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Suomen miehityssetelit 1944 

Jani Oravisjärvi

Harvasta asiasta on kirjoitettu Suomessa 
niin paljon kuin lähihistoriamme traumaat-
tisimmista hetkistä eli talvi- ja jatkosodasta. 
Suomen setelihistoria tunnetaan luultavas-
ti maailman parhaiten. Kiitos tästä kuuluu 
lähes yksinomaan EKP:n entiselle seteli-
johtajalle ja Suomen Pankin ylikassanhoi-
tajalle Antti Heinoselle. Hän on kirjoittanut 
aiheesta satoja, jollei jopa tuhansia sivu-
ja. Hän on perustanut tietonsa tarkkaan ja 
huolelliseen arkistotyöhön. On olemassa 
kuitenkin vielä yksi salattu luku, joka si-
vuaa sekä jatkosotaa että maamme seteli-
historiaa, ja josta vain harva on tietoinen.  
 Jatkosota alkoi kesällä 1941. Sota - 
kirjallisuudessa on esitetty erilaisia näke-
myksiä siitä, minkälaisia tavoitteita Neu-
vostoliitolla oli Suomen suhteen jatko sodan 
aikana. Suomalaisten taistellessa rintamal-
la ylivoimaista vihollista vastaan, oli sete-
lipaino Goznakin toimistossa Moskovassa 
jo suunniteltu Suomelle uusia maksuväli-
neitä – miehitysseteleitä, jotka oli tarkoi-
tus ottaa Suomessa käyttöön, kun Suomen 
armeija olisi lyöty ja Suomi miehitetty.  
 Sodan lopputuloksesta oltiin rajan toisella 
puolen varmoja, sillä osa miehitysseteleistä 
ehti sarjanumeroista päätellen jo tuotantoon 
saakka. Enää odotettiin Suomen armeijan 

selkärangan katkeamista Kannaksen suur-
hyökkäyksen alkaessa kesällä 1944. Päivä, 
jolloin setelit olisi maassamme laskettu 
kiertoon, ei kuitenkaan koskaan koittanut. 
Goznakin jo painamat setelit hävitettiin vähin 
äänin muutamaa mitätöityä arkistokappalet-
ta lukuun ottamatta, ja samalla tieto niiden 
olemassaolosta jäi vain harvojen tietoon. 
 Suomen vuoden 1944 miehitysseteli- 
sarja sisälsi nimellisarvoltaan 1000, 500, 100, 
50, 20 ja 10 markan setelit, eli ne olivat ni-
mellisarvoiltaan identtiset Suomessa tuol-
loin käytössä olleiden seteleiden kanssa. 
Seteleiden suunnittelijana toimi ilmeisesti 
Goznakin pääsuunnittelijana vuosina 1932–
1971 toiminut Ivan Dubasov, joka vastasi 
myös muiden maiden miehitysseteleiden 
suunnittelusta. Seteleissä ei ole allekirjoitta-
jaa tai allekirjoittajia, mikä oli yleinen käytän-
tö Neuvostoliitossa. Sarjanumero oli painettu 
punaisella värillä, ja se koostui kuudesta 
numerosta sekä kirjainpareista AA tai AX. 
Seteleiden koko ja pääväri vaihteli nimellis-
arvoittain. Jokaisen setelin ylälaidassa lukee 
PUNAISEN ARMEIJAN PÄÄLLYSTÖ ja alhaal-
la VASTAANOTTO KAIKISSA MAKSUISSA 
ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. Sekä erikseen vielä 
”Väärentäminen rangaistaan sota-ajan lakien  
mukaan.”

Seteleiden koot on laskettu ja arvioitu valokuvien perusteella, joten niihin sisältyy pieni virhemarginaali.

Arvo kork. leveys Sarjanro Pääväri
10 MK 67 134 AA 000000 ruskea
20 MK 70 138 XA 154042 tumman harmaa
50 MK 72 146 AA 000000 punainen
100 MK 78 155 XA 065976 vaalean harmaa
500 MK 80 158 XA 031133 sininen 
1000 MK 88 162 XA 011022 vihreä
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i Tämä artikkeli ei olisi mahdollista ilman henkilöä, joka on kuvannut setelit Goznakin arkistossa ja 
saattanut ne allekirjoittaneen tietoon vuonna 2018 vieraillessaan Erkki Lähderannan kanssa Suomen 
kansallismuseossa. Hän on ilmaissut toiveensa pysyä anonyyminä. Olen hänelle kiitollinen saadessani 
hänen suostumuksensa näiden julkaisemiseen.

Neuvostoliiton sodanaikaisia suunnitel-
mia on turha spekuloida. Miehityssetelit 
toimivat omalta osaltaan konkreetti-
sena todisteena suunnitelmasta, joka 

lopulta epäonnistui Suomen kohdalla. 
Tšekkoslovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa 
kävi toisin.


