
Puolustusvoimien valmius vuonna 1948 
 

Välirauhansopimuksessa syyskuussa 1944 puolustusvoimat määrättiin saatettavaksi 
rauhanajan kokoonpanoon, minkä valvontakomissio tarkensi tarkoittamaan suunnilleen 
vuoden 1939 alun tilannetta. Henkilöstöä supistettiin sen mukaisesti, ja puolustusvoimien 
toiminta keskittyi lähinnä sodan jälkiselvittelyihin. Sotilashenkilöstöä käytettiin myös 
runsaasti työpalveluun, sillä puolustusvalmiutta ei tuossa tilanteessa katsottu tarpeelliseksi 
pitää kovinkaan korkealla tasolla. 

Vuoden 1948 alkupuolella puolustusvoimien merkitys taas kasvoi. Taustalla oli kylmän 
sodan kiristyminen, mutta erityisesti vaikuttivat yya-sopimusneuvottelut ja sisäpoliittinen 
levottomuus. 

Pian Stalinin Paasikivelle lähettämän neuvottelukutsun saapumisen ja samoihin aikoihin 
Tshekkoslovakiassa suoritetun kommunistisen vallankaappauksen jälkeen ryhdyttiin 
kohottamaan puolustusvoimien valmiutta. Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali 
Aarne Sihvo antoi 11.3. yhtymien komentajille ja aselajitarkastajille yleisohjeet varastojen 
suojaamisesta ja muista toimenpiteistä, joihin tilanteen johdosta oli ryhdyttävä. Hän selvitti 
varikoiden vartioinnin ja Porkkalan yhteyksien suojaamisen tehostamista myös 
Neuvostoliiton sotilasasiamiehelle kenraalimajuri Tokareville, jolla ei ollut asiaan mitään 
huomautettavaa. 

Keskeiseksi kysymykseksi kevään 1948 dramaattisissa vaiheissa nousi puolustusvoimien 
sisäpoliittinen luotettavuus ja toisaalta ulkopoliittinen hyväksyttävyys. Valvontakomission 
poistuttua edellisenä syksynä kenttä oli auennut sisäpoliittisten kiistojen kärjistymiselle, 
samalla kun kylmän sodan asetelmat saattoivat Suomen laajemmankin mielenkiinnon 
kohteeksi. 

Kiristyneessä tilanteessa puolustusvoimat olivat tosin tiukasti presidentti Paasikiven 
ylipäällikkyyden alaisina, mutta hänelle ei ollut ehtinyt vielä kertyä kovinkaan paljon 
kokemusta puolustuspolitiikan käytännön johtamisessa. Kesällä 1945 reserviin siirretyllä 
jalkaväenkenraali Erik Heinrichsillä oli keskeinen rooli lausuntojen antajana ja yya-
sopimuksen artiklojen muotoilijana, mutta myös puolustusvoimain komentaja 
jalkaväenkenraali Aarne Sihvo esitti kantojaan aktiivisesti. 

Kesken yya-sopimusvalmistelujen kiireellisimmän vaiheen 13.3.1948 presidentti Paasikivi 
oikeutti puolustusvoimien pääesikunnan ryhtymään operatiivisiin ja liikekannallepanon 
valmistelutöihin. Esittelyn liitteenä oli jalkaväenkenraali Sihvon allekirjoittama ja 
yleisesikunnan päällikön kenraalimajuri V.J. Oinosen varmentama muistio, jossa 
perusteltiin tarvetta rauhansopimuksen sallimissa puitteissa aloittaa keskeytyksissä olleet 
valmistelutyöt. Kolme vuotta myöhemmin kävi ilmi, ettei tasavallan presidentti ilmeisesti 
ollut saanut selkeää kuvaa siitä, mitä valmisteluilla tarkoitettiin. Kysymys 
liikekannallepanon valmistelutöiden laajuudesta ja suoritustavasta pysyi keskeisenä 
puolustuspolitiikan ongelmana yli kymmenen vuoden ajan ja vaikeutti tuntuvasti kaikkia 
maanpuolustuksen valmistelutöitä. 

Sen sijaan puolustusvoimien käytöstä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon ei 
kevään 1948 jälkeen enää vallinnut epäselvyyttä. Tshekkoslovakiassa onnistunut 
kommunistien vallankaappaus hälytti Paasikiven koviin otteisiin. 



Kommunistikaappaukseen varautumista tehostettiin edelleen huhtikuussa. Uhkan 
vakavuudesta on esitetty vaihtelevia käsityksiä, eikä mitään hyvin organisoitua toimintaa 
ole voitukaan osoittaa olleen tekeillä. Presidentti Paasikiven kannalta tilanne kuitenkin oli 
vaikea, sillä hän pelkäsi pienenkin provokaation saattavan muodostua vaaralliseksi, jos se 
olisi antanut Neuvostoliitolle aiheen puuttua tapahtumiin. 

Puolustusvoimien tehostettua varikoiden ja kasarmialueiden vartiointia jo maaliskuussa 
toimenpiteet huhtikuussa ulotettiin pääkaupungin tärkeiden kohteiden suojaamiseen. 
Helsingin varuskunnan joukkojen valmiutta tehostettiin ja vahvennukseksi tuotiin mm. 
Turusta tykkivene Helsingin satamaan ja Parolasta panssariosasto Hyrylän alueelle. 
Valmiustilaa lievennettiin toukokuussa, mutta tehostetut järjestelyt jatkuivat vielä 
kesälläkin. 

Suomalaisilla kommunisteilla ei ollut sellaista organisaatiota ja voimaa, joka tuolloin olisi 
kyennyt vallan kaappaamiseen. Kyseeseen olisi voinut tulla vain Neuvostoliiton suora 
puuttuminen tapahtumiin, mutta sille taas ei sopinut yleispoliittisen tilanteen kiristäminen 
tarpeettomasti pohjoisessa, kun voimat piti suunnata Keski-Eurooppaan. 

Suomen tilanteen kehittymistä keväällä 1948 kyettiin lännessä seuraamaan hyvin tarkasti, 
sillä tietoja tuli jopa hallituksen piiristä lähes jatkuvana virtana. Englannin ja Yhdysvaltojen 
arvioitsijoita askarrutti Suomen puolustusvoimien luotettavuus ja uskollisuus valtiojohdolle. 
Kesästä 1948 alkaen usko puolustusvoimien luotettavuuteen Suomen itsenäisyyden ja 
sisäisen järjestyksen säilyttäjänä parani läntisissä arvioissa huomattavasti. 

Kevään 1948 kuluessa presidentti-ylipäällikkö Paasikivi tottui asioimaan puolustusvoimien 
johdon kanssa ja luottamaan sen toimintakykyyn. Mitään suuria strategisia tai 
turvallisuuspoliittisia erimielisyyksiä ei esiintynyt, vaan valtiollinen ja sotilasjohto asettuivat 
yhtä lailla yya-sopimuksen taakse, vaikka siitä ei sinänsä ehkä pidetty. Velvoitteen 
puolustautumisesta "kaikin käytettävissä olevin keinoin" katsottiin vaativan 
puolustuskyvystä huolehtimista, jotta Suomea ei voitaisi syyttää sopimuksen rikkomisesta. 
Ristiriita yya-sopimuksen ja rauhansopimuksen välillä oli kaikkien päättäjien tiedossa, 
mutta sille ei voitu mitään eikä myöskään ollut helppo määrittää, mitä nuo "kaikki 
käytettävissä olevat keinot" voisivat tarkalleen ottaen merkitä. 

Käytännössä havaittiin, että Neuvostoliitto tulkitsi niin väljästi rauhansopimuksen 
sotilasartikloja, että ristiriita yya-sopimuksen kanssa jäi vähäiseksi. Siten yya-sopimus 
selvensi sodan jäljiltä muuten vaikeahkosti miellettävissä olevaa puolustusvoimien roolia, 
vaikka sopimuksen tulkintaongelmat tulevia kriisitilanteita ajatellen olivat jo aavistettavissa. 

Neuvostoliiton asenne Suomen puolustusvoimiin nähden voitiin vuonna 1948 arvioida jo 
verraten myönteiseksi. Valvontakomission ajasta oli selvitty ilman suuria kriisejä, vaikka 
aluksi epäluulo oli ollut syvällä. Erityisen merkittävä oli marsalkka Mannerheimin rooli 
suhteiden parantajana vuoden 1945 alussa. Kriittisin tilanne syntyi asekätkennän 
paljastumisesta kesällä 1945, mutta senkin käsittelyssä valvontakomissio lopulta noudatti 
asiallista ja verraten pidättyvää linjaa. Puolustuspolitiikalle ja puolustussuunnittelulle kylmä 
sota ja Neuvostoliiton kanssa tehty yya-sopimus loivat nyt aivan uuden tilanteen. 
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