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Esipuhe 

Tiedusteluopetus on keskeinen osa Jyväskylän yliopiston Turvallisuus- ja strateginen 
analyysi -maisteriohjelmaa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat tutustuvat tieduste-
lun perusteisiin, tiedusteluanalyysiin sekä tiedustelutuotteisiin ja tiedolla johtamiseen. 
Toisen vuoden opetus painottuu tiedusteluanalyysitaitojen syventämiseen. 

Marrinin mukaan tiedustelu edellyttää aihealue-, prosessi- ja kohdeosaamista1. 
Opiskelijoiden aikaisempi koulutus muodostaa keskeisen osan aihealueosaamisesta. Jy-
väskylän yliopiston tiedusteluopetus keskittyy erityisesti prosessiosaamiseen. Opiskeli-
joiden kohdeosaaminen lisääntyy tiedusteluopinnoissa tehtävien ryhmätöiden kautta. 
Tähän julkaisuun on koottu osa Tiedusteluanalyysi I -kurssin ryhmätyöraporteista syk-
syltä 2021. Nämä raportit eivät vielä pohjaudu tiedusteluanalyysiin, vaan niiden tavoit-
teena on ollut syventää opiskelijoiden osaamista tiedusteluun liittyvistä ilmiöistä. 

Julkaisun ensimmäinen raportti käsittelee tiedustelun roolia osana päätöksente-
koa. Aiheesta on kirjoitettu tiedustelun näkökulmasta Suomessa vähän. Seuraavat kaksi 
raporttia tarkastelevat tiedustelua valtiollisena työkaluna. Tiedustelun keräämällä ja 
analysoimalla tiedolla on merkittävä vaikutus valtioiden strategisiin päätöksiin. Kiinan 
valtiollinen tiedustelu ei ole useinkaan esillä suurelle yleisölle, mutta sillä on keskeinen 
rooli maan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Eräs suurvaltojen tiedustelupal-
veluiden tehtävistä on informaatiovaikuttaminen. Raportti Neuvostoliiton/Venäjän ja 
Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden informaatiovaikuttamisesta muistuttaa, että toi-
minnalla on pitkä historia ja se on suunnitelmallista.  

Neljännessä raportissa tarkastellaan Suomen, Ruotsin ja Viron vastatiedusteluor-
ganisaatioiden uhka-arvioita. Näiden vertailu antaa mielenkiintoisen näkökulman naa-
purimaiden arvioihin omasta toimintaympäristöstään. Viidennen raportin kuvaus Yhdys-
valtojen vastatiedusteluoperaatiosta syventää toisaalta ymmärrystä Venäjän ulkomaan-
tiedustelun illegaalien toiminnasta, toisaalta Yhdysvaltojen vastatiedustelun toiminta-
menetelmistä.  

Kaksi viimeistä raporttia käsittelee ajankohtaisia tapahtumia Yhdysvalloissa ja Af-
ganistanissa. Yhteistä näille tapahtumille on tiedustelun arvioitu epäonnistuminen. En-
nustavan analyysin puutteet ovat mahdollisesti olleet keskeinen tekijä tapahtumien 
odottamattomassa kehityksessä. Tiedustelun rooli molemmissa tapahtumissa tulee ole-
maan tutkimuksen kohteena vielä tulevaisuudessakin.  

Julkaisussa on tarkasteltu useita eri valtioita ja valtiollisia organisaatiota. Tarkoi-
tuksena ei ole syyllistää niitä julkaisussa esitetyistä tapahtumista. Valitut kohteet ovat 
mahdollistaneet paneutumisen erilaisiin tiedustelun ilmiöihin ja siten tukeneet kurssin 
opetustavoitteiden saavuttamista.  

Raportit on julkaistu opiskelijoiden luvalla, osa opiskelijoista ei ole halunnut nime-
ään julkaistavaksi. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! 
 
Jyväskylässä 28.2.2022 
Yliopistonopettaja, FM, eversti evp.  Jyrki Isokangas  

 
 

1 Marrin, S. (2011). Improving intelligence analysis: Bridging the gap between scholarship and practice. 
London: Routledge. 



 

 
 

Lyhenteet 

2PLA Kiinan asevoimien (engl. People’s Liberation Army, PLA) yleisesikunnan so-
tilastiedusteluosasto 

3PLA Kiinan asevoimien yleisesikunnan teknisen tiedustelun osasto 
4PLA Kiinan asevoimien yleisesikunnan elektronisen sodankäynnin osasto 
5WH engl. Who, What, Where, When and How 
AMWG engl. Active Measures Working Group, Yhdysvaltojen vuonna 1981 perus-

tama toimija, jonka tehtävänä oli Neuvostoliiton disinformaation seuranta, 
analysointi ja raportointi 

CIA engl. Central Intelligence Agency, Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu 
DHS engl. Department of Homeland Security, Yhdysvaltojen kotimaan turvalli-

suudesta vastaava virasto 
DIA engl. Defence Intelligence Agency, Yhdysvaltojen asevoimien tiedusteluor-

ganisaatio 
FBI engl. Federal Bureau of Investigation, mm. Yhdysvaltojen vastatieduste-

lusta vastaava tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu 
FITF engl. Foreign Influence Task Force, FBI:n vastatiedusteluorganisaatioon 

kuuluva osasto, jonka tehtävänä on tunnistaa ja ennaltaehkäistä Yhdysval-
toihin kohdistuvia vaikuttamisoperaatioita 

FPS ven. Federalnaja Pogranitšnaja služba, Venäjän rajavartiopalvelu, nykyään 
osa Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelua FSB:tä 

FSB ven. Federalnaja služba bezopasnosti Rossijskoi Federatsii, Venäjän fede-
raation sisäisen turvallisuuden palvelu  

GSD engl. General Staff Department, Kiinan asevoimien (PLA) yleisesikunta 
IC engl. Intelligence Community, Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden muo-

dostamasta yhteisöstä käytetty nimi. 
IICD engl. Department´s Intelligence and Interagency Coordination Division, 

United States Capitol Policen (USCP) tiedustelun ja virastojen välisen 
koordinaation osasto 

IRA engl. Internet Research Agency, Pietarissa toimiva disinformaatiota tuot-
tava yritys. Tunnetaan puhekielessä nimellä ”trollitehdas” 

IWOC engl. Information Warfare Operations Center, Yhdysvaltojen asevoimien 
informaatio-operaatioiden keskus 

JSD engl. Joint Staff Department, Kiinan asevoimien (PLA) yleisesikunta organi-
saatiomuutoksen jälkeen 

KAPO  vir. Kaitsepolitseiamet, Viron sisäisen turvallisuuden palvelu 
KGB ven. Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, Neuvostoliiton valtiollinen 

tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu 
KKP Kiinan kommunistinen puolue 
MDM engl. Mis-, Dis- and Malinformation Team. Yhdysvaltojen Cybersecurity 

and Infrastructure Security Agencyyn kuuluva toimija, jonka tehtävänä on 
kehittää kansallista resilienssiä mis-, dis- ja malinformaatiota. vastaan 

MPS engl. Ministry of Public Security, Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriö, 
sisäisen turvallisuuden palvelu 

MPD engl. Metropolitan Police Department, Yhdysvaltojen pääkaupungin Wa-
shington D.C.:n alueen lainvalvontaviranomainen 



 

 
 

MSS engl. Ministry of State Security, Kiinan kansallisen turvallisuuden ministeriö, 
ulkomaantiedustelupalvelu 

MUST ruots. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Ruotsin sotilastiedus-
telu 

NATO engl. North Atlantic Treaty Organization, Vuonna 1949 perustettu puolus-
tusliitto 

NSC engl. National Security Council, Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusneu-
vosto 

ODNI engl. Office of the Director of National Intelligence, Yhdysvaltojen kansalli-
sen tiedustelujohtajan esikunta 

OODA engl. Observe – Orient – Decide – Act, John Boydin kehittämä johtamista 
kuvaava prosessi, usein muodossa OODA-loop   

PKK Kurdistanin työväenpuolue 
PLA engl. People’s Liberation Army, Kiinan asevoimat 
RS engl. Resolute Support, Naton operaatio Afganistanissa 
SIR engl. Situational Information Report, tilannekuvaraportti 
SOCOM  engl. United States Special Operations Command, Yhdysvaltojen asevoi-

mien erikoisjoukko-operaatioista vastaava johtoporras 
SSF engl. Strategic Support Force, Kiinan sotilastiedustelun tekniseen tieduste-

luun keskittyvä osa 
SUPO Suomen sisäisen turvallisuuden palvelu 
SVR ven. Služba vnešnei razvedki. Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu 
SÄPO ruots. Säkerhetspolisen, Ruotsin sisäisen turvallisuuden palvelu 
CENTCOM  engl. United States Central Command. Yhdysvaltojen asevoimien keskinen 

voimaryhmä 
USIA engl. United States Information Agency, vuoteen 1999 asti toiminut Yhdys-

valtojen informaatiovaikuttamisen virasto 
USPC engl. United States Capitol Police. Yhdysvaltojen kongressin poliisiviran-

omainen 
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Sofia Blanco Sequeiros, Antti Kuivaniemi, Erno Pajala, Janne Pöysti 

1 Johdanto 

Vuonna 2019 Suomessa voimaan tullut tiedustelulainsäädäntö määritteli lakien voi-
maantuloa edeltänyttä tilannetta selkeämmin tiedustelun toiminnan tavoitteet ja sen 
merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Lainsäädännön myötä keskusteluun on 
myös noussut suomalaisen tiedustelukulttuurin kehitys, sekä tiedustelun ja poliittisten 
päätöksentekijöiden välinen suhde (Martelius, 2020).  Yksi tiedustelun oikeutuksista on 
se, että päätöksentekijät voivat hyödyntää tiedustelutietoa päätöksenteossaan. Toimiva 
ja tehokaskin tiedustelu menettää merkityksensä, mikäli sen tuottamaa tietoa ei oteta 
huomioon päätöksenteossa. Tämän raportin keskeisenä tarkoituksena on tarkastella 
sitä, miten tiedustelutieto tukee poliittista päätöksentekoa ja millaista tiedustelutiedon 
tulee olla, jotta se tukisi päätöksentekoa. 

Tutkimuskysymys on siis: 

Minkälainen tiedustelutieto tukee poliittista päätöksentekoa ja miten? 

Raportti on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Raportin lähteinä on käytetty julkisia läh-
teitä ja akateemista tutkimusta. Lähteinä käytetään siis kirjoja, tieteellisiä artikkeleita, 
valkoisia kirjoja, haastatteluja ja valtion raportteja. Raportti ei anna kattavaa kokonais-
kuvaa siitä, millä tavalla tiedustelutoiminta todella tukee päätöksentekoa tällä hetkellä 
Suomessa, sillä tämän arviointiin vaadittavat lähteet eivät ole julkisia. Lähteet on vali-
koitu niiden merkityksellisyyden ja osuvuuden perusteella. Lähteet on etsitty Googlesta, 
Google Scholarista, Tiedustelu ja strateginen turvallisuus -maisteriohjelman luennoilta 
sekä haastattelemalla tiedustelutiedon tuottaja-asiantuntijaa Suojelupoliisista. Lähtei-
den tuottajat edustavat monia erilaisia akateemisia taustoja. Hakusanoina lähteiden ke-
räämiseen hakupalveluissa on käytetty sanoja “tiedustelu”, “tiedusteluanalyysi”, “tie-
dusteluprosessi”, “poliittinen päätöksenteko”, “päätöksenteko”, “viestintä” ja “tiedus-
telutuote” sekä näiden yhdistelmiä suomeksi ja englanniksi. 

Ensimmäiseksi raportissa avataan tiedustelutiedon ja poliittisen päätöksenteon 
käsitteet. Tiedustelutiedon vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon analysoidaan tie-
dustelutiedon eri haasteiden kautta sekä analysoiden poliittisen päätöksenteon omia 
haasteita ja näiden vaikutusta tiedustelutiedon käyttöön ja sen hyödyntämiseen. Ra-
portti keskittyy sisä- ja ulkopoliittiseen päätöksentekoon rajaten liiketoimintatieduste-
lun raportin ulkopuolelle. Vaikka raportti rajaa liiketoimintatiedustelun pois tutkimus-
alueesta, voi raportin tietoja ja johtopäätöksiä silti hyödyntää liiketoimintatiedustelun 
päätöksenteon analyysissä. 

Raportti antaa lukijalle laajan käsityksen tiedustelutiedon käytöstä ja käytön haas-
teista poliittisessa päätöksenteossa. Raportin tekijät edustavat poikkitieteellistä osaa-
mista, minkä ansiosta raportti myös syventää lukijan tietämystä tiedustelutiedosta ja 
poliittisesta päätöksenteosta. 

Tiedustelutieto poliittisen päätöksenteon tukena
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2 Tiedustelutieto poliittisen päätöksenteon tukena 

Raportin ensimmäinen osa tarkastelee tiedon ja päätöksenteon suhdetta. Raportti on 
rajattu koskemaan tiedustelutiedon ja poliittisen päätöksenteon suhdetta, joten tiedon 
ja yritystoimintaan liittyvän päätöksenteon suhde jää sen ulkopuolelle. Tällöin raportin 
käsitteet ja analyysi pätevät eritoten erilaisten yhteiskunnallisen toimijoiden sisä- ja ul-
kopolitiikkaa koskevaan tiedustelutietoon ja päätöksentekoon. Tässä ja seuraavissa 
osissa käsitellään tiedustelutiedon suhdetta poliittiseen päätöksentekoon yleisellä ta-
solla: osa tapausesimerkeistä käsittelee suomalaisen yhteiskuntapoliittisen päätöksen-
teon suhdetta tiedustelutietoon, mutta nämä tulee ymmärtää ainoastaan julkisista läh-
teistä poimittuina esimerkkeinä. Analyysin tarkoitus ei siis ole antaa tarkkaa kuvaa siitä, 
millainen tiedustelutiedon suhde poliittiseen päätöksentekoon Suomessa on juuri tällä 
hetkellä. 

2.1 Tiedustelutieto 

Puolustusministeriön työryhmän (2015) mukaan tiedustelu on julkisiin ja ei-julkisiin läh-
teisiin kohdistuvaa tiedonhankintaa, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja lisätä ymmär-
rystä erilaisista uhkista, riskeistä, mahdollisuuksista ja muutoksista niin maan sisällä kuin 
rajojen ulkopuolella. Tiedustelutoiminnan tavoitteena on tuottaa varhaisvaiheen tietoa, 
joka mahdollistaa uhkiin, riskeihin, mahdollisuuksiin ja muutoksiin vaikuttamisen ja va-
rautumisen. Tiedusteluun kuuluu tiedon analysointi, jonka avulla erilaisia turvallisuus-
ympäristön epävarmuustekijöitä pyritään jäsentämään, vähentämään ja tapauskohtai-
sesti myös hyödyntämään (Puolustusministeriö, 2015). Tiedustelutiedosta ei ole yhtä 
vakiintunutta määritelmää, mutta valtion poliittisen päätöksenteon yhteydessä sillä voi-
daan tarkoittaa tiedusteluprosessin tuottamaa tietoa, joka on merkityksellistä päätök-
senteon ja toiminnan suunnittelun kannalta (Makkonen, 2020). Tässä raportissa tiedus-
telutieto pitää sisällään myös tiedustelutuotteen, ellei toisin mainita. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa tiedustelutietoa tuottavia toimijoita ovat muun 
muassa Puolustusvoimat, Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi, paikalliset poliisilaitokset, 
valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt. Päätöksentekijöiden käytettävissä on myös kan-
sainvälisen yhteistyön kautta vaihdettua tietoa. Sisäministeriön raportin (2017) mukaan 
tiedustelutietoa käytetään Suomessa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, turvalli-
suustoimijoiden varautumisen ja toiminnan suunnittelun tukena, valtion strategisen 
päätöksenteon tukena, sekä jatkotiedonhankintaa suuntaavana. 

2.2 Poliittinen päätöksenteko 

Tässä raportissa käsite “poliittinen päätöksenteko” viittaa yhteiskuntapoliittiseen pää-
töksentekoon. Kyse on päätöksenteosta, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa 
erilaisia yhteiskuntaa ja sen järjestystä koskevia toimenpiteitä. Politiikka viittaa tässä ra-
portissa konkreettiseen prosessiin, joka näkyy kaikkialla lainvalmistelusta institutionaa-
lisiin uudistuksiin ja kansalaisia koskeviin hankkeisiin. Poliittisen päätöksenteon tavoit-
teena on muuttaa vallitsevia olosuhteita tai jotain seikkaa niissä; sillä on siis jokin toi-
mintaan liittyvä päämäärä. Tiedustelutietoon ja -toimintaan liittyen tämä tarkoittaa esi-
merkiksi poliitikkojen ja viranomaisten yhdessä koordinoimaa päätöstä konkreettisista 
muutoksista, joilla yhteiskunta varautuu uhkaan, jonka olemassaolo on selvitetty tiedus-
telutiedon avulla. 
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Poliittinen päätöksenteko voi koskea kansallisia kysymyksiä, esimerkiksi maan 
koulutus- ja työvoimapolitiikkaa. Se voi myös tähdätä kansainvälisiin toimenpiteisiin, esi-
merkiksi kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseen. “Poliittisuudella” ei siis viitata yk-
sinomaan puoluepolitiikkaan tai niihin arvoihin ja päämääriin, joita yksittäiset poliitikot 
tai poliittiset puolueet kannattavat ja tavoittelevat. Tässä raportissa, jossa keskiössä on 
poliittisen päätöksenteon suhde tiedustelutietoon, politiikka ymmärretään suppeasti ja 
konkreettisesti kansalaisten ja yhteiskunnan yhteisten asioiden hoitona (Blanco Se-
queiros ja Hokkanen, 2021). Siten “poliittinen päätöksenteko” viittaa päätöksentekoon, 
johon osallistuu joukko erilaisia yhteiskunnallisia päättäjiä ja jonka lopputuloksena on 
jokin yhteiskuntaan ja kansalaisiin vaikuttava toimenpide. Tällaiseen päätöksentekoon 
osallistuvat lukuisat eri toimijat valtiollisissa instituutioissa: poliitikot, erityisavustajat, 
virkamiehet, viranomaiset, ja niin edelleen. 

2.3 Poliittisten ja strategisten päätösten tukeminen 

Yleisesti ottaen tiedustelutieto ja -toiminta mahdollistavat oikeat ja oikea-aikaiset poliit-
tiset päätökset, eritoten silloin, kun poliittiset päätökset koskevat erilaisia tiedustelutie-
dolla selvitettäviä aiheita. Näitä ovat muun muassa kansalliseen turvallisuuteen kohdis-
tuvat uhkat ja riskit. Sisäministerinä toimiessaan Maria Ohisalo on todennut, että valti-
onjohto tarvitsee jatkuvasti työssään ennakoivaa tietoa, ja että tiedustelun valtionjoh-
dolle tuottama tieto on päätöksenteon kannalta välttämätöntä (Suojelupoliisi, 2021). 
Tiedustelutiedon rooli korostuukin juuri strategisessa yhteiskuntapoliittisessa päätök-
senteossa. Strateginen päätöksenteko tarkoittaa päätöksentekoa, joka liittyy toimijan 
oman toiminnan menestyksekkääseen suunnitteluun ja toteutukseen tietyssä toimin-
taympäristössä. Tässäkin päätöksenteolla on aina konkreettinen tavoite: etulyönti-
asema vastustajaan ja pyrkimys päästä toimijan itse asettamiin tavoitteisiin ja toivetiloi-
hin (Johnson, 2007). Tiedustelutoiminta, eli omaa toimintaympäristöä, kilpailijoita ja 
vastustajia koskevan tiedon keruu ja analysointi jotain tiettyä tarkoitusta varten, on 
olennaisessa asemassa tällaisten päätösten onnistumisessa. 

Huomioitavaa on kuitenkin se, että päätöksentekijöille luovutettu tiedustelutieto 
ei aina suinkaan johda tiedustelutietoa tuottavan toimijan, esimerkiksi viranomaisen asi-
antuntijanäkemyksen kannalta toivottuun lopputulokseen tai strategiseen päätökseen. 
Julkisuudessa olleessa esimerkissä keväältä 2020 Suojelupoliisi piti Al-Holista mahdolli-
sesti kotiutettavia suomalaisnaisia turvallisuusuhkana, mutta siitä huolimatta Valtioneu-
vosto päätti toteuttaa kyseisen evakuointioperaation. Suojelupoliisin esikuntapäällikön 
Jyri Rantalan  mukaan tämä ei kuitenkaan tee heidän työtään merkityksettömäksi, vaan 
Suojelupoliisin kannalta olennaista on lähinnä se, että tärkeä tieto on ajallaan toimitettu 
päätöksentekijöille (Rantala, 2021). Vapaata päätöksentekoa voidaan myös pitää merk-
kinä siitä, että valtionhallinto toimii avoimesti demokraattisten periaatteiden mukaan.  

2.3.1 Tietopohjainen politiikka 

Tietopohjainen politiikka (engl. evidence-based policy, evidence-informed policy) viittaa 
lähtökohtaisesti tieteellistä tutkimustietoa hyödyntävään poliittiseen päätöksentekoon 
(Cairney, 2016). Tässä raportissa ei oteta ota kantaa siihen, tulisiko tiedustelutietoon 
nojaava poliittinen päätöksenteko laskea tietopohjaisen politiikan alalajiksi. Tietopohjai-
sen politiikan käsite kuitenkin valottaa hyvin haasteita, joita tiedon soveltaminen poli-
tiikkaan kohtaa yleisesti. Tietopohjaisen politiikan johtava ajatus tiedon 
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hyödyllisyydestä yhteiskuntapolitiikassa pätee myös tiedustelutiedon käyttöön poliitti-
sessa päätöksenteossa: jos varmistettua tietoa on saatavilla, kannattaa sitä hyödyntää 
päätöksenteossa ja siitä seuraavassa toiminnassa. Edes osittain varmennettu tieto tosi-
asioista, oli kyse aseellisen konfliktin uhasta tai valtiontalouden tilanteesta, auttaa teke-
mään valtion ja sen kansalaisten kannalta oikeita poliittisia päätöksiä. 

Tiedustelutiedon avulla poliittisiin päätöksentekoprosesseihin osallistuvat toimijat 
voivat minimoida tiedollisen epävarmuuden ja siitä koituvat virheet, joita he saattaisivat 
muuten tehdä. Ideaalitilanteessa tieto selventää tosiasioita ja vähentää päätöksente-
koon liittyvää epävarmuutta, mutta tietopohjaisessa politiikassa on yleistä, että uusi 
tieto monimutkaistaa tilannetta entisestään. Tiedustelutiedon suhteen on tärkeää erot-
taa toisistaan tosiasioita tukevat, varmennetut faktat ja arviot, esimerkiksi asiantuntijoi-
den näkemyksen siitä, miten tiedustelun kohteena oleva ilmiö tulee kehittymään. Pää-
töksentekijän tilannekuvan ja ymmärryksen monimutkaistumiseen voidaan vaikuttaa 
esittelemällä tiedustelutuote päätöksentekijälle sopivassa muodossa. Kokonaisuutena 
tiedustelutieto, ymmärrettiin se tiedon keruun prosessina tai tiedustelutuotteena, aut-
taa poliittiseen päätöksentekoon osallistuvia toimijoita muodostamaan mahdollisim-
man tarkan kokonaiskuvan sekä omasta toiminnastaan ja toimintaympäristöstään että 
vastustajien muodostamista uhkista ja riskeistä molempien suhteen. Tämä taas auttaa 
oikeiden päätösten teossa, vaikka tieto aluksi monimutkaistaisikin tilannekuvaa. 

Päätöksentekoprosessin suhdetta tiedusteluprosessiin voidaan kuvata niin kutsu-
tulla päätöksentekoympyrällä (myös “OODA-loop”). Päätöksentekoympyrä koostuu nel-
jästä eri vaiheesta: valmistautuminen (engl. orientation), havainnointi (engl. observa-
tion), päätöksenteko (engl. decision) ja toiminta (engl. action). Ensimmäisessä vaiheessa, 
eli valmistautumisessa, kehitetään tietopyyntö, joka vaikuttaa tiedusteluympyrässä oh-
jaukseen. Tiedusteluympyrän jakamisvaiheessa päätöksentekijälle annetaan tuotteet, 
jotka vaikuttavat päätökseen (kuvio 1). Nämä tuotteet ovat hahmotettu tilanne ja vai-
kutusarvio (Biermann, 2006). Vaikka ympyrät näyttävät sopivan hyvin yhteen, elää pää-
töksenteon ja tiedustelun välillä jatkuvia jännitteitä. Näitä kuvataan tarkemmin alalu-
vuissa 2.4 ja 2.5. 

 

KUVIO 1  Tiedusteluympyrän ja OODA-loopin yhdistyminen (Biermann, 2006) 
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2.3.2 Tilannetietoisuus ja tiedon tasot päätöksenteossa 

Päätöksentekoon vaikuttaa vahvasti päätöksentekijän tilannetietoisuus. Tiedustelukir-
jallisuudessa tilannetietoisuutta kuvataan usein myös käsitteellä tilanneymmärrys. Ti-
lannetietoisuus tarkoittaa, että päätöksentekijä ymmärtää mitä tapahtuu, mitä tulee ta-
pahtumaan ja mitä toimia päätöksentekijä pystyy toteuttamaan (Koistinen, 2011). Pää-
töksenteon tilannetietoisuuteen vaikuttavat kykenemättömyys hahmottaa informaa-
tiota, kykenemättömyys ymmärtää ja yhdistää hahmotettu tieto omaan tavoitetilaan ja 
vajavainen tilannetietoisuus tilanteesta (Endsley, 1995). Ilman tilannetietoisuutta ei voi 
tehdä oikeita päätöksiä. Endsleyn mukaan tilannetietoisuudella on kolme tasoa (kuvio 2). 
Päätöksentekoon riittää yhden tason saavuttaminen, mutta korkeampien tasojen saa-
vuttaminen parantaa päätöksentekoa. (Endsley, 1995). 

Tiedolla on neljä tasoa, joista data, tieto ja informaatio kuvaavat menneisyyttä, 
tieto ja informaatio nykyhetkeä ja viisaus tulevaisuutta (kuvio 1).  Eri tasojen tarjoama 
tiedon hyödyntäminen sidottuna aikaan yhdistyy tilannetietoisuuden tasoihin. Kun data 
jalostetaan informaation kautta kohti viisautta, voidaan sen avulla saavuttaa myös kor-
keampia tilannetietoisuuden tasoja. 

 

KUVIO 2 Endsleyn (1995) tilannetietoisuusteoria ja tiedon tasot (Saarikko, 2019) sekä tie-
don aikasidonnaisuus yhdistettynä kokonaisuudeksi. 

2.4 Mitkä seikat vaikuttavat tiedustelutiedon käytettävyyteen poliittisessa 
päätöksenteossa? 

Tiedustelutiedon käytettävyyteen poliittisessa päätöksenteossa vaikuttavat oikea-aikai-
suus, tiedustelutuotteen viestintä, tiedustelutiedon objektiivisuus, vastustajan harjoit-
tama salaaminen ja harhauttaminen, datan määrä ja tietolähteen luotettavuus (tau-
lukko 1). Tekijöitä on muitakin, mutta raportin rajauksen vuoksi siinä tarkastellaan vain 
edellä mainittuja, kattavia tekijöitä.  
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TAULUKKO 1 Tiedustelutuotteeseen vaikuttavat tekijät, niihin liittyvät haasteet ja haastei-
den vaikutus tiedustelutietoon (Bar-Joseph, 2005; George & Bruce, 2014; 
Lowenthal, 2019; Walton, 2010).  

Tekijä Haaste Haasteen vaikutus Tapausesimerkki 
Aika Rajoitettu aika 

tuottaa tuote. 
Data aikasidon-
naista. 

Tiedustelutuote mah-
dollisesti käytettävissä 
vain tietyn aikajänteen 
sisällä. 
Pitkä analyysi, lyhyt rea-
gointiaika. 
Lyhyt analyysi, tiedon 
tarkkuus kärsii. 

Pearl Harborin hyökkäyk-
sen ennakkovaroitus lä-
hetettiin liian myöhään 
(Turner, 2005). 

Viestintä Asiakkaan aihe-
alueen termistön 
osaaminen. 
Tuotteen esittä-
mistavan valinta. 

Asiakas ei ymmärrä tie-
dustelutuotetta. 
Asiakas ei ymmärrä to-
dennäköisyyksiä. 
Asiakas ei sisäistä tie-
dustelutuotetta. 

Pearl Harborin hyökkäyk-
sen ennakkovaroituksessa 
mainittiin kohteiksi Filip-
piinit, Kaakkois-Aasia sekä 
Hawaii, mutta asiakas 
keskittyi vain Filippiinei-
hin ja Kaakkois-Aasiaan 
(Turner, 2005). 

Objektiivisuus Tuotteen analyy-
sin subjektiivi-
suus. 
Kognitiiviset vi-
noumat ja harhat. 

Tiedustelutuote antaa 
asiakkaalle objektiivisen 
kuvan tilanteesta. 
Analysoija tuottaa tie-
dustelutuotteen omien 
ennakkokäsityksiensä 
mukaan. 

Irakin sotaan johtanut tie-
dustelutieto oli hyvin sub-
jektiivista ja sotaan johta-
vaa (Cordesman & Burke, 
2003). 

Salaaminen ja 
harhauttaminen 

Kilpailijan tai vas-
tustajan harhaut-
tamisen ja salaa-
misen aiheuttama 
vääristymä. 
Oikean data epäi-
leminen vääräksi. 

Tiedustelutuote sisältää 
kilpailijan/vastustajan 
haluamaa tietoa. 
Tiedustelutuotteesta jää 
tietoa pois koska ana-
lyytikko uskoo tiedon 
vääräksi. 

Japani toteutti huomatta-
van salaamisen ja har-
hauttamisen ennen Pearl 
Harboriin hyökkäämistä 
mm. radiohiljaisuudella ja 
hyökkäysohjeiden anta-
misella suullisesti (George 
& Bruce, 2008). 

Datan määrä Kaikkea dataa ei 
ehditä käydä läpi. 
Käytetään väärää 
dataa. 

Tiedustelutuote jää va-
jaaksi johtuen informaa-
tioähkystä. 

Miehittämättömän lenno-
kin pilotit antoivat väärää 
dataa analyytikoille joh-
tuen informaatioähkystä 
ja tämä johti 23 siviilin 
kuolemaan (Shanker, T., 
& Richtel, 2011). 

Tietolähteen 
luotettavuus 

Lähteeltä saatuja 
tietoja ei varmis-
teta. 
Lähteeltä saadaan 
tietoja kyseen-
alaisin keinoin. 

Tiedustelutuote ei pidä 
paikkaansa. 
Lähde kertoo mitä tie-
dustelu tai asiakas ha-
luaa kuulla. 

Irakin väitettiin koulutta-
neen Al Qaidalle biologis-
ten ja kemiallisten asei-
den käyttöä (Jehl, 2004). 
Tämän kertonutta läh-
dettä kuulusteltiin ja 
omien sanojensa mukaan 
kidutettiin (Abramowitz, 
2015). 
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Erityisen tärkeää tiedustelutiedon ja poliittisen päätöksenteon yhteisessä onnistu-
misessa ovat tiedustelutiedon varmuus, tarkkuus ja oikea-aikaisuus. Päätöksentekijät 
työskentelevät laajalla tehtäväkentällä, ja heille on jatkuvasti saatavilla runsaasti infor-
maatiota eri tavoin luotettavista lähteistä. Tiedustelutiedon tuleekin olla saatavilla ja 
esitettynä mahdollisimman helposti sisäistettävässä muodossa viimeistään päätöksen-
teon hetkellä. Tiedon on tultava oikeaan aikaan, erityisesti jos kyseessä on esimerkiksi 
valtioon ja sen kansalaisiin kohdistuva vakava uhka. 

Toisaalta myös päätöksentekijän on kyettävä luottamaan tiedustelutietoa tuotta-
vaan tahoon. Tämä tarkoittaa, että tiedustelun on oltava poliittisesti sitoutumatonta ja 
sen tulee pyrkiä objektiivisuuteen. Parhaassa tapauksessa tiedustelutiedon tuottajalla 
on hyvä maine tai “track record” puolueettoman tiedustelutiedon tuottajana. Tieduste-
lutiedon luotettavuutta lisäävät se, että se täyttää hyvän tiedustelutiedon tunnusmerkit 
(esimerkiksi objektiivisuus, kattavuus, oikea-aikaisuus ja käytettävyys). Tiedustelussa 
käytettyjen lähteiden on oltava luotettavia. 

Tiedustelutiedon käytettävyyden yhtenä suurena haasteena on myös kilpailu pää-
töksentekijöiden huomiosta ja ajasta muita tietolähteitä vastaan. Tiedustelutieto ei siis 
suinkaan ole ainoa asia, saati lähde, jolla on vaikutusta lopulliseen päätökseen (Marte-
lius, 2020). Päätöksenteon kannalta ongelmana ei niinkään ole tiedon puute vaan pi-
kemminkin sen runsaus ja juuri tarpeellisen, oikean ja oikea-aikaisen tiedon löytäminen 
tilannetietoisuuden muodostamiseksi. 

2.5 Jännitteet tiedustelutiedon ja poliittisen päätöksenteon välillä 

Tietopohjaisessa politiikassa tiedon ja poliittisen päätöksenteon välillä elää jatkuvia jän-
nitteitä (Strydom et al., 2010).  Jännitteet syntyvät muun muassa tutkijoiden ja päätök-
sentekijöiden erilaisista arvoista, päämääristä ja aikajanoista (Strydom et al., 2010). Po-
liitikot eivät esimerkiksi ainoastaan halua tehdä oikeita päätöksiä, vaan myös ylläpitää 
äänestäjäkantaansa ja tavoitella henkilökohtaisia ja puolueidensa mukaisia arvoja. Vir-
kamiehet, viranomaiset ja poliitikot myös toimivat hyvin erilaisella, yleensä lyhyemmällä 
aikajanalla kuin tieteellinen tutkimus (Strydom et al., 2010). 

Tiedustelutoiminnan ja poliittisen päätöksenteon jännitteet ovat samankaltaisia 
(Betts, 1988; Davis, 2006). Davisin mukaan CIA:n tiedusteluanalyytikoiden ja poliittiseen 
päätöksentekoon osallistuvien hallintoviranomaisten jännitteet ovat täysin tavanomai-
sia toiminnan “sivutuotteita”, jotka ovat seurausta eri osapuolten ammatillisista tavoit-
teista. Davis toteaa:  

The analysts’ professional commitment is to assess national security issues without bias for or 
against the outcomes sought by the incumbent presidential administration; the policymakers’ 
professional commitment is to articulate, advocate, and advance the administration’s national 
security agenda. (Davis, 2006, s. 999).  

Tiedustelun ytimessä olevat analyyttiset prosessit ovat siis erilaisia verrattuna valtion-
hallinnon päätöksentekoprosesseihin. Analyytikon tehtävä on kuvata tosiasioita mah-
dollisimman tarkasti, ja analyysin tulee olla riippumaton poliittisten päättäjien näkemyk-
sistä ja tavoitteista. Valtionhallinnon poliittisten päätöksentekoprosessien tehtävänä on 
artikuloida ja edistää artikuloimiansa turvallisuustavoitteita (Davis, 2006). Vaikka pää-
töksentekoprosessi ja tiedusteluprosessi vaikuttavat lähtökohtaisesti yhteensopivilta eri 
ympyröin kuvattuna, ne toimivat harvoin täydellisen yhteen. 
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Erilaisista työskentelyprosesseissa näkyvät siis tiedustelutoimijoiden ja päättäjien 
erilaiset, joskus ristiriitaiset arvot ja tavoitteet. Jo aiemmin raportissa mainittu tapaus, 
jossa Suojelupoliisi piti Al-Holista mahdollisesti kotiutettavia suomalaisnaisia turvalli-
suusuhkana mutta Valtioneuvosto päätti siitä huolimatta evakuoida heidät, on hyvä esi-
merkki tällaisista jännitteistä eri toimijoiden välillä. Suojelupoliisin tehtävä on kerätä tie-
dustelutietoa, jolla se arvioi ja auttaa muita arvioimaan muun muassa Suomeen kohdis-
tuvia turvallisuusuhkia. Sen tehtävä ei välttämättä ole ottaa kantaa siihen, millä tavalla 
esimerkiksi Al-Holilla asuneiden suomalaisten lasten tai heidän äitiensä ihmisoikeudet 
toteutuvat. Tämä taas kuuluu Valtioneuvoston toimialaan, ja kotiuttamispäätöstä puol-
sikin erityisesti suomalaisten lasten oikeuksien toteutuminen. 

Toinen, Suomen tiedustelun historiasta tuttu esimerkki erilaisista arvoristiriidoista 
on poliitikkojen Venäjä-myönteisyys ja siitä aiheutuva vastustus Venäjään kohdistuvalle 
tiedustelulle ja sen hyödyntämiselle päätöksenteossa. Kokonaisuutena voidaan todeta, 
että tiedustelutieto kilpailee erilaisten arvoarvostelmien, toiminnan normien ja muualta 
saadun tiedon kanssa poliittisessa päätöksenteossa. Poliittiset päättäjät ja virkamiehet 
ovat eri tavalla vastuussa toiminnastaan äänestäjille ja kansalaisille kuin tiedusteluviran-
omaiset, mikä myös tuottaa kilpailuasetelmaa ja jännitteitä erilaisten toiminnan taus-
talla olevien arvojen ja toiminnan tavoittelemien päämäärien välillä. Tiedustelutieto voi 
myös politisoitua ja värittyä, jolloin sen hyödyllisyys päätöksentekijälle laskee. 

Jännitteitä syntyy myös, jos tiedustelutieto ei täytä hyvän tiedustelutiedon piir-
teitä. Davis (2006) kuvailee hiljaisuutta, jolla poliittiset päättäjät ja hallintoviranomaiset 
vastaanottavat osan Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tuottamista tiedustelu-
raporteista:  

Many assessments, as to be expected considering the volume of production, miss the mark 
for the targeted officials in terms of relevancy, timing, or fresh insights; and thus evoke no 
reaction. (Davis, 2006, s. 999)  

CIA tuottaa vuosittain tuhansia suullisia ja kirjallisia raportteja päättäjille, jolloin on 
oletettavaa, että osa niistä ei tule huomioiduksi. Yhteistä näille raporteille on se, että 
niiden sisältö ei ole ajankohtaista, tieto tulee väärään aikaan, tai tiedusteluraportti ei 
sisällä uutta tietoa. 

3 Johtopäätökset 

Raportti on tarkastellut tukea, jonka tiedustelutieto tarjoaa poliittiselle päätöksenteolle. 
Raportti kysyy, millaista tiedustelutiedon tulisi olla, jotta se tukisi päätöksentekoa mah-
dollisimman hyvin, ja tarkastelee tiedustelutiedon ja poliittisen päätöksenteon suhdetta 
laajemmin. Raportti on rajattu nimenomaan poliittiseen päätöksentekoon, joka tässä 
raportissa viittaa yhteiskuntaan ja kansalaisiin vaikuttavista konkreettisista toimenpi-
teistä päättämiseen, siis yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon. Tiedustelutoiminnan 
kannalta tämä tarkoittaa kaikkia yhteiskuntapoliittisia päätöksiä, jotka koskevat tiedus-
teluviranomaisia ja -toimijoita kiinnostavia tapahtumia, prosesseja ja ilmiöitä. Näihin 
kuuluvat esimerkiksi sisä- ja ulkopoliittiset turvallisuusriskit ja -haasteet. 

Yksi raportin keskeisistä tuloksista on, että tiedustelutiedon tulisi olla riittävän 
tarkkaa ja oikea-aikaista, jotta se voi tehokkaasti tukea päätöksentekoa. Tiedustelutie-
toon johtaneen analyysin tulee olla riittävän perusteellinen tuottaakseen tarkkaa tietoa, 



 

9 
 

mutta toisaalta tiedustelutiedon on saavutettava päätöksentekijä tavalla, joka jättää 
päätöksentekijälle riittävän reagointiajan. Tiedustelutiedon oikea-aikaisessa hyödyntä-
misessä keskeistä on päätöksentekijän tilannetietoisuus sekä tiedustelutiedon ”tiedon 
taso”. Tilannetietoisuudella tarkoitetaan päätöksentekijän kykyä ymmärtää reaaliaikai-
sia ja tulevia tapahtumia, sekä omia toimintamahdollisuuksiaan. Päätöksentekijälle väli-
tettävän tiedustelutiedon tiedon taso puolestaan vaikuttaa siihen, minkä aikavälin pää-
töksissä tiedustelutieto on hyödynnettävissä. 

Jotta tiedustelutieto tukisi päätöksentekoa täysimääräisesti, tulee sen olla viestitty 
päätöksentekijälle tavalla, jota hän ymmärtää, ja joka mahdollistaa tiedustelutiedon si-
säistämisen. Vieras termistö ja sekava esitystapa voivat vesittää muuten ensiluokkaisen 
tiedustelutuotteen hyödyntämisen. Tiedustelun tulee pyrkiä myös minimoimaan koh-
teen salaamisen ja harhauttamisen aiheuttamat vääristymät tiedustelutietoon, sekä 
pyrkiä analyysin objektiivisuuteen kognitiiviset vinoumat huomioivilla työtavoilla. Kas-
vava haaste tiedustelutiedon laadun kannalta on datamäärän räjähdysmäinen kasvu 
menneistä vuosikymmenistä. Kaikkea sensoreiden kohteesta tuottamaa dataa voi olla 
mahdoton arvioida ja ottaa huomioon, mikä saattaa johtaa siihen, että harhaanjohta-
valle datalle annetaan analyysissä liian iso painoarvo, tai että kaikkein hyödyllisin data 
jää hyödyntämättä. Haasteena voi olla myös tiedustelun lähteiden ja sitä kautta saatujen 
tietojen puutteellinen arviointi. 

Jännitteet tiedustelutiedon ja poliittisen päätöksenteon muiden vaikuttimien vä-
lillä vaikuttavat osaltaan tiedustelutiedon hyödyntämiseen. Poliittiset päätöksentekijät 
eivät pyri yksinomaan objektiiviseen, instrumentalistiseen ja valtiota parhaiten palvele-
vaan päätöksentekoon, vaan päätöksentekoon vaikuttaa myös poliitikon tai muun pää-
töksentekijän ja heidän edustamiensa tahojen, kuten esimerkiksi ministeriöiden ja puo-
lueiden arvot, tavoitteet ja toimintatavat. Tiedustelutieto kilpailee myös muiden pää-
töksentekijän pöydällä olevien kysymysten, ongelmien, tietojen ja toiminnan erilaisten 
normien kanssa. 

Raportti on toteutettu kirjallisuuskatsauksena vain julkisista aineistoista, mikä on 
myös yksi sen rajoitteista. Aineisto, jonka avulla tiedustelutiedon käyttöä ajankohtai-
sessa ja konkreettisessa poliittisessa päätöksenteossa voitaisiin arvioida, on lähes yksin-
omaan salaista. Tästä rajoituksesta huolimatta raportti kokoaa kattavasti tiedustelutie-
don hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä. Suomessa on historiallisesti käyty moniin 
muihin länsimaihin verrattuna verrattain niukasti julkista keskustelua tiedustelusta ja 
sen tuottaman tiedon käyttämisestä. Tiedustelukulttuurin kehittyminen tulevaisuu-
dessa tulee todennäköisesti vaikuttamaan tiedustelutiedon hyödyntämiseen poliittisen 
päätöksenteon tukena. Tiedustelusta tehty akateeminen tutkimus on vähäistä ja lisätut-
kimusta tarvittaisiin myös tiedustelutiedon hyödyntämisestä käytännön päätöksente-
ossa. 
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Riku Hellgren, Ville Jääskeläinen, Lari Ruutiniemi, Emma Tuomela 

1 Johdanto 

Taitavat soturit tekivät muinoin itsestään ensin voittamattomia ja odottivat hetkeä, jolloin vi-
hollinen on haavoittuvainen. (Sun Tzu, ks. Nojonen 2017) 

Tämän raportin tavoitteena on selvittää, minkälainen rooli ja merkitys Kiinan turvalli-
suus- ja tiedustelupalveluilla on sen strategisten intressien tavoittelussa. Valikoitu aihe 
on ajankohtainen ja relevantti, koska Kiinan strategisten intressien tavoittelu heijastuu 
laajasti maailmanpolitiikkaan ja -talouteen. Koska myös kiinalainen päätöksenteko edel-
lyttää ennakkotietoa, on Kiinan turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden roolin ja merkityk-
sen selvittäminen osana strategisten intressien tavoittelua tärkeätä. 

Kiinan valtiojohto totesi vuonna 2013, että Kiinan tavoitteena on saavuttaa glo-
baalin supervallan asema vuoteen 2049 mennessä. Tuolloin myös nykymuotoinen Kiinan 
kansantasavalta täyttää 100 vuotta. Sattumaa tai ei, Kiina on vienyt välittömästi strate-
gian julkistamisen jälkeen läpi merkittäviä muutoksia kansallista turvallisuutta ja tiedus-
telua koskevan lainsäädännön kokonaisuuteen. Muuttuneen lainsäädännön myötä Kii-
nan turvallisuus- ja tiedustelupalveluilla on muun muassa entistä laajempi toimivalta 
valvoa koti- ja ulkomaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden toimintaa sekä velvoittaa 
Kiinan kansalaisia avustamaan viranomaisia niiden tiedustelutyössä (Saraswat, 2020). 
Yhdysvaltain puolustusministeriön (2021) tuoreen raportin mukaan Kiina on lisäksi 
osoittanut vahvistaneensa sotilasvoimiaan ja on muuttamassa tiedustelustakin vastaa-
van kansan vapautusarmeijan (PLA) resursseiltaan ”maailmanluokan” sotavoimiksi ta-
voitevuoteen 2049 mennessä (Yhdysvaltain puolustusministeriö, 2021). 

Raportin aihetta lähestytään laadullisesti ja raportissa käytettävä aineisto perus-
tuu lähes yksinomaan anglosaksisiin sekundäärilähteisiin. Toissijaisten lähteiden käyttä-
minen on perusteltua, koska Kiinan käänteisestä julkisuusperiaatteesta johtuen objek-
tiivisuuteen pyrkivän ja luotettavan tiedon kerääminen valtion virallisista lähteistä on 
mahdotonta. Toinen primäärilähteitä rajaava syy on raportin kirjoittaneen työryhmän 
puutteellinen kiinan kielen taito, joka ei mahdollista kiinankielisiin lähteisiin tutustu-
mista tarvittavalla tarkkuudella. 

Raportin toisessa sisältöluvussa käsitellään Kiinaa ja sen osuutta kiristyvään suur-
valtakilpailuun sekä Kiinan valtiomuotoa ja -hallintoa. Kolmannessa sisältöluvussa tar-
kastellaan Kiinan strategisia tavoitteita ja pehmeän vallankäytön käsitettä, neljännessä 
puolestaan luodaan katsaus kiinalaiseen tiedustelujärjestelmään. Raportin viimeisessä 
luvussa esitetään johtopäätökset ja vastataan minkälainen rooli ja merkitys Kiinan tur-
vallisuus- ja tiedustelupalveluilla on sen strategisten intressien tavoittelussa. 

Valtiollinen tiedustelu osana Kiinan nousua ja 
valtapyrkimyksiä 
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2 Kiina ja kiristyvä suurvaltakilpailu 

Kiinan ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon ylin vallankäyttäjä on Kiinan kom-
munistinen puolue (KKP). KKP:n vaikutusvalta kattaa kaiken valtiollisen toiminnan läh-
tien hallintoon kuuluvien ministeriöiden ohjaamisesta aina asevoimien kontrolloimiseen. 
Puolueen sisällä päätöksenteko perustuu vahvaan hierarkiaan, jossa toimintaohjeet tu-
levat ylhäältä alaspäin taso kerrallaan. Vuonna 2013 valtaan astuneen Xi Jinpingin kau-
della valta on keskittynyt entistä voimakkaammin presidentin käsiin. (Jakobson & Ma-
nuel, 2016). 

Tällä hetkellä maailman turvallisuuspoliittista tilannetta leimaa yhä kiristyvä suur-
valtakilpailu, jonka kaksi merkittävintä osapuolta ovat Yhdysvallat ja Xin johtama Kiina. 
Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä Kiinan nousun merkitystä osana suurvaltakilpai-
lun dynamiikkaa. Kiinan vaikutusvallan kasvamisen ja sotilaspotentiaalin asteittaisen ke-
hityksen on mahdollistanut erityisesti maan taloudellinen kasvu. Kiina on myös vuosi-
kymmeniä hyödyntänyt erilaisia pehmeitä keinoja oman vaikutusvaltansa kasvatta-
miseksi. 

Adamczyk ja Baraniuk (2019) jakavat modernin Kiinan harjoittaman ulkopolitiikan 
kahteen toisistaan selkeästi eroavaan ajanjaksoon: aikaan ennen nykyistä presidenttiä 
Xi Jinpingiä ja aikaan hänen valtaannousunsa jälkeen. Xitä edeltäneet johtajat pitivät ul-
kopoliittisena strategianaan Deng Xiaopingin luomaa ns. 24 kirjoitusmerkin ohjenuoraa, 
jonka perusta on matalan profiilin ulkopoliittisessa toiminnassa (Adamczyk & Baraniuk, 
2019). Puranen (2018) huomauttaa, että matalan profiilin vaikuttamisen strategian mu-
kaan Kiinan ei tullut tavoitella globaalia hegemonista asemaa etenkään puuttumalla 
muiden valtioiden sisäisiin asioihin. Samalla Kiinassa kuitenkin tunnistettiin, että sen 
hetki koittaisi mahdollisesti tulevaisuudessa (Puranen, 2018). Tuona aikana käsitetty tu-
levaisuus on ainakin Kiinan nykyjohdon arvion mukaan täällä, ja se on saanut maan le-
vittämään vaikutuspiiriään yhä kauemmaksi omista rajoistaan. 

Maantieteellisesti tarkasteltuna Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailu painottuu 
ennen kaikkea indopasifiselle alueelle, joka kattaa yli puolet maailman väestöstä ja lähes 
40 % globaalista bruttokansantuotteesta. Yhdysvallat ja Kiina kilpailevat niin sotilaspo-
tentiaalissa, taloudellisessa kasvussa kuin teknologisessa kehityksessä ja -osaamisessa. 
Kilpailua käydään diplomaattisin, taloudellisin ja osin sotilaallisinkin keinoin. Sotilaalli-
silla keinoilla tarkoitetaan toistaiseksi joukkojen sijoittamista, kehittämistä ja siihen liit-
tyvää strategista kommunikaatiota. Kilpailu on ulottunut perinteisten toimintaympäris-
töjen, maan, meren ja ilman lisäksi myös avaruuteen, kybertoimintaympäristöön sekä 
ihmisten ja ihmisyhteisöjen kognitiiviseen ulottuvuuteen. (Turkki, 2021) 

Viime vuosina Kiina on kehittänyt voimakkaasti sotilaallista kyvykkyyttään. Bitzin-
ger ja Char (2021) tuovat esille, kuinka Kiina on modernisoinut asevoimiaan vastaamaan 
paremmin nykyaikaista taistelukenttää ja sodan kuvaa. Heidän mukaansa asevoimien 
kehittämisen painopisteenä on ollut joukkojen mekanisointiasteen kasvattaminen yh-
dessä suorituskykyisempien johtamisjärjestelmien rakentamisen kanssa. He arvioivat, 
että lyhyemmän aikavälin tavoitteena on luoda informatisoidun sodankäynnin voittami-
seen kykenevät asevoimat. Lisäksi he argumentoivat, että Kiinan tulevaisuuden suori-
tuskykyjen rakentaminen ammentaa tekoälyn yleisestä kehityksestä, massadatan kasva-
vista hyödyntämismahdollisuuksista ja muista yleisesti suurvaltojen sodankäynnin tule-
vaisuuteen vaikuttavista trendeistä. Erityispiirteenä poikkeuksellisen kiivasta Kiinassa on 
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ollut asevoimien merellisen komponentin kehittäminen voiman projisoinnin, vaikutta-
vuuden ja operointietäisyyksien kasvattamisen näkökulmasta. (Bitzinger & Char, 2021) 

Greenbergin (2021) mukaan NATO:n silmissä Kiina on viime vuosien aikana nous-
sut läntisen maailman merkittävimmäksi uhaksi ohi terrorismin ja Venäjän. Samalla hän 
kuitenkin painottaa, että NATO:ssa ei edelleenkään vähätellä terrorismin merkitystä tai 
Venäjän muodostamaa uhkaa erityisesti Euroopassa ja laajemmin kybertoimintaympä-
ristössä. Edellisestä huolimatta Venäjä nähdään yleisesti kuitenkin enemmän alueelli-
sena suurvaltana. Greenbergin mukaan tämä alueellinen suurvalta ei itsessään uhkaa 
Yhdysvaltojen johtaman lännen hegemonista asemaa. Yhdysvaltalaisen turvallisuusajat-
telun näkökulmasta sen hegemonian suurimmaksi uhkaajaksi on noussut Kiina (Green-
berg, 2021; vrt. Holslag, 2019). 

Kilcullen (2020) tuo esille, kuinka Yhdysvaltojen turvallisuuspoliittinen mielen-
kiinto on perinteisesti suuntautunut tiettyyn, sillä hetkellä merkittävimmäksi koettuun 
uhkaan. Hän selventää, että kylmän sodan aikana se oli Neuvostoliitto, 9/11 jälkeen glo-
baali sota terrorismia vastaan. Tällä hetkellä strateginen painopiste on kohdistunut Kii-
naan, laajemmin ajateltuna juuri indopasifiselle alueelle. Kiina on kyennyt hyödyntä-
mään omaksi edukseen Yhdysvaltojen huomion keskittymisen ensin Neuvostoliittoon ja 
sittemmin terrorismiin. (Kilcullen, 2020; ks. myös Fontaine, 2021) 

Yhdysvaltalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna Kiinan muodostaman uhkan pai-
nottaminen Venäjää akuutimmaksi on ymmärrettävää. Venäjän tavoitteena on hegemo-
nisen ylivallan sijasta pyrkiä horjuttamaan länsivaltoja ja niiden muodostamia liittoja 
sekä luoda omia strategisia intressejään paremmin palveleva moninapainen maailman-
järjestys. Tässä maailmanjärjestyksessä Venäjän lisäksi tunnistettuja suurvaltoja olisivat 
juuri Yhdysvallat ja Kiina. Kiinan intressit ovat sen sijaan lännen silmissä vaarallisempia, 
sillä sen todennäköisenä pitkän aikavälin tavoitteena on pyrkiä rakentamaan Kiinan he-
gemoniaan perustuva maailmanjärjestys. 

Yhdysvaltojen strategisen painopisteen vaihtuminen Euroopasta, Venäjästä ja ter-
rorismista kohti Kiinaa ja laajemmin kohti indopasifista aluetta näkyy myös sen tiedus-
telupalvelujen toiminnassa. Kerr ja Warner (2014) tuovat esille, että Kiinan merkitys Yh-
dysvaltojen tiedusteluyhteisön tutkimus- ja seurantakohteena on korostunut asteittain 
kylmän sodan päättymisen jälkeen. Tällä hetkellä voidaan olettaa, että Kiina on Yhdys-
valtojen tiedustelun merkittävin kohde. (Kerr & Warner, 2014) 

Kiinan lopullisia tavoitteita on vaikea arvioida. Beckley ja Brands (2021) argumen-
toivat historialliseen näyttöön vedoten, että vaikka Kiinan vaikutusvallan kasvamisen 
taustalla puhutaan paljon pehmeistä keinoista, historiallisesti tarkasteltuna voidaan ha-
vaita, että mikäli Kiina kokee jonkin toimijan uhkaavan esimerkiksi sen geopoliittisia in-
tressejä, Kiina lähtökohtaisesti hyökkää itse ensin saavuttaakseen aloitteellisuuteen pe-
rustuvan yllätyksen. Tässä mielessä Kiinan sotilasstrateginen ajattelu on hyvin saman-
laista kuin Venäjän vastaava. 

Lännessä kyseiset toimijat nähdään omien rajojen ulkopuolelle suuntautuvina ag-
gressiivisina valtioina, jotka kuitenkin itse näkevät itsensä enemmän joka suunnasta 
uhattuina “puolustautujina”. Strategisen tason defensiivisyys saattaa toisin sanoen mo-
nesti näyttäytyä operatiivisen tason offensiivisuutena, mikäli asiaa tarkastelee länsimaa-
laisesta näkökulmasta. Kiinan ja Venäjän välinen eroavaisuus on kuitenkin siinä, että vii-
meisimpien vuosien aikana Kiinan toiminnassa on alkanut näkymään yhä enemmän 
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myös strategisen tason offensiivinen olemus. Toisin kuin Venäjä, Kiina kokee todennä-
köisesti aidosti olevansa jo nyt vertainen Yhdysvalloille. (Beckley & Brands, 2021) 

Kiinan hegemonisista pyrkimyksistä riippumatta tai juuri niistä johtuen, Kiinan ja 
Venäjän turvallisuuspoliittinen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina. Deborah Welch 
(2020) tuokin esille, että syventyneen yhteistyön taustalla vaikuttavat käytännönlähei-
set, järkiperäiset syyt sekä tietynlainen sosiaalinen identifioituminen läntisestä maail-
masta ulkopuoliseksi toimijaksi. Samalla on kuitenkin hyvä tiedostaa, että todellisen 
puolustusliiton tiellä on edelleen ratkaisemattomia ongelmia. 

3 Kiinan strategiset intressit ja pehmeät keinot osana niiden 
saavuttamista 

3.1 Kiinan strategiset tavoitteet ja asema maailmanpolitiikassa 

Mearsheimerin (2021) mukaan matalan profiilin ulkopoliittinen toiminta palveli Kiinaa 
ennen Xin valtaannousua, jolloin sen mahdollista tulevaa hegemoniaan pyrkivää toimin-
taa ei osattu lännessä pelätä. Hän huomauttaa, että päinvastoin esimerkiksi Yhdysvallat 
omalla toiminnallaan edisti Kiinan taloudellista kasvua ja integroitumista kansainväli-
seen markkinajärjestelmään. Toki hänen mukaansa Yhdysvalloissa tunnistettiin Kiinan 
kasvava potentiaali perustuen erityisesti sen väestön määrään ja jatkuvasti kasvavaan 
vaurauteen. Yhdysvallat kuitenkin uskoi, että Kiina integroituisi Yhdysvaltojen hegemo-
niaan perustuvaan maailmanjärjestykseen ja kehittyvän ajallaan kohti liberaalimpaa de-
mokraattista hallintomuotoa. (Mearsheimer, 2021) 

Kiinan kasvu ja vaikutusvallan lisääntyminen ovat tapahtuneet ikään kuin lännen 
havaitsemiskynnyksen ulkokehällä. Jälkeenpäin on helpompaa sanoa, että Kiinan nykyi-
sen nousun tausta olisi ollut ennakoitavissa. Dadparvar ja Azizi (2019) tuovat esille, 
kuinka modernin Kiinan vaikutusvallan nopean kasvun taustalla on huomioitava sen vai-
kutusvallan hidas asteittainen kasvaminen jo 1980-luvulta lähtien. Tämä vaikutusvallan 
asteittainen kasvaminen perustuu jo tuolloin alkaneeseen taloudelliseen kasvuun ja yhä 
lisääntyvään toimijuuteen alueellisissa ja kansainvälisissä instituutioissa (Dadparvar & 
Azizi, 2019). 

Turkki (2021) argumentoikin, että ennen uuden globaalin toimijuuden paljastamis-
taan Kiina odotti oikeaa hetkeä. Hänen mukaansa ensimmäinen selkeä merkki Yhdysval-
tojen aseman heikentymisestä oli vuonna 2008 puhjennut finanssikriisi, jolloin Kiina ym-
märsi Yhdysvaltojen aseman olevan haavoittuvainen (Turkki, 2021). 2000-luvun ensim-
mäisen vuosikymmenen lopulta saakka Kiina on toteuttanut uutta strategista olemus-
taan, jonka pääarkkitehtina toimii vuonna 2013 presidentiksi noussut Xi. 

Turkin (2021) mukaan strategisesta viitekehyksestä tarkasteltuna Kiina pyrkii 
muuttamaan nykyisen maailmanjärjestyksen palvelemaan paremmin sen omia intres-
sejä. Hän jatkaa, että tämän päivän kansainvälisen valtakamppailun keskiössä ovat glo-
baalien tuotantoketjujen hallitseminen, teknologinen osaaminen ja näistä muodostuva 
kyky määritellä tulevaisuutta ja sen standardeja kilpailijoita vaikutusvaltaisemmin. Yh-
dysvallat vielä toistaiseksi maailman johtavana suurvaltana pyrkii määrittelemään kan-
sainvälistä järjestelmää siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sen omia 
strategisia intressejä. Turkki (2021) huomauttaa, että presidentti Xin tavoitteena on Kii-
nan kommunistisen puolueen aseman vahvistamisen lisäksi heikentää Yhdysvaltojen 
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tarjoamia liberaalidemokraattisia arvoja. Kiina tarjoaakin indopasifisen alueen valtioille 
omaa autoritaarista malliaan vaihtoehtona demokratialle (Turkki, 2021). 

Kiinan keskeisiä geopoliittisia tavoitteita ovat Taiwanin yhdistäminen itseensä, Itä- 
ja Etelä-Kiinan merien saaminen omaan vaikutuspiiriin kuuluviksi “lähivesistöiksi” sekä 
vahvistaa kokonaisuudessaan omaa alueellista valtaa, mikä puolestaan mahdollistaa vai-
kutusvallan asteittaisen kasvattamisen kohti globaalimpaa toimijuutta (Beckley & 
Brands, 2021). Kiinan todennäköisenä päätavoitteena on korvata Yhdysvaltojen ja län-
nen hegemoniaan perustuva maailmanjärjestys uudella ja “paremmalla”, Kiinan merki-
tystä ja roolia korostavalla maailmanjärjestyksellä. Bishopin (2020) mukaan Kiinan har-
joittama ulkopolitiikan retoriikka ja vaikuttamiskeinot ovat koventuneet entisestään ko-
ronapandemian aikana.  

Puranen (2020) on tutkinut Kiinan historiasta ja älyllisestä traditiosta juontuvaa 
tianxia-teoriaa, jonka mukaan nykyinen suvereeneihin kansallisvaltioihin perustuva kan-
sainvälinen järjestelmä tulisi ajan saatossa korvata Kiinan omasta historiasta löytyvällä 
tianxia-mallin mukaisella keskusjohdetulla maailmanvaltiolla. Tianxia-teoria itsessään 
kritisoi ja pyrkii delegitimoimaan liberalismiin ja läntisiin arvoihin perustuvan kansainvä-
lisen järjestelmän. Väitöskirjassa tuodaan esille, että kyseinen teoria visioi uudenlaista 
maailmanjärjestystä, joka olisi rauhanomaisempi ja oikeudenmukaisempi kuin nykyinen 
maailmanjärjestys. Puranen kuitenkin huomauttaa, että kriittisesti arvioiden kyse on 
pohjimmiltaan yhden järjestelmän korvaamisesta toisella. Tässä tapauksessa toinen 
vaihtoehto tarkoittaa Kiinan tarinan hallitsemaa maailmaa. (Puranen, 2020) 

Yhdysvaltojen johtama länsi ja liberaalidemokraattiset arvot ovat pitkään olleet 
hegemonisessa asemassa kansainvälisessä järjestelmässä. Länsimaalaisessa maailmassa, 
ajatuksissa ja visioissa, koko maailma olisi rakentunut samanlaisille arvoihanteille ja po-
liittinen vallankäyttö perustuisi tavalla tai toisella demokratiaan. Kiinan tavoitteena on 
muuttaa tätä visiota ja abstraktia tavoitetta omanlaisekseen. Mikäli maailmanpoliittiset 
ihanteet perustuvat länsimaisiin liberaaleihin arvoihin ja ihanteisiin, tarkoittaa se sa-
malla myös sitä, että tällaista maailmaa ei johda Kiina. 

Näin ollen sen lisäksi, että Kiinan on käytännön tasolla lisättävä omaa valtaansa, 
kasvatettava sotilasvoimaansa ja mahdollisesti liitettävä itseensä uusia alueita, on sen 
samalla toimittava ihmisten ja ihmisyhteisöjen kognitiivista todellisuutta muokkaavalla 
tasolla. Juuri tässä Kiina on jo pitkään hyödyntänyt pehmeitä keinoja. Tällainen laaja ko-
konaisuus saavutetaan pieni pala kerrallaan, ja perinteisessä kiinalaisessa strategisessa 
ajattelussa tavoitteiden saavuttamisella ei ole kiire. Sun Tzuta lainaten ajattelussa sota 
pyritään voittamaan jo ennen taisteluun ryhtymistä (kts. Sun Tzu; Nojonen, 2017). 

3.2 Kiina ja pehmeä vallankäyttö 

Nye (2008) määrittelee pehmeän vallankäytön tarkoittavan kykyä vaikuttaa toisiin toi-
mijoihin hyödyntäen erityisesti houkuttelevia lähestymistapoja, pakottavan tai voiman-
käytöllisen sijasta. Valtion pehmeän vallankäytön ydin nojautuu vahvasti kyseisen val-
tion kulttuuriin, arvoihin ja sen harjoittamiin käytänteisiin, joiden kaikkien tulisi houku-
tella muita valtioita tai toimijoita toimimaan samoin tai vaihtoehtoisesti vähintään hy-
väksymään käynnissä oleva vaikuttajan tahtoma kehityskulku. (Nye, 2008) 

Puranen (2020) tuo väitöskirjassaan esille, että Kiinan vaikutusvallan kasvaessa 
sen on kyettävä viestimään oma houkutteleva tarinansa maailmalle. Hänen mukaansa 
tämän tarinan tulisi kertoa, minkälainen toimija Kiina haluaa olla maailmanpolitiikassa 
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ja kuinka se aikoo muokata kansainvälistä vallan jakautumista paremmaksi. Tiivistettynä 
tarkoituksena on kumota lännen hegemoninen asema tarjoamalla jotain uutta ja parem-
paa. Tutkijan mukaan tarinan ytimessä on rauhanomainen ja harmoninen suurvalta Kiina, 
jonka vaikutusvallan kasvu ei uhkaa ketään, vaan tarjoaa myös muille mahdollisuuksia 
uudenlaiseen yhteistyöhön. Hän argumentoi, että samalla kun tarina pyrkii vaikutta-
maan muiden käyttäytymiseen, se pyrkii myös muokkaamaan ajatuksia kansainvälisestä 
politiikasta ja sen vielä toistaiseksi hegemonisen lännen määrittelemästä arvomaail-
masta. Tämän kaltainen strateginen kommunikaatio ja narratiivien luominen ovat osa 
Kiinan pehmeää vallankäyttöä. (Puranen, 2020) 

Jo Xitä edeltänyt presidentti Hu toi esille kiinalaiseen kulttuuriin pohjaavien peh-
meiden keinojen olevan yhtä merkittäviä kuin kovat keinot Kiinan havitellessa vaikutus-
valtansa kasvattamista. Niiden merkitys Kiinan johdon strategisessa ajattelussa on vain 
vahvistunut Xin valtaannousun jälkeen (Dadparvar & Azizi, 2019). 

Karppanen (2021) tuo esille, että Kiinan yksi merkittävimmistä pehmeiden keino-
jen menetelmistä on erilaisiin infrastruktuuri- ja rahoitushankkeisiin perustuva Vyö ja tie 
-hanke, jota johto käyttää ”rauhanomaisen” ulkopolitiikkansa tunnuksena Euraasiassa ja 
Afrikassa. Jakimów (2019) tuo esille, kuinka Vyö ja tie -hanke toimii pehmeänä vallan-
käytön välineenä, jonka avulla Kiina pyrkii esittämään itsensä taloudellisena ja poliitti-
sena vaihtoehtona mm. EU:lle ja Yhdysvalloille. Afrikassa Kiina on onnistunut omalla pit-
kän tähtäimen toiminnallaan luomaan tilanteen, jossa maanosan valtiot ovat ikään kuin 
jääneet taloutensa kehittymisen kannalta Kiinan panttivangeiksi sitouduttuaan Kiinan 
tarjoamiin, Vyö ja tie -hankkeisiin liittyviin velkajärjestelyihin ja sitoumuksiin (Shepard, 
2019).  

Barkerin (2017) mukaan edellisestä huolimatta 2010-luvun loppupuolella useat 
länsimaiset lähteet arvioivat, että Kiinan pehmeiden keinojen hyödyntäminen ei ole yhtä 
tehokasta kuin Yhdysvaltojen vastaava. Suurin syy pehmeiden keinojen lopulta vä-
häiseksi jääväksi vaikuttavuudeksi olisi näiden arvioiden mukaan se, että Kiinan maail-
malle tarjoama imago on ristiriidassa varsinaisten tekojen kanssa (Barker, 2017; ks. myös 
Deborah Welch, 2020). Ongelmana tässä näkemyksessä on kuitenkin Barkerin (2017) 
mukaan argumentaation juontuminen puhtaasti länsimaalaisesta katsantokannasta. Kii-
nan tarjoama hallintamuoto, kulttuuri ja elämäntapa saattavat toisin sanoen olla hyvin-
kin houkutteleva vaihtoehto useille perinteisesti ei-demokraattisesti valtioille. (Barker, 
2017). 

Stratforin (2010) tuottama analyysi Kiinan kansallisesta tiedustelusta tuo esiin, 
että Kiinan globaaliin vaikuttavuuteen tähtäävästä toiminnasta alkoi näkymään viitteitä 
2000-luvun alussa, jolloin sen suorittamat tiedusteluoperaatiot alkoivat saamaan entistä 
laaja-alaisempaa huomiota maailmanlaajuisesti. Sattumaa tai ei, pehmeiden keinojen 
hyödyntäminen kansainvälisen vaikutusvallan kasvattamisessa sopii ajallisesti hyvin yh-
teen Kiinan valtiollisen tiedustelun tunnettavuuden kasvun kanssa. Seuraava luku sel-
ventää lukijalle kiinalaista tiedustelua ja sen piirissä toimivia tiedusteluorganisaatioita, 
niiden tehtäviä ja vastuualueita. Raportin viimeinen luku nivoo kokonaisuuden yhteen 
ja vastaa työn ydinkysymykseen Kiinan tiedustelun roolista sen strategisten intressien 
tavoittelussa. 
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4 Kiinan valtiollinen tiedustelu 

Ammattimainen ja toimiva tiedustelu on suurvalloille merkittävä työkalu kansainväli-
sessä toimintaympäristössä, eikä Kiina ole tässä poikkeus. Suurvaltojen tiedustelupalve-
luiden luonne ja toimintatavat heijastelevat ympäröivän yhteiskunnan yleistä kulttuuria 
ja historian kokemuksia, jolloin jokaisen valtion tiedustelulla on enemmän tai vähem-
män omalaatuinen olemuksensa (Adamczyk & Baraniuk, 2019). Tästä huolimatta poh-
jimmiltaan tiedustelu ja sen tarkoitus ymmärretään samalla tavalla niin Kiinassa kuin 
länsivalloissa yleisestikin: yksinkertaistettuna se on tiedon tuottamista päätöksenteon 
tueksi (Mattis, 2012). 

4.1 Taustaa 

Kansantasavallan tiedustelupalveluita, niiden tehtäviä ja kehitystä tarkastellessa on kes-
keistä huomioida Kiinan autoritaarinen, yksipuoluejärjestelmään perustuva valtio-
muoto.  Guo (2020) korostaa kiinalaisten tiedustelupalvelujen jatkuvaa, keskeistä mer-
kitystä puoluevaltion vallan ja vakauden ylläpitämiseksi, poliittisen opposition nujerta-
miseksi ja terrorismin torjumiseksi. Crosstonin (2016) mukaan Kiinan kotimaisilla ja ra-
jojen ulkopuolella harjoittaman tiedustelun operationaaliset raja-aidat ovat aina olleet 
olemattomia; Kiinan kansainvälisen vaikutusvallan ja intressien lisääntymisestä huoli-
matta suuri osa nousevan maailmanvallan tiedustelutoimista tapahtuu edelleen omalla 
maaperällä ja kohdistuu omiin kansalaisiin.  

Kommunistisen puolueen organisoitunut tiedustelutoiminta alkoi Kiinan sisällisso-
dan alkuvaiheissa 1927, käytännössä kansan vapautusarmeijan syntymisen myötä (Mat-
tis & Brazil, 2019). Kiinalaisessa kontekstissa tiedustelu on tietenkin paljon vanhempi il-
miö kuin kansantasavallan ja kommunistisen puolueen tiedusteluhistoria. Monet asian-
tuntijat ovatkin hakeneet ymmärrystä nyky-Kiinan tiedustelun toimintaan ja eri piirtei-
siin kaukaa menneisyydestä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa yliopistoissa tapahtuvaa va-
koilua tutkinut Poreba (2012) siteeraa Sun Tzun filosofiaan perehtynyttä sinologi Sawy-
eria, jonka mukaan kiinalaiset ovat historiallisesti katsoneet sodan voittamiseksi vaadit-
tavan ennakkotiedon tulevan ensi kädessä “omien vakoojien” eli henkilötiedustelun 
kautta. Poreba (2012) argumentoi tuhansia vuosia vanhan filosofian ilmestyvän edelleen 
Kiinan harjoittamassa henkilötiedustelussa. Hänen (Poreba, 2012) mukaansa Sun Tzun 
aikainen ennakkotiedon hankkimisen merkitys näkyy tavassa, jolla Kiinan hallinto kan-
nustaa ulkomailla oleilevia kansalaisiaan ja etnisiä kiinalaisia toimittamaan avointa ja sa-
laista tietoa isänmaan hyväksi. Myös Crosston (2016) argumentoi kulttuurilla epäile-
mättä olevan vaikutuksensa Kiinan, Intian ja Venäjän kaltaisten maiden tiedustelun ti-
laan ja prioriteetteihin – hänen mukaansa liian yksinkertaistettuja johtopäätöksiä tulisi 
kuitenkin välttää, missä länsimaiseen perinteeseen voimakkaasti perustuva tiedustelun 
tieteenala usein epäonnistuu. 

Kokonaisuudessaan Kiinan kansantasavallan tiedustelua tarkastelevaa, kansainvä-
listä tutkimustietoa on saatavilla verrattain vähän - lisäksi monet artikkeleista käsittele-
vät Kiinaa ensisijaisesti toisena, nimenomaan Yhdysvaltojen ja sen tiedusteluyhteisön 
näkökulmasta tarkasteltuna toimijana. Tähän lienevät syynä ennen kaikkea koko tutki-
musalan angloamerikkalainen perinne, luotettavaan tiedonsaantiin liittyvät haasteet ja 
KKP:n suljetut arkistot. Lähteissä kuitenkin mainitaan yksituumaisesti Kiinan kansainvä-
lisen tiedustelutoiminnan kasvaneen ja kehittyneen käsi kädessä maan avautumisen ja 
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aktiivisemman kansainvälisen roolin kanssa (ks. esim. Brazil ja Mattis, 2019). Ymmär-
rystä maan tiedustelusta tarvittaisiin nyt “Kiinan vuosisadalla” luultavasti enemmän ja 
laaja-alaisemmin kuin koskaan.  

4.2 Kiinan tiedusteluorganisaatiot 

Kiinan tiedustelupalvelut eivät ole organisaatioina samalla tavalla populaarisesti tunnet-
tuja kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA tai jo romahtaneen 
Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB. Tästä huolimatta niiden suorittamat operaatiot 
ovat usean vuoden ajan olleet tunnettuja erityisesti läntisten tiedustelupalveluiden vas-
tatiedusteluosastoille. (Stratfor, 2010) 

Brazil ja Mattis (2019) toteavat KKP:n käsittäneen tiedustelun vuodesta 1927 ja 
sisällissodan alkuvaiheista lähtien ammattimaisena toimintana, johon tarvitaan toimiva 
organisaatio. Kattavassa ja uraauurtavassa kirjassaan he (Brazil ja Mattis, 2019) esittele-
vät vuonna 1921 perustetun kommunistisen puolueen ja myöhemmin puhemies Mao 
Zedongin johdolla 1949 perustetun Kiinan kansantasavallan tiedusteluorganisaatioiden 
kehitystä. Yhtä laajaa ja ajankohtaista katsausta on hankalaa, ellei mahdotonta löytää 
muista julkisesti saatavilla olevista ja englanninkielisistä lähteistä. 

Kommunistisen puolueen sisäiset valtakamppailut ja poliittiset vaiheet ovat vai-
kuttaneet merkittävästi tiedusteluyhteisön kehitykseen. Vallankumouksen ja kansanva-
pautusarmeijan syntyvuosien merkkihenkilöillä, kuten pää- ja ulkoministeri Zhou Enlailla 
oli vielä vuosikymmenten ajan keskeinen rooli tiedusteluorganisaatioiden kehittämi-
sessä - unohtamatta tietenkään puhemies Maon kaikenkattavaa ja vainoharhaista kont-
rollia. (Brazil ja Mattis, 2019) 

Kansantasavallan tiedusteluorganisaation nykyraamit luotiin vuonna 1983 perus-
tetun kansallisen turvallisuuden ministeriön MSS (engl. Ministry of State Security) myötä. 
Ministeriö luotiin turvaamaan valtion turvallisuutta ja vahvistamaan vastavakoiluval-
miuksia aikana, jolloin Kiina samalla avautui taloudellisesti Deng Xiaopingin reformipoli-
tiikan saattelemana. Uudistuksesta alkaen päävastuu Kiinan siviili- ja sotilastiedustelusta 
on keskittynyt kolmelle organisaatiolle: MSS:lle, julkisen turvallisuuden ministeriölle 
(engl. Ministry of Public Security, MPS) ja kansan vapautusarmeijalle (PLA). Tehokkuutta 
ja koordinaatiota organisaatioiden välillä on onnistuttu viime vuosina parantamaan mm. 
vuonna 2015 säädetyn terrorismin vastaisen lain ja 2017 säädetyn kansallisen tieduste-
lulain avulla. Kansainväliset asiantuntijat ovat arvostelleet jälkimmäistä lakiuudistusta 
tavallisten kiinalaisten näkökulmasta katsottuna ennennäkemättömän kokonaisval-
taiseksi ja “salakavalaksi”, sillä siinä käytännössä velvoitetaan mm. yksittäisiä kansalaisia, 
yrityksiä ja muita organisaatioita tarpeen tullessa tukemaan valtiollisten tiedustelupal-
veluiden tiedonhankintaa ja muuta työtä (Girard, 2019). (Brazil ja Mattis, 2019) 

4.2.1 Siviilitiedustelu 

Siviilitiedustelusta vastaavat MSS ja MPS, joista ensimmäiselle siirrettiin toisen toimival-
tuuksia vuoden 1983 organisaatiouudistuksen myötä. Poreban (2012) määrittelyn mu-
kaan MSS:n ydintehtävä on “aggressiivinen” ja maailmanlaajuinen salattu siviilitieduste-
lutoiminta, mukaan lukien vastatiedustelun tehtävät. Vuoden 1983 jälkeen MSS:n ulko-
maanoperaatiot ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja 2000-luvulla ministeriön johtotehtäviin 
on nostettu entistä enemmän kansainvälisiin suhteisiin erikoistuneita puoluejäseniä si-
säisen turvallisuuden asiantuntijoiden kustannuksella (Mattis, 2012).  
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MSS jakautuu Pekingin päämajan ja valtakunnallisen tason lisäksi maakunnallisiin 
osastoihin, joilla on yhtä lailla ulkomaanoperaatioihin liittyviä tehtäviä. Viimeaikainen 
esimerkki MSS:n “maakuntatason” toiminnasta on mm. tapaus, jossa neljä Hainanin 
kansallisen turvallisuuden osaston virkamiestä tuomittiin Yhdysvalloissa kymmeniin yri-
tyksiin, yliopistoihin ja valtionhallinnon toimijoihin kohdistuneesta kyberoperaation to-
teuttamisesta (Yhdysvaltain oikeusministeriö, 2021). Osastot paikallistasolta kansalli-
selle tasolle raportoivat johtavista toimistoista ja komissioista koostuvalle verkostolle. 
Tärkeimmät näistä ovat poliittis-oikeudellinen komissio (Political Legal-Commission) 
sekä vuonna 2013 presidentti Xin perustama kansallisen turvallisuuden keskuskomissio 
(lähteestä riippuen joko Central State Security Commission tai National Security Com-
mission). Poliittis-oikeudellista komissiota johtaa KKP:n keskuselimenä toimivan keskus-
komitean jäsen, kansallisen turvallisuuden keskuskomissiota puolestaan itse presidentti 
Xi. (Brazil & Mattis, 2019) 

MSS:n organisaatiorakenteesta on haastavaa muodostaa kokonaiskäsitystä julkis-
ten lähteiden perusteella. Brazilin ja Mattisin (2019) mukaan ministeriöllä on ainakin 18 
toimistoa (engl. bureau). Osan tehtäväkenttää ei ole pystytty tunnistamaan, mutta osan 
on - esimerkiksi toisen osaston vastuulla on diplomaatti- ja muihin valtiollisiin peitteisiin 
perustuva henkilötiedustelu, seitsemännen toimiston puolestaan vastavakoilu. Omat 
toimistonsa ovat myös esim. ulkokiinalaisten opiskelijajärjestöjen ja muiden valtiollisten, 
ulkomailla toimivien järjestöjen hallinnoimiselle, Yhdysvaltojen vastaiselle toiminnalle, 
Taiwaniin liittyville operaatioille, kansainvälispoliittiselle tutkimukselle ja Hongkongin ja 
Macaon erityishallintoalueisiin liittyvälle tiedustelulle.  Brazil ja Mattis (2019) eivät kir-
jassaan erittele otsikkoja tarkemmin eri toimistojen tehtäväkenttää - on kuitenkin melko 
yllättävää, että yhdestä maailman salatuimmista tiedustelupalvelusta on pystytty kirjal-
lisuudessa todentamaan lopulta näinkin yksityiskohtaista tietoa, ennen kaikkea henkilö-
tiedustelun osalta. (Brazil & Mattis, 2019) 

Vuonna 1949 kansantasavallan perustamisen myötä perustetun julkisen turvalli-
suuden ministeriön (MPS) rooli siviilitiedustelussa on MSS:n verrattuna ennen kaikkea 
kansallinen, ja mm. vastatiedusteluun liittyviä toimivaltuuksia on siirretty toiseksi mai-
nitulle. MPS:n keskeisin tehtävä on poliisitoiminnasta vastaaminen niin kansallisella, 
maakunta-, kuin -kuntatasollakin. Sen toimivaltuuksiin kuuluu myös terrorismin vas-
taista toimintaa, laaja-alaisia väestön seurantaan ja valvontaan, rajavalvontaan, maa-
hantuloon sekä “tietoverkkojen hallintaan ja ohjaamiseen” liittyviä tehtäviä. Onkin luul-
tavaa, että myös MPS:llä on toimivaltuuksia liittyen Kiinan harjoittamaan aktiiviseen ky-
bertiedustelu ja -vakoilutoimintaan. (Brazil ja Mattis, 2019) 

4.2.2 Sotilastiedustelu ml. organisaatiouudistus 2015 

Kiinan sotilastiedustelun organisaatiosta on rajallisesti tietoja saatavilla julkisista läh-
teistä. Tässä kuvauksessa tyydytään toteamaan organisaatiorakenne yleisellä tasolla ja 
sen tehtäviä kuvataan vain pintapuolisesti. Huomattavaa kuitenkin on, että Kiina on or-
ganisoinut sotilastiedusteluaan 2010-luvulla uudelleen. Tämä kertoo siitä, että tieduste-
lulla on korostunut merkitys kiinalaisessa strategisessa ajattelussa, eikä merkitys ole ai-
nakaan vähentynyt. Brazilin ja Mattisin (2019) mukaan kuuden vuosikymmen ajan Kiinan 
sotilastiedustelusta ovat vastanneet kansan vapautusarmeijan (PLA) yleisesikunnan (Ge-
neral Staff Department, GSD) osastot. Yleisesikunnan sotilastiedusteluosasto (2PLA) on 
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ollut päävastuussa sotilastiedustelutiedon tuottamisesta yhteistyössä teknisen tiedus-
telun osaston (3PLA) kanssa. (Brazil ja Mattis, 2019) 

Brazil ja Mattis (2019) kuvaavat PLA:n uudelleenorganisoitumista vuonna 2015, 
jolloin erityisesti sotilastiedusteluorganisaatiota uudistettiin. Uuteen Strategic Support 
Forceen (SSF) keskitettiin teknisen tiedustelun kyvykkyyksiä operatiivisen ja taktisen tie-
dustelun osalta, tavoitteena keskittää tiedustelua ja paremmin tukea taistelukentän ko-
mentajia. GSD nimettiin uudelleen (engl. Joint Staff Department, JSD) ja sen tehtävistä 
eriytettiin maajoukkojen esikunnan osuus samalla, kun tiedustelua tuottavaa roolia vah-
vistettiin. Ensimmäisessä vaiheessa 2PLA muutettiin osastosta tiedusteluvirastoksi (engl. 
JSD Intelligence Bureau). Toisessa vaiheessa 2PLA:n ja 3PLA:n teknisen ja taktisen tie-
dustelun tehtäviä siirrettiin SSF:n alaisuuteen luoden siitä merkittävä toimia sotilastie-
dustelun saralla. JSD:n roolista ei ole saatavissa kattavaa kuvausta, mutta oletettavasti 
sen toimenkuva on säilynyt melko samanlaisena verrattuna edeltäjäänsä 2PLA:an. On 
kuitenkin arveltu, että se tuottaa aikaisempaa enemmän strategisen tason tiedustelu-
tietoa valtionjohdolle. (Brazil ja Mattis, 2019) Jotta saadaan parempi kuva Kiinan sotilas-
tiedustelusta, käytämme seuraavissa kappaleissa lähteitä, jotka kuvaavat tilannetta en-
nen vuotta 2015. Oletettavaa on, että kyvykkyydet ovat edelleen olemassa, vaikka ne 
ovatkin saattaneet siirtyä organisaation toisiin osiin. 

Toinen sotilastiedusteluosasto (2PLA) piti yllä sotilasasiamiesjärjestelmää, harjoitti 
henkilötiedustelua, signaalitiedustelua ja lisäksi piti sisällään myös analyysiin erikoistu-
neen viraston (Lowenthal & Clark, 2016; Smith & West, 2012). 2PLA:n henkilöstöä on 
ollut sijoitettuna ulkomaille erilaisten peitteiden turvin, kuten osana kiinalaisten uutis-
toimistojen henkilökuntaa (Smith & West, 2012). 2PLA myös ohjasi taktisen tason tie-
dustelua (engl. reconnaissance) (Mattis, 2012).  

Kolmas sotilastiedusteluosasto (3PLA) on väitetysti ollut suurin kiinalainen tiedus-
teluvirasto sen vahvuuden ollessa noin 20 000 henkilöä. Se suoritti signaalitiedustelua 
läheisessä yhteistyössä elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneen neljännen osaston 
(4PLA) kanssa. 3PLA:n kuului myös elektronisten vastatoimiin ja tutkateknologiaan eri-
koistunut alaosasto, joka vastaa Kiinan salauksenpurku ja salausoperaatioista. (Smith & 
West, 2012) 

Neljäs sotilastiedusteluosasto (4PLA) on vastannut elektronisesta sodankäynnistä 
ja kerännyt elektronista tiedustelutietoa yhteistyössä 3PLA:n kanssa. 4PLA käyttää myös 
satelliitteja operaatioissaan (Smith & West, 2012). Arvioiden mukaan 4PLA:n yhteys Kii-
nan geotiedustelutoimintaan on ollut läheinen. Kiinalla on useita maanpinnan kuvanta-
miseen ja kartoitukseen pyrkiviä ohjelmia, jotka tuottavat tietoa lento- ja satelliittiku-
vauksen keinoin sotilas- ja siviilikäyttöön. Eräs näistä on Ziyuan -ohjelma, jonka tehtävä 
on tuottaa kuvaustiedustelutietoa niin sotilas kuin siviilikäyttöön. Ziyuan-2-ohjelma tu-
kee erityisesti PLA:n tarpeita tuottaen kuvaustiedustelutietoa ilmasta käsin. Ziyuan oh-
jelma sisältää Tian Hui-1 luokan satelliitteja, joiden pääasiallinen tarkoitus on tuottaa 
PLA:lle sen tarvitsemaa kuvaus-, sekä paikka- ja olosuhdetiedustelutietoa. (Lowenthal & 
Clark, 2016) 

Lowenthal ja Clark (2016) arvioivat, että Kiinalla on korkea tieteellinen ja teknolo-
ginen osaaminen, mutta sen tunnusmerkki- ja mittaustiedustelukyvykkyyksistä ja orga-
nisoitumisesta on vain vähän julkista tietoa. Tiedossa kuitenkin on, että Kiina kehitti en-
simmäisen horisontin yli kantavan tutkan vuonna 1967 ja sen jälkeen se on jatkanut ky-
vykkyyksien kehittämistä. Kiinalla on erityinen intressi seurata Yhdysvaltojen laivaston 
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liikkeitä. Horisontin yli kantavalla tutkatekniikalla kyky tunnistaa kohdealus jopa 300 km 
päähän rannikosta. (Lowenthal & Clark, 2016) 

Muita merkittäviä, mutta edellisiä pienempiä sotilastiedustelullisia osastoja ovat 
tiedettävästi olleet esimerkiksi puolustushaarojen tiedustelu (engl. PLA Navy, PLA Air 
Force, Second Artillery) ja kansan vapautusarmeijan poliittisen osaston yhteistoiminta-
toimisto. (Mattis, 2012) 

5 Johtopäätökset 

Organisoitunut ja ammattimainen tiedustelutoiminta on ollut Kiinan kansantasavallan 
johdon prioriteettilistalla aina valtion perustamisesta vuonna 1949 - itse asiassa kom-
munistinen puolue on harjoittanut järjestäytynyttä tiedustelutoimintaa jo sisällissodan 
alkuvaiheista vuodesta 1927 lähtien. Läpi Kiinan kommunistisen historian, tiedustelupal-
veluiden tehtävänä on ollut ja on edelleen osaltaan turvata puolueen kiistaton yksinvalta 
maan johdossa. Kommunistisen puolueen (KKP) muuttumaton strateginen pitkän aika-
välin tavoite on toisin sanoen turvata kansantasavallan jatkuvuus ja pyrkiä kaikin keinoin 
välttämään sisäistä hajaannusta sekä puolueen sisäisiä valtakamppailuja. Ennen niin voi-
makkaan naapurin eli Neuvostoliiton tekemiä virheitä ei haluta toistaa.  

Kiinassa sisäinen turvallisuus ja tiedustelutoiminta kytkeytyvät toisiinsa erotta-
mattomasti, ja asiantuntijoiden mukaan operationaaliset raja-aidat sisäisen ja ulko-
maantiedustelun välillä ovat matalia. Vuonna 2017 uudistetun kokonaisvaltaisen tiedus-
telulainsäädännön perusteella jokaisella kiinalaisella ja Kiinassa toimivalla yrityksellä on 
tarvittaessa velvollisuus tukea isänmaan asiaa edistävien tiedusteluyhteisön työtä. Kiina 
on presidentti Xi Jinpingin kaudella tiukentanut omiin kansalaisiinsa kohdistuvaa valvon-
taa ja kontrollia sekä kiristänyt otettaan puolueen näkökulmasta yhtenäisyyttä uhkaa-
vista raja-alueista ja “niskuroivasta” erityishallintoalue Hongkongista. Ihmisoikeuslouk-
kauksia ja autoritaarisia otteita arvostelevalle kansainväliselle yhteisölle Kiinan johto är-
hentelee varoittamalla ulkopuolisia sekaantumasta maan sisäisiin asioihin. Tämä on jos-
sain määrin paradoksaalista ottaen huomioon Kiinan omat, entistä aggressiivisemmat 
ulkopolitiikan tavoitteet ja keinot, joihin myös erilaiset tiedustelu- ja vaikuttamisoperaa-
tiot kiinteästi liittyvät.  

Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät KKP:n strategiset tavoitteet eivät ole muuttu-
massa tai katoamassa mihinkään, mutta “Kiinan vuosisadalla” sen ulkopoliittiset intres-
sit ovat monipuolistuneet ja muuttuneet kunnianhimoisemmiksi. Vuodesta 2013 val-
lassa olleen ja johtoasemansa sementoineen presidentti Xin kaudella Kiina on muuttu-
nut huomattavasti aktiivisemmaksi ja vaativammaksi toimijaksi, joka pyrkii haastamaan 
Yhdysvaltojen johtavan aseman niin taloudellisesti, teknologisesti, poliittisesti kuin soti-
laallisestikin. Asetelma ei ole eskaloitunut avoimeksi konfliktiksi, mutta kilpailua käy-
dään avoimesti ja salaisesti kaikilla edellisessä virkkeessä mainitulla sektoreilla ja eri 
maantieteellisillä alueilla. Kiina käyttää taitavasti laajaa keinovalikoimaansa strategisten 
tavoitteiden saavuttamiseen aina pehmeän vaikuttamisen keinoista kovaan voiman-
käyttöön, tai ainakin sillä uhkailuun. Keinot vaihtelevat kohteen ja tilanteen mukaan ta-
pauskohtaisesti, ja tiedustelulla on tärkeä merkitys toimintaympäristöjen arvioinnissa ja 
keinovalikoiman kehittämisessä. 

Kiinan johto on jo pidemmän aikaa tunnistanut tiedusteluyhteisön roolin pitkän 
aikavälin ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä kielii aktiivinen 
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tiedustelutoiminnan kehittäminen; uuden tiedustelulainsäädännön lisäksi julkisesti tie-
toja on saatavilla keskeisistä, tässä raportissa käsitellyistä organisaatiouudistuksista. 
Raamit nykyiselle tiedusteluorganisaatiolle luotiin presidentti Dengin ja Kiinan taloudel-
lisen avautumisen kaudella vuonna 1983, kun ulkomaan siviilitiedustelusta päävastuun 
kantava kansallisen turvallisuuden ministeriö (MSS) perustettiin. Siitä lähtien tieduste-
lutehtävät ovat keskittyneet pääpiirteissään kolmelle keskeisimmälle organisaatiolle: si-
viilipuolella ulkomaanoperaatioihin keskittyvälle MSS:lle sekä sisäisestä turvallisuudesta 
ja terrorismin torjunnasta vastaavalle julkisen turvallisuuden ministeriölle (MPS), soti-
lastiedustelun osalta taas kansan vapautusarmeijalle (PLA). Xin kaudella uudistukset 
ovat kiihtyneet entisestään muun muassa PLA:n organisaatiouudistusten (2015) myötä. 

Aina 80-luvulta lähtien MSS:n ja PLA:n ulkomaanoperaatiot ovat muuttuneet jat-
kuviksi ja entistä aggressiivisemmaksi, ja kyberympäristöä on opittu hyödyntämään tai-
dokkaasti tiedustelu- ja vakoilutarkoituksissa. Tiedustelutoiminta on toisin sanoen ke-
hittynyt ja muuttunut entistä aktiivisemmaksi käsi kädessä Kiinan avautumisen sekä 
myöhemmin entistä kunnianhimoisempien strategisten tavoitteiden kanssa. Monet asi-
antuntijat liittävät viime vuosikymmeninä tapahtuneen kehityksen kuitenkin osaksi 
2500-vuotista kiinalaista strategista perinnettä ja siteeraavat teksteissään Sun Tzun kuu-
luisia, ennakkotiedon ja “sodan etukäteen voittamisen” oppeja. Kiinan aktiivisen ulko-
maan henkilötiedustelutoiminnan ja etnisten kiinalaisten hyödyntämisen tiedonhankki-
joina on muun muassa nähty periytyvän Sun Tzun aikaisista ajattelumalleista, mutta toi-
saalta voimakkaasti kulttuurisiin seikkoihin nojautuvia analyyseja on myös arvosteltu.  

Kokonaisuudessaan Kiinan tiedustelua koskeva julkinen, kansainvälinen tutkimus 
on melko vähäistä ja keskittynyt ainakin toistaiseksi silmiinpistävän pienelle akateemis-
ten asiantuntijoiden joukolle. Kiinan tiedusteluyhteisöä arvioidaan usein ensisijaisesti 
Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen näkökulmasta katsottuna tai niputetaan laajempaan, 
aasialaisia tai ei-demokraattisia järjestelmiä koskevaan tutkimukseen. Arvioimme tämän 
johtuvan tutkimusalan angloamerikkalaisesta perinteestä ja luotettavan tiedon hankki-
misen haasteista. Oman analyysimme osalta haasteena oli myös ryhmän vajavainen kii-
nan kielen taito, emmekä ole tässä raportissa käsitelleet kiinalaisia primäärilähteitä. 

Valtiollisen tiedustelun merkitys, mittakaava ja toimivaltuudet ovat laajentuneet 
samassa tahdissa Kiinan kansantasavallan alueellisen ja globaalin taloudellisen, poliitti-
sen sekä sotilaallisen vaikutusvallan kasvun myötä. On oletettavaa, että tämä kehitys 
tulee jatkumaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen suurvaltakilpailun edelleen kiristyessä 
eri sektoreilla. Xin kaudella Kiina ei ole peitellyt kasvanutta strategisen tason kunnianhi-
mon tasoaan, ja entistä itsevaltaisemman presidentin turvallisuus- ja tiedustelutoimin-
nalle osoittamasta huomiosta ja uudistusinnokkuudesta päätellen tiedusteluyhteisön 
toiminta arvotetaan korkealle sekä sisäisiin että ulkoisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Kokonaisuudessaan voimme todeta, että Kiinan turvallisuus- ja tiedustelupalve-
luiden toiminta on keskeisessä asemassa maan havitellessa globaalin supervallan ase-
maa vuoteen 2049 mennessä. Lopuksi palaamme Sun Tzun ajatukseen kiinalaisesta so-
tilasperimästä, jonka mukaan “taitavat soturit tekivät muinoin itsestään ensin voitta-
mattomia ja odottivat hetkeä, jolloin vihollinen on haavoittuvainen” (kts. esim. Nojonen, 
2017). Kiinan nykyjohdon arvion mukaan maa lienee saavuttanut riittävät valmiudet as-
tuakseen todelliseksi haastajaksi Yhdysvaltojen pitkään määrittelemälle maailmanjärjes-
tykselle.  
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Leevi Hietanen, Teemu Karhu, Henrik Luostarinen, Sara Vertanen 

1 Johdanto 

Tässä raportissa tarkastellaan Neuvostoliiton ja Venäjän, sekä Yhdysvaltojen valtiollisten 
toimijoiden ja etenkin tiedustelupalvelujen suhdetta disinformaatioon ja sen levitykseen. 
Raportti on jaettu ajallisesti kahtia käyttäen jakona Neuvostoliiton hajoamista vuonna 
1991. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton informaatio-
vaikuttamista kylmän sodan aikana, ja toisessa Venäjän ja Yhdysvaltojen toimintaa Neu-
vostoliiton hajoamisesta nykyhetkeen. Raportin tiedonkeruuta ja koostamista ohjaa-
maan määritettiin kolme tutkimuskysymystä: 

1. Millä tavalla tiedustelupalvelut ja muut valtion organisaatiot ovat olleet osalli-
sina disinformaation levittämisessä ja sen torjumisessa? 

2. Miten disinformaation levittämisen tavat ja keinot ovat muuttuneet aikojen 
saatossa, ja mitkä tekniikat ovat pysyneet samoina? 

3. Mitä eroja Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, sekä myöhemmin Venäjän, toimin-
tatavoissa on ollut? 

Termejä disinformaatio ja misinformaatio käytetään usein toistensa synonyymeina, ja 
niiden merkitykset ovatkin lähellä toisiaan. Ne molemmat viittaavat väärään tietoon ja 
sen leviämiseen, mutta disinformaation käsitteeseen liittyy vahvempi tahallisuuden aja-
tus. Disinformaatio on väärää tietoa, jonka on tarkoitus johtaa ihmisiä harhaan (Cam-
bridge University Press, 2021). Merriam-Webster (2021) määrittelee disinformaation ta-
hallisesti ja usein salaa levitetyksi vääräksi tiedoksi, jonka tavoitteena on vaikuttaa ylei-
seen mielipiteeseen tai vääristää totuutta. Disinformaatiota lähellä on propaganda, joka 
on yksipuolisen tiedon jakelua, ja siten asioiden esittämistä propagandan levittäjän kan-
nalta edullisesti (Cambridge University Press, 2021). 

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä oli kylmänä 
sotana tunnettu voimakas kilpailuasetelma, joka on Neuvostoliiton hajoamisenkin jäl-
keen jatkunut. Lyhyen suvantovaiheen jälkeen Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet ovat 
jälleen kiristyneet 2000-luvulla. Mediassa onkin alettu käyttää kiristyneestä geopoliitti-
sesta tilanteesta nimitystä ”uusi kylmä sota” ja “toinen kylmä sota” (mm. Rachman, 
2021; Henley, 2021). Kahden suurvallan väliseen kilpailuun on kautta historian liittynyt 
molemminpuolinen propagandan ja väärän tiedon levittäminen, johon on usein valjas-
tettu myös sotilaallista- ja tiedusteluosaamista. Raportin painopisteenä on näiden kah-
den valtion välinen informaatiovaikuttaminen. Muita valtiota käsitellään siinä määrin, 
kun suurvallat ovat kohdistaneet niihin disinformaatiota. 

Tiedustelupalvelut ovat disinformaation levittämisen lisäksi auttaneet suojaa-
maan omaa valtiotaan siihen kohdistetulta disinformaatiolta. Raportissa käydään läpi 
myös näitä suojautumistekniikoita, joilla harhaanjohtavan tiedon negatiivisia 

Disinformaatio Neuvostoliiton/Venäjän ja Yhdysvaltojen 
tiedustelupalveluiden käytössä  
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vaikutuksia on yritetty minimoida. Esimerkiksi Venäjän toimintaa pidetään länsimaissa 
usein hyökkäävänä, mutta Venäjä itse kokee ensisijaisesti puolustautuvansa globaalin 
informaatioekosysteemin ja internetin aiheuttamilta uhkilta venäläisen yhteiskunnan 
perinteisiä arvoja kohtaan (Ajir & Vailliant, 2018). Välillä onkin hankalaa vetää rajaa ta-
hallisen vastapuolen harhauttamisen ja omien intressien puolustamisen välillä. Mielipi-
teet siitä, mikä on kenenkin näkökulmasta disinformaatiota, vaihtelevat voimakkaasti. 

2 Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen disinformaation käyttö historiassa 

2.1 KGB disinformaation levittäjänä 

Disinformaation levittäminen oli merkittävä osa Neuvostoliiton kylmän sodan taktiikkaa. 
Disinformaatiolla vaikuttaminen sopi hyvin kylmän sodan tilanteeseen, jossa kyseessä 
oli tunnetusti ideologioiden vastainen taistelu – taistelu oikeasta narratiivista. Neuvos-
toliiton harjoittaman informaatiovaikuttamisen tavoitteena oli länsimaisen narratiivin 
haastaminen ja kohteena läntisen maailman julkinen mielipide eli sen kansalaisten aja-
tukset. Jo Neuvostoliiton aikaan informaatiovaikuttamista ei harrastettu vain perintei-
sillä omaa narratiivia tukevilla julkisilla ulostuloilla, vaan vaikuttamisen tueksi tarvittiin 
erilaisia peiteltyjä aktiivisia menetelmiä, joilla disinformaatiota levitettiin. Kun aktiivisia 
toimia käytettiin, oli operaatioiden toteuttajana usein Neuvostoliiton tiedustelupalvelu 
KGB. 

Aina 1950-luvun loppuun asti Neuvostoliitto harjoitti propagandansa levittämistä 
lähinnä hallinnon virallisia kanavia pitkin. Kun nämä toimet osoittautuivat riittämättö-
miksi, perustettiin 1959 tiedustelupalvelu KGB:n sisälle aktiivisten toimien osasto, jonka 
vastuulla oli ulkomaihin kohdistuvan disinformaation levittäminen aktiivisin keinoin. 
Myös ennen tätä KGB harjoitti disinformaation levittämistä, mutta toiminta tehostui uu-
den osaston myötä, ja 1960-luvun puolivälissä se toteutti vuosittain jo yli 350 operaa-
tiota (Rid, 2020). On tunnistettavissa tiettyjä taktiikoita, joita KGB käytti disinformaatio-
operaatioissaan. Tyypillisimpiä näistä olivat dokumenttien väärentäminen, agenttien si-
joittaminen disinformaation levitykselle oleellisille paikoille ja massamedian manipu-
lointi. Taktiikat toimivat parhaiten, kun niitä kaikkia kyettiin hyödyntämään operaation 
läpiviennissä. (Bittman, 1985) 

Dokumenttien väärentäminen oli paljon käytetty toimintamalli, jolla kyettiin luo-
maan epäluuloa läntisen maailman keskuuteen. Taktiikkana oli usein väärentää Yhdys-
valtain viranomaisten virallisia dokumentteja ja kirjeenvaihtoa. Väärennöksiä luotiin tu-
kemaan jo olemassa olevia salaliittoteorioita, jolloin kannattajakunta oli ikään kuin val-
miina. Väärennöstä pyrittiin levittämään usein pienempien uutistoimistojen kautta, 
jotka jossain tapauksissa sijaitsivat esimerkiksi kehitysmaissa kaukana varsinaisesta koh-
teesta. Onnistuessaan väärennökseen perustuva uutisointi saavutti näin lopulta myös 
läntisen maailman valtamediat. (CNN, 2020) Väärentäminen oli toimiva toimintamalli 
myös siitä näkökulmasta, että paljastuessaankin väärennökset vaikuttivat kohdeyhteis-
kuntaan. Ne rapauttivat yleisön luottamusta esimerkiksi viranomaisten julkaisuihin, ja 
loivat epäluottamusta kansan keskuuteen. 

Yksi ensimmäisistä KGB:n kylmän sodan väärennösoperaatioista oli niin sanottu 
Rockefellerin kirje vuonna 1957. Kirjeessä kuuluisan Rockefellerien liikesuvun jäsen an-
toi ohjeita presidentti Eisenhowerille siitä, kuinka Yhdysvallat alistaa taloudellisilla 
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tukipaketeillaan lopulta koko maailman puolelleen. Dokumentin väärennös oli huonosti 
tehty ja se sisälsi selviä asiavirheitä, mutta sitä siteerattiin laajasti uutisoinnissa ensin 
itä-Euroopan maissa ja tämän jälkeen kolmansissa maissa. Operaatio on klassinen esi-
merkki KGB:n onnistuneesta väärennösoperaatiosta. Sen perustana olivat todelliset ar-
gumentit, joita Rockefeller oli julkisuudessa antanut. Kohteena oli nimenomaan kolmas 
maailma, jonka keskuuteen haluttiin levittää epäluuloa Yhdysvaltojen tarjoamaa talou-
dellista tukea kohtaan. Lisäksi perinteisen taktiikan mukaisesti väärennöstä ei suoraan 
levitetty itse kohteeseen, joka tässä tapauksessa oli kolmas maailma, vaan väärennök-
seen perustuva uutisointi levisi ensin itäblokin maissa. Edes väärennöksen huono laatu 
ei haitannut, sillä uutiset eivät levitessään perustuneet enää alkuperäiseen dokument-
tiin, vaan siitä tehtyihin käännöksiin ja tekstistä nostettuihin poimintoihin. (Rid, 2020)  

Väärennösten ohella toinen merkittävä KGB:n taktiikka oli massamedian manipu-
loiminen. KGB:n väärennöksiin perustuva taktiikka tähtäsi usein myös massamedian ma-
nipulointiin, mutta tekniikka toimi myös ilman väärennöksiä, jolloin valheellisen tiedon 
paljastaminen ja tiedon alkuperän selvittäminen saattoivat osoittautua vielä hankalam-
maksi. Taktiikkana oli usein ujuttaa valheellinen uutinen länsimaiden suurien lehtien uu-
tisotsikoihin pienempien valtioiden uutismedioiden kautta. Onnistuessaan valheelliseen 
tietoon perustuva uutinen levisi esimerkiksi jonkun kolmannen maan uutismediasta pie-
nin askelin kohti lännen valtamedioita. KGB:n tekaisema valeuutinen oli siis eräänlainen 
syötti, johon länsimedian toivottiin tarttuvan. Samalla uutisen alkuperä hämärtyi, eikä 
sitä osattu enää yhdistää KGB:hen. 

Massamedian manipulointiin perustuvaa taktiikkaa käytettiin KGB:n lähettäessä 
1980-luvun puolivälissä liikkeelle disinformaation, jonka mukaan AIDS oli Yhdysvaltojen 
laboratoriosta karannut biologinen ase. Tällaiseen tietoon viittaava uutinen julkaistiin, 
mitä luultavimmin KGB:n toimesta, ensimmäisen kerran intialaisessa uutislehdessä jo 
vuonna 1983. Sieltä uutinen levisi vuonna 1985 Neuvostoliittoon ja lopulta sitä levitettiin 
yli 60 maassa ja 30:lla eri kielellä. Lopulta uutinen löysi tiensä myös Britannian ja Yhdys-
valtojen suuriin medioihin. Väitteen tueksi esitettiin erään biofyysikon lausuntoja. Kysei-
sen biofyysikon väitettiin olevan kotoisin Ranskasta, vaikka todellisuudessa hän oli Neu-
vostoliiton kansalainen. Yhdysvaltain uutislähetyksissä tiedon alkuperään suhtauduttiin 
kylläkin kriittisesti. Tästä huolimatta vahinkoa syntyi, sillä disinformaatio alkoi levitä 
myös yhdysvaltalaisten keskuudessa. (Pörsti, 2017) Yhdysvalloissa saadusta näkyvyy-
destä huolimatta operaatio oli selvästi kohdennettu heikentämään Yhdysvaltojen suo-
siota maailmalla. Uutisella onnistuttiin luomaan kitkaa jopa Nato-maiden välille, kun Eu-
roopan maiden kansalaiset vaativat Yhdysvaltojen sotilastukikohtien lakkauttamista 
AIDS-tartuntariskiin vedoten (Romerstein, 2001). Operaatio oli klassinen esimerkki on-
nistuneesta disinformaatio-operaatiosta, joka perustui massamedian manipulointiin. 
Uutinen julkaistiin ensimmäisen kerran maassa, jota ei pystytty suoraan yhdistämään 
Neuvostoliittoon, ja lähteen alkuperä häivytettiin. Tämän jälkeen sen annettiin ikään 
kuin hautua muutamia vuosia. Muutaman vuoden kuluttua uutinen levisi ensin itäblokin 
maissa, ja lopulta myös läntisen maailman uutismediat tarttuivat syöttiin. Lisäksi uuti-
nen vastasi jo valmiiksi kuohuttavaan aiheeseen, sillä AIDS oli 1980-luvun suuria puheen-
aiheita. 

Kolmas merkittävä tekniikka disinformaation levittämiseen oli rekrytoida ja sijoit-
taa agentteja informaationlevittämisen kannalta keskisille paikoille yhteiskunnassa. 
Agenttien rekrytointi on hyvin perinteinen tiedustelupalveluiden tiedonhankintakeino, 
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jonka KGB valjasti myös disinformaation levittämiseen. Toisin kuin perinteiseltä henki-
lötiedustelun agentilta, disinformaation palvelukseen rekrytoidulta agentilta edellytet-
tiin aktiivisia toimia valheellisen informaation tuottamiseksi. Toki aina ei ole selvää, oliko 
kyseessä KGB:n rekrytoima agentti vai niin sanottu ”hyödyllinen idiootti”, joka levitti 
Neuvostoliiton tarjoamaa disinformaatiota tiedostamattaan. Yksi hyvin varhainen esi-
merkki tällaisesta toiminnasta oli vuonna 1952 levinnyt uutinen, jonka mukaan Yhdys-
vallat käytti kemiallisia aseita Korean sodassa. Uutinen levisi nopeasti itä-Aasian maissa, 
sillä australialainen lehtimies Wilfred Burchett levitti disinformaatioon perustuvaa uu-
tista hanakasti. Burchett rekrytoitiin virallisesti agentiksi Moskovassa viimeistään 1957, 
jolloin hän työskenteli yhdysvaltalaislehdelle. Onkin vaikeaa sanoa, levittikö Burchett ke-
miallisiin aseisiin liittyvää disinformaatiota omasta halustaan vai KGB:n ohjailemana jo 
vuonna 1952. (Romerstein, 2001)   

Neuvostoliiton harjoittamalla disinformaatiolla oli monia tavoitteita. Neuvostolii-
ton yleisen propagandan tavoitteena oli luoda positiivista kuvaa Neuvostoliitosta ulko-
maille, kun taas KGB:n harjoittaman aktiivisen toiminnan tavoitteena oli nimenomaan 
heikentää läntisten maiden kansalaisten moraalia ja luottamusta omaan valtionhallin-
toonsa (Bittmann, 1985). Kuten esimerkeistäkin nousi esille, tavoitteena oli usein myös 
luoda mainehaittaa Yhdysvalloille niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tavoitteena oli, 
etteivät kolmansien maiden asukkaat luota Yhdysvaltoihin ja heidän tarjoamaansa 
apuun. Tavoitteena oli myös Nato-maiden koalition heikentäminen luomalla epäluotta-
musta kumppaneiden välille disinformaation keinoin. Neuvostoliiton johto piti näitä toi-
mia tärkeänä osana kylmän sodan taktiikkaa, ja operaatioista päätettiin usein korkeim-
malla johtoportaalla. (Romerstein, 2001) On selvää, että tiedustelupalvelu KGB onnistui 
luomaan toimintamallin ja organisaatiot, joilla disinformaatiolla tapahtuva informaatio-
vaikuttaminen valjastettiin osaksi tiedustelupalvelun aktiivisia kylmän sodan vaikutta-
mistoimia väärentämisen, massamedian manipuloinnin ja agenttien rekrytoimisen 
kautta. 

2.2 CIA ja kylmän sodan informaatiovaikuttaminen 

Vuonna 1947 Yhdysvalloissa tuli voimaan laki, jonka myötä keskustiedustelupalvelu CIA 
(engl. Central Intelligence Agency) perustettiin nykymuotoisenaan, mutta sen tehtäviä 
ei vielä määritelty tarkemmin. Myöhemmät säännökset määrittelivät viisi tehtävää: Kan-
sallisen turvallisuusneuvoston (engl. National Security Council, NSC) avustaminen tie-
dustelussa, suositusten antaminen ajankohtaisiin aiheisiin liittyen, tiedusteluraporttien 
tuottaminen, muihin yleisiin huolenaiheisiin liittyvät tehtävät hallinnon laajuisessa tie-
dusteluyhteisössä ja muut toiminnot, jotka voivat vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen. 
Nämä säännökset mahdollistivat CIA:n toiminnassa paljon salassa tapahtuvia operaati-
oita, vaikkei lain termistössä mainittu esimerkiksi disinformaatiota, propagandaa, salai-
sia tai puolisotilaallisia operaatioita. Varsinkin säädösten viimeinen kohta, jossa puhut-
tiin muista toiminnoista, ei suoraan spesifioinut peiteltyjä operaatioita, mutta tästä huo-
limatta CIA:n oletettiin suorittavan niitä. (Prados, 2006)  

CIA vaikutti omalla tahollaan kylmän sodan käänteisiin, kun 1947 puolustusminis-
teri James Forrestal esitti virastolle pyynnön suorittaa salaisia poliittisia toimintoja ja 
puolisotilaallisia kampanjoita Yhdysvaltojen puolesta. Vastauksena CIA lupasi hoitaa ne 
tehtävät, jotka kansallinen turvallisuusneuvosto antoi suoritettavaksi, ja mihin oli tarvit-
tavat resurssit saatavilla. (Prados, 2006) Varsinkin salaisiin poliittisiin toimintoihin 
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liittyvät tehtävät ovat sisältäneet disinformaation levittämistä. Se, mitä kaikkea muuta 
poliittisiin tehtäviin liittyi, ja kuinka suuri osa siitä oli disinformaation tai propagandan 
levittämistä, on kuitenkin epäselvää.  

Historiasta löytyy myös merkkejä siitä, kuinka Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut 
ovat suoraan rahoittaneet toisia organisaatioita. Tällaisen toiminnan kautta tiedustelu 
pystyi levittämään omaa näkemystään, mutta samalla toimien jonkin muun organisaa-
tion kautta. Esimerkkinä voi mainita kansallisen Vapaa Eurooppa -komitean, joka oli 
CIA:n rahoittama toimija (Belmonte, 2013). Komitea perustettiin 1949 ja sen tarkoituk-
sena oli toimia kommunismia vastaan, muodostaen läheisiä suhteita liberaalien toimi-
joiden kanssa. Tällä tavalla se toimi Yhdysvaltojen vaikutuskeinona kommunismia vas-
taan (Belmonte, 2013; Prados, 2006). Kylmän sodan aikaiseen kulttuurilliseen taisteluun 
CIA vaikutti muun muassa salaisesti tukemalla useita vastaprotesteja, joita järjestettiin 
kansainvälisissä kommunistikokoontumisissa (Belmonte, 2013). Yhdysvaltojen tieduste-
lupalveluiden disinformaatiokampanjoiden ja propagandan tarkoituksena onkin ollut 
pitkälti kommunismin vastustaminen, ja kuten myöhemmin esitettävän Arbenzin ta-
pauksestakin voi päätellä, kommunismi esitettiin huonona vaihtoehtona valtioille. Yh-
dysvaltojen politiikan esiteltiin arvostavan vapautta, suvaitsevaisuutta ja yksilönva-
pautta (Belmonte, 2013). Tällä tavalla luotiin mahdollisimman suurta kuilua Yhdysvalto-
jen politiikan ja kommunismin välille, ja pyrittiin vaikuttamaan muihin poliittisiin toimi-
joihin.  

2.2.1 CIA:n toiminta Jacobo Arbenzia vastaan 

CIA on oman historiansa aikana käyttänyt disinformaatiokampanjoita muokatakseen Yh-
dysvaltojen suhteita toisiin maihin. Esimerkiksi kylmän sodan aikana CIA toteutti ope-
raatioita, joiden tavoitteena oli muokata Yhdysvaltojen suhteita Latinalaiseen Amerik-
kaan. CIA:n omaan dokumentaation mukaan se suoritti operaation, jonka tarkoituksena 
oli Guatemalan presidentin (1951–1954 presidenttinä) Jacobo Arbenzin julkisuuskuvan 
tuhoaminen. Kovin tarkasti ei pystytä kuitenkaan määrittelemään kuinka paljon vaiku-
tusta CIA:n tuottamalla propagandamateriaalilla oli Arbenzin työn ja saavutusten vääris-
tymiseen. (Garcia Ferrera, 2008) CIA muun muassa takavarikoi Arbenzin henkilökohtai-
sia papereita, muokkasi niitä ja muodosti dokumenteista pohjan lehdistötiedotteille. 
Operaation tarkoituksena oli muokata ihmisten näkemys Arbenzista negatiiviseksi. Ta-
voitteena oli muun muassa aiheuttaa mielikuva siitä, että Arbenzilla oli kytköksiä kom-
munismiin, ja että hänellä olisi kytköksiä ja kannatusta Neuvostoliitossa. (Garcia Ferrera, 
2008) 

Kokonaisuudessaan propagandan ja disinformaation levittämisen taustalla oli 
CIA:n tavoite saada Arbenz näyttämään epäluotettavalta, petturilta ja kyvyttömältä joh-
tamaan maata presidenttinä. Mustamaalaus jatkui pitkään Arbenzin virasta eroamisen 
jälkeen, ja media esitti hänet jatkuvasti huonossa valossa. CIA toteutti useita operaati-
oita tavoitteen saavuttamiseksi. (Garcia Ferrera, 2008) 

Arbenzin kaltaisia tapauksia on kyetty tunnistamaan myös muualla. Garcia Ferre-
ran mukaan (2008) samankaltaista kielenkäyttöä, argumentteja ja tekniikoita on todet-
tavissa Kuubassa 1960-luvun alussa, Brasiliassa vuonna 1964, Dominikaanisesta tasaval-
lassa 1965 ja Chilessä 1973. Esimerkit osoittavat, että tiedustelupalvelun vaikuttaminen 
kohdistui myös Guatemalan ulkopuolelle. (Garcia Ferrera, 2008) 
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2.2.2 Yhdysvaltalaisten tiedustelupalveluiden toiminta Yhdysvaltoihin kohdistuvaa 
disinformaatiota vastaan 

Yhdysvallat koki disinformaation uhkaksi omalle toiminnalleen. Reaganin kaudella CIA 
sai tehtäväkseen tarkkailla erityisesti Neuvostoliitosta tulevaa, Yhdysvaltoihin vaikutta-
vaa disinformaatiota ja propagandaa. (Lamb & Schoen, 2012) Yhdysvalloilla oli jo aikai-
semminkin ollut tarve havaita ja paljastaa disinformaatiota, mutta tarkkailu oli ajan mit-
taan vähentynyt. Esimerkiksi vuonna 1975 jäljellä ei ollut systemaattista disinformaation 
vastaista toimintaa. (Lamb & Schoen, 2012)  

Vuonna 1981 perustettu tutkintaryhmä sai nimekseen Active Measures Working 
Group (AMWG). Sen toiminta perustui ajatukseen, että Neuvostoliitto käytti muun mu-
assa disinformaatiota sekä muita aktiivisia toimia manipuloidakseen länsimaisten demo-
kratioiden käsityksiä Neuvostoliitosta ja heikentämään lännen yhtenäisyyttä. 1980-lu-
vun puoleen väliin mennessä oli selvää, että Neuvostoliitolla oli sisäpiirin tietoa siitä, 
miten heidän disinformaationsa vaikutti Yhdysvaltojen hallituksen näkemyksiin. (Lamb 
& Schoen, 2021) Toisena toimivuotenaan AMWG:n toiminta kehittyi. Se analysoi CIA:n, 
USIA:n (engl. United States Information Agency) ja valtion keräämää dataa disinformaa-
tiosta sekä toimi aktiivisena osapuolena Neuvostoliiton disinformaatiota vastaan. (Lamb 
& Schoen, 2012) Vuonna 1987 se julkaisi toisen vuosittaisen raporttinsa Neuvostoliiton 
aktiivisista toimista ja propagandasta. Raportissa keskityttiin vahvasti Neuvostoliiton vä-
littämään disinformaatioon AIDSista. (Lamb & Schoen, 2012; Waller, 2007) Toimintansa 
aikana AMWG vaikutti Neuvostoliiton levittämään disinformaatioon, paljastamalla di-
sinformaatiokampanjoita, ja täten omalta osaltaan vaikutti kylmän sodan kulttuurillisen 
taistelun lopputulokseen. 

3 Venäjän ja Yhdysvaltojen disinformaation käyttö nykyajassa 

3.1 Venäjän tiedustelupalveluiden rooli nykyään 

Kramerin (2002) mukaan Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 oli hetken aikaa epäsel-
vää, mitä tapahtuu maan turvallisuus- ja tiedusteluorganisaatioille. Valtiollinen turvalli-
suuspoliisi KGB lakkautettiin ja jaettiin kolmeen erilliseen organisaatioon. Näistä SVR 
(ven. Služba vnešnei razvedki) otti vastuulleen ulkomaantiedustelun, FSB (ven. Fede-
ralnaja služba bezopasnosti Rossijskoi Federatsii) sisäisen turvallisuuden valvomisen Ve-
näjällä ja FPS (ven. Federalnaja Pogranitšnaja služba) Venäjän rajavalvonnan. FPS on sit-
temmin liitetty FSB:n alaisuuteen. (Kramer, 2002) Vuonna 1918 perustettu sotilastiedus-
telupalvelu GRU säilytti nimensä ja tehtävänsä Neuvostoliiton hajotessa (Solovyov, 
2009). Kuvio 1 havainnollistaa 1990-luvun alussa tapahtunutta tiedustelupalveluiden 
uudelleenorganisointia. 
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KUVIO 1 Tiedustelupalveluiden uudelleenorganisointi 

Tässä luvussa käsitellään Venäjän tiedustelupalveluiden, kuten GRU:n, FSB:n ja 
SVR:n toimintaa ja suhdetta disinformaation levittämiseen kylmän sodan päättymisen 
jälkeen nykyhetkeen saakka. Informaatiovaikuttamisen keinot ovat saattaneet muuttua 
teknologian kehityksen myötä, mutta tietyt lainalaisuudet pätevät yhä. Jensen (2018) 
esittää, että Venäjän tiedustelupalvelut ovat ensimmäisenä ymmärtäneet siirtää perin-
teisen vakooja-agenttisuhteen internetiin ja varsinkin sosiaaliseen mediaan. Ensin luo-
daan tuttavallinen keskusteluyhteys, jonka jälkeen keskustelu ohjataan poliittisiin aihei-
siin, ja kohteen mielipiteisiin yritetään vaikuttaa. (Jensen, 2018) Aina 2000-luvun alusta 
lähtien Venäjän sotilaspiireissä on korostunut ajatus väkivallattomien metodien, kuten 
informaatiovaikuttamisen merkityksestä edullisena vihollisen manipuloinnin keinona 
(Bowen, 2020). Tiedustelupalvelujen roolia tarkastellaan lähemmin kolmen eri asiayh-
teyden kautta; Ukrainassa, Yhdysvaltojen vaalien yhteydessä 2016 ja maailmanlaajuisen 
COVID-19 pandemian aikana. 

3.1.1 Ukraina 

Ukrainassa edelleen käynnissä oleva kriisi käynnistyi, kun Ukrainan silloinen presidentti 
Janukovytš hylkäsi sopimuksen aiempaa tiiviimmästä EU-integraatiosta joulukuussa 
2013. Tämä aiheutti protesteja, joiden seurauksena Venäjän tukema Janukovytš joutui 
pakenemaan maasta. Myöhemmin Venäjän tukemat separatistit alkoivat vallata alueita 
Ukrainan itäosista, käynnistäen Itä-Ukrainan sodan. (Fisher, 2014) 

Protestien aikaan GRU aloitti massiivisen informaatiokampanjan Ukrainan uutta 
EU-myönteistä hallintoa vastaan. GRU loi kymmeniä valepersoonia, jotka esiintyivät ta-
vallisina ukrainalaisina, ja jotka vastustivat uutta hallitusta sekä lähentymistä EU:n 
kanssa. Valepersoonat kirjoittivat kommentteja mm. 30 ukrainalaiseen Facebook -ryh-
mään ja kommentoivat uutisartikkeleita kymmenissä johtavissa eurooppalaisissa leh-
dissä. Kommenteissa uutta hallitusta ja sitä tukevia ukrainalaisia nimitettiin ”natseiksi” 
ja ”fasisteiksi”. Nämä kommentit toistivat jatkuvasti samoja näkökantoja ja olivat kieli-
kuviltaan hyvin samanlaisia. (Nakashima, 2017) Disinformaation menestyksekäs levittä-
minen perustuukin osittain toistoon, sillä ihminen luokittelee monia kertoja kuulemansa 
väitteen todennäköisemmin paikkaansa pitäväksi, kuin ensimmäistä kertaa kuullun 
asian (Kahneman, 2011). 

Samanaikaisesti GRU:n operaation kanssa FSB otti haltuunsa venäläisen sosiaali-
sen median alustan Vkontakten palvelimet. Vkontaktella oli Ukrainan kriisin alkaessa 
runsaasti ukrainalaisia käyttäjiä, ja sivuston perustaja oli kieltäytynyt luovuttamasta tie-
toja EU-myönteisiin protesteihin osallistuneista käyttäjistään. Päästyään palvelimille, 
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FSB sai haltuunsa dataa 16 miljoonasta ukrainalaisesta, sisältäen tietoa Venäjän tukemia 
separatisteja vastaan taistelleista Ukrainan sotilaista. (Washingtonin yliopisto, 2017) 

3.1.2 Yhdysvaltain presidentinvaalit 2016 

Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen mukaan Venäjä ja sen tiedustelupalvelut, etenkin 
GRU, suorittivat laajamittaisen operaation vaikuttaakseen Yhdysvaltojen presidentin-
vaalien tulokseen 2016 Donald Trumpin eduksi (Mueller, 2019). Tiedustelupalveluiden 
lisäksi operaation osallistui Internet Research Agency (IRA, ”Pietarin trollitehdas”), joka 
osti Facebookista mainostilaa ja perusti yli 4000 Twitter-tiliä, joilla jaettiin uutisia ja mie-
lipiteitä vaaleihin liittyen. IRA on yksityinen yritys, eikä se ole virallisesti osa tiedustelu-
palveluita, mutta sen rahoittaja Jevgeni Prigožin on kytköksissä Venäjän valtion johtoon 
(Mueller, 2019). IRA:n sosiaalisen median valeprofiilien ja disinformaation lisäksi oleelli-
nen osa operaatiota oli GRU:n ”hack and leak” -kampanja, jossa GRU:n osastot 26165 ja 
74455 keräsivät tietoa Trumpin vastaehdokkaan Hillary Clintonin kampanjan ja puolu-
een välisestä viestinnästä, joka myöhemmin vuodettiin julkisuuteen. GRU keskittyi in-
formaation julkaisemiseen Clintonin kampanjasta, eikä esimerkiksi yrittänyt julkaista 
Trumpin lähipiirin tietoja tai viestintää. (Bowen, 2020) 

Toinen tärkeä osa Venäjän informaatio-operaatiota presidentinvaaleihin vaikutta-
miseksi oli DCLeaks.com sivuston perustaminen kesäkuussa 2016. Yhdysvaltain tiedus-
telupalvelujen näkemyksen mukaan tämä tehtiin GRU:n toimesta. Sivustolla julkaistiin 
runsaasti Yhdysvaltojen demokraattipuolueessa työskentelevien sähköposteja, tarkoi-
tuksena saada puolueen ehdokas Hillary Clinton näyttämään epäluotettavalta ja petolli-
selta. (Shane, 2017) Sähköpostit sinällään eivät luonnollisesti ole disinformaation levit-
tämistä, mutta viestien hankkimisen ja julkaisemisen vain toisen ehdokkaan kampanjaan 
liittyen voi ajatella vääristävän yleisön kokonaiskuvaa vaaleista.  

Vaaleihin liittyi myös paljon informaatiovaikuttamista, jonka alkuperästä ei ole 
täyttä varmuutta. Esimerkiksi Donald Trumpin ja Hillary Clintonin TV-väittelyn jälkeen 
Twitterissä levisi nopeasti tunniste #TrumpWon, jonka alkuperä paikannettiin Pietariin 
Trend Map -sovelluksen avulla (Ajir & Vailliant, 2018). Higgins (2017) esittää, että Venäjä 
on sittemmin tehnyt menestyksekästä vaalivaikuttamista muuallakin, esimerkiksi Alan-
komaissa vuonna 2017 järjestetyssä äänestyksessä kauppasopimuksesta Ukrainan 
kanssa. Tässäkin tapauksessa vaikuttamisyritysten kytkökset valtiollisiin toimijoihin 
osoittautuivat hankaliksi todentaa (Higgins, 2017). 

Disinformaation onnistunut levittäminen on aina helpompaa, jos kohteena on si-
säisesti jakautunut valtio. Yhdysvaltojen tapauksessa disinformaation vastustamiseen ei 
välttämättä löydy toimivia keinoja, niin kauan kun sen yhteiskunta on polarisoitunut ja 
kriittinen ajattelutapa ei ole valtavirtaa. (Burbach & Watts, 2018) 

3.1.3 COVID-19 pandemia 

Pandemian aikana on entistä enemmän korostunut Venäjän valtiollisten toimijoiden 
tapa estää disinformaatiokampanjoiden yhdistäminen niiden alkulähteille käyttämällä 
informaation jakeluun länsimaisia tai länsimaisilta vaikuttavia lehtiä, nettisivuja ja mie-
lipidevaikuttajia (mm. Ajir & Vailliant, 2018; Yhdysvaltain ulkoministeriö, 2020). Näin 
luodaan riittävästi epäselvyyttä tiedon alkuperäisestä liikkeellelaskijasta, jotta Venäjän 
valtion vaikutus voidaan uskottavasti kiistää (engl. plausible deniability). Poikkeuksia 
tästäkin on, esimerkiksi ajatushautomo Strategic Culture Foundation on suoraan SVR:n 
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ohjauksessa ja läheisessä suhteessa Venäjän ulkoministeriöön (Yhdysvaltain ulkominis-
teriö, 2020). Sivuillaan Strategic Culture Foundation maalaa kuvaa siitä, miten länsi-
maissa hallitukset vainoavat rokottamattomia ihmisiä ja ovat ottaneet käyttöön ”lääke-
tieteellisen apartheidin”, jonka myötä rokottamattomista on tehty valtion vihollisia ja 
toisen luokan kansalaisia (Bridge, 2021).  

Venäjän tiedustelupalveluiden ohjauksessa olevat sivustot levittävät myös har-
haanjohtavaa tietoa koronavirusta vastaan kehitettyjen länsimaisten rokotteiden tehok-
kuudesta ja turvallisuudesta. Rokotteisiin liittyvää disinformaatiota levitetään News 
Front, New Eastern Outlook, Oriental Review (Gordon & Volz, 2021) ja Katehon (Yhdys-
valtain ulkoministeriö, 2020) -sivustoilla. Katehonin hallintoneuvostoon kuuluvat mm. 
eläköityneet kenraaliluutnantit Leonid Reshetnikov ja Alexander Makarov (Katehon, 
2021), joista Reshetnikov on entinen ”analyysi ja informaatio” -osaston johtaja SVR:ssä 
ja Makarov entinen FSB:n työntekijä (Yhdysvaltain ulkoministeriö, 2020). Tästä huoli-
matta presidentti Vladimir Putinin lehdistöpäällikkö Dimitri Peskov kieltää sivustojen ja 
Venäjän tiedustelupalveluiden välisen yhteyden. (Gordon & Volz, 2021) 

Rokotedisinformaation taustalla saattaa olla Venäjän halu parantaa Venäjän oman 
Sputnik V -rokotteen myyntiä ja toisaalta yritys heikentää esimerkiksi eurooppalaisten 
luottamusta päättäjiinsä ja valtion terveysvirastoihin. Venäjän valtion viralliset Twitter- 
tilit ovatkin avoimesti mainostaneet Sputnik V -rokotteen ylivertaisuutta muihin rokot-
teisiin nähden ja korostaneet muiden rokotteiden väitettyjä haittoja (Sputnik V, 2021; 
Government of Russia, 2021). Ukrainan kriisin ja Yhdysvaltojen vaalien yhteydessäkin 
nähtävissä oleva Venäjän taito käyttää hyväkseen olemassa olevaa tyytymättömyyttä 
auktoriteetteihin, ja lietsoa kahtiajakoa, korostuu pandemian kaltaisissa poikkeusoloissa. 

3.2 Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut nykyaikana 

Vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen USA:n hallinnossa reagoitiin kasvavaan infor-
maatiovaikuttamisen ja disinformaation uhkaan. Tässä luvussa tarkastellaan Yhdysval-
tojen tiedusteluyhteisön toimia nykyaikaisia disinformaatiokampanjoita vastaan sekä 
sitä, millaisia muutoksia vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen organisaatioissa on 
tehty, jotta ne pystyisivät vastaamaan paremmin disinformaation leviämiseen.  

Kansallisen tiedustelujohtajan esikunnan ODNI:n (engl. Office of the Director of 
National Intelligence) julkaisemassa uusimmassa tiedusteluyhteisön uhka-arviossa tode-
taan ulkomaisen pahantahtoisen vaikuttamisen tulevan pääosin Venäjältä, Kiinasta, Ira-
nista ja Pohjois-Koreasta (ODNI, 2021). Yhdysvaltojen puolustusministeriön uudiste-
tussa Defense Intelligence Strategy:ssa priorisoidaan Venäjältä ja Kiinasta tulevaan di-
sinformaatioon vastaaminen, sillä disinformaation, misinformaation ja propagandan 
koetaan olevan yksi suurimmista uhista Yhdysvaltoja kohtaan (Hitchens, 2021). Mitä 
käytännön toimia tiedusteluyhteisöt sitten ovat viime vuosina tehneet tähän haastee-
seen vastatakseen? Seuraavassa muutama esimerkki.  

3.2.1 Kehitykset organisaatioissa 

Vuonna 2016 perustettiin Global Engagement Center, joka on Yhdysvaltojen ulkominis-
teriön alaisuudessa toimiva yhteistyöorganisaatio, jossa on mukana tiedusteluyhteisön 
edustajia, ja jonka tehtävänä on vastata kansainvälisten terroristiorganisaatioiden ja ul-
komaiden tuottamaan propagandaan ja disinformaatioon. Tämän lisäksi se julkaisee si-
sältöä sosiaaliseen mediaan, televisioon, radioon, elokuviin ja painettuun mediaan 
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useilla kielillä. Julkaisemisen tavoitteena on levittää faktuaalista tietoa mm. terroristior-
ganisaatioiden taloudellisista ja hallinnollisista ongelmista, niiden harjoittamasta väki-
vallasta naisia, lapsia ja uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan sekä niiden tappioista so-
dankäynnissä. (U.S. State Department, 2019) 

Vuonna 2017 FBI:hin perustettiin FITF (engl. Foreign Influence Task Force), jota 
johtaa FBI:n vastatiedustelun osasto. FITF:n tehtävänä on tunnistaa ja ehkäistä Yhdys-
valtoihin kohdistuvia vaikutusoperaatioita. Sen periaatteina ovat mm. tiedustelutiedon 
jakaminen muiden tiedusteluorganisaatioiden kanssa sekä strateginen yhteistyö yhdys-
valtalaisten teknologiayhtiöiden kanssa. (FBI, n.d.) 

Vuonna 2018 Cybersecurity & Infrastructure Security Agencyyn perustettiin MDM 
(engl. Mis-, Dis-, Malinformation Team), jonka tehtävänä on rakentaa kansallista re-
silienssiä sellaista mis-, dis- ja malinformaatiota2 ja ulkomaista vaikuttamista kohtaan, 
joka suuntautuu vaalivaikuttamiseen ja kriittistä infrastruktuuria vastaan. MDM-tiimi 
työskentelee läheisesti mm. FBI:n FITF:n kanssa. (CISA, n.d.) 

Vuonna 2019 säädettiin laki Foreign Malign Influence Response Centerin perusta-
misesta ODNI:n alaisuuteen. Se tulee koostumaan analyytikoista tiedusteluyhteisön kai-
kilta osa-alueilta, ja sen tulee saada käyttöönsä kaikki Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon 
hallussa oleva tiedustelutieto, joka liittyy ulkomaiseen pahantahtoiseen vaikuttamiseen. 
Termillä ulkomainen pahantahtoinen vaikuttaminen, ”foreign malign influence”, tarkoi-
tetaan vieraan valtion vihamielistä toimintaa, joka suuntautuu liittovaltion poliittiseen, 
sotilaalliseen, taloudelliseen tai muuhun toimintaan. Tähän lasketaan lukeutuvan mm. 
vaaleihin vaikuttamisen. Lisäksi termillä voidaan viitata vihamieliseen vaikuttamiseen, 
jonka kohteena on yhdysvaltalaisten julkinen mielipide. Vieraat valtiot, joiden toimintaa 
tullaan valvomaan, ovat Venäjä, Kiina, Iran ja Pohjois-Korea. (Foreign Malign Influence 
Response Center, 2019.) Huhtikuussa 2021 keskuksen perustaminen oli vielä kesken 
(Matishak, 2021).  

Yhdysvaltojen asevoimat on linjannut tulevia muutoksia organisaatioonsa, joilla se 
pyrkii vastaamaan nykyaikaiseen informaatiosotaan tehokkaammin. Sosiaalisen median 
kiihdyttämä ISIS:n nousu 2015, Venäjän sekaantuminen 2016 vaaleihin, Iranin kehittyvä 
digitaalinen sodankäynti ja Kiinan disinformaatio COVID-19 pandemian kanssa aiheutti-
vat keskustelun siitä, kuinka asevoimat voi olla mukana informaatioympäristössä käytä-
vässä sodassa. Uudistuksessa mm. perustetaan uusi IWOC (engl. Information Warfare 
Operations Center), jonka tueksi tulee Military Intelligence Brigade, joka toimii yhteis-
työssä liittovaltion muun tiedusteluyhteisön kanssa. (Fogarty & Sparling, 2020)  

Yhdysvaltain Ilmavoimat ja erikoisjoukkojohtoporras SOCOM (engl. Special Opera-
tions Command) tekivät sopimuksen tekoälyä kehittävän teknologiayhtiön Primerin 
kanssa. Primer kehittää heidän käyttöönsä koneoppimisalustan, jolla kyetään automaat-
tisesti tunnistamaan ja arvioimaan epäiltyä disinformaatiota. Suunniteltu tekoäly tulee 
tukemaan tiedusteluyhteisön ja laajemminkin puolustusministeriön toimintaa mahdol-
listamalla reaaliaikaisen tapahtumien analysoinnin. Alusta tulee automatisoimaan työn, 
jota normaalisti tekevät kymmenet analyytikot. (PRNewswire, 2020.) 

 
 

2 Malinformaatio = totuudenmukaista informaatiota käytetään vahingoittamaan yksilöä, yhteisöä tai val-
tiota. 
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3.2.2 Ongelmia 

Vaikka Yhdysvaltain tiedusteluyhteisössä on tehty muutoksia, joilla pyritään tehosta-
maan taistelua disinformaatiota vastaan, on monen asiantuntijan mielestä sillä vielä 
isoja ongelmia yhteistyössä. Kylmän sodan aikainen Active Measures Working Group oli 
onnistunut yhteistyöprojekti, jolla tiedusteluyhteisö kykeni vastaamaan Neuvostoliiton 
disinformaatio- ja propagandakampanjoihin. Tutkijoiden mukaan eri organisaatioiden 
välinen luottamuksen puute on ongelmana tiedusteluyhteisön sisäiselle yhteistyölle. 
Siinä missä kylmän sodan aikainen Active Measures Working Group onnistui luomaan 
tiimin, jota yhdisti selkeä disinformaation vastaisen taistelun tehtävä, nykyinen endee-
minen luottamuksen puute organisaatioiden välillä on ongelma kaikenlaiselle virastojen 
väliselle yhteistyölle. (Ward et al., 2019). Nähtäväksi jää, kykeneekö perusteilla oleva 
Foreign Malign Influence Response Center siihen, mihin Active Measures Working Group 
kykeni. 

4 Johtopäätökset 

Useissa julkisissa puheenvuoroissa on lähivuosina painotettu, että viimeistään Ukrainan 
vuoden 2014 tapahtumat palauttivat kylmän sodan aikaiset asetelmat suurvaltasuhtei-
siin. Jotkut puhuvat jopa uudesta kylmästä sodasta ja siihen liittyvän täydellisen vastak-
kainasettelun paluusta. Samalla kuitenkin nähdään, että disinformaatio kuvastaa uutta 
niin sanottua ’totuuden jälkeistä’ aikaa. Onkin aiheellista miettiä, todistammeko uutta 
aikakautta, jossa disinformaatio ja sen levittäminen pelaavat yhä suurempaa roolia kuin 
ennen, vai voiko 1990- ja 2000-vuosikymmenet nähdä vain jonkinlaisina poikkeuksina 
muuten suurvaltapolitiikassa normaaleina pidettyjen taktiikkojen käytön osalta. Lähes-
tyminen asiaa tiedustelupalveluiden roolien kautta tarjoaa mielenkiintoisen näkökul-
man, sillä tiedustelupalvelut ja niiden taktiikat heijastavat usein suurvaltojen välisiä jän-
nitteitä. 

Samankaltaisuuksia kylmän sodan ajassa ja nykyajassa on helposti nähtävillä. Voi-
daan nähdä, että tiedustelupalvelut ovat alkaneet toimia suurilta osin samoja toiminta-
tapoja käyttäen kuin kylmän sodan aikana. Etenkin Venäjän tiedustelupalveluiden toi-
minta näyttäytyy entistä aggressiivisempana ja läntisen avoimen yhteiskunnan heik-
kouksia käytetään edelleen häikäilemättömästi hyväksi. Tämä näkyy esimerkiksi valeuu-
tissivustojen tukemisena. On kuitenkin myös ilmiöitä, jotka ovat selvästi uuden aikakau-
den tuotteita. Suurin osa näistä liittyy uusiin alustoihin, joilla disinformaation levittämi-
nen tapahtuu. Sosiaalinen media on muuttanut disinformaation levittämiseen käytettä-
viä taktiikoita ja luonut myös tiedustelupalveluille uusia työkaluja disinformaatiolla vai-
kuttamiseen. Massamedian manipuloinnin ohella on syntynyt sosiaalisen median mani-
pulointi. Muitakin eroja on nähtävissä, kuten se, että kylmän sodan aikana vaikuttami-
nen keskittyi molempien maiden osalta suurilta osin niin sanottuihin kolmansiin maihin. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaikuttamisella pyritään suoremmin horjuttamaan vas-
tapuolen yhteiskuntajärjestelmää. 

Verratessa Neuvostoliiton/Venäjän ja Yhdysvaltojen toimintaa, näyttäisi siltä, että 
Yhdysvalloilla korostuu puolustuksellinen toiminta ja Neuvostoliitolla, ja myöhemmin 
Venäjällä, hyökkäyksellinen toiminta. Mahdollinen selitys tälle on se, että käyttämämme 
lähdekirjallisuus aiheesta on käytännössä vain englanniksi ja länsimainen näkökanta ko-
rostuu. Toisaalta voidaan myös nähdä, ettei Yhdysvalloilla ole ollut tarvetta yhtä 
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offensiiviselle toiminnalle kuin usein altavastaajana nähdyllä Neuvostoliitolla tai Venä-
jällä. Yhdysvaltojen vaikuttaminen ihmisten mieliin on tapahtunut kulttuurin ja etenkin 
nuorisokulttuurin kautta ympäri maailmaa. Tällöin samanlaiselle, esimerkiksi lehdistöön 
kohdistuvalle manipulaatiolle, ei ole ollut perusteita. Lisäksi autoritaaristen maiden on 
helpompi suojautua tällaiselta vaikuttamiselta. 

Kuten olemme tuoneet ilmi, ovat tiedustelupalvelut olleet kylmän sodan aikana ja 
tälläkin hetkellä erottamaton osa valtioiden välistä informaatiovaikuttamista. Tieduste-
lupalveluilla on keskeinen rooli disinformaation levittämisessä ja toisaalta aktiivisten toi-
mien tunnistamisessa ja niiltä suojautumisessa. On kuitenkin syytä huomata, ettei disin-
formaatiolla tapahtuva vaikuttaminen rajoitu vain tiedustelupalveluihin, vaan sitä ta-
pahtuu laajasti myös hallinnon virallisia kanavia pitkin. Tämä aspekti kaipaa vielä lisää 
tarkastelua ja tarjoaa mielenkiintoisia lähestymistapoja tuleville tutkimuksille.   
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Juho Kotakallio, Petteri Pankasalo, Jani Ratinen, Mika Suutarinen 

1 Johdanto 

Raportin tarkoituksena on selvittää, millaisia uhkia kohdistuu Suomeen, Ruotsiin ja Vi-
roon niiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten näkökulmasta tällä hetkellä. Tarkas-
telu keskittyy nykyhetkeen, mutta samalla pyritään selvittämään tulevaisuuden kehi-
tystä.  

Raportin perusteena on ollut kolme tutkimuskysymystä:  

- Mitä turvallisuusuhkia maihin kohdistuu?  
- Ovatko uhkat yhteneväisiä vai onko niissä eroja maiden välillä?  
- Millaisia tulevaisuuden kehitysnäkymiä uhkien suhteen on?  

Päälähteinä käytetään maiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten - 
Suojelupoliisi (Supo), Säkerhetspolisen (Säpo) ja Kaitsepolitseiamet (Kapo) - vuosikirjoja. 
Nämä ovat kaikki julkisia asiakirjoja ja ovat avoimesti saatavilla viranomaisten internet-
sivuilta. Tällaiset julkiset asiakirjat toimivat erityisesti viranomaisten viestinnän väli-
neenä, joiden kautta ne kertovat toiminnastaan kansalaisille ja sidosryhmille ja toimivat 
osaltaan vaikuttamisvälineinä. Turvallisuusviranomaisilla on tarve perustella toimin-
taansa kansalaisille ja tällaiset vuosiraportit ovat näkyvin osa tätä viestintää.  

Viranomaisten julkiset raportit ovat usein selontekomaisia esityksiä. Ne ovat kui-
tenkin virallisia raportteja ja kuvaavat hyvin kunkin maan virallista poliittista linjaa. Tä-
män takia onkin mielenkiintoista tarkastella samassa turvallisuuspoliittisessa toimin-
taympäristössä toimivien läheisten naapurivaltioiden näkemyksiä uhkista ja vertailla 
niitä keskenään.  

Kaikilla mailla on kuitenkin omat erityispiirteensä. Kaikki tarkasteltavat maat ovat 
Itämeren rannalla olevia EU:n jäsenvaltioita, mutta vain Viro on myös Naton jäsen. Suo-
messa on laajaa kannatusta nauttiva asevelvollisuus, mutta Ruotsissa asevelvollisuuteen 
ollaan vasta pikkuhiljaa palaamassa sen nopean alasajon jälkeen 2000-luvun lopussa. Vi-
ron maanpuolustusratkaisuna on ollut asevelvollisuus vuodesta 1991 alkaen. 

2 Suomi 

Suojelupoliisi (Supo) on sisäministeriön alainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Sen 
tehtävänä on hankkia, analysoida ja raportoida tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi, 
terrorismin torjunta, vakoilun estäminen sekä turvallisuusselvitysten tekeminen. (Suo-
jelupoliisi, 2020) 

Suojelupoliisi toimii Suomessa ja ulkomailla tehtävänään havaita, estää ja paljas-
taa toimia, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtion- tai yhteiskuntajärjestystä tai 
Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. (Suojelupoliisi, 2021) 

Uhkakuvat SUPOn, SÄPOn ja KAPOn vuosikirjoissa
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Suojelupoliisi on julkaissut vuosikertomuksia jo vuodesta 1995 lähtien ja vuosikir-
joja vuodesta 2015 lähtien, joista vuosikirja 2020 on tuorein julkaisu. Vuosi 2020 oli en-
simmäinen kokonainen vuosi, jonka Suojelupoliisi toimi uusin, kesäkuussa 2019 voimaan 
tulleen siviilitiedustelulainsäädännön mukaisten tiedustelutoimivaltuuksin. Laajentunei-
den toimivaltuuksien myötä Suojelupoliisista on tullut moderni turvallisuus -ja tieduste-
lupalvelu. (Suojelupoliisi, 2020) 

Vuosikirja sisältää artikkeleita Suojelupoliisin tehtävistä, kalifaatin jälkeisestä radi-
kaali-islamistisesta terrorismista, uusien supolaisten esittelyitä sekä päivitetyn terroris-
min uhka-arvion. Lisäksi vuosikirjassa on artikkeli agenttien värväämisestä ulkomaisten 
tiedustelupalveluiden toimesta sekä kriittisen infrastruktuurin turvaamisesta. (Suojelu-
poliisi, 2020) 

Suojelupoliisin vuosikirjassa 2020 esille nostamat uhat liittyvät terrorismiin, vakoi-
luun ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat (Suojelupoliisi, 2020). Supo on toi-
mittanut myös vuodesta 2018 alkaen kansallisen turvallisuuden katsauksen. (Suojelupo-
liisi, 2018) 

2.1 Terrorismi ja ääriliikkeet 

Suomessa merkittävimmän terroriuhan muodostavat äärioikeisto sekä radikaali-islamis-
tinen terrorismi. Lisäksi Suojelupoliisi seuraa äärivasemmistolaisen liikehdinnän sekä 
EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman Kurdistanin työväenpuolueen (PPK) muodosta-
maa uhkaa. Suojelupoliisilla on noin 390 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä tiedossa 
ja Suomessa on merkittävää terrorismin tukitoimintaa kuten esimerkiksi väkivaltaan oi-
keuttavan propagandan levittäminen sekä muiden ihmisten kannustaminen terroristis-
ten toimijoiden tukemiseen. (Suojelupoliisi, 2020) 

Terrorismin uhkataso on tasolla kaksi eli kohonnut (Suojelupoliisi, 2020). Suojelu-
poliisilla on käytössä neliportainen terrorismin uhka-arvio, jossa tasot ovat: 1. matala, 2. 
kohonnut, 3.korkea ja 4. erittäin korkea. Uhkataso on ollut tasolla kaksi vuodesta 2017 
lähtien. Konfliktialueilla toimivien terroristijärjestöjen ulkomailta johdettujen terrori-is-
kujen uhka on matala ja suurimman uhan muodostaa yksittäiset toimijat tai pienryhmät. 
(Suojelupoliisi, 2021) 

Kansainväliset terrori-iskut ja muut tapahtumat saattavat toimia myös Suomessa 
laukaisevana tekijänä ja inspiroida terroristiseen tekoon. Suojelupoliisi pitää mahdolli-
sien iskujen todennäköisinä tekotapoina yksinkertaisesti toteutettavia iskuja, joissa käy-
tetään helposti saatavia tekovälineitä kuten teräaseet ja ajoneuvot, mutta Suojelupoliisi 
pitää myös ampuma-aseita ja räjähteitä mahdollisina. (Suojelupoliisi, 2020) 

Äärioikeiston terroriuhka on kasvanut ja voimistunut vuonna 2020 niin Suomessa 
kuin muissa länsimaissa. Vielä vuonna 2019 äärioikeistoon kytkeytynyt rikollisuus oli lä-
hinnä katuväkivaltaa, yksittäisiä pahoinpitelyjä, laittomia uhkauksia ja kiihottamista kan-
sanryhmää vastaan (Suojelupoliisi, 2019). Suojelupoliisi nostaa verkkoympäristön vaiku-
tuksen huomattavaan rooliin äärioikeistolaisen aatteen leviämisessä ja verkon kautta 
onkin syntynyt löyhiä kansainvälisiä äärioikeistoryhmiä, joita esimerkiksi Britannia on 
luokitellut terrorijärjestöiksi. (Suojelupoliisi, 2020) 

Radikaali-islamistinen terrorismi hakee uutta suuntaa Isilin vuonna 2019 menettä-
essä alueensa Syyriassa ja Irakissa. Radikaali-islamistinen terroriuhka on kuitenkin pysy-
nyt Suomessa entisellään, eikä Isilin muodostama uhka ole myöskään poistunut (Suoje-
lupoliisi, 2019). Suojelupoliisi nostaa esille vuosikirjassa 2020 erityisesti konfliktialueilta 
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palaavat vierastaistelijat, yli sukupolvien kestäneen radikalisoitumisen sekä digitaalisen 
verkkomaailman. Tämä vierastaistelijailmiö on lisännyt Suomen radikaali-islamististen 
toimijoiden kansainvälisiä yhteyksiä, jota on muodostunut konfliktialueilla aina tutta-
vuuksista perhesuhteisiin. (Suojelupoliisi, 2020)  

Huolestuttava ilmiö on myös yli sukupolvien siirtyvä radikalisoituminen. Suomes-
sakin on jo perheitä, joissa radikalisoituminen on edennyt jo kolmanteen sukupolveen. 
Tämä niin kutsuttu kotoperäinen radikalisoituminen saattaa luoda yhteisöjä, joissa ele-
tään radikaalissa rinnakkaistodellisuudessa aina lapsesta lähtien. (Suojelupoliisi, 2020) 

Kolmantena nykymaailman digitalisoituminen ja sosiaalinen media toimii myös 
kasvualustana radikaali-islamistiselle terrorismille. Propagandan levittäminen ja verkos-
tojen luominen yli kansallisten rajojen käyttäen tietoverkkoja ja erinäköisiä foorumeita 
on helppoa ja tässä keskeiseen asemaan ovat nousseet ideologian kannattajat. (Suoje-
lupoliisi, 2020)   

Äärivasemmiston muodostama terroriuhka on matala, mutta suojelupoliisi seuraa 
myös äärivasemmiston ja Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) muodostamaa uhkaa. 
Suomesta on muutamia henkilöitä matkustanut Syyriaan ja siellä liittyneet kurditaustai-
siin aseellisiin järjestöihin ja osallistuneet taisteluihin. (Suojelupoliisi, 2020) 

Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhka säilyy lyhyellä aikavälillä nykyisel-
lään tasolla. Syyrian ja Irakin konfliktialueilta palaa todennäköisesti Suomeen ihmisiä ja 
tämä mahdollisesti vahvistaa radikaaleja verkostoja niin Suomessa kuin Euroopassakin. 
Suomen terrorismitilanteeseen vaikuttaa myös mahdolliset terrori-iskut muissa länsi-
maissa. (Suojelupoliisi, 2021) 

2.2 Vakoilu ja kriittiseen infrastruktuuriin vaikuttaminen 

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi vakoiluun myös Suomessa. Vuosi 2020 
jää tiedusteluhistoriaan kybervakoilun vuotena. Ihmisten liikkumisen ollessa rajallisem-
paa matkustusrajoituksista johtuen kybertoimintaympäristössä tapahtuva vakoilu on 
korvannut suurelta osin henkilötiedustelua. (Suojelupoliisi, 2020)  

Suojelupoliisin vuosikirjasta 2016 voidaan todeta, että verkkovakoilu on lisäänty-
nyt viimeisen viiden vuoden aikana. Verkkovakoilun rinnalla oli ennen koronaa myös hy-
vin vahvasti henkilötiedustelu, joka oli vuonna 2016 aktiivista ja ajoittain aggressiivista. 
Tuolloin ulkomaisten tiedustelupalveluiden kiinnostuksen kohteita olivat poliittisen joh-
don ja kansalaisten suhtautuminen Natoon liittymiseen, energiapoliittiset päätökset ja 
huoltovarmuus, Suomen suunnitelmat Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudelle, 
valmisteilla ollut tiedustelulainsäädäntö, kyberturvallisuusrakenteet ja informaatiovai-
kuttamiselta suojautuminen (Suojelupoliisi, 2016). Nuo samat teemat kiinnostavat edel-
leen ulkomaisia tiedustelupalveluita vuonna 2021 (Suojelupoliisi, 2021). Suojelupoliisi 
on korostanut kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia vuonna 2021 (Palonen, 2021).  

Vuonna 2019 Suojelupoliisin vuosikirjassa kybervakoilu oli jo keskiössä yhdessä 
arktisten suurvaltojen kiinnostuksen Suomeen arktisten alueiden olosuhteiden osaajana 
(Suojelupoliisi, 2019). Vaikka verkossa tapahtuva vakoilu on lisääntynyt, ei se ole poista-
nut perinteistä henkilötiedustelun metodein tapahtuvaa vakoilua. Suomessa onkin 
maan kokoon suhteutettuna paljon ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä 
(Suojelupoliisi, 2021). Suojelupoliisi mainitsee valtiollisten toimijoiden osalta Venäjän ja 
Kiinan, jotka harjoittavat vakoilua Suomessa (Suojelupoliisi, 2020).  
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Suojelupoliisin arvion mukaan ulkomaisen tiedustelu- ja vaikuttamistoiminnan 
Suomelle aiheuttamassa uhkassa ei ole odotettavissa muutoksia, vaan sen odotetaan 
jatkuvan laajamittaisena. On todennäköistä, että suurvaltasuhteiden heikkeneminen, 
globaalien ja alueellisten epävarmuustekijöiden lisääntyminen ja jännitteiden kasvu 
maailmanpolitiikassa lisäävät itsevaltaisten valtioiden tarvetta salaiseen tiedonhankin-
taan ja vaikuttamistoimintaan. (Suojelupoliisi, 2021)  

Kriittiseen infrastruktuuriin suojaaminen vakoilulta, vihamieliseltä vaikuttamiselta, 
häiritsemiseltä tai tuhoamiselta kuuluu Suojelupoliisin tehtäviin. Kriittiseen intrastruk-
tuuriin kohdistuvat uhat ovat moninaiset ja osa vaikutuspyrkimyksistä on laillisia, kuten 
yritysostot tai investoinnit, joilla päästään käsiksi kriittiseen infrastruktuuriin. Vaikutta-
minen voi olla myös kybervaikuttamista. Perinteistä kriittistä infrastruktuuria ovat 
sähkö- ja vesivoimalat, lento- ja raideliikenne, ruoka- ja lääkehuolto sekä maksuliikenne 
ja pankit. Keskeistä ja kriittistä infrastruktuuria ovat myös tietoliikenne ja data. (Suoje-
lupoliisi, 2020)  

Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että kiinnostus infrastruktuuri- ja 
tietoliikenneinvestointeihin jatkuu. Tietoinfrastruktuurissa riski on erityisen suuri, sillä 
se voi tarjota itsevaltaisille hallinnoille pääsyn paitsi infrastruktuuriin, mutta myös suo-
malaisten tietoihin. Yrityskauppojen ja investointien lisääntynyt seuranta todennäköi-
sesti vaikeuttaa autoritaaristen valtioiden mahdollisuuksia investoida kriittisiin toimin-
toihin Suomessa. (Suojelupoliisi, 2021) 

Suojelupoliisin arvioi kyberuhkien osalta, että on erittäin todennäköistä, että ky-
bervakoilu jatkuu pitkälläkin aikavälillä, sillä globaali vastakkainasettelu kasvattaa auto-
ritaaristen valtioiden tarvetta hankkia Suomesta salaista tietoa samalla, kun se lisää piit-
taamattomuutta Suomen suvereniteettia kohtaan. On epätodennäköistä, että suoma-
laisiin tietojärjestelmiin kohdistuisi keskipitkällä aikavälillä vieraiden valtioiden vihamie-
listä kybervaikuttamista, ellei turvallisuuspoliittinen tilanne kiristy olennaisesti. Vaikka 
Suomessa on varsin hyvä tietoturvakulttuuri, on todennäköistä, että jokin suomalainen 
yritys tai julkishallinnon organisaatio joutuu rikollisen kiristyshaittaohjelman uhriksi. On 
mahdollista, että sillä on kansallista turvallisuutta uhkaava vaikutus. (Suojelupoliisi, 2021) 

2.3 Kaksikäyttötuotteet ja joukkotuhoaseet 

Edellisissä kappaleissa mainitut terrorismi, ääriliikkeet, vakoilu ja kriittiseen infrastruk-
tuuriin vaikuttaminen ovat toistuvasti mainittuina SUPO:n vuosikirjoissa vuosina 2016–
2020. Sen sijaan uutena ilmiönä on nostettu esiin vuoden 2021 SUPO:n kansallisen tur-
vallisuuden katsauksessa kaksikäyttöaseet ja joukkotuhoaseet.  

Katsauksessa tuodaan esille, että Suomea tai suomalaistoimijoita pyritään hyödyn-
tämään joukkotuhoaseiden ja niiden komponenttien hankinnassa. Uhkana nähdään, 
että Suomesta tai Suomen kautta viedään vientivalvottuja kaksikäyttötuotteita sekä 
muuta sensitiivistä teknologiaa EU:n ulkopuolelle.  

Kaksikäyttötuotteilla tarkoitetaan teknologiaa, palveluja ja tuotteita, jotka soveltu-
vat siviilikäytön lisäksi myös sotilaskäyttöön. Yritykset eivät saa viedä valvonnanalaisia 
kaksikäyttötuotteita EU:n ulkopuolelle ilman vientilupaa (Suojelupoliisi, 2021). Aikai-
semmin ilmiö on mainittu Supon 2017 vuosikirjassa termillä proliferaatiovalvonta. 
Vuonna 2017 Suojelupoliisi tutki tämän aihepiirin tapauksia (Suojelupoliisi, 2017). 
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3 Ruotsi 

Ruotsissa maan sisäisestä turvallisuudesta huolehtii turvallisuuspoliisi, Säkerhetspolisen 
(Säpo). Säkerhetspolisenin nykyinen päällikkö on Charlotte von Essen (2021—). Hän joh-
taa noin 1 400 henkilön organisaatiota (Säpo, 2020). Sen keskeisimpänä tehtävänä on 
taata Ruotsin demokratian ja suvereniteetin toteutumista. Säpo torjuu ja ennaltaehkäi-
see Ruotsiin kohdistuvia uhkia sekä vähentää maan haavoittuvuuksia (Säpo 2020). 
Vuonna 2015 Säposta tuli itsenäinen poliisiviranomainen, jonka henkilöstömäärä on kas-
vanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Samoin määrärahat ovat nousseet (Sä-
kerhetspolisen, 2016; 2017; 2020). Säkerhetspolisenin toimintaan on vuodelle 2021 
budjetoitu noin 1,7 miljardia kruunua (Regleringsbrev, 2020).   

Säpon tehtäväalueet ovat vakiintuneet. Resurssien jako tehtäväalueiden osalta 
vaihtelee, mutta prioriteettijärjestys tehtävillä on ollut seuraava: henkilösuojelu (35 %), 
terrorismin vastainen toiminta (29 %), vastavakoilu (15 %), turvallisuussuoja (12 %) ja 
perustuslain suojaaminen (9 %) (kts. esim. Säkerhetspolisen, 2001, 2016, 2018, 2020).  

Säkerhetspolisenin tilanne on haastava. Moninaiset uhkakuvat haastavat organi-
saatiota tilanteessa, jossa se on pahan vakoiluskandaalin kourissa. Kaksi yli kymmenen 
vuotta Säpolle ja Ruotsin sotilastiedustelulle (MUST) työskennellyttä veljestä vangittiin 
syksyllä 2021 vakoilusta epäiltynä (Expressen, 18.11, 19.11.2021). 

3.1 Säpon näkemät uhkakuvat 

Ruotsin turvallisuuspoliisi esittää, että uhkaan tarvitaan kaksi osatekijää: tarkoitusta ja 
kyvykkyyttä (Säkerhetspolisen, 2020). Säkerhetspolisenin esittämä uhkakaava on pelkis-
tetty. Uhkakuvat ovat muuttuneet ajan myötä. Nykyisessä heikentyneessä turvallisuus-
ympäristössä uhkat ovat kompleksisia. Uhkien osatekijät voivat olla muitakin kuin pel-
kästään tekijän kyky ja tarkoituksellisuus. Ymmärretään myös, että uhat voivat olla suo-
ria tai epäsuoria (Säkerhetspolisen, 2020). Välttämättä myöskään aikaisempaa rajaa si-
säisen ja ulkoisen uhan osalta ei ole olemassa (Beck, 2009). Eri toimijat toimivat har-
maalla alueella (Säpo 2018).  

Vanhojen uhkien rinnalle on tullut uusia. Säpo katsoo, että muutoksen myötä tar-
vitaan uusia keinoja ja kyvykkyyksiä. Tämä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta toi-
mia tehokkaammin digitaalisessa ympäristössä (Säkerhetspolisen, 2020; Agrell, 2020). 
Säkerhetspolisen näkee, että uhkat Ruotsia kohtaan ovat kasvaneet ja kasvavat tulevina 
vuosina. Säpon mukaan uhkia lisäävät nopea digitalisaatio ja maailman polarisoituminen. 
Uhkatekijöinä ovat niin ulkomaiset valtiolliset toimijat, kuin ekstrimismi (Säkerhetspoli-
sen, 2020). 

3.2 Ulkovaltojen muodostama uhka ja vakoilu 

Säkerhetspolisen huomioi vuoden 2020 vuosikirjassaan, kuinka ulkovaltojen taholta uh-
kakirjo on laajentunut ja määrällisesti kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana. Säpon 
mukaan yhä useampi tiedusteluorganisaatio kohdistaa toimintaansa Ruotsia vastaan 
(Säkerhetspolisen, 2020). Perinteisesti tiedustelu-uhkana on pidetty sitä, että yksittäiset 
maat ovat harjoittaneet pakolaisvakoilua, teollisuusvakoilua, vaikuttamisoperaatioita - 
muun muassa poliitikkoihin vaikuttamista - tai sotilasvakoilua (Säkerhetspolisen, 2016).  
Säkerhetspolisenin perinteiseen uhkakuvaan on lisättävä se, että Ruotsi on ollut 
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perinteisesti keskeinen tarkkailupaikka ja eri tiedusteluorganisaatioiden toimipaikka. 
Tässä perinteisessä kuvassa muun muassa lähetystöillä ja diplomaattipeitteellä toimi-
villa henkilöillä on ollut keskeinen rooli - niin sodan, kuin rauhankin aikana (ks. esim. 
Berridge 2012).   

Säpon arvion mukaan tilanne on muuttunut. Vieraat valtiolliset toimijat suuntaa-
vat toimintansa useille eri aloille ja vieläpä samanaikaisesti (Säkerhetspolisen, 2016). 
Kansainvälisen tilanteen heikkenemisen vuoksi nähdään, että Ruotsiin kohdistuva tie-
dustelu-uhka tulee pysymään korkealla seuraavat viisi vuotta (Säkerhetspolisen, 2020). 
Tämän huolen Ruotsin turvallisuuspoliisi on kertonut myös keväällä 2021 julkaistun vuo-
siraportin jälkeen (Folkbladet, 2021). Vakoilijoita ovat Ruotsissa kiinnostaneet muun 
muassa teknologiateollisuus.  

Vakoilu on voinut jatkua vuosia, jopa vuosikymmeniä (Säkerhetspolisen, 2003). Ul-
kovaltojen tiedustelu tapahtuu joko laillisesti tai laittomasti. Osa tiedoista hankitaan pei-
tetoiminnalla, osa illegaalien kautta. Kirjoittaessaan Ruotsiin kohdistuvasta vakoilusta, 
Säpo on todennut että “ihminen on heikoin lenkki” (Säkerhetspolisen, 2003). Perintei-
sen henkilötiedustelun rinnalle on kuitenkin tullut muita tiedustelukeinoja, mutta perin-
teiset menetelmät eivät ole poistuneet. Kuten Ruotsin turvallisuuspoliisin vuosikirjassa 
2020 todetaan: “Vieraat vallat yhdistelevät ja käyttävät kaikkia yhteiskunnallisia resurs-
seja saavuttaakseen tavoitteensa” (Säkerhetspolisen, 2020).  

Säkerhetspolisen katsoo, että ulkovallat uhkaavat Ruotsin intressejä. Erityisesti Sä-
poa huolestuttavat turvallisuuspuutteet ja -haavoittuvuudet, jotka mahdollistavat ulko-
valtojen hyödyntää salassa pidettäviä tietoja. Ruotsia pidetään houkuttelevana koh-
teena. Ulkovaltoja kiinnostavat varsinkin taloudelliset ja kaupalliset intressit, tutkimus 
ja tuotekehitys, sotilaallinen kyky, poliittinen päätöksenteko ja perus- ja ihmisoikeudet. 
Ruotsiin kohdistuva ulkovaltojen tiedustelu on jatkuvaa ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Koh-
teina ovat myös ulkovaltojen Ruotsissa olevat opposition edustajat ja kriitikot. Ulkomaa-
laistaustaiset tai ulkomaan kansalaiset ovat myös joutuneet murhayritysten kohteeksi 
Ruotsissa. (Säkerhetspolisen 2020)  

Vielä 20 vuotta sitten Säkerhetspolisen ei kertonut, mitkä maat ovat keskeisiä tur-
vallisuusuhkia (Säkerhetspolisen, 2001). Säpon mukaan vuonna 2008 Ruotsia vakoili ai-
nakin 15 maata (Säkerhetspolisen, 2008). Toisin on tällä hetkellä. Ruotsin turvallisuus-
poliisi mainitsee varta vasten maat, jotka aiheuttavat suurimpia uhkia. Esille nostetut 
maat ovat Venäjä, Kiina ja Iran (Säkerhetspolisen, 2020).  

Säkerhetspolisen katsoo, että Venäjällä on sekä kyky että tarkoitus heikentää 
Ruotsin toimintamahdollisuuksia. Venäjän toiminta käsittää muutakin, kuin pelkästään 
vakoilua. Säpon mukaan Venäjän toimintamenetelmiin kuuluvat vakoilun lisäksi muun 
muassa sijaistoimijoiden (engl. proxy) käyttö, vaikuttamisoperaatiot, strategiset ostot ja 
kybervakoilu. Saavuttaakseen poliittisia päämääriä, sillä on käytössään laaja keinovali-
koima sekä laillisia että laittomia keinoja. Venäjä pyrkii vaikuttamaan, varsinkin Itäme-
ren alueella, heikentääkseen muiden maiden yhteistyötä sotilaallisella, taloudellisella ja 
poliittisella tasolla. Venäjä pyrkii luomaan huonoa kuvaa Ruotsista - varsinkin venäläisille 
(Säkerhetspolisen, 2019).  

Kiinalla on mahdollisuus ja kyky heikentää Ruotsin toimintamahdollisuuksia. 
Vaikka Ruotsi on kaukana, se on kuitenkin Kiinan kannalta osa kiinalaista strategista pe-
likenttää. Kiinalaisten yritysten pitää tehdä yhteistyötä Kiinan valtion kanssa (Säkerhet-
spolisen, 2019). Tämä on herättänyt huolta muun muassa 5G-verkkojen rakentamisen 
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osalta (Säkerhetspolisen, 2020). Kiinan kiinnostus kohdistuu varsinkin teknologiaan ja 
osaamiseen. Säpon mukaan Kiina harjoittaa muun muassa teollisuusvakoilua, kyberva-
koilua, strategisia ostoja, pakolaisvakoilua (kohteena mm. uiguurit ja tiibetiläiset).  

Tukholman käräjäoikeus tuomitsi vuoden 2019 lopussa Iranin hyväksi vakoilleen 
miehen. Iran kohdistaa Ruotsiin varsinkin teollisuusvakoilua ja pakolaisvakoilua. Iranin 
pakolaisvakoilu kohdistuu varsinkin Ruotsissa olevaan iranilaisvähemmistöön, jonka Iran 
näkee uhkana (Säkerhetspolisen, 2019). Iranilaistaustaisia henkilöitä on Ruotsissa noin 
100 000 henkilöä (SCB, Befolkningsstatistik). Iranin teollisuusvakoilu kohdistuu Ruotsin 
korkean teknologian teollisuuteen sekä aloihin, joista voi olla hyötyä Iranin ydinaseo-
hjelmassa. Ruotsissa on tunnistettu jo yli 15 vuotta sitten, että maata voidaan käyttää 
ydinasekehittämisen välikappaleena. Ydinaseiden kehittämisestä ovat olleet kiinnostu-
neita varsinkin Iran ja Pohjois-Korea (Säkerhetspolisen, 2003; 2005; 2019). Eräänä Sä-
kerhetspolisenin tehtävänä on joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen (Säkerhetspoli-
sen, 2020). 

3.3 Ekstremismi, attentaatit ja terroriteot 

Ruotsissa nähdään, että attentaattien uhka pysyy korkealla (Säkerhetspolisen, 2020). 
Ruotsissa on tapahtunut tällä vuosituhannella sekä ministerin murha että terroritekoja. 
NK:n tavaratalossa asioinut Anna Lindh murhattiin 2004. Vuonna 2010 radikalisoitunut 
tekijä räjäytti pommin Tukholman keskustassa. Tekijä kuoli ja kaksi sivullista haavoittui. 
Vuonna 2017 radikaali-islamiin taipuvainen kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut te-
kijä ajoi kuorma-autolla ihmisten päälle Tukholman keskustassa - viisi ihmistä kuoli. At-
tentaatit ovat lisänneet Säpon henkilösuojelun tarvetta (Säkerhetspolisen 2005; 2010; 
2017).  

Länsimaissa terrori-iskujen määrä on vähentynyt vuodesta 2017 lähtien, mutta 
vuonna 2020 laskeva trendi katkesi. Ruotsin turvallisuuspoliisi näkee, että väkivaltaisen 
ekstremismin ja väkivaltaisen islamin uhka pysyy korkealla. Väkivaltaista ja ekstremis-
mistä toimintaa ruokkivat maailman tapahtumat ja yhteiskunnan polarisoituminen. 
Osansa ääriliikkeiden kannatukseen on sillä, että konfliktialueille lähteneistä noin 300 
henkilöstä osa on palannut takaisin Ruotsiin (Säkerhetspolisen, 2020).  

Erilaiset viestintäpalvelut antavat kasvualustan radikalisoitumiselle ja sen leviämi-
selle siten, että viranomaisten on vaikea havaita sitä. Säkerhetspolisen katsoo, että raja 
väkivaltaisen ja ei-väkivaltaisen ääriliikehdinnän välillä tulee entistä hämärämmäksi. 
Ekstremismi on uhkana kompleksinen, koska taustalla ovat erilaiset ryhmät ja yksilöt, 
jotka päätyvät ääriliikkeisiin erilaisista lähtökohdista käsin (Säkerhetspolisen, 2020). 

Tyypillistä ääriliikkeille on, että ne pyrkivät horjuttamaan yhteiskuntaa ja vaikutta-
maan esimerkiksi ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen. Tämä voi näkyä muun mu-
assa maalittamisena ja viranomaisten sekä poliitikkojen toiminnan vaikeuttamisena. On 
myös hyvä huomata, kuten Ruotsin turvallisuuspoliisi vuosikertomuksessaan 2020 to-
teaa, että ekstremismi on muutakin kuin pelkästään attentaatteja. Toiminta kohdistuu 
eri tavoin demokraattista yhteiskuntaa vastaan (Säkerhetspolisen, 2020). 

3.4 Digitalisaatio, kyber ja tietoturva 

Digitalisaatio ja riippuvuus informaatioteknologiasta on tunnistettu jo pitkään Ruotsissa 
mahdolliseksi yhteiskunnalliseksi uhaksi (Säkerhetspolisen, 2001). Nopea digitalisaatio 
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on edelleen keskeisenä uhkatekijänä. Säpon edellinen päällikkö Klas Friberg on katsonut, 
että Ruotsin pitää kehittää kyberkyvykkyyttään. Ruotsiin perustettiin vuonna 2020 ky-
berturvallisuuskeskus. Säpo on yhtenä toimijana keskuksessa (Säkerhetspolisen, 2020).  

Digitalisaatio ja tekniikan kehitys muodostavat uusia turvallisuusuhkia. Tekniikka 
osaltaan helpottaa ulkovaltojen ja ääriryhmien toimintaa. 5G-verkon myötä digitalisaa-
tio nopeutuu, mutta se tuo mukaan myös uusia haavoittuvuuksia. Säkerherspolisen kat-
soo, että kybertoimintaympäristöstä tulee entistä tärkeämpi. Vierailla valtioilla on kor-
kea kyvykkyys kyberhyökkäyksiin. Säpo arvioi, että vieraan valtion kyberhyökkäyksellä 
voi olla erittäin vakavat seuraukset Ruotsille (Säkerhetspolisen, 2020).  

Säkerhetspolisen on huolissaan turvallisuustietojen käsittelystä. Sen mukaan ym-
märtämys tietoturvallisuudesta on lisääntynyt, mutta silti resursseissa ja osaamisessa on 
puutteita. Tämä koskee viranomaisia, yrityksiä ja järjestöjä (Säkerhetspolisen, 2020). 

4 Viro 

Viron sisäisestä turvallisuudesta vastaa Kaitsepolitseiamet (Kapo), joka vertautuu Suo-
men Suojelupoliisiin. Kapo toimii Viron sisäministeriön alaisuudessa ja sen toimialuee-
seen kuuluvat kansallisen turvallisuuden ylläpitäminen tiedon keräämisellä, sekä rikos-
ten torjunta ja tutkinta. Kapon tehtäviin kuuluu olennaisena osan tiedon kerääminen ja 
prosessointi sekä tiedon hyödyntäminen valtiollisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäise-
miseksi. (Kaitsepolitseiamet, 2021b) 

Kapo julkaisee vuosittain raportin, jossa se kuvailee keskeisimpiä valtion turvalli-
suutta koskevia teemoja. Viimeisin raportti on julkaistu vuoden 2021 huhtikuussa ja se 
käsittelee vuoden 2020 toimintaa. Vuosiraportin julkaisemista Kapo perustelee sekä 
pyrkimyksellä avoimuuteen että varoittaakseen kansalaisia erilaisista Viroon ja sen kan-
salaisiin kohdistuvista turvallisuusuhkista ja -riskeistä (Kaitsepolitseiamet, 2021b). Tämä 
tarkoitusperä näkyy vuosiraportin kirjoitustyylissä, joka pyrkii kertomaan erilaisia uhka- 
ja riskitekijöiden tunnusmerkkejä.  

Vuosiraportin (Estonian Internal Security Service, 2021) rakenne mukailee Kapolle 
asetettujen turvallisuustehtävien muotoiluja, jotka on jaettu vuosiraportin pääluvuiksi. 
Tämä antaa selkeän käsityksen sekä Kapon tehtävistä, että millaiseen uhkaan tehtävällä 
vastataan. Kaksi vuosiraportin suurinta kokonaisuutta muodostuvat Viron perustuslailli-
sen järjestyksen puolustamisen ja kansainvälisen terrorismin ympärille. On erityisen 
mielenkiintoista, että raportin viimeinen luku käsittelee pelkästään Venäjän historiaa 
vääristelevää ja hyväksikäyttävää propagandaa. Venäjällä vaikuttaa olevan muutenkin 
erityinen asema Kapon vuosiraporteissa3. 

 
 

3  Vuosiraportin alkusanoissa Kapon pääjohtaja Arnold Sinisalu kirjoittaa ”In this year’s  Annual Review, in 
addition to our usual coverage of the Kremlin’s intelligence activities […]”.  (Estonian Internal Security 
Service, 2021 s. 2). Viimeinen luku on Kapon raporteissa usein omistettu historian käsittelyyn, tämän 
lisäksi historian väärinkäyttöä on käsitelty raporteissa yleisemminkin. Kts. mm. Kapon vuosikirjat 2017 
ja 2018. 
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4.1 Informaatiovaikuttaminen 

Hyvin monet Kapon esittämät uhkat ovat yhdistettävissä eri tasoiseen informaatiovai-
kuttamiseen. Informaatiovaikuttaminen on myös yhdistetty voimakkaasti vallitsevaan 
pandemiatilanteeseen, joka sinänsä itsessään ei ole raportin mukaan uhannut kansal-
lista turvallisuutta, mutta se on lisännyt mahdollisuuksia epävakauden levittämiselle.   

Kokoontumisrajoitusten takia ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän toimimaan 
verkkoympäristöissä, mikä on ollut suotuisaa haitallisen vaikuttamisen levittämiselle. 
Tämän vaikuttamisen toimijoiksi esitetään erilaisia Venäjän politiikkaan myönteisesti 
suhtautuvia yksilöitä, yhteisöjä kuin mediatalojakin sekä äärioikeistoa ja salaliittoteoree-
tikkoja. (Estonian Internal Security Service, 2021)  

Venäjän yhteys pandemiatilanteen hyväksikäyttöön tuodaan hyvin selkeästi esille. 
Venäjä on pyrkinyt käyttämään hyväksi pandemian ympärillä vellovaa epävakaata mie-
lipideympäristöä parantaakseen mainettaan, mutta samalla hajottamaan EU:n ja länti-
sen yhteisön yhtenäisyyttä. Venäjällä nähdään olevan laajat verkostot, joilla se pyrkii 
vaikuttamaan Viron informaatioympäristössä. Tähän pyritään muun muassa tukemalla 
paikallisia aktivisteja, venäjänkielisiä virolaisia sekä jopa Venäjän ortodoksisen kirkon 
kautta. (Estonian Internal Security Service, 2021) 

Raportissa informaatiovaikuttaminen sidotaan Viron perustuslaillisen järjestyksen 
horjuttamiseen yhdessä väkivaltaisen ääriliikehdinnän kanssa. Molemmat pyrkivät hor-
juttamaan Viron yhteiskuntajärjestystä sekä luottamusta valtionjohtoon ja turvallisuus-
viranomaisiin.  

Selkeä ero verrattaessa muiden tarkasteltujen maiden raportteihin on korruption 
käsittely. Tämäkin voidaan liittää informaatiovaikuttamiseen menetelmäksi. Kapon ra-
portissa esitellään joitakin merkittäviä korruptiotapauksia, mutta yhtenäistä on niiden 
vaikutus yhteiskunnallisen epäluottamuksen leviämiselle. Tähän päästään jo pelkällä 
korruptioepäilyllä tai -syytöksellä. Näin ollen Kapo katsoo korruption olevan yksi Viroon 
kohdistuva erityisesti sisäinen uhkakuva. (Estonian Internal Security Service, 2021) 

4.2 Terrorismi ja ääriliikkeet 

Virossa ei tällä hetkellä toimi terroristijärjestöjä, mutta se ei poista niihin liittyvää uhkaa. 
Viro ja virolaiset voivat olla jihadististen ääriliikkeiden kohteita. Jihadistisen liikehdinnän 
ja islamistisen terrorismin katsotaan olevan edelleen suurin terrorismin uhkan aiheut-
taja Euroopassa eikä sen nähdä pienentyvän Euroopassa tulevina vuosina. Viroon koh-
distuva uhkan olemassaolo liitetään Viron EU-jäsenyyteen sekä toimintaan muissa kan-
sainvälisissä organisaatioissa. (Estonian Internal Security Service, 2021) Viro on toiminut 
aktiivisesti Naton koalitioissa Afganistanissa ja Irakissa.  

Ääriliikehdintä, joista mainitaan äärioikeistolaiset ja -vasemmistolaiset ryhmitty-
mät, hyödyntävät verkkoympäristöjen ja sosiaalisen median kaikukammioita lisätäkseen 
kannatustaan erityisesti nuoren väestön keskuudessa. Kaikukammioilla tarkoitetaan sel-
laisia palveluita, joissa omaa ideologiaa vahvistetaan keräämällä ympärille samalla ta-
valla ajattelevia ja tukahdutetaan ideologian vastaiset mielipiteet. Monet ääriliikkeiden 
hyödyntämät verkon keskustelufoorumit noudattavat tätä toimintatapaa.   

Ääriliikehdintää vastaan toimiminen on vaikeaa. Verkossa tapahtuva radikalisoitu-
minen voi alkaa täysin huomaamatta ja siihen ajaudutaan pikkuhiljaa syvemmälle. Ää-
rimmäisenä lopputuloksena syntyy uskomus siitä, että väkivalta on ainoa tapa saavuttaa 
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muutos vallitseviin asiantiloihin. Rikostutkinta- ja syyteprosessi eivät voi estää radikali-
soitumista, jolloin voimavaroja on keskitettävä ennaltaehkäisevään työhön. Ääriliikkeitä 
vastaan toimimisessa nostetaan myös esiin mahdollisuus kieltää lailla eri järjestöjen toi-
mintaa. Esiin nostetaan esimerkiksi Suomen oikeuslaitoksen päätös kieltää äärioikeisto-
laisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta. Liikkeellä on myös huomattavaa toi-
mintaa Virossa. (Estonian Internal Security Service, 2021) 

4.3 Henkilö- ja kybertiedustelu 

Pandemian aikana erityisesti kybertiedustelu ja -vakoilu ovat lisääntyneet4. Tätä selite-
tään sillä, että esimerkiksi henkilötiedustelun menetelmiä on jouduttu vähentämään liik-
kumisrajoitusten takia. Kuten informaatiovaikuttamisenkin saralla, ovat toimijat pande-
miarajoitusten takia siirtyneet toimimaan yhä enemmän eri verkkoympäristöissä. Venä-
jän tiedustelutoiminta on jatkunut aggressiivisena ja on jatkuva uhka, vaikka liikkumis-
rajoitukset ja maahanpääsyrajoitukset ovat haitanneet vakiintuneiden menetelmien 
käyttöä. Tähän tilanteeseen on kuitenkin sopeuduttu, ja erilaisia menetelmiä on otettu 
käyttöön ja sovellettu muuttuneessa tilanteessa. Raportin mukaan tiedustelutoiminnan 
kokonaistaso ei ole laskenut viime vuoden aikana pandemian vaikutuksista huolimatta.  
(Estonian Internal Security Service, 2021) 

Kiinan kerrotaan onnistuneen värväämään henkilötiedustelun keinoin agentin vi-
rolaisessa yliopistossa, jonka toimialaan kuului erityisesti maanpuolustus. Tapaus osoit-
taa, että tiedusteluorganisaatiot eivät kohdista toimintaansa ainoastaan valtion virkaili-
joihin, vaan myös eri taustoilla ja eri aloilla toimiviin henkilöihin. (Estonian Internal Se-
curity Service, 2021) Kiinan harjoittamalla tiedustelulla on myös erityispiirteitä, jotka ei-
vät suoraan lukeudu niin sanottuihin perinteisiin tiedustelumenetelmiin. Kiinalla on 
vahva keskushallinto ja Kapon mukaan se velvoittaa kansalaisia, yrityksiä ja organisaa-
tioita tekemään yhteistyötä sen tiedusteluelinten kanssa. Tämän takia virolaisten yritys-
ten on huomioitava Kiinan vaikutusmahdollisuudet ja sen kansalliset intressit mahdolli-
sissa yhteistyökumppanuuksissa (Estonian Internal Security Service, 2021). 

Raportin mukaan vihamielinen toiminta kybertoimintaympäristössä on jatkuva 
uhka eikä sille nähdä loppua tulevina vuosina. Venäjä ja Kiina ovat lisänneet toimin-
taansa kybertoimintaympäristössä, ja tietoturvahaavoittuvuuksien etsintä on ollut aktii-
vista molemmilta toimijoilta. Kybervakoilun ja -iskujen uhka ei kosketa ainoastaan Viroa. 
Kapon mukaan uhka on Euroopan laajuinen. Esimerkkinä Kapo mainitsee Venäjään kyt-
köksissä olevan APT28-hakkeriryhmän, joka yritti tunkeutua Viron parlamenttiin sekä vi-
rastoihin alkuvuodesta 2020. Saman ryhmän havaittiin yrittäneen tunkeutua myös Nor-
jan parlamenttiin myöhemmin samana vuonna. (Estonian Internal Security Service, 2021) 

Kybervakoilu ja -tiedustelu eivät kohdistu suoraan vain Viron valtioon, eivätkä ai-
noastaan Venäjän ja Kiinan toimesta. Kapo nostaa esiin Viron kehittyvien ulkosuhteiden 
saattavan nostaa sen kiinnostavuutta myös muiden tiedustelutoimijoiden silmissä. Vi-
rosta tuli Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston jäsen vuonna 2020. Vain 
kuukausi valinnan jälkeen Viron YK-virkailijoihin kohdistettiin tiedonkalasteluviestejä, 

 
 

4 Kybertiedustelu on yleisesti ollut kasvussa jo pidemmän aikaa. Syynä tähän on ollut lisääntyvä sähköis-
ten palveluiden käyttö. Kts. Estonian Internal Security Service, 2017, s. 20.  
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joiden lähteet yhdistettiin Pohjois-Koreaan. Myös samoihin aikoihin Iraniin yhdistetty 
kybertiedusteluryhmä otti kohteekseen Viron yliopistoja. (Estonian Internal Security 
Service, 2021) 

 

5 Johtopäätökset 

Maailmanpoliittiset tapahtumat luonnollisesti heijastuvat turvallisuusviranomaisten 
vuosikertomuksissa. Suojelupoliisi, Säkerhetspolisen ja Kaitsepolitseiamet näkevät sa-
manlaisia globaaleja uhkakuvia. Vuosikirjat ovat katsaus menneeseen vuoteen ja ne si-
sältävät samalla myös ajankohtaisia uhkakuvia, jotka ovat joko realisoituneet tai ovat 
realisoitumassa muualla maailmassa tai kohdemaassa.  

Vuosikirjoissa esitetyt ilmiöt ovat valittuja nostoja tapahtumista. Tämän vuoksi 
vuosikirjojen tarkastelu antaa vaillinaisen kuvan toimijoiden toiminnasta. Turvallisuusvi-
ranomaiset ei voi kertoa kaikkea. Esimerkiksi se, mihin toimintaresurssit on kohdistettu 
ei välttämättä selviä vuosikirjasta. Tämä sen vuoksi, että resurssien kohdentamisesta 
voidaan päätellä turvallisuusviranomaisten toimintaa. Ruotsin Säkerhetspolisen määrä-
rahoista yli kolmannes menee henkilösuojeluun. Taustalla ovat muun muassa Ruotsin 
lähihistorian tapahtumat. 

Kertomusten laajuus vaihtelee. Kaikki toimijat näkevät erilaisia uhkakuvia, mutta 
uhkista kerrotaan eri tavoin ja tarkkuus kertomuksissa vaihtelee. Esimerkiksi Kapo ker-
too vuosikirjoissaan henkilöiden nimiä, kun taas Supon vuosikertomuksissa liikutaan 
enemmän yleisellä tasolla. Esimerkiksi Supon kertomuksissa ei aina mainita maita, jotka 
nähdään uhkina. Säpo on tässä suhteessa siirtynyt Suomen kaltaisesta niukasta linjasta 
avoimempaan suuntaan ja mainitsee keskeisimmät Ruotsia vakoilevat maat. Ruotsi mai-
nitsee keskeisimmiksi valtiollisiksi toimijoiksi Venäjän, Kiinan ja Iranin, samat maat nos-
taa esille Viro. Maininnan lisäksi Säpo ja Kapo käsittelevät kyseisten maiden toimintaa. 
Supon vuosikirjassa 2020 mainitaan Venäjä ja Kiina. Aikaisemmin Venäjä on mainittu 
esimerkiksi Supon vuosikirjassa 2016. Siinä todetaan, että Suomi kiinnostaa tiedustelul-
lisesti erityisesti Venäjää.  

Kapo näkee keskeisimpinä uhkina Venäjän erilaiset toimet, joiden tarkoituksena 
on vaikuttaa Viron turvallisuusympäristöön. Kapoon liittyvä materiaali tuo esille Venäjän 
toteuttaman historiaa vääristelevän propagandan. Venäjän nähdään myös toteuttavan 
informaatiovaikuttamista tavoitteenaan parantaa mainettaan. Tässä toiminnassa Venä-
jän katsotaan hyödyntävän Virossa olevia venäläisiä vähemmistöjä ja organisaatioita.  

Supon keskeiset uhkat ovat pysyneet samojen teemojen ympärillä useita vuosia. 
Vuonna 2001 tapahtuneet terrori-iskut Yhdysvalloissa vaikutti myös Supon toimintaan, 
mutta vasta vuonna 2019 Supo sai uusia toimivaltuuksia liittyen tiedusteluun ja siitä tuli 
turvallisuus ja -tiedustelupalvelu. Supon ilmi tuomat uhkat ovat yhteneväiset Säpon ja 
Kapon näkemysten kanssa liittyen terrorismiin, kybervakoiluun, henkilötiedusteluun/va-
koiluun ja ääriliikkeisiin. Luonnollisesti ilmiöiden kansalliset painotukset vaikuttavat kun-
kin turvallisuuspalvelun toimintaan.  

Säpostä ja Kaposta poiketen Supo ei ole maininnut Irania valtiollisena toimijana. 
Supo kuitenkin yleisellä tasolla tunnistaa pakolaisvakoilun liittyen esimerkiksi Suomesta 
turvapaikkaa hakeneiden poliittisten pakolaisten alkuperämaan toteuttamaan vakoi-
luun ja kontrolliin.   
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Ruotsin ja Viron turvallisuuspalvelut ovat todenneet informaatiovaikuttamisen 
eräänä uhkana. Suomalaisessa turvallisuuspalvelun sanastossa tämä ilmiö on mainittu 
hybridivaikuttamisen keinona.  

Sekä Supo että Säpo ovat vuonna 2020 kiinnittäneet huomiota kriittisen infra-
struktuurin suojaamisen tärkeyteen. Sama koskee myös aseteknologian (mm. joukkotu-
hoaseet) tarvikkeiden ja tiedon leviämisen estämistä.  

Supo ja Kapo näkevät omana arvionaan kybervakoilun jatkuvan pitkällä aikavälillä 
erittäin todennäköisenä. Edelleen vaikuttava COVID-pandemia vaikuttaa henkilötiedus-
telun menetelmiin ja siirtää edelleen tiedustelua kybersuorituskykyjen kautta tapahtu-
vaksi kaikkien tarkasteltavana olevien turvallisuuspalveluiden toimintaan liittyen. 

Kaikkien toimijoiden turvallisuusympäristön haasteet liittyvät uhkien pirstoutumi-
seen. Ääri-ideologioita vauhdittaa digitalisaatio ja yhteiskunnan polarisaatio. Ääriajatte-
lun torjuminen on vaikeaa ja tulee työllistämään Säpoa. Ruotsiin kohdistuva tiedustelu-
uhka tulee pysymään korkeana, varsinkin autoritaaristen valtioiden taholta. 

Viron turvallisuusympäristössä Venäjä tullee jatkamaan hybridivaikuttamista in-
formaatiovaikuttamisen keinoin, mutta myös nyt (marraskuu 2021) käynnissä olevan pa-
kolaiskriisin tapaisilla operaatioilla.  
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Liite 1. SUPOn, SÄPOn ja KAPOn vuosikirjoja hakusanojen valossa 

TAULUKKO 1 Suojelupoliisin, Säkerhetspolisenin ja Kaitsepolitseiametin vuotta 2020 käsi-
telleissä vuosikirjoissa esiintyneitä sanamääriä, tiettyjen hakusanojen osalta.  

Hakusana SUPO SÄPO KAPO  

Kyber, cyber, cyberattacks, cybersecurity, cyberspace 11  56 31 

Terrorismi, terrorist, terrorists, terrorism 76  37  90 

Ääriliike, ääri-ideologia, äärioikeisto, extremism, extreme, extrem-
ist, extremists,  

55  98  42 

Maahanmuutto, immigrant, immigrants, immigration, invandring 2   1 7 

Venäjä, Russia, Russian, Ryssland 1  20  144 

Kremlin, Kreml 0  0  45 

Nato 0  1  6 

YK, UN, FN  0 2  4 

Intelligence, underrättelse  61 81  63 

Hybridi, hybrid  2 0 0 

Kiina, China, Chinese, Kina 3  17  28 

jihad* 1 0 3 

islamis* 19 7 38 
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Liite 2. SUPOn, SÄPOn JA KAPOn vuosikirjoissa mainittuja uhkia ja 
toimijoita 2016–2020  

TAULUKKO 2  Suojelupoliisin, Säkerhetspolisenin ja Kaitsepolitseiametin vuosikirjoissa 
2016–2020 mainituista uhkista tai toimijoista.  

Uhka SUPO SÄPO KAPO 

Terrorismi 2020–2016 2020–2016 2020–2016 

Kybervakoilu 
(verkkovakoilu) 

2021–2016 2020–2018, termi 
cyber mainittu vain 
kerran 2017 

2020–2016 (KAPOn 
vuosikirjoissa osuus, 
joka käsittelee kyber-
turvallisuutta) 

Vakoilu 2020–2016 2020–2016 2020–2016 

Ääriliikkeet/radi-
kalisoituminen 

2020–2016 2020–2016 2020, 2018, 2016 

Kriittinen infra 2021–2020, 2018–
2017 

2020–2018 (esim. 5G) 2019–2016 

Venäjä 2020, 2018–2016 
(mainittu 2019 Ark-
tista aluetta käsittele-
vässä artikkelissa) 

2020–2016 2020–2016 

Kiina 2020, 2019–2019 2020–2017 2020, 2018 

Iran 
 

2020–2019, 2017 2020–2019 

Informaatiovaikut-
taminen 

2017–2016 2020–2017 2020–2016 

Joukkotuhoasei-
den leviäminen 
(kaksikäyttötuot-
teet) 

2020–2017 2020–2016 2019 

Heikko tietotur-
vallisuus 

2020–2017 2020–2016 (yksi SÄ-
POn toimialoista kes-
kittyy tietoturvallisuu-
teen) 

2020–2016 (KAPOn 
yhtenä osuutena vuo-
sikirjoissa valtion sa-
laisuuksien suojelu) 

Hybridivaikuttami-
nen 

2019–2018 
 

(2015) 
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Emma Palokangas ym.  

1 Johdanto 

Vuonna 2010 moni yhdysvaltalainen yllättyi nähdessään uutisoinnin kymmenestä pidä-
tetystä henkilöstä, jotka liittyivät Venäjän laittomaan vakoiluun Yhdysvalloissa. Tapah-
tuma osoitti, että Venäjän harjoittama illegaalitoiminta oli jatkunut vielä kylmän sodan 
jälkeen. Tiedustelupalveluiden operaatiot ovat harvoin julkisuudessa, minkä vuoksi tä-
män operaation saama julkinen huomio oli poikkeuksellista. Ilmeisesti vuonna 2000 al-
kanut, pääasiassa FBI:n (engl. Federal Bureau of Investigation) toteuttama operaatio 
“Ghost Stories” tuli julki illegaalien pidätyksen ja sitä seuranneen vakoojien vaihdon 
myötä. FBI myös julkaisi operaatiostaan useita dokumentteja, kuvia ja videoita.  

Tämän raportin tarkoituksena on kuvata FBI:n operaation ja kymmenen kiinniote-
tun illegaalin kautta Venäjän illegaalitoimintaa Yhdysvalloissa, ja sekä FBI:n vastatiedus-
telutoimintaa. FBI:n omilla sivuillaan julkaisemat oikeuden asiakirjat ovat olleet merkit-
tävä lähde aihetta tutkittaessa. Myös asian saama julkisuus on tuottanut tietoa itse ope-
raatiosta ja siihen liittyvistä henkilöistä.  

Raportti on laadittu yhdysvaltalaisesta näkökulmasta, sillä itse operaatio sekä käy-
tetyt lähteet ovat pääasiassa yhdysvaltalaisia. Tästä johtuen Venäjän tai kiinniotettujen 
illegaalien näkökulmaa ei tässä raportissa käsitellä. Raportti koostuu viidestä pääluvusta. 
Luvussa 2 esitellään lyhyesti raportin keskeiset käsitteet. Luvussa 3 käsitellään lyhyesti 
Venäjän federaation ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n historiaa ja nykytilaa. Tämän lu-
vun toisessa osassa esitellään operaation kiinniotetut illegaalit. Luvussa 4 käsitellään tar-
kemmin itse operaatiota sisältäen niin FBI:n omat tutkimusmenetelmät kuin illegaalien 
toimintaa Yhdysvalloissa. Luvussa 5 esitellään lyhyesti raportin johtopäätöksiä ja pohdi-
taan illegaalitoiminnan nykytilaa.  

2 Käsitteet 

2.1 Tiedustelu ja vakoilu 

Tiedustelulla tarkoitetaan erilaisiin julkisiin ja ei-julkisiin lähteisiin kohdistuvaa tiedon-
hankintaa. Sen tarkoituksena on kartoittaa sekä lisätä ymmärrystä turvallisuusympäris-
tön epävarmuustekijöistä, kuten valtion sisäisistä ja/tai ulkoisista uhkista, riskeistä, 
muutoksista ja mahdollisuuksista. Varhaisvaiheen tietoa tuottaen tiedustelutoiminta 
mahdollistaa näihin uhkiin, riskeihin ja muutoksiin vaikuttamisen ja varautumisen. 
Osana tiedustelua on tiedon analysointi, jonka keinoin turvallisuusympäristön epävar-
muustekijöitä voidaan jäsentää, vähentää ja hyödyntää. (Puolustusministeriö, 2015) 

McDowell (2009) jakaa tiedustelun strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen tie-
dusteluun. Yleisesti strategiseksi tiedusteluksi kutsutaan tiedustelua, jota tuotetaan 
pääasiassa valtion ja organisaation johtoa ja päätöksentekijöitä varten, ja joka näin ollen 

Operaatio ”Ghost Stories”
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käsittelee kysymyksiä tehtävistä, tavoitteista ja resurssoinnista. Strategisen tiedustelun 
tarkoituksena on tukea päätöksentekoa. Taktisen ja operatiivisen tiedustelun käsite on 
monimuotoisempi, terminologian vaihdellessa toimintaympäristöstä riippuen (asevoi-
mat / lainvalvontaviranomainen). Tässä raportissa taktista ja operatiivista tiedustelua 
tarkastellaan erityisesti lainvalvontaviranomaisten näkökulmasta. Tässä yhteydessä 
lainvalvontaviranomaisten päivittäistä toimintaa kutsutaan usein operaatioiksi ja tästä 
johtuen lainvalvontaviranomaisten kohdetiedustelua kutsutaan usein myös operatii-
viseksi tiedusteluksi. Kun kyse on koordinoidummasta, useita kohteita sisältävästä ja 
jopa useita viranomaisia yhdistävästä tiedustelutoiminnasta, on McDowellin mukaan 
kyse taktisesta tiedustelusta. Esimerkiksi lainvalvontaviranomaistiedustelun piirissä 
operatiivisessa tiedustelutoiminnassa on usein kyse yksittäisiin toimijoihin kohdistuvista 
tunnistamis-, kohdentamis- ja havainnointitoimista sekä väliintulosta. (McDowell, 2009) 

Tiedustelun ollessa lainmukaista toimintaa, on vakoilu toimintana luvatonta. Va-
koilulla tarkoitetaan tiedonhankintaprosessia, jossa hankittava tieto ei yleensä ole julki-
sesti saatavilla. Tällöin tiedonhankinnassa voidaan käyttää esimerkiksi henkilölähteitä 
(agentteja) tai erilaisia teknisiä keinoja, jolloin tietoa voidaan hakea esimerkiksi tietojär-
jestelmiin tunkeutumalla. Vakoilu voi myös sisältää pyrkimyksiä vaikuttaa päätöksente-
kijöihin tai muihin merkityksellisiin henkilöihin, tarkoituksena edistää vakoilua toteutta-
van osapuolen etuja. (MI5, 2021) 

Vakoiluun liittyy olennaisesti illegaalin käsite. Illegaalilla tarkoitetaan spesifisti 
koulutettua henkilöä (tiedustelu-upseeria tai agenttia), joka asuu kohdemaassa toimien 
oman tiedustelupalvelunsa ohjeistusten mukaisesti ja eläen tiedustelupalvelun avustuk-
sella. Illegaali saapuu kohdemaahan usein väärennettyjen henkilöasiakirjojen ja uuden 
henkilöllisyyden turvin. Tarkoituksena on yleensä salata paikallisviranomaisilta sekä 
muilta illegaalin lähellä olevilta henkilöiltä illegaalin todelliset kansalliset ja valtiolliset 
yhteydet, oikea sukunimi sekä biografiset tiedot. Näin luodaan edellytykset laittomalle 
tiedustelulle. Illegaaleilla ei ole diplomaattista suojaa. Heillä on tyypillisesti valtuudet et-
siä ja värvätä agentteja, joilla voi olla yhteyksiä kohdevaltion organisaatioihin ja päätök-
sentekijöihin. Tarkoituksena on saada kerättyä tietoa kohdevaltiosta vieraan vallan 
eduksi. (Lefebvre & Porteous, 2011; Mitrokhin, 2002) 

2.2 Vastatiedustelu 

Vastatiedustelulla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on vieraiden valtioiden 
vakoilulta ja vaikuttamisyrityksiltä puolustautuminen. Kyse on tällöin laittoman tiedus-
telun estämisestä. (Supo, 2020) Vastatiedustelun keinoin pyritään tunnistamaan ulko-
maisten tiedustelupalveluiden jäseniä tai toimintaa sekä ymmärtämään esimerkiksi ri-
kollisjärjestöjen laajempaa toimintaa sellaisten tiedonhankinnan keinoin, jotka eivät ni-
menomaisesti liity yksittäisiin rikollisiin tekoihin (Treverton, 2008). 

Vastatiedustelu voidaan luokitella puolustukselliseen (engl. defensive) ja hyök-
käykselliseen (engl. offensive) vastatiedusteluun. Luokittelua ja sen sisältöä tarkastelta-
essa toimijana käsitetään vastatiedustelua toteuttava osapuoli ja vastapuolena vakoilua 
harjoittava vieraan valtion tiedusteluorganisaatio. Prunckunin (2019) teoriassa puolus-
tuksellinen vastatiedustelu koostuu valtion tai organisaation informaation suojaami-
sesta, hyökkäyksellisen vastatiedustelun pyrkiessä tunnistamaan vastustajan vakoiluyri-
tyksiä sekä neutralisoimaan niistä aiheutuvia vahinkoja. Puolustuksellinen ja hyökkäyk-
sellinen vastatiedustelu sisältävät erilaisia toimintamalleja. Puolustuksellisessa 
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vastatiedustelussa korostuu toimijan kyky estää vastapuolta pääsemästä käsiksi tietoi-
hin, estämällä vastapuolta aloittamasta operaatiota tai vaihtoehtoisesti estämällä tie-
donkeruu operaation käynnistymisen jälkeen. Puolustukselliseen vastatiedusteluun 
kuuluu havainnointi (engl. detection). Tällöin toimija pyrkii identifioimaan tapahtumaan 
tai operaatioon liittyvät henkilöt, henkilöiden toimintaorganisaatiot ja henkilöiden sen 
hetkiset sijainnit. Samalla pyritään keräämään tietoja, jotka osoittavat henkilöiden ole-
van osana toiminnassa. (Prunckun, 2019) 

Hyökkäyksellinen vastatiedustelu sisältää neutralisaation (engl. neutralization) ja 
harhautuksen (engl. deception) käsitteet. Harhautuksessa on kyse vastapuolen päätök-
sentekijöiden harhaanjohtamisesta liittyen esimerkiksi valtion tai organisaation toimin-
taan, toimintakykyyn tai toimintasuunnitelmiin. Tavoitteena on, että vastapuoli toimii 
tavalla, joka johtaa sen tuloksettomaan vakoilutoimintaan (vastapuolen resurssien ku-
luttaminen). Neutralisaation pyrkimyksenä puolestaan on estää vastapuolen vakoi-
luoperaatio. Prunckun jakaa neutralisaation kahteen erillisen toimintamalliin, jotka ovat 
tuhoaminen (engl. destruction) ja halvaannuttaminen (engl. paralysis). Tässä yhteydessä 
tuhoamisella tarkoitetaan vakoojan pidättämistä tai epäillyn vakoojan siirtämistä sellai-
seen sijaintiin, jossa hänellä ei ole pääsyä luottamukselliseen tietoon, ja jossa hänen toi-
miaan voidaan valvoa. Halvaannuttamisella puolestaan viitataan tilanteeseen, jossa vas-
tapuolen toiminta jumiutuu, eikä se kykene saamaan haltuunsa luottamuksellista tietoa. 
Tarkoituksena on tällöin tilapäisesti häiritä vastapuolen operaation avainprosesseja tai 
esimerkiksi vastapuolen keskeistä viestintää, tavoitteena operaation epäonnistuminen 
tai vastapuolen motivaation heikentäminen operaatiossa. (Prunckun, 2019) 

Prunckunin (2019) teoriassa vastatiedustelu koostuu kahdesta vahvasti toisiinsa 
sidoksissa olevasta toiminta-alueesta, jotka ovat vastatiedustelu (engl. counterintelli-
gence) ja vastavakoilu (engl. counterespionage). Vastatiedustelun tapaan myös vastava-
koilun tarkoituksena on havaita ja neutralisoida vastapuolen vakoilutoimintaa. Vakoilun 
pyrkiessä keräämään tietoa esimerkiksi vieraan valtion hallinnosta tai asevoimista, vas-
tavakoilu kerää tietoa vastapuolen tiedustelupalvelusta. Vastavakoilua voidaan toteut-
taa ottamalla tarkoituksellisesti kontakti tarkastelun kohteena olevaan vastapuolen 
edustajaan, esimerkiksi tietolähteenä esiintyen. Tällä tavoin vastavakoilu kykenee hank-
kimaan luottamuksellista tietoa tai syöttämään vastapuolelle disinformaatiota.  Vasta-
tiedustelu voidaan nähdä puolustuksellisena toimintana, kun vastavakoilu hyökkäyksel-
lisenä toimintana. Vastatiedustelu ja vastavakoilu kulkevat toimintana rinnakkain, sillä 
ilman vastatiedustelua ei ole mahdollista toteuttaa vastavakoilua. (Prunckun, 2019) 

3 Operaatio ”Ghost stories”: SVR ja Venäjän illegaalit 

3.1 SVR – Venäjän federaation ulkomaantiedustelupalvelu 

3.1.1 Lyhyt historia 

KGB oli Neuvostoliiton tiedustelupalvelu, joka oli jaettu yhdeksään päädirektoraattiin, 
eli pääosastoon, joilla oli oma tehtävänsä valtion turvallisuuden takaamisessa. Päädirek-
toraatit oli jaettu direktoraatteihin, jotka edustivat tiettyä toimintaa oman päädirekto-
raattinsa sisällä. KGB:n ensimmäinen päädirektoraatti jakautui kahdeksaan direktoraat-
tiin. Ensimmäiseen päädirektoraattiin kuului muun muassa direktoraatti S, joka vastasi 
tässä raportissa käsiteltävästä illegaalitiedustelusta. Neuvostoliiton hajoamisen myötä 



 

60 
 

KGB direktoraatteineen hajotettiin. Vastuuta ulkomaantiedustelusta ryhtyi kantamaan 
ulkomaantiedustelupalvelu SVR. (Kouzminov 2005, viitattu lähteestä Korpela 2021) 

3.1.2 Nykypäivä 

Ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n päävastuualueina ovat poliittinen ja taloudellinen tie-
dustelu ulkomailla. Sotilastiedustelu GRU:n ja Venäjän federaation turvallisuuspalvelu 
FSB:n mielenkiinnon kohteet ovat osin samoja. Vaikka näiden päätoiminta keskittyy mui-
hin aloihin, on eri turvallisuuspalveluiden kesken havaittavissa enenevää päällekkäi-
syyttä ja keskinäistä kilpailua. (Galeotti, 2016) 

Ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n omien internet-sivujen mukaan se suorittaa 
tiedustelua tuottaakseen informaatiota valtakunnan ylimmälle johdolle päätöksenteon 
tueksi poliittisen, taloudellisen, sotilaallisstrategisen, tieteellisen, teknisen ja ympäristön 
aloilla. Sen tehtävä on myös varmistaa olosuhteet, jotka edistävät Venäjän federaation 
turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä tukea taloudellista, tieteellistä ja teknistä 
kehitystä ja toimia Venäjän Federaation turvallisuuden sotilaallisteknisenä tukena. 
SVR:n sivujen mukaan sen käyttämät metodit eivät vaaranna ihmisten henkeä ja ter-
veyttä, eivätkä aiheuta vaaraa ympäristölle. (SVR, 2021)  

3.1.3 SVR:n illegaaliohjelma 

Illegaalitoiminnalla on Venäjän historiassa yli satavuotinen perinne, alkaen vuoden 1917 
vallankumouksesta ja jatkuen yhä edelleen (Andrew & Mitrohkin, 2001, viitattu läh-
teestä Korpela 2021). Toisaalta SVR itse sanoo toiminnan alkaneen 28.7.1922. Se juhlisti 
toiminnan 95-vuotispäivää kyseisenä päivänä vuonna 2017 (Riehle, 2020).  

Riehlen (2020) mukaan Operaatio Ghost Storiesin kaltaisen illegaaliorganisaation 
luominen on nykyään huomattavan vaikeaa. Kehittyneet tieto- ja väestötietojärjestel-
mät ja tiedon välitön saavutettavuus ovat vaikeuttaneet huomattavasti toimivan ja vah-
van taustatarinan luomista illegaalina toimivalle henkilölle. Samoin digitalisoituminen ja 
avoimen tiedon saavutettavuus ovat tehneet operaatioiden salaamisesta entistä haas-
tavampaa. Tästä esimerkkinä Bellingcat-ryhmän menestys, kun se identifioi kolme Ve-
näjän tiedustelupalveluiden jäsentä Sergei Skripalin murhayritykseen liittyen. (Riehle, 
2021) 

Riehle kuitenkin listaa useita syitä sille, miksi Venäjä tappioistaan huolimatta ke-
hittää illegaalitoimintaansa ja käyttää sitä edelleen tiedustelussaan. Näitä syitä ovat his-
torialliset seikat ja niiden merkittävyys Venäjän johdolle. Itsekin illegaalitoiminnan pa-
rissa työskennellyt silloinen KGB-upseeri Vladimir Putin lähetti terveisensä valtion uutis-
toimiston televisioidussa haastattelussa kaikille nykyisille illegaaleille, toivottaen onnea 
ja menestystä:  

Not everyone can deny themselves their current life, give up friends and relatives and leave 
the country for many, many years, and devote their life to serving the Fatherland. I say that 
without any exaggeration. But illegal intelligence officers live with such an approach to work, 
with such an approach to country and towards their people. They are unique people. (Riehle, 
2020) 

Kuukausi Putinin haastattelun jälkeen SVR:n silloinen johtaja vastasi kysymykseen il-
legaalien määrästä: ”niin monta kuin tarvitaan ulkomaantiedustelulle osoitettujen teh-
tävien suorittamiseksi” (Riehle, 2020). Toinen seikka Riehlen mukaan on Venäjän 



 

61 
 

osoittama päättäväisyys voittaa illegaaliohjelmien kohtaamat haasteet historian saa-
tossa. Kolmas illegaalioperaatioiden jatkumista tukeva seikka on suuri ja jatkuva poten-
tiaalisten illegaaliksi koulutettavien venäläisten ja ei-venäläisten henkilöiden joukko, 
joista voidaan kouluttaa sopivia yksilöitä valtion tarpeisiin. Riehlen mukaan Venäjän nä-
kökulmasta on tärkeää, että sille lojaaleja henkilöitä on sijoitettu sen vastustajien – eri-
tyisesti Yhdysvaltojen – maaperälle jatkamaan operaatioita, jos diplomaattiset suhteet 
katkeaisivatkin. (Riehle, 2021) 

3.2 Operaation venäläiset illegaalit 

Kesäkuun 27. päivä 2010 FBI pidätti kymmenen Venäjän tiedustelupalvelun SVR:n pal-
veluksessa ollutta illegaalia (FBI, 2011). Neuvostoliiton KGB ja myöhemmin Venäjän SVR 
kouluttivat vuosia illegaaleja ennen näiden ryhtymistä varsinaiseen tehtäväänsä. Koulu-
tuksen avulla vahvistettiin intensiivisesti esimerkiksi heidän kielitaitoaan (Walker, 2016). 
Henkilöt asettuivat Yhdysvaltoihin, osa käyttämällä varastettuja identiteettejä. He elivät 
normaalia elämää, menivät naimisiin, ostivat asuntoja, kasvattivat lapsia ja sulautuivat 
kaikin puolin amerikkalaiseen yhteiskuntaan (FBI, 2011). Kiinniotettu SVR:n kymmenen 
illegaalin joukko koostui neljästä pariskunnasta ja kahdesta muusta henkilöstä.  

Illegaaliohjelman ensimmäisiä pariskuntia olivat ”Donald Heathfield” ja ”Tracey 
Lee Ann Foley”, jotka myöhemmin myönsivät olevansa Venäjän kansalaisia nimeltään 
Andrey Bezrukov ja Elena Vavilova. Bezrukov ja Vavilova olivat varastaneet identiteetit 
menehtyneiltä kanadalaisilta vauvoilta. Molemmat olivat saaneet koulutuksen Neuvos-
toliiton KGB:ltä, ja pohjoisamerikkalaisen taustan rakentamisen jälkeen pariskunta oli 
ryhtynyt SVR:n illegaaleiksi. KGB lähetti pariskunnan Kanadaan 1980-luvulla. Kesäkuussa 
1990 Vavilova, ”Tracey Foleyn” henkilöllisyydellä, synnytti pojan Torontossa. Vuonna 
1994 heille syntyi toinen poika, minkä jälkeen perhe muutti Pariisiin. Andrei Bezrukovilla 
oli tutkinto neuvostoliittolaisesta yliopistosta, mutta ”Donald Heathfieldillä” ei ollut kou-
lutusta. Vuosina 1992–1995 hän opiskeli kansainvälisen talouden kandidaatin tutkinnon 
Yorkin yliopistossa Torontossa. Myöhemmin hän opiskeli vielä MBA-tutkinnon Pariisissa. 
Vuonna 1999 perhe muutti Yhdysvaltoihin ja ”Heathfield” pääsi hyvän maineensa myötä 
Harvardin yliopiston Kennedy School of Government:iin suorittamaan jatkotutkintoa. 
Hän sai myöhemmin työpaikan Global Partnersilla liiketoiminnan kehittämiskonsulttina. 
(Walker, 2016) 

”Richard Murphy” ja ”Cynthia Murphy” saapuivat Yhdysvaltoihin 1990-luvun lop-
pupuolella esiintyen syntyperäisinä amerikkalaisina. Todellisuudessa he olivat Venäjän 
kansalaiset Vladimir ja Lydia Guryev. Heillä oli käytössään väärennetyt syntymätodistuk-
set, joiden FBI on myöhemmin todennut olleen hyvin aidon oloiset. Väärennettyjen syn-
tymätodistusten vuoksi heidän taustatarinansa oli kuitenkin heikompi kuin “Heathfiel-
din” ja “Foleyn”. “Richard Murphy” opiskeli kansainvälisiä suhteita New Yorkin New 
Schoolissa vuosina 2002–2005. Vuonna 2003 pariskunta muutti lapsiensa Katien ja Lisan 
kanssa lähiöalueelle Hobokeniin, New Jerseyhin, jossa he olivat läheisiä naapuriensa 
kanssa. (Corera, 2020) 

Vuonna 2001 Venäjän kansalainen Mikhail Kutsik saapui Yhdysvaltoihin ni-
mellä ”Michael Zottoli”. Todellinen Zottoli oli syntynyt New Yorkissa vuonna 1970, mutta 
oli menehtynyt 1,5 vuoden ikäisenä. Kutsikin puoliso Natalia Pereverzeva taas saapui 
Yhdysvaltoihin vuonna 2003 Kanadan kansalaisena nimeltä ”Patricia Mills”. He menivät 
Washingtonissa naimisiin vuonna 2005, ja molemmat valmistuivat seuraavana vuonna 
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Washingtonin yliopistosta. Kyseinen yliopisto on mielenkiintoinen Venäjän näkökul-
masta, koska sillä on läheiset suhteet muun muassa yhdysvaltalaisiin puolustusalan yri-
tyksiin. ”Zottolin” ja ”Millsin” tarkoituksena oli päästä osaksi teknologiaan liittyvää ta-
loutta tai luoda kontakteja ihmisiin, jotka työskentelevät tällaisissa organisaatiossa. (Co-
rera, 2020)  

”Juan Lazaro” myönsi olevansa Venäjän kansalainen nimeltä Mihail Vasenkov. To-
dellinen Lazaro oli taapero, joka oli kuollut kolmevuotiaana vuonna 1947. Vasenkov on 
arvioiden mukaan syntynyt vuonna 1942 Moskovassa, ja hänet oli valittu KGB:n palve-
lukseen jo kylmän sodan aikana. Aluksi hän oli rakentamassa tarinaansa Perussa ja Es-
panjassa, ja myöhemmin hän matkusteli valokuvaajan roolissa tavatakseen poliitikkoja 
ja talouselämän ihmisiä. Lisäksi 1990-luvulla, muutettuaan vaimonsa kanssa Yhdysval-
toihin, ”Lazaro” toimi avustajana New Schoolissa Manhattanilla. Hänen puolisonsa Vicky 
Pelaez ei ollut Venäjän kansalainen tai illegaali, mutta hän auttoi puolisoaan SVR:n ra-
haliikenteessä. Myöhemmin Pelaez kiisti, että olisi tiennyt miehensä olevan illegaali. 
(Corera, 2020)  

Illegaalit eivät olleet missään yhteydessä Venäjän suurlähetystöön, mutta heillä oli 
Moskovan suuntaan yhteyshenkilö ”Cristopher Metsos”. ”Metsosilla” oli vähintään kym-
menen muutakin identiteettiä. Hänen oikean nimensä arvioidaan olevan Pavel Kapus-
tin. ”Metsosin” identiteetti kuului alun perin kanadalaiselle lapselle, joka oli kuollut 5-
vuotiaana. ”Metsosin” roolia ohjelmassa voidaan kuvata termillä ”travelling illegal”, tai 
kuten FBI kutsui häntä, ”illegal of the Center”. Tällaiset henkilöt ovat kokeneita tiedus-
telu-upseereita, jotka ovat usein toimineet aiemmin illegaaleina jossakin toisessa 
maassa. Heitä voidaan käyttää lyhytaikaisissa ja korkean riskin tehtävissä, ja heillä on 
merkittävä rooli illegaaliohjelman pyörittämisessä. (Corera, 2020)  

Aina 2000-luvun alusta lähtien Venäjän illegaalien toimintaa, ja muidenkin vakoo-
jien taustan rakentamista, ovat vaikeuttaneet biometriset tunnisteet, kuten esimerkiksi 
sormenjäljet. Tunnisteiden myötä on hyvin haasteellista saapua ja poistua maasta eri 
henkilöllisyydellä tai käyttää useita identiteettejä. Lisäksi merkittävän haasteen on ai-
heuttanut yleisemminkin digitaalisen maailman kehittyminen. Aiemmin vakoojat pystyi-
vät luomaan tarinansa melko helposti väärennetyillä asiakirjoilla, mutta nykyisin tarvi-
taan myös digitaalinen historia, kuten Facebook-profiili ja aktiivisuus sosiaalisessa medi-
assa, jotta toiminta ei vaikuta epäilyttävältä. Toimintatapa on muuttunut, ja turvautu-
minen vääriin henkilöllisyyksiin tai asiakirjoihin on vähentynyt. FBI on kutsunut näitä uu-
den toimintatavan mukaisia henkilöitä termillä ”True Name or Special Agent Illegals”. 
(Corera, 2020) 

Yksi edellä kuvatuista, Venäjän tiedustelupalvelun niin sanotun uuden sukupolven 
illegaaleista oli Anna Chapman. Hän ei peittänyt nimeään tai Venäjän kansalaisuuttaan. 
Hän kuitenkin salasi työskentelynsä Venäjän tiedustelupalvelulle. Syntymänimeltään 
Ana Kuschencko oli nuorena mennyt naimisiin englantilaisen Alex Chapmanin kanssa. 
Anna Chapman on myöhemmin kieltänyt avioliiton takana olleen mitään salaisia motii-
veja, mutta nuorelle venäläiselle naiselle britin tai amerikkalaisen kanssa avioituminen 
mahdollistaa melko varmasti esimerkiksi maan passin saamisen. Avioliitto kesti kaksi ja 
puoli vuotta, jonka jälkeen Chapman verkostoitui Lontoossa ja New Yorkissa vaikutus-
valtaisten ihmisten parissa. (Corera, 2020) Chapmania on mediassa usein kuvattu ter-
millä ”honey trap”, joka on Venäjän usein käyttämä menetelmä ulkomaalaisten agent-
tien rekrytoimiseksi (Corera, 2020). Toinen kiinniotetuista uudentyyppisistä illegaaleista 
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oli Mikhail Semenko, korkealle koukutettu, viittä kieltä puhuva henkilö. Hänen tarkoi-
tuksenaan oli työllistyä poliittiselle alalle Washingtonissa. Semenkon ammattitaito ja 
osaaminen teki vaikutuksen alan ihmisiin, esimerkiksi kiinalaiset asiantuntijat olivat vai-
kuttuneita hänestä. (Corera, 2020) 

Chapmania ja muita uusia illegaaleja kutsuttiin agenteiksi, sillä SVR oli palkannut 
heidät. Aiemmat illegaalit oli valikoitu ja heitä oli koulutettu vuosia. Etuna uudessa toi-
mintatavassa oli se, että venäläisyyttä ei peitelty, ja agentit pystyivät käymään Mosko-
vassa kouluttautumassa ja raportoimassa työstään. Lisäksi KGB:n ja SVR:n ohjelmassa 
toimineiden aiempien illegaalien väärennetyt taustatarinat eivät aina olleet riittävän hy-
viä kaikkiin tehtäviin. Oikealla henkilöllisyydellä toimivat agentit koettiin hyödyllisiksi. 
Aiemmat illegaalit oli myös lähetetty tehtävään pääasiassa pariskuntina, mutta naimat-
tomana toimiva illegaali tarjosi SVR:lle uudenlaisia mahdollisuuksia. (Corera, 2020) 

4 Operaatio ”Ghost stories” 

Operaatio ”Ghost Stories” oli FBI:n, liittovaltion syyttäjän ja oikeusministeriön kansalli-
sen turvallisuuden osaston yhteistyöoperaatio (Lefevbre & Porteus, 2011). FBI on Yhdys-
valtain kansallinen turvallisuus- ja lainvalvontavirasto, joka toteuttaa vastatiedustelua 
sekä koordinoi muiden Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön virastojen vastatiedustelutoi-
mia. FBI on Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön ainoa jäsen, jolla on laajat valtuudet maan 
alueella tapahtuvien rikos - ja terroritekojen ennaltaehkäisemiseen. Sen lisäksi että FBI 
käyttää tiedustelutietoja tapausten tutkimiseen ja ratkaisemiseen, se jakaa tietoa mui-
den tiedusteluyhteisön (engl. Intelligence Community, IC) jäsenten kesken. (DNI, 2021; 
FBI, 2021a; FBI, 2021b.) 

Operaatio kesti lähes vuosikymmenen ajan ja päättyi 27.6.2010, kun Yhdysval-
loissa asuneet kymmenen illegaalia pidätettiin. Vuosikymmenen kestänyt tutkinta oli ol-
lut hidasta. Tiedossa oli, mitä illegaalit tekivät Yhdysvalloissa ja mikä heidän tarkoituk-
sensa oli, mutta todisteet kuitenkin puuttuivat. (Saidman, 2017) FBI:n mukaan illegaa-
lien pitkän tähtäimen tavoitteena oli amerikkalaistua siinä määrin, että he voisivat ke-
rätä tietoa Yhdysvalloista Venäjälle sekä värvätä agentteja, joilla on pääsy Yhdysvaltojen 
päätöksentekopiireihin (United States of America v.”Heathfield” and ”Foley”, 2010). SVR 
(myöhemmin “Keskus”) oli ilmaissut tehtävän tarkoituksen ”Murphyille” vuonna 2009 
osoittamassaan salatussa viestissä: 

You were sent to USA for long-term service trip. Your education, bank accounts, car, house 
etc. – all these serve one goal: fulfill your main mission, i.e. to search and develop ties in poli-
cymaking circles in US and send intels [intelligence reports] to C[enter]. (US v. Chapman and 
Semenko 2010) 

Operaatio alkoi noin vuoden 2000 tienoilla eikä tarkkaa tietoa ole, milloin FBI sai tiedon 
Yhdysvalloissa asuvista illegaaleista (Corera, 2020). FBI on vaiennut myös siitä, mistä ja 
miten he alun perin saivat tietää illegaaleista (Saidman, 2017). Useiden lähteiden mu-
kaan tieto olisi tullut Venäjän direktoraatti S:n apulaispäällikkö Alexander Poteyevilta (ks. 
esim. Corera, 2020; Russia charges US spy ring ‘traitor’ Alexander Poteyev 2011; Russia 
ID’s double agent who exposed spy ring, 2011). Myös useat venäläismediat ovat nimen-
neet Poteyevin tietolähteeksi. Väitettä tukee se, että hänet tuomittiin kesäkuussa 2011 
poissaolevana sotilastuomioistuimessa 25 vuoden vankeuteen maanpetoksesta ja 
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sotilaskarkuruudesta. (ks. esim. Ex-officer who exposed Anna Chapman found guilty of 
treason 2011; Госдума ужесточит требования к сотрудникам спецслужб 2011; 
Андреев 2021). Poteyev oli työskennellyt nimellisesti Venäjän YK:n pysyvässä edustus-
tossa New Yorkissa toisena lähetystösihteerinä vuosina 1995–1999. Todellisuudessa hän 
oli Direktoraatti S:n N-linjan upseeri, jonka tehtäviin kuului nimenomaan illegaalien tu-
keminen. FBI:n uskotaan värvänneen Poteyevin kesäkuussa 1999 hänen vielä ollessa Yh-
dysvalloissa. Venäjälle palattuaan hänestä tuli apulaispäällikkö Direktoraatti S:n 4. osas-
tolle, jonka vastuualueisiin kuului illegaalitoiminnan johtaminen Pohjois-Amerikassa ja 
Latinalaisessa Amerikassa. (Corera, 2020) 

4.1 FBI:n tutkintamenetelmät 

FBI käytti tutkinnassaan lukuisia eri tutkimusmenetelmiä. Elektroninen valvonta käsitti 
asuntoihin piilotettuja kuuntelulaitteita, sekä hotellihuoneisiin ja julkisiin tiloihin piilo-
tettuja videokameroita, puheluiden ja sähköpostien valvontaa ja tallentamista. FBI to-
teutti myös useita salaisia kotietsintöjä illegaalien kotona, kuvaten todistusaineistoa ja 
kopioiden medialaitteiden sisältöä (US v. ”Metsos” et al., 2010). FBI myös varjosti koh-
dehenkilöitä (Corera, 2020; Saidman, 2017). Saadakseen todistusaineistoa Semenkoa ja 
Chapmania vastaan, FBI käytti “false-flag” operaatiota, jossa FBI:n virkamies esiintyi ve-
näläisenä virkamiehenä. Virkamiehen antamat toimintaohjeet paljastivat Semenkon ja 
Chapmanin työskentelevän Venäjän tiedustelupalvelulle (US v. Chapman and Semenko 
2010; Corera, 2020). 

4.2 Kommunikointi 

Operaation kannalta merkittävä löytö tehtiin vuonna 2005 “Murphyjen” asuntoon teh-
dystä salaisesta kotietsinnästä. FBI löysi salasanalla suojatun levykkeen ja paperinpalalle 
kirjoitetun ”alt”, ”control” ja ”e” sekä 27 merkin pituisen merkkijonon. Paperille kirjatun 
27 merkin avulla kyettiin murtamaan levykkeen salasana, päästen näin käsiksi sen sisällä 
olleeseen steganografia-ohjelmistoon. Steganografiassa tieto piilotetaan kuvaan. SVR:n 
käyttämän ohjelmiston avulla tieto tai viesti piilotettiin kuviin, jotka ladattiin julkisille 
internetsivuille. Tiedon tai viestin sai purettua kuvasta samaa ohjelmistoa käyttä-
mällä. ”Murphyjen” kotitietokoneen kovalevyltä löytyi myös sähköinen osoitekirja, 
jonne oli tallennettu useita internetosoitteita. Kyseisillä sivuilla oli kuvia, joista saatiin 
levykkeen ohjelmiston avulla näkyviin yli sata tekstitiedostoa. (US v. ”Metsos” et al., 
2010). Saatuaan haltuunsa ohjelmiston FBI kykeni vastedes seuraamaan ”Murphyjen” 
kommunikointia Keskuksen kanssa lähes ajantasaisesti (Russian spies living among us, 
2020). Myös muiden illegaalien epäiltiin käyttävän kommunikoinnissaan steganografi-
alla salattuja viestejä. Bostonissa asuneiden ”Heathfieldin” ja ”Foleyn” kotoa löytyi vas-
taavanlainen 27-merkin pituista salasanaa vaativa levyke, minkä uskottiin sisältävän sa-
man steganografia-ohjelmiston. Perheen tietokoneelta saatiin palautettua poistettuja 
viestejä, joihin oli kirjoitettu huomioita kuviin piilotettujen viestien purkamisesta. Paris-
kunnan kuultiin myös keskustelevan liitteistä ja kuvista, minkä uskotaan liittyneen ni-
menomaan salaisten viestien lähettämiseen ohjelmiston avulla. (US v. ”Metsos” et al., 
2010) 

FBI uskoi illegaalien pitävän yhteyttä Moskovaan myös radiolla lähetettyjen koo-
dattujen sanomien avulla. Seattlessa ”Zottolin” ja ”Millsin” kotoa löydettiin salaisessa 
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kotietsinnässä lyhytaaltoradio, jota voitiin käyttää viestien vastaanottamiseen. Lisäksi 
vihkojen sivuilta löytyi numeroita, joiden uskottiin olleen sanomien purkamiseen tarkoi-
tettuja koodeja. Myös ”Murphyjen” uskottiin käyttävän lyhytaaltoradiota, sillä Keskuk-
sen kanssa käydyissä viesteissä pyydettiin pitämään huolta, että ”RG rcpt” on toiminta-
kuntoinen. Yonkersissa asuneiden ”Lazaron” ja Pelaezin asunnosta kuultiin vuoden 2003 
aikana useamman kerran naputusta, mikä viittaisi sanoman viestitykseen. (US v. ”Met-
sos” et al., 2010) 

Anna Chapman ja Mikhail Semenko saapuivat Yhdysvaltoihin operaation loppu-
puolella. Tietolähteen avulla viranomaisilla oli alusta alkaen tiedossa, miten he tulevat 
kommunikoimaan Keskuksen kanssa. He käyttivät menetelmää, jossa kahden tietoko-
neen välille muodostetun yksityisen langattoman verkon avulla siirrettiin tietoa. Tieto-
koneiden tuli olla fyysisesti lähellä toisiaan. (US v. Chapman and Semenko 2010) Chap-
man kävi säännöllisesti keskiviikkoisin julkisissa tiloissa, kuten kahviloissa, joiden lähei-
syydessä havaittiin aina myös sama Venäjän YK:n pysyvässä edustustossa työskentelevä 
henkilö. Chapmania seurannut FBI kykeni havaitsemaan lähistöllä olevat langattomat 
verkot (Corera, 2020). Kommunikointitapa esti kuitenkin viranomaisten pääsyn viestin 
sisältöön (Russian spies living among us, 2020). Myös Semenkon havaittiin käyttävän 
samaa menetelmää (Corera, 2020). 

4.3 Rahoitus 

Keskus maksoi Yhdysvalloissa asuville illegaaleille heidän tekemästään työstä. Rahat toi-
mitettiin lähinnä käteisenä. Vuodesta 2000 lähtien Pelaezin ja ”Lazaron” tiedettiin käy-
vän eräässä Etelä-Amerikan valtiossa hakemassa käteistä rahaa ja välittämässä tietoa 
Venäjän hallinnon virkamiehille. Pelaez välitti tietoa vain “Lazaron” puolesta, antamalla 
virkamiehille muun muassa näkymättömällä musteella kirjoitettuja viestejä (US v. ”Met-
sos” et al., 2010). Illegaalit saivat käteistä rahaa myös Yhdysvalloissa. ”Metsos” toimitti 
ainakin neljästi käteistä rahaa illegaaleille vuosien 2001–2005 välillä. ”Metsosin” todis-
tettiin saavan vuonna 2004 rahaa venäläiseltä virkamieheltä, joka työskenteli Venäjän 
YK:n pysyvässä edustustossa, mikä osaltaan todisti rahojen tosiasiassa tulevan Venäjältä. 
FBI tallensi todistusaineistoksi videolle, kuinka ”Metsos” vaihtaa virkamiehen kanssa 
identtisiä pusseja juna-aseman rappusissa ”brush pass” -menetelmällä. ”Brush-pass” 
tai ”flash meeting” on menetelmä, jossa kaksi henkilöä vaihtaa tavaroita tai dokument-
teja muiden sitä huomaamatta.  Myöhemmin ”Metsosin” uskottiin antaneen osan sum-
masta ”Murphyille” ja osan summasta hän hautasi moottoritien pysähdyspaikalle 
Wurtsborossa (NY). Hän merkitsi paikan maahan väärinpäin asetetulla olutpullolla. (US 
v. ”Metsos” et al., 2010) FBI oli GPS-paikantimen avulla seurannut ”Metsosia” ja tarkis-
tettuaan mitä maahan oli kätketty, asentanut valvontakameran kuvaamaan kätköpaik-
kaa (Corera, 2020).  Vasta kaksi vuotta kätkemisen jälkeen Seattlessa asuneet ”Zottoli” 
ja ”Mills” lensivät itärannikolle noutamaan paketin. (US v. ”Metsos” et al., 2010) 

Koko operaatio oli kertaalleen vaakalaudalla vuoden 2006 alussa, kun FBI sai tie-
don Kanadan aikomuksesta pidättää maassa väärällä henkilöllisyydellä toimiva venäläi-
nen tiedustelu-upseeri (Russian spies living among us, 2020). Pelkona oli, että Venäjä 
vetäisi Yhdysvalloissa oleskelevat illegaalit pois. Kanadassa tapahtuneen pidätyksen jäl-
keen mitään ei kuitenkaan tapahtunut, mutta Kanadan passilla matkustanut ”Metsos” 
ei enää palannut Yhdysvaltoihin. Samalla käteisen rahan toimittamistapa muuttui. Ve-
näjä otti käyttöön riskialttiin tavan, jossa rahat toimitettiin suoraan ”Richard Murphylle”. 
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Hänen tehtävänään oli jakaa ne edelleen muille illegaaleille. FBI kykeni aiemmin saa-
mansa steganografia-ohjelmiston avulla purkamaan Keskuksen lähettämiä viestejä, 
joissa annettiin ohjeet rahojen toimittamisesta. FBI sai lisää todistusaineistoa Venäjän 
osallisuudesta, kun “Murphyn” todistettiin saavan rahaa venäläiseltä virkamieheltä. (Co-
rera 2020) Viranomaiset saivat myös lisää todistusaineistoa rahoituksesta, kun ”Heath-
fieldin” ja ”Foleyn” tekemässä salaisessa raportissa oli eroteltu Keskuksen heille maksa-
mia rahoja. (US v. ”Metsos” et al., 2010) 

4.4 Tietopyynnöt 

Mitä kauemmin illegaalit olivat Yhdysvalloissa, sitä enemmän heidän kontaktinsa alkoi-
vat syventyä. Lähes vuosikymmenen jälkeen monet illegaaleista alkoivat olla lähellä val-
taapitäviä. (Corera, 2020) Illegaalit olivat saaneet Keskuksesta tietopyyntöjä vuosien 
ajan. Yksi tietopyyntö oli koskenut Yhdysvaltain politiikkaa Keski-Aasiassa, Yhdysvaltojen 
sotilaspolitiikan ongelmia ja lännen arvioita Venäjän ulkopolitiikasta. Illegaalit myös ra-
portoivat ulkopuolisten kanssa käymistään keskusteluista Keskukselle (US v. ”Metsos” et 
al., 2010). 

Obaman presidenttikauden käynnistyttyä SVR:n tietopyynnöissä korostui tarve 
saada tarkempaa tietoa uuden hallinnon suuntaviivoista. Haavoittuvan henkilöllisyyden 
vuoksi illegaalit eivät voineet itse soluttautua hallintoon töihin. Toimintatavaksi muo-
dostuikin hallintoon pyrkivien henkilöiden värvääminen. Yliopistot olivat perinteisesti ol-
leet hyvä paikka potentiaalisten agenttien löytämiseksi.  ”Cynthia Murphyn” aloitettua 
opinnot Columbian yliopistossa vuonna 2008, SVR pyysi häntä keräämään listan kans-
saopiskelijoista. Hän keräsi tietoja muun muassa henkilöistä, jotka osoittivat kiinnos-
tusta CIA:ssa työskentelyä kohtaan, ja välitti tiedot henkilöistä ja heidän värväyspoten-
tiaalistaan (heikkouksistaan) eteenpäin Keskukselle.  Useat illegaalit myös vaikuttivat 
olevan enenevässä määrin kiinnostuneita talouselämässä, varainkeruussa ja think 
thank-tyyppisissä tutkimuslaitoksissa työskentelevistä henkilöistä. Venäjä ei siis ollut 
kiinnostunut pelkästään salaisista tiedoista, vaan myös politiikasta ja vaikutusvallasta. 
(Corera, 2020) 

4.5 Pidätys 

Koko operaatio oli pidetty salassa lähes vuosikymmenen ajan. CIA sai tietää operaatiosta 
vuoden 2010 alussa, ja presidentti Obamaa tiedotettiin 11.6.2010. Vuoden 2009 jälkeen 
Keskus alkoi määrätä illegaaleja yhä aggressiivisempaan toimintaan, koska se halusi lisää 
tuloksia. Monet illegaaleista alkoivat päästä lähelle päätöksentekijöitä, mikä teki heistä 
yhä vaarallisempia. FBI halusi tehdä lopun tilanteesta, ja sillä oli jo tarpeeksi tietoa SVR:n 
toiminnasta. (Corera, 2020) Vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana tilanne oli kui-
tenkin operaation kannalta herkkä. Presidentti Obaman tavoite oli parantaa välejä Ve-
näjän kanssa, eikä illegaalien pidätys tukenut tavoitetta. Obama myöntyi lopulta illegaa-
lien pidätyksiin. Valkoinen talo ei kuitenkaan halunnut julkista ja pitkää oikeudenkäyntiä, 
joka olisi vahingoittanut maiden välejä. (Corera, 2020) Illegaalit pidätettiin 27.6.2010. 
Neljää illegaalipariskuntaa sekä Chapmania ja Semenkoa syytettiin vieraan valtion tie-
dustelijana toimimisesta (Conspiracy to Act as Unregistered Agents of a Foreign 
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Government)5 (US v. ”Metsos” et al., 2010; US v. Chapman and Semenko, 2010). Lisäksi 
neljää pariskuntaa syytettiin rahanpesusta (Conspiracy to Commit Money Laundering”) 
(US v. ”Metsos” et al., 2010). 

Pidätysten ajankohtana valmisteltiin jo vakoojavaihtoa (engl. spy swap) Venäjän 
kanssa, koska julkista oikeudenkäyntiä ei haluttu järjestää. Venäjän SVR:n johtajan 
myönnettyä illegaalien olevan heidän palveluksessaan, päästiin maiden välillä sopimuk-
seen vakoojavaihdosta. Vaihto tapahtui Wienissä, Itävallassa, 9.7.2010. Venäjä luovutti 
vaihdossa Alexander Zaporozhskyn, Gennady Vasilenkon, Igor Sutyaginin sekä Sergei 
Skripalin. (Corera, 2020) 

5 Johtopäätökset 

FBI:n operaatiossa oli havaittavissa sekä puolustuksellisia että hyökkäyksellisiä element-
tejä. Vastapuolen vakoiluyrityksiä pyrittiin tunnistamaan ja puolustukselliseen vasta-
tiedusteluun kuuluvan havainnoinnin mukaisesti pyrittiin identifioimaan operaatioon 
liittyvät henkilöt ja keräämään tietoja, jotka osoittavat henkilöiden olevan osa toimintaa. 
Lopulta henkilöt pidätettiin Yhdysvaltoihin kohdistuvien vahinkojen minimoimiseksi. 
FBI:n toiminnassa oli havaittavissa myös piirteitä vastavakoilusta (vrt. Prunckun, 2019), 
mikä näyttäytyi siten, että tietoa kerättiin vastapuolen tiedustelupalvelusta, johon oli 
myös luotu kontakti.  

Operaation myötä kävi ilmeiseksi, että illegaalitoiminta jatkuu edelleen. Huomioi-
den operaation kohteina olevien illegaalien oleskeluaika Yhdysvalloissa sekä heihin käy-
tetyt (rahalliset) resurssit, voidaan heidän päätellä olleen arvokkaita Venäjän tieduste-
lupalvelulle - siitäkin huolimatta, että he eivät päässeet käsiksi salaiseen tietoon. Tätä 
arviota tukee myös se, että Venäjä luovutti vaihdossa Yhdysvalloille neljä vakoilusta syy-
tettyä oman maan kansalaistaan. (Corera, 2020) Operaation ajanjaksolle osui Yhdysval-
tojen kannalta kaksi merkittävää tapahtumaa: 9/11 terroristi-iskut ja Obaman valinta 
presidentiksi. Terrori-iskujen myötä kontrolli tiukkeni ja henkilötietokannat digitalisoi-
tuivat, mikä vaikeutti illegaalien toimintaa (Corera, 2020). Presidentti Obaman ulkopoli-
tiikka vaikutti siihen, miten operaatio lopulta päättyi. Mainitut esimerkit osoittavat, ett-
eivät vastatiedusteluoperaatiot toimi tyhjiössä vaan ovat alttiita sisä- ja ulkopolitiikassa 
tapahtuville muutoksille. 

Operaation myötä FBI sai lisätietoa SVR:n toiminnasta ja toimintatavoista. Toi-
saalta julkaisemalla dokumentteja operaatiosta, myös FBI:n omat menetelmät tulivat 
ilmi. Dokumenteista käy ilmi, kuinka kokeneetkin tiedustelu-upseerit tekevät inhimillisiä 
virheitä. Steganografia-ohjelmiston salasanan kirjoittaminen paperille oli yksi esimerkki. 
On kuitenkin syytä huomata, että illegaalit tuskin olisivat paljastuneet ilman venäläistä 
tietolähdettä. Tästä herää kysymys, kuinka hyvin vastatiedusteluoperaatio voi onnistua 
ilman vastapuolen tietolähdettä. 

Presidentti Putinin vuonna 2017 pitämä puhe ilmentää, että illegaaliohjelma jat-
kunee edelleen. Sen rinnalle on kuitenkin noussut uudenlainen illegaalitoiminta: 

 
 

5 FARA (Foreign Agents Registration Act): FARA requires certain agents of foreign principals who are en-
gaged in political activities or other activities specified under the statute to make periodic public disclo-
sure of their relationship with the foreign principal, as well as activities, receipts and disbursements in 
support of those activities. (DOJ 2021.) 
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fiktiivisten henkilöiden käyttö sosiaalisessa mediassa osana informaatiosodankäyntiä. 
Aikaisemmin perinteiset illegaalit pyrkivät lähelle päätöksentekijöitä. Uuden ajan il-
legaalit pyrkivät sen sijaan mahdollisimman lähelle tavallisia ihmisiä. (Corera, 2020) So-
siaalinen media luo uusia mahdollisuuksia illegaalitoiminnalla. Vaikuttamisen ei tarvitse 
enää tapahtua kohteen maaperällä. 
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Talebanin valtaannousu – tiedustelun 
epäonnistuminen? 

Minna Könkkölä, Vesapekka Larkkonen, Sampo Nurmio, Eeva Tikka 

1 Johdanto 

Yhdysvaltojen, NATO:n ja muiden koalition maiden lähes 20 vuotta kestänyt sotilaallinen 
läsnäolo Afganistanissa päätyi elokuussa 2021. Lähes yhdenaikaisesti luhistuivat Ashraf 
Ghanin johtama Afganistanin hallitus, sen asevoimat sekä muut valtion instituutiot. Val-
taan nousi islamistinen Taleban-liike, joka hallitsi Afganistania viimeksi 20 vuotta sitten 
ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä maahan. 

Maailman mielenkiinnon vangitsivat elokuussa 2021 Afganistanin tapahtumat, jol-
loin Taleban valtasi nopeasti Afganistanin alueet ja viimein Kabulin 15. elokuuta. Tapah-
tumat etenivät nopeasti, ja elokuussa toteutettiin kiireinen ja kaoottiselta vaikuttanut 
ilmaoperaatio länsimaalaisten ja länsimaiden hyväksi työskennelleiden afgaanien eva-
kuoimiseksi. Elokuun jälkimmäisen puolikkaan aikana Kabulista evakuoitiin yli 120 000 
ihmistä joukossaan Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden kansalaisia sekä länsimaita 
avustaneita afgaaneja (CNN, 2021, A). 

Evakuoinnin ilmeinen kiireellisyys ja osittain improvisoitu toteutus osoittivat, ett-
eivät Yhdysvallat tai muut länsimaat olleet varautuneet tilanteeseen riittävästi. Tapah-
tumien kulku tai ainakin niiden nopeus vaikuttivat tulleen päättäjille yllätyksenä. Aikaa 
päätöksentekoon ja evakuoinnin järjestämiseen jäi varsin niukasti. 

Tiedustelun tehtävä valtiollisessa ja sotilaallisessa päätöksenteossa on tarjota pää-
töksenteon tueksi tietoa, joka vähentää epävarmuutta ja antaa päätöksentekijöille aikaa 
tehdä ennakoivia ja harkittuja päätöksiä. Afganistanissa kesällä 2021 länsimaiden toi-
minta oli reaktiivista. Evakuointipäätökset tehtiin myöhään ja evakuoinnin suunnitte-
luun ja toteuttamiseen jäi hyvin niukasti aikaa. On syytä kysyä, onko länsimaiden ja en-
nen kaikkea Yhdysvaltojen tiedustelu epäonnistunut tarjoamaan päättäjille tarvittavan 
tiedon ja tilannekuvan päätöksenteon tueksi. 

Tämän raportin tarkoitus on tarkastella Afganistanin tapahtumia kesällä 2021 tie-
dustelun näkökulmasta. Tarkastelussa käsitellään tapahtumien kulku, arvioidaan eräi-
den indikaattorien kehittymistä ajan myötä sekä pyritään julkisten lähteiden perusteella 
arvioimaan päättäjien käytössä kulloinkin ollutta tilannekuvaa 

Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään lyhyesti raportin tutkimuskysymystä ja käy-
tettyjä menetelmiä. Luvussa pyritään avaamaan myös ajallisesti tuoreen, tiedusteluun 
liittyvän tapahtuman tutkimisen haasteita. 

Toisessa pääluvussa käsitellään lyhyesti ennakkovaroitustiedustelun teoriaa, jonka 
jälkeen arvioidaan Afganistaniin liittyvää tiedustelun ennakkovaroitusongelmaa ja no-
peaa tilannekehitystä mahdollisesti ennustaneita indikaattoreita. Näiden osuuksien tar-
koitus on taustoittaa, mitä tiedustelulta yleensä odotetaan, ja missä tiedustelun voidaan 
mahdollisesti sanoa epäonnistuneen Talebanin nopean valtaannousun yhteydessä. 

Pääluvun jälkimmäisissä alaluvuissa käsitellään Afganistanin merkittäviä tapahtu-
mia, pääpainona kesän 2021 tapahtumat. Tapahtumia tarkastellaan aiemmin 
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arvioituihin indikaattoreihin verraten. Lisäksi tarkastellaan julkisista lähteistä saatavilla 
olevia viitteitä ennen kaikkea Yhdysvaltojen tiedustelulla ja päätöksentekijöillä mahdol-
lisesti hallussaan olleesta tilannekuvasta. 

Viimeisessä pääluvussa esitetään raportin johtopäätökset. Tärkeimpiä ovat johto-
päätökset mahdollisesta tiedustelun epäonnistumisesta. Lisäksi luvussa on esitetty joi-
takin ajatuksia siitä, oliko kyseessä tiedustelun epäonnistumisen sijaan päätöksenteon 
tai strategian epäonnistuminen, vai mahdollisesti yhdistelmä näitä kaikkia.  

2 Raportin laatiminen ja käytetyt menetelmät 

Raportti laadittiin ensisijaisesti internetistä tehtävän avoimen lähteen tiedonhankinnan 
varaan. Suurin osa käytetyistä lähteistä on uutisia, joista kiinnostavimpia, mutta luotet-
tavuudeltaan kyseenalaisia, ovat tiedustelun salaisia raportteja koskevat uutiset, joita 
Yhdysvalloissa julkaistiin useita elokuun 2021 tapahtumien jälkimainingeissa. Lisäksi läh-
teenä on käytetty Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön julkisia tuotteita ja lausuntoja sekä 
päättäjien julkisuuteen antamia lausuntoja, jotka tavalla tai toisella ovat ilmentäneet 
heidän käytössään ollutta tilannekuvaa. 

Tiedustelun epäonnistumisen tutkiminen edellytti ensin perehtymistä siihen, mitä 
tiedustelulta yleensä odotetaan ja missä sen voidaan siten sanoa mahdollisesti epäon-
nistuneen. Tätä varten kartoitettiin lyhyesti kirjallisuuskatsauksella ennakkovaroituksen 
ja ennakkovaroitustiedustelun käsitteistöä ja teoriaa. Tätä ennakkovaroituksen teoriaa 
pyrittiin soveltamaan Afganistanin tilanteeseen sisältökappaleen toisessa alaluvussa. 
Etenkin on pyritty tunnistamaan indikaattoreita, joita seuraamalla tiedustelun olisi ollut 
mahdollista ennakoida tapahtumia. 

Raportin laadinnassa keskeiseksi haasteeksi nousi luotettavan tiedusteluun liitty-
vän tiedon löytäminen ajallisesti tuoreesta aiheesta. Perinteisesti tiedustelun epäonnis-
tumisten tai onnistumisten tutkimuksessa on keskitytty vanhoihin tapahtumiin, jolloin 
tapahtumien aikana laaditut tiedustelun tuotteet ovat tulleet julkisiksi. Harjoitustyön 
laadinnan yhteydessä saatiin kuitenkin suppea näkemys siitä, miten tiedusteluun liitty-
viä tuoreita ilmiöitä voidaan mahdollisesti tutkia. 

3 Talebanin nopea valtaannousu kesällä 2021 – tiedustelun 
epäonnistuminen 

3.1 Ennakkovaroitustiedustelusta 

Warning does not exist until it has been conveyed to the policymaker, and he must know that 
he has been warned. (Grabo, 2002) 

Tarkasteltaessa mahdollista tiedustelun epäonnistumista Afganistanissa kesällä 2021 on 
ensin määriteltävä, mitä tiedustelulta odotetaan ja missä sen voidaan mahdollisesti sa-
noa epäonnistuneen. Ydinkysymys mahdollisesta tiedustelun epäonnistumisesta liittyy 
Talebanin etenemisen yllättävään nopeuteen ja siitä seuranneeseen kaoottiseen evaku-
ointiin Kabulista. On aiheellista kysyä, oliko tiedustelu toimittanut päätöksentekijöille 
riittävän ennakkovaroituksen nopeasta tilannekehityksestä. Tässä alaluvussa käsitellään 
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lyhyesti ennakkovaroitustiedustelua (engl. warning intelligence) tavoitteena taustoittaa 
myöhempää tarkastelua. 

Yksi tiedustelun tärkeimmistä tehtävistä on välttää yllätyksiä ja siten tarjota pää-
töksentekijöille ja komentajille riittävä aika päätöksentekoon ja toimenpiteisiin. Esi-
merkkinä tiedustelun onnistumisesta yllätyksen välttämisessä voidaan pitää Kuuban oh-
juskriisiä, jossa Yhdysvaltojen tiedustelun onnistuneella tiedonkeräyksellä ja analyysillä 
saatiin riittävän ajoissa tieto Neuvostoliiton Kuubaan tuomista lyhyen kantaman ballis-
tisista ohjuksista sekä pystyttiin tarjoamaan päätöksentekijöille luotettava arvio päätök-
sentekoon käytettävissä olevasta ajasta (George & Bruce, 2014). 

Kappaleen aloittava lainaus kuvastaa oleellista seikkaa ennakkovaroituksesta; sen 
merkitys syntyy vasta kun varoitus kommunikoidaan päätöksentekijälle ja päätöksente-
kijä ymmärtää tulleensa varoitetuksi, mielellään myös ymmärtäen varoituksen merki-
tyksen. Puhuttaessa yllätyksen välttämisestä on siis yhdentekevää, tuleeko jokin tilan-
nekehitys yllätyksenä tiedustelupalvelulle, vaan ennakkovaroituksella pyritään torju-
maan päätöksentekijöiden yllättymistä. 

Grabon (2002) mukaan ennakkovaroitustiedustelusta voidaan käyttää myös ter-
miä indikaatiotiedustelu. Indikaatio voi olla mikä tahansa kehityskulku, jolla arvioidaan 
olevan merkitystä. Indikaatio voi olla mikä tahansa vahvistettu tai vahvistamaton tieto 
tapahtumasta tai jonkin yleensä havaittavan ilmiön puuttumisesta. Indikaattori on ana-
lyytikon määrittämä teoreettinen, havaittavissa oleva tapahtuma tai vaihe, jonka arvioi-
daan merkitsevän jonkin skenaarion muuttumista todennäköisemmäksi tai epätoden-
näköisemmäksi.  

Indikaattoreista kootaan usein indikaattorilista, joka on ennakkovaroitustieduste-
lun perustyökalu. (Grabo, 2002) Esimerkiksi indikaattorina vieraan valtion aikeista aloit-
taa sotatoimet voidaan seurata joukkojen poikkeuksellista harjoitustoimintaa ja valmiu-
den kohottamista, tai maan diplomaattisen edustuston pois vetämistä maasta. Indikaa-
tiot eivät aina ole näin yksioikoisia, ja Antikaisen (2015) mukaan indikaattorien valinta 
vaatiikin vahvaa tuntemusta vastustajasta ja sen toimintatavoista pitkältä aikaväliltä. 

Grabon (2002) mukaan ennakkovaroitus ei ole konkreettinen hyödyke, joka tie-
dustelupalvelulla tai päätöksentekijällä joko on tai ei ole. Kysymykset kuten “oliko meillä 
ennakkovaroitus tästä” tai “miksi meillä ei ollut ennakkovaroitusta” ovat harhaanjohta-
via. Ennakkovaroitus on todennäköisyyksien arviointia eikä näin ollen ole dikotomisesti 
joko olemassa oleva tai olematon asia. Se on saatavissa olevien tietojen perusteella teh-
dyn päättelyn tulos, “hypoteesi, jonka validiteettia ei voida vahvistaa ennen kuin on liian 
myöhäistä” (Grabo, 2002). Vuonna 2006 New York Timesin julkaisema, väitetysti Yhdys-
valtojen asevoimien keskisen voimaryhmän (USCENTCOM) vuodettu ennakkovaroitus-
tuote kuvaa ennakkovaroituksen luonnetta hyvin: useita indikaattoreita arvioidaan 4-
portaisella asteikolla ja Irakin siviiliyhteiskunnan ajautumista kaaokseen kuvataan liuku-
valla asteikolla (kuvio 1).  
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KUVIO 1  Indications & Warning (I&W) of Civil Conflict (New York Times, 2006) 

Grabo (2002) ja Antikainen (2015) toteavat ennakkovaroituksen voitavan jakaa 
laajuuden mukaan strategiseen ja taktiseen ennakkovaroitukseen. Grabo kuvaa strate-
gista ennakkovaroitustiedustelua pyrkimyksenä tarjota aikaisin mahdollinen varoitus tu-
levasta epäsuotuisasta tilannekehityksestä. Antikaisen mukaan strateginen ennakkova-
roitus syntyy kokonaisvaltaisen toimintaympäristöanalyysin tuloksena. Taktista ennak-
kovaroitusta Grabo puolestaan kuvaa operointiin liittyvänä, joukon johtajalle tarjotta-
vana sensoritietona jo liikkeellä olevasta uhasta. Antikaisen mukaan taktinen ennakko-
varoitus seuraa rajoitettuja tai lähiajan uhkia. 

3.2 Afganistanin ennakkovaroitusongelma ja indikaattorilista 

Edellisessä kappaleessa tarkasteltiin ennakkovaroituksen teoreettista perustaa. Tarkas-
teltaessa kesän 2021 tapahtumia Afganistanissa sekä niihin liittyvää mahdollista tiedus-
telun epäonnistumista on ensin arvioitava Afganistaniin liittyvää ennakkovaroitusongel-
maa sekä indikaattoreita.  

Afganistanissa vuonna 2021 toimineiden länsimaiden ja etenkin Yhdysvaltojen 
kannalta oleellisin kysymys on ollut Ashraf Ghanin johtaman Afganistanin keskushallin-
non toimintakyky ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen kyky pitää hallussaan Afganista-
nin tärkeimmät kaupungit ja alueet. Kysymys voidaan myös kääntää seuraavasti: mikä 
on Talebanin kyky vallata uusia alueita ja jopa nousta valtaan Afganistanissa? Millä aika-
jänteellä tapahtumat mahdollisesti etenevät? On todennäköistä, että nämä kysymykset 
ovat olleet keskeisiä tietovaatimuksia Yhdysvaltojen tiedustelupalveluille. 
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KUVIO 2 Afganistanin I & W (Indications & Warning)-kaavio 

Käyttäen edellisen alaluvun Irak-esimerkin formaattia, Afganistanin ennakkovaroi-
tusongelma voidaan esittää esimerkiksi kuviossa 2 esitetyllä tavalla. Jatkumon toisessa 
päässä on vakaasti Kabulin hallinnon käsissä oleva Afganistan, jossa Taleban ei saavuta 
jalansijaa, ja toisessa päässä vuorostaan on hallinnon luhistuminen ja Talebanin valtaan-
nousu. Afganistanin tilanteen voidaan sanoa seilanneen tällä jatkumolla vaihtelevasti jo 
20 vuotta. 

Indikaattorien laatiminen epäsuotuisan tilannekehityksen jo tapahduttua on jälki-
viisautta, mutta Talebanin valtaannousua indikoivien tekijöiden arviointi on oleellista 
mietittäessä tiedustelun suoriutumista. Selkeimmät ja helpoimmin seurattavat indikaat-
torit liittyvät kineettiseen toimintaan ja voimasuhteiden muutoksiin. Tällaisia indikaat-
toreita ovat asevoimien joukkojen karkaamiset, kylien, kaupunkien ja rajanylityspaikko-
jen hallinta sekä asevoimien ja Talebanin väliset taistelut. 

Erityisen tärkeänä indikaattorina Afganistanin osalta voidaan pitää Talebanin val-
taaman kaluston määrää. Kesällä 2021 Taleban sai haltuunsa kiihtyvällä vauhdilla Afga-
nistanin asevoimien kalustoa. Esimerkiksi kesäkuun ensimmäisen kolmen viikon aikana 
asevoimat menettivät Talebanille muun muassa 348 ajoneuvoa, 4 helikopteria ja 11 tyk-
kiä (Oryx Blog). Toimintakuntoisen kaluston valtaaminen indikoi ennen kaikkea asevoi-
mien heikkoa taistelutahtoa, koska ainakin osan kalustosta voidaan olettaa joutuneen 
Talebanin haltuun ilman taisteluja. 

Tiedustelun tehtävä on tukea päätöksentekoa, ja päätöksiin liittyy usein aikakriit-
tisyys. Vuoden 2021 Afganistanissa länsimaiden päätöksenteon keskeiset ongelmat ovat 
olleet päätökset omien kansalaistensa ja maiden hyväksi työskennelleiden afgaanien 
evakuointien aloittamisesta. Tiedustelulta on erittäin todennäköisesti odotettu riittävää 
ennakkovaroitusta Kabulin hallinnon mahdollisesta kaatumisesta, jotta evakuoinnit voi-
taisiin aloittaa riittävän ajoissa ja hyvässä järjestyksessä. Tietoa on tarvittu myös mah-
dollisten lisäjoukkojen tarpeen määrittämiseen evakuointia suojaamaan. 
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Afganistanin ennakkovaroitusongelmaan yhdistyy strategisen ja taktisen ennakko-
varoituksen piirteitä. Afganistanin tilannekehityksen ennakointi on edellyttänyt laaja-
alaista yhteiskunnan, politiikan, aseellisen potentiaalin ja muiden tekijöiden seurantaa 
tehden siitä luonteeltaan strategista toimintaa. Elokuun 2021 tapahtumat etenivät kui-
tenkin niin nopeasti, että jossain vaiheessa tiedustelun antamat varoitukset ovat muut-
tuneet luonteeltaan taktiseksi ja aikajänteeltään hyvin lyhyttä aikaväliä kuvaaviksi. 

3.2.1 Indikaattori: Konfliktiyhteiskunnan qawm-malli 

Tutkimuksissa on osoitettu (Geller & Moss, 2007; Geller & Alam, 2010), että konfliktiyh-
teiskunnat toimivat omien sosiaalisten lakiensa mukaan, jotka ovat erillään yhteiskun-
nallisista laeista ja säännöistä. Erilaiset oikeusvaltioperiaatteita tukevat toimet ja aloit-
teet lisääntyivät Afganistanissa presidentti Barack Obaman hallinnon aikana. Kuitenkaan 
länsimaiset demokraattiset oikeusvaltioperiaatteet eivät tukeneet Talibanin vastaista 
taistelua, koska muutospyrkimyksillä olisi pitänyt olla tiiviimpi yhteys paikallisiin, usein 
keskushallinnosta riippumattomiin toimijoihin (Swenson, 2017). 

Konfliktiyhteiskunnilla on oma infrastruktuurinsa ja valtarakenteensa, jota sävyt-
tää anominen tila, jossa ”kaikki käy”. Anominen tila on ristiriitainen, yksilölle tyhjyyden, 
tarkoituksettomuuden ja merkityksettömyyden tunnetta luova eksistentiaalinen tyhjiö, 
jossa yksilöiden tarpeet ja toiveet eivät kohtaa yhteiskunnan vaatimuksia (Geller & 
Moss, 2007). Tämä tila luo kasvupohjaa yksilöiden, mutta myös yhteisöjen radikalisoitu-
miselle, ja yhteiskunnan sääntöjen vastaiselle toiminnalle tyhjiön täyttämiseksi. 

Gellerin ja Mossin mukaan (2007), anomiset tilat ovat laajemmin poliittisia tiloja, 
joista puuttuvat vahvat valtiolliset tai muut instituutiot, kuten valtion järjestäytyneen 
väkivallan monopoli, vakaat lait ja mm. omistusoikeuksien suoja. Epävakaissa olosuh-
teissa vain olosuhteisiin mukautuvat sidosryhmät voivat hallita. Konfliktiyhteiskunnissa 
hallitsevat useimmiten auktoriteetit, jotka alistavat hallittavia, ja jotka ylläpitävät val-
taansa sotilasorganisaatiossa. Nykyaikaisissa konfliktiympäristöissä valtaan hakeutuvien 
on saatava haltuun taloudellisia, materiaalisia ja sosiaalisia resursseja ja edelleen jaet-
tava niitä hallintavaltaansa tukevasti.  

Afganistanin tilanteeseen ja Talebanin hallinnon ja paikallisen väestön suhteeseen 
sopii ja on sopinut sinä aikana, kun maa on ollut valloitus ja sissisotien tilassa käsite ”pre-
bentialismi”, jolla viitataan “poliittiseen järjestelmään, jossa valitut virkamiehet ja halli-
tuksen virkamiehet (myös sotilaallinen organisaatio) kokevat olevansa oikeutettuja ot-
tamaan osansa valtion tuloista, jonka he siirtävät kannattajilleen, ns. rinnakkaisuskon-
nollisten ja etnisten ryhmiensä jäsenten hyväksi.” (Geller & Moss, 2007) 

Strategisesti Yhdysvallat, NATO ja läntiset demokratiat eivät ole olleet konfliktissa 
vain Talebania tai terrorismia vastaan, vaan vastassa on ollut kokonainen lukutaidotto-
man kriisiyhteiskunnan monimutkainen toimintaverkosto, joka toimii infrastruktuurin 
alla. UNESCO:n tilastoinstituutin mukaan maaliskuussa 2020 yli 10 miljoonaa nuorta ja 
aikuista Afganistanissa oli lukutaidottomia. 15–24-vuotiaiden nuorten lukutaitoaste oli 
65 prosenttia. Miesten lukutaitoaste oli 55 prosenttia; naisten 29,8 prosenttia (UIL, 
2020). 
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KUVIO 3  QAWM-malli (Geller & Moss, 2007) 

Taleban on kiinteä osa Afganistanin qawm-mallin mukaista toimintaverkostoa, 
jota Geller, Moss ja Alam kuvaavat tutkimuksissaan (Geller & Moss, 2007; Geller & Alam, 
2010). Tapaustutkimukseen perustuva qawm-malli on esitetty kuviossa 3 (Geller & 
Moss, 2007, alkuperäinen kuvio kts. liite 1). Se on syvässä ristiriidassa länsimaisen de-
mokratiajärjestelmän kanssa, jota länsivallat ovat yrittäneet saada toimimaan qawm-
mallin mukaisen toimintakulttuurin päällä. Talibanin valtaannousu ja hallinnon romah-
taminen voi olla epäonnistuminen strategisessa tiedustelussa, jos qawm-mallin mukai-
sen toimintaverkoston vaikutusta afgaanien, niin siviilien kuin sotilaallisten toimijoiden, 
lojaaliuteen keskushallintoa kohtaan ei ole otettu pitkässä linjassa riittävällä laajuudella 
ja seurannalla huomioon.  

Kansainvälisen turvallisuuden, demokratisoitumisen ja valtion konfliktien jälkeisen 
jälleenrakentamisen asiantuntijan, tutkija Geoffrey Swensonin mukaan ongelma oli tie-
dossa jo 2009 ja Yhdysvaltain poliittinen retoriikka alkoi muuttua. Toiminta oikeusvaltio-
mallin edistämiseksi Afganistanissa oli törmännyt keskushallinnon toimijoiden ristiriitai-
seen haluun tehdä oikeushallintoon haluttuja muutoksia ja samaan aikaa haluttomuu-
teen itse noudattaa niitä. (Swenson, 2017) 

On mahdollista, että länsimaiden strategisiin päätöksiin on vaikuttanut pitkäaikai-
nen ajatusvirhe, että jonkin uuden, länsimaisen ajattelun mukaan toimivan demokraat-
tisen oikeusjärjestelmän tuominen qawm-mallin mukaisen toimintaverkoston päälle 
voisi muuttaa infrastruktuurin alla vaikuttavaa perustaa. Sen sijaan että afganistanilaiset 
olisivat muuttaneet omaa toimintamalliaan, kriisiyhteiskunnan toimintakulttuuri hyö-
dynsi länsivaltojen tuomaa varallisuutta, jonka se imi itseensä, mikä edelleen vahvisti 
qawm-mallin mukaista toimintaa. Länsivaltojen rahoitus on lisännyt Talebanin valtaa, 
koska Taleban kuuluu oleellisesti paikallisten toimijoiden toimintakulttuurin sisälle. Ta-
lebanit suojelevat oopiumin viljelijöitä ja huumekauppaa ja saavat vastineeksi varoja 
asehankintoihin sekä lojaaliutta, joka tosin on voimakkaasti jakautunutta.  

Qawm-malli koostuu kymmenestä toimijatyypistä: poliitikot, uskonnolliset johta-
jat, komentajat, liikemiehet, soturit, siviilit, maanviljelijät, huumeviljelijät, 
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järjestäytyneet rikolliset ja huumekauppiaat. Näistä jokaisella on oma roolinsa, mutta 
sama henkilö voi ilman ristiriitaa olla yhtä aikaa komentaja, huumekauppias ja uskon-
nollinen johtaja. (Geller & Moss, 2007) 

Onko mahdollista, että länsimainen strateginen tiedustelu sokeutui ja tuomitsi en-
nakkoon paikallisen toimintakulttuurin, koska se ei sopinut demokraattiseen ja länsimai-
seen ajatteluun?  Asetelman arvioinnissa tulee huomioida, että qawm-mallin mukainen 
toimintaverkosto on syntynyt kriisiyhteiskuntaan, eikä se ehkä ole ideaali rakenne, 
mutta se voi toimia väestölle ja toimijoille kuin pelastusrenkaana humanitaarisessa krii-
sissä yli 20 vuotta kestäneiden sotien ja väkivallan keskellä.  

Gellerin ja Mossin mukaan qawm -mallissa yksilön toiminta yksin tai erillään 
muista toimijoista ei onnistu, vaikka toimijat olisivat yksilöinä toiminnaltaan vahvoja. Yh-
teisön säännöillä toimimisen lisäksi toimijoiden tulee jatkuvasti hakea uusia tilaisuuksia 
liittyä yhteen muiden voimakkaiksi ja voittajiksi osoittautuvien toimijoiden kanssa 
omaksi parhaakseen. (Geller & Moss, 2007.) Tämä mekanismi voi olla Talebanin nopean 
etenemisen osasyy. Paikalliset toimijat ehkä vaihtoivat puolta ja lojaliteettia nopeastikin 
omaa etuaan ajaen. Logiikka on silloin ollut se, että toimijoiden kannattaa liittoutua aina 
voittavan osapuolen kanssa toimijan omaa etua ajatellen.  

Taleban oli varma sotilaallisesta voitostaan mikä mainittiin vuotuisessa Yhdysval-
tojen kansallisen tiedustelupalvelun uhka-arviossa huhtikuussa 2021 (Mazzetti, Barnes, 
Goldman, 2021). Perustuiko Talebanin voitonvarmuus ruohonjuuritason ymmärrykseen 
qawm-mallin kuvaamasta kulloinkin voittavaa osapuolta suosivasta verkostosta? Tie-
dustelun näkökulmasta aikaikkuna tilannekuvan muutoksille avautuisi ja sulkeutuisi 
qawm-mallin näkökulmasta nopeasti, kuten ehkä tapahtui Talebanin edetessä kesällä 
2021. Se tarkoittaisi, että paikallisen väestön ja toimijoiden tukea kulloisellekin sodan 
osapuolelle on ollut taktisesti vaikea ennakoida.  

Qawm-mallin logiikalla ennustaen, mikä tahansa taho, joka on tulevaisuudessa 
voittoisa ja turvaa afgaanien elinmahdollisuuksia parhaiten, saa paikallisen väestön 
tuen. Talebanin valtaannousu saattaa siksi olla yhtä väliaikaista kuin sitä edeltäneiden 
hallintojen valta-aika. 

3.2.2 Indikaattori: Taleban toimii osana qawm-järjestelmää  

Oopiumin viljely ja huumeiden jalostus elinkeinona on osoittautunut afgaaneille viljan 
viljelyä tuottoisammaksi. Sen seurauksena paikallisen väestön tukea on siirtynyt heimo-
johtajien sijaan tahoille, kuten Talebaneille, jotka kykenevät turvaamaan oopiumin vil-
jelyä, huumeiden jalostusta laitoksissa ja huumeiden kuljetusta ostajille virallisia ja ei-
virallisia rajanylityspaikkoja käyttäen. Kaikki eri tahojen yritykset rajoittaa oopiuminvil-
jelyä Afganistanissa ovat epäonnistuneet. Vrt. 2002 Britannian “A compensated eradi-
cation program” tai Yhdysvaltain yritykset tuhota viljelmiä 2004–2005. (Felbab-Brown, 
Sept, 2021)  

Kuviossa 4 esitettyyn karttagrafiikkaan on lisätty alueittainen järjestys, jossa Tale-
ban eteni Kabuliin 6.-15.8.2021. Valtaannousuun johtanut eteneminen näyttää lähte-
neen liikkeelle sellaisten alueiden kautta, joilla on huumeiden jalostuslaitoksia ja oo-
piumviljelmiä. Taleban, ideologiansa vastaisesti mutta historiasta oppineena, turvaa nii-
den toimintaa (Felbab-Brown, Sept, 2021). Huumelaboratorioiden ja huumemarkettien 
sijainnit ovat vuodelta 2008. (Grafiikan pohjana käytettyjen karttojen tiedot liitteessä 1)  
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KUVIO 4  Talebanin etenemisjärjestys alueittain 

3.3 Päättäjien ja tiedustelupalveluiden tilannekuva 

3.3.1 Afganistanin sota Yhdysvaltojen neljän eri presidentin taakkana 

Yhdysvaltojen pisintä sotaa Afganistanissa on käyty Yhdysvaltojen neljän eri presidentin 
aikana. Kahdeksan vuotta kestäneen presidenttikauden aikana George W. Bush aloitti 
sodan Afganistanissa 2001 ja suurimpien taisteluiden hiljentyessä kolme vuotta myö-
hemmin fokus siirtyi länsimaisen poliittisen systeemin rakentamiseen ja jälleenraken-
nukseen. Bushin siirtäessä päätöksen sodan päättämisestä seuraavalle presidentille 
vuonna 2009, oli Afganistanissa 30,000 Yhdysvaltain sotilasta. (CNN, 2021, B.)  

Presidenttiehdokkaana Barack Obama toi esille, että presidenttinä keskittyisi Af-
ganistanin tilanteeseen ja lisäisi joukkojen määrää. Obama näki turvallisuustilanteen Af-
ganistanissa olevan heikkenevä, eikä Osama Bin Ladenia ollut saatu kiinni. (New York 
Times, 2008, A; B). Kenraalien tuella Obama lisäsi Yhdysvaltalaisten joukkojen määrää 
kymmenillä tuhansilla, mutta samaan aikaan asetti sodan päättymään vuonna 2011. Elo-
kuussa 2010 yhdysvaltalaisten joukkojen määrä oli 100,000 sotilasta. Yksi Afganistanin 
sodan tavoitteista saavutettiin, kun Osama Bin Laden tapettiin toukokuussa 2011. Pian 
tämän jälkeen Obama julkisti, että vuonna 2014 joukot kotiutettaisiin ja vastuu Afganis-
tanin turvallisuudesta siirtyisi afgaaneille. Yhdysvaltain sotilaiden määrä laski, mutta so-
taa ei saatu päätökseen seuraavien vuosien aikana. Hieman ennen presidenttikauden 
loppua Obama julkisti, ettei täydellistä vetäytymistä voida tehdä ennen kuin turvalli-
suustilanne antaa myöten ja näin ollen noin 10,000 sotilasta jäi edelleen Afganistaniin. 
Lopulta Afganistanin sota siirtyi Donald Trumpille, jonka nelivuotinen toimikausi alkoi 
2017 vuoden alussa. (CNN, 2021, B.) 

Jo ennen presidenttiehdokkuuttaan Donald Trump oli kritisoinut Afganistanin so-
taa ja liputtanut joukkojen kotiuttamisen puolesta vuosien ajan (ABC News, 2017, A). 
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Presidentiksi tultuaan hän joutui kuitenkin myöntämään elokuussa 2017, että olosuh-
teet Afganistanissa eivät anna mahdollisuutta vetäytymiselle. Trump totesi vetäytymi-
sen johtavan tyhjiöön, jonka terroristit täyttäisivät. (CNN, 2017) Tästä huolimatta rau-
hanneuvottelut aloitettiin Yhdysvaltojen ja Talebanin välillä vuotta myöhemmin. Kun 
rauhansopimus saatiin solmittua helmikuussa 2020, siinä luvattiin kansainvälisten jouk-
kojen poistuvan Afganistanista viimeistään toukokuun 2021 aikana (U.S. Department of 
State, 2020). Näin ollen päätös Afganistanin sodasta siirtyi neljännelle presidentille.  

Obaman varapresidenttinä ollessaan Joe Biden vastusti vuoden 2009 lisäjoukkojen 
lähettämistä. Ylipäätään Biden olisi halunnut lopettaa nopeasti sodankäynnin Afganista-
nissa. (The Intercept, 2021.) Trumpin rauhansopimuksessa asettama toukokuun 2021 
takaraja lähestyi, ja Biden joutui valinnan eteen; sodan jatkaminen ja mahdollisesti jouk-
kojen lisääminen vai joukkojen pois vetäminen. Päätöksen vaikeutta lisäsi Talebanin uh-
kaus, että rauhansopimuksen vetäytymisaikataulun rikkominen olisi johtanut väkivaltai-
suuksiin. Huhtikuussa 2021 Biden päätti vetää joukot pois Afganistanista saman vuoden 
syyskuuhun mennessä. Biden perusteli vetäytymispäätöstään sillä, että Yhdysvallat saa-
vutti sen, mihin sodalla Afganistanissa pyrittiin. Osama bin Laden oli tapettu ja Al Qaidan 
valta heikentynyt. Tämän jälkeen Yhdysvaltojen tavoitteet eivät olleet selvät, vaikka ter-
rorismin uhka maassa oli noussut. Samalla 20-vuotisen Afganistanin sodan aikana terro-
rismin uhka maailmalla oli hajaantunut Aasiaan, Lähi-itään, Afrikkaan ja Eurooppaan 
useiden eri toimijoiden johdosta. Vaikka huhtikuussa tilanne ei ollut ideaali vetäytymi-
selle, Biden ei nähnyt sen olevan oikeutus joukkojen pitämiselle Afganistanissa. Biden 
toi esille puheessaan, että Talebania vastaan sotimisen sijaan Yhdysvallat keskittyy 
useita muita uhkia vastaan, joita olivat terrorismin lisäksi kasvanut Kiinan kilpailukyky ja 
kyberuhat. (The White House, 2021, A.) 

Tiedusteluyhteisö oli varoittanut Bidenia Afganistanin hallinnon romahtamisesta 
Yhdysvaltojen joukkojen poistumiseen jälkeen. Kesällä Taleban eteni maakunnissa no-
peasti, mikä tuli heille itselleenkin yllätyksenä (NBC, 2021). Kuitenkin vielä heinäkuussa 
Biden piti Talebanin valtaannousua epätodennäköisenä (The White House, 2021, B). 
Kuukautta myöhemmin Biden puolusteli vetäytymispäätöstään sillä, että vuosi tai viisi 
vuotta lisää Yhdysvaltojen läsnäoloa ei olisi tehnyt vaikutusta, mikäli Afganistanin tur-
vallisuusjoukot eivät pysty tai halua puolustaa maataan. (The White house, 2021, C.) 
Maailmalla Bidenia kritisoitiin siitä, ettei Yhdysvallat ottanut NATO-kumppaneita mu-
kaan päätöksentekoon. NATO:n pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan eurooppalaisia 
kumppaneita olisi konsultoitu asiassa, mutta lopulta jokainen maa teki omat päätök-
sensä joukkojen lähettämisestä. (Politico, 2021) 

3.3.2 Tiedustelupalveluiden rooli tilannekuvan muodostajina 

Yhdysvaltalaiset tiedustelupalvelut olivat eri mieltä siitä, kauanko Taleban pystytään pi-
tämään poissa vallasta. Kukaan ei osannut ennustaa Talebanin valtaavan pääkaupungin 
vielä Yhdysvaltojen joukkojen ollessa läsnä. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun 
(CIA) ja asevoimien tiedusteluorganisaation (DIA) tiedustelutiedot erosivat osittain toi-
sistaan erilaisten tehtävien vuoksi. CIA:n arvioinnit keskittyivät enemmän vetäytymisen 
pitkäaikaisiin ja poliittisiin vaikutuksiin, kun taas Pentagonia palveleva DIA keskittyi soti-
lastiedusteluun ja taktiseen arviointiin. (Wall Street Journal, 2021.) 

CIA varoitti johdonmukaisesti Afganistanin hallinnon mahdollisesta romahtami-
sesta Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen. Trumpin hallinnon aikana CIA ennusti kolme 
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erilaista skenaariota vetäytymisen jälkeiselle Afganistanille: 1)”varuskuntavaltio”, jossa 
presidentti Ashraf Ghanin armeija hallitsee Kabulia ja sen ympäristöä, 2) jaettu maa, 
jossa hallinto ja Taleban hallitsevat osia Afganistanista tai 3) täydellinen Talebanin val-
taus. Vaikka tiedusteluyhteisön arviot eivät olleet täysin yksimielisiä, käytettiin raport-
teja vetäytymis- ja evakuointisuunnitelmissa. Oletus siitä, että Afganistanin turvallisuus-
joukot ja hallitus pystyisivät pitämään asemansa, oli merkityksellistä vetäytymissuunni-
telmien näkökulmasta. Näissä Yhdysvaltain sotajoukot olisivat jättäneet jälkeensä toimi-
van suurlähetystön, jossa olisi jatkettu viisumien ja muun tuen antamista viikkoja tai 
kuukausia. (Wall Street Journal, 2021.) 

Kesällä DIA arvioi tilannetta samansuuntaisesti kuin CIA. Afganistanin turvallisuus-
joukot pystyisivät pitämään Kabulin hallussa, vaikka joukot menettäisivät keskeiset maa-
kunnat ja Taleban jatkaisi maaseutualueiden eristämistä. Huhtikuussa 2021 DIA arvioi 
Afganistanin hallinnon romahtamisen mahdollisuudesta. Muutama kuukausi myöhem-
min DIA raportoi Afganistanin varapresidentin ja ulkoministerin näkemyksen, että maan 
hallinto tulee kaatumaan syys-lokakuussa. (Wall Street Journal, 2021.) 

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön huhtikuussa julkaiseman vuosittaisen uhka-arvion 
julkisessa osuudessa Talebanin nähtiin saavuttavan voittoja taistelukentillä ja olevan 
varma sodan voittamisesta. Mikäli koalitiojoukot vetäytyisivät, kamppailisivat Afganis-
tanin turvallisuusjoukot pitääkseen Talebanin loitolla. Suurien kaupunkien ja muiden tu-
kikohtien puolustaminen sitoisi kuitenkin joukkoja, estäen alueiden takaisin valtaamisen 
ja takaisin vallattujen alueiden puolustamisen. (Office of the Director of National Intelli-
gence, 2021.) 

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Kenraali Mark Milleyn mukaan kukaan ei 
osannut arvata turvallisuusjoukkojen ja hallinnon romahtamista vain 11 päivässä. Tie-
dustelutiedot osoittivat selvästi, että useat skenaariot olivat mahdollisia. Näistä yksi oli 
Talebanin valtaannousu ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen sekä hallinnon romahta-
minen. Toinen arvio oli sisällissota ja kolmas neuvoteltu ratkaisu. Ennusteiden aikaulot-
tuvuus vaihteli viikoista, kuukausiin ja jopa vuosiin Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen. 
(Business Insider, 2021.) Kun mediassa alkoi spekulaatio tiedustelun epäonnistumista, 
tiedusteluorganisaation johtajat ryhtyivät puolustelemaan työtään. CIA:n johtaja Wil-
liam Burns myönsi kuitenkin tilanteen edenneen odotettua nopeammin. Joka tapauk-
sessa tiedusteluraportit antoivat huolestuttavan kuvan Afganistanin tulevaisuudesta.  
Tiedustelupalvelujen kyky seurata sodan kulkua Kabulin ulkopuolella heikkeni nopeasti, 
kun Yhdysvaltain joukot alkoivat vetäytyä Afganistanista Trumpin johdolla. (Wall Street 
Journal, 2021.)  

Tiedustelun raakatiedon keräämisessä tapahtui muutos vuoden 2019 kesästä läh-
tien. NATO:n Resolute Support (RS) operaation tiedusteluyksikön johdossa nähtiin, 
kuinka yhdysvaltalaisten tiedusteluorganisaatioiden läsnäolo alueella väheni merkittä-
västi vuoden aikana. CIA lakkasi tekemästä aluekohtaista arviointia, joka tehtiin aikai-
semmin vuosittain.  Samaan aikaan RS-operaation koalitiojoukkojen vetäytyessä tuki-
kohdista, tiedonhankintaa oli hankalampi toteuttaa maakunnissa. (War on The Rocks, 
2021.)   

NATO:n RS operaatioon osallistuneiden maiden näkemykset Afganistanin tilan-
teen kehittymisestä olivat poikkeuksetta lähes samanlaiset. Tiedustelutietoa jaettiin niin 
operaatiossa kuin myös muissa kansainvälisissä tiedusteluyhteistyökanavissa. Uuden-
Seelannin asevoimien komentajan mukaan 5-Eyes tiedusteluyhteisön (liite 2) jäsenmaat 
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eivät osanneet aavistaa Afganistanin armeijan täydellistä romahdusta. 5-Eyes tieduste-
luyhteisössä tiedustelutietoa jaettiin jäsenmaille päivittäin ja vielä elokuun 8. päivä jae-
tussa raportissa Afganistanin ei nähty romahtavan vielä 60–90 päivään, vaikka kaikki me-
nisi pahimman ennusteen mukaisesti. Tiedusteluyhteisössä uskottiin vuosikausia koulu-
tetun ja varustellun Afganistanin armeijan kykyyn toimia Talebania vastaan. (NZHERALD, 
2021.) Australialle Afganistanin tilanteen nopea muuttuminen tuli samoin yllätyksenä, 
vaikka maa sulki Kabulin suurlähetystönsä jo toukokuussa. Suurlähetystön sulkemista 
perusteltiin sillä, että NATO:n koalitiojoukkojen vetäytymisen arvioitiin johtavan epävar-
maan turvallisuustilanteeseen. (SMH, 2021; Australian Prime Minister, 2021.) Iso-Britan-
nian asevoimien komentajan mukaan monissa ennusteissa Afganistanin ei nähty kestä-
vän vuoden loppuun asti, mutta silti Talebanin valtaannousun nopeus yllätti. Sotilastie-
dustelun lisäksi Iso-Britannian hallitus sai tiedustelutietoa myös muista lähteistä, jotka 
vaikuttivat tilanteen arviointiin. (BBC, 2021) 

Evakuoinneissa Ranskalla oli poikkeuksellinen lähestymistapa, sillä se aloitti en-
simmäisenä maana kansalaistensa ja yhteistyökumppanien evakuoinnit toukokuussa 
2021. Maan analyytikoiden mukaan Ranskalla oli käytettävissä sama tiedustelutieto kuin 
muilla mailla, mutta ilmeisesti tiedusteluanalyysin arviot Yhdysvaltojen vetäytymisen 
seurauksista poikkesivat muista. Evakuointeihin johtaneet uhka-arviot pystyttiin teke-
mään objektiivisemmin, sillä Ranska ei ollut yhtä tiiviisti sitoutunut maahan ja sen kehi-
tykseen kuin Yhdysvallat. (Financial Times, 2021) Ranskan erilaisesta uhka-arvioista huo-
limatta koko maailma yllättyi siitä, miten nopeasti Taleban eteni Afganistanissa ja kuinka 
Ashraf Ghanin hallinto ja armeija luhistui lopulta vain muutamissa viikoissa.  

3.4 Afganistanin hallinnon luhistuminen ja länsimaiden hätäevakuointi elokuussa 
2021 

3.4.1 Mitä evakuointitoimenpiteet kertovat tiedustelusta? 

Eri kansallisuuksien toteuttamat evakuointitoimenpiteet ovat konkreettisia toimenpi-
teitä, jotka sekä heijastelevat voimakkaasti käytössä ollutta arviota tilanteen kehittymi-
sestä että joista on myös löydettävissä runsaasti tietoa julkisten lähteiden perusteella. 
Toisaalta eri kansallisuuksien omissa evakuointioperaatioissaan ilmenneitä eroja tarkas-
telemalla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millainen tilannekuva ja millaisia arvioita 
kullakin maalla on ollut käytössään. 

Tarkastelun rajaamiseksi evakuointitoimenpiteiden tarkastelu kohdistettiin erityi-
sesti 5-Eyes-maihin, jotka vaihtoivat keskenään eniten tiedustelutietoa Afganistanissa. 
Suomi toimii tässä case-tarkastelussa hyvänä vertailumaana, sillä se sijoittuu Afganista-
nin tiedusteluyhteistyössä uloimmalle kehälle (Liite 2) (The Intercept, 2009). Tämän li-
säksi Suomen toimet ovat tietysti kansallisesti kiinnostava aspekti.  

3.4.2 Evakuointitoimenpiteiden kulku 

Useat maat alkoivat evakuoida omaa siviilihenkilöstöään sekä itselleen työskennelleitä 
afgaaneja kevään ja kesän 2021 aikana. Mm. Yhdysvaltojen Operation Allies Refuge alkoi 
heinäkuussa ja ensimmäiset 200 afgaania saapuivat Yhdysvaltoihin 30.7. (Landay, 2021). 
Ranska, jonka evakuointeja on pidetty esimerkkinä onnistuneista toimenpiteistä, aloitti 
omat evakuointinsa jo toukokuun 10. päivä (Heath, 2021). 
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Talebanin nopean etenemisen seurauksena yleinen turvallisuustilanne Afganista-
nissa kuitenkin heikkeni elokuussa nopeasti, ja Kabulin lentokentästä tuli ainoa turvalli-
nen kulkuväylä ulos Afganistanista. Yhdysvaltojen Kabulin suurlähetystöä alettiin evaku-
oida helikoptereilla 13.8. Talebanin saavutettua Kabulin (The Associated Press, 2021). 

Yhdysvallat lähetti 12.8. 3000 henkilön lisäjoukot evakuointeja varten ja myöhem-
min 1000 henkilöä lisää. Iso-Britannia vahvisti läsnäoloaan 1000 sotilaalla Kabulin lento-
kentän turvaamiseksi. Myös muut kansallisuudet, mm. Kanada, Saksa ja Tanska päättivät 
nopeasti lähettää alueelle omia suojausjoukkojaan omien evakuointitoimiensa mahdol-
listamiseksi, useassa tapauksessa erikoisjoukkoja. (Macias, 2021; Schnell 2021; Wright 
& Bowden, 2021; Huusko & Halminen, 2021). Afganistanin presidentti Ashraf Ghani pa-
keni maasta Venäjän suurlähetystön antaman tiedon mukaan 16.8. mukanaan neljä au-
toa ja helikopteri täynnä käteistä rahaa (Muhonen, 2021). 

Kabulin lentokentältä toteutetuista evakuointilennoista muodostui nopeasti yksi 
historian suurimmista ilmasilloista, ja mm. Yhdysvallat joutui tukeutumaan lyhyellä ai-
kataululla kaupallisiin amerikkalaisiin lentoyhtiöihin saadakseen omat evakuointilen-
tonsa toteutettua (Kaufman, Liebermann, Stracqualursi, & Benveniste, 2021). Kansain-
väliset evakuointitoimet Kabulin lentokentällä päättyivät 31.8.2021. Yhdysvaltain vii-
meisten joukkojen poistuttua maasta noin 20 vuotta kestäneiden sotatoimien jälkeen 
(Gaouette ym. 2021). Evakuointitoimia häiritsi yleisesti ottaen kaoottisen toimintaym-
päristön lisäksi Isis-K:n lentokentälle tekemä itsemurhaisku, jossa kuoli yli sata ihmistä 
(Konttinen, Manner, & Teittinen, 2021).  

3.4.3 Suomen evakuointitoimenpiteet 

Suomen suurlähetystö Kabulissa oli 13.8. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan auki tois-
taiseksi (Huusko & Halminen, 2021). Elokuun 18. päivä ulkoministeri Pekka Haavisto il-
moitti, että kaksi virkamiestä on matkalla järjestämään evakuointeja (Nalbantoglu & 
Ilkka, 2021). Eduskunta käsitteli sotilaiden lähettämistä Afganistaniin 20.8.2021, ja pre-
sidentti Sauli Niinistö teki päätöksen sotilaiden lähettämisestä. Suomalainen suojaus-
joukko lähti kohti Kabulia vielä samana iltana Utin lentokentältä. (Keski-Heikkilä, Nalban-
toglu & Lehtinen, 2021).  

Suojausjoukko saapui Kabuliin 21.8. (Helsingin Sanomat, 2021). Suomi evakuoi 
noin kymmenen päivää kestäneen evakuointioperaation aikana yli 400 ihmistä, joista 
noin 60 oli saatu evakuoitua ennen suojausjoukon saapumista (Teittinen, 2021). Suoma-
laisten evakuointihenkilöstö poistui Kabulin lentokentältä 26.8.2021 hieman lentoken-
tälle tehdyn pommi-iskun jälkeen (Konttinen, Manner, & Teittinen, 2021). 

3.4.4 Tiedusteluun liittyviä havaintoja ja johtopäätöksiä 

Evakuointioperaation perusteella vaikuttaa selvältä, että tilanteen kehittyminen yllätti 
länsimaat niin pahasti, ettei Talebanin valtaannousun nopeuteen ollut valmistauduttu 
edes riittävillä varasuunnitelmilla. Myös 5-Eyes maista annetut julkilausumat evakuoin-
tien aikataulutuksesta ja toteutuksesta tukevat käsitystä siitä, ettei Talebanin valtaan-
nousun nopeuteen osattu varautua. ”Kansainvälinen yhteisö oli yllättynyt Talebanin val-
taannousun nopeudesta,” totesi mm. kanadalainen kenraalimajuri David Fraser (Gollom, 
2021). 

Esimerkiksi Uusi-Seelanti lähetti sotilaskoneita evakuointioperaation tukemiseksi 
vasta 19.8., kun Suomen suojausjoukko lähti 20.8. (Sachdeva, 2021; Keski-Heikkilä ym., 
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2021). On totta, että Suomen toimet olivat hitaammat kuin yhdenkään 5-Eyes-maan, 
mutta eivät kuitenkaan niin merkittävästi hitaammat, että erojen voitaisiin selvästi olet-
taa johtuvan saadusta tiedustelutiedosta. Myös 5-Eyes-maiden toimissa ja niiden aikau-
tuksissa oli selkeitä eroja, jotka kertonevat osaltaan siitä, ettei tiedustelu tee päätöksiä. 
Sen sijaan kansallisten erojen mahdollisina selittäjänä voidaan pitää mm. eroja kansalli-
sessa poliittisessa päätöksenteossa, sotilaallisessa läsnäolossa Afganistanissa, sotilaalli-
sessa valmiudessa kotimaassa sekä evakuoitavan joukon suuruusluokassa. 

Eräs selkeä viite tilanteen yllättävyydestä on myös se, että useat kansallisuudet 
käyttivät evakuointioperaatioidensa tukemiseen erikoisjoukkoja. Todennäköisiä syitä 
erikoisjoukkojen laajalle käytölle ovat mm. hyvä toimintavalmius sekä kyky tuottaa itse 
tiedustelutietoa oman toiminnan tueksi. Toisaalta evakuointioperaation onnistumista 
niinkin hyvin kaiken kaaoksen keskellä voidaan pitää merkkinä tiedustelun onnistumi-
sesta operatiivis-taktisella tasolla. Suomalaisten erikoisjoukkojen lähettäminen on, an-
nettujen lausuntojenkin perusteella, ollut aivan oleellinen menestystekijä siinä, että 
Suomen evakuointioperaatio onnistui (Teittinen, 2021).  

Evakuointioperaatiota tarkastelemalla päästään myös johtopäätökseen, että si-
viili- ja sotilashallinnon raja-aidat vaikuttivat mahdollisesti lopputulokseen. Esimerkiksi 
Suomen osalta suurlähetystön ja afgaanisiviilien evakuoimisesta vastasi Ulkoministeriö. 
Suuri osa Afganistanin turvallisuuskehitykseen liittyvästä tiedustelutiedosta taasen on 
oletettavasti tullut kansainvälisen sotilastiedusteluyhteistyön kautta. Selvitettäväksi jat-
kotutkimuksen kysymykseksi jääkin, että kuinka aktiivisesti tuota tietoa on voitu ja ha-
luttu käyttää Ulkoministeriössä. Myöskin Puolustusministeriölle esitetty tukipyyntö suo-
jausjoukon saamisesta näyttäisi tulleen varsin myöhään. Siksi oleelliseksi ja mielenkiin-
toiseksi kysymykseksi muodostuukin, kuinka paljon eri ministeriöiden väliset raja-aidat 
vaikuttivat evakuointioperaation onnistumiseen niin Suomen kuin muidenkin maiden 
osalta. 

4 Johtopäätökset 

4.1 Tiedustelun epäonnistuminen? 

Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö ja päätöksentekijät ovat tämän tarkastelun perusteella 
todennäköisesti pitäneet Kabulin hallinnon luhistumista ja Talebanin valtaannousua 
vääjäämättömänä. 5WH-formaattia mukaillen epävarmuus on liittynyt ennen kaikkea 
“When”-tekijään, eli milloin valtaannousu tapahtuisi. Tiedusteluyhteisöltä on näin ollen 
todennäköisesti odotettu ennakkovaroitusta, jonka pohjalta tarvittavat evakuointitoi-
menpiteet olisi voitu aloittaa ajoissa.  

Yhdysvaltalaisten päättäjien lausuntojen perusteella Yhdysvaltojen tiedusteluyh-
teisö ei ole halunnut tai pystynyt antamaan tarkkaa ajallista arviota hallinnon luhistumi-
sesta. Tämä voi johtua siitä, että nopea tilannekehitys tuli aidosti yllätyksenä myös tie-
dustelulle. Syynä yllättymiselle on voinut olla mahdollisesti myös tiedustelupalveluiden 
varovaisuus ja haluttomuus sitoa arvioitaan tiettyyn päivämäärään.  

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tiedustelun arviot olivat synkkiä jo keväällä 
ja synkkenivät kesän kuluessa, mutta julkisuuteen annettujen lausuntojen perusteella 
hallinnon mahdollisen kaatumisen arvioitiin olevan ainakin kuukausien päässä. On mah-
dollista, että tiedustelun raporteissaan käyttämä kieli tai raporttien sävy eivät 
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välittäneet tilanteen vakavuutta ja kiireellisyyttä päätöksentekijöille. Kuten aikaisemmin 
todettiin, varoitusta ei ole olemassa ennen kuin se on toimitettu päätöksentekijälle ja 
tämä ymmärtää tulleensa varoitetuksi. 

Kabulin keskushallinnon ja asevoimien täydellinen luhistuminen hieman yli vii-
kossa vaikutti tulleen aidosti yllätyksenä kaikille osapuolille, ehkä Talebania lukematta. 
Se oli valmistautunut ylläpitämään nopeaa operaatiotempoa ja vahvistamaan saa-
maansa menestystä määrätietoisesti. Paperilla 300 000 sotilaan vahvuisten, länsimai-
sella aseistuksella, ajoneuvoilla ja helikoptereilla varustettujen turvallisuusjoukkojen 
olisi pitänyt perinteisen voimasuhteiden vertailun perusteella pystyä pitämään tärkeim-
mät kaupungit hallussaan miesmäärältään ja kalustoltaan alivoimaista Talebania vas-
taan.  

Taistelutahdon merkitystä ja Afganistanin kulttuurisia tekijöitä ei todennäköisesti 
ole huomioitu arvioissa riittävästi. Afganistanin asevoimien huono taistelutahto, vähäi-
nen uskollisuus korruptoitunutta keskushallintoa kohtaan sekä vääjäämättömäksi ko-
ettu Talebanin voitto ovat aiheuttaneet niiden taistelukyvyn lähes täydellisen lamaan-
tumisen ja henkilöstön joukkokarkaamisen, joka on alettuaan kiihtynyt eksponentiaali-
sesti. Tämä mahdollisti Talebanin salamannopean valloituksen tilanteessa, jossa sen ei 
olisi pitänyt saavuttaa ainakaan näin nopeaa menestystä. Tämän lumipalloefektin uhka-
potentiaalin tunnistamattomuutta voidaan pitää ainakin osittaisena tiedustelun epäon-
nistumisena, jonka seurauksena ennakkovaroitusta elokuun tapahtumista ei saatu 
ajoissa.  

4.2 Päätöksenteon ja strategian epäonnistuminen? 

Onnistunein tai epäonnistuneinkaan tiedustelu ei kykene voittamaan, saati häviämään 
taistelua tai sotaa yksinään. Suurin vastuu niin menestyksestä kuin tappioista lepää stra-
tegiasta vastaavalla ylimmällä poliittisella ja sotilaallisella johdolla. Afganistanin sodan 
viimeisten vaiheiden määritteleminen tiedustelun epäonnistumiseksi olisikin karkea yk-
sinkertaistus. Elokuun 2021 tapahtumat olivat monella tapaa edellisen 20 vuoden aikais-
ten päätösten seurausta. 

Tiedustelu valikoituu helposti syntipukiksi epäpoliittisuutensa ja matalan julkisen 
profiilinsa vuoksi. Poliitikkojen kannalta on helpompi syyttää epäonnistuneesta toimin-
nasta huonoja tiedustelutietoja, kuin myöntää oma epäonnistumisensa päätöksente-
ossa. Yhdysvaltojen presidentin, ulkoministerin ja puolustusministerin lausuntoihin riit-
tämättömistä tiedustelutiedoista Afganistanin tapahtumiin liittyen onkin suhtauduttava 
varauksella. 

Yhdysvallat on ollut päätöksenteon kannalta todella vaikeassa asemassa Afganis-
tanissa. Evakuointien aloittamista viivytti todennäköisesti perusteltu käsitys siitä, että 
Yhdysvaltain aloittama omien kansalaistensa evakuointi olisi nähty lopullisena merkkinä 
tappion myöntämisestä, mikä olisi entisestään kiihdyttänyt hallinnon ja turvallisuusjouk-
kojen romahdusta. 

Yhdysvaltain 20 vuoden valtava rahallinen ja inhimillinen panostus Afganistaniin 
on mahdollisesti vaikuttanut maan tiedusteluyhteisön ja päätöksentekijöiden kykyyn ar-
vioida tilannetta objektiivisesti. Tähän viittaa muun muassa Ranskan toukokuussa aloit-
tama työntekijöidensä evakuointi sekä Australian lähetystön sulkeminen toukokuussa. 
Saman tiedustelutiedon perusteella on tehty eriäviä analyysejä tilanteesta. 
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4.3 Luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimus 

Raportin tiedonhankinta tiedustelun toiminnasta perustuu julkisiin avoimiin lähteisiin 
sekä mediassa julkaistuihin tietoihin päättäjien käytössä olleesta tiedustelutiedosta. 
Etenkin jälkimmäisten tietojen luotettavuuden arviointi on erittäin vaikeaa. Myöskään 
Yhdysvaltojen valtionjohdon lausuntoja heidän käytössään olleesta tiedustelutiedosta ei 
tule hyväksyä sellaisenaan. Tapahtumien, tiedustelun julkisten ulostulojen, vuotoihin 
perustuvan uutisoinnin sekä poliittisen johdon lausuntojen pohjalta kyetään kuitenkin 
rakentamaan melko koherentti kuva tiedustelun yleisluontoisesta toiminnasta. 

Suuri osa tämän raportin johtopäätöksistä perustuu puutteellisten tietojen poh-
jalta tehtyyn arviointiin. Tiedustelun toiminnan tarkempi tutkiminen edellyttäisi salaisiin 
tiedusteluraportteihin tutustumista, mitä jouduttaneen odottamaan vuosikymmeniä. 
On kuitenkin oleellista pyrkiä ymmärtämään tiedustelun toimintaa myös lähihistorian 
osalta, vaikka tietojen saatavuus ja etenkin luotettavuus on vaillinaista. 
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Tiedustelun merkitys Save America -mielenosoitukseen 
varautumisen epäonnistumisessa 

Oskari Vesterinen, Venla Kuuluvainen, Mikko Leminen, Jaakko Marttila 

1 Johdanto 

Tämän raportin tarkoituksena on tarkastella tiedustelun merkitystä 6.1.2021 Washing-
ton D.C.:ssä järjestettyyn Save America-mielenilmaisuun varautumisessa. Työ on toteu-
tettu ”case study”-näkökulmasta, jolloin pyrkimyksenämme on ollut syvällisesti tarkas-
tella nimenomaan kyseiseen päivään liittyviä faktisia tapahtumia. Näin ollen olemme 
käyttäneet lähteinämme pääasiassa kyseisen päivän tapahtumia kuvaavia, avoimista 
lähteistä löytyviä tietoja, tieteellisten ilmiötasoisen kirjallisuuden sijasta. Pääasiallisena 
lähteenä työssä käytetään Senaatin kotimaan turvallisuuskomitean ja sääntökomitean 
yhteistä kesäkuussa 2021 julkaistua raporttia Capitolille kohdistuneeseen hyökkäykseen 
varautumisesta (Senaatin raportti, 2021). Lisäksi lähteinä käytetään muita relevantteja 
viranomais- ja medialähteitä. 

Save America -mielenilmauksen tarkoituksena oli vastustaa Joe Bidenin vahvista-
mista Yhdysvaltojen presidentiksi. Mielenilmaisun yhteydessä osa mielenosoittajista 
murtautui väkivalloin Yhdysvaltain kongressirakennukseen. Lähdemme raportissa siitä 
esioletuksesta, että oleellisten turvallisuustoimijoiden varautuminen mielenilmaukseen 
epäonnistui, mutta tarkastelemme avoimesti tiedustelun roolia varautumisen taustalla. 
Tarkastelumme koostuu neljästä osasta, joista ensimmäisessä pyrimme kuvaamaan ta-
pahtumien kulkua ja viranomaisten reaktioita. Toisessa kartoitamme mitkä tahot olivat 
vastuussa tiedustelutiedon tuottamisesta ja tilanteeseen varautumisesta. Kolmas osa 
keskittyy siihen, millaista tiedustelutietoa eri viranomaisilla oli käytettävissä ja neljäs sii-
hen, millainen rooli tiedustelutiedon viestinnällä viranomaisten sisällä ja välillä oli tapah-
tumien kulussa. Lopuksi vedämme yhteen tarkastelumme perusteella tärkeimmät tie-
dusteluun liittyvät syyt sille, miksi varautuminen mielenosoitukseen ja kongressitalon 
valtaukseen epäonnistui. 

2 Tiedustelu ja varautuminen 

2.1 Tapahtumien kulku ja viranomaisten vastaus 

Save America -mielenosoitus oli Yhdysvaltain silloisen presidentti Donald Trumpin kan-
nattajien joukkokokoontuminen, joka tapahtui loppiaisena 6. tammikuuta vuonna 2021. 
Trumpin kannattajat olivat kokoontuneet pääkaupunkiin vastustamaan demokraatti Joe 
Bidenin vahvistamista Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi, joka oli tapahtumassa 
samaan aikaan. Kokoontuminen muuttui väkivaltaiseksi, kun Capitol-kongressitalon 
eteen siirtyneet mielenosoittajat murtautuivat rakennukseen sisälle pyrkimyksenään es-
tää ääntenlaskennan, joka vahvistaisi virallisesti Bidenin voiton (Associated Press, 
2021a).  
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Trump oli kaksi kuukautta aiemmin hävinnyt vuoden 2020 presidentinvaalit 
Bidenille, mutta kieltäytyi tunnustamasta tappiotaan. Sen sijaan hän ja hänen kannatta-
jansa käynnistivät vaaleista kymmeniä oikeusjuttuja (NPR, 2020), painostivat vaaliviran-
omaisia muuttamaan, hylkäämään tai tulkitsemaan äänestystuloksia toisin (Washington 
Post, 2020a), sekä levittivät vaaleista erilaisia salaliittoteorioita (Washington Post, 
2020b). Trump oli aloittanut vaalien kyseenalaistamisen jo hyvissä ajoin ennen vaalipäi-
vää, ja monet hänen kannattajistaan olivat vakuuttuneita siitä, että vaalit olivat olleet 
epärehelliset ja Trump oli todellisuudessa voittanut ne. 

Trumpin lukuisat yritykset vaalituloksen kumoamiseksi eivät kuitenkaan tuotta-
neet tulosta, ja loppiaisena 6. tammikuuta Yhdysvaltain kongressi oli kokoontunut Capi-
tolille vahvistaakseen virallisesti vaalituloksen ja Bidenin Yhdysvaltain seuraavaksi presi-
dentiksi. Tuhannet Trumpin kannattajat olivat samaan aikaan kokoontuneet parin kilo-
metrin päähän Valkoisen talon eteläpuolelle protestoimaan toimitusta. Kokoontumi-
sessa oli useita puhujia, joista Trump oli yksi. Trumpin ja muiden tilaisuudessa puhunei-
den henkilöiden käyttämä retoriikka oli kiihkeää, ja he toistivat useasti vaalien olleen 
“varastetut”. Vaikka Trump lietsoikin väkijoukkoa marssimaan Capitolille, hän ei puhees-
saan suoraan yllyttänyt heitä valtaamaan itse rakennusta (Trump, 2021a). 

Trumpin puheen aikana ja sen jälkeen hänen kannattajansa alkoivat hiljalleen siir-
tyä Capitolin edustalle. Väkijoukossa oli mukana Trumpia kannattavien oikeistolaisten 
äärijärjestöjen, kuten Proud Boysin, Oath Keepersin ja Three Percentersin jäseniä. Kiih-
tyneen väkijoukon kasvaessa Capitolin edustalla Trumpin kannattajat lopulta ryntäsivät 
eteenpäin ja murtautuivat harvasti miehitetyn turva-alueen läpi. Pahasti alakynnessä ol-
leet Capitolia vartioineet poliisit joutuivat vetäytymään väkijoukon tieltä. Trumpin kan-
nattajat murtautuivat lopulta itse kongressitaloon ja alkoivat vandalisoimaan ja ryöste-
lemään rakennusta. Mellakoijat käyttivät väkivaltaa rakennusta puolustaneita poliiseja 
ja vartijoita vastaan. Rakennuksessa olleet kongressin jäsenet sekä Trumpin varapresi-
dentti Mike Pence evakuoitiin kiireesti rakennuksesta ja kongressin valitsijamiesäänten-
laskenta keskeytyi. 

Viranomaisten vastaus tilanteeseen oli aluksi hidasta. Capitolin poliisiviranomai-
nen USCP (engl. United States Capitol Police) ei ollut valmistautunut mellakan puhkeami-
seen riittävissä määrin, eikä sillä ollut tarpeeksi henkilöstöä tai varusteita pitämään ti-
lannetta hallussaan (Senaatin raportti, 2021). Kun Trumpin kannattajat olivat tehneet 
rynnäkön kongressirakennukseen, USCP pyysi pääkaupungin kansalliskaartin lähettä-
mistä paikalle. Puolustusministeriö kuitenkin kieltäytyi heille välitetystä pyynnöstä. (Wa-
shington Post, 2021a.) USCP pyysi viranomaisapua myös viereisestä Virginian osavalti-
osta. Osavaltion viranomaiset määräsivät lähetettäväksi poliisiyksiköitä sekä osavaltion 
kansalliskaartin (Washington Post, 2021b). Puolustusministeriö hyväksyi kansalliskaartin 
lähettämisen vasta kolme tuntia ensimmäisen avunpyynnön jälkeen, kun virkaatekevä 
puolustusministeri Christopher Miller oli keskustellut asiasta varapresidentti Mike Pen-
cen ja korkea-arvoisten kongressin jäsenten kanssa (The Guardian, 2021a). Iltapäivän 
mittaan kansalliskaarti ja muita viranomaisyksiköitä saapui paikalle ja aloitti Capitolin 
tyhjentämisen Trumpin kannattajista. 

Trump oli ollut aluksi haluton puuttumaan mellakkaan ja hänen luonaan olleiden 
Valkoisen talon henkilökunnan mukaan Trump oli jopa seurannut innoissaan mellakkaa 
televisiosta (Washington Post, 2021c). Paine Trumpia kohtaan tuomita hyökkäys välittö-
mästi oli kuitenkin merkittävä. Trump twiittasi lopulta kannattajilleen ja pyysi heitä 
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“palaamaan kotiin rauhassa.” Hän kuitenkin toisti twiitissään väitteensä siitä, että vaalit 
olisi epärehellisesti viety häneltä (Trump, 2021b). Twiitillä ei ollut sanottavaa vaikutusta 
tilanteeseen. Myöhemmin Valkoinen talo julkaisi tallennetun videolausunnon, jossa 
Trump pyysi kannattajiaan palaamaan kotiin (CNBC, 2021). Kesti kuitenkin vielä lähes 
neljä tuntia, ennen kuin USCP iltakahdeksalta julisti Capitolin turvalliseksi. 

Viisi ihmistä kuoli mellakassa: yksi ampumahaavaan, yksi huumeiden yliannostuk-
seen, ja kolme “luonnollisiin syihin” (New York Times, 2021a). Lukuisat viranomaiset ja 
tuntematon määrä mielenosoittajia sai myös vammoja mellakassa. Mellakka ei kuiten-
kaan onnistunut ensisijaisessa tavoitteessaan, sillä kongressin työ vaalituloksen vahvis-
tamiseksi jatkui pian keskeytyksen jälkeen, ja Joe Biden todettiin virallisesti Yhdysvaltain 
seuraavaksi presidentiksi. Capitolin valtauksella oli kuitenkin välittömiä vaikutuksia Yh-
dysvaltain sisäpoliittisessa ilmapiirissä. Mellakka tuomittiin laajasti sekä demokraattien 
että republikaanien puolelta, mikä oli poikkeuksellinen yhteinen linjanveto vahvasti po-
larisoituneessa maassa. Trump joutui toiminnastaan mielenosoituksessa virkarikossyyt-
teeseen “kapinan yllyttämisestä”, sillä hänen katsottiin yllyttäneen väkijoukkoa kumoa-
maan demokraattisen vaalituloksen (Yhdysvaltain kongressi, 2021). Trumpin valtakausi 
sai tylyn päätöksen, sillä syytteen lisäksi monet republikaanit pyrkivät tekemään pesä-
eroa häneen ja useat hänen hallintonsa korkea-arvoiset virkamiehet erosivat tehtävis-
tään, vaikka hänen toimikauttaan oli jäljellä vain pari viikkoa (New York Times, 2021b). 

Vaikka järkytys Capitolin valtauksesta jaettiinkin politiikan molemmilla laidoilla, 
Yhdysvaltojen vahva poliittinen kahtiajako teki kuitenkin nopean paluun. Seuranneina 
viikkoina ja kuukausina useat republikaanit pyrkivät vähättelemään valtauksen merki-
tystä (NBC, 2021c). Trumpin virkarikossyyte kaatui senaatissa, koska tarpeeksi moni se-
naattori, erityisesti republikaanien keskuudessa, ei suostunut tukemaan syytettä. 
Useimmat republikaanit eivät myöskään suostuneet demokraattien ja republikaanien 
yhteiseen valtausta tutkivan erillisen tutkintakomission perustamiseen (Associated 
Press, 2021b). Tutkintakomitea perustettiin lopulta demokraattien johdolla edustajain-
huoneen sisäisesti (CNN, 2021). Monet republikaanit ovat sittemmin pyrkineet pysy-
mään hyvissä väleissä Trumpin kanssa, sillä valtauksen jälkeenkin hänellä on yhä merkit-
tävä kansansuosio republikaanien kannattajien parissa (Pew Research Center, 2021). 
Monet Trumpin kannattajista myös uskovat edelleen Trumpin voittaneen todellisuu-
dessa vaalit (The Guardian, 2021b). Capitolin valtauksen pitkäaikaiset seuraukset Yhdys-
valtojen sisäpolitiikkaan jäävät näin epävarmuuden peittoon. 

2.2 Viranomaisten vastuut varautumisessa ja tiedustelutiedon tuottamisessa 

2.2.1 Capitolin alueen turvallisuus 

Yhdysvaltain senaatti selvitti varautumisen ja vasteen epäonnistumista käsittelevässä 
raportissaan (2021) Capitolin turvallisuudesta vastaavat tahot neljän toimijan kesken: 1) 
U.S. Capitol Police (USCP), 2) senaatin asekersantti, 3) edustajainhuoneen asekersantti 
sekä 4) Capitolin arkkitehti.  

USCP on toimivaltainen liittovaltion lainvalvontaviranomainen Capitolin alueella. 
Sen vastuulla on suojella alueen rakennuksien lisäksi myös kongressin, henkilökunnan ja 
Capitolin alueella vierailevien ihmisten turvallisuutta. Capitolin alue koostuu noin 20 ra-
kennuksesta Washington D.C. keskustan alueella ja kattaa laajuudeltaan karkeasti kaksi 
neliökilometriä. Capitolin alue on statuksensa vuoksi houkutteleva hyökkäyksen kohde 
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sekä kotimaisten, että ulkomaisten toimijoiden näkökulmasta. Tämän vuoksi USCP il-
moittaa jatkuvasti arvioivansa riskejä ja muokkaavan toimintatapojaan vastaamaan 
kaikkia mahdollisia uhkia. USCP:n tiedustelutoiminnasta vastaavat kolme erillistä toi-
mintoa, jotka toimivat yhden apulaispoliisipäälliköistä alaisuudessa. Komponentit käyt-
tävät muun muassa avoimia lähteitä, joista kerätty tiedustelutieto tuotteistetaan ja ja-
ellaan edelleen. Näistä erityisesti Tiedustelu ja virastojen välisen koordinaation osasto 
(engl. Intelligence and Interagency Coordination Division, IICD) tukee omalla keräyksellä 
ja analyysillaan johdon päätöksentekoa sekä toimii ensisijaisena yhteyspisteenä tiedus-
teluyhteisön ja muiden virastojen välillä. (Senaatin raportti, 2021.) Capitolin valtauksen 
aikana virassa toiminut poliisipäällikkö Steven Sund toi tutkintakomitealle antamassaan 
kirjallisessa todistuksessa esiin näkemyksensä siitä, että USCP on useiden muiden lain-
valvontaviranomaisten tapaan tiedusteluyhteisön tuotteiden loppukäyttäjä (Sund, 
2021). 

USCP:n toimintaa valvoo USCP:n lautakunta, joka koostuu senaatin ja edustajain-
huoneen asekersanteista sekä Capitolin arkkitehdistä. USCP poliisipäällikkö on jäsenenä 
ilman äänioikeutta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu ohjata, valvoa ja tukea USCP:n toimin-
taa sekä edistää yhteistyötä kongressin, USCP:n, asekersanttien ja arkkitehdin välillä. 
Lautakunnan tehtävät ovat käytännössä laajemmat, käsittäen tiettyjä henkilöstöhallin-
non (esimerkiksi USCP:n päällikön nimitys) sekä käytännön turvallisuuden asioita (esi-
merkiksi turvallisuusjärjestelmien suunnittelu, asennus ja ylläpito). (Senaatin raportti, 
2021.) 

Washington D.C.:n alueella vastuullinen lainvalvontaviranomainen on Metropoli-
tan Police Department (MDP). Capitol Hillin alue on kuitenkin MDP:n ja USCP:n suhteita 
käsittelevässä yleisohjeessa erikseen vastuutettu nimenomaisesti USCP:lle. (Metropoli-
tan Police, 2003.) 

Senaatilla ja edustajainhuoneella on kumpaisellakin oma asekersantin virka. Teh-
tävään nimetyt henkilöt toimivat tahoillaan lainvalvonnan johtavina virkailijoina. Ase-
kersantit ovat vastuussa turvallisuudesta Capitolin ja senaatin kiinteistöissä ja heidän 
tehtävänään on huolehtia edustamansa tahon valittujen edustajien turvallisuudesta, vi-
rallisten tapahtumien koordinoinnista ja vierailuista, sekä valvoa senaatin ja edustajain-
huoneen sääntöjen noudattamista (Senaatin raportti, 2021). Edustajainhuoneen aseker-
santin tehtävissä korostetaan erikseen yhteistyötä USCP:n ja useiden tiedustelupalvelui-
den kanssa, jotta kongressia ja Capitolin aluetta vastaan kohdistuvia uhkia voidaan arvi-
oida (Edustajainhuone, 2021). 

Capitolin arkkitehti on alueen pääasiallinen rakentaja, taloudenhoitaja ja talon-
mies. Pääasiallisesti arkkitehti huolehtii alueen infrasta, puutarhoista ja kulttuuriesi-
neistä, mutta arkkitehdin alaisuudessa toimii myös turvallisuuspäällikkö toimistoineen. 
Turvallisuuspäällikön vastuulle kuuluu virastojen välisen valmiuden ja varautumisen 
koordinointi ja USCP:n ydintehtävien tukeminen. (Senaatin raportti, 2021) 

Tammikuun 6. päivän varautumisessa oli useita puutteita. Senaatin raportti (2021) 
nosti näistä merkittävimpinä USCP:n yksityiskohtaisten laitostason operaatiosuunnitel-
man puutteen. Lisäksi erillisten osastojen suunnitelmissa oli puutteita, eikä kattavaa 
henkilöstön käyttösuunnitelmaa ollut laadittu. Kentällä toimiva henkilöstö oli vaillinai-
sesti varustettu, eikä USCP:n johto kyennyt johtamaan kentällä ollutta henkilöstöä. 
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2.2.2 Kansallinen tiedustelu 

Capitolin tapahtumia selvittäneessä Senaatin turvallisuuskomitean ja sääntökomitean 
raportissa kansallisia tiedustelun vastuita määriteltiin FBI:lle (engl. Federal Bureau of In-
vestigation) ja DHS:lle (engl. Department of Homeland Security). 

FBI on oikeusministeriön ensisijainen esitutkintaviranomainen, johtava viranomai-
nen kotimaista terrorismia vastaan käytävässä taistelussa sekä osa Yhdysvaltain tiedus-
teluyhteisöä. FBI:llä on liittovaltion lainvalvontaviranomaisista laajimmat esitutkintaval-
tuudet sekä lainvalvontaan, että tiedusteluun liittyviä vastuita. Terrorismin vastainen 
ennaltaehkäisy ja tutkinta on FBI:n prioriteetti ja sen tiedustelun vastuut koskevat sekä 
kansainvälisiä, että kansallisia erikseen määriteltyjä terroristisen teon yrityksiä. (Se-
naatin raportti, 2021.) 

DHS alaisuudessa toimiva tiedustelu- ja analyysitoimisto on osa Yhdysvaltain tie-
dusteluyhteisöä. DHS:n toimintastrategiassa tiedustelu- ja analyysitoimisto vastaa ajan-
tasaisen tiedon ja tiedustelutiedon (jatkossa “tieto” käsittää myös tiedustelutiedon) 
tuottamisesta DHS:lle, jotta DHS voi pitää kotimaan (Yhdysvallat) turvassa, turvallisena 
ja resilienttinä. Strategian mukaan toimiston on määrä suorittaa tehtävänsä käyttämällä 
suoraan muiden lainvalvontaviranomaisten järjestelmistä löytyvää tietoa, sekä vastaan-
ottaa ja analysoida muilta lainvalvontaviranomaisilta saatua tietoa, sekä järjestämällä 
monen suuntaista tiedonvaihtoa DHS:n, tiedusteluyhteisön, osavaltiotason, paikallista-
son sekä heimo- ja alueellisten hallintojen kanssa, yksityistä sektoria unohtamatta. (Se-
naatin raportti, 2021) 

FBI sekä DHS:n tiedustelu- ja analyysitoimisto vaihtavat siis tietoa liittovaltio- ja 
paikallistason viranomaisten, myös USCP:n kanssa. Tieto jaetaan usein tiedustelutuot-
teiden muodossa. Tiedustelutuotteita ovat analyyttiset kirjalliset tuotteet, kuten uhka-
arviot, tiedustelun ilmoitukset sekä raportit. Tuotteet voivat olla luonteeltaan strategisia 
tai taktisia. FBI ja DHS:n tiedustelu- ja analyysitoiminta tuottavat tiedustelutuotteita esi-
merkiksi varautumisen suunnittelun pohjaksi erilaisissa korkean profiilin tapahtumissa, 
kuten virkaanastujaisissa tai Super Bowl -otteluissa. Tiedustelun ilmoituksia tuotetaan 
myös oma-aloitteisesti, mikäli konkreettista uhkaa havaitaan, tai tilanteen kehitys viittaa 
mahdolliseen konkretisoituvaan vakavaan uhkaan. (Senaatin raportti, 2021) 

2.3 Viranomaisten keräämä tiedustelutieto 

Kuten edellä on esitetty, Capitolin alueen ja kongressin turvallisuudesta toimivaltaisena 
viranomaisena vastaa USCP. USCP:llä on oma tiedusteluelimensä, jonka tehtävänä on 
kerätä ja analysoida tiedustelutietoa ja sen perusteella arvioida uhkia (USCP, 2021). Li-
säksi USCP toimii kansallisten tiedustelupalvelujen, kuten esimerkiksi DHS:n ja FBI:n, tie-
dusteluasiakkaana. Lisäksi perehdytään muiden toimijoiden esittämiin näkemyksiin 
avoimista lähteistä saatavilla olleista tiedoista ennen tammikuun 6. päivää. 

2.3.1 USCP 

Senaatin raportin (2021) mukaan USCP:llä oli tietoa väkivallan uhasta, kongressiraken-
nukseen tunkeutumisen uhasta, verkossa jaetuista Capitol-alueen tunneliverkoston kar-
toista ja muista kohdennetuista uhista. Seuraavaksi USCP:n tiedusteluprosessia ja sen 
vaiheita kuvataan tarkemmin senaatin raporttiin (2021, s. 39–46) perustuen. 
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Raporttia varten kerätyt sisäiset aineistot ja lausunnot osoittavat USCP:n sisäisen 
tiedusteluelimen, IICD:n, aloittaneen tammikuun 6. päivää koskevan tiedon keräämisen 
joulukuun 2020 puolivälissä, heti suunniteltujen mielenilmauksien julkistamisen jälkeen. 
USCP:n tiedustelujohtaja John Donohue pyysi kongressin yhteisistuntoon liittyvän ar-
vion tekemistä joulukuun 11. päivä. Ensimmäinen näihin lähteisiin perustuva uhka-arvio 
saatiin valmiiksi joulukuun 16. päivä. Tämän jälkeen arviota päivitettiin kolmesti uuteen 
saatavilla olevaan tietoon pohjautuen. 

Joulukuun 16. päivän uhka-arvio sisälsi tiedon kahdesta suunnitellusta mielenil-
mauksesta, yksi Trumpin puolesta ja yksi Bidenin puolesta. Lisäksi arviossa todettiin, että 
yhteisistuntoon ei liity kohdennettua uhkaa eikä sosiaalisesta mediasta ole löydetty koh-
dennettuja uhkauksia. Toisaalta arviossa mainittiin, että väkivallan uhkaa ei voida sulkea 
pois. 

Joulukuun 23. päivän uhka-arvion yhteenvedossa todettiin edeltävän arvion 
kanssa samankaltaisesti, että kohdennettua uhkaa ei ole. Edeltävänä päivä IICD oli kui-
tenkin saanut tietoa kohonneesta väkivallan uhkasta ja uhkauksista tuoda myös aseita 
Washington DC:hen ja Oath Keepers -ryhmittymän aseellista konfliktia rohkaisevasta 
viestistä. Lisäksi joulukuun 21. päivänä IICD oli julkaissut raportin thedonald.win-sivus-
tolla käydystä keskustelusta liittyen Capitol-alueen tunneliverkostoon, jota hallinnon 
toimijat käyttävät mm. evakuoinnissa. Sivustolle oli ladattu myös kartta tunneliverkos-
tosta, jonka yhteydessä kommenteissa rohkaistiin kongressiedustajien haastamiseen 
sekä yleisesti aseiden kantamiseen mielenilmauksissa. Kommenttien joukossa mm. to-
dettiin, että osallistujien tulisi tunkeutua Capitol-rakennukseen; varustautua rynnäkkö-
kiväärein; olla valmiita uhkaamaan viranomaisia aseella ja piirittää sekä hallintoraken-
nukset että muut poistumistiet esimerkiksi tunneliverkoston kautta. 

Samassa raportissa kerrottiin myös Proud Boys-, Oath Keepers-, ja Stop the Steal -
ryhmittymien potentiaalisesta osallistumisesta mielenilmauksiin sekä kryptattujen vies-
tivälineiden, kuten Signal- ja Wickr -sovellusten, käyttämisestä. Lisäksi USCP sai joulu-
kuun 23. päivä sekä yksittäiseltä kansalaiselta että DHS:ltä tietoa sosiaalisessa mediassa 
esitetyistä uhkauksista tuoda aseita ja uhista kongressia sekä edustajia kohtaan. Joulu-
kuun 23. päivän uhka-arvio sisälsi tiedon suunnittelusta aseistautumisesta, mutta si-
vuutti raportin thedonald.win-sivuston toiminnasta ja tunneleihin liittyvästä keskuste-
lusta. Arviossa todettiin mielenilmauksista odotettavan samantapaisia kuin aiemmista 
Million MAGA March -mielenilmauksista. 

IICD:n uhka-arviota päivitettiin seuraavan kerran joulukuun 30. päivä. Arvion joh-
topäätökset olivat kuitenkin samankaltaisia kuin aiemmissa arvioissa. Arvio esimerkiksi 
edelleen totesi mielenilmauksista odotettavan samantapaisia kuin aiemmista Million 
MAGA March -mielenilmauksista.  

Tammikuun kolmantena päivänä IICD julkaisi lopullisen uhka-arvionsa. Arvion joh-
topäätökset olivat edelleen yhteneviä aiempien raporttien kanssa. Lisäksi todettiin joi-
denkin mielenosoittajien aikovan aseistautua sekä valkoista ylivaltaa kannattavien ryh-
mittymien mahdollisesta osallistumisesta. Yhteenveto mielenilmauksista totesi niistä 
odotettavan samantapaisia kuin aiemmista Million MAGA March -mielenilmauksista. 
15-sivuisen uhka-arvion loppupuolella kuitenkin todettiin tilanteeseen liittyvän useita 
uhkatekijöitä: “epätoivon ja pettymyksen tunne saattaa johtaa väkivaltaisuuteen,”; 
“kongressi itsessään on kohde 6. päivänä,”; “mielenosoituksiin saattaa osallistua tuhan-
sia henkilöitä,”; “tämä yhdistettynä Stop the Steal -liikkeen taipumukseen houkuttaa 
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valkoisen ylivallan kannattajia, militia-jäseniä ja muita, jotka edistävät aktiivisesti väki-
vallan käyttöä, saattaa johtaa huomattavan vaaralliseen tilanteeseen sekä viranomaisille 
että suurelle yleisölle.” 

Kokonaisuudessaan tätä osuutta voitaneen pitää sekä aiempia arvioita että käsillä 
olevan arvion yhteenvetoa voimakkaampana ennakkovaroituksena potentiaalisista ske-
naarioista tammikuun 6. päivää silmällä pitäen. 

Tammikuun kolmannen päivän arvion jälkeen IICD päivitti arviota vielä päivittäin 
tammikuun 4., 5. ja 6. päivänä. Näissä päivityksissä kansalaistottelemattomuuden to-
dennäköisyyttä mielenilmauksissa pidettiin epätodennäköisenä tai kaukaisena. Senaatin 
komiteoiden arvion mukaan on ilmeistä, että tammikuun kolmannen päivän uhka-arvion 
tietoja ei pidetty mukana näissä jälkimmäisissä päivityksissä. Selitykseksi raportissa tar-
jotaan tietoa siitä, että nämä jälkimmäiset päivitykset olivat yksittäisen analyytikon il-
man johdon katsausta tuottamia. 

USCP:n tarkastaja onkin Senaatin raportin (2021) mukaan todennut uhka-arvioi-
den antaneen ristiriitaista tietoa ja lukijan päätyvän potentiaalisesti yhteenvedon perus-
teella epätarkkoihin johtopäätöksiin. Esimerkiksi edustajainhuoneen asekersantti Irvin-
gin kerrotaan nojanneen varautumissuunnitelmaa arvioidessaan tammikuun 4., 5. ja 6. 
päivän arviopäivityksiin. 

2.3.2 DHS 

Senaatin raportin (2021) mukaan DHS ei julkaissut kongressin vaalituloksen vahvista-
miseksi pidettyyn yhteisistuntoon kohdistuvia tiedotteita tai uhka-arvioita. DHS ei myös-
kään luokitellut yhteisistuntoa erityisesti turvattavaksi tapahtumaksi kuten vaikkapa Su-
per Bowl tai presidentin virkaanastujaiset (GAO, 2021). Tiedotteiden ja arvioiden puut-
tumista DHS:n edustajat perustelivat sosiaalisen median viestinnän tulkitsemisen vai-
keudella ja perustuslaillisella sananvapauden rajoittavalla vaikutuksella (Senaatin ra-
portti, 2021). Heidän mukaansa todellisia uhkia saattaa olla vaikea erottaa muusta reto-
riikasta. 

Lokakuussa 2020 DHS mainitsi vuosittaisessa uhka-arviossaan kotimaisen väkival-
taisen ekstremismin olevan merkittävimpien Yhdysvaltoihin kohdistuvien uhkien jou-
kossa (DHS, 2020). Lisäksi DHS:n tiedusteluelin tuotti senaatin raportin (2021) mukaan 
15 laaja-alaista strategista varoitusta kotimaiseen ääriliikehdintään liittyen, sisältäen nä-
kymiä mahdollisesta väkivallasta ja uhista hallintoa kohtaan 2020 presidentinvaaleihin 
sekä vaaleja seuranneeseen siirtymävaiheeseen liittyen. 

2.3.3 FBI 

Senaatin raportin (2021) mukaan FBI ei julkaissut kongressin vaalituloksen vahvista-
miseksi pidettyyn yhteisistuntoon kohdistuvia tiedotteita tai uhka-arvioita. Washingto-
nin toimiston johtajan Steven D’Antuonon mukaan viitteitä ei ollut muusta kuin sanan-
vapauden piiriin kuuluvasta toiminnasta. 

FBI:n Norfolkin toimisto keräsi tammikuun viidentenä päivänä tiedon seuraavasta 
verkossa julkaistusta kommentista: ”Be Ready to Fight. Congress needs to hear glass 
breaking, doors being kicked in, and blood from their BLM and Pantifa slave soldiers 
being spilled. Get violent…stop calling this a march, or rally, or a protest. Go there ready 
for war….” 
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Kommentti toimitettiin esimerkiksi USCP:n käyttöön raakatietona (Senaatin ra-
portti, 2021). Johtaja Wray totesi senaatissa kuultavana ollessaan FBI:n tiedustelutiedon 
mahdollisesta hyökkäyksestä Capitolille koostuneen tästä raportista (Lawfare, 2021; C-
SPAN, 2021a), jonka hän mainitsi välitetyn raakatietona sekä USCP:lle että MPD:lle. 

2.3.4 Muut toimijat 

Joulukuun 30. päivä MPD:n analyytikko esitti kansallisen viranomaisverkoston kautta 
saatuihin tietoihin perustuvana arviona, että pahimmassa tapauksessa mielenilmauksiin 
saattaisi liittyä räjähteitä, joiden aiheuttaman häiriön turvin ekstremistit voisivat pyrkiä 
hyökkäämään hallintorakennuksiin (Washington Post, 2021d). 

Yksityisistä toimijoista tutkivan journalismin sivusto Bellingcat julkaisi tammikuun 
viides päivä yhteenvetoartikkelin sosiaalisesta mediasta kerätystä kongressin istuntoon 
liittyvästä uhkakirjoittelusta (Bellingcat, 2021). Kirjoituksessa tuodaan esiin esimerkiksi 
aseistautumiseen, virkavallan vastustamiseen ja sotaan lähtemiseen liittyvää sosiaalisen 
median retoriikkaa. Lisäksi tekoäly-yhtiö Dataminrin kerrotaan olleen USCP:n sisäisten 
sähköpostien mukaan tammikuun viidentenä päivänä yhteydessä USCP:hen varoittaak-
seen sosiaalisessa mediassa ilmenneistä uhkauksista esimerkiksi 8kun-sivustolla Capito-
lin hallintorakennusten valloittamisesta, poliisien ja vartijoiden sekä liittovaltion työnte-
kijöiden tappamisesta (CNN, 2021b). Lisäksi Dataminr ilmoitti erikseen Parler-sivustolla 
käydystä keskustelusta Capitolin valloittamiseen liittyen. Myös Parlerin itsensä kerro-
taan varoittaneen FBI:tä useita kertoja uhkauksista Capitoliin kohdennetusta väkival-
lasta (Tech Policy Press, 2021; C-SPAN, 2021b). 

Senaatin raportin mukaan (2021) USCP sai myös vinkkejä sosiaalisessa mediasta 
esitetyistä uhkauksista useilta yksittäisiltä kansalaisilta. Kokonaisuudessaan voitaneen 
sanoa, että useat tahot vaikuttivat huolestuneilta kongressin yhteisistuntoon liittyvästä 
sosiaalisen median uhkaavasta keskustelusta. 

2.4 Tiedustelutiedon viestintä viranomaisten sisällä ja välillä 

Tässä raportissa viestinnällä tarkoitetaan viranomaisten sisällä ja välillä tapahtuvaa, ni-
menomaan tiedustelutiedon välittämiseen tähtäävää viestintää. Capitol Hill -alueen tur-
vallisuustoimien epäonnistuminen ja mielenosoittajien murtautuminen kongressiin sai-
kin Yhdysvalloissa aikaan epäilyksiä erityisesti turvallisuuselinten keskinäisen viestinnän 
ja Capitolin johtamiskäytäntöjen heikosta laadusta. Aiheeseen liittyen NBC (2021a) kir-
joitti jutun epäonnistuneesta viranomaisviestinnästä aikaisemmissa Capitoliin kohdistu-
vissa hyökkäyksissä ja pyrkimyksistä parantaa viestintää. Artikkelissa nostetaan esille Ca-
pitolin turvallisuusjoukkojen ja -toimien vahvistaminen syyskuun 2001 terroristi-iskujen 
jälkeen, joka paljasti puutteet erityisesti viranomaisten, kuten salaisen palvelun ja 
USCP:n, välisessä viestinnässä. Tärkeä osa vahvistettua varautumista oli nimenomaan 
kriisien aikaisen viranomaisviestinnän parantaminen. 

NBC:n (2021a) artikkelin mukaan hyvistä aikeista huolimatta ongelmat erityisesti 
salaisen palvelun ja USCP:n välisessä viestinnässä jatkuivat, ja vuonna 2015 esitettiin 
tarve viranomaisten väliselle viestintäprotokollalle, jotta viestintäongelmat voitaisiin 
välttää jatkossa. Vuonna 2018 USCP:n edustajan mukaan johtamista ja toimintatapoja 
koskeva kehitystyö oli hyvässä vauhdissa. Kongressin valtauksessa samat viranomais-
viestinnän ongelmat näyttivät kuitenkin taas nostavan päätään. Näin tapahtui siitä huo-
limatta, että Capitolin mielenosoitusta varten oli pystytetty mm. virtuaalinen 
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tilannekeskus, jonka tarkoituksena oli nimenomaa fasilitoida ja koordinoida viranomais-
viestintää (NBC, 2021b). 

Ongelmia tiedustelutiedon viestinnässä liittyen kongressin valtaukseen näyttäisi-
kin olevan useiden tahojen kesken ja useilla viestinnän tasoilla. Rollcallin (2021a) artik-
kelin mukaan viestintäongelmia ei ollut vain viranomaisten välillä, vaan myös USCP:n 
sisällä. Capitolin poliisipäällikkö Yogananda Pittman kutsuikin hyökkäykseen johtaneita 
tapahtumia nimenomaa viestinnän epäonnistumiseksi usealla tasolla (Rollcall, 2021a). 
Artikkelin mukaan Capitolin poliisijoukoille ei tarjottu selkeää tiedustelutietoon pohjau-
tuvaa tilannekuvaa ja sen pohjalta sopivia toimintaohjeita. Myös kongressitalon valtauk-
sesta tehdyssä selvityksessä (Senaatin raportti, 2021) tuodaan esille USCP:n virkailijoi-
den näkemys siitä, että oikeaa tilannekuvaa ei viestitty riittävästi alemmille tahoille ku-
ten komentajille. USCP:n johdon mukaan asia kuitenkin tehtiin selväksi asianomaisille 
konferenssipuhelussa. Puhelua ei nauhoitettu, joten viestin välittämiseen liittyviä yksi-
tyiskohtia ei voi tarkistaa. Voikin pohtia, olivatko viestin lähettäjän ja vastaanottajan nä-
kemykset viestin sisällöstä yhtenevät.  

USCP:n muille viranomaisille välittämä tilannekuva ei myöskään ennakoinut väki-
valtaista mielenosoitusta. Muut viranomaiset olivat NBC:n (2021b) mukaan myös tar-
jonneet apua Capitolin poliisille, mutta se oli torjuttu. Se, miten tämä viestin vaihto käy-
tiin eri viranomaisten välillä ei selviä artikkelista. Senaatin raportista (2021) selviää myös, 
että muilla viranomaisilla oli ollut tiedustelutietoa, jonka perusteella hyökkäys olisi voitu 
ennakoida. Ongelmia näyttikin olevan nimenomaa kyseisen tiedustelutiedon viestimi-
sessä muille viranomaisille, erityisesti USCP:n poliisijoukoille. 

Senaatin raportin (2021) mukaan esimerkiksi DHS oli jo vuoden 2020 lopussa tuot-
tanut useita tiedusteluraportteja, joissa mahdollisuus maan sisäisiin väkivaltaisuuksiin 
tuodaan esille. Selvityksen mukaan kyseiset tiedusteluraportit eivät kuitenkaan varoit-
taneet spesifisti kongressitaloon Bidenin presidenttiyden vahvistamispäivänä mahdolli-
sesti kohdistuvista väkivaltaisuuksista. Selvityksessä DHS:n edustaja kertoo, että he oli-
vat olleet siinä uskossa, että aikaisemmat tiedusteluraportit ovat riittäviä, mutta pohtii, 
olisiko spesifimpi ilmaisumuoto nimenomaan kongressitaloon kohdistuvasta uhasta 
muuttanut tapahtumien kulkua. 

Rollcallin (2021b) artikkelissa kerrotaan myös FBI:n varoituksesta Capitolin polii-
sille, jota ei kuitenkaan välitetty USCP:n ylimmälle tiedustelujohdolle. Epävirallisessa tie-
dusteluraportissa FBI oli varoittanut Capitolin poliisia 5.1. mahdollisesta ”sodasta” Capi-
tol Hillillä, mutta Capitolin poliisipäällikkö Yogananda Pittman ei ollut nähnyt tarpeel-
liseksi tiedon viemistä eteenpäin USCP:n tiedustelujohdolle.  

Artikkelissa (Rollcall 2021b) kongressiedustaja Tim Ryan ihmettelee, miten FBI 
viesti kyseisen mittaluokan asiasta sähköpostitse, eikä esimerkiksi puhelimen välityk-
sellä. Voikin pohtia välittyikö asian merkitys ja kiireellisyys riittävästi sähköpostissa, joka 
ei välitä viestin lähettäjän äänensävyä ja siten lähettäjän suhtautumista (esim. huoli) ky-
seisiin tietoihin. Lisäksi sähköpostien lukeminen helposti lykkääntyy kiireessä. 

Senaatin raportista (2021) selviää kyseisen sähköpostin lähettämiseen liittyviä yk-
sityiskohtia. Kyseessä oli niin sanottu SIR-raportti, eli tilannetietoisuusraportti, joka ei 
ole virallinen tiedusteluraportti, vaan paikallisiin tietoihin perustuva, vain harvoille ja-
ettu ja operatiivista tietoa sisältävä dokumentti. Dokumentti oli sähköpostijakelun li-
säksi viestitty verbaalisesti viranomaisten välisessä tapaamisessa ja ladattu FBI:n ”Leep”-
portaaliin, johon on pääsy myös paikallisviranomaisilla. SIR-viesti oli otsikoitu sisältävän 
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“potentiaalista rikollista toimintaa Washington DC:n alueella huomenna 01/06”. Leipä-
tekstinä kehotettiin “huomaamaan liitteenä Norfolkin laatima SIR tilannetietoisuutta 
varten”. Myös senaatin raportissa (2021) nostetaan esille kritiikki FBI:n valinnasta viestiä 
mahdollisesta iskusta yhteen maan tärkeimmistä hallintoelimistä sähköisesti. Sen lisäksi, 
että viestin välitys sähköpostitse ei ole yhtä vaikuttavaa, on se myös teknologisesti epä-
varmaa ja siksi kyseenalaista. Viestinnän näkökulmasta voi lisäksi nähdä ongelmallisena 
sen, ettei raportin asiaa ollut edes muutamalla sanalla lisätty sähköpostiviestin leipä-
viestiin. Sähköpostiviestien liitteiden avaaminen vaatii viestin vastaanottajalta aina hie-
man ylimääräistä vaivaa, ja voikin pohtia lykkääntyikö liitteen avaaminen sellaisilta ta-
hoilta, joiden olisi ollut tärkeä lukea viesti heti. 

Myös MPD:n edustaja ihmettelee senaatin raportissa (2021), miksi kukaan ei nos-
tanut luuria ja soittanut asiasta relevanteille viranomaisille. Se, että FBI ei lähettänyt tie-
tojensa pohjalta virallista tiedusteluraporttia paikallisviranomaisille ja USCP:lle on yksi 
raportissa esitetyistä pääsyistä sille, ettei hyökkäystä pystytty estämään (ks. myös 
Asisonline, 2021). 

Senaatin raportin (2021) mukaan myöskään USCP ei ollut välittänyt kaikkia tam-
mikuun 6.  päivään liittyviä tiedustelutietojaan muille viranomaisille. Raportin mukaan 
USCP:n tiedusteluraportit olivat myös epäjohdonmukaisia, eivätkä noudattaneet “tär-
kein ensin” -periaatetta. Raportissa USCP:n tarkastaja kertoo, että jos raporttia ei lue 
loppuun asti, ei tilanteen vakavuus välity lukijalle, sillä raportin tärkeimmät johtopää-
tökset on sijoitettu raportin loppuun. Toisin sanoen tärkeintä asiaa ei ole viestitty en-
simmäisenä, vaan sen välittyminen on jätetty viestin vastaanottajan lukemismotivaation 
varaan. 

Medialähteistä ja senaatin raportista saadun kokonaiskuvan perusteella suurin 
vastuu viestinnän epäonnistumissa näyttäisi lankeavan toisaalta FBI:n ja toisaalta 
USCP:n johdon harteille. Lähteiden perusteella muodostuu kuva ensinnäkin FBI:n yksit-
täisestä, mutta vakavasta epäonnistumisesta laatia virallinen tiedusteluraportti Capito-
lin mielenosoitusta koskevista tiedoista, ja valinta viestiä asiasta pääasiassa sähköisesti 
ja kirjallisesti. Viestintäongelmien päävastuu itse hyökkäyspäivän tapahtumissa näyttäisi 
ainakin medialähteiden perusteella kuitenkin lankeavan USCP:n omille harteille. NBC:n 
(2021a) artikkelissa liittovaltion lainvalvojien yhdistys kommentoi syyn Capitol Hillin ta-
pahtumiin olevan kaikilla lainvalvonnan tasoilla, mutta erityisesti USCP:n pitkään jatku-
neissa johtamisongelmissa. FBI:n epäonnistuneen tiedustelutiedon välittämisen lisäksi 
toinen yksittäinen tiedustelutiedon viestimiseen liittyvä epäonnistuminen näyttäisikin 
olevan poliisipäällikkö Pittmanin päätös olla välittämättä FBI:n SIR-raportin tietoja hei-
dän omalle tiedustelujohdolleen. Toisaalta Rollcallin artikkelissa (2021b) Pittman myös 
sanoi, etteivät he olisi muuttaneet varautumissuunnitelmaansa, vaikka raportti olisi toi-
mitettu eteenpäin. Lisäksi raportissa mainitaan myös USCP:n ongelmat tilannekuvan vä-
littämisessä sen omille poliisijoukoille tilanteeseen varautumiseksi. 

3 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän raportin tarkoituksena oli tarkastella tiedustelutiedon merkitystä Save America -
mielenosoitukseen ja sitä seuranneeseen Capitolin väkivaltaiseen valtaukseen varautu-
misen epäonnistumisessa. Tiivistämme nyt havaintomme tapahtumista ja esitämme sen 
jälkeen niiden pohjalta tärkeimmät johtopäätöksemme.  
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Ensinnäkin vastuu Capitol Hillin kokonaisturvallisuudesta on jaettu neljälle toimi-
jalle: U.S. Capitol Police (USCP), senaatin asekersantti, edustajainhuoneen asekersantti 
sekä Capitolin arkkitehti. Näistä USCP on ainut lainvalvontaviranomainen ja siten alue-
vastuussa. Sen vastuulla on suojella alueen rakennuksien lisäksi myös kongressin, hen-
kilökunnan ja Capitolin alueella vierailevien ihmisten turvallisuutta. USCP:n operatiivista 
toimintaa tukee kolme tiedustelukomponenttia, joista tiedustelu ja virastojen välisen 
koordinaation osasto (IICD) tukee johdon päätöksentekoa, muiden keskittyessä pääasi-
allisesti rikostutkinnan tukemiseen. Yhdysvaltain tiedusteluyhteisöstä sekä FBI, että DHS 
ovat puolestaan vastuussa kansallisen tiedustelutiedon tuottamisesta muille viranomai-
sille. FBI omaa liittovaltion laajimmat esitutkintavaltuudet sekä on johtava viranomainen 
kotimaista terrorismia vastaan käytävässä taistelussa. FBI:lla on mahdollisuus suorittaa 
operaatioita kansallisen turvallisuuden nimissä myös Washington D.C.:ssä, joten vastuu 
sinällään voidaan katsoa pelkkää tiedustelutiedon tuottamista laajemmaksi.   

Tarkastelumme pohjalta voidaan todeta, että tammikuun 6. päivän varautuminen 
oli puutteellista. USCP suunnitelmat päivälle olivat monin osin vajavaisia tai niitä ei ollut 
lainkaan. Kentällä toimivaa henkilöstöä ei ollut varustettu asianmukaisesti, eikä riittävää 
johtamisjärjestelmää taktiseen johtamiseen ollut perustettu.  

Toinen raportissa käsitelty aihe liittyi siihen, millaista tiedustelutietoa eri viran-
omaisilla oli tapahtumiin liittyen käytettävissä. Capitol-alueen turvaamiseen liittyvän tie-
dustelutiedon keräämisen ja uhka-arvion, sekä ennakkovaroituksen tuottamisen näkö-
kulmasta pääsiallisia toimijoita olivat USCP:n sisäinen tiedusteluelin IICD sekä tieduste-
luyhteisön toimijat FBI ja DHS. Näistä kolmesta IICD vaikuttaisi keränneen raakatietoa, 
erityisesti avoimista lähteistä, kattavimmin tammikuun 6. päivään liittyen. Tarkaste-
lumme perusteella ongelmaksi näyttäisi IICD:n osalta muodostuneen tiedon tuotteista-
minen, joka vaikuttaa olleen sekä epätäydellistä että itsensä kanssa ristiriitaista. Käytän-
nössä tämä lienee hankaloittanut konkreettisen ennakkovaroituksen tuottamista ja 
viestimistä. 

FBI:n kontribuutio uhka-arvioon ja ennakkovaroituksen tuottamiseen koostuu läh-
demateriaalin perusteella yksittäisestä raakatietona kerätystä nettikeskustelukommen-
tista. Ottaen huomioon FBI:n laajat toimivaltuudet sekä tiedustelutiedon keräämisessä 
omaan käyttöönsä että tuottamisessa muille viranomaisille, tämä tuntuu yllättävältä. 
Myös DHS:n kontribuutio tiedustelutiedon ja ennakkovaroituksen tuottamisessa vaikut-
taisi olleen huomattavan vähäinen. Lisäksi DHS olisi voinut julistaa tammikuun 6. päivän 
yhteisistunnon erityisturvattavaksi tapahtumaksi, mutta tätä mahdollisuutta ei missään 
vaiheessa hyödynnetty. Sekä FBI:n että DHS:n sisällä vaikuttaisi olleen epäselvyyttä mah-
dollisuudesta hyödyntää avoimia lähteitä, esimerkiksi sosiaalista mediaa, tiedustelutie-
don keräämisessä ja analyysissa sanavapauslainsäädännön puitteissa. Kongressin istun-
non julistaminen erityisturvattavaksi tapahtumaksi olisi mahdollisesti selventänyt myös 
tätä rajanvetoa. Tulkintojen suhteen voitaneen spekuloida myös presidentti Trumpin 
toistuvilla yrityksillä politisoida tiedusteluelinten toimintaa omaksi edukseen esimerkiksi 
julkisen henkilöön menevän kritiikin kautta. 
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KUVIO 1  Viranomaisten keräämä tiedustelutieto ja sen viestiminen 

Kolmanneksi ongelmia näyttäisi olleen laajasti tiedustelutiedon viestinnässä 
USCP:n sisällä ja eri viranomaisten välillä. Ristiriitaisia näkemyksiä näytti olevan tiedus-
telutiedon viestinnän tarpeellisuudesta ja muodon sopivuudesta. Esimerkiksi se, olisiko 
SIR-raportin tietojen välittäminen Capitolin tiedustelujohdolle, tai FBI:n suora puhelin-
soitto sähköpostin sijasta, aikaansaanut parempaa varautumista, jää arvailujen varaan. 
Tiivistäen voidaankin todeta, että tiedustelutiedon viestimiseen liittyi Capitol Hillin mie-
lenosoitukseen varautumisen näkökulmasta ainakin kahdenlaisia ongelmia; tietoa vies-
tittiin väärässä muodossa (SIR-raportti virallisen tiedusteluraportin sijasta, lähetys säh-
köpostilla, sekä USCP:n erikoisraportin ristiriitainen esitystapa) ja tietoa ei viestitty oi-
keille ihmisille (Pittmanilta eteenpäin Capitolin tiedustelujohdolle ja toisaalta Capitolin 
johdolta poliisijoukoille). Kuviossa 1 olemme pyrkineet visuaalisesti havainnollistamaan 
viranomaisten keräämää tiedustelutietoa ja sen viestimistä liittyen Save America -mie-
lenosoitukseen varautumisessa. 

Loppupäätelmänä toteamme, että Capitolin kongressirakennuksen valtaukseen 
johtaneet tapahtumat olivat seurausta varautumisen epäonnistumisesta, joka puoles-
taan vaikuttaisi seuranneen tiedusteluun liittyvistä epäonnistumisista. Taktiikkaa ja joh-
tamista tutkiva yritys, Field Command (2015), listasi artikkelissaan seitsemän hyvän tie-
dustelutiedon piirrettä. Näistä tärkeimpinä tässä asiayhteydessä nostamme esiin tiedon 
tarkkuuden, käyttökelpoisuuden ja saatavuuden, joissa kaikissa näytti olevan epäonnis-
tumisia ja puutteita Save America -mielenosoitukseen varauduttaessa. Ensinnäkin ole-
massa olevaa tiedustelutietoa ei onnistuttu varautumisesta vastaavan viranomaisen 
(USCP) sisällä tuotteistamaan ja viestimään asiakkaalle (USCP:n johto) siten, että asiakas 
olisi täysin ymmärtänyt asian vakavuuden. Näin ollen tiedustelun keräämän tiedon mer-
kitys ei vaikuta missään vaiheessa jalkautuneen käytännön johtamisena kentälle asti. 
Toiseksi tietoa ei myöskään vaihdettu riittävästi tiedusteluyhteisön sisällä, eikä jaeltu 
sitä tarvitseville tahoille asian merkittävyyden vaatimalla tavalla.  
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