoilijoiden toiminnan estäminen, meripuolustus ja Ahvenanmaan 
puolustus. Suomea ehkä painostettaisiin sallimaan läpikulku Lapissa, ja Ruotsin 
mahdollisesti liittyessä länsivaltoihin joutuisi Suomi erityisesti huolehtimaan länsirajan 
puolustuksesta, tai muussa tapauksessa Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. 

Muistio viipyi puolisen vuotta ulkoministeriön tutkittavana. Presidentti Kekkonen suhtautui 
kielteisesti sen jatkokäsittelyyn, sillä hän ei hyväksynyt puolustusneuvoston tai 
pääesikunnan tuloa presidentin reviirille arvioimaan turvallisuuspolitiikkaa. Lopulta 
puolustusneuvoston toimittamaa muistiota "Yleiskatsaus Suomen puolustuskysymykseen" 
käsiteltiin hallituksen ulkoasiainvaliokunnassa 29.4.1959. Valiokunta antoi presidentiltä 
saamiensa ohjeiden mukaisesti lausuntonsa, joka sisälsi seuraavia periaatekantoja 
puolustussuunnittelun suhteen: (1) Puolustusneuvoston ei tulisi hyväksyä mitään 
yksityiskohtaista ja sitovaa sotilaspoliittista tilanteen arviota, mutta sen sijaan olisi tärkeää 
jatkuvasti seurata tilanteen kehitystä ja kuulla siitä sotilasjohdon käsityksiä. (2) Olisi 



tutkittava sopimusten oikeudellisia velvoitteita, vaikka ne eivät olisi ratkaisevia. Lausunnot 
olisi syytä pyytää asiantuntijalta (prof. Erik Castren) seuraavista kysymyksistä: 
rauhansopimuksen sotilaallisten rajoitusten muuttaminen (allekirjoittajat vai pelkästään 
YK), Ahvenanmaata koskevien sopimusten voimassaolo ja rauhansopimuksen suhde 
sotilaallisiin valmiustoimiin (viitteenä Tauno Suontaustan poleemissävyinen lausunto). (3) 
Ulkopoliittisesti ei ollut otollista sillä hetkellä lisätä mobilisaatiovalmisteluja eikä ryhtyä 
rauhansopimuksen sotilaallisten rajoitusten muuttamishankkeisiin, ja niistä päättäminen 
kuuluisi hallitukselle. Lisäksi todettiin, että "Yleiskatsaus Suomen puolustuskysymykseen" 
oli ansiokkaasti laadittu, mutta ei ollut syytä sitoa puolustusneuvoston käsiä vaan tilannetta 
olisi jatkuvasti seurattava. 

Tuon linjauksen jälkeen puolustusneuvosto keskittyi lähinnä maanpuolustuksen 
käytännöllisten kysymysten käsittelyyn. Niihin kuuluivat erityisesti 
kokonaismaanpuolustuksen lainsäädännön ja johto-organisaatioiden valmistelutyöt, 
materiaalihankinnat sekä varuskuntien sijoittaminen ja rakennusohjelmat. 
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