
Vakoilu Suomessa 1950-luvun alkupuoliskolla 

 

Neuvostoliitto hankki sodanjälkeisinä vuosina tietoja Suomesta sekä laillisin että laittomin 
menetelmin. Siinä yhteydessä jäi kiinni monia vakoilijoita, joista suurin osa oli melko 
vaarattomia amatöörejä, rajaseudun “pintavakoilun” harrastajia. Neuvostoliitolle oli 
verraten helppoa ylläpitää vakoiluverkostoa jatkuvasti valmiina myös myöhempää käyttöä 
varten. 

Myös länsivallat olivat hyvin selvillä siitä, mitä maassa tapahtui ja mitä kiinnostavia 
sotilaallisia kohteita oli kriisitilanteita silmällä pitäen. Yhdysvalloissa ja Naton 
tiedusteluelimissä pidettiin ajan tasalla karttoja ja opaskirjoja kertomassa, kuinka Suomen 
aluetta vastaan olisi voitu parhaiten toimia sodan sattuessa. 

Läntiselle tiedustelulle Suomi oli tärkeä ennen kaikkea Neuvostoliiton läheisyyden vuoksi. 
Suomesta tai Suomen kautta lähetettiin agentteja tiedustelemaan Neuvostoliiton kohteita, 
ja Suomen aluetta saatettiin käyttää myös elektroniseen tiedusteluun. 

Naton perustaminen ja kansainvälisen tilanteen kiristyminen 1950-luvun alussa kiihdyttivät 
sekä idän että lännen tiedustelua Suomessa. Tiedustelu, vakoilu ja vaikuttaminen Suomen 
politiikkaan kietoutuivat yhteen vyyhdeksi, josta vastasivat samat katto-organisaatiot, 
lähinnä Neuvostoliiton KGB eri nimillä toimivine edeltäjineen ja haaroineen sekä toisaalta 
Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ja sen sisarjärjestöt. Niiden alaisina 
suoritusportaina toimivat liittokunnan jäsenmaiden organisaatiot ja agentit. 

Suomen kannalta poliittisesti arkaluontoisinta oli vuosina 1950 - 1952 kaukopartiomiesten 
Suomesta itärajan yli suuntautunut toiminta. Yhdysvaltojen ja Naton tiedustelu oli lähinnä 
norjalaisia hyväksikäyttäen värvännyt sodan aikaisia kaukopartiomiehiä, jotka tekivät 
tiedusteluretkiä Norjasta ja Suomesta muun muassa Murmanskiin ja Laatokan 
pohjoispuoliselle alueelle. Heitä jäi myös kiinni noissa toiminnoissa, ja sattui joskus 
tulitaistelujakin. Neuvostoliitto vaati ankaraan sävyyn Suomen hallitusta estämään 
rajanylitykset, ja pääministeri Kekkonen sai presidentiltä ohjeet lopettaa 
kaukopartiomiesten retket. Kekkonen puolestaan käytti apuna Kustaa Vilkunaa, joka kävi 
pyytämässä lännen tiedustelupalveluja lopettamaan Suomen asemaa vaarantavan 
toiminnan. Kekkonen vaikutti asiaan käyttäen myös omia yhteyksiään läntisiin 
tiedustelupalveluihin. Syksystä 1952 alkaen kaukopartiomiesten toiminta näyttikin jo 
hiljenevän, mutta kokonaan se ei loppunut. 

Vaikka pahemmalta kriisiltä vältyttiin, länsimaiden hyväksi tapahtunut vakoilu huolestutti 
presidentti Paasikiveä suuresti. Hän nimitti suomalaisia läntisen tiedustelun palvelukseen 
ryhtyneitä “tosihulluiksi” ja epäili, että kyseessä saattoi olla myös länsivaltojen tahallinen 
provokaatio, jolla pyrittiin häiritsemään Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita 
tarkoituksella saada siten Ruotsi houkutelluksi Natoon. 

Itärajan yli retkiään tehneiden kaukopartiomiesten toiminta oli ilmeisen hyvin organisoitua, 
ja oli epäiltävissä, että myös viranomaisten keskuudessa oli heidän avustajiaan. 
Toiminnan kokonaisuus pysyi salassa, eikä siitä vieläkään ole julkistettu kovin paljon 
luotettavaa tietoa. 

Paasikivi ja Kekkonen keskustelivat usein vakoilijoiden muodostamasta ongelmasta, jolloin 
tuli esille myös kysymys Suomessa vaikuttavista maanalaisista vastarintaliikkeistä. 
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Kommunistien tiedettiin toimivan Moskovan hyväksi, mutta Suomen turvallisuuspoliittiselle 
asemalle arkaluontoisia olivat myös lännen hyväksi toimivat ryhmittymät. Sellaisten 
olemassaolosta oli saatu runsaasti viitteitä, mutta toiminnan pysyessä salassa hallitus ei 
joutunut ottamaan asiaan kantaa. Paasikiven ja Kekkosen kannalta kyseessä oli joka 
tapauksessa maanpetoksellinen toiminta, koska se ei ollut hallituksen kontrollissa ja 
muodosti samanlaisen poliittisen riskin, kuin oli ollut kohta sodan jälkeen paljastunut 
asekätkentä. 

Missään vaiheessa Suomessa ei kuitenkaan paljastunut niin merkittäviä vakoilutapauksia 
kuin Ruotsissa ja Norjassa. Voidaan arvioida, että 1950-luvulla Suomessa harjoitetulla tai 
Suomeen kohdistetulla vakoilulla ei ollut suurta ulko- tai sotilaspoliittista merkitystä. 
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