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SUOJELUPOLIISIN HISTORIA

U

� Suomen presidenttien ja
huippupoliitikkojen läheinen
tuttavuus Viktor Vladimirov
työskenteli KGB:ssä sabotaasin
ja salamurhaosaston päällikkö-
nä 1960-luvun lopulla. Vladi-
mirov muun muassa johti Ka-
nadassa operaatiota, jossa oli
tarkoitus murhata Suomesta
Kanadaan 1961 loikannut
KGB:n majuri Anatoli Golit-
syn, kertoo Suojelupoliisin
historiikki Ratakatu 12.

Viiksekkäänä herrasmiehenä
tunnetun Vladimirovin tausto-
ja valottaa historiikissa tutkija
Kimmo Rentola. Rentolan
mukaan Golitsynin salamurha-
suunnitelma epäonnistui sa-
moin kuin toisenkin loikkarin
samanaikainen murhaaminen
samana vuonna 1967.

Viktor Vladimirov oli myö-
hemmin kahden presidentin
Urho Kekkosen ja Mauno
Koiviston tärkeä tietolähde,
jopa ystävä. Molemmat tiesivät
Vladimirovin olevan KGB:n
kenraali, mutta hänen aiem-
masta työstään ”märkien jut-
tujen” osastolla heillä tuskin
oli aavistustakaan.

Tieto Vladimirovin urasta
salamurhaosastolla on tullut
länsimaiden tiedustelupalvelu-

jen neuvostoloikkarien kerto-
muksista, mutta vasta KGB:n
organisaatiokaavion julkaisu
venäläisessä tietokirjassa 2004
varmisti asian, Rentola katsoo.

Vladimirovin tausta ”mär-
kien juttujen” parissa toi Suo-
meen muitakin saman osaston
miehiä, jotka onneksi täällä
suuntautuivat tavalliseen va-
koiluun. Yksi heistä oli Alek-
sei Savin, joka historiikin mu-
kaan värväsi palvelukseensa
toimittaja Mats Dumellin.

Vladimirov palveli Suomessa
kolmena kautena erilaisissa
KGB:n peiteviroissa lähetystö-
sihteerinä 1950- ja 1970-luvuil-
la sekä ministerineuvoksena
1977–1984. Hän kuoli 1995.

Presidenttien ystävä Vladimirov
johti KGB:n salamurhaosastoa 
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Viktor Vladimirov vuonna 1981.

� Monilla suomalaisilla oli
KGB:n antama peitenimi, vaik-
ka vakoojaupseerit tapasivat
heitä avoimesti. Vaaravyöhyk-
keessä nämäkin suomalaiset
kuitenkin olivat, sillä tutkija
Kimmo Rentolan arvion mu-
kaan nämä neuvostovakoilijoi-
den kontaktit oli kirjattu vä-
hintään kehittelyn kohteiksi.

Peitenimen saivat muun

muassa tasavallan presidentin
kansliapäällikkö Jaakko Kalela
”Prof”, nuori sosialidemokraat-
ti ja myöhemmin muun muas-
sa SAK:n päällikkö Kari Ta-
piola ”Tero” sekä ulkopoliitti-
sen instituutin johtaja Kari
Möttölä ”Ted”. 

Rentolan arvion mukaan ”J.
Fin” oli Juhani Suomi, mutta
se saattoi tarkoittaa myös Suo-
men osoitetta ulkoministe-
riöön (M. Fin). 

KGB:llä oli peitenimi monille:
Jaakko Kalela, Juhani Suomi . . .
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� Supon historia kertoo, että
nykyisen kansanedustaja Jaak-
ko Laakson (vas) rooli KGB:n
kykyjenmetsästäjänä oli iso.

Kimmo Rentola kuvaa
Laaksoa KGB:n ”kanta-asiak-
kaaksi”, jolla oli peitenimi
”Jan”. Laakso rekisteröitiin Su-
pon kortistoihin jo 1960-luvun
lopussa. Myöhemmin Laaksos-
ta syntyi kokonainen mappi. 

Laaksolla oli rooli muun
muassa silloin, kun KGB vär-
väsi toimittaja Matts Dumel-
lin peitenimeltään ”Dick” läh-
teekseen ja postilaatikokseen
1970-luvun puolivälissä. Ren-
tolan mukaan Supo ei kuiten-
kaan ryhtynyt toimiin Laaksoa
vastaan, koska esittely ei ole ri-
kos eikä enemmästä ollut var-
maa näyttöä.

Laakso itse kertoo, että hä-
nellä ei ollut tietoa peitenimes-
tään eikä asioinnista KGB-vir-

kailijoiden kanssa. ”Meihin
nuorisoliittolaisiin piti yhteyt-
tä asioista vastuussa oleva
Neuvostoliiton diplomaatti”,
Laakso kuvailee. Laakson mu-
kaan Supo ei koskaan varoitta-
nut häntä siitä, että diplomaatit
olivatkin tiedustelu-upseereita.

Jaakko Laakso: En tiennyt
olevani KGB:n kontakti ”Jan”
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Jaakko Laakso vuonna 1970.

� Suojelupoliisin apulaispääl-
likkö sai vuoden 1980 alussa
KGB-kontaktiltaan häkellyttä-
vää tietoa. Neuvostoliiton tie-
dustelupalvelu epäili, että YK:n
pääsihteerin apulainen Martti
Ahtisaari pitää yhteyttä Viron
pakolaisten järjestöihin New
Yorkissa.

Tietoa ei vahvistettu. Ahti-
saari itse epäili, että kyse oli
hänen säännöllisistä käynneis-
tään Manhattanin Estonia
House -talossa. Pakolaisjärjes-
tön lisäksi siellä oli myymälä,
josta Ahtisaari osti herkullisia
piiraita. Käynneistä taloon
KGB:n emigranttiosasto teki
havaintoja, mutta veti väärät
johtopäätökset.

Piirakoiden osto vei Ahtisaaren
KGB:n Viron-ystävien listalle
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� Supon päälliköksi oli vähällä
nousta presidentin erityisavus-
taja Martti Manninen (kesk).
Hän oli esillä Supon päällikök-
si Seppo Tiitisen ehdokkaana
1990-luvun alussa. 

Samasta paikasta kilpaili
myös Supon apulaispäällikkö
Seppo Nevala (sd). Presidentti
Mauno Koiviston mielestä

sosialidemokraattien jäsenyys
oli Nevalalle kuitenkin rasite.
Koivisto nimitti paikalle ulko-
ministeriön osastopäällikön
Eero Kekomäen 1990.

Nevalasta tuli myöhemmin
Supon päällikkö. Manninen
joutui eroamaan tehtävistään
2003, kun hän vuoti kansliasta
salassa pidettäviä asiakirjoja
keskustan puheenjohtajalle
Anneli Jäätteenmäelle. 

Jäätteenmäki-kohussa eronnut
Manninen ehdolla Supon johtoon

helsingin sanomat

� ”Lain mukaan täytyy panna
syytteeseen vaan”, ratkaisi presi-
dentti Urho Kekkonen suomalai-
sen Stasi-vakoojan kohtalon 1981.

”Otetaan tutkittavaksi”, lausui
presidentti Mauno Koivisto 1982
käsityksensä siitä, aloitetaanko esi-
tukinta suomalaisen vakoilusta
Neuvostoliiton hyväksi.

Nykyajan demokratian näkökul-
masta käsittämättömät lausahduk-
set ovat peräisin Suojelupoliisin
historiakirjasta Ratakatu 12, joka
julkisteltiin eilen torstaina. Tutkija
Kimmo Rentolan selvitykset pal-
jastavat, että Supo oli tiedettyä
enemmän presidenttien eli Kekko-
sen ja Koiviston työkalu – suoras-
taan presidenttien rautaisessa ot-
teessa ulko- ja jopa sisäpolitiikan
teon välineenä.

Vallan kolmijako meni häkellyttä-
västi sekaisin, kun Kekkonen päätti
Supon rahoituksesta, viroista, tie-
dustelutiedon jakamisesta, loikka-
rien karkotuksista ja jopa syyttei-
den nostamisesta suomalaisia va-
koilusta narahtaneista vastaan.

Myös Supoa sivuavat lainmuu-

tokset käytiin ennakkoon läpi Su-
pon päällikön Seppo Tiitisen ja
Koiviston kesken, joten lainsäädän-
nön valmisteluvaltaakin presiden-
teille Supo-asioissa suotiin.

Koivistokin käytti hämmästyttä-
vän paljon poliisille tai sisäministe-
riölle kuuluvaa valtaa. Rentolan
mukaan kaikki Supon tärkeät asiat
vietiin edelleen Koivistolle, jonka
lausumien mukaan toimittiin.

Koiviston luona Suojelupoliisin
päällikkö Tiitinen kävi jopa useam-
min kuin Kekkosen luona – par-
haimmillaan 15 kertaa vuodessa.

Koivisto ei sentään puuttunut
Kekkosen tavoin Supon sisäisiin ni-
mityksiin, mutta paljon valtaa hän-
kin käytti. Rentolan selvitysten
mukaan Koivisto päätti muun mu-
assa vakoilututkinnan aloittamises-
ta toimittaja Matts Dumellia vas-
taan 1980-luvun alussa. 

Vuonna 1983 Koivisto taas päätti
pohjoiskorealaisen vakoojan luo-
vuttamisesta Yhdysvaltain FBI:lle.
Myös neuvostoliittolaisten vakoo-
jien karkotukset tapahtuivat Koi-
viston päätöksellä. Koivisto otti
Kekkosen tavoin kantaa jopa Supon
operatiiviseen toimintaan kuten
kaksoisagenttien käyttämiseen.

Muutos parlamentaariseen suun-
taan tehtiin vasta maaliskuussa
1989, jolloin Koivisto otti puheeksi
juuri neuvostovakoojien karkotuk-
set. ”Niiden pitäisi olla poliisiasioi-
ta”, sanoi Koivisto Tiitiselle.

Tämän jälkeen karkotuspäätöksiä
pääsivät tekemään myös sisäminis-
teri, pääministeri ja ulkoministeri. 

Supo oli liukunut presidenttien
poliisiksi vähitellen. Kekkonen pyr-
ki ensin keskittämään kaiken tie-
dustelutiedon jakelun mahdolli-
simman tiukasti itselleen 1950–60-
luvun vaihteesta lähtien. Nuoren
Seppo Tiitisen, 30, valinnalla 1978
Kekkonen takasi Supon säilymisen
entistä tiukemmin kontrollissaan.

Arkaluontoisista neuvostojohta-
jien puheista tehtiin raportit yhte-
nä kappaleensa vain presidentin
silmien eteen. Tieto oli raakaa, ja
Supon analyysiosasto toimi käy-
tännössä Kekkosen, entisen tiedus-
telumiehen, pään sisässä.

Ulkopoliittisesti aran tiedon sen-
suuri sai surkuhupaisiakin muoto-
ja: Supo osti presidentin silmien al-
le eräältä faktorilta oikovedokset
miestenlehti Jallun numeroista,
joissa ilmestyi jatkokertomuksena
seurapiirikaunotar Tabe Slioorin
muistelmat 1960-luvulla.

Slioor oli paljon tekemisissä Hel-
singin herrojen ja toisaalta Neuvos-
toliiton vakoojaupseerien kanssa,
mutta mitään arkaluonteista ei
Kekkonen niistä löytänyt.

Supon avulla Kekkonen valvoi
myös Suomen sisäpolitiikkaa – lä-
hinnä Suomen kommunistista
puoluetta. Puolueen sisältä Supo sai

hankituksi useita tiedottajia eli va-
sikoita, minkä lisäksi vasemmisto-
voimia kortistoitiin tarkasti. Nimiä
Supo keräsi melkein mistä vain,
muun muassa vetoomuksista, joita
rauhaliikkeen Sadankomitean
edustajat itse toivat Ratakadulle är-
syttääkseen supolaisia.

Kesäkuun puolivälissä 1969 täl-
laisesta listasta poimittiin Supon
kirjoihin ensi kertaa muun muassa
16-vuotias Björn Wahlroos.

Kommunistien kortistointi oli 33
vuoden ajan iso osa Supon työtä.
Se oli aloitettu 1949 sisäministeri
Aarre Simosen suullisella valtuu-
tuksella. Se loppui samanlaisella
suullisella päätöksellä presidentti
Koiviston ja Tiitisen välisissä kes-
kusteluissa elokuussa 1982.

Rentola pitää tuota elokuista ko-
kousta virstanpylväänä Supon his-
toriassa: silloin pääteltiin, että Suo-
mi oli selviytynyt kommunistien
vallankaappauksen uhasta.

Täydellisen jäsenkortiston
SKP:n kannattajista Supo sai hal-
tuunsa kuitenkin vasta pari vuotta
Koiviston linjanvedon jälkeen.

Rentola kertoo kuulleensa useil-
ta Supon etsiviltä, kuinka he katse-
livat haikeina hyödyttömäksi
muuttunutta aarretta joskus vuo-
den 1983 paikkeilla. 

Suojelupoliisi oli erittäin tiukasti
tasavallan presidentin otteessa pe-
räti kolmekymmentä vuotta (1959–
89), mikä on puolet Supon histo-
riasta. Erityisasema presidentin po-
liisina päättyi vähitellen, kun Eero
Kekomäki (sit) aloitti Supon pääl-
likkönä marraskuussa 1990.

Presidentti Koivisto itse on ajoit-
tanut suuret muutokset tammikuu-
hun 1992: silloin höltyi Supon ja
presidentin välinen tiivis ohjaus-
suhde, minkä lisäksi Koivisto ei
enää tavannut KGB:n Suomen
päällikköä. Supon uusi päällikkö
Kekomäki oli lopettanut Supon ja
KGB:n päällikön epäviralliset ta-
paamiset pari vuotta aiemmin.

Nykyisen presidentin Tarja Ha-
losen ja Supon päällikön Ilkka
Salmen välit ovat peräti viileät, sil-
lä työasiaa heillä on ollut kerran tai
kaksi vuodessa. 

Supon historiakirja päättyy kyl-
män sodan päättymiseen 1991. Su-
po sai tämän jälkeen elää vailla
kunnon valvontaa liki viisitoista
vuotta.

Periaatteessa Supon valvonta oli-
si pitänyt järjestää sisäministeriön
poliisiosastossa, mutta sitä ei ollut.
Vasta poliisiylijohtaja Markku Sal-
minen aloitti 2005 käytännön,
jonka mukaan suojelupoliisin pääl-
likkö raportoi hänelle kerran kuu-
kaudessa.

Samalla ministeriö aloitti Supon
salaisten tiedustelukeinojen seu-
rannan, kun salainen poliisi oli jää-
nyt kiinni televalvontatietojen
hankkimisesta Soneralta laittomas-
ti tiskin alta.
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Tasavallan presidentti päätti
kenet Supo narautti vakoilusta
� Historiakirja kertoo, miten Supo oli
myös sisä- ja ulkopolitiikan väline

� Salainen poliisi palasi vasta 2005
sisäministeriön valvontaan

Presidentit Mauno Koivisto ja Mihail Gorbatšov lokakuussa 1989. Linnan edessä Supon päällikkö Seppo Tiitinen (keskellä), jonka oikealla puolella turvallisuusosaston päällikkö Yrjö Laihio. 
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Moni vakoilun vaiettu
yksityiskohta avataan nyt

Ratakatu 12: Suojelupoliisin
historia 1949–2009. Toim. Matti
Simola. WSOY. 319 s. 38 e.

S
uojelupoliisin 60-vuotista
historiaa käsittelevä julkaisu
on nimetty harhaanjohta-
vasti juhlakirjaksi. Juhlakir-

jat lankeavat useimmiten hymiste-
lemään kohdettaan, mutta Rataka-
tu 12 on aivan oikeaa historiantut-
kimusta – ja erittäin kiehtovaa sel-
laista. 

Kirjassa avataan monia vakoilun
maailman yksityiskohtia, joista Su-
pon väki on tähän mennessä tehok-
kaasti vaiennut. Tutkimuksen koh-
teena on Suomen vastavakoilun
historia aina vuoteen 1991 asti, jol-
loin Neuvostoliitto romahti ja kyl-
mä sota päättyi.

Tämä antoi Supolle mahdollisuu-
den julkaista melko nopeasti kaksi
historiikkia: ensimmäisen 1994 ja
toisen 1999. Kymmenen vuotta sit-
ten ilmestyneessä Isänmaan Puo-
lesta -kirjassa paljastettiin suoma-
laisten kommunistien kortistointi,

mutta monista idän ja lännen va-
koilun torjuntaan liittyvistä asioista
vaiettiin.

Uusimmassa kirjassa on kerrottu
yksityiskohtia sellaisistakin vakoi-
lutapauksista, jotka oikeuden tuo-
mioiden mukaan olisi pidettävä sa-
lassa. Viimeistään tämän kirjan jäl-
keen on täysin selvää, että Supon
arkistojen 60 vuoden salassapito-
aika on kohtuuttoman pitkä.

Ratakatu 12 -kirjaan on antanut
panoksensa kuusi kirjoittajaa. Eh-
dottomasti suurin anti muodostuu
kuitenkin yhden kirjoittajan ja yh-
den lähteen yhteispelistä.

Turun yliopiston professori, tut-
kija Kimmo Rentola sai tutki-
muksiinsa alkuperäiset muistiinpa-
not, joita Supon päällikkö Seppo
Tiitinen (1978–90) teki keskuste-
luistaan presidentti Urho Kekko-
sen ja Mauno Koivisto kanssa. 

Kahdentoista vuoden aikana
syntyneet tärkeät muistiinpanot
Tiitinen otti mukaansa Suposta,
kun hän siirtyi eduskuntaan töihin.
Ilmeisesti Tiitinen tunsi enemmän
luottamusta presidenttiä kuin en-
tistä työnantajaansa kohtaan, sillä
muistiinpanot kirjoitettiin puh-
taaksi presidentin kansliassa Koi-
viston ja Ahtisaaren aikana.

Kekkosen ajasta syntyi yli 30
liuskaa ja Koiviston ajasta yli 200
liuskaa arvokasta aineistoa.

Kun Supon historiahanke oli vii-
me keväänä jo pitkällä, Tiitinen lai-
nasi muistiinpanonsa yllättäen Su-

polle kopioitavaksi. Kirjan ilmesty-
minen myöhästyi lisämateriaalin
vuoksi kaksi viikkoa, mutta tuotti

tähän mennessä parhaan Supon
historiaa valottavan julkaisun.
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Supon ensimmäinen naisetsi-
vä Päivi Räsänen huhtikuussa
vuonna 1979.

Seppo Tiitinen Supon päällikön huoneessa
elokuussa 1985. Salaisimmat asiat Tiitinen säi-
löi kassakaappiin.
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