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TIIVISTELMÄ 

 

CIMIC on useimmille sotilaallista kriisinhallintaa seuranneelle tuttu ilmiö, ainakin pintapuo-

lisesti. Kun suomalaista CIMIC-toimintaa kuvataan mediassa, saa usein kuvan pyyteettömäs-

tä, paikallisten ihmisten ahdinkoa helpottavasta hyväntekeväisyydestä. Kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan sisäisen roolijaon näkökulmasta tämänkaltainen sotilaiden ja humanitaarisen 

toiminnan sekoittaminen vaikuttaa kuitenkin oudolta. Mitä muuta CIMIC:istä kerrotaan? Mi-

tä sillä tavoitellaan? Onnistutaanko siinä? 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaista CIMIC-toimintaa. Pääongelmana oli selvit-

tää, millaiseksi kokonaiskuva suomalaisesta CIMIC-toiminnasta sotilasjohtamisen apuväli-

neenä Afganistanissa muodostuu. Tutkimuksen kohteena olivat erilaiset suomalaista CIMIC-

toimintaa kuvaavat tarinat sekä niiden suhde sotilasjohtamiseen ja erityisesti suomalaisen 

kriisinhallintajoukon komentajaan. 

 

Tutkimusmenetelmä on narratiivinen aineistoanalyysi. Tutkimuksen aineisto jaetaan kolmeen 

ryhmään, jotka yhdessä kattavat ilmiön ongelmakentän. Aineisto puretaan aineistoryhmittäin 

osiksi, tarinallisiksi elementeiksi. Tarinallisista elementeistä kootaan ilmiötä kuvaavia uusia 

tarinoita. Tutkimusongelma ratkaistaan vertailemalla tarinoita ja tulkitsemalla niiden kautta 

syntyvää kuvaa suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Afganistanissa. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suomalaisen CIMIC-toiminnan luonne on muuttunut 

Afganistanissa reilun vuosikymmenen aikana useita kertoja. Suomalaista CIMIC-toimintaa 

on ollut niin tiedon kerääminen tiedusteluanalyysin pohjaksi, tyttökoulujen rakentaminen, 



        

luonnonmullistukseen liittyvä humanitaarinen hätäapu, operaatioissa tapahtuneiden oheisva-

hinkojen korvaaminen kuin COIN-strategian mukaiseen taisteluun osallistuminenkin. Ilmiön 

kirjo on valtava. 

 

Suomalaisen CIMIC-toiminnan sisäiseen painottumiseen ovat vaikuttaneet operaation vaihe, 

operatiivinen tilanne ja tehtävät, muiden toimijoiden tavoitteet sekä komentajien tahto. Suo-

malaisesta CIMIC-toiminnasta on ollut eniten tukea sotilasjoukolle operaation alussa ja ope-

ratiivisen tilanteen heikentymisen jälkeisinä aikoina. Muina aikoina suomalainen CIMIC-

toiminta on tukenut sotilasoperaatiota vähemmän ja keskittynyt siviiliympäristön tukemiseen.  

 

AVAINSANAT 

Kriisinhallinta, CIMIC, johtaminen, narratiivi 
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SUOMALAINEN CIMIC-TOIMINTA AFGANISTANISSA – TARINOI-

TA KLINIKOISTA, PENAALEISTA JA VASTAKUMOUKSELLISESTA 

STRATEGIASTA  

 

 

CIMIC-TOIMINNAN SIELUNMAISEMA 

 

”Tavallisille afganistanilaisille ystävälliset suomalaiset ja pommeja pudottavat 

britit ovat samaa väkeä, onhan kaikilla hihassaan sama vihreä tunnus. – – ”
1
 

 

Tutkimuksen aloittaa lainaus artikkelista ”Ajopuuna Afganistaniin”, joka julkaistiin Suomen 

Kuvalehdessä vuonna 2007. Tummasävyisessä artikkelissa kuvattiin Suomen tekemiä kansal-

lisia linjauksia ISAF-operaation (International Security Assistance Force, ISAF) alussa sekä 

operaation myöhempää kehitystä suomalaisen poliittisen päätöksenteon näkökulmasta.  

 

Lainaus asettaa voimakkaasti vastakkain sekä Suomen ja Iso-Britannian sotilaiden toimintata-

pojen eron että väitteen paikallisen ihmisen yhtenäistävästä kokemuksesta. Siitä saa vaikutel-

man, ettei suomalaisten valitsema toimintatapa ollut johtanut toivottuun lopputulokseen vaan 

”ystävälliset suomalaiset ja pommeja pudottavat britit” olivat lainauksen mukaan lopulta 

”samaa väkeä” tavallisten paikallisen ihmisen silmin katsottuna. 

                                                 

1
 Lindholm, Jari: Ajopuuna Afganistaniin, Suomen Kuvalehti 27/2007, s. 28. 

http://suomenkuvalehti.fi/s/files/026-032SK2707L.pdf. Luettu 21.8.2012. Artikkeli valittiin tutkimuksen mielen-

kiinnon herättäjäksi, koska se on julkaistu laadukkaassa suomalaisessa aikakauslehdessä ja se on Afganistanin 

hyvin tuntevan toimittajan kirjoittama. Tärkeintä kuitenkin on artikkelin lukijaa puhutteleva sävy; se avaa luki-

jalle yksinkertaisella tavalla sen, millaisena suomalainen CIMIC-toiminta näyttäytyy julkisuudessa. 

ks. Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko ja Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 3.–4. painos. Tammer-Paino Oy, Tam-

pere, 1998, ss. 105–106. Hirsjärvi (ja muut) korostaa lähdekritiikin merkitystä ja luettelee seikkoja, joita on 

huomioitava lähdettä arvioidessaan. Yksi näistä on: ”Lähteen uskottavuus, johon yleensä liittyy myös julkaisijan 

(kustantajan) arvovalta ja vastuu. On syytä uskoa, että arvovaltainen kustantaja (esim. tunnetun aikakauslehden 

julkaisija) ei ota painettavaksi tekstiä, joka ei ole läpäissyt asiatarkastusta.” Suomen Kuvalehti täyttää nämä 

kriteerit. 

http://suomenkuvalehti.fi/s/files/026-032SK2707L.pdf
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ISAF-operaation alkuvaiheessa Suomen keskeisimmäksi osallistumismuodoksi valittiin CI-

MIC-toiminta (Civil-Military Co-Operation)
2
, joka esiintyy artikkelin kirkkaanpunaisena lan-

kana aina vuoteen 2004 saakka. Kirjoittaja korostaa artikkelissaan ajatusta, että poliittisella ta-

solla Suomi halusi pysytellä erossa varsinaisesta taistelutoiminnasta ja profiloitua CIMIC-

toimintaan
3
. 

 

Taistelutoiminnasta erossa pysyminen ja profiloituminen käyvät ilmi myös Ulkoasiainvalio-

kunnan operaatiota edeltävän ajan lausunnosta sekä operaation aloittamiseen liittyvästä mie-

tinnöstä. Vuonna 2001 antamansa lausunnon mukaan: ”Valiokunta katsoo, että kriisinhallin-

nassa Suomen kaltaiselle maalle, jonka armeija perustuu asevelvollisuuteen, sopii erityisesti 

osallistuminen CIMIC-toimintaan ja muuhun sellaiseen rauhanturvatoimintaan, jossa keskei-

sessä asemassa on luottamuksen rakentaminen kriisin osapuolten välille.” Seuraavana vuon-

na Ulkoasiainvaliokunta määritti ISAF-operaatiota koskevassa mietinnössä suomalaiselle 

osastolle sopiviksi tehtäviksi esimerkiksi humanitaarisen avun tarpeen arvioinnin, koor-

dinoinnin, valvonnan sekä kartoittamisen. Mietinnössä toistettiin aikaisemman lausunnon kä-

sitys Suomen kaltaisen maan soveltuvuudesta ”tietynlaisiin kriisinhallintatehtäviin”.
4
 

 

” – – Suomesta ehdotettiin lähetettäväksi ’ siviili–sotilas-yhteistyöhön erikoistu-

nut CIMIC- ja yhteysupseeriosasto’, jonka kokonaisvahvuus oli ’enintään 50 

henkeä’. Ulkoasiainvaliokunta antoi selonteosta mietinnön. Valiokunnan mieles-

tä oli ’välttämätöntä’, että rauhanturvaoperaatio pidettäisiin erillään Yhdysval-

                                                 

2
 MC 411/1 NATO Military Policy on Civil-Military Co-operation. Updated 18-Jan-2002, ss. 1–2. 

http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm. Luettu 13.9.2012. ”CIMIC is: The co-ordination and co-

operation, in support of the mission, between the NATO Commander and civil actors, including national popula-

tion and local authorities, as well as international, national and non-governmental organisations and agencies.” 

3
 Lindholm (2007), s. 28. 

4
 Ulkoasiainvaliokunnan lausunto: UaVL 6/2001 vp – VNS 2/2001 vp: Ulkoasiainvaliokunnan lausunto 2/2001 

vp: Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001. 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.1/135210

4981_89202&${TRIPPIFE}=PDF.pdf. Luettu 2.11.2012. On huomioitava, että Afganistanin kriisissä ei voida 

määrittää perinteisellä tavalla osapuolia eikä näin ollen rauhanturvaajien asemaa osapuolien välilläkään. Afga-

nistanissa ISAF on käytännössä osapuoli, koska se tukee keskushallinnon taistelua kapinallisia vastaan.  

vrt. Ulkoasiainvaliokunnan mietintö: UaVM 19/2001 vp – VNS 5/2001 vp: Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 

19/2001 vp: Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF, 

International Security Assistance Force) Afganistanissa. 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=utpvm&${BASE}=faktautpvm&${THWIDS}=0.

42/1352103702_444066&${TRIPPIFE}=PDF.pdf. Luettu 5.11.2012. Mietinnössä todetaan suomalaisen joukon 

kokoonpanoehdotuksen perustuneen Ison-Britannian esittämään pyyntöön. Mietinnössä toistetaan Ulkoasiainva-

liokunnan aiemman lausunnon käsitys Suomen kaltaisen maan soveltuvuudesta tietynlaisiin kriisinhallintatehtä-

viin, joka osaltaan vahvistaa Lindholmin väitettä Suomen vahvasta poliittisesta tarpeesta pysytellä erossa taiste-

lutoiminnasta. 

http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm.%20Luettu%2013.9.2012
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?$%7bAPPL%7d=utpvm&$%7bBASE%7d=utpvm&$%7bTHWIDS%7d=0.1/1352104981_89202&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?$%7bAPPL%7d=utpvm&$%7bBASE%7d=utpvm&$%7bTHWIDS%7d=0.1/1352104981_89202&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bAPPL%7d=utpvm&$%7bBASE%7d=faktautpvm&$%7bTHWIDS%7d=0.42/1352103702_444066&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bAPPL%7d=utpvm&$%7bBASE%7d=faktautpvm&$%7bTHWIDS%7d=0.42/1352103702_444066&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
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tojen johtamasta sotaoperaatiosta, jonka tarkoituksena oli tappaa talebaneja ja 

al-Qaidan jäseniä. Valiokunta piti myös tärkeänä, että siviilien ja sotilaiden 

CIMIC-yhteistyöllä olisi Suomen toiminnassa ’keskeinen rooli’. – – ”
5
  

 

Artikkelin otsikko kuulostaa aluksi provosoivalta, mutta esimerkiksi yllä olevassa lainaukses-

sa mainitun Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja operaation aloittamisaikaa koskevan asian-

tuntija-artikkelin perusteella ajopuu vaikuttaa ehkä sittenkin sopivalta termiltä. On mahdollis-

ta, että Suomen päätyminen nimenomaisesti CIMIC-tehtävään oli pitkälti kiinni muista teki-

jöistä, kuin Suomen poliittisesta päätöksestä – käytännöllisesti katsoen ajautumisesta
6
.  

 

” – – Vuonna 2002 Suomi lähetti 50 sotilasta rakentamaan klinikoita ja jaka-

maan penaaleja. Nyt suomalaisia on kaksi kertaa enemmän 35 000 sotilaan ope-

raatiossa, jonka työvälineinä ovat yhä useammin konekiväärit ja hävittäjäpom-

mittajat. – – ”
7
 

 

Kirjoittaja käyttää värikkäitä kielikuvia, mutta tutkijan havaintojen mukaan suomalainen CI-

MIC-toiminta näyttäytyi artikkelin kirjoittamishetkellä monin paikoin eksplisiittisesti raken-

nettuina klinikoina ja jaettuina penaaleina. Saman käsityksen voi saada lähes mistä tahansa 

suomalaisen kriisinhallintajoukon kyseistä aikakautta kuvaavasta määräaikaisraportista
8
. 

 

                                                 

5
 Lindholm (2007), s. 28. 

6
 Valtioneuvosto. Suomi valmistelee osallistumista Afganistanin rauhanturvaoperaatioon. Lehdistötiedotteet, 

21.12.2001. Valtioneuvoston tiedotusyksikkö. Tiedote 303/2001. 21.12.2001. Päivitetty 27.12.2001. Saatavissa 

osoitteesta: 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=56252&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI. Lu-

ettu 13.9.2012. Tiedote kuvaa Suomen osallistumispäätöksen valmistelua. Tiedotteessa mainitaan CIMIC-

osaston lisäksi vielä artikkelin ”yhteysupseeritkin”, mutta tällä ei tutkijan näkemyksen mukaan tarkoiteta alkupe-

räisen osallistumispyynnön mukaista yhteysupseeriosastoa, vaan CIMIC-osastoon liittyviä yhteysupseereita. 

ks. Koskela, Mauri: Ensimmäinen suomalainen sotilasjoukko Afganistaniin 2002, Taistelukentällä. Suomalai-

supseerien kokemuksia Afganistanista. Toimittanut Rantapelkonen, Jari. Maanpuolustuskorkeakoulu. Taktiikan 

laitos. Julkaisusarja 2. N:o 1/2012. Tampere, 2012, s. 38. Suomelle ja Ruotsille oli esitetty yhtenevät osallistu-

mispyynnöt, mutta Ruotsi reagoi nopeammin, jolloin Suomen osallistumisvaihtoehdoksi jäi CIMIC-osasto. 

7
 Lindholm (2007), s. 28.  

8
 Esimerkiksi SKJA:n asiakirja 42/11/D/I/8.7.2006. SKJA:n kuukausikatsaus, kesäkuu 2006. Viranomaiskäyttö. 

PVKVK:n arkisto. Asiakirja tutkijan hallussa. SKJA:n (Suomalainen kriisinhallintajoukko Afganistanissa, 

SKJA) asiakirjan liitteessä 6 kerrotaan mm. äitiysklinikkaan liittyvän rakennushankkeen valmistumisesta. 

ks. myös SRJA:n asiakirja 34/11/D/I/10.3.2005. SRJA:n kuukausikatsaus, helmikuu 2005. Viranomaiskäyttö. 

PVKVK:n arkisto. Asiakirja tutkijan hallussa. SRJA:n (Suomalainen rauhanturvajoukko Afganistanissa, SRJA) 

asiakirjan liitteessä 6 kerrotaan mm. koulutarvikkeiden jakamiseen liittyvän projektin toteuttamisesta. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=56252&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI


4 

 

” – – ’Keskeisenä’ pidetty siviili–sotilas-yhteistyö, CIMIC, alkoi kaikessa hiljai-

suudessa jäädä taka-alalle jo 2004, kun Suomi päätti lähteä mukaan kahteen 

’alueelliseen jälleenrakennusryhmään’ Pohjois-Afganistanissa. Tämän vuoden 

huhtikuussa CIMIC lopetettiin kokonaan.”
 9

 

 

Näiden lainauksien valossa Suomen Kuvalehden artikkeli maalaa lukijalleen mielikuvan, jon-

ka mukaan Suomi yritti alusta saakka profiloitua ei-kineettiseen (suorasta aseellisesta vaikut-

tamisesta pidättyvään) toimintaan erikoistuneeksi joukoksi keskittymällä CIMIC-toimintaan. 

Artikkelissa tämän yrityksen kuvataan johtaneen epäonnistumiseen ainakin siinä mielessä, et-

tä profiloitumisyrityksistä huolimatta afgaanit eivät kuitenkaan tehneet eroa ulkomaalaisten 

sotilaiden kesken. Suomalaiset olivat yhtäläinen maali kapinallisille kuin kineettiseen toimin-

taan osallistuneet brittijoukotkin. 

 

”Ajopuuna Afganistaniin” herättää ajattelemaan CIMIC-toimintaa sekä sen tarkoitusta ja to-

teutusta syvimpiä pohjamutia myöten. Kuvataanko Suomen Kuvalehden artikkelissa – klini-

koineen ja penaaleineen – aikamme suomalaista CIMIC-toimintaa? Koska suomalaisen jou-

kon kuukausiraportit kyseiseltä ajalta
10

 osaltaan vahvistavat artikkelin kertomuksen todenmu-

kaisuuden, herää välittömästi kysymys suomalaisen CIMIC-toiminnan fundamentaalisesta 

tarkoituksesta ja mielekkyydestä sotilaallisena toimintamuotona. Onko suomalaisten sotilai-

den toteuttama CIMIC-toiminta siis pohjimmiltaan vain maastopuvussa suoritettavaa humani-

taarista avustustyötä yksinomaan paikallisten elinolojen parantamiseksi? 

 

                                                 

9
 Lindholm (2007), s. 28: Lindholm väittää CIMIC-toiminnan loppuneen kokonaan artikkelin kirjoitusvuonna 

2007. Kyseessä lienee yleinen virhekäsitys siitä, että vain joukot voivat toteuttaa CIMIC-toimintaa (vrt. kriisin-

hallintajoukon esikunnassa tyypillisesti toimiva CIMIC-toimiala/G9). Tutkijan havaintojen mukaan ainakin osa 

suomalaisista rauhanturvaajista on palvellut operaation alusta aina tähän päivään saakka CIMIC-tehtävissä. Näin 

ollen Lindholmin väite CIMIC-toiminnan päättymisestä vuoden 2007 huhtikuussa on harhaanjohtava. Virhekäsi-

tyksen tausta lienee ensisijaisesti kielellinen. Kaikessa Naton virallisessa CIMIC-koulutuksessa korostetaan CI-

MIC:n luonnetta: ”CIMIC is a function, not an activity”. Suomennettuna toiminto (function) ja toiminta (activi-

ty) ovat kiusallisen samalta kuulostavia sanoja ja näin ollen omiaan aiheuttamaan sekaannusta suomenkielisessä 

keskustelussa.  

ks. Handbook Civil-Military Co-operation  (Handbook CIMIC 2005). Swedish Armed Forces. Elanders Ber-

lings, Malmö, 2005, ss. 3, 7–8. Ruotsalainen CIMIC-käsikirja puhuu käsitteestä (CIMIC) järjestelmällisesti ni-

menomaan toimintona (function).  

10
 Kurko, Mikko: Suomalainen CIMIC-toiminta Nato -johtoisessa ISAF-operaatiossa. Maanpuolustuskorkeakou-

lu. Esiupseerikurssi 59:n tutkielma. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjasto. Helsinki, 2007. Tutkimuksen 

keskeisenä aineistona olivat Suomen kontingentin vuosien 2003–2006 kansalliset kuukausiraportit. Kuukausira-

portteja oli 46 kappaletta kattaen koko ajanjakson, pl. tammikuu 2003 ja helmikuu 2006. 
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Suomen Kuvalehden artikkeli luo suomalaisen CIMIC-toiminnan ylle vahvan humanitaarisen 

leiman. Verrattaessa artikkelin kuvausta suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Naton CIMIC-

toiminnan määritelmään (ks. esimerkiksi alaviite 2 tai liite 1), on mahdotonta välttyä ajatuk-

selta, että teoriasta käytäntöön johtavassa ketjussa on varovaisestikin arvioituna epäjatkumo. 

Sotilaallisen operaation, tehtävän täyttämistä painottavan virallisen määritelmän ja penaalien 

yhdistäminen yhteen ajatukseen tuntuu haasteelliselta. 

 

Mistä suomalaisessa CIMIC-toiminnassa sitten on kysymys? Tukeeko se ensisijaisesti soti-

laallisen kriisinhallintajoukon operatiivista toimintaa, vai pyritäänkö sen avulla kenties hel-

pottamaan esimerkiksi humanitaarista tilannetta samalla toivoen [!], että tämänkaltainen kä-

denojennus vaikuttaisi toissijaisesti turvallisuuteen paikallisten positiivisempana suhtautumi-

sena joukkojamme kohtaan? Onko suomalaisella CIMIC-toiminnalla yleensäkään todellista 

liityntäpintaa operaatioalueen turvallisuuteen sanan perinteisessä, suppeassa merkityksessä? 

Mitä suomalaisella CIMIC-toiminnalla on käytännössä pyritty saamaan aikaan, ja mitä sillä 

on lopulta saavutettu? Pitäisikö sitä kutsua toiminnan sijaan toiminnoksi? Suomalaisen CI-

MIC-toiminnan sielunmaisema vaikuttaa sirpaloituneelta. 

 

Tutkijan tausta vaikuttaa suomalaisten Afganistanissa toteuttamaa CIMIC-toimintaa koskevan 

tutkimustyön tekemiseen eri tavoin. Ensiksikin, tutkija on palvellut kriisihallintatehtävissä 

KFOR-operaatiossa vuosina 1999–2000 sekä ISAF-operaatiossa vuonna 2009 osallistuen 

kummallakin kerralla muun muassa suomalaisen CIMIC-toiminnan käytännön toteutukseen.  

 

Toisekseen, tutkija on toiminut päätyönään suomalaisen kriisinhallintaorganisaation kansalli-

seen johtamiseen, henkilöstöhallinnolliseen tukeen ja koulutukseen liittyvien asioiden parissa 

vuosina 2000–2002 ja 2003–2011 kriisinhallintajoukkojen kansallisessa johtoportaassa. Tästä 

ajasta tutkija on toiminut ISAF-operaation kansallisena yhteysupseerina neljä vuotta. Sen seu-

rauksena tutkija on muun muassa noin kahteenkymmeneen monikansalliseen ISAF-

operaatiota koskevaan kokoukseen sekä tehnyt noin viisitoista virkamatkaa Afganistaniin.  

 

Kolmanneksi, tutkija on toiminut vuosina 2004–2006 suomalaisten CIMIC-kurssien pääopet-

tajana Suomessa sekä NORDCAPS-koulutusyhteistyöhön
11

 liittyen CIMIC-kurssien puolus-

tusvoimien asettamana suomalaisopettajana Tanskassa. Käytännössä kaikkien keskeisissä 

                                                 

11
 NORDEFCO:n (Nordic Defence Cooperation) internetsivut. http://www.nordefco.org/facts-abou/history-an/. 

Luettu 21.8.2012. Pohjoismainen koulutusyhteistyö on toteutettu vuodesta 2009 alkaen NORDEFCO:n kehyk-

sessä. 

http://www.nordefco.org/facts-abou/history-an/
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CIMIC-tehtävissä palvelleiden suomalaisten koulutukseen on liittynyt ainakin toisen kurssin 

suorittaminen. Tutkija on parantanut omaa opetuksellista valmiuttaan kouluttautumalla Naton 

CIMIC-kursseilla Saksassa (Nato School) sekä osallistumalla NORDCAPS-

koulutusyhteistyön sisältämään CIMIC-opettajien jatkokoulutukseen Sveitsissä ja Liberiassa.  

 

Lopuksi, tutkija on käsitellyt samaa aihepiiriä esiupseerikurssin aikaisessa tutkimuksessaan 

vuonna 2007. ”Suomalainen CIMIC-toiminta Nato-johtoisessa ISAF-operaatiossa” keskittyi 

vuosiin 2003–2006 ja näkökulmaltaan siihen, miten raportoitu toiminta eroaa ohjeistuksesta. 

Tutkijan aikaisempi ymmärrys tutkittavan ilmiön aihepiiristä on pyritty hyödyntämään käsillä 

olevassa tutkimuksessa täysimääräisesti, erityisesti lähdeaineiston valinnassa. 

 

Tutkimusraportin ensimmäisessä luvussa esitetään tutkimuksen teoreettiset perusteet, tutki-

mustehtävä sekä -menetelmä. Toisessa luvussa kuvataan Naton CIMIC-toimintaa koskevan 

virallisen asiakirjahierarkian pohjalta sitä, miten toiminta on ohjeistettu. Kolmannessa luvussa 

kuvataan julkisista lähteistä saatavan aineiston, tutkijan aikaisemman tutkimuksen, CIMIC-

asiantuntijoiden kautta saatavan tiedon sekä CIMIC-toimintaa havainnoiden upseerien havain-

tojen pohjalta sitä, millaisena suomalaisten Afganistanissa toteuttama CIMIC-toiminta on 

näyttäytynyt. Neljännessä luvussa kuvataan suomalaista CIMIC-toimintaa suomalaisten ko-

mentajien silmin ISAF-operaation alusta vuoteen 2012. Toisen, kolmannen ja neljännen luvun 

johtopäätökset esitetään kunkin luvun lopussa. Viidennessä luvussa vastataan tutkimuskysy-

myksiin ja tutkimusongelmaan, pohditaan tutkimuksen aikana kuljettua matkaa sekä esitetään 

joitakin aiheellisiksi katsottavia jatkotutkimusaiheita. 

 

Kuten mainiossa jokaisen tutkijan perusteoksessa ”Tutki ja kirjoita”
 
todetaan, tutkimus on on-

gelman ratkaisemista ja ongelman ratkaiseminen puolestaan jonkinlaista salapoliisin työtä
12

. 

Varsinaiseen tutkimukseen – kaukaiseen Afganistaniin ja suomalaisen CIMIC-toiminnan pa-

riin – siirrytään tutkijan tutkimusotteellisen innoittajan ja legendaarisen salapoliisin sanojen 

saattamana: 

 

”’Come, Watson, come!’ he cried. ’The game is afoot. Not a word! Into your clothes and co-

me!’”
13

  

                                                 

12
 Hirsjärvi (ja muut 1998), s. 182. 

13
 Doyle, Arthur Conan, Sir: The Adventure of the Abbey Grange. The Original Illustrated ’STRAND’. Sherlock 

Holmes. The Complete Facsimile Edition. Wordsworth Editions Ltd, Cumberland House, Crib Street, Ware, 

Hertfordshire SG12 9ET. 1996, s. 711. 
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1. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET PERUSTEET JA TUTKIMUS-

TEHTÄVÄ 

 

1.1 Tutkimuksen liityntäpinnat laajempaan kokonaisuuteen 

 

Laajemmin tarkasteltuna tutkimus liittyy kolmeen suurempaan kokonaisuuteen: puolustus-

voimien päätehtäviin, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusstrategian mukaisiin pääteemoi-

hin sekä Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtamisen 

tieteenalan tutkimuksen painopistealueisiin. Mainitut tehtävät, pääteemat ja painopistealueet 

ovat ”sotilaallinen kriisinhallinta”, ”Suomi osana kansainvälistä turvallisuusyhteisöä” ja 

”kriisinhallintaan liittyvä tarkastelu”.
14

 

 

Puolustusvoimien pyrkimyksenä on saavuttaa tilanne, jossa sillä on yhdet, kaikkiin tehtäviin 

soveltuvat joukot
15

. Puolustusvoimien tehtävien ja esimerkiksi sotilaalliseen kriisinhallintaan 

käytettävien suorituskykyjen käyttöä kuvaavien asiakirjojen perusteella voidaan muodostaa 

ymmärrys siitä, että puolustusvoimat pyrkii mitoittamaan riittävän suorituskyvyn kaikkiin teh-

täviin ja käyttää näihin tehtäviin yksiä ja samoja joukkoja.  

 

                                                 

14
 Puolustusvoimat. Perustietoa. Puolustusvoimien tehtävät. www.mil.fi. Luettu 21.8.2012. Puolustusvoimien 

päätehtävät ovat: ”Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kan-

sainväliseen kriisinhallintaan.” 

Maanpuolustuskorkeakoulun esikunnan asiakirja HG626. 11.5.2010: MPKKOHJE TRSS 001 – MPKKKE-

HYSYKS Maanpuolustuskorkeakoulun strategia 2010. Tutkimusstrategian mukaisesti tutkimus keskitetään puo-

lustusjärjestelmän kannalta keskeisiin tutkimusteemoihin, joita ovat ”sodankuva ja sotataidon kehittyminen, 

Suomen lähialueiden sotilaallinen kehitys, puolustusvoimat osana yhteiskuntaa ja Suomi osana kansainvälistä 

turvallisuusyhteisöä.” 

Virta, Jami: Johtamisen laitoksen tutkimusohje. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 1. 

Tutkimuksia Nro 36. Helsinki, s. 10. Lähteessä ei mainita laatimisvuotta, mutta kansalliskirjaston ylläpitämän 

julkaisuarkiston (Doria) perusteella kyseisen ohjeen julkaisuvuosi vaikuttaisi olevan 2008. 

ks. Kansalliskirjaston julkaisuarkisto. http://www.doria.fi/handle/10024/74159. Luettu 21.1.2013. 

15
 Puolustusvoimat (2012). Internetsivuilla esitetään pelkistettynä puolustusvoimien toiminta-ajatus ja todetaan, 

että puolustusvoimien ”suorituskyky mitoitetaan Suomen sotilaallista puolustusta varten sekä samalla soveltu-

vaksi puolustusvoimien kahteen muuhun tehtävään.”  

vrt. Pääesikunnan suunnitteluosaston asiakirja AH16098. 15.6.2012: Puolustusvoimien sotilaalliseen kriisinhal-

lintaan käytettävät suorituskyvyt. Sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjen kehittäminen vuosina 2012–

2016, s. 5. Asiakirjassa todetaan puolustusministeriön asettamana tulostavoitteena muun muassa seuraavaa: 

”Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja joukkoja ja materiaalia kuin 

Suomen puolustamiseen”.  

http://www.mil.fi/
http://www.doria.fi/handle/10024/74159
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Vaikka tutkimuksen aineisto liittyy lähes täydellisesti nimenomaan sotilaalliseen kriisinhallin-

taan, voi CIMIC-toimintaa tai laveammin tulkiten sotilaiden ja siviilitoimijoiden välistä toi-

mintaa nähdä puolustusvoimien muissakin tehtävissä. Esimerkiksi puolustusvoimien ”tuki 

muille viranomaisille” on käytännössä sotilaiden ja siviilien välistä toimintaa. Lisäksi Naton 

eri yhteyksissä voimakkaasti korostama sotilaiden ja siviilien välisen vuorovaikutuksen tarve 

kriisialueilla
16

 on jo sinällään todiste siitä, että jotain CIMIC-toiminnan kaltaista toimintaa to-

dennäköisesti tarvitaan myös Suomen sotilaallisessa puolustamisessa. Tässä mielessä tutki-

muksen tuloksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia voidaan ehkä hyödyntää muidenkin 

tehtävien, kuin ainoastaan sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistumisen valossa. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulun pääteemojen sekä Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja 

sotilaspedagogiikan laitoksen painopistealueiden osalta tutkimus kuuluu perustutkimuksen 

piiriin. Tutkimus lisää tietoa siitä, millaista suomalainen CIMIC-toiminta Afganistanissa on 

ollut ja miten CIMIC on hyödyttänyt kriisinhallintajoukon (komentajan) tehtävän toteuttamis-

ta, toisin sanoen johtamista. 

 

1.2 Johtamisen teoria 

 

Tutkimuksen aihe sijoittuu näkökulmansa (johtaminen) kautta johtamisen tutkimusalaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen tieteenalan opetuksessa sotilasjohtamisen kokonai-

suus on viime vuosina selitetty nelikenttänä, jonka muodostavat johtaminen (management), 

johtajuus (leadership), organisaatiorakenne (organizational structure) ja organisaatiokulttuuri 

(organizational culture). Nämä sotilasjohtamisen osa-alueet ovat keskinäisessä riippuvuus-

                                                 

16
 MC 411/1 (2002), s. 1. ” – – the interaction between Alliance forces and the civil environment in which they 

operate is crucial to the success of operations.” 

ks. Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the 

North Atlantic Treaty Organization. Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 

19-20 November 2010. NATO Public Diplomacy Division, s. 20. Saatavissa osoitteesta: 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf. ”The les-

sons learned from NATO operations, in particular in Afghanistan and the Western Balkans, make it clear that a 

comprehensive political, civilian and military approach is necessary for effective crisis management. – – Even 

when conflict comes to an end, the international community must often provide continued support, to create the 

conditions for lasting stability. NATO will be prepared and capable to contribute to stabilisation and reconstruc-

tion, in close cooperation and consultation wherever possible with other relevant international actors.” 

 

ks. myös BI-SC Civil-Military Co-operation Functional Planning Guide. 8 June, 2012. s, 1. http://www.cimic-

coe.org/download/Civil-Military_Co-Operation_Functional_Planning_Guide.pdf . Luettu 5.11.2012. Asiakirja 

ohjeistaa Naton suunnitteluprosessin mukaista CIMIC-toiminnan suunnittelua. Asiakirja lainaa edellä mainittua 

strategista konseptia jatkaen ajatusta: ”This is where CIMIC has to play a bigger role than ever in order to facili-

tate co-operation between a Nato commander and all parts of the civil environment within an Area of Interest 

(AOI).” 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
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suhteessa, jonka lisäksi sotilasjohtaminen on sidoksissa toimintaympäristöönsä sekä tilantee-

seen.
17

  

 

Tämän tutkimuksen aihepiiri liittyy kriisinhallinnan toimintaympäristöön. Sotilasjohtamisen 

teorian mukaan kriisinhallinnan toimintaympäristössä organisaatiokulttuurilla ja organisaa-

tiorakenteella on suurempi merkitys johtamisen prosessille kuin johtajuudella tai johtamisel-

la
18

. Organisaatiokulttuurin ja organisaatiorakenteen muita osa-alueita voimakkaammasta vai-

kutuksesta huolimatta komentajien ja johtajien johtamista sekä johtajuutta ei luonnollisesti-

kaan voi jättää huomioimatta. Tutkimuksen tuloksia peilataan johtopäätösluvussa johtamisen 

nelikenttään. 

 

Sotilasjohtamisen ilmiön klassinen kuvaus puolestaan tiivistyy kolmeen yhdessä tai erikseen 

tutkittavaan ilmiöön, joita ovat ”sotilaallinen suunnittelu”, ”taistelujärjestelmän rakentami-

nen” sekä ”taistelun johtaminen”
19

. Näiden suhteen tutkimus liittyy lähinnä taistelun johta-

miseen sekä mainittujen ilmiöiden yhdessä muodostamaan sotilasjohtamisen kokonaisuuteen. 

 

Afganistanin operaatiolle ja sen monikansalliselle toimintaympäristölle ominainen suomalai-

sen kriisinhallintajoukon komentajan asema korostaa organisaatiorakenteen vaikutusta johta-

misen kokonaisuudessa. Ensimmäisten vuosien jälkeen käytännössä kaikki suomalaiset krii-

sinhallintajoukon komentajat
20

 ovat olleet ensisijaisesti sen joukon apulaiskomentajia, johon 

pääosa suomalaisista on kulloinkin kuulunut. Samalla suomalaiset kriisinhallintajoukon ko-

mentajat ovat toimineet oman joukkonsa hallinnollisina esimiehinä. Monikansallisen sotilas-

joukon operatiivista toimintaa johtava komentaja on käytännössä ollut jonkin muun maan 

(pääasiassa Ruotsin) tehtäväänsä asettama upseeri. Asemastaan johtuen suomalaiset kriisin-

                                                 

17
 Leskinen, Aleksi, Virta, Jami ja Rainio, Antti: Johtamisen opetuksen transformaatio perustutkinnossa. Sotilas-

johtamisen tiedon kohteet. Johdatus sotilasjohtamisen perustutkimukseen. Toimittanut Huhtinen, Aki-Mauri. 

Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 2. Artikkelikokoelmat n:o 16, 2006. Helsinki, 2006, 

ss. 301–303. 

ks. myös Virta (2008), ss. 21–24. 

18
 Virta (2008), s. 24. 

19
 Jouko, Petteri ja Turjamaa, Eelis (toim.): Viljanen, T.V: Nykyaikainen suurhyökkäys ja sen torjumisen edelly-

tyksiä. Suomalaisen sotataidon klassikot. Maanpuolustuskorkeakoulu. Juvenes Print. Tampere, 2012, s. 29. 

20
 Afganistanin operaation alkuvaiheessa suomalainen sotilasjoukko oli nimeltään Suomen Osasto Afganistanissa 

ja sitä johti osaston vanhin. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä tutkimuksessa Afganistanissa olevasta suomalaisesta 

sotilasjoukosta puhuttaessa käytetään termiä suomalainen kriisinhallintajoukko ja sen johtajasta puhuttaessa ter-

miä komentaja. 
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hallintajoukon komentajat ovat toimineet Afganistanissa monikansallisen joukon operatiivi-

sen kokonaistoiminnan komentajan roolissa ainoastaan sijaisena.
21

 

 

Olipa suomalaisten asema organisaatiossa mikä tahansa, CIMIC-toiminnan vahvuuksien ja 

heikkouksien sekä uhkien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen on perusedellytys sille, että 

CIMIC-toiminta voisi tukea optimaalisesti sellaista nykyaikaista kriisinhallintaoperaatiota, 

jossa suomalainen sotilaskomponentti on mukana. Viime kädessä käsillä olevassa tutkimuk-

sessa on kysymys siitä, miten suomalainen CIMIC on tukenut operatiivista kokonaistoimintaa 

johtamisen apuvälineenä. 

 

1.3 CIMIC-toiminnan teoria 

 

Tutkimuksessa nojataan valitun auktoriteetin
22

, tässä tapauksessa Naton, laajaan ohjeistuk-

seen siitä, mitä CIMIC-toiminta on. Ohjeistus muodostaa tutkimukselle CIMIC-toiminnan 

teorian. Pelkistettynä teorian muodostavat CIMIC-toiminnan ohjeistuksessa kuvatut määri-

telmä (mitä), tarkoitus (miksi) ja ydintoiminnot (miten). Teoria on paikoittaisesta yksityiskoh-

taisuudestaan huolimatta riittävän väljä palvellakseen tutkittavan ongelman ratkaisemista laa-

dullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkija muodostaa tulkintansa CIMIC-toiminnan teoriasta 

tutkimuksen luvussa kaksi ja teoriaa hyödynnetään vertailupohjana analysoitaessa muita, tut-

kimuksen myötä syntyviä aineistoja. 

 

Naton CIMIC-toiminnan virallista ohjeistusta voi kutsua asiakirjahierarkiaksi. Asiakirja-

hierarkia koostuu eri toimintatasoille laadituista asiakirjoista muodostaen yhtä asiaa koskevan 

kokonaisuuden. CIMIC-toiminnan asiakirjahierarkia ulottuu strategiselta tasolta taktiselle ta-

solle saakka ja muodostuu toisiinsa kiinteästi liitetyistä konsepti-, doktriini- ja menettelytapa-

                                                 

21
 Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan asema on esimerkiksi kansallisen rahoituksen päätäntävallan 

johdosta kuitenkin selvästi kuvattua vahvempi. Esimerkiksi suomalaisen CIMIC-toimintaan suunnitellun rahoi-

tuksen käytöstä lopullisen päätöksen tekee suomalainen komentaja, vaikka joukon operatiivisesta toiminnasta 

vastaakin muun maalainen upseeri. Lisäksi pohjoismaisten palvelusvapaakäytäntöjen myötä sijaisuusjärjestelyt 

ovat voimassa noin viidesosan ajasta, joka on lisännyt suomalaisten komentajien operatiivista vastuuta. 

22
 Metteri, Jussi: Laadullinen tutkimus. Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta. Toi-

mittaneet Huttunen, Mika ja Metteri, Jussi. Maanpuolustuskorkeakoulu. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 2, Taktii-

kan asiatietoa n:0 1/2008. Helsinki, 2008, ss. 40–41 ja 51–53. Metteri puhuu teorian muodostamisen yhteydessä 

auktoriteetin valitsemisesta. 
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asiakirjoista.
23

 Tässä tutkimuksessa näitä asiakirjoja kutsutaan jäljempänä yksinkertaisuuden 

vuoksi konseptiksi, doktriiniksi sekä menettelytapa-asiakirjaksi. 

 

Konseptin tarkoituksena on säätää Naton CIMIC-toiminnan kokonaiskonsepti, toisin sanoen 

strategisen tason perusajatus siitä, mitä Naton CIMIC-toiminnalla tarkoitetaan
24

. Doktriinin 

tarkoituksena on esittää perusteet yhteen vetävä CIMIC-toiminnan oppirakennelma, joka so-

veltuu operatiivis-taktiselle tasolle ja on riittävän joustava huomioidakseen erilaiset olosuh-

teet
25

. Menettelytapa-asiakirjan tarkoituksena on ohjata taktisen tason CIMIC-tehtävissä pal-

velevia henkilöitä tehtäviensä hoitamisessa
26

. Pelkistäen ja CIMIC-toimintaan sitoen asiakir-

jojen luonnetta voidaan kuvata seuraavasti: Konsepti vastaa lähinnä kysymykseen ”mitä” 

(ends) CIMIC-toiminta on ja mitä sillä tavoitellaan. Doktriini vastaa erityisesti kysymykseen 

siitä, ”miten” (ways) CIMIC-toiminta liittyy tavoitteiden mukaiseen operatiiviseen kokonais-

toimintaan. Menettelytapa-asiakirja vastaa käytännössä kysymyksiin ”miten” CIMIC-

toimintaa toteutetaan ja ”kuka” sitä toteuttaa, keskittyen käytännön tasolla oleviin menetel-

miin (means).
27

 

 

                                                 

23
 AAP-06 (2012). Allied Administrative Publication -06. NATO Glossary of Terms and Definitions (English 

and French). North Atlantic Treaty Organization. NATO Standardization Agency (NSA) 2012. Saatavissa osoit-

teesta: http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf. Luettu 5.11.2011. Asiakirjassa määritellään Nato-

asiakirjojen käyttämää terminologiaa, esimerkiksi mitä tarkoitetaan konsepti-, doktriini- yms. -asiakirjoilla.  

ks. AAP-01 (D) Allied Joint Doctrine. December 2010, s. 1-1. Saatavissa osoitteesta: 

https://nsa.nato.int/protected/unclass/ap/AJP-01%28D%29.pdf. Luettu 7.12.2012. Asiakirjan mukaan strategisen 

tason konseptiasiakirjat laaditaan riittävän väljiksi olosuhteista johtuvien muutospaineiden vähentämiseksi. 

24
 MC 411/1 (2002), s. 1. 

25
 AJP-3.4.9 Allied Joint Doctrine for Civil-Military Co-operation. Edition A, Version 1. Ratification Draft, s. 

xiii. Saatavissa osoitteesta: http://www.cimic-coe.org/download/AJP_3.4.9_CivMilCoop_ratification_draft.pdf. 

Luettu 6.11.2012. Aikaisempi AJP-9 on korvautunut kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan (Comprehensive Ap-

proach) myötä uudella asiakirjalla vuonna 2012. Uudesta doktriiniasiakirjasta puuttuu päiväys, mutta CCOE:n 

(Civil-Military Co-operation Centre of Excellence, CCOE) internetsivujen mukaan kyseinen ratifiointiluonnos 

on lähetetty Naton jäsenmaille maaliskuussa 2012.  

ks. CCOE:n internetsivut. Cimic Center of Excellence. NATO CIMIC Doctrine (AJP-3.4.9). http://www.cimic-

coe.org/content/scope/doctrinal.php. Luettu 10.10.2012. 

vrt. AJP-9 NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine. June 2003. Saatavissa osoitteesta: 

http://www.nato.int/ims/docu/ajp-9.pdf, s. iv. Luettu 6.11.2012. CIMIC-toiminnan vanha doktriiniasiakirja kuvaa 

CIMIC-toiminnan asiakirjahierarkian. 

26
 ACO MANUAL (AM) 86-1-1. ACO CIMIC Tactics, Techniques and Procedures. 26 July 2012, s. 1. 

27
 AAP-06 (2012), ss. 2-C-12 ja 2-D-9. Konsepti (consept) on määritelmänsä (määritelmä laadittu 1.11.1983) 

mukaan: ”A notion or statement of an idea, expressing how something might be done or accomplished, that may 

lead to an accepted procedure.” Doktriini (doctrine) on määritelmänsä (1.3. 1973) mukaan: ”Fundamental prin-

ciples by which the military forces guide their actions in support of objectives. It is authoritative but requires 

judgement in application.” Menettelytapaa (procedure) lähde ei määrittele.   

http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf
https://nsa.nato.int/protected/unclass/ap/AJP-01%28D%29.pdf
http://www.cimic-coe.org/download/AJP_3.4.9_CivMilCoop_ratification_draft.pdf
http://www.cimic-coe.org/download/AJP_3.4.9_CivMilCoop_ratification_draft.pdf.%20Aikaisempi%20AJP-09
http://www.cimic-coe.org/content/scope/doctrinal.php.%20Luettu%2010.10.2012
http://www.cimic-coe.org/content/scope/doctrinal.php.%20Luettu%2010.10.2012
http://www.nato.int/ims/docu/ajp-9.pdf
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Tämän tutkimuksen kannalta oleellisimmat Naton CIMIC-toimintaa koskevat asiakirjat ovat 

konsepti (MC 411/1), doktriinit (AJP-3.4.9 ja AJP-9) sekä menettelytapa-asiakirja (AM 86-1-

1)
28

. CIMIC-toiminnan asiantuntijat pitävät yleisesti asiakirjahierarkian keskeisimpänä asia-

kirjana doktriinia, joka on samalla sekä syvyydeltään että laajuudeltaan kattavin. Doktriinissa 

kiteytyvät käytännössä ylemmän ja alemman tason asiakirjojen ydinasiat. Asiakirjat ovat kon-

septia lukuun ottamatta saaneet viimeisimmän päivityksensä vuoden 2012 aikana sisältäen 

myös Naton kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan (Comprehensive Approach) mukanaan tuomat 

vaatimukset. Konseptin laajuus on kuusi, doktriinin 78 (vanhemman version 58) ja menettely-

tapa-asiakirjan 174 sivua. 

 

Asiakirjahierarkian perustalle rakentuvan CIMIC-toiminnan teorian on huomioitava myös 

operaation ominaispiirteet. Afganistanin tapauksessa tämä tarkoittaa erityisesti vastakumouk-

sellista strategiaa (Counterinsurgency, COIN), joka korostaa eri toimenpiteiden oikea-aikaista 

rytmittämistä ja peräkkäisten toimintojen yhteisvaikutusta. Yleisemmällä tasolla strategia ko-

rostaa paikallisen väestön tarpeiden huomioimista, siviili- ja sotilastoimijoiden yhteistyön 

merkitystä, kapinallisten voittamista paikallisen väestön mielipiteen muokkaamisen avulla se-

kä tiedustelun ja siviili-sotilas-operaatioiden (Civil-Military Operations, CMO) keskinäisriip-

puvuutta, jossa eri elementit tukevat toisiaan. Käytännön tasolla strategia korostaa siviili-

sotilas-operaatioiden keskeisyyttä strategian käytäntöön viemisessä ja luonnehtii COIN-

strategian mukaisia operaatioita ajatuksia herättävällä tavalla ”aseelliseksi sosiaalityöksi”.
29

 

 

Yhdysvallat on toteuttanut Afganistanissa COIN-strategiaansa tilannesidonnaisesti, jolloin 

turvallisiksi katsotuilla alueilla joukot ovat toimineet matalammalla profiililla kuin turvatto-

mimmilla alueilla. Alueilla, joilla on jouduttu käymään taisteluita, alueelliset joukot ovat toi-

mineet yhteistoiminnassa taistelujoukkojen ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen (Afghanis-

tan National Security Forces, ANSF) kanssa varmistaakseen alueen muokkaamisen tavoitteita 

vastaavaksi. Tavoitteet ovat liittyneet turvallisuusreformiin, paikallisen hallinnon kehittämi-

seen sekä jälleenrakentamisen ja kehitysyhteistyön saroilla tapahtuvaan toimintaan.
30

 Tutkijan 

                                                 

28
 AJP-9 oli voimassaoleva CIMIC-toiminnan doktriiniasiakirja aina vuoteen 2012 saakka, toisin sanoen lähes 

koko tutkimuksen käsittävän ajanjakson ajan. Tästä syystä jo käytöstä poistunutta doktriinia ei voida jättää huo-

miotta tutkimuksessakaan. Aikaisemmat menettelytapa-asiakirjat eivät ole saavuttaneet virallisen ohjeen asemaa, 

jonka johdosta tarkastelussa keskitytään uusimpaan (viralliseen) menettelytapa-asiakirjaan.  Aikaisempien me-

nettelytapa-asiakirjojen sisältö on vastannut pitkälti nykyistä menettelytapa-asiakirjaa. 

29
 FM 3-24. MCWP 3-33.5. Counterinsurgency. December 2006. Distribution restriction: Approved for public 

release; distribution is unlimited. Headquarters. Department of the Army, ss. 1-28, 2-1–2-2, , 3-32, 5-18, 5-30 ja 

A-7. Lähteen mukaan: ”COIN operations can be characterized as armed social work. It includes attempts to re-

dress basic social and political problems while being shot at.” 

30
 Sama, s. 2-12. 
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käsityksen mukaan ISAF-operaation muut osallistujamaat ovat pyrkineet sovittamaan toimin-

tatapansa samansuuntaisiksi yhdysvaltalaisperäisen COIN-strategian kanssa
31

.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta CIMIC-toiminnan teorian ja Afganistanin operaation ominais-

piirteitä heijastavan COIN-strategian käsittelyn yhteydessä on keskeistä huomioida lisäksi 

strategian laatimisajankohta. Koko Nato-johtoisuuden ajan ISAF-operaation johtovaltiona 

toiminut Yhdysvallat on laatinut COIN-strategiansa vasta loppuvuonna 2006. Ajankohdan jäl-

keen päivitetyissä Naton CIMIC-asiakirjahierarkian ohjeissa COIN-strategian vaikutus ei kui-

tenkaan ole merkittävä. 

 

1.4 Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategia 

 

Suomen tarve kokonaisvaltaiselle kriisinhallinnalle tuotiin ensimmäisen kerran julki valtio-

neuvoston selonteossa eduskunnalle niinkin aikaisin, kuin vuonna 1995
32

. Tarpeen havaitse-

misen jälkeisinä vuosina on jatkuvasti sekä kehitetty kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan stra-

tegiaa että tehty samanaikaisesti käytännön toimenpiteitä kriisinhallintaoperaatioissa kriisien 

kokonaisvaltaisemman hallitsemisen edistämiseksi. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehit-

tämislinjauksia on kuvattu esimerkiksi puolustusministeriön vuonna 2007 laatimassa kansain-

välisen puolustuspolitiikan strategiassa eri sanakääntein
33

. Keskeisenä sanomana korostuvat 

sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yhteisten tavoitteiden saavuttaminen sekä näiden tarpeet-

toman erottelun poistaminen. 

 

                                                 

31
 ks. esimerkiksi Army Doctrine Publication. Countering Insurgency – A Guide for Commanders. March 2008, 

ss. A-1-11–C-5-10. Brittiläinen lähde on sisällöltään samansuuntainen yhdysvaltalaisen lähteen kanssa. Brittiläi-

nen lähde kuitenkin korostaa, että pitkän tähtäimen kehityksen on seurattava turvallisuuden parantamiseen täh-

tääviä operaatioita turvallisuustilanteen kestävyyden lisäämiseksi. Toisaalta, projekteja ei kannata tehdä, ellei 

alueen turvallisuutta voida taata. 

32
 Valtioneuvoston selonteko 1995. Valtiopäivät 1995 VNS 1. Turvallisuus muuttuvassa maailmassa. Suomen 

turvallisuuspolitiikan suuntalinjat. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6.6.1995, s. 4. Saatavissa osoitteesta 

http://www.defmin.fi/files/246/2513_2143_selonteko95_1_.pdf. ”Turvallisuuspolitiikka ei koske muuttuvassa 

maailmassa ainoastaan sotilaallisia kysymyksiä vaan kaikkia ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen 

yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Turvallisuus rakentuu entistä enemmän tiivistyvälle kansainväli-

selle yhteistyölle.” 

33
 Kansainvälisen puolustuspolitiikan strategia 2007–2025. Puolustusministeriö. 2007. Helsinki, ss. 8 ja 14. Saa-

tavissa osoitteesta: http://www.defmin.fi/files/1186/kv_strategia.pdf. Asiakirja korostaa kokonaisvaltaista lähes-

tymistapaa, siviili-sotilas -yhteistyötä sekä näiden keskinäisriippuvuutta mm. seuraavasti: ”Tärkeänä osana kan-

sainvälistä toimintaa puolustushallinto vahvistaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriisinhallintaan ja edistää 

siviilisotilasyhteistyötä – – Sotilaallisen kriisinhallinnan sisällyttäminen puolustusvoimien tehtäviin tarkoittaa, 

että kriisinhallintaa tulee tarkastella olennaisena osana puolustusvoimien toimintaa. Lisäksi sotilaallista ja sivii-

likriisinhallintaa ei voida tarkastella toisistaan erillään”.  

http://www.defmin.fi/files/246/2513_2143_selonteko95_1_.pdf
http://www.defmin.fi/files/1186/kv_strategia.pdf
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Miten Nato osallistuu kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan? Kriisinhallinnan tehtäväkenttä on 

laaja-alaistunut ja monimuotoistunut. Sen johdosta on katsottu, että esimerkiksi Afganistanis-

sa kestävien tuloksien saavuttaminen edellyttää ”eri keinojen oikein painotettua ja usein sa-

manaikaista käyttöä”. Pelkistettynä ISAF-operaatio luo yhdessä Afganistanin turvallisuusvi-

ranomaisten kanssa edellytyksiä siviilitoimijoiden työlle. Kansainvälisen yhteisön siviilitoimi-

jat panostavat esimerkiksi maan köyhyyden vähentämiseen, kestävien elinolosuhteiden luo-

miseen ja hallinnon kehittämiseen.
 34

 Naton ja kansainvälisen yhteisön välinen tehtävien jako 

vaikuttaa näiden tietojen valossa varsin selvältä. 

  

Suomen kokonaisvaltaista kriisinhallinnan strategiaa edelsi Suomen Afganistanin toimintaoh-

jelman julkaiseminen keväällä 2009. Strategia-asiakirjassa kuvattiin esimerkiksi operaation 

siihenastiset saavutukset, kansainvälisten toimijoiden roolit, Suomen tavoitteet ja keinot nii-

hin pääsemiseksi. Sotilaallista toimintaa ei mainita saavutuksissa sanallakaan. Naton osuus 

kuvattiin kokonaan turvallisuuteen liittyväksi. Suomen tavoitteeksi määritettiin Afganistanin 

pitkäjänteinen tukeminen maan vakauttamiseksi sekä poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen 

kehityksen takaamiseksi. Näillä toimilla tavoiteltiin myönteistä kehityssuuntausta myös tur-

vallisuuden suhteen. Keinot kattoivat kokonaisvaltaisesti niin kehitysyhteistyön ja jälleenra-

kentamisen, kehitysyhteistyön uudet elementit, kansalaisjärjestöjen tukemisen, humanitaari-

sen avun, siviilikriisinhallintatehtävät, sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävät, kansainvälisen 

yhteistyön, viestinnän ja kaupallistaloudellisen viestinnän.
35

 

 

Strategian otsikon ”keinot tavoitteiden toteuttamiseksi” kehitysyhteistyötä ja jälleenrakenta-

mista käsittelevässä kohdassa linjattiin Suomen sitoutuvan YK:n alaisen UNAMA:n (United 

Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA) johdolla laadittuihin siviili-sotilas-

koordinaation ohjeisiin. UNAMA:n ohje kehottaa osapuolia yhteydenpitoon ja toimintojen 

koordinoimiseen kaikilla tasoilla, toteaa humanitaarisen avun toteutuvan parhaimmin sotilai-

den keskittyessä turvallisuuteen ja siviiliorganisaatioiden avustustyöhön sekä kannustaa orga-

nisaatioita rooliensa selkiyttämiseen. Ohje kannustaa, että alueelliset jällenrakennusryhmät 

                                                 

34
 Honkanen, Karoliina ja Kuusela, Janne: Uusi Nato? 20 kysymystä ja vastausta. Suomen Atlantti-seura. Yli-

opistopaino, 2010, ss. 17–18. 

ks. Nikkilä, Markku: EU:n sotilasulottuvuus – yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa. Sotilasaikakauslehti 

3/2013, ss. 9–12.”Vaikka Naton rooli onkin viimeisinä vuosina kehittynyt kohti yhä laajempaa turvallisuuspoliit-

tista foorumia, on se edelleen vahvasti nimenomaan sotilaallisen voimankäytön organisaatio.”  

35
 Suomen Afganistanin toimintaohjelma. Hyväksytty Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvalli-

suuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 17.4.2009. Päivitetty 22.4.2009. Saatavissa osoitteesta: 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=162813&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI. Lu-

ettu 10.10.2012.  

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=162813&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI
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(Provincial Reconstruction Team, PRT) koordinoisivat kaiken toimintansa paikallishallinnon 

ja YK:n paikallisen edustajan kanssa sekä kehottaa voimakkaasti linkittämään kaikki projek-

tinsa provinssien kehityssuunnitelmiin.
36

 YK:n ohje ei kuitenkaan kannusta sotilaita tekemään 

projekteja vaan päinvastoin: sen henki on, että eri toimijoiden tulisi toimia koordinoidusti ja 

omat roolinsa säilyttäen
37

.   

 

Strategian sotilaallisia kriisinhallintatehtäviä kuvaavat keinot käsittivät seitsemän kappaletta, 

joissa kuvattiin tiiviisti Naton ja suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa vuodesta 2002 

vuoteen 2008 sekä esitettiin kaksi välittömään lähitulevaisuuteen liittyvää asiaa; ajatus julkai-

suhetkeä jo muutamaa kuukautta myöhemmin toteutettujen vaalien (syksy 2009) tukemisesta 

sekä pyrkimys mentorointiin kohdistettavien henkilöresurssien kasvattamiseen.
38

 Sotilaalli-

sesta näkökulmasta strategian anti jää erittäin niukaksi kuvaten pääasiassa jo tapahtuneita asi-

oita. 

 

Varsinainen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategia julkaistiin syksyllä 2009
39

. Tätä tut-

kimusta tehtäessä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategiaa oli jalkautettu käytäntöön yli 

kolme vuotta. Strategian jalkautuminen on ilmeisesti kuitenkin pahasti kesken eikä koordinaa-

tio ulotu poliittis-strategiselta tasolta kentälle saakka. Esimerkiksi Jari Hyvönen toteaa tutki-

muksessaan kokonaisvaltaisuuden toteutuvan vain poliittisella ja strategisella tasolla ja strate-

gian jalkautumattomuuden johtuvan muun muassa resurssien hajautetusta käytöstä sekä ta-

voitteiden puuttumisesta. Kari Sainio puolestaan toteaa, että: ”Comprehensive Approach-

periaatteet eivät käytännössä ehkäpä toteudu kuin teoreettisissa kaaviopiirroksissa.”
40

 

                                                 

36
 Suomen Afganistanin toimintaohjelma (2009).  

37
 Guidelines for the Interaction and Coordination of Humanitarian Actors and Military Forces in Afghanistan. 

Version 1.0 (May 2008), ss. 5-11. Saatavissa osoitteesta: 

https://ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20Afghanistan%20%20v.%201.0%202008.pdf. Ohje ke-

hottaa sotilaita osallistumaan humanitaarisen avun antamisen ainoastaan, mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole, avulle 

on olemassa selvä tarve ja tällöinkin vain rajoitetun ajan sekä riippuvuussuhteita välttäen. Sotilaiden käyttö hu-

manitaarisen hätäavun antamiseen tulisi sen mukaan rajoittaa ainoastaan kiireellisiin tilanteisiin. 

38
 Suomen Afganistanin toimintaohjelma (2009). 

39
 Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia. Ulkoasiainministeriön julkaisuja 15/2009. Ulkoasiainminis-

teriö. 13.11.2009.  

40
 Hyvönen, Jari: Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Maanpuolustus-

korkeakoulu. Esiupseerikurssi 64:n tutkielma. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjasto. Helsinki, 2012, ss. 25 

ja 35. 

ks. Sainio, Kari: Kokonaista kriisinhallintaa, Ruotuväki 20/2012, s. 2. Eversti Sainion kokemus rauhanturvaami-

sesta kattaa kolme maanosaa, neljä vuosikymmentä ja viisi operaatiota. Artikkelia kirjoittaessaan (loppuvuonna 

2012) Sainio palveli Afganistanin Armeijan 209. Armeijakunnan esikuntapäällikön mentorina. 

https://ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20Afghanistan%20%20v.%201.0%202008.pdf
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Ruotsalainen tutkija on keväällä 2013 viitannut Helsingin Sanomien haastattelussa strategian 

jalkautumattomuuteen liittyviin tutkimustuloksiinsa ja todennut, että ”Ruotsin (ja Suomen) 

vastuualueelta Afganistanissa ei juuri löydy merkkejä onnistumisista” ja että ”siviili- ja soti-

lasoperaation yhdistäminen on epäonnistunut täydellisesti.” Tutkimus nostaa keskeiseksi 

syyksi ”erittäin huonon organisoinnin kotimaassa” sekä selkeiden tavoitteiden määrittele-

mättä jättämisen.
41

 Vaikka tutkimus on luonnollisesti laadittu ensisijaisesti ruotsalaisista läh-

tökohdista, viittaa ainakin osa sen tuloksista myös suomalaiseen toteutukseen. 

 

Mikä sitten on CIMIC-toiminnan rooli kokonaisvaltaisessa kriisinhallinnassa ja sen jalkaut-

tamisessa käytäntöön? Erään tuoreen tutkimustuloksen mukaan CIMIC on näyttäytynyt Naton 

toiminnassa jopa ”kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan näkyvimpänä yksittäisenä toimijana”
42

. 

Koska CIMIC-toiminnan ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan yhteys vaikuttaa periaatteessa 

vahvalta, on kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan sisällyttäminen tutkimukseen perusteltua. 

 

Toisaalta olisi loogista ajatella, että CIMIC-toiminnan rooli pienenisi kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan jalkautumisen myötä. Kuvitteellisessa tilanteessa, jossa jalkautuminen olisi ta-

pahtunut mahdollisimman pitkälle, eri toimijoiden tavoitteiden pitäisi olla täydellisesti yhteen 

sovitettuja ja toiminnan tapahtua yhden johdon alaisuudessa. Tällaisessa tilanteessa CIMIC-

toiminnalle luonteenomaisen yhteistyön tarpeen voisi olettaa olevan hyvin vähäinen, ellei pe-

räti olematon. 

 

Tutkimuksen kannalta kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kiinnostavin kytkentä liittyy kuiten-

kin siihen, miten kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategian jalkautuminen on vaikuttanut 

CIMIC-toiminnan toteutukseen, vai onko se vaikuttanut siihen mitenkään. Tutkimusta tehtä-

essä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategiaa on jalkautettu yli kolmen vuoden ajan. 

 

 

 

 

                                                 

41
 Kauhanen, Anna-Liisa: ”Ruotsi lähti Afganistaniin ilman strategiaa”, Helsingin Sanomat 13.3.2013, s. B3. Ar-

tikkelissa viitataan tutkimukseen (”Ett krig här och nu”), jonka on julkaissut ruotsalainen turvallisuuspolitiikan 

asiantuntija ja Lundin yliopiston professori, Wilhelm Agrell. 

42
 Häkkinen, Sari. Rauhanturvaajat ja humanitaariset avustusjärjestöt globaalin hallinnan prosesseissa. Tampe-

reen yliopisto. Pro gradu-tutkielma. Tampere, 2011, s. 18. 
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1.5 Keskeisimmät määritelmät 

 

Kriisinhallintaan liittyvien määritelmien yhtenäistä ymmärtämistä vaikeuttavat suomalaisten 

tutkimusten mukaan esimerkiksi eri organisaatioiden riittämätön kanssakäyminen sekä orga-

nisaatioiden keskenään rinnakkaiset ja toisiaan muistuttavat määritelmät. Ongelma on var-

mastikin yleismaailmallinen, mutta se tuntuu korostuvan nimenomaan suomalaisessa kriisin-

hallinnassa ja CIMIC-toiminnassa.
43

  

 

Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista keskittyä yhteen keskeiseen (CIMIC-toiminta) ja 

neljään olennaisesti asian ymmärtämiseen liittyvään määritelmään. Naton ja muiden sotilaalli-

sen kriisinhallinnan kannalta keskeisten turvallisuusorganisaatioiden siviilien ja sotilaiden vä-

lisen yhteistoiminnan määritelmiä esitetään niiden keskeisimpien eroavaisuuksien hahmotta-

miseksi tutkimusraportin liitteessä 1. Kokonaisvaltainen kriisinhallinta, siviilikriisinhallinta, 

sotilaallinen kriisinhallinta sekä (tutkimusmenetelmään liittyen) narratiivi määritellään tutki-

muksen kannalta olennaisilta osiltaan tässä alaluvussa. 

 

Tutkimuksen keskeisin määritelmä on CIMIC-toiminta. Suomalaisten CIMIC-toiminnan (tai 

muiden vastaavaa toimintaa kuvaavien) määritelmien käyttäminen tutkimuksen perustana on 

varovaisestikin arvioituna haasteellista. Esimerkiksi puolustusvoimien asianhallintajärjestel-

                                                 

43
 Kurkinen, Petteri: Sotilaiden tuki siviilikriisinhallinnan eri osa-alueille ja CIMIC:n tehtävät sen yhteydessä. 

Maanpuolustuskorkeakoulu. Yleisesikuntaupseerikurssi 48:n diplomityö. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikir-

jasto. Helsinki, 2001, ss. 58–60. Kurkinen viittaa nimenomaisesti suomalaiseen ”terminologian käytön horjuvuu-

teen”. Diplomityönsä julkaistussa versiossa Kurkinen on poistanut kriittisimmät terminologiaa koskevat kom-

menttinsa.  

vrt. Kurkinen, Petteri: Siviili-sotilasyhteistyö kriisinhallintaoperaatiossa. Maanpuolustuskorkeakoulu. Julkaisu-

sarja 1, Strategian tutkimuksia No. 18. Helsinki 2001, ss. 58–60. Vertaa erityisesti diplomityön ja julkaistun ver-

sion sivuja 60.  

ks. Liesinen, Kalle: Siviilien ja sotilaiden kohtaaminen kenttäoperaatiossa: SHIFT-tulevaisuuden toimintamalli. 

Siviili-sotilasyhteistoiminta kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Toimittanut Mustonen, Jari. CMC Working Pa-

pers Vol 1, 3/2007. Kuopio, 2007, s. 14. Saatavissa osoitteesta: 

http://www.cmcfinland.fi/pelastus/cmc/images.nsf/files/FF8B7A55707F8C8FC22573950046B0A0/$file/WP3-

2007-siviili-sotilas.pdf. Liesinen kirjoitti vuonna 2007: ”Viime aikoina keskustelua on käyty siitä tulisiko sotilai-

den harjoittaa humanitaarista CIMIC-toimintaa, koska se voi hämärtää sotilasorganisaation ja avustusjärjestö-

jen rooleja.” 

ks. myös Kemppilä, Matti: Kokonaisvaltainen kriisinhallinta sotilasjohtamisen näkökulmasta. Maanpuolustus-

korkeakoulu. Yleisesikuntaupseerikurssi 55:n diplomityö. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjasto. Helsinki, 

2011, s. 3. Kemppilä toteaa (melko yleisellä tasolla) eri toimijoiden käyttämien käsitteiden ja niiden arvomerki-

tyksen olevan usein ristiriitaisia ja tuntemattomia.  

ks. myös Leino, Tuomas: Ihmislähteistä saatava tiedustelutieto johtamisen tiedustelutuen osana. Maanpuolustus-

korkeakoulu. Pro gradu –tutkielma. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjasto. Helsinki, 2007, s. 47. Leinon 

mukaan (nimenomaan) CIMIC-toiminta on ymmärretty Suomessa lyhyen historiansa alusta saakka virheellisesti. 

http://www.cmcfinland.fi/pelastus/cmc/images.nsf/files/FF8B7A55707F8C8FC22573950046B0A0/$file/WP3-2007-siviili-sotilas.pdf
http://www.cmcfinland.fi/pelastus/cmc/images.nsf/files/FF8B7A55707F8C8FC22573950046B0A0/$file/WP3-2007-siviili-sotilas.pdf
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män (PVAH) määritelmärekisteri ei sisällä minkäänlaista CIMIC-toimintaan (tai vastaavaan 

toimintaan) liittyvää määritelmää. Puolustusministeriön internetsivuillaan esittämää CIMIC-

toiminnan määritelmää ei voida käyttää tässä tutkimuksessa sen yleisluontoisuuden ja suora-

naisen määritelmättömyytensä vuoksi
44

. Puolustusministeriön määritelmä ei erittele eri orga-

nisaatioiden (YK:n, EU:n ja Naton) toiminnan eroavaisuuksia vaan mitä ilmeisimmin pyrkii 

kaikkia organisaatioita palvelevaan yleispätevyyteen. Puolustusministeriö käyttää siviili-

sotilasyhteistoimintaa ilmentävänä lyhenteenään kuitenkin nimenomaan Naton käyttämää 

termiä (CIMIC). Sisäasiainministeriön vastaava määritelmä puolestaan koskee ainoastaan 

EU:n piirissä tapahtuvaa toimintaa
45

. 

 

Tässä tutkimuksessa CIMIC määritellään Naton voimassa olevan määritelmän mukaisesti nel-

jästä syystä. Ensiksikin, Suomella ei ole omaa yhtenäistä CIMIC-doktriinia
46

. Toiseksi, tutki-

muksen aineisto keskittyy nimenomaan Naton johtamaan kriisinhallintaoperaatioon. Kolman-

neksi, Suomi on hyväksynyt kriisinhallinnan suorituskykyjen kehittämisen lähtökohdaksi 

yleisemmällä tasolla nimenomaisesti Naton standardoimat vaatimukset
47

. Neljänneksi, CIMIC 

on alkuperältään Naton käyttämä termi, jonka muunnoksina kaikki muut siviili-

sotilasyhteistyötä tai jotain sen kaltaista toimintaa koskevat termit ovat rantautuneet Suo-

meen
48

.  

 

                                                 

44
 Puolustusministeriö. Puolustuspolitiikka – lyhenneluettelo. http://www.defmin.fi/?s=63. Luettu 21.8.2012. 

Puolustusministeriön määritelmässä CIMIC (Civil Military Co-operation) tarkoittaa: ”Siviilien ja sotilaiden yh-

teistoimintaa. Yhteistoiminta voi sisältää sotilas- ja siviiliviranomaisten, sotilaiden ja paikallisen väestön ja kan-

salaisjärjestöjen tai sotilasviranomaisten ja eritasoisten avustusjärjestöjen yhteyksiä. CIMIC-toiminnalla pyri-

tään koordinoimaan muun muassa kriisinhallinnan tavoitteiden saavuttamista.”  

45
 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Sisäinen turvallisuus. Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2008. Si-

säasiainministeriö. Helsinki 2008, luku 1.1. Saatavissa osoitteesta: 

http://www.intermin.fi/download/16347_siviilikriisinhallinnan_kansallinen_strategia.pdf. 

46
 Ylinen, Matti, majuri, Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus, sähköpostiviesti tutkijalle 27.2.2013. 

ks. Lindeman, Joni, yleisesikuntaeverstiluutnantti, Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus, sähköpostiviesti 

tutkijalle 28.2.2013. Molemmat Pääesikunnan suunnitteluosaston kansainvälisen sektorin tutkijalle osoittamat 

asiantuntijat vahvistivat, ettei Suomella ole CIMIC-toiminnan doktriinia. 

47
 Kansainvälisen puolustuspolitiikan strategia 2007–2025 (2007), ss. 13, 18. Asiakirjassa viitataan eksplisiitti-

sesti Natoon. EU:n vaatimusten todetaan lyhyesti olevan ”pitkälti yhdenmukaisia Naton vastaavien vaatimusten 

kanssa.”  

48
 Civil-Military Co-operation Wikipediassa. http://en.wikipedia.org/wiki/Civil-Military_Co-operation. Luettu 

21.1.2013. CIMIC (Civil-Military Co-ordination) on alun perin Naton käyttöönottama termi. 

ks. Taitto, Petteri: Siviiliyhteystoiminta. Sotilaiden ja siviilien yhteistyö kriisinhallinnassa. Maanpuolustus-

korkeakoulu. Yleisesikuntaupseerikurssi 47:n diplomityö. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjasto. Helsinki, 

2000, ss. 35–43. 

http://www.defmin.fi/?s=63
http://www.intermin.fi/download/16347_siviilikriisinhallinnan_kansallinen_strategia.pdf
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Naton voimassa olevan määritelmän mukaan CIMIC-toiminta määritellään seuraavasti:  

 

”CIMIC on tehtävää tukevaa koordinaatiota ja yhteistyötä NATO-komentajan ja 

siviilitoimijoiden (ml. paikallinen väestö ja viranomaiset, monikansalliset ja 

kansalliset järjestöt sekä avustusjärjestöt ja toimijat) välillä.”
49

 

 

Määritelmien keskinäisten erojen havainnollistamiseksi esitetään Petteri Taiton tutkimustyön-

sä tuloksena jo vuonna 2000 hahmottelema kansallisen siviiliyhteystoiminnan määritelmä. 

Taiton mukaan ”siviiliyhteystoiminta on kriisinhallinnan päämäärien hyväksi tehtäviä poliit-

tisia ja humanitaarisia toimenpiteitä. Se on yhteistoimintaa muiden kriisinhallintaan osallis-

tuvien organisaatioiden sekä paikallisväestön kanssa. Siviiliyhteystoiminta on luonteeltaan 

toisten toimintoja täydentävää ja tukevaa.”
50

 Taiton määritelmä kertoo siis yleisesti kriisin-

hallinnan päämääristä, joka näin jälkikäteen vaikuttaa tutkimuksen laatimisajankohta huomi-

oiden vahvasti nykyisen suomalaisen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan ajatusmaailmaan so-

pivalta. Omalla tavallaan kuvaavaa määritelmässä on muun muassa se, että se ei sisällä lain-

kaan sanaa sotilas. Sen sijaan, se asettaa sotilaat samaan vaakakuppiin muiden toimijoiden 

kanssa paikallisväestön vastapainoksi korostaen eri toimintojen yhteisvaikutusta. Luonteel-

taan nämä toimet ovat poliittisia ja humanitaarisia. 

 

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta ymmärretään tässä tutkimuksessa ulkoasiainministeriön in-

ternet-sivuillaan julkaiseman määritelmän mukaan: ”Kokonaisvaltainen lähestymistapa krii-

sinhallinnan kohdealueen tukemiseksi eri keinoin, mukaan lukien diplomaattiset toimet, sivii-

li- ja sotilaallinen kriisinhallinta, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu. Tavoitteena on eri 

toimintojen koordinointi ja johdonmukaisuus kunkin toimijan itsenäistä roolia kunnioittaen. 

Toiminnan vaikuttavuutta on arvioitava kokonaisuutena.”
51

 Määritelmän kaksi viimeistä lau-

setta korostavat johdonmukaisuutta, toimijoiden itsenäisyyttä ja vaikuttavuuden kokonaisuut-

ta. 

 

                                                 

49
 MC 411/1 (2002), ss. 1–2.”CIMIC is: The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between 

the NATO Commander and civil actors, including national population and local authorities, as well as interna-

tional, national and non-governmental organisations and agencies.” Tutkijan suomennos. 

50
 Taitto (2000), s. 78. Taiton määritelmä on tarkoitettu kansalliseksi määritelmäksi erottelematta sitä, missä or-

ganisaatiossa toimitaan. 

51
 Ulkoasiainministeriö (2011a). Keskeisiä käsitteitä liittyen EU:n sotilaallisen kriisinhallintaan. Päivitetty 

15.8.2011. Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=41937&contentlan=1&culture=fi-FI. Luettu 21.8.2012. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=41937&contentlan=1&culture=fi-FI
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Siviilikriisinhallinta ymmärretään tässä tutkimuksessa sisäasiainministeriön internet-

sivuillaan julkaisemaa määritelmän mukaisesti. Määritelmän mukaan: ”siviilikriisinhallinnal-

la tarkoitetaan yleensä EU:n ulkopuolisten konflikti- tai kriisialueiden vakauttamista ei-

sotilaallisin keinoin. Käytännössä toiminta on asiantuntijoiden lähettämistä mm. tarkkailu-, 

koulutus- ja neuvontatehtäviin sekä eri viranomaistoimintojen sijaistamiseen liittyviin tehtä-

viin pääsääntöisesti EU:n ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien, 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ), Euroopan neuvoston (EN) ja Pohjois-

Atlantin puolustusliiton (NATO) johtamiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Useissa kriiseis-

sä ja konflikteissa tarvitaan sekä siviili- että sotilasorganisaatioiden resursseja ja asiantun-

temusta.”
52

 Määritelmä painottaa EU:n roolia, mutta mainitsee myös Naton ja viittaa sotilas-

organisaatioon sekä sen edustamaan asiantuntemukseen kriisin tai konfliktin hallinnassa. 

Määritelmä ei asemoi siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa toisiinsa vaan korostaa molempien 

tarvetta. 

 

On merkillepantavaa, että neljä vuotta aikaisemmin (vuonna 2008) julkaistun kansallisen si-

viilikriisinhallinnan strategian mukaan: ”siviilikriisinhallinnalle ei ole olemassa täsmällistä 

määritelmää. Siviilikriisinhallinta kuvataan yleisesti toiminnaksi, jolla tähdätään yhteiskun-

nan toimintaedellytysten palauttamiseen lähettämällä kriisialueille ulkopuolista ei-

sotilaallista asiantuntija-apua. Siviilikriisinhallinta kattaa konfliktien ehkäisemiseen sekä 

rauhan ja vakauden ylläpitämiseen tähtäävät toimet, mutta myös pitkäkestoisemmat tilapäiset 

toimet, joiden tavoitteena on vahvistaa julkista hallintoa, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoi-

keuksia ja demokratiaa. Laajamittainen katastrofiapu ei ole siviilikriisinhallintaa.”
53

 Huomio 

kohdistuu ainakin siihen, että siviilikriisinhallinnan strategia-asiakirjan mukaan siviilikriisin-

hallinnan määrittely todettiin epätäsmälliseksi aina vuoteen 2008 saakka. 

 

Sama strategia-asiakirja totesi sotilaiden roolista kriisinhallinnassa, että ”sotilaat toimivat rau-

han ylläpitämiseksi, siviiliväestön suojelemiseksi, pelotteena rauhanrikkojia vastaan ja turvaavat 

muiden toimintaedellytyksiä operaatioalueella”
54

. Sotilaat nähtiin siis pelotteena, ei humanitaari-

sena toimijana. Edelleen samassa asiakirjassa todettiin Natoon liittyen, että: ”Naton tehtäviin ei 

kuulu siviilikriisinhallinta siten, kuin se kuvaillaan tässä strategiassa. Naton puitteissa siviilival-

miustoiminnan tehtävänä on ennen kaikkea tukea Naton sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden 

                                                 

52
 Sisäasiainministeriö. Turvallisuus. Siviilikriisinhallinta. 

http://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/siviilikriisinhallinta. Luettu 21.8.2012. 

53
 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (2008), luku 1.1. 

54
 Sama, luku 1.1. 

http://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/siviilikriisinhallinta
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suunnittelua ja toteutusta”55. Siviilikriisinhallinnan strategia on siis kuvannut sotilaat selvästi tur-

vallisuustoimintaan liittyviksi toimijoiksi vuodesta 2008 alkaen. Lisäksi Naton osalta strategiassa 

on todettu, että sen siviileihinkin liittyvät tavoitteet liittyvät sotilaallisen toiminnan tukemiseen. 

Molemmat seikat korostavat siis sitä, että eri toimijoilla on selvästi erilaiset roolit. 

 

Sotilaallinen kriisinhallinta ymmärretään tässä tutkimuksessa ulkoasiainministeriön internet-

sivuillaan julkaiseman määritelmän mukaan: ”Sotilaallisin keinoin tapahtuvaa kriisinhallinta-

toimintaa (rauhanturvaamista). Toiminta tähtää ensisijaisesti vakauden ja turvallisuuden pa-

lauttamiseen ja säilyttämiseen kriisialueella, tavoitteena edellytysten luominen yhteiskunnan 

muiden toimintojen käynnistämiseksi.”
56

 Määritelmässä korostuu sotilaallisen kriisinhallinnan 

tilanteen vakauttamiseen ja turvallisuuteen tähtäävä merkitys. Määritelmän mukaan sotilaalli-

sen kriisinhallinnan tavoite on siis edellytysten luominen muille toiminnoille edistämällä va-

kautta ja turvallisuutta. Määritelmä on looginen ja vastaa kysymyksiin mitä, miten ja miksi. 

 

Vertailun vuoksi todettakoon, että Kenttäohjesäännön yleisen osan (2007) mukaan: ”Sotilaal-

lisella kriisinhallinnalla tarkoitetaan turvallisuuspoliittisista ja humanitaarisista syistä soti-

laallisin keinoin toteutettavaa rauhanturvaamista, sotilaallista väliintuloa ja muuta tilanteen 

hallintaa
57

.” Määritelmää voidaan luonnehtia erittäin laaja-alaiseksi jo sen yksityiskohdan pe-

rusteella, että se sisältää lopussaan lisämääreen ja ”muuta tilanteen hallintaa”. Tämänkaltai-

nen kaatopykälä mahdollistaa teoriassa minkä tahansa turvallisuuteen tai humanitaarisiin syi-

hin liittyvän toiminnan. Määritelmää ei käytetä tässä tutkimuksessa. 

 

Narratiivi määritellään tässä tutkimuksessa narratiivisen tutkimuksen kuuluisimpien tutkijoi-

den määritelmiä mukaillen tarkoituksellisen laveasti: tarinaksi tai kertomukseksi, jossa on al-

ku, keskikohta ja loppu sekä juoni, jonka avulla tarinan merkitys muodostuu kuulijalle (tai lu-

kijalle). Määritelmään sisällytetään aristotelelaisittain tarinaan liittyvä käänne, joka muuttaa 

tarinan kuvaaman toiminnan suuntaa ja joka useimmissa tapauksissa on samalla tarinan kes-

                                                 

55
Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (2008), luku 1.2.5.  

56
 Ulkoasiainministeriö (2011a).  

57
 Kenttäohjesääntö (2007): Yleinen osa. Puolustusjärjestelmän toiminnan perusteet. Pääesikun-

ta/suunnitteluosasto, Helsinki, 2007, s. 68.  

vrt. Puolustusministeriö (2012). Puolustusministeriö määrittelee sotilaallisen kriisinhallinnan sanatarkasti samal-

la tavalla. 
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kikohta.
 58

 Juoni sisällytetään narratiivin määritelmään, vaikka sen kautta kuulijalle muodos-

tuvan merkityksen voi opinnäytetyön luonne huomioiden olettaa olevan vain vähäinen. 

 

1.6 Aikaisempi tutkimus aihealueelta 

 

Suomalaista CIMIC-toimintaa ovat tutkineet sekä sotilaat että siviilit. Koska suomalaisen 

CIMIC-toimintaa koskevan tutkimuksen kokonaismäärä on edelleen kohtalaisen pieni, suurin 

osa tehdyistä tutkimuksista eroaa muista aihepiiriä koskevista tutkimuksista esimerkiksi nä-

kökulmansa puolesta toistaiseksi varsin selvästi. Suomen ulkopuolella ei ole tehty suomalai-

seen CIMIC-toimintaan keskittyvää tutkimusta mutta suomalaista CIMIC-toimintaa on sivuttu 

muutamassa ulkomaisessa tutkimuksessa lyhyesti. Eri maiden CIMIC-toiminnan vertailua on 

tehty jopa aivan viime vuosina, mutta Suomi on syystä tai toisesta rajautunut tarkastelusta 

ulos
59

. Koska tässä tutkimuksessa pohditaan nimenomaan suomalaista CIMIC-toimintaa, ei 

muiden maiden CIMIC-toiminnan tutkimus tai eri maiden välinen vertailu kuitenkaan nouse 

oleelliseksi tekijäksi. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdyistä CIMIC-toimintaan liittyvistä tutkimustöistä noste-

taan tässä yhteydessä esiin neljä näkökulmiltaan, ajankohdiltaan tai aineistoltaan erilaista tut-

kimusta. Jo nämä tutkimukset mahdollistavat sekä ajallisesti että toiminnallisesti tarkasteltuna 

varsin monipuolisen lähestymisen käsiteltävän aihepiirin tutkimustilanteeseen. 

 

                                                 

58
 Polkinghorne, Donald E. Narrative Knowing and the Human Sciences., State University of New York, 1988, s. 

183. 

vrt. Czarniawska, Barbara: Narratives in Social Science Research. 2004. SAGE, ss. 6–12. Czarniawska korostaa 

juonta kertomuksen merkityksen antajana ja näkee juonen jopa kertomuksen tarinallisia elementtejä tärkeäm-

mäksi.  

vrt. Riessmann, Catherine Kohler: Narrative Analysis. Qualitative Research Methods. Volume 30. 1993. SAGE, 

ss. 17–24. Riessmann mainitsee, että narratiivin määritelmästä vallitsee huomattavaa erimielisyyttä, mutta koros-

taa itsekin kertomuksen tarinallisuutta sekä sen alkua ja loppua. 

vrt. Aristoteles: Runousoppi. Suom. Hohti, Paavo. Aristoteles IX. Retoriikka, Runousoppi.  Gaudeamus Kirja. 

Tampere, 1997, ss. 159–172. Aristoteles tarkoittaa keskikohdalla sitä, joka seuraa jostain ja josta seuraa jotain. 

Lisäksi Aristoteles mainitse esimerkiksi käänteen, jossa toiminnan suunta muuttuu vastakkaiseksi. 

vrt. myös Kaasila, Raimo: Eri lähestymistapojen integroiminen narratiivisessa analyysissa. Narratiivikirja: Me-

netelmiä ja esimerkkejä. Toimittaneet Kaasila, Raimo, Rajala, Raimo, Nurmi, Kari E. Lapin yliopistokustannus. 

Rovaniemi 2008, ss. 42–43. Kaasila korostaa juonen lisäksi kertomuksen yleisöä. 

59
 van Weezel, Stijn (toim.): CIMIC Concepts & Capabilities. Research into the CIMIC Operationalisation of 

Nations. Civil-Military Co-Operation Center of Excellence (CCOE). Enschede. Elokuu 2011. Saatavissa osoit-

teesta: http://www.cimic-coe.org/download/CIMIC%20-%20Concepts%20Capabilities.pdf. 
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Petteri Taiton diplomityö (2000) käsitteli CIMIC-toiminnan teorioita ja käsitteitä sekä yleisel-

lä tasolla siviilien ja sotilaiden yhteistoimintaperiaatteita. Tutkimuksen lähdemateriaali keskit-

tyi Balkanin kriisien kokemuksiin. Tutkimus kuvasi CIMIC-toiminnan historiaa, lukuisien eri 

toimijoiden aiheuttamaa organisaatioiden välistä monikulttuurisuutta, CIMIC-toiminnan his-

torian alkuvaiheen kasvukipuja sekä Balkanin kriisistä vähitellen alkanutta CIMIC-toiminnan 

liukumista kohti humanitaarisempaa suuntaustaan.
60

 Tutkimustuloksena Taitto määritteli kan-

sallisen siviiliyhteystoiminnan käsitteen, joka on esitetty tässä tutkimuksessa muiden keskeis-

ten määritelmien rinnalla. Määritelmän merkitys kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehitys-

työssä on todennäköisesti ollut suuri, erityisesti Taiton myöhempi työhistoria huomioiden
61

. 

Taiton tutkimuksen arvon voidaan katsoa olevan merkittävä tämän tutkimuksen suunnannäyt-

täjänä. 

 

Toisena mainitaan Petteri Kurkisen diplomityö (2001) ”Sotilaiden tuki siviilikriisinhallinnan 

eri osa-alueille ja CIMIC:n tehtävät sen yhteydessä”. Tutkimuksessa esitetyt yksityiskohtai-

set käytännön havainnot keskittyivät Balkanin kriisien kokemuksiin. Tutkimusongelma – mi-

ten sotilasorganisaatio voi tukea siviilikriisinhallinnan eri osa-alueita – oli nimenomaisesti si-

viilikriisinhallinnan hyötymismahdollisuuksia painottava. Merkittävimmiksi sotilasorganisaa-

tion siviilikriisinhallinnalle antamiksi tuen muodoiksi Kurkinen näki turvallisen työskentely-

ympäristön muodostamisen sekä yksityiskohtaisen tilannetiedon jakamisen. Kurkinen katsoi 

lisäksi oikein valittujen CIMIC-projektien hyödyttävän sotilasjoukkoa usein niin paljon, että 

päätyi suosittelemaan projektien toteuttamista. Tutkimuksen muut havainnot ovat tämän tut-

kimuksen kannalta kuitenkin merkittävämpiä. Havainnot koskevat CIMIC-toiminnan ohjauk-

sen komentajakeskeisyyttä ja operaation vaiheen huomioimattomuutta sekä suomalaisille tyy-

pilliseksi luonnehdittua suunnitelmallisuuden puutetta.
62

 Kurkisen tutkimuksen suurin merki-

tys tämän tutkimuksen kannalta on mainitun komentajakeskeisyyden lisäksi kuitenkin sen 

käänteinen lähestymistapa CIMIC-toiminnan avulla saavutettavan hyödyn suhteen. 

 

                                                 

60
 Taitto (2000). 

61
 CMC Finland internetsivut. Crisis Management Centre, CMC Finland. 

http://www.cmcfinland.fi/intermin/trader10.nsf/vwPersonsByNamePelcmc/ECF41261DA177C77C2257B16002

BF738?opendocument. Luettu 18.2.2013. Kriisinhallintakeskuksen sivuston mukaan Petteri Taitto työskenteli 

tutkimuksen laatimishetkellä Kriisinhallintakeskuksen koulutusjohtajana.  

62
 Kurkinen (2001a). 
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Tuomas Leino tutki pro gradu- tutkielmassaan (2007) Afganistanissa suoritettavaa ihmisläh-

teistä saatavaa tiedustelutietoa johtamisen tiedustelutuen osana ja käsitteli tässä yhteydessä 

myös CIMIC-toimintaa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa CIMIC-toiminnan suhdetta 

HUMINT-toimintaan ja johtamiseen. Tutkimuksessaan Leino totesi CIMIC-toiminnan tuotta-

van sivutuotoksenaan tiedustelutietoa, jonka kautta CIMIC-toiminta linkittyy puolestaan 

HUMINT-tiedon keräämiseen. Tutkimuksessa todettiin lisäksi muun muassa projektien ole-

van ”näkyvin, mutta melko merkityksetön osa CIMIC-toimintaa.”
63

 Leinon näkökulma on 

Taiton ja Kurkisen näkökulmiin verrattuna nimenomaisesti sotilasjohtajan tavoitteita ja niiden 

saavuttamista korostava keskittyen vähemmän kokonaisvaltaisten tavoitteiden saavuttami-

seen. Leinon tutkimuksen liittyminen nimenomaisesti Afganistaniin nostaa sen käyttöarvoa 

tämän tutkimuksen taustoittamisessa. 

 

Edellä mainittujen tutkimustöiden lisäksi tutkija käsitteli omassa esiupseerikurssin tutkimus-

työssään (2007) suomalaista CIMIC-toimintaa Afganistanissa keskittyen ohjeistuksen ja ra-

portoidun toteutuksen väliseen suhteeseen. Tutkimuksessa ei kiinnitetty huomiota sotilasjou-

kon komentajan näkökulmaan, vaan käytännössä siihen, eroaako suomalainen toteutus ohjeis-

tuksesta ja jos eroaa niin miksi. Johtopäätöksenä esitettiin muun muassa, että suomalaisen 

kontingentin kohtalaisen merkittäväksi arvioitavat, projekteihin käytettävät kansalliset määrä-

rahat, ohjasivat toiminnan suuntaa.
64

 Tutkimuksen erilainen näkökulma käsillä olevaan tutki-

mukseen verrattuna luonnollisesti vähentää aikaisemman tutkimuksen hyödynnettävyyttä. 

Osaa tutkimuksesta voidaan kuitenkin hyödyntää, erityisesti vuosien 2003–2006 aikaisen 

suomalaisen toiminnan yleisten trendien kuvaamisen osalta. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuolella tehdyistä suomalaiseen CIMIC-toimintaan liittyvis-

tä tutkimustöistä mainitaan yksi kanadalainen ja kaksi amerikkalaista tutkimusta, yksi Tampe-

reen ja yksi Helsingin yliopistossa tehty tutkimus sekä sisäasianministeriön alaisessa Kriisin-

hallintakeskuksessa tehdyt aiheeseen liittyvät tutkimukset ja raportit.  

 

                                                 

63
 Leino (2007), ss. 56–57. Leino viittaa CIMIC-toiminnan merkitystä kuvatessaan paikallisen väestön aktivoi-

miseen syväjohtamisen keinoin. Käytännössä Leino näyttää viittaavan syväjohtamiseen kuuluvaan inspiroivaan 

tapaan motivoida, jonka avulla paikallinen väestö pyritään sitouttamaan auttamaan itse itseään. 

64
 Kurko (2007). 
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David Peabody laati Calgaryn yliopistossa Kanadan asevoimien CIMIC-toiminnan kehitystä 

koskevan tutkimuksen vuonna 2006. Tutkimuksessa osoitettiin, että Kanadan Afganistanissa 

tekemään CIMIC-toimintaan on vaikuttanut edellisten kriisinhallintaoperaatioiden (Balkanin) 

perintö, joka on johtanut CIMIC-toiminnan voimakkaaseen keskittymiseen projekteihin yh-

teydenpidon kustannuksella. Tutkimus kuvasi Kanadan asevoimien tulleen johtopäätökseen, 

että CIMIC-toiminnan on painotuttava yhteydenpitoon ja toteutettava vain välttämättömiä 

projekteja ja niitäkin ainoastaan lyhyin tavoittein. Tutkimus liittyy suoranaisesti suomalaiseen 

CIMIC-toimintaa kuitenkin ainoastaan siten, että siinä esitettiin harkittavaksi Suomen perin-

teisesti käyttämää, noin puolet henkilöstöstä kerrallaan rotatoivaa järjestelyä CIMIC-

toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi.
65

 

 

Paul Fishstein laati Tuftsin yliopistossa avustamisen ja turvallisuuden välisiä yhteyksiä käsit-

televät tutkimuksen vuonna 2010. Tutkimus käsittelee Balkhin provinssia, jota on yleisesti pi-

detty keskeisimpänä ruotsalais-suomalaisen kriisinhallintajoukon vastuualueen neljästä pro-

vinssista. Tutkimuksessa todetaan muun muassa, että ruotsalaisten ja suomalaisten tapa kana-

voida 95 prosenttia Afganistaniin suunnattavasta kokonaistuesta Afganistanin keskushallin-

non kautta jää tavallisilta ihmisiltä paikallistasolla huomaamatta. Tämä puolestaan aiheuttaa 

sen, että maiden panosta pidetään pienenä vaikka suhteellisesti mitattuna Ruotsin panos on 

maailman suurin ja Suomenkin yli kaksinkertainen esimerkiksi Yhdysvaltojen antamaan ko-

konaistukeen verrattuna [!]. Tutkimus pitää sotilaiden palvelusaikaa lyhyenä ja näkee sen vai-

kuttavan osaltaan siihen, että projekteja halutaan saada valmiiksi omana palvelusaikana. Muu-

tamien haastateltujen mukaan projektien tekemisellä hankitaan hyväksyntää kotimaassa. Ko-

konaisvaltainen konsepti on tutkimuksen mukaan olemassa, mutta se ei vaikuta kentällä.
66

 

 

Amerikkalaisessa kolmen tutkijan laatimassa tutkimustyössä esitetään tutkimustuloksia Afga-

nistanin suurimman kehittämisohjelman (National Solidarity Program, NSP) tuloksista. Läh-

tötilanne oli kartoitettu vuosina 2003–2007 ja mittaukset tehty ensimmäisen kerran vuosina 

2007–2008 (ohjelman vaikutus alle 15 kuukautta sen alkamisen jälkeen) ja uudelleen 2009–

2010 (ohjelman vaikutus yli 15 kuukautta sen alkamisen jälkeen). Tutkimuksen hypoteeseina 

esitettiin muun muassa, että kehitysohjelman vaikutuksesta mielipide kohdealueen kylissä oli-
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 Peabody, David: The challenges of doing good work: The Development of Canadian Forces CIMIC Capability 

and NGOs. Centre for Military and Strategic Studies, University of Calgary. 2006. Saatavissa osoitteesta: 

http://jmss.org/jmss/index.php/jmss/article/view/130. Tutkimus on suppeahko, mutta sen lähdeaineisto on laaja 
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istan´s Balkh Province, ss. 24–53. Feinstein International Centre. Tufts University. 2010. Saatavissa osoitteesta: 
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si muuttunut keskushallinnolle ja koalition joukoille myötämielisemmäksi ja että kehitysoh-

jelman kohteena olleilla alueilla turvallisuustilanne olisi parantunut. Tutkimuksen mukaan 

myönteisesti keskushallintoon ja koalitioon suhtautuvan väestön osuus oli kehitysohjelman 

kohdealueilla 4-8 prosenttia suurempi. Tutkimuksen mukaan ihmiset kokivat kehitysohjelman 

kohteena olleilla alueilla turvallisuuden sekä positiivisemmin että negatiivisemmin [!] ja vas-

tausten hajonta kasvoi. Se osoitti korrelaatiota kehityksen ja turvallisuuden välillä ainoastaan 

pidemmällä aikavälillä tapahtuvana ihmisten mahdollisesti kasvavana haluttomuutena liittyä 

kapinallisten puolelle. Tutkimusta tehtiin kymmenessä provinssissa, joista yksi oli ruotsalais-

suomalaisen PRT:n vastuualueella oleva Balkh.
67

 

 

Outi Nieminen laati Helsingin Yliopistolle pro gradu -tutkielman vuonna 2011 otsikolla 

”Kansainväliset toimijat Afganistanissa. Tapaustutkimus Afganistanissa työskentelevien kan-

sainvälisten toimijoiden koordinaatiotavoista ja keskinäisriippuvuussuhteista.” Tutkimukses-

saan Nieminen tarkasteli diplomaattisten, sotilaallisten ja kehitystoimijoiden välisiä koor-

dinointitapoja. Lopputuloksena hän totesi koordinointitapojen eroavan etupäässä formaaliu-

tensa suhteen siten, että sotilaat suosivat muodollisemmin järjestettyä yhteistoimintaa ja eri-

tyisesti kehitystoimijoiden puolestaan suosivan kahdenvälistä toimintaa. Nieminen totesi suo-

rasanaisesti, että sinänsä koordinointiin suostuvaisten osapuolien ensisijaisena intressinä voi 

kuitenkin olla oman tehtävänsä hoitaminen yhteisiin tavoitteisiin tähtäävän koordinaation kus-

tannuksella. Toimijoiden keskinäisriippuvuuden taustatekijöistä hän nosti esiin rahan, turval-

lisuuden ja logistiikan.
68

 Niemisen tutkimus tarjoaa raikkaan näkökulman eri toimijoiden 

koordinoinnin problematiikkaan. 

 

Sari Häkkinen laati vuonna 2011 Tampereen Yliopistolle pro gradu -tutkielman aiheesta 

”Rauhanturvaajat ja humanitaariset avustusjärjestöt globaalin hallinnan prosesseissa.” Tut-

kimuksessaan Häkkinen kuvasi CIMIC-toimintaa Naton kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

näkyvimmäksi osaksi, mutta korosti samalla sotilaiden taipumusta pyrkiä johtamaan koor-
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dinointia omaksi edukseen. Häkkisen mukaan osin tästä asetelmasta johtuen humanitaarisilla 

toimijoilla ei ole halua koordinointiin eikä edes sotilaiden tarjoamien tietojen todelliseen ja 

järjestelmälliseen hyödyntämiseen. Häkkinen korosti Afganistanin CIMIC-toiminnan eroa ai-

kaisempiin operaatioihin esimerkiksi CIMIC-toiminnan omavaraisuudella rahoituksen suh-

teen.
69

 Häkkisen tuoreen tutkimuksen paras anti tälle tutkimukselle on siinä, miten se käsitte-

lee CIMIC-toimintaa kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kentässä. 

 

Siviilikriisinhallinnan osalta tutkimusta ja asiantuntijaraportteja on tehty myös Kriisinhallin-

takeskuksessa (Crisis Management Centre Finland, CMC Finland). Merkittävimpinä Kriisin-

hallintakeskuksen laatimina aihepiiriin liittyvinä lähdeaineistoina mainitaan vuonna 2007 jul-

kaistu seminaarikooste ”Siviili-sotilasyhteistyö kansainvälisessä kriisinhallinnassa”, vuonna 

2009 julkaistu tutkimus ”Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtä-

vien rajapinnat sekä identiteetti” ja vuonna 2010 julkaistu seminaariraportti otsikolla ”Koko-

naisvaltainen kriisinhallinta – Kenen asialla? Kenen hyväksi?” Kyseiset dokumentit kuvasi-

vat erityisesti yhteistoiminnan haasteellisuutta korostaen samalla kuitenkin sen välttämättö-

myyttä. Dokumenteissa korostui käytännössä siviilikriisinhallinnan, mutta myös kokonaisval-

taisen kriisinhallinnan näkökulma sotilaallisen kriisinhallinnan näkökulman jäätyä merkittä-

västi vähäisemmälle huomiolle.
70

 Siviilikriisinhallintaan painottuneisuutensa vuoksi näiden 

tutkimusten merkitys käsillä olevassa tutkimuksessa on vain vähäinen. 

 

Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan alalta on tehty runsaasti tutkimuksia ja kansainvä-

lisesti tarkasteltuna kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta (Comprehensive Approach) lienee 

laadittu sadoittain erilaisia tutkimustöitä. Tässä yhteydessä nostetaan esiin kolme Maanpuo-
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lustuskorkeakoulussa tehtyä tutkimusta, jotka taustoittavat tätä tutkimusta kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan osalta puolustusvoimien ja suomalaisen sotilasjohtamisen näkökulmasta. 

 

Ensimmäisenä mainitaan Tuomo Meron diplomityö (2009) aiheesta ”Kansainvälisen koko-

naisvaltaisen kriisinhallintastrategian (Comprehensive Approach) mahdollisuudet Suomen 

kokonaismaanpuolustuksen kansainvälisen ulottuvuuden kehittämiseen, voimakasta normi-

pientä vai pientä hienosäätöä?” Tutkimuksessa selvitettiin, miten Suomelle keskeisimmät ta-

hot ymmärtävät kokonaisvaltaisen lähestymistavan (Comprehensive Approach) ja miten maa-

ilmanlaajuiset trendit mahdollistaisivat kansallisen kokonaismaanpuolustuksen mallin kehit-

tämisen.
71

 Tutkimuksen avulla saa vaivattomasti käsityksen siitä, miten esimerkiksi Nato on 

kuvannut kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan lähestymistavan. 

 

Veli-Matti Kemppilä laati diplomityön (2011) aiheesta ”kokonaisvaltainen kriisinhallinta so-

tilasjohtamisen näkökulmasta.” Tutkimuksessaan Kemppilä selvitti seikkaperäisesti, miten 

suomalainen käsitys kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta näyttäytyi suhteessa eri kansainvä-

listen toimijoiden määritelmiin nimenomaisesti sotilasjohtamisen näkökulmasta.
72

 

 

Jari Hyvönen käsitteli esiupseerikurssin tutkielmassaan (2012) ”Suomen kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus” erityisesti sitä, kuinka Suomen kokonaisval-

taisen kriisinhallinnan vaikuttavuutta voitaisiin lisätä. Hyvösen työn merkittävin anti liittyy 

tutkimustulokseen, jonka mukaan Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallinta toteutuu vain po-

liittisella ja strategisella tasolla. Tutkimuksessaan Hyvönen totesi lisäksi, että käytännön (ope-

ratiivisen ja taktisen tason) toimijoiden tavoitteiden yhdistäminen jää kentällä olevien ihmis-

ten tehtäväksi.
73

 Hyvösen tutkimus osoittaa selvästi, ettei kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

jalkautuminen ollut ainakaan kyseistä tutkimusta tehtäessä edennyt maaliinsa saakka. 
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1.7 Viitekehys, näkökulma ja rajaukset 

 

Tutkimuksen viitekehyksellä (kuva 1) kuvataan sitä, mitä tutkimuksessa varsinaisesti tutkit-

tiin. Viitekehys ajoittuu vuosiin 2002–2012 ja sijoittuu suomalaisen CIMIC-toiminnan toi-

mintakenttään, Afganistaniin.  

 

 

Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys 

 

Soikion sisällä olevilla kolmella päällekkäisellä ympyrällä kuvataan suomalaisten komentaji-

en johtamaa CIMIC-toimintaa suhteessa erilaisista lähteistä saatavaan mielikuvaan ja CIMIC-

toiminnan ohjeistukseen. Viitekehyksen nuolikuvioilla kuvataan kokonaisuuksien vertailusuh-

teita ja viitekehyksestä kohoavalla pilvikuviolla vertailun tavoitetta; aikaisempaa täydellisem-

pää kokonaiskuvaa suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Afganistanissa vuosina 2002–2012.  

 

Alimmainen ympyrä kuvaa Naton CIMIC-toimintaa koskevaa virallisen ohjeistuksen koko-

naisuutta eri tasoilla. Vasemmanpuoleinen ympyrä kuvaa niitä lähdeaineistoryhmiä, joiden 

kautta – joko yhdessä tai erikseen – CIMIC-toimintaa koskevat mielikuvat syntyvät. Oikean-

puoleinen ympyrä kuvaa komentajien näkökulmaa kolmena ajallisena leikkauksena.  
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Tutkittavan aiheen tarkastelussa keskityttiin kriisinhallintajoukon johtamisen näkökulmaan, 

jonka katsottiin henkilöityvän joukon komentajaan. Näkökulman valinnalla pyrittiin ensiksi-

kin korostamaan komentajien ja muiden lähteiden välille mahdollisesti syntyvää eroa
74

. Toi-

sekseen, näkökulman valinnalla pyrittiin korostamaan johtamisen tavoitteita ja onnistumista, 

eli sitä, mihin CIMIC-toiminnalla oli mahdollisesti pyritty ja mitä hyötyä CIMIC-toiminnasta 

lopulta koitui operatiivisen tehtävän toteuttamiselle Afganistanissa. 

 

Tutkimus rajattiin kuudella tavalla. Rajauksilla pyrittiin yhdessä näkökulman valinnan kanssa 

mahdollistamaan riittävän voimakas päähuomion kohdistaminen tutkimuskysymyksiin varsi-

naisen tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Rajaus toteutettiin paikan, johtosuhteiden, ajan, 

kohdejoukon, kriisinhallintamuodon ja käsittelytason suhteen.  

 

Tutkimus rajattiin paikkasidonnaisesti
75

 koskemaan ainoastaan Afganistanissa toimivaa 

ISAF-operaatiota, jota on pidetty melko yleisesti vaativimpana nykyaikaisena sotilaallisena 

kriisinhallintaoperaationa, johon suomalaiset ovat laajemmin osallistuneet. Koska ISAF-

operaatio on ollut suuriman osan historiastaan ajan Naton johdossa, rajattiin tutkimus joh-

tosuhteen osalta koskemaan nimenomaisesti Naton ohjeistuksen mukaista CIMIC-toimintaa. 

Ajallisesti tutkimus rajattiin käsittämään aikaa vuodesta 2002 nykyhetkeen saakka, josta vuosi 

2013 kuitenkin rajautui käytännössä tarkastelusta tutkimusaineiston keräämisen toteuduttua 

keskeisimmiltä osiltaan vuoden 2012 aikana
76

.  

 

Kohdejoukkonsa
77

 suhteen tutkimus rajattiin käsittämään ainoastaan suomalaisten toteuttamaa 

CIMIC-toimintaa, koska tämän tutkimuksen yhteydessä näkökulman laajentaminen eri mai-

den CIMIC-toiminnan vertailuun ei ollut tarkoituksenmukaista tutkimukseen varatusta ajasta 

johtuen
78

. Suomalaisesta kriisinhallinnan kokonaispanoksesta keskityttiin sotilaalliseen krii-

sinhallintaan ja samalla rajattiin pois sellaiset suomalaiset kriisinhallintatoimijat (kuten esi-
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merkiksi ulkoasiainministeriön johdossa
79

 olevat kehitysyhteistyö- yms. neuvonantajat), jotka 

eivät ole käskyvaltasuhteessa suomalaiseen komentajaan nähden.  

 

Lopuksi tutkimus rajattiin koskemaan sitä toiminnan kulloistakin (operatiivista, taktista tai 

taisteluteknistä) tasoa, jolla suomalaiset olivat eri aikoina toimineet. Suomalaisen joukon 

koon perusteella olisi ehkä helppo sanoa, että suomalainen toiminta on ollut taisteluteknistä 

tai korkeintaan taktista. Jos taas käsitellään toiminnan laajuutta ja suomalaisten asemaa ISAF-

operaation alkuvaiheessa CIMIC-toiminnan sotanäyttämötason ohjaamisessa, toiminta on ol-

lut operatiivisella, jopa operatiivis-strategisella tasolla.
80

 

 

1.8 Tutkimusongelma ja -kysymykset sekä tutkimusasetelma 

 

Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, millaiseksi kokonaiskuva suomalaisesta CI-

MIC-toiminnasta johtamisen apuvälineenä Afganistanissa muodostuu.
81

  

 

Tutkimuksen pääkysymys oli: 

– Millaista suomalainen CIMIC-toiminta on ollut Afganistanissa? 

 

Tutkimuksen pääkysymyksestä johdettuja alakysymyksiä olivat: 

– Miten CIMIC-toiminta on ohjeistettu? 

– Millaisena CIMIC-toiminta on näyttäytynyt julkisissa lähteissä, aikaisemmassa tutkimuk-

sessa, ulkopuolisen asiantuntijan tai toimintaa paikan päällä havainnoivan sotilaan silmin? 

– Millaisena suomalaiset komentajat ovat kokeneet CIMIC-toiminnan? 

– Miten suomalaisten komentajien kokemukset CIMIC-toiminnasta eroavat muun lähdeai-

neiston kautta saatavasta mielikuvasta? 

 

                                                 

79
 Tutkijan kokemusten mukaan esimerkiksi ruotsalais-suomalaisen joukon eri toimialoja edustavat suomalaiset 

neuvonantajat ovat sisäasiainministeriön rekrytoimia ja kouluttamia mutta ulkoasiainministeriön palkkaamia. 

Neuvonantajat ovat tehtävässään hallinnollisessa johtosuhteessa suoraan ulkoasiainministeriöön, jonka lisäksi he 

kuuluvat operatiivisessa mielessä Ruotsin johtamaan ruotsalais-suomalaiseen joukkoon. Kaikesta huolimatta, he 

eivät kuulu kansallisessa johtosuhteessa suomalaisen komentajan hallinnolliseen alaisuuteen, toisin sanoen suo-

malaiseen kriisinhallintajoukkoon. 

80
 Huttunen, Mika: Näkökulmia taktiikkaan – Taktiikan käsite ja taktiikan keinot tulkinnan kohteena (Luonnos). 

Maanpuolustuskorkeakoulu. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 3, Työpapereita n:o 1/2005. Helsinki 2005, ss. 32–46. 

81
 Metteri (2008), s. 39.”Tutkimusongelma voi olla sama kuin jollain muulla tutkijalla aiemmin, mutta näkökul-

ma voi (pitäisi) olla uusi.” Tämän tutkimuksen aihepiiri liittyy tutkijan aiempaan tutkimustyöhön suomalaisesta 

CIMIC-toiminnasta Afganistanissa, mutta sen tutkimusongelma sekä näkökulma ovat uusia. 
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Tutkimuksen kolmeen ensimmäiseen alakysymykseen vastattiin kutakin alakysymystä käsi-

telleen luvun johtopäätöksiä kokoavassa tarinassa. Neljänteen alakysymykseen sekä pääky-

symykseen ja edelleen tutkimusongelmaan vastattiin tarinoiden vertailun, analyysin ja tulkin-

nan avulla varsinaisessa johtopäätösluvussa.  

 

 

Kuva 2: Tutkimusasetelma 

 

Tutkimusasetelman avulla (kuva 2: Tutkimusasetelma) pyritään havainnollistamaan, miten 

tutkimusongelmaan vastattiin. Kuvassa edetään vasemmalta oikealle, ongelmasta ratkaisuun.  

Kuvan keskellä on esitetty suomalainen CIMIC-toiminta aikajanana, lähtöpisteestään aina 

vuoteen 2012 saakka. Aikajanan yläpuolella on kuvattu suomalaiset komentajat ja alapuolella 

muut CIMIC-toiminnan kuvailuun tässä tutkimuksessa osallistuneet tahot. Seuraavissa kappa-

leissa kuvataan vaiheittain, miten tutkimuksen alakysymyksiin vastattiin.  Kuvassa oikealla 

esiintyvät analysointi ja tulkinta puretaan edelleen yksityiskohtaisempiin osiinsa alaluvussa 

1.10. 
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Suomalaista CIMIC-toimintaa arvioitiin edellä mainitun ajanjakson varrella CIMIC-

toiminnan teorian pohjalta, jonka muodostaminen on kuvattu alaluvussa 1.3. Vaikka CIMIC-

toiminnan asiakirjoissa tapahtui vuosikymmenen aikana päivityksiä, ei teorian perusperiaattei-

ta tarvinnut varioida ajan funktiona teorian väljyyden vuoksi. CIMIC-toiminnan ohjeistuksen 

(eli tutkimuksen teorian) analysoinnilla ja tulkinnalla vastattiin tutkimuksen ensimmäiseen 

alakysymykseen.  

 

Analysoinnin ja tulkinnan kautta tarkentuneen teorian päälle rakentui valittujen julkisten läh-

teiden, asiantuntijoiden sekä CIMIC-toimintaa havainnoineiden upseerien avulla ajallisesti 

kattava sarja monenkirjavia havaintoja suomalaisesta CIMIC-toiminnasta ISAF-operaation eri 

vaiheissa. Osana asiantuntijoiden kautta saatavaa tietoa esitettiin lisäksi valikoituja CIMIC-

toiminnan toteutusta kuvaavia osia tutkijan aikaisemmasta tutkimustyöstä. Näiden havainto-

jen analysoinnilla ja tulkinnalla vastattiin tutkimuksen toiseen alakysymykseen. 

 

Komentajien kokemukset suomalaisesta CIMIC-toiminnasta muodostivat kolmannen aineis-

tokokonaisuuden. Komentajat edustivat ajallisesti operaation alkua, Suomen kokonaisvaltai-

sen kriisinhallinnan strategian julkistamishetkeä, sekä ajallisesti viimeistä mahdollista aika-

kautta tutkimuksen tekemiseen varattu aika huomioiden. Komentajien kokemusten analysoin-

nin ja tulkinnan kautta vastattiin tutkimuksen kolmanteen alakysymykseen. 

 

Kolmeen alakysymykseen saatujen vastausten vertailun avulla vastattiin neljänteen alakysy-

mykseen. Kaikkiin alakysymyksiin saatujen vastausten analysoinnin ja tulkinnan perusteella 

vastattiin tutkimuksen pääkysymykseen sekä ratkaistiin tutkimusongelma.  

 

1.9 Tutkimusote 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen perustutkimus, jossa kuvaillaan ja vertaillaan tut-

kittavaa ilmiötä sekä luodaan uutta tietoa henkilöiden tulkintojen kautta
82

. Tutkimusta voi pi-

tää perustutkimuksena ainakin siksi, että aiemmasta asiaa sivuavasta tutkimuksesta huolimatta 

emme edelleenkään tunnu tarkalleen tietävän, millaista suomalainen CIMIC-toiminta loppu-

jen lopuksi on ollut. Perustutkimuksenomaisuutta puoltaa toisekseen se, että tutkimus ei täh-

                                                 

82
 Metteri (2008), s. 40. Tutkimuksen tarkoituksena on siis nimenomaisesti ilmiön kuvailu. 
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dännyt käytännöllisiin tavoitteisiin (kuten esimerkiksi oppaan tai ohjeen) tuottamiseen, vaan 

etsi tieteellistä tietoa ensisijaisesti tiedon itsensä vuoksi.
83

 

 

Laadullinen tutkimus soveltuu aiheeseen, joka on oletettavasti ”monitulkintainen ja kokonais-

valtainen” ja tätä CIMIC-toiminta tutkijan käsityksen mukaan nimenomaan on. Laadullisen 

tutkimuksen pyrkimyksenä on nostaa esiin säännönmukaisuuksia sekä liittää havainnot ja nii-

den tulkinnat motiiveihin ja teoriaan. Tutkimuskysymysten muoto asemoi tämän tutkimuksen 

luonteeltaan kuvailevan ja selittävän tutkimuksen välimuodoksi.
84

 

 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että sillä pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ja 

tekemään se ymmärrettäväksi. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on yleensä todellisen 

elämän kuvaaminen, jota CIMIC-toiminta mitä konkreettisimmin edustaa. Lisäksi laadullinen 

tutkimus suosii ihmistä tiedon keruun välineenä, joka puolestaan mahdollistaa haastateltavien 

näkökulman ja kokemuksen esilletulon. Ihmisten käyttäminen aineiston hankinnassa taas ko-

rostaa henkilöiden valinnan merkitystä.
85

 Tässä tutkimuksessa käytettyjen henkilöiden valin-

taa kuvataan alaluvussa 1.11. 

 

Tutkimuksessa käytettiin narratiivista tutkimusotetta, useista seuraavassa esitettävistä syistä. 

Valittua tutkimusotetta hyödynnettiin niin kirjallisen lähdeaineiston, asiantuntijakyselyn ja 

haastatteluiden analysoinnissa, uusien tarinoiden kokoamisessa kuin niiden vertailussa ja tul-

kinnassakin. 

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimusotteen valintaa puolsi niin tutkimuskysymysten, viiteke-

hyksen kuin rajaustenkin valossa narratiiviselle tutkimusotteelle tyypillinen tapahtumien ajal-

linen järjestyminen. Toisaalta narratiivinen tutkimusote mahdollisti komentajina toimineiden 

suomalaisten upseerien henkilökohtaisten kokemusten ja suullisen tiedon hyödyntämisen tut-

                                                 

83
 Hirsjärvi (ja muut 1998), s. 161.  

ks. Huhtinen, Aki ja Rantapelkonen, Jari: Taistelut, kokemus ja tieto. Näkemys sotatieteellisestä viestitaktiikasta. 

Viestikoulu. Loimaa, 2001, s. 38. 

84
Hirsjärvi (ja muut 1998), ss. 161–165. 

ks. Huhtinen (ja muut 2001), ss. 60–68. 

85
Hirsjärvi (ja muut 1998), ss. 28, 161–165, 181. 

ks. Huhtinen (ja muut 2001), ss. 60–68. 
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kimuksessa ja siten edesauttoi tieteellisen tiedon moniäänisyyden rakentumista tutkimuson-

gelman selvittämisessä. Lisäksi valintaan vaikutti se, että narratiivinen tutkimusote pyrkii 

edesauttamaan uuden tiedon tuottamista komentajien tekemistä valinnoista sekä laajentamaan 

ymmärrystä vallinneista käytännöistä.
 86 

 

Lopulta tutkimusotteen valintaa puolsi voimakkaimmin kolme seikkaa. Eniten valintaa puolsi 

se, että narratiivinen tutkimusote korostaa tiedon riippuvuutta ajasta, paikasta ja henkilöstä – 

siis tiedon ainutkertaisuutta
87

. Nimenomaan ainutkertaisuus antoi vahvimman selkänojan tut-

kimusotteen valinnalle, koska tutkimukseen liittyvät tarinat liikkuvat eri ajoissa, operaation 

eri vaiheissa sekä eri henkilöiden kokemuksissa ja käsityksissä näiden kokemusten merkityk-

sistä. Toinen erityisen painava valintaperuste oli se, että narratiivinen tutkimusote tarjoaa 

vaihtoehtoisen tavan tuottaa tietämystä doktriineita ja inhimillistä kokemusta rinnastaen. 

Kolmanneksi narratiiviseen tutkimusotteeseen päädyttiin siksi, että se mahdollistaa sekä 

muuttumattomien asioiden ja keskeisten erojen löytämisen eri ajoissa liikkuvista tarinoista et-

tä kertomuksissa esiintyvien painotusten ja niiden merkityksen ymmärtämisen.
88

  

 

1.10 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmän avulla pyrittiin muodostamaan kuva siitä, millaisena suomalainen CI-

MIC-toiminta on näyttäytynyt nimenomaan komentajien näkökulmasta. Lisäksi tutkimusme-

netelmän avulla pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva siitä, millaista suomalainen CIMIC-

toiminta Afganistanissa on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut. 

 

                                                 

86
 Rantapelkonen, Jari. Professori Rantapelkosen luento yleisesikuntaupseerikurssi 56:n oppilaille 16.8.2012 

Santahaminassa. Luentomateriaali tutkijan hallussa. Rantapelkonen korostaa narratiivisen tutkimusotteen sovel-

tuvan erityisesti suullisen tiedon tutkimiseen. 

ks. Metteri (2008), s. 41. ”Käytettävissä oleva aineisto vaikuttaa tutkimusmenetelmän valintaan”.  

87
 Kaasila (2008), s. 42. 

vrt. Polkinghorne (1988), ss. 170–174. Polkinghornen mukaan narratiivisen tutkimusmenetelmän tilannesidon-

naisuudesta ja retrospektiivisestä luonteesta johtuen tutkimuksen syy-seuraussuhteiden logiikka ei välttämättä 

ole perusteltavissa missään muussa yhteydessä eikä näin ollen voi antaa yleispäteviä vastauksia.  

88
 Rantapelkonen, Jari (2012).  

ks. Apo, Satu: Kertomusten sisällön analyysi. Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Toimittanut Mäkelä, 

Klaus. Helsinki, 1990, ss. 72–74.  
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Narratiivisen tutkimuksen tutkimusmenetelmä kuvataan tässä yhteydessä selkeyden vuoksi 

vaiheittain eteneväksi prosessiksi, vaikka tutkimuksen edetessä vaiheet menevätkin tyypilli-

sesti limittäin
89

. Keskeistä narratiiviselle tutkimusmenetelmälle on kuitenkin se, että se tutkii 

tarinoihin ja niiden elementteihin liittyen, mitä tarinoissa kerrotaan ja miksi niistä kerrotaan 

juuri tietyllä tavalla
90

. Narratiivisen tutkimuksen osalta on oleellista myös ymmärtää, että kir-

joittaja ei ratkaise sitä, millaisen merkityksen tarina saa lukijan tai kuulijan päässä – vaan vas-

taanottaja [!]
91

. Tämän johdosta tutkija muodostaa tutkimusprosessin aikana ainoastaan oman 

käsityksensä lähdeaineistosta ja tutkimuksen lukija edelleen omansa tutkimustuloksista. 

 

Tutkimusprosessin aluksi selvitettiin millaisia tarinoita suomalaisesta CIMIC-toiminnasta on 

olemassa. CIMIC-toimintaa koskevan lähdemateriaalin, eli narratiivisen diskurssin, muodos-

tivat kirjalliset lähteet, sekä kyselyn ja haastatteluiden kautta saadut vastaukset. Tiedonke-

ruumenetelmänä käytettiin asiakirjatutkimusta, jota täydennettiin sekä kyselyllä että haastatte-

luilla. Naton CIMIC-toimintaa koskeva aineisto valittiin Naton julkisesta asiakirjatietokannas-

ta ja sitä täydennettiin aikaisemmilla CIMIC-toimintaa koskevilla tutkimustöillä. Julkista kes-

kustelua koskeva aineisto kerättiin sellaisista avoimista ja laadukkaista artikkeleista, joiden 

tutkijan kokemuksen perusteella arvioitiin kuvaavan CIMIC-toimintaa todenmukaisesti ja ha-

vainnollisesti mutta mahdollisimman monin eri tavoin. 

 

Asiantuntijoiden tieto koottiin teettämällä kysely kolmelle Naton CIMIC-toiminnan syvälli-

sesti tuntevalle ulkomaalaiselle asiantuntijalle. Kyselyn avulla pyrittiin hankkimaan tietoa sii-

tä, miten asiantuntijat ovat nähneet suomalaisen CIMIC-toiminnan toteutuksen suhteessa CI-

MIC-toiminnan ohjeistukseen. Asiantuntijoiden valinnassa painotettiin sitä, että he olisivat 

perehtyneet Naton CIMIC-toiminnan lisäksi nimenomaisesti sekä Afganistanin operaatioon 

että suomalaiseen CIMIC-toiminnan toteutukseen. Kyselyn vastaajiksi suostuivat norjalainen 

majuri (joka haluaa pysytellä nimettömänä), everstiluutnantti Jens Jakobsen (Tanska) sekä 

everstiluutnantti Uwe Willert (Saksa). Kysely toteutettiin harvoilla mutta laajoilla kysymyk-

sillä vastausten tarinallisuuden korostamiseksi. Kyselyssä käytetyt kysymykset on esitetty liit-

teessä 2.  

 

                                                 

89
 Czarniawska (2004), s. 15. 

90
 Polkinghorne (1988), s. 163. Narratiivinen tutkimus vastaa erityisen hyvin kysymykseen miksi. 

ks. Kaasila (2008), ss. 42–43.  

91
 Barthes, Roland: Tekijän Kuolema. Tekstin syntymä. Toimittanut Rojola, Lea. Jyväskylä, 1993, ss. 111–117. 



37 

 

Suomalaisten CIMIC-toimintaa eri näkökulmista katsoneiden suomalaisten upseereiden haas-

tattelulla tutkimukseen pyrittiin tuomaan monipuolinen komentajia alemman tason kuvaus. 

Haastateltaviksi upseereiksi pyrittiin saamaan erityisesti tiedustelu-, operatiivisella sekä CI-

MIC-toimialalla palvelleita upseereita. Valinnalla pyrittiin mahdollistamaan sen selvittämistä, 

miten CIMIC-toiminta on näyttäytynyt tiedustelun ja operatiivisen toiminnan näkökulmasta 

sekä miten CIMIC-toimisto on nähnyt oman osuutensa eri toimintojen muodostamassa koko-

naisuudessa. Osaltaan haastatteluilla pyrittiin täyttämään komentajien esittämien näkökulmien 

aukkoja sekä samalla lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Tästä syystä haastateltavien va-

linnassa painotettiin sitä, että kaikki haastateltavat olisivat palvelleet Afganistanissa samassa 

esikunnassa, samaan aikaan, yhden haastatellun komentajan alaisuudessa. Haastateltaviksi 

upseereiksi suostuivat kapteeni Matti Finnilä, kapteeni Timo Ronkainen sekä majuri Sampsa 

Väntsi. Tarkastelun kohdistuminen yhteen valittuun hetkeen (kevät-syksy 2009) teki tutki-

muksesta periaatteessa myös poikittaistutkimuksen
92

. Haastatteluissa käytetty alustusmateri-

aali on esitetty liitteessä 3. 

 

Haastateltavien komentajien valinnassa painotettiin sitä, että komentajat olisivat palvelleet 

Afganistanissa tutkimuksen viitekehyksen kannalta oleellisina ajanjaksoina. Oleellisiksi ajan-

jaksoiksi katsottiin, narratiivisen tutkimusotteen luonteelle sopivasti, tutkimuksen ajallinen 

alku, keskikohta ja loppu. Haastateltaviksi komentajiksi suostuivat eversti Mauri Koskela, 

eversti Ahti Kurvinen sekä everstiluutnantti Joni Lindeman. Komentajien haastattelu toteutet-

tiin hyvin keskustelunomaisena vastausten tarinallisuuden korostamiseksi. Haastattelun avoi-

muutta puolsivat myös haastateltavien kokemusten ainutlaatuisuus, niiden liittyminen men-

neisyyteen, tutkimuksen tarkoitus selvittää heikosti tiedostettuja asioita sekä haastateltavien 

vähälukuisuus
93

. Se, että nämä tutkimuksen kannalta kaikkein keskeisimmät henkilöt ovat 

palvelleet kansallisesta näkökulmasta samassa tehtävässä eri aikoina, teki tutkimuksesta pää-

osin pitkittäistutkimuksen
94

.  

                                                 

92
 Metteri (2008), s. 40. 

93
 Hirsjärvi, Sirkka ja Hurme, Helena: Teemahaastattelu. 6. painos. Yliopistopaino. Helsinki, 1993, ss. 31–32.  

ks. Metteri (2008), s. 47. 

ks. myös Hyytiäinen, Mika, Kesseli, Pasi ja Metteri, Jussi. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä. Ajatuksia 

operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta, toimittaneet Huttunen, Mika ja Metteri, Jussi. Maanpuo-

lustuskorkeakoulu. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 2, Taktiikan asiatietoa n:o 1/2008. Helsinki, 2008, ss. 89, 94. 

Artikkelin mukaan haastateltavien määrä ei avoimessa haastattelussa ole ratkaisevaa, vaan ennen kaikkea haasta-

teltavien valinta. 

94
 Metteri (2008), s. 40. 
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Erilaiset ja eri lähteistä saatavat CIMIC-toimintaa kuvaavat tarinat luokiteltiin karkeasti kol-

meen luokkaan, tutkimuksen lukujaon mukaan. Ensimmäisen luokan muodostivat Naton CI-

MIC-toimintaa ohjeistavat asiakirjat, toisin sanoen CIMIC-toiminnan asiakirjahierarkia. Toi-

sen luokan muodostivat suomalaiseen CIMIC-toimintaan liittyvä julkinen materiaali ja aikai-

sempi tutkimus sekä Naton CIMIC-toiminnan asiantuntijoiden ja CIMIC-toimintaa eri näkö-

kulmista nähneiden suomalaisupseerien kokemukset. Kolmannen luokan muodostivat suoma-

laisten komentajien kokemukset suomalaisesta CIMIC-toiminnasta.  

 

Aineiston analysointi- ja tulkintamenetelmiä kuvataan seuraavasti: Kunkin luokan tarinat pu-

rettiin osiin sen mukaan, miten erilaiset tarinalliset elementit (mitä ja/tai mistä kerrotaan) 

esiintyivät niissä tai miten tarinan juonta voitaisiin kuvata. Tältä osin tutkimus on kuvailevaa. 

Tarinallisten elementtien hahmottaminen lähdeaineistosta edellytti aineiston analysointia ja 

tarinoiden purkamista osiin sen suhteen, mitkä asiat selvästi korostuvat aineistossa. Tarinoi-

den purkamisen myötä selkiytyneet elementit (vrt. kategoriat) analysoitiin sen mukaan, miten 

tarinat kerrotaan, ja puretuista osista laadittiin luokittain yksi uusi yhtenäinen tarina. Tältä 

osin tutkimus on selittävää.
95

 

 

Tarinallisia elementtejä ei tarkoituksellisesti lyöty lukkoon ennen tarinoiden analysointia, 

vaan analyysin annettiin rakentua holistisesti sellaisten asiakokonaisuuksien varaan, jotka 

toistuivat tarinoissa
96

. Elementtien avoimeksi jättämistä puolsi erityisesti se, että niiden luk-

koon lyöminen olisi saattanut ohjata liiaksi tutkimusta ja vähentänyt samalla sen objektiivi-

suutta. Lisäksi, se olisi tehnyt mahdottomaksi ottaa tutkimuksen edetessä huomioon sellaisia 

merkittäviltä tuntuvia asioita, joita monitahoisten aihepiirien yhteydessä vääjäämättä esiintyy. 

Tarinallisten elementtien suhteen asetettiin lähtöolettamus, että CIMIC-toiminnan keskeiset 

periaatteet näyttäytyisivät jollakin tavalla kaikessa aineistossa, mutta aineiston narratiivisen 

analyysin myötä syntyisi todennäköisesti myös muita oleellisia tarinallisia elementtejä.  

 

Uusien tarinoiden laatimisessa korostuvat yksittäisten tapahtumien väliset yhteydet sekä ta-

pahtumien muodostaman kokonaisuuden juonellistamisen merkitys. Tarinoiden juonellista-

minen antaa tarinoiden yksittäisille tapahtumille yksinkertaista logiikkaa suuremman merki-

                                                 

95
 Polkinghorne (1988), ss. 161–165,  177. Narratiivinen tutkimus on kuvailevaa (descriptive) ja selittävää (ex-

planatory). Analyysin päämäärä on paljastaa tapahtumien yhteisiä nimittäjiä tai tapahtumien välistä juonta. 

96
 Kaasila (2008), ss. 46–48. 
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tyksen. Lisäksi se korostaa yksittäisten tapahtumien peräkkäisyyden merkitystä niiden perus-

teella osoitettavan lopputuloksen näkökulmasta.
97

 

 

Edellä kuvatulla tavalla purkamisen ja kokoamisen kautta syntyi kolme uutta tarinaa
98

. Ko-

mentajien tarinaa CIMIC-toiminnasta verrattiin CIMIC-toiminnan ohjeistuksesta sekä muusta 

aineistosta muodostettuihin tarinoihin. Vertailun tuloksia tulkittiin sen mukaan, miten niissä 

esiintyivät CIMIC-toiminnan keskeiset periaatteet – yhteydenpito, tuki sotilasjoukolle ja tuki 

yhteiskunnalle. Näiltä osin analyysia voi kutsua teoriasidonnaiseksi
99

.  

 

1.11 Triangulaatio tutkimuksen tukena 

 

Tutkimuksen luotettavuutta (reliabiliteettia) sekä paikkansapitävyyttä (validiteettia) pyrittiin 

parantamaan lähdeaineiston, menetelmien ja tutkimustulosten arvioinnin osalta triangulaatiol-

la
100

. Narratiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ymmärretään yleisesti lähdeaineistosta riip-

puvaksi. Näin ollen tutkimustuloksien luotettavuuden arvioinnissa korostuu ennen kaikkea 

lähdeaineiston arvioiminen, jonka luotettavuutta on pyritty varmistamaan huolellisella lähde-

aineiston valinnalla. Narratiivisessa tutkimuksessa validiteetti tarkoittaa käytännössä sitä, että 

esitetyt johtopäätökset ovat perusteltavissa ja vaihtoehtoiset johtopäätökset pystytään esittä-

mään vähemmän todennäköisiksi.
101

 Valittu tutkimusote vaikutti näin ollen voimakkaasti sii-

hen, miten tutkimuksen paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta voitiin parantaa. Lähdeaineisto-

riippuvuudesta johtuen tutkimuksessa esitetään varsinaisten tutkimustulosten lisäksi omana 

alalukunaan vaihtoehtoisia johtopäätöksiä. 

 

Lähdeaineistoa koskeva triangulaatio rakentuu sen peruslähtökohdan varaan, että tutkimuk-

sessa hyödynnettiin mahdollisimman monipuolisesti sekä kirjallista että suullista tietoa. Läh-

deaineiston valinnassa pyrittiin täyttä ympyrää kuvaavaan 360 asteen kattavuuteen tutkittavan 

                                                 

97
 Polkinghorne (1988) , s. 160–171.  

98
 Sama, s. 170. Polkinghornen mukaan narratiivisen tutkimuksen prosessin tarinan muodostaminen rakentuu sel-

laisten tilannesidonnaisten tapahtumien esille nostamisen varaan, jotka vaikuttavat tutkijan mielestä ratkaisevilta 

päätelmien tekemiseksi (”- - which are significat in light of the fatal conclusion”). 

99
 Metteri (2008), s. 52. 

100
 Virta (2008), s. 35. 

ks. myös Metteri (2008), ss. 57–58. 

101
 Polkinghorne (1988), s. 175–176. 
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ilmiön suhteen, jolla puolestaan minimoitiin riskiä siitä, että tutkimus antaisi liian yksipuoli-

sen kuvan käsiteltävästä asiasta. Asettamalla komentajat tutkimuksen keskiöön pyrittiin tar-

kastelemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sitä, mitä CIMIC-toiminnan keinoin on eri 

aikoina pyritty saavuttamaan sekä siitä, miten se oli onnistunut tavoitteissaan.  

 

Haastattelemalla kerätyn tiedon luotettavuuden arvioinnin merkitys korostuu erityisesti, kun 

tapahtumista on kulunut jo jonkin verran aikaa
102

. Tähän pyrittiin erityisesti eversti Koskelan 

kohdalla, koska haastatteluhetkellä hänen kriisinhallintapalveluksestaan oli kulunut vuosi-

kymmen. Lisäksi komentajien haastatteluaineiston luotettavuutta pyrittiin parantamaan ver-

taamalla komentajien kertomuksia ensin toisiinsa sekä sen jälkeen yhden komentajan kerto-

muksen osalta samaan aikaan esikunnan eri toimistoissa palvelleiden suomalaisupseerien ker-

tomuksiin. Lopuksi haastatteluiden kautta saatua tietoa verrattiin viralliseen ohjeistukseen, 

CIMIC-toimintaa koskeviin artikkeleihin, aikaisempiin tutkimuksiin sekä asiantuntijakyselyn 

kautta saataviin aineistoihin luotettavuuden varmistamiseksi.
 103

 

 

Tutkimuksen menetelmällinen triangulaatio rakentuu menetelmien pitkittäisyyden ja poikit-

taisuuden sekä asiakirjatutkimuksen, kyselyn ja haastattelun peräkkäisyyden varaan. Tutki-

mukselle lähtökohdan antaneet asiakirjat sekä niiden perusteella ja niiden analysoinnista 

muodostunut ymmärrys tutkittavasta aiheesta testattiin laatimalla kysely Nato-maiden CI-

MIC-asiantuntijoille. Kyselyn kautta saatu tieto edustaa erittäin kokeneiden asiantuntijoiden 

tiivistä näkemystä suomalaisesta CIMIC-toiminnasta erityispiirteineen. Kyselyn vastausten 

analysoinnin avulla pyrittiin saavuttamaan suurempi todennäköisyys sille, että haastatteluissa 

saataisiin valideja vastauksia tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja lopulta ratkaistua tutki-

musongelma. Eri menetelmien peräkkäisyydellä pyrittiin varmistaa osaltaan sitä, että tutkijalla 

olisi mahdollisuus löytää vaiheiden edetessä yhä syvällisempää tietoa, uusia näkökulmiakaan 

unohtamatta. 

  

                                                 

102
 Kesseli, Pasi: Tutkimusotteita ja menetelmiä. Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuk-

sesta. Toimittaneet Huttunen, Mika ja Metteri, Jussi. Maanpuolustuskorkeakoulu. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 

2, Taktiikan asiatietoa n:0 1/2008. Helsinki, 2008, ss. 76–77. 

103
 Sama, s. 96. 

Ks. Metteri (2008), ss. 42, 47. 
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2. NATON ASIAKIRJAHIERARKIA CIMIC-TOIMINNAN OHJAAJA-

NA - MITÄ, MITEN JA MIKSI? 

 

”’Data! Data! Data!’, he cried impatiently. ’I can´t make bricks without clay.’”
104

 

 

2.1 Naton ohjeistus 

 

Naton CIMIC-toimintaa koskeva ohjeistus pätee niin artikla viiden alaisiin operaatioihin kuin 

(erityisesti) kriisinhallintaoperaatioihin. CIMIC-toiminnan doktriinia sovelletaan yhtäläisesti 

jäsenmaiden ja Natoon kuulumattomien maiden välisten yhteenliittymien operaatioissa. Kata-

strofien helpottamiseen (disaster relief) liittyvät operaatiot sen sijaan suljetaan kokonaan CI-

MIC-toiminnan ohjeistuksen ulkopuolelle, huomioiden kuitenkin, että joukot saattavat toimia 

alueilla, joilla vallitsee humanitaarinen hätätila (humanitarian emergencies).
105

 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan, mistä Naton CIMIC-toimintaa koskevan asiakirjahierarkian 

ohjeistus pohjimmiltaan kertoo. Ohjeistuksen keskeisimmistä kokonaisuuksista muodostetaan 

tarinallisia elementtejä, joiden varaan muodostetaan luvun lopuksi uusi yhtenäinen tarina. Uu-

si tarina on samalla tämän luvun keskeisten johtopäätösten juonellistettu kuvaus. Tarinalli-

suuden toteutuminen on tässä luvussa muita lukuja vaikeampaa, koska lähdeaineistona on ai-

noastaan ohjesääntömäistä tekstiä, josta tutkija luo narratiivin. 

 

Koska tässä alaluvussa ohjeistuksesta etsitään vastauksia lähinnä kysymykseen mitä, huomio 

kiinnitetään aluksi CIMIC-toiminnan konseptiin. Konseptia tarkasteltaessa huomio kohdistuu 

ensin CIMIC-toiminnan määritelmään, sillä se vastaa käytännössä lyhyesti siihen, mitä CI-

MIC on. Kuten alaluvussa 1.5 todettiin, virallisen määritelmänsä mukaan: ”CIMIC on tehtä-

vää tukevaa koordinaatiota ja yhteistyötä NATO-komentajan ja siviilitoimijoiden (ml. paikal-

linen väestö ja viranomaiset, monikansalliset ja kansalliset järjestöt sekä avustusjärjestöt ja 

                                                 

104
 Doyle, Arthur Conan, Sir: The Adventure of the Copper Beeches. The Original Illustrated ’STRAND ’. Sher-

lock Holmes. The Complete Facsimile Edition. Wordsworth Editions Ltd, Cumberland House, Crib Street, Ware, 

Hertfordshire SG12 9ET. 1996, s. 277. 

105
 MC 411/1 (2002), s. 1–4. Vaikka konseptissa mainitaan eksplisiittisesti (jo käytöstä poistunut) doktriiniasia-

kirja AJP-9, voi saman ajatuksen olettaa pätevän myös uuteen doktriiniin. Ajatusta puoltaa osaltaan se, että kon-

septia ei ole miltään osin uudistettu. 
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toimijat) välillä”
106

. Määritelmällään CIMIC asemoituu siis koordinaation ja yhteistoiminnan 

välineeksi sotilaskomentajan ja muiden toimijoiden välille. Muutoin konseptissa korostuu eri-

tyisesti viisi laajempaa kokonaisuutta: sotilaiden ja siviilien kanssakäymisen monimuotoisuus, 

CIMIC-toiminnan merkitys operaatioille, operatiivisen tehtävän tukeminen, toiminnan sito-

minen operaation loppuasetelmaan sekä mahdollisuuksien mukaan sotilaiden ja siviilien yh-

teiset tavoitteet
107

. 

 

CIMIC-toiminnan doktriini toistaa asiakirjahierarkian mukaisesti luonnollisesti samoja asioita 

kuin konsepti, mutta lisää selvästi korostuvien asioiden joukkoon vielä kuusi asiaa. Käytän-

nössä koko tutkimuksen kohteena olevan ajanjakson voimassa ollut doktriini (AJP-9) nostaa 

esiin erityisesti CIMIC-toiminnan ydintoiminnot. Ydintoimintoja ovat olleet yhteydenpito, tu-

ki siviiliympäristölle ja tuki sotilasjoukolle. Ydintoimintojen lisäksi CIMIC-toiminnan paino-

tusten muuttuminen operaation eri vaiheissa nousee esiin. Uusi doktriini (AJP-3.4.9) nostaa 

aikaisemmasta doktriinista poiketen esiin CIMIC-projektit, rahoituksen ja tiedustelun ja kuvaa 

ydintoiminnot hieman eri sanoin ja eri järjestyksessä.
108

 

 

Uuden doktriinin suurin ero vanhaan on kokonaisvaltaisen lähestymistavan sisältyminen oh-

jeistukseen.  Näin ollen kuudes doktriinissa toistuva asia tai asiakokonaisuus on kokonaisval-

taisuus. Uuden doktriinin mukaan kolme keskeisintä näkökohtaa kokonaisvaltaisen lähesty-

mistavan ”ja siten myös CIMIC-toiminnan suhteen” ovat: liittouman omien kriisinhallinta-

työkalujen käytön kehittäminen, liittouman ja sen yhteistoimintaosapuolien käytännön yhteis-

toiminnan kehittäminen kaikilla tasoilla sekä Naton sotilaallisen tuen toimittamisen kehittä-

minen vakauttamis- ja jälleenrakennustoimiin konfliktin kaikissa vaiheissa.
109

 

 

                                                 

106
 MC 411/1 (2002), ss. 1–2.”CIMIC is: The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between 

the NATO Commander and civil actors, including national population and local authorities, as well as interna-

tional, national and non-governmental organisations and agencies.” Naton CIMIC-toiminnan määritelmässä ko-

rostuu muiden organisaatioiden määritelmiin verrattuna se, että koko toiminta määritetään tehtävän tukemisen 

kautta, ” in support of the mission”. Tutkijan kokemuksen mukaan asiaa tuntemattomalle jää usein pelkän määri-

telmän perusteella helposti epäselväksi, kenen tehtävän tukemisesta CIMIC-toiminnassa on kysymys: sotilasko-

mentajan, yhteistoimintaosapuolen – vai kenties molempien? 

107
 Sama, ss. 1–6. 

108
 AJP-3.4.9 (2012), ss. xi–xiii, 1-1–4-16. Uuden doktriinin ydintoimintojen esitysjärjestys ja sanamuoto ovat: 

yhteydenpito, tuki siviilitoimijoille ja heidän toimintaympäristölleen sekä tuki sotilasjoukolle. 

vrt. AJP-9 (2003), ss. 1-1–8-6. Yhteydenpito, tuki sotilasjoukolle sekä tuki siviiliympäristölle. 

109
 AJP-3.4.9 (2012), s. 2-2.  
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CIMIC-toiminnan menettelytapa-asiakirja on luonteeltaan puolestaan varsin tekninen. Sen 

päähuomio keskittyy esikuntien CIMIC-henkilöstön käytännön menetelmien yhdenmukaista-

miseen eikä asiakirja nosta esiin asiakokonaisuuksia, jotka eivät olisi tulleet ilmi jo ylemmän 

tason asiakirjoissa.  

 

Asiakirjoista esiin nousseita ja niissä selvästi toistuneita tai korostuneen aseman saaneita yh-

tätoista asiaa tai asiakokonaisuutta kategorisoimalla saadaan muodostettua tarinallisia ele-

menttejä. Esiin nousseiden asioiden ja asiakokonaisuuksien analysoinnin perusteella tarinalli-

sia elementtejä ei voida kuitenkaan täysin erottaa toisistaan vaan ne jäävät vääjäämättä osit-

tain päällekkäisiksi. Lievä toisiinsa limittyminen voi toisaalta varmistaa sen, että tarinalliset 

elementit kattavat paremmin ilmiön koko kentän. 

 

Sotilaiden ja siviilien kanssakäymisen monimuotoisuus sekä kokonaisvaltaisuus jätetään ele-

menttien ulkopuolelle, koska koko tutkimuksen lähtökohta on, että CIMIC-toiminta on luon-

teeltaan monimuotoista ja kokonaisvaltaista. Monimuotoisuus ja kokonaisvaltaisuus näkyvät 

lisäksi monin eri tavoin jokaisessa jäljempänä esiteltävässä tarinallisessa elementissä. CIMIC-

toiminnan painotusten muuttuminen operaation eri vaiheissa jätetään niin ikään mainittujen 

elementtien ulkopuolelle, kahdesta syystä. Ensiksikin, asiaa on jo käsitelty suomalaisessa tut-

kimuksessa
110

. Toisekseen, uuden doktriinin mukaan CIMIC-toiminnan määrä ja sisäiset pai-

notukset voivat vaihdella operaatioittain, mutta ”CIMIC-toiminnan luonne ja ydintoiminnot 

eivät kuitenkaan muutu
”111

. Vaikka CIMIC-toiminnan painotusten muuttumista tapahtuukin ja 

vaikka se voi olla operaation sisäistä, operaatioiden välistä tai kumpaakin, painotusten muut-

tuminen jätetään asiakokonaisuutena pois tarkastelusta edellä mainituin perustein. 

 

CIMIC-toiminnan asiakirjojen analysoinnin perusteella edellä kuvattuja asioita ja asiakoko-

naisuuksia heijastavia tarinallisia elementtejä ovat: 1. Tavoitteellisuus (toiminnan sitominen 

operaation loppuasetelmaan sekä mahdollisuuksien mukaan sotilaiden ja siviilien yhteiset ta-

                                                 

110
 Taitto (2000), ss. 65–67. Taitto käsittelee asiaa ajankuvalle tyypillisesti AJP-9:n sekä Balkanin kriisinhallin-

takokemusten valossa. 

vrt. Kurkinen (2001a), ss. 95–104. Lähteen erityispiirre on se, että se lähestyy CIMIC-toiminnan muuttumista 

operaation eri vaiheissa erilaisten haastatteluiden tukemana, siis ilman viittausta CIMIC-toiminnan doktriiniasia-

kirjaan (tuolloin AJP-9). Johtopäätökset kuitenkin yhtenevät AJP-9:n henkeen.  

vrt. AJP-9 (2003), ss. 3-1–3-9. Lähde käsittelee koko luvun ajan CIMIC-toimintaa yleisellä tasolla, artikla 5:n 

mukaisissa tilanteissa sekä kriisinhallintaoperaatioissa operaation vaiheita ja niiden CIMIC-toiminnalle esittämiä 

vaatimuksia korostaen. 

111
 AJP-3.4.9 (2012), ss. 2-2, 4-5. Käytännössä uusi doktriini ei tarkoita tässä yhteydessä yksittäisen operaation 

muuttumista ajan funktiona vaan erilaisten operaatioiden keskinäisiä eroja. 
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voitteet), 2. Tuki operatiiviselle tehtävälle (CIMIC-toiminnan merkitys operaatioille, opera-

tiivisen tehtävän tukeminen ja tiedustelu), 3. Ydintoiminnot (jotka muodostavat yksinään 

oman elementtinsä), sekä 4. CIMIC-projektit
112

 (CIMIC-projektit ja rahoitus).  

 

2.2 CIMIC-toiminnan keskeiset perustelut 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä, miten ohjeistuksessa kuvataan edellä valittuja tarinallisia 

elementtejä, eli miten asioita perustellaan ja miksi niitä perustellaan juuri niin kuin niitä perus-

tellaan. Tässä yhteydessä keskeisimmäksi asiakirjaksi muodostuu doktriini, mutta perusteluita 

ja selittäviä tekijöitä edellisessä alaluvussa valituille neljälle CIMIC-toiminnan tarinalliselle 

elementille (tavoitteellisuus, tuki operatiiviselle tehtävälle, ydintoiminnot ja CIMIC-projektit) 

esitetään kuitenkin koko asiakirjahierarkian laajuudelta. 

 

Siinä missä CIMIC-toiminnan määritelmä vastaa pelkistetyimmin kysymykseen mitä, CI-

MIC-toiminnan tarkoitus vastaa kysymykseen miksi. Määritelmän mukaan CIMIC-toiminnan 

tarkoituksena on ”kattavan yhteistoiminnan luominen ja ylläpitäminen operaation johdon, si-

viiliviranomaisten, -organisaatioiden sekä -yhteiskunnan välillä komentajan operatiivisen 

tehtävän täyttämisen edesauttamiseksi.” Pidemmällä aikavälillä CIMIC-toiminnan tarkoituk-

sena on auttaa luomaan ja ylläpitämään olosuhteet, jotka tukevat liittouman tavoitteita operaa-

tiossa.
113

 Tarkasteltaessa CIMIC-toiminnan tarkoitusta yhdessä CIMIC-toiminnan määritel-

män kanssa, syntyy yksitulkintainen ymmärrys siitä, että CIMIC-toiminnalla tuetaan ensisijai-

sesti nimenomaan sotilaskomentajan tehtävää, ei suurempaa kokonaisuutta.  

 

                                                 

112
 AJP-9 (2003), s. 1-5. Vanhempi doktriiniasiakirja ei korosta projekteja lainkaan, koska sana projekti maini-

taan 58-sivuisessa asiakirjassa vain kolme kertaa, tuolloinkin vain kerran löyhästi sotilaisiin liittyen. 

vrt. AJP-3.4.9 (2012), ss. 2-3–2-5. Uudempi doktriiniasiakirja nostaa projektit selvästi korkeammalle tasolle ja 

linkittää ne käytännössä kolmanteen ydintoimintoon, tukeen sotilasjoukolle [!]. 

113
 MC 411/1 (2002), s. 3:”The immediate purpose of CIMIC is to establish and maintain the full co-operation of 

the NATO commander and the civilian authorities, organisations, agencies and population within a command-

er's area of operations in order to allow him to fulfill his mission.”  

vrt. AJP-9 (2003), s. 1-2. Kirjaintarkasti yhtenevä sanamuoto vahvistaa käsitystä asiakirjaperheen harmoniasta. 
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Uudessa doktriinissa CIMIC-toiminnan tarkoitus kuvataan hieman eri sanakääntein: ”CIMIC-

toiminnan päämäärä ja tarkoitus kokonaisvaltaisessa ympäristössä on sotilas- ja siviilitoimi-

joiden välinen vuorovaikutus sotilasjohtajan suunnitelman tukemiseksi.”
114

 Uudesta sana-

muodosta huolimatta CIMIC-toiminnalla tähdätään kokonaisvaltaisen lähestymistavan aika-

kaudellakin edelleen sotilasjohtajan tehtävän edistämiseen. 

 

Tavoitteellisuus saa siis yksinkertaisen selityksensä jo pelkästä CIMIC-toiminnan tarkoituk-

sesta, toisaalta asiaan liittyy tietenkin paljon muutakin. Eräs keskeisimmistä syistä tavoitteel-

lisuuden toistumiselle – ja esimerkiksi eri osapuolten tavoitteiden yhdistämiselle – lienee soti-

laallisen ja siviilikriisinhallinnan välinen voimakas keskinäisriippuvuus. Sekä konsepti että 

uusi doktriini viittaavat tähän seikkaan jo avauskappaleessaan.  

 

Konseptin mukaan osapuolet tarvitsevat toistensa tukea ja CIMIC tarjoaa yhden työkalun 

(tool) komentajan päämäärien saavuttamiseksi, mutta työkalusta [!] saatavan hyödyn maksi-

moimiseksi sotilaiden ja siviiliorganisaatioiden tavoitteita pitäisi pyrkiä yhtenäistämään. Uusi 

doktriini taas kertoo ensimmäisiltä sivuiltaan alkaen siitä, miten kokonaisvaltaisen kriisinhal-

linnan onnistuminen saattaa nopeuttaa myös Naton oman tehtävän täyttymistä. Kokonaisval-

taisessa kriisinhallinnassa Nato näkee CIMIC-toiminnan olevan avainasemassa, jota todistaa 

esimerkiksi uuden doktriinin lause: ”kaikki sotilaallinen toiminta ei ole CIMIC:iä, mutta CI-

MIC voi näytellä avainroolia Naton osuudessa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.”
115

 

 

Tavoitteellisuuden yhteydessä asiakirjahierarkiassa kerrotaan ensinnäkin toiminnan käynnis-

tämisen liittyvistä kokonaisuuksista. Tällaisina perusteluina esiintyvät pyrkimys vuorovaiku-

tukseen, yhteydenpito, yhteinen tilannekuva – jopa tiedusteluluontoisen tiedon vaihto – sekä 

jossain määrin yhteinen suunnittelu. Vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon merkitys muiden 

toimintojen mahdollistajina korostuvat ohjesääntöjen teksteissä sijoittumisellaan, sanamuo-

doillaan ja määrällään.
116

 Uusi doktriini korostaa vahvasti yhteydenpitoa (liaison) ja lähtee 

                                                 

114
 AJP-3.4.9 (2012), s. 2-1. ”The aim and purpose of CIMIC is the interaction between military and civil actors 

within a comprehensive environment to support the military commander’s plan.”  

115
 MC 411/1 (2002), s. 1–5.  

 ks. AJP-3.4.9(2012), s. xi. Kokonaisvaltaisten kriisien ratkaisu on mahdotonta (”impossible to achieve”) ilman 

sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa. Alkuperäinen lause CIMIC:in roolista kuuluu: ”Not everything in the mili-

tary is CIMIC, but CIMIC can play a key role within NATO`s contribution to a comprehensive approach”. 

116
 ks. esimerkiksi MC 411/1 (2002), s. 1–4. Vuorovaikutuksen (interaction) korostamiseksi konseptiasiakirja 

viittaa vuonna 1999 julkaistuu strategiseen konseptiin (Strategic Concept, SC 99) ja kertoo vuorovaikutuksen so-

tilaiden ja siviilien välillä oleva ratkaisevaa (crucial). Elementtien perusteluiden jakaminen ajalliseen perspek-

tiiviin ei ilmene suoraan lähteistä vaan perustuu tutkijan tekemään kategorisointiin ja tulkintaan. 



46 

 

liikkeelle ajatuksesta, että tiedon vaihto (information sharing) on avointa ja ettei sotilasjoukko 

profiloidu CIMIC-toiminnan kautta tiedon yksipuoliseksi kerääjäksi.
117

 

 

Toisekseen tavoitteellisuuden yhteydessä kerrotaan toiminnan aikaisista ja sen päättävistä ko-

konaisuuksista. Tällaisina perusteluina esiintyvät toimintojen yhteensovittaminen, todellinen 

yhteistyö ja aikanaan tapahtuva vastuunvaihto. Vanha doktriini mainitsee toimintojen yhteen-

sovittamisen käyttäen yhtä sanaa (harmonize), kun taas uusi doktriini laventaa ajatuksen yh-

teensovittamisesta koko tekstiin eikä korosta mitään tiettyä termiä. Todellisesta yhteistyöstä 

(fully co-operate) puhuttaessa yhteistyön todellisuutta tai täydellisyyttä oleellisempaa on käy-

tetty verbi (co-operate vs. arvomerkitykseltään heikompi coordinate). Vanha doktriini puhuu 

vastuunvaihdosta (transition) monin paikoin ja uudempi taas ottaa asian esiin avaussivuillaan, 

kuin asiaa korostaakseen. Konsepti korostaa, että kaiken tavoitteellisuuteen liittyvän toimin-

nan pitäisi tapahtua siviilitoimijoiden suvereniteettia vaarantamatta.
118

 

 

Tavoitteellisuuden perusteluiden takaa löytyy keskeisimmin seuraavia syitä: mahdollisuuksien 

mukaan yhteiset tavoitteet, sotilaallisen suorituskyvyn käytön optimointi, pitkän tähtäimen 

suunnitelman toteutumisen helpottuminen sekä näiden saavuttamista ja johtamista tukeva, oi-

keaan aikaan saatavissa ja hyödynnettävissä oleva tilanneymmärrys
119

. Perusteluiden syistä 

erityisesti viimeinen on luonteeltaan ennemminkin välivaihe, jonka tukemana muihin pääs-

tään kiinni, kuin varsinainen perimmäinen syy. Näin ollen on perusteltua sanoa, että tavoit-

teellisuuden perimmäiset syyt kytkeytyvät ensisijaisesti sen varmistamiseen, että sotilaallinen 

suorituskyky riittää ainakin sotilaallisiin tehtäviin sekä siihen, että liittouman lopullinen tavoi-

te (operaation päättyminen ja alueelta poistuminen) toteutuisi mahdollisimman varhain. 

 

                                                 

117
 AJP-3.4.9 (2012), ss. 1-4–1-6, 3-2–4-2. Yhteydenpito korostuu myös konseptissa ja menettelytapa-

asiakirjassa. 

118
 MC 411/1 (2002), s. 1–4. ”All practicable measures will be taken to avoid compromising the neutrality and 

impartiality of humanitarian organisations.”  Ilmaisu on erittäin voimakas. 

AJP-9 (2003), s. 1-3–3-9.  

vrt. AJP-3.4.9 (2012), s. xi. 

119
 AJP-9 (2003), ss. 1-3–3-9. Vanha doktriini puhuu tässä yhteydessä erityisesti pitkän tähtäimen suunnitelman 

toteuttamisesta sekä sotilaallisten suorituskykyjen (eli keinojen, välineiden ja joukkojen vrt. engl. assets) käytön 

minimoimisesta. 

vrt. AJP-3.4.9 (2012), ss. 1-4–4-2. Uusi doktriini puhuu lähinnä yhteisistä tavoitteista (goals), ponnistuksista 

(unity of effort) sekä tilanneymmärryksen merkityksestä. 

ks. AM 86-1-1 (2012), s. 6. Menettelytapa-asiakirja korostaa erityisesti komentajan tiedontarpeen merkitystä ja 

esittää kuusi perusvaatimusta kaikille CIMIC-raporteille. 
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Tarinallisen elementin tuki operatiiviselle tehtävälle yhteydessä ohjeistuksessa mainitaan (ta-

voitteellisuuden tapaan) toiminnan käynnistämisen liittyviä asiakokonaisuuksia. Näitä ovat 

CIMIC-toiminnan integroiminen kaikkeen operatiiviseen toimintaan, integroitu suunnittelu 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä ennakoiva arviointi. Esimerkiksi konseptin lause 

”CIMIC ei ole erillistä toimintaa vaan operatiivisen suunnittelun kokonaisuuden avaintekijä” 

ja uuden doktriinin lause ”esikuntien CIMIC-toimialoilla tulisi olla täysi komentajan man-

daatti kaiken CIMIC-toiminnan koordinoimiseen (mukaan lukien CIMIC-projektit)”, kertovat 

toimialan vahvasta integroitumisesta operatiivisen toimintaan. Integroitu suunnittelu ilmenee 

asiakirjojen mukaan ”yhteistyön toteutumisena kentällä, vaikka ylempien ja muodollisempien 

toimintatasojen yhteistoiminnassa olisikin periaatteellisia puutteita.” Kehotus siviiliyhteis-

kuntaan ja sen toimintaan liittyvien ennakoivien arvioiden tekemiseen näkyy korostetusti läpi 

koko ohjeistuksen.
120

 

 

Tarinallisen elementin (tuki operatiiviselle tehtävälle) toiminnan käynnistämisen jälkeisiä 

vaiheita kuvaavista kokonaisuuksista korostuvat: koko sotilasjoukon osallistuminen, ponnis-

tusten yhdistäminen (myös kansallisten intressien suhteen) sekä sotilasjoukon tarpeettoman ja 

haitallisen riippuvuussuhteen välttäminen. Uusi doktriini toteaa jo alussaan, että CIMIC-

tehtävät jakautuvat sitä päätoimisesti tekevien esikuntaupseerien sekä muiden sotilaiden (sivu-

toimisesti) tehtäviksi. 
 
Ponnistusten yhdistäminen on välttämätöntä (konseptissa, essential) 

CIMIC-toiminnan avulla saatavan hyödyn maksimoimiseksi. Ponnistusten yhdistämisen suh-

teen todetaan, että ”on äärimmäisen tärkeää, että enimmäkseen kansalliset CIMIC-elementit 

suorittavat tehtäviään Naton menettelytavan mukaisesti” ja että ”komentosuhteen CIMIC-

yksiköihin tulee varmistaa kansalliset varaumat mutta säilyttää tuettavalle komentajalle toi-

mivaltuudet (OPCOM tai TACON) toimintaympäristön dynaamisuuden edellyttämällä taval-

la.” Haitallisen riippuvuussuhteen syntymisen estämiseksi ja haittojen vähentämiseksi ko-

mentajien on vältettävä rajallisten sotilasresurssien sitomista ei-sotilaallisiin tehtäviin. ”Soti-

lasresurssien sitominen vain siksi, että niitä on vapaina tai tehdäkseen jotain hyvää (’feel 

good’ factor) aiheuttavat vääriä käsityksiä sotilasoperaatiosta sekä paikallisesti että kansain-

välisesti.” Kaikkien operatiivista tehtävää tukevien pyrkimysten vaatimuksena on CIMIC-

                                                 

120
 MC 411/1 (2002), s. 3–4.”CIMIC is therefore a key strand of the overall operational plan and not an activity 

apart.” 

ks. myös AJP-3.4.9 (2012), s. 2-1.  

ks. myös AJP-9 (2003), s. 1-3. Arvioiden tekemistä koskevassa kohdassa korostuu siviiliyhteiskunnan mahdol-

listen toiminnallisten tyhjiöiden (vacuum) merkityksen arvioimisen tärkeys. 
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toiminnan läpinäkyvyys, jolle esimerkiksi sotilaallisen toimintaan kuuluva tiedustelu asettaa 

jonkinlaisen haasteen.
121

 

 

Operatiivisen tehtävän tukemisen perusteluiden takaa löytyy keskeisimmin seuraavia syitä: 

luottamuksen rakentaminen, pitkän tähtäimen suunnitelman sekä vetäytymisen toteutumisen 

helpottuminen
122

. Näistä luottamuksen rakentaminen on luonteeltaan välivaihe, ei varsinainen 

perussyy. On perusteltua sanoa, että operatiivisen toiminnan tukemisen perimmäiset syyt kyt-

keytyvät ainoastaan siihen, että liittouman lopullinen tavoite – operaation päättyminen ja alu-

eelta poistuminen – ei vaarantuisi vaan toteutuisi mahdollisimman varhain. 

 

Tarinallinen elementti ydintoiminnot näyttäytyy ohjeistuksessa – erityisesti doktriinissa – 

erittäin voimakkaasti yhteydenpitolähtöisenä toimintana. Yhteydenpidon keskeisyys näkyy 

esimerkiksi CIMIC-toiminnan tarkoituksessa: ”– – to establish and maintain the full co-

operation – –” ja käytännön toimijoiden tasolla vaikkapa yhteydenpitoarkkitehtuurissa
123

. 

Yhteydenpitoarkkitehtuurin, toisin sanoen oikealla tasolla tapahtuvan yhteydenpidon tärkeyttä 

korostavat kaikki lähteet.  

 

Yhteydenpidon myötävaikutuksesta saavutetaan muut ydintoiminnot – tuki siviiliympäristölle 

ja tuki sotilasjoukolle. Uusi doktriini toteaa CIMIC-toiminnan luonteen ja sen ydintoimintojen 

olevan toiminnan laajuudesta ja painotuseroista huolimatta aina samoja. Doktriini korostaa 

yhteydenpidon merkitystä entisestään nostamalla CIMIC-toiminnan tärkeimmäksi erityiseksi 

                                                 

121
 MC 411/1 (2002), s. 5. 

AJP-3.4.9 (2012), ss. xi, 3-4 ja 4-13. Muiden kuin esikunnan roolista doktriini toteaa: ”On the other hand 

CIMIC tasks will be carried out by personnel not directly linked to CIMIC staff functions.” 

AJP-9 (2003), s. 2-2–2-3. Siviiliyhteiskunnan tai -organisaation tukeminen käsketyissä tehtävissä (authorised 

tasks) on toteutettava matalimmalla vaadittavaa tasolla. CIMIC-toiminnan läpinäkyvyys on tärkeää eri osapuo-

lien välisen luottamuksen säilyttämiseksi, jonka esimerkiksi tiedustelu helposti vaarantaa. 

122
 AJP-9 (2003), ss. 1-3–2-3. 

ks. AJP-3.4.9 (2012), ss. 3-4–4-13. Myös uusi doktriini korostaa sotilasjoukon alueelta poistumisen strategiaa.  

123
 MC 411/1 (2002), ss. 3–5. Konseptin käyttämä termi käytännön toimijoista on working level. Arkkitehtuurin 

oikea taso tarkoittaa sitä, että esimerkiksi alueellisen tason sotilasjohtajan pitäisi asioida alueellisen siviilijohdon 

(vaikkapa maakunnan kuvernöörin ja samalla maantieteellisellä alueella toimivien siviilijärjestöjen aluejohtajien) 

kanssa. Esimerkki tutkijan. 

ks. AJP-9 (2003), s. 1-3–5-5. Lähde korostaa yhteydenpitoarkkitehtuurin sekä esikunnan sisäisen yhteydenpidon 

merkitystä. 

ks. myös AJP-3.4.9 (2012), ss. 2-3–4-5.  

ks. lisäksi AM 86-1-1 (2012), ss. 26–44. Menettelytapa-asiakirja kuvaa yhteydenpitoarkkitehtuuria ja yhteysup-

seereiden toimintaa lähes kahdenkymmenen sivun ajan.   
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tehtäväksi (detailed tasks) lähes itsestäänselvyydeltä kuulostavan vuorovaikutuksen. Erityis-

tehtävinä mainitaan ensin omana kokonaisuutenaan vaatimus riittävästä vuorovaikutuksesta 

komentajan tehtävän toteuttamisen tukemiseksi. Toisena kokonaisuutena mainitaan operaati-

on kokonaistavoitteiden toteutumisen varmistamiseen liittyen kahdeksan eri alakohtaa.
124

 

Koska yhteydenpito mainitaan ensin ja se on omassa vaakakupissaan kahdeksaa muuta eri-

tyistehtävää vastaan, voi tämänkin katsoa osaltaan korostavan sekä vuorovaikutuksen merki-

tystä että sen ajallista ensisijaisuutta muun CIMIC-toiminnan mahdollistajana. 

 

Vanha doktriini korostaa, ettei tuki siviiliympäristölle (support to the civil environment) ole 

ensisijaisesti sotilasjoukon tehtävä. Sen mukaan sotilasjoukko ei yleisesti ottaen tue siviiliym-

päristöä missään muussa tapauksessa, paitsi jos se edistää sotilaallisen tehtävän täyttämistä tai 

jos asianosaiset siviiliviranomaiset (tai muut toimijat) eivät pysty suorittaman tehtäväänsä ja 

se on samalla viimeinen vaihtoehto. Uusi doktriini taas puhuu tuesta siviilitoimijoille ja näi-

den toimintaympäristölle (support to civil actors and their environment) antaen jo pelkällä sa-

namuodollaan kuvan, ettei CIMIC tue suoraan siviiliyhteiskuntaa [!].
125

 Uuden doktriinin sa-

namuoto viittaa siis selvästi siihen, että sotilaiden ei pitäisi toimia esimerkiksi yksittäisten 

paikallisten ihmisten, vaan erilaisten toimijoiden kanssa. 

 

CIMIC-toiminnan tuki sotilasjoukolle muodostuu uuden doktriinin mukaan ensisijaisesti sivii-

liyhteiskuntaa ja -toimijoita koskevasta raakatiedosta, arvioiden tuottamisesta ja komentajan 

asiantuntijaelimenä toimimisesta. Uutena asiana omaa joukkoa tukevaan kategoriaan on liitet-

ty CIMIC-projektit sekä joukon hyväksytyksi tekeminen (force acceptance).
126

 Molempien 

perimmäiset syyt johtuvat mitä ilmeisimmin omasuojan (force protection) kasvattamisen tar-

peesta. 

 

Ydintoimintojen perusteluiden takaa löytyy keskeisimmin seuraavia syitä: muiden ydintoimin-

tojen mahdollistaminen, tiedustelu, sotilas- ja siviilitoimijoiden roolien säilyttäminen sekä 

                                                 

124
 AJP-3.4.9 (2012), s. 2-2–2-3, 4-5. 

125
 AJP-9 (2003), s. 1-4.  

vrt. AJP-3.4.9 (2012), s. 2-3–2-5. Mahdollinen tuki on porrastettu kolmeen toisiaan seuraavaan tasoon: mahdol-

listamalla tuen rakentamalla valmiuksia (”enabling support by means of capacity building”), tukea jakamalla 

kyvykkyyksiä (”support by means of capacity sharing”) ja viimeisenä vaihtoehtona tukemalla pelkillä sotilas-

keinoilla (”support by military means only (as a last resort)”). 

126
 AJP-3.4.9 (2012), s. 2-4.  



50 

 

pitkän tähtäimen suunnitelman toteutumisen helpottuminen
127

.
 
Muiden ydintoimintojen mah-

dollistaminen liittyy yhteydenpidon etusijaisuuteen ja tekee yhteydenpidosta käytännössä it-

seisarvon – sen päätarkoitus on olla, koska sen myötä muut ydintoiminnot mahdollistuvat. 

Ydintoimintojen (erityisesti yhteydenpidon) myötä syntyy vääjäämättä tiedustelutiedon kal-

taista tietoa, jota kumpikin osapuoli voi hyödyntää.  Eri toimijoiden roolien säilyttäminenkin 

vaikuttaa perustellulta, sillä sotilasjoukko haluaa välttää pitkäaikaisen sitoutumisen yhteis-

kunnallisiin asioihin. Kaikkien ydintoimintojen selkeä perimmäinen tarkoitus on edistää liit-

touman pitkän tähtäimen suunnitelman toteutumista. 

 

Tarinallinen elementti CIMIC-projektit näyttäytyy käytännössä ainoastaan uusimmassa oh-

jeistuksessa. Uusi doktriini kertoo projekteista siviilitoimijoiden nopean korvaamisen, suunni-

telmallisuuden varmistamisen, rahoituksen, kansallisten tarpeiden yhteensovittamisen sekä 

aikanaan saavutettavan vastuunsiirron avulla. Doktriini kehottaa ”harkitsemaan projektien 

tekemistä aina, kun siviilikumppanit eivät pysty toteuttamaan siviiliyhteiskunnan tarpeita.” 

Projektien rahoituksen järjestäminen on doktriinin mukaan kansallisella vastuulla, mutta to-

teutuksen on oltava yhteistä (concerted), yhdenmukaista (harmonized) ja yhteensopivaa (fit-

ting) kokonaissuunnitelman suhteen. Projektien toteuttajan on koordinoitava kansallisen ra-

hoituksen tavoitteiden yhteensovittaminen operaation johtoesikunnan suunnitelman kanssa si-

ten, että projektit ovat sopusoinnussa komentajan tahdon kanssa. Uuden doktriinin mukaan 

”kaiken CIMIC-toiminnan (ml. projektit) on tähdättävä oikea-aikaisen vastuunsiirron toteut-

tamiseen.”
128

 

 

Menettelytapa-asiakirja pyrkii osaltaan perustelemaan projektien operatiivisen kytkeytymisen 

merkitystä sekä varoittamaan ulkopuolisen rahoituksen mukanaan tuomista, tunnistetuista 

haittatekijöistä. ”Operatiiviseen toimintaan alun perin liittynyt projekti on keskeytettävä, jos 

siihen tai sen painotukseen tulee sellaisia muutoksia, ettei se enää mukaudu operatiivisen teh-

tävän tavoitteisiin riippumatta siitä, miten projektiin liittyvät siviilitoimijat asiaan suhtautu-

                                                 

127
 MC 411/1 (2002), ss. 3–5. Toimijoiden roolien säilyttämisen ohessa on varauduttava siviilitoimijoiden tuke-

miseen ja tämä (-kin, tutkijan huomautus) edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa. Roolien säilyttämistahto lienee 

vahvasti molemminpuolinen, koska yksikään siviilitoimija ei tutkijan kokemuksen perusteella halua, että sotilaat 

hoitaisivat pysyvästi sotilaille luonnostaan kuulumattomia asioita. 

ks. AJP-9 (2003), ss. 1-3–5-5. Doktriini korostaa yhteydenpidon mahdollistavan muut ydintoiminnot sekä pitkän 

tähtäimen suunnitelman tavoitteiden edistämisen.  

vrt. AJP-3.4.9 (2012), ss. 2-3–4-5. Uusi doktriini keskittyy perusteluissaan pitkän tähtäimen suunnitelman edis-

tämiseen, toimijoiden roolien säilyttämiseen sekä tiedustelutiedon hyödyntämisen aikaisempaa avoimemmin.  

128
 AJP-3.4.9 (2012), ss. 2-1–4-15.  
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vat.” Rahoituksen suhteen projektien suunnittelijoiden on tiedostettava, että: ”kolmannelta 

osapuolelta tuleva projektien rahoitus johtaa projektikeskeisyyteen ja voi johtaa suunnittele-

mattomiin tai ei-toivottuihin seurauksiin.” Jokaisen CIMIC-projektin on tuettava komentajan 

tehtävää ja mieluiten sisällyttävä operaatioalueen paikallishallinnon kehityssuunnitelmaan.
129

 

 

CIMIC-projektien takaa löytyviä syitä ovat erityisesti vakauttamisen ja jälleenrakentamisen 

onnistuminen, kestävä lopputulos, oikea-aikainen vastuunvaihto ja operaation kokonaisstra-

tegian toteutuminen
130

. Ohjeistuksessa projektien lopulliset tavoitteet liittyvät suoraan tarkoi-

tukseen nopeuttaa tehtävän toteutumista, jotka johtavat joukkojen aikaisempaan poistumiseen 

alueelta. 

 

Projekteista puhuttaessa on väärinymmärryksen välttämiseksi syytä kuitenkin todeta, että ko-

konaisuudessaan CIMIC-toiminnan ohjeistus korostaa sotilaiden ja siviilitoimijoiden roolien 

tilannesidonnaisuutta. Normaalisti sotilaiden rooli liittyy yksinomaan turvallisuuteen liittyviin 

tehtäviin sekä – operaatiokäskyn antamissa rajoissa – tukeen tarkoituksenmukaisille siviili-

toimijoille keinojen ja voimavarojen mukaisesti. Tämän lisäksi sotilasjoukon on valmistau-

duttava ottamaan poikkeuksellisissa olosuhteissa vastuulleen jonkin siviilitoimijan normaalis-

ti hoitamat tehtävät.
131

  

 

Mikäli sotilasjoukko joutuu poikkeuksellisissa olosuhteissa ottamaan hoitaakseen jonkin sivii-

litoimijan normaalioloissa vastuullaan olevia tehtäviä, tämä edellyttää, että ”tarkoituksenmu-

kaista siviilitoimijaa ei ole tai se on kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä.” Lisäksi tämä edel-

lyttää, että tilanne johtaisi muussa tapauksessa sellaisen humanitaarisen tyhjiön syntymiseen, 

jota ei voitaisi hyväksyä. Kaikissa tilanteissa tehtävien palauttaminen siviilitoimijoille on to-

teutettava ”joustavasti ensimmäisen järkevän mahdollisuuden tullen.”
132

 Ohjeistuksessa pu-

hutaan siis nimenomaan tyhjiöstä, eikä puutteesta, jolloin hyödykkeitä tai palveluita ei riitä 

jokaiselle. Sanojen merkitysero on ratkaiseva ja sanan käyttäminen ohjesääntötekstissä tar-

koittanee sitä, että se pitäisi ymmärtää kirjaimellisesti. 

                                                 

129
 AM 86-1-1 (2012), ss. 63–65. Menettelytapa-asiakirjan mainitsema ”kolmas osapuoli” on ymmärrettävä soti-

lasjoukon ja projektin hyötyjän (siviiliyhteiskunta tms.) ulkopuolella olevaksi osapuoleksi.  Asiakirja kuvaa sel-

väsanaisesti sen, mihin ulkopuolinen rahoitus johtaa ja sen, mihin se voi johtaa. 

130
 AJP-3.4.9 (2012), ss. 2-1–4-15.  

131
 MC 411/1 (2002), ss. 3–4. 

132
 Sama, ss. 3–4. 
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Konsepti ja doktriini käsittelevät normaalien ja poikkeuksellisten olosuhteiden lisäksi myös 

tähän tutkimuksen kuulumatonta humanitaarista hätätilaa: ”Humanitaarisen hätätilan valli-

tessa sotilasjoukoille voidaan antaa ajallisesti rajattuja ja toteuttamiskelpoisia tehtäviä, mut-

ta vain mikäli ne liittyvät operaatiokäskyyn ja joukot säilyvät sotilaallisessa johtosuhtees-

sa.”
133

 On merkillepantavaa, että Nato näkee roolinsa niin, ettei sen joukkoja voida humani-

taarisen hätätilan vallitessakaan käyttää muihin kuin sotilastehtäviin ja silloinkin rajoituksin.  

 

2.3 Tarina Naton CIMIC-toiminnasta 

 

Ohjeistuksen käsittämien asiakokonaisuuksien muuttaminen ajallisesti eteneväksi tarinaksi 

edellyttää lähtökohdakseen kriisin, jolla on alku ja loppu ja jonka avulla saadaan viritettyä 

tämän luvun huomiot yhteen vetävä punainen lanka – juoni. Ohjeistuksen ja koko tutkimuk-

sen aihepiirinkin hengen mukaisesti kriisin on luonnollisesti oltava luonteeltaan sellainen, jo-

ka edellyttää sotilaallista läsnäoloa turvallisuuden lisäämiseksi. Kriisin varaan rakennettu tari-

na ohjeistuksen mukaisesta CIMIC-toiminnasta ja Naton ohjesääntöjä koskevan luvun johto-

päätöksistä jakautuu ajallisesti kolmeen osaan; toiminnan aloittamiseen, toimintaympäristön 

kehittämiseen sekä vastuunsiirtoon. 

 

Toisekseen, tarinalle tarvitaan kertoja, jonka kautta pyritään tuomaan mahdollisimman yh-

teismitallinen näkökulma kuhunkin tarinaan. Tässä tutkimuksessa kertoja on kolmannen per-

soonan narraattori, miltei universaalin kaikkitietävä, mutta jolla ei ole emotionaalista suhdetta 

kerrottaviin asioihin. 

 

Vuosia sitten, Naton joukot olivat ryhmittymässä pitkään sodista kärsineelle kriisialueelle. 

Kriisialueen ongelmat olivat monisäikeisiä ja kokonaisvaltaisia, mutta Nato pyrki aikaisempi-

en operaatioiden kokemuksista viisastuneena keskittymään alusta alkaen omaan tehtäväänsä, 

eli kriisialueen turvallisuustilanteen parantamiseen sotilaallisin keinoin. Joukkojen keskittä-

misen jälkeen sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio pääsi alkamaan.  

 

                                                                                                                                                         

vrt. AJP-3.4.9 (2012), s. 1-8. Dokriini korostaa, että konfliktin välittömässä jälkitilanteessa, mikäli siviilitoimijat 

eivät ehdi tai turvallisuustilanteen vuoksi pysty toimimaan, jälleenrakentamiseen tai kriittisen infrastruktuurin 

toimintakuntoon palauttamiseen liittyviä saattaa langeta sotilasjoukolle. Tässä konsepti ja (uusi) doktriini eroavat 

toisistaan jonkin verran, ainakin ajatuksellisella tasolla. 

133
 MC 411/1 (2002), ss. 3–4. 
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CIMIC-toiminta käynnistettiin osana muuta operatiivista toimintaa. CIMIC-toiminnan pää-

määränä oli kartoittaa siviiliyhteiskunnassa vallitseva tilanne, jotta se pystyttäisiin huomioi-

maan operatiivisen kokonaistoiminnan suunnittelussa. Suunnittelulla pyrittiin minimoimaan 

siviiliyhteiskunnan häiriötilasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset turvallisuuden parantami-

seksi tähtääviin sotilasoperaatioihin ja pienentämään sotilaiden toiminnasta aiheuttavia haitta-

vaikutuksia paikalliselle väestölle.  

 

Yhteiskunnan tilannetta koskevan tiedon järjestelmällinen kerääminen edellytti aivan ensiksi 

vuorovaikutussuhteen luomista keskeisiksi katsottuihin toimijoihin. Lisäksi se edellytti sään-

nöllisen yhteydenpidon järjestämistä sekä eri puolilta saadun tiedon jatkuvaa analysointia. 

Yhteydenpitoarkkitehtuuri pyrittiin tekemään mahdollisimman ehyeksi, jotta kokonaiskuva 

siviiliyhteiskunnan tilasta olisi mahdollisimman kattava ja oikea mutta tarpeettomat päällek-

käisyydet vältettäisiin. Siviiliyhteiskuntaa koskevaa tietoa kerättiin myös siksi, että Natonkin 

vasta äskettäin ryhmityttyä kriisialueelle, eivät kaikki keskeiset siviilikriisinhallinnan toimijat 

olleet vielä alueella eivätkä yhteiskunnan normaalit rakenteetkaan olleet täydessä kunnossaan. 

Naton oli näin ollen varauduttava muiden organisaatioiden tehtävien hoitamiseen. 

 

Operatiivisen toiminnan pääpaino oli turvallisuudessa ja kriisialueen vakauttamisessa, jotta 

siviilikriisinhallinnan toimijat voisivat aloittaa oman roolinsa edellyttämän työn heti alueelle 

tultuaan ja varsinainen kehitys voisi alkaa. Operaation alussa Nato joutui kuitenkin hoita-

maan yhteiskunnan ja siviilikriisinhallinnan toimijoiden puuttumisen vuoksi näille normaalisti 

kuuluvia tehtäviä omien tehtäviensä ohella. Naton omasta tehtävästä ei kuitenkaan voitu tin-

kiä, koska sen hoitajaksi ei ole koskaan ollut korvaavia vaihtoehtoja.  

 

Myöhemmin siviilikriisinhallinnan organisaatioita alkoi saapua kriisialueelle enenevissä 

määrin ja ne aloittivat työnsä Naton turvatessa toimintaympäristöä. Organisaatioihin pyrittiin 

luomaan käytännön toiminnan tason vuorovaikutussuhteet sitä mukaa kun organisaatiot saa-

puivat alueelle. Jatkuvan yhteydenpidon myötä käsitys kriisin aiheuttamien tuhojen korjaami-

seksi saapuvasta ulkopuolisesta potentiaalista täydentyi. Nato piti yhteyttä keskeisimmiksi 

katsottuihin toimijoihin, koska tällä se varmisti mahdollisuutensa huomioida siviiliyhteiskunta 

oikealla tavalla operaatioissaan.  

 

Siviilikriisinhallinnan organisaatiot tekivät omia toimenpiteitään humanitaarisen tilanteen 

parantamiseksi ja kriisialueen kehittämiseksi. Sotilasorganisaation luoma CIMIC-toiminnan 

yhteydenpitoarkkitehtuuri tuki kaikkien organisaatioiden yhteisponnistuksen suuntaamista ja 
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organisaatioiden välistä resurssien kohdentamista, mutta kaikki organisaatiot eivät osallistu-

neet koordinointiin. Tämän johdosta joillain alueilla organisaatioiden lukumäärä oli korkeam-

pi ja joillakin matalampi, mutta humanitaarista tyhjiöstä sanan varsinaisessa merkityksessä ei 

voinut enää puhua kuin sellaisilla alueilla, joilla siviilikriisinhallinnan organisaatiot eivät hei-

kon turvallisuustilanteen takia pystyneet toimimaan lainkaan.  

 

Siviilikriisinhallinnan toimijoiden lisäksi joillakin operaatioon osallistuvien maiden sotilas-

joukoilla oli nopeasti vaikuttaviin projekteihin varattuja varoja mukanaan. Naton suhtautumi-

nen projekteihin oli varovaista ja se jättäytyi rahoituksen käytännön järjestelyjen ulkopuolelle. 

Periaatetasolla Nato kuitenkin hyväksyi kansallisesti rahoitettujen projektien tekemisen, mikä-

li ne aina hyödyttäisivät operatiivista toimintaa ja mieluusti liittyisivät kriisialueen hallinnon 

suunnitelmiinkin.  

 

Naton näkökulmasta sotilaiden CIMIC-projekteja kannatti tehdä juuri niillä alueilla, joissa 

siviilikriisinhallinnan toimijat eivät pystyneet toimimaan. Tällaisia alueita olivat turvallisuus-

tilanteensa tai saavutettavuutensa kannalta hankalimmat alueet. Naton näkökulmasta oikea-

aikaisilla, oikein mitoitetuilla ja muuhun toimintaa synkronoiduilla CIMIC-projekteilla lisät-

tiin joukon omasuojaa hankkimalla ympäröivän yhteiskunnan hyväksyntää sotilasorganisaati-

on puolelle. Toiminnalla pyrittiin siihen, että myös näiden alueiden turvallisuustilanne kehit-

tyisi niin, että siviilikriisinhallinnan toimijat voisivat toimia. Sotilaiden CIMIC-projektien 

suhteen oli kuitenkin jatkuvasti pidettävä mielessä, etteivät ne saaneet synnyttää minkäänlai-

sia alueelta vetäytymistä hidastavia riippuvuussuhteita.  

 

Lopulta edettiin vaiheeseen, jossa turvallisuustilanne mahdollisti siviilikriisinhallinnan orga-

nisaatioiden toiminnan niiden suunnittelemalla tavalla. CIMIC-toimiala jatkoi siviili- ja soti-

lastoimijoiden välistä koordinointia ja saavutettiin tilanne, jossa erilaisten lyhytkestoisten so-

tilaiden tekemien CIMIC-projektien sijaan kriisialueelle suunnattiin pitkäkestoisempia ja tu-

levaisuuden kannalta vaikuttavampia projekteja sisältävää järjestelmällistä kehitysapua. 

Kriisinhallinnan toimijoiden kokonaiskentän samansuuntainen toiminta mahdollisti kriisialu-

een kehittymisen askel askeleelta kohti normaalimpaa yhteiskuntaa.  

 

Operaation ensimmäisestä päivästä alkaen Naton päämääränään pitämä vetäytyminen toteu-

tettiin järjestelmällisesti ja Nato jätti vastuun kriisialueen yhteiskunnalle ja sitä vielä pitkäh-

köksi aikaa tukemaan jääneille siviilikriisinhallinnan toimijoille. Naton katsottiin onnistuneen 

tehtävässään, koska tulipalo oli sammutettu eikä palokirvestä enää tarvittu. Kokonaisvaltaisen 
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kriisinhallinnan järein työkalu – sotilaskomponentti – saatiin palautettua takaisin työkalupak-

kiin valmiiksi seuraavaa kertaa varten.  

 

 

3. SUOMALAINEN CIMIC-TOIMINTA ERI SUUNNISTA TARKAS-

TELTUNA – MILLAISEKSI MIELIKUVA MUODOSTUU? 

 

3.1 Klinikat ja penaalit 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä, millaisen kuvan julkiset lähteet antavat suomalaisten to-

teuttamasta CIMIC-toiminnasta. Aihealuetta kuvaamaan on valittu viisi kirjallista dokument-

tia. Näistä ensimmäinen on tutkimuksen alussa lyhyesti esitetty Suomen Kuvalehden artikkeli 

toisen edustaessa puolestaan kotimaisten sanomalehtien antamaa kuvaa. Kolmas dokumentti 

liittyy ulkoasiainministeriön tarjoamaan näkökulmaan. Viimeiset kaksi dokumenttia liittyvät 

toisiinsa ja avaavat lukijalle sitä, millaisen kuvan suomalainen kriisinhallintajoukko itse antaa 

CIMIC-toiminnastaan. 

 

Suomen Kuvalehden artikkeli kertoo siitä, miten Suomi päätti vuoden 2001 lopulla lähteä 

Iso-Britannian johtamaan ISAF-operaatioon ja mitä seuraavien viiden – kuuden vuoden aika-

na tapahtui. Artikkeli kuvaa Suomen poliittista osallistumishalua sekä suuntautumista CIMIC-

toimintaan, operaation johtosuhteen aiheuttamien muutosten vaikutusta ja sitä, miten vasta 

suomalaisen rauhanturvaajan kuolema herätti poliitikot muuttuneeseen tilanteeseen.
134

 

 

Artikkelin kokonaisuuden kannalta CIMIC-toiminta on ainoastaan suomalaisten rauhantur-

vaajien toiminnan alkua kuvaava sivujuonne.  Tutkimuksen kannalta artikkelin kokonaisuu-

den ja sivujuonteen merkitykset vaihtavat paikkojaan. Sivujuonne muodostuu oleellisimmaksi 

tarkastelukohteeksi ja poliittisen päätöksentekomekanismin käsittely jätetään kokonaan pois. 

Jo tutkimuksen johdannossa esitettyjä lainauksia ei esitetä tässä yhteydessä uudelleen, vaikka 

niiden analysointia jatketaankin. 

 

Suomen osallistumishalua ilmentää selvimmin seuraava virke: ”Suomessa pääministeri Paa-

vo Lipposen hallitus halusi tarjota rauhanturvaosaamista YK:n valtuuttamaan operaatioon, 

                                                 

134
 Lindholm (2007), ss. 26–32. Artikkelin päähuomio kohdistuu suomalaisen poliittisen päätöksenteon arvioimi-

seen (jopa arvosteluun), joka lienee samalla perimmäinen artikkelin kirjoittamisen johtanut syy. 
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jonka johtovaltiona oli kaikkien arvostama Britannia”
135

. Huomio kohdistuu ensin sanaan 

”halusi” ja toisekseen sivulauseen sanamuotoon ”kaikkien arvostama Britannia.” Artikkeli 

korostaa tarkoituksellisesti sitä, että Suomella oli poliittinen halu osallistua. Toisekseen Iso-

Britannian jalustalle nostaminen lienee tarkoituksellinen vastakkainasettelullinen tehokeino, 

koska ”Britannian” jälkeen johtovastuu siirtyi Natolle ja sen suurimpana osallistujamaana 

Yhdysvalloille, josta puolestaan ei puhuta yhtäläisesti kaikkien arvostamana Amerikkana vaan 

”sotaoperaatiota” johtavana maana. Lähtemättä arvioimaan kirjoittajan taustavaikuttimia, 

”Britannia” esitetään suhteellisesti tarkasteltuna huomattavan myönteiseen sävyyn, vaikka 

britit artikkelin mukaan ”pommeja pudottelevatkin”. 

 

Suuntautumista CIMIC-toimintaan kuvataan eräänlaisena loogisena, rauhanomaisena ja suo-

malaisille paremmin sopivana toimintamallina sekä vaihtoehtona sotaoperaatioihin osallistu-

miselle. Suomalaisten CIMIC-toimintaa kuvataan toimintana, jossa suomalaiset sotilaat ”ra-

kentavat klinikoita ja jakavat penaaleja”, joka puolestaan herättää ajatuksen siitä, olivatko so-

tilaiden ja humanitaaristen avustustyöntekijöiden roolit menneet jotenkin sekaisin ja olisiko 

Suomen pitänyt noin kuvattua toimintaa varten lähettää mieluummin siviilikriisinhallinnan 

osaajia sotilasjoukon sijasta? Artikkeli antaa myös vaikutelman, että tämä toiminta jätettiin 

”kaikessa hiljaisuudessa taka-alalle” ja lopetettiin keväällä 2007 kokonaan.
136

 Artikkeli jät-

tää lukijalle helposti vaikutelman, että CIMIC-toiminnan lopettaminen oli suomalaisittain tar-

kasteltuna epäedulliseen kierteeseen johtanut virhe. 

 

Operaation johtosuhteiden muutosta kuvataan värikkäästi, jälleen asioita selvästi vastakkain 

asettaen. Parhaiten vastakkainasettelua kuvaa lause: ”ISAF on siirtynyt Britannialta sotilas-

liitto Naton johtoon, laajentunut Kabulista koko Afganistaniin ja muuttunut rajoittamattomak-

si sodaksi talebaneja vastaan”
137

. Kirjoituksesta saa helposti kuvan, että nimenomaan johto-

vastuun siirtäminen Natolle johti kriisin huonompaan hallintaan, käytännössä sotaan. Lisäksi 

artikkeli viestii sekä otsikollaan että kaikella sisällöllään ajautumisesta, eli siitä, että tilanne ei 

ollut enää Suomen hallittavissa vaan kaikki johtui aikanaan tehdystä osallistumispäätöksestä 

ja sen jälkeen vähitellen syvenneestä epäedullisesta tapahtumaketjusta. 

 

                                                 

135
 Lindholm (2007), s. 28. 

136
 Sama, s. 28. Tutkijan huomautus.  CIMIC-toiminta ei loppunut huhtikuussa 2007, vaan jatkui suomalaisten 

yhtenä toimintamuotona ainakin raportin kirjoittamishetkellä vielä keväällä 2013.  

137
 Sama, ss. 26–28. 
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Toiminnan luonteen muutosta kuvaa muun muassa sanapari ”kuusituntinen kahakka”, joka 

”oli puolustusvoimien sodanjälkeisen historian rajuin aseellinen yhteenotto.” Suomalaisten 

politikkojen kannanottoja tilannekehityksestä kuvataan kahdella virkkeellä. Artikkeli kertoo 

Pekka Haaviston todenneen, että: ”Taistelu kansainvälistä terrorismia vastaan on tullut kes-

keiseksi osaksi ISAF-operaatiota, ja me olemme siinä mukana.” Pertti Salolaiselta lainattu 

virke puolestaan kuuluu seuraavasti: ”Oma käsitykseni on, että tilanne on toivoton. Afganis-

tanin rauhoittamista ovat monet yrittäneet, mutta sieltä ei ole kukaan tullut kunnialla 

pois.”
138

 Lainaukset antavat kuvan kriisinhallinnan epäonnistumisesta ja jonkinlaisen odotuk-

sen epäedullisen tilanteen jatkumisesta. Kaikkien edellä kuvattujen asiakokonaisuuksien tii-

vis, yksipuolinen ja kronologinen esitystapa korostaa vaikutelmaa epäonnistumisten kierteestä 

ja jättää lukijalleen odotuksen tulevasta, vielä aikaisempaakin synkemmästä tulevaisuudesta. 

 

Sanomalehti Kaleva julkaisi vuonna 2006 artikkelin otsikolla ”Suomalainen CIMIC-toiminta 

loppuu Afganistanissa”. Artikkelissa kuvataan suomalaisten tekemää CIMIC-toimintaa Afga-

nistanin pääkaupungin ympäristössä vuosina 2002–2006. Artikkeli kertoo CIMIC-toiminnasta 

tyypillisenä suomalaisena rauhanturvaamismuotona, lukemattomista projekteista ja siitä, mi-

ten suomalaisten toiminta Kabulin seudulla loppuu.
139

Artikkeli on tyypillinen CIMIC-

toimintaa suurelle yleisölle kuvaava tarina.  

 

Artikkeli alkaa seuraavalla kappaleella: ”Cimic-työ eli siviili-sotilasyhteistyö on ollut oleelli-

nen osa suomalaista rauhanturvatyötä. Niin Afganistanissakin, missä suomalaiseen kriisin-

hallintajoukkoon kuuluu Cimic-osasto.”
140

 Tässä huomio kiinnittyy siihen, miten lainauksessa 

kuvataan ”CIMIC-työ” ja suomalaisuus toisiinsa hyvinkin kiinteästi liittyvinä asioina. Aika-

muotojen perusteella toimittaja tarkoittaa, että ”CIMIC-työ” on ollut oleellinen osa suoma-

laista ”rauhanturvatyötä” ja että se oli sitä artikkelin julkaisemiseen saakka myös Afganista-

nissa. Sanan työ liittäminen etuliitteisiin CIMIC ja rauhanturva tekee muodostuvista yhdyssa-

                                                 

138
 Lindholm (2007), ss. 29–31. 

Kuusituntiseen kahakkaan liittyen ks. Lindholm, Jari: Taistelu Maimanasta. Taistelukentällä. Suomalaisupseeri-

en kokemuksia Afganistanista. Toimittanut Rantapelkonen, Jari. Maanpuolustuskorkeakoulu. Taktiikan laitos. 

Julkaisusarja 2. N:o 1/2012. Tampere, 2012, ss. 127–141. Lindholm kuvaa myöhemmässä artikkelissaan Mai-

manan tapahtumat erittäin seikkaperäisesti. Jo tämän kuvauksen perusteella on helppo yhtyä Lindholmin ajatuk-

seen, että operaatio on muuttunut alkuvaiheestaan selvästi. 

139
 Vainonen, Joel M: Suomalainen CIMIC-toiminta loppuu Afganistanissa. Kaleva. Julkaistu 18.12.2006. Päivi-

tetty 16.1.2007. Saatavissa osoitteesta http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/suomalaisten-cimic-toiminta-

loppuu-afganistanissa/123067/ Luettu 29.8.2012. 

140
 Sama. 

http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/suomalaisten-cimic-toiminta-loppuu-afganistanissa/123067/
http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/suomalaisten-cimic-toiminta-loppuu-afganistanissa/123067/
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noista vieläkin enemmän aktiivisuutta ja konkreettisia toimenpiteitä edellyttävältä kuulostavia 

sanoja, kuin sana toiminta. 

 

Kertomus jatkuu tästä eteenpäin voimakkaasti projekteja korostaen. Haastateltu CIMIC-

ryhmän johtaja kertoo 710:sta suomalaisten toteuttamasta projektista Kabulissa ja sen lähiym-

päristössä vuosien 2002–2006 välisenä aikana. Artikkelin mukaan: ”Kohteet yltävät kaivoista 

koulujen kautta sairaaloihin ja vankilarakennuksiin”. Projekteja (ja ”CIMIC-työtä”) perustel-

laan näkyvyyden tavoittelulla sekä sillä, että CIMIC-toiminnan avulla voitettaisiin väestön 

luottamus rauhanturvaajien puolelle.
141

 Tässä lainauksessa lukijaa pysähdyttänee eniten pro-

jektien lukumäärä sekä niiden kuvaus selvästi ei-sotilaallisina, yleishyödyllisinä kohteina. 

 

Toiminnan loppumisesta kerrotaan jokseenkin surumieliseen sävyyn näin: ”Surobin tyttökou-

lun uudisrakennus jää viimeiseksi Cimic-hankkeeksi Kabulin seudulla. Toiminta loppuu hel-

mikuun puolivälissä. Kabulin keskusta-alueelta on tosin vielä tarkoitus saada hankituksi tontti 

naisten klinikalle. Rahat klinikkaa varten ovat jo olemassa.” Projektien tekemisen lopettami-

sen ”yhdeksi syyksi” mainitaan ”Cimic-toimintaan sopivien kohteiden loppuminen Kabulin 

alueella.”
142

 Kuvaus kertoo siis naisiin ja lapsiin liittyvistä hankkeista sekä siitä, että toimin-

nan jo hiipuessakin suomalaiset yrittävät auttaa paikallisia hamaan loppuun saakka. Artikkelin 

toteamus projektikohteiden loppumisesta on osin ristiriitainen. Toisaalta annetaan kuva siitä, 

että ”CIMIC-työtä” on tehty vuosikausia, satoja projektikohteita on valmistunut ja lopulta 

kohteet ovat loppuneet. Toisaalta lukijalle jätetään jo pelkällä otsikolla mielikuva siitä, että 

kenties tätä humanitaarissävytteistä työtä olisi pitänyt vielä jatkaa. 

 

Ulkoasiainministeriön internetsivuilla esitellään muun muassa Afganistanissa toteutettavia 

pienhankkeita, joita käytännössä toteutetaan kriisinhallintajoukon toimenpitein. Tähän liittyen 

esitetään liitteenä 4 ulkoasiainministeriön dokumentti vuodelta 2011 esimerkkinä pienhank-

keista kertovasta julkisesta raportista.
143

 Vaikka taulukkomuodossa esitetyssä raportissa ei 

mainita sanaa CIMIC lainkaan, käytännössä tämänkaltaisiin tietoihin törmää heti, jos etsii Af-

                                                 

141
 Vainonen (2006). 

142
 Sama. Jos sopivien projektikohteiden katsottiin todella loppuneen, oli varmasti myöhäisin sotilaallisesti pe-

rusteltavissa oleva ajankohta lähteä Kabulista. Artikkeli ei asiaa kuitenkaan näin kerro. 

143
 Ulkoasiainministeriö (2011b). Julkiset hankkeet, 31.10.2011. Suomen PRT (Provincial Reconstruction Team) 

–pienhankkeet, Afganistan. Kehityspolitiikka; Määrärahat ja niiden käyttö; Rahoituskohteet. Päivitetty 

31.10.2011. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=49816&nodeId=38721&contentlan=1&culture=fi-FI. Lu-

ettu 29.8.2012. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=49816&nodeId=38721&contentlan=1&culture=fi-FI
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ganistaniin ja suomalaiseen CIMIC-toimintaan liittyvää tietoa internetin hakutoiminnoilla. 

Mainitsemattomuudesta huolimatta CIMIC-toiminnasta vastaava esikunnan G9-toimisto vas-

taa käytännössä sotilaiden toteuttamien pienhankkeiden toteutukseen liittyvästä käytännön 

työstä. Taulukko kertoo lukijalleen pienen tarinan CIMIC-toiminnasta painottuen pienhanke-

toiminnan historiaan, tavoitteisiin sekä toteuttajiin. 

 

Taulukosta saa jo ensi vilkaisulla jälleen uudenlaisen kuvan CIMIC-toiminnasta. Se kuvaa 

pienhankkeiden historiaa kohdassa ”edelliset vaiheet” vuodesta 2001 alkaen, mutta rahoituk-

sen osalta maininnat alkavat kuitenkin vasta vuodesta 2005
144

. Näin ollen vaikuttaa siltä, että 

joiltakin osin taulukko käsittelee maantieteellisesti koko Afganistania ja ajallisesti koko 

ISAF-operaation aikaa, mutta pääosiltaan taulukko keskittyy Pohjois-Afganistaniin ja vuoden 

2005 jälkeiseen aikaan. Pienhanketoiminnan historian kuvaus on lyhyehkö, mutta sen perus-

teella voidaan päätyä arvioon, ettei pienhanketoiminta ole historiansa aikana ainakaan koh-

teidensa puolesta merkittävämmin muuttunut. Vuosien 2005–2007 pienhankkeiden kerrotaan 

keskittyneen poliisin toimintaedellytysten sekä paikallishallinnon tukemiseen ja vuodesta 

2008 alkaen jatkuneen mm. vankiloiden rakentamisella. Ensimmäinen vankilaprojekti päättyi 

jonkinlaiseen epäonnistumiseen tai ainakin imagotappioon
145

. 

 

Taulukon mukaan pienhankkeiden yleiset kehitystavoitteet ovat: ”auttaa paikallishallintoa, 

parantaa toimintamahdollisuuksia ja lisätä turvallisuutta”
146

. Näistä ensimmäinen voisi ken-

ties tarkoittaa aineetonta ja toinen aineellista avustamista, mutta käytännössä kyseiset tavoit-

teet tarkoittanevat jokseenkin samaa asiaa. Turvallisuuden lisäämisen kohde jää avoimeksi. 

Pienhankkeiden merkittävinä osatavoitteina mainitaan ”köyhyyden vähentäminen, turvallisuu-

den edistäminen, hallinnon ja infrastruktuurin parantaminen, tasa-arvon edistäminen” ja 

”osallistuva kehitys”
147

. Köyhyyteen ja tasa-arvoon liittyvät tavoitteet ovat selvästi yksilöön 

(tai useampiin yksilöihin) liittyviä kun taas hallintoon ja infrastruktuuriin liittyvät tavoitteet 

                                                 

144
 Ulkoasiainministeriö (2011b).  

vrt. Kurko (2007), liite 4. Ulkoasiainministeriön Afganistanin pienhankkeisiin käyttämät määrärahat näyttävät 

kasvaneen selvästi. Vuonna 2003 (lisämäärärahat mukaan lukien) käytettiin 300 000 euroa ja vuonna 2006 jo 

miljoona euroa.  

145
 Heikura, Hannes: UM:ää varoitettiin afgaanivankien hyväksikäytöstä. Ilta-Sanomat, 13.5.2009. Saatavissa 

osoitteesta: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288338494682.html. Luettu 6.1.2013. 

146
 Ulkoasiainministeriö (2011b). 

147
 Sama.  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288338494682.html
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laajemmin kansaan tai kansanosaan liittyviä. Osallistuva kehitys liittyy kriisialueen väestöön 

laajemmin hyvän hallinnon tavoittelemisen kautta
148

. 

 

Yleiset kehitystavoitteet ja merkittävät osatavoitteet hankkeen edellisten vaiheiden esittelyyn 

on ilmeistä, että turvallisuus liittynee poliisitoiminnan ja vankeinhoidon kehittämisen kautta 

parantuvaan yksittäisen Pohjois-Afganistanissa asuvan ihmisen yksilönturvallisuuteen. Tur-

vallisuuden lisääminen ei näin ollen ainakaan ensisijaisesti niinkään liity suomalaisten rau-

hanturvaajien turvallisuuteen, yleisemmin suomalaisten kriisinhallintatehtävissä palvelevien 

siviilien ja sotilaiden turvallisuuteen tai vaikkapa Suomen kansalaisten turvallisuuteen. 

 

Vuoden 2011 hankkeen tarkoitukseksi on mainittu YK:n lastenjärjestön ”koulujen vesi- ja sa-

nitaatiohanke ja rauhanturvaajien identifioimat pienhankkeet”
149

. Kiinnittämällä huomion 

jälkimmäiseen ja -sanaan saa muodostettua todennäköisesti oikeaan osuvan käsityksen, ettei-

vät lastenjärjestön kouluihin liittyvät hankkeet ole olleet lähtöisin suomalaisilta rauhanturvaa-

jilta, esikunnan CIMIC-toimistosta, kriisinhallintajoukon komentajalta tai hänen Afganista-

nissa palvelevilta sotilasesimiehiltään, eivätkä näin ollen välttämättä palvele kriisinhallinta-

joukkoakaan. 

 

Taulukon ensimmäisen kolmanneksen paikkeilla mainittu ”toteuttaja” on Suomen Kabulin 

suurlähetystö ja Pääesikunta. Pienhankkeisiin liittyen suurlähetystön osuus on tässä yhteydes-

sä luonnollisesti edustaa ulkoasiainministeriötä Afganistanissa, käytännössä Kabulissa. Käy-

tännössä Pääesikunnan rooli on toimia puolustusvoimien linkkinä ulkoasiainministeriöön 

Suomessa. Viimeisellä rivillä kohdassa ”toteutustapa” kuvataan paremmin käytännön toteu-

tuksen todellista työnjakoa, jossa toteutusvastuun kantavat PRT Mazar-e-Sharif ja sen siviili-

komponentti.
150

 Koska kyse on kansallisesta rahoitusjärjestelystä, tutkijan kokemuksen mu-

kaan tämä tarkoittaa käytännössä poikkeuksetta PRT:n suomalaisia vastuutahoja, eli suoma-
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 Ulkoasiainministeriö (2011b). ”Osallistuva kehitys” mainitaan ulkoasiainministeriön internetsivuilla monin 
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nistan. Kehityspolitiikka; Määrärahat ja niiden käyttö; Rahoituskohteet. Päivitetty 13.11.2012. 
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laisen kriisinhallintajoukon komentajaa, PRT:n suomalaista CIMIC-toimialan päällikköä sekä 

PRT:n suomalaista kehitysyhteistyöneuvonantajaa. 

 

Suomalainen kriisinhallintajoukko Afganistanissa (SKJA) on kertonut vuonna 2012 verk-

kosivuillaan omasta CIMIC -toiminnastaan muun muassa kahdessa tähän tutkimukseen noste-

tussa, verkkosivujen blogimainen tyyli huomioon ottaen laajahkossa artikkelissaan. Ajallisesti 

ensimmäinen artikkeli kertoo tarinan CIMIC-toiminnasta yleisemmällä tasolla ja toinen seik-

kaperäisesti kahden vesivaraston rakentamishankkeesta.
151

 Artikkelit valittiin edustamaan 

SKJA:n omasta CIMIC-toiminnastaa antamaa kuvaa, koska ne ovat laajahkoja, liittyvät toi-

siinsa ja edustavat hyvin suomalaisen CIMIC-toiminnan kuvausta. Kokonaisuutena arvioituna 

artikkelit ovat informatiivisia ja kuvaavat tutkijan käsityksen mukaan erinomaisesti todelli-

suutta. Artikkelit ovat kriisinhallintajoukon tiedotusupseerin kirjoittamia ja kriisinhallintajou-

kon komentajan julkaistavaksi hyväksymiä. 

 

Ensimmäisessä tarinassa ”Cimic tuo nopeaa apua paikallisille”
152

 kerrotaan CIMIC-

toiminnan (alkuperäisessä tekstissä: ”CIMIC-työn”) merkityksestä ja sen eroista muihin toi-

mijoihin nähden. Myöhemmin artikkelissa kuvataan kouluihin liittyvän esimerkin avulla sitä, 

miten CIMIC-toiminta voi vaikuttaa.  

 

CIMIC-toiminnan merkitystä peilataan siviilien näkökulmasta. Sitä perustellaan heti kirjoi-

tuksen alussa Afganistanin hallituksen ja paikallishallinnon kanssa yhdessä tehtävinä kehitys-

hankkeina, jotka kohdistuvat ”tavallisille afganistanilaisille”. Samassa yhteydessä koroste-

taan, miten erilaiset tie-, koulu-, tai vesiprojektit tehdään ”kyläläisten tarpeisiin”.
153

 

 

Sotilaiden tekemien pienhankkeiden eroksi muiden tekemiin hankkeisiin verrattuna kuvataan 

niiden pienempi rahallinen arvo ja koko, mutta ”paljon nopeammin” saavutettava vaikutus. 

Sotilaiden tekemien projektien nopeutta kuvataan viittaamalla ensin (yleensä) suurempiin ko-

konaisuuksiin keskittyviin avustusjärjestöihin ja sitten kuvaamalla, että ”yhden hankkeen to-

                                                 

151
 SKJA:n blogi. http://www.skja.fi/ . Blogiin on kirjoitettu artikkeleita syksystä 2010 alkaen. Artikkeleita on 

useita kymmeniä mutta vain muutama liittyy CIMIC-toimintaa mitenkään. Tutkijan kokemuksen mukaan krii-

sinhallintajoukon tiedotusupseeri on poikkeuksetta riittävät tiedotusalan opinnot suorittanut ja tiedottajan työhön 

harjaantunut reserviläinen. Tutkijan kokemuksen mukaan ainakin useimmat kriisinhallintajoukkojen komentajat 

lukevat artikkelit henkilökohtaisesti läpi ennen niiden julkaisua verkossa. 
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teuttaminen alusta loppuun kestää yleensä joitakin kuukausia.”
154

 Vaikka artikkelissa kuvattu 

nopea vaikutus ei asiaa tuntemattomalle ehkä kovin nopealta tunnukaan, voi siinä mainitusta 

viittauksesta turvallisuuteen löytää kytköksen CIMIC-toiminnan liittymiseen muuhun toimin-

taan ja COIN-strategiaan. 

 

CIMIC-projektit kytketään turvallisuuteen toteamalla, että CIMIC seuraa ajallisesti ja alueel-

lisesti turvallisuuden kehittymistä. CIMIC kytketään artikkelissa myös operatiiviseen suunnit-

teluun ja kerrotaan siitä, miten ”operaation jalanjäljissä” päästään ”auttamaan paikallisia 

ihmisiä.”
155

 Toistuva paikallisista ihmisistä ja kyläläisistä puhuminen herättää kysymyksen 

viestinnän kohteesta: kenelle blogia kirjoitetaan? Tutkijan kokemuksen mukaan blogin lukija-

kunta koostuu pääasiassa ISAF-operaatiossa palvelevista ja palvelleista suomalaisista. 

 

Artikkelin mukaan CIMIC-toiminnalla on myös vaikutusta. Esimerkkinä vaikutuksesta maini-

taan (vaikkei koulujen rakentaminen tuolla hetkellä ”ollut työlistalla”), että ”olemassa ole-

viin kouluihin voidaan toimittaa koulutarvikkeita, kuten kyniä, vihkoja ja muuta tarpeellis-

ta.”
156

 Tässä huomio voidaan kiinnittää muun muassa sanoihin ”muuta tarpeellista”. Koulu-

tarvikkeet ovat epäilemättä tarpeellisia koululaisille. Lisäksi lienee helppoa keksiä myös 

”muuta tarpeellista”, jos tarpeellisuuden mittari asetetaan tälle tasolle. Näiltä osin blogi 

ruokkii Suomen Kuvalehden suomalaiselle CIMIC-toiminnalle luomaa ”klinikat ja penaalit” 

-imagoa. 

 

Toisessa tarinassa kerrotaan kahden vesivaraston rakentamiseen liittyen varsinaista projektia 

edeltäneestä tarvekartoituksesta sekä koko projektin kestosta. Helppolukuisesta artikkelista 

”Kaksi vesivarastoa afgaanikyliin G9 -toimiston tuella”
157

 voi tulkita, mitä siinä varsinaisesti 

kerrotaan, miten tarina kerrotaan ja miksi se kerrotaan. 

 

Projektiin liittynyttä tarpeiden peruskartoitusta kuvataan seuraavasti: ”Tapaamisten tarkoituk-

sena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät tarpeet alueen väestön keskuudessa ja minkä tyyp-
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pisiä projekteja meidän kannattaa alueella tehdä.”
158

  Virkkeen alkuosa kuvaa CIMIC-

doktriinista tuttua lähestymistapaa, joka keskittyy (yhteydenpidon lisäksi) arviointien tekoon. 

Sen sijaan lauseen loppuosa kertoo myös siitä, että tapaamiset järjestettiin, jotta projektit oli-

sivat kannattavia. Tämä taas kertoo osaltaan siitä mahdollisuudesta, että projektien tekemises-

tä oli tehty periaatepäätös jo aiemmin ja nyt ainoastaan selvitettiin sopivimpia mahdollisia 

kohteita. Tämä puolestaan johtaa ajatukseen, että operatiivinen toiminta tai akuutti tarve eivät 

ohjanneet projektien toteuttamista vaan päinvastoin: projekteille etsittiin tarvetta. 

 

Kartoituksen perusteella CIMIC-toimisto sai ”yli sata projektiesitystä toteutettavaksi alueen 

kylissä.” Reilusta sadasta esityksestä päätettiin tukea kahden vesivaraston rakentamista Chim-

talin piirikuntaan, koska alueella oli kuivuudesta johtuen pula juomavedestä.
159

 Esitysten 

määrä saattaa lukijasta kuulostaa korkealta, mutta kriisinhallintatehtävissä palvelleille kuiten-

kin todenmukaiselta. Vesivarastojen rakentamisajatus vaikuttaa loogiselta, koska artikkelin 

mukaan se tarjoaisi juomavettä alueen väestölle ainakin 2-3 kuukaudeksi kerrallaan. Vesiva-

rastojen rakentamiseen liittyen on lisäksi syytä kiinnittää huomio sivujuonteeksi jäävään, mut-

ta tärkeään yksityiskohtaan; artikkelin mukaan projektilla pyrittiin (ja päästiin) tukemaan pai-

kallisten työllisyyttä käyttämällä heitä projektin toteutuksessa.
 
 

 

Projektin kestoa kuvataan ensimmäisistä riveistä alkaen: ”Projekti alkoi elokuussa 2011”. Ar-

tikkelin jatkosta saa käsityksen, että kartoituksen ja muiden selvitysten jälkeen ”G9-toimisto 

jatkoi säännöllisiä tapaamisia hallituksen edustajien kanssa koko syksyn ajan ja vähitellen 

heidät saatiin tekemään valmistelut vesivarastojen rakentamiseksi.”
160

 Artikkelista saa vää-

jäämättä kuvan, että useiden kuukausien työn jälkeen paikalliset ”saatiin” [!] osallistumaan 

heidän omaksi edukseen toteutettavaan hankkeeseen. Aikataulun venymisen kuvaaminen sekä 

valittu sanamuoto huomioiden voidaan kyseenalaistaa se, kenen tahto lopulta täyttyi, kun pro-

jekti viimein saatiin käyntiin. 

 

Valmisteluvaiheen todetaan kestäneen yli kaksi kuukautta ja samalla suunnitelmien muuttu-

neen useaan otteeseen. Viimeiset maastotiedustelut tehtiin joulukuussa 2011. Projektien ete-

nemistä on tarkastettu tammikuussa ja vesivarastojen on oletettu tulevan valmiiksi kuukausi 
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artikkelin kirjoittamisen jälkeen, maaliskuussa 2012.
161

 Näin nopeavaikutteisen projektin ko-

konaisaikatauluksi tulisi kahdeksan kuukautta, joka on kaksi kuukautta enemmän kuin suoma-

laisten rauhanturvaajien tehtävään määräyksen kesto kriisinhallintatehtävissä. 

 

3.2 Asemasotaa Kabulissa 

 

Tutkijan aikaisempi tutkimus käsitteli suomalaista CIMIC-toimintaa Afganistanissa toimin-

nan aloittamisen jälkeisinä Nato-johtoisina vuosina. Käytännössä tutkimus käsitteli ohjeistuk-

sen ja toiminnan välisiä eroja vuosina 2003–2006. Tutkimuksen lähdeaineiston ytimessä oli-

vat koko ajanjakson kattavat kansalliset kuukausiraportit, joita täydennettiin muilla kansalli-

silla ja Naton asiakirjoilla, haastatteluilla sekä kyselyllä. Vuosina 2003–2006 suomalaisen 

CIMIC-toiminnan keskeisimpiä piirteitä olivat suomalaisen joukon asema, tavoitteiden osit-

tainen yhteensopimattomuus sekä toteutustavan vakiintuminen.
162

 Tutkimuksessa tehtyjen 

johtopäätösten oikeellisuutta vahvistavat vuonna 2012 julkaistut suomalaisupseerien aikalais-

kertomukset. 

 

Tässä alaluvussa luodaan aiemman tutkimuksen johtopäätöksien referoinnin avulla läpileik-

kaus suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Kabulissa, erityisesti operaation välitöntä alkuvaihetta 

seuranneina vuosina. Tästä ajanjaksosta on saatavissa runsaasti lisätietoa tutkijan aikaisem-

masta tutkimustyöstä sekä ennen kaikkea sen keskeisimmästä lähdemateriaalista. Aiemmassa 

tutkimuksessa analysoituja määräaikaisraportteja ei näiden tietoturvaluokan vuoksi käsitellä 

tässä tutkimuksessa kahta sivulla 3 kuvattua näytteenomaista poikkeusta lukuun ottamatta.  

 

Vuonna 2003 suomalaisen joukon asema oli poikkeuksellinen. Suomen kontingentti (käytän-

nössä useista CIMIC-ryhmistä koostuva CIMIC-osasto), oli ainoa CIMIC-joukko, joka toimi 

suoraan operaation johdon alaisuudessa (OPCON). Sinänsä merkittävä ja erinomaisia vaikut-

tamismahdollisuuksia avaava asema johti myöhemmin operatiivisen kytkennän heikkenemi-

seen ja muun muassa siihen, että suomalaiset CIMIC-ryhmät käskivät tehtävät itse itselleen 

tiettyjen pysyvien reunaehtojen rajoissa.
163
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Tavoitteiden osittainen yhteensopimattomuus näyttäytyi tutkimuksessa erityisesti ulkoasiain-

ministeriön ja ISAF-operaation tavoitteiden ristiriitaisuuksina. Nämä tavoitteet eivät olleet 

keskenään yhdenmukaisia ja suomalainen toteutus noudatti lähtökohtaisesti rahoittajan tavoit-

teita. Vaikka suomalaisten toiminta ei sinänsä eronnut muiden maiden osin kansallisesti värit-

tyneestä ja humanitaarisesti painotetusta CIMIC-toiminnasta, on kuitenkin huomioitava edellä 

kuvattu johtosuhde. Sen vuoksi Suomen toimintaa ei voi verrata muiden maiden CIMIC-

ryhmien toimintaan. Nimenomaan suomalaisen osaston piti olla ISAF-operaation ylimmän 

johdon käytössä oleva työkalu ilman varaumia tai rajoitteita.
164

 

 

Selittävinä tekijöinä tavoitteiden yhteensovittamisessa havaituille puutteille voidaan pitää ai-

nakin kolmea asiaa. Kansallisen CIMIC-toimintaan liittyvän ohjeistuksen lähes täydellinen 

puuttuminen ei voinut olla vaikuttamatta asiaan. Ainoat kansalliset ohjeet velvoittivat suoma-

laista kriisinhallintajoukkoa noudattamaan projektien valinnassa rahoittajien ohjeistusta. Ra-

hoituksella toteutettiin käytännössä määrärahan antajan (ei siis Naton tai operaation alkuvai-

heessa kulloisenkin johtovaltion) omia tavoitteita, joka päti erityisesti ulkoasiainministeriöön. 

Suomalaista sotilasjoukkoa käytettiin – rahoitusta koskevien ohjeiden mukaisesti – rahoituk-

sen perillemenon välineenä.
165

 

 

Suomalaisten CIMIC-toiminnan toteutustapa vakioitui edellä mainituista syistä erittäin pro-

jektikeskeiseksi toiminnaksi. Suomalaisten organisaation ohuus ei kuitenkaan mahdollistanut 

itsenäistä toimintaa, vaan projektien tekeminen edellytti hyvin usein muiden maiden tarjoamia 

suojausosastoja. Vakioitunutta toimintatapaa ei muuttanut edes ISAF-operaation komentajan 

vuonna 2005 tekemä ehdotus CIMIC-ryhmien siirtämisestä tärkeiksi katsotuille uusille alueil-

le, vaan ehdotus torjuttiin ja projektitoimintaa jatkettiin. Toiminta säilyi suppenevassa kehyk-

sessään muuttumattomana aina siihen saakka, kunnes CIMIC-osasto lakkautettiin.
166

 Tutkijan 

omien kokemusten mukaan suomalaisten toiminnan vakioituminen ja jonkinlainen passivoi-

tuminen oli luonteenomaista jokaiselle rotaatiolle viimeistään kaksi vuota operaation alkami-
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sen jälkeen. Passivoitumisen keskeisin syy oli päivittäisen toiminnan etääntyminen lukemat-

tomien pienhankkeiden myötä ISAF-operaation turvallisuuden parantamiseen tähdänneestä 

perustehtävästä.  

 

Havaintoa passivoitumisesta ja jopa pysähtyneisyydestä tukee aikalaiskertomus, jonka mu-

kaan ”suomalainen kontingentti tuntui eristäytyvän muusta yhteisöstä ja passivoituvan tuki-

kohtaansa.” Aikalaiskertomus nostaa voimakkaasti ainakin yhdeksi selittäväksi tekijäksi 

erään suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan epäonnistumisen tehtävässään.
167

 

 

Näistä syistä johtuen suomalainen CIMIC-toiminta ei vastannut enää vuonna 2006 käytännös-

sä mitenkään Naton määritelmää CIMIC-toiminnasta. Tutkijan näkemyksen mukaan sitä olisi 

voinut täsmällisemmin kutsua kansallisiin tarkoitusperiin liittyväksi tavoitteelliseksi humani-

taariseksi toiminnaksi. Jälkeenpäin voi vain arvailla, miten erilaista (ja todennäköisesti pa-

remmin Naton ohjeistusta noudattavaa) suomalainen CIMIC-toiminta olisi ollut, jos suoma-

laisella kriisinhallintajoukolla ei olisi ollut rahoituksen käyttöä sitovaa ohjeistusta taakkanaan 

– tai vaihtoehtoisesti koko projektirahoitusta lainkaan. 

 

3.3 Suomalainen CIMIC-toiminta Naton asiantuntijoiden näkökulmasta 

 

Tässä alaluvussa selvitetään, miten ulkomaalaiset Nato-maiden CIMIC-asiantuntijat ovat ko-

keneet suomalaisen CIMIC-toiminnan Afganistanissa. Haastateltavat edustavat kansallisuuk-

siltaan Norjaa, Tanskaa ja Saksaa, mutta oleellisempaa on, että he edustavat Natoa. Avoimes-

sa kyselyssä esitetyt kysymykset on esitetty liitteessä 2. Vastaukset olivat neljästä kuuteen si-

vua pitkiä. 
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67 

 

Norjalainen CIMIC-toiminnan asiantuntija
168

 aloitti vastauksensa ohittamalla kysymykset 

ja kertoen, että ISAF-operaation esikunnan suomalaisjohtoisen CIMIC-toimiston ja sen ala-

puolella toimineen hollantilaisjohtoisen CIMIC-toiminnan koordinointikeskuksen (Cimic 

Coordination Centre, CCC) johtajien väliset henkilösuhteet olivat ”erittäin vaikeat”. CIMIC-

toiminnan koordinointikeskus toimi ISAF-operaation komentajan alajohtoportaana mutta esi-

kunnan CIMIC-toimisto johti sitä aselajiteitse. Operaation kahden keskeisimmän CIMIC-

toimijan johtajien keskinäiset henkilösuhteet heijastuivat koko operaation CIMIC-

toimintaan.
169

 

 

Varsinaisessa vastauksessaan norjalainen nostaa esiin kolme merkittävää asiaa: CIMIC-

toiminnan luonteen (mukaan lukien suomalaisten osuus) syksyllä 2003, CIMIC-toiminnan 

koordinointikeskuksen roolin ja sen toiminnan lakkauttamisen sekä CIMIC-toiminnan tule-

vaisuuden. Tarina on syitä ja seurauksia ajallisesti epäjärjestyksessä (useina erimuotoisina ta-

kautumina) esittävä muutoskertomus. Tarinan käänne tapahtuu keskitalvella 2003–2004, jol-

loin operaation johtovastuu oli siirtynyt Natolle ja sen organisaatiorakennetta uudistettiin sekä 

toimintatapoja jalkautettiin laajamittaisesti. 

 

Tarina alkaa norjalaisen kuvauksella CIMIC-toiminnan luonteesta: ”Ilmaistakseni käsitystäni 

selvästi, CIMIC on ollut niin sanotun ’hyvän’ tekemistä vuosina 2003–2004. CIMIC-ryhmien 

operatiivinen johtaminen ei ollut mahdollista eri kansallisuuksien CIMIC-ryhmilleen antamis-

ta kansallisista tavoitteista johtuen. CIMIC-ryhmät toimivat – suoraan sanoen – sotilaallisen 

avustusjärjestön tavoin tehden ainoastaan joukkojen toimintaan linkittymättömiä projekte-

ja.”
170

 

 

                                                 

168
 Norjalainen CIMIC-toiminnan asiantuntija, kokemukset suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Afganistanissa, 

kysely 12.9.2012, materiaali kirjoittajalla. Norjalainen asiantuntija haluaa pysyä nimettömänä. Hän on toiminut 

CIMIC-toimialan tehtävissä kotimaassaan vuosina 2002–2012. Kriisinhallintatehtävissä hän on palvellut norja-

laisen pataljoonan CIMIC-päällikkönä KFOR-operaatiossa sekä ISAF-operaatiossa CIMIC-toiminnan koor-

dinointikeskuksen (Cimic Coordination Centre, CCC) yhteysupseerisolun johtajana. Lisäksi hän on toiminut 

kouluttajana NORDCAPS:in CIMIC-kursseilla sekä Suomen CIMIC-kurssilla. 

169
 Sama. Norjalainen käyttää kuvaamastaan henkilösuhteesta esimerkiksi ilmaisua ”non-existing” ja henkilöistä 

esimerkiksi ilmaisua ”cat and dog”. Henkilösuhdeasia on tutkimuksen kannalta relevantti yksityiskohta ja sen 

vaikutus näkyy raportissa jäljempänä. 

170
 Sama. 
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Lähes kaikilla ISAF-operaatioon osallistuneilla mailla oli omia kansallisia tavoitteita CIMIC-

toimintansa suhteen. ”Suurin haaste” oli yrittää koordinoida näitä tavoitteita Naton, ISAF-

operaation ja sen esikunnan CIMIC-osaston (CJ9) ohjeistuksien kanssa. Haasteen suuruutta 

kuvaa se, että se oli ”vaikeampaa kuin sekä operaation että kansainvälisten ja kansallisten 

humanitaaristen järjestöjen tavoitteiden yhdistäminen.”
171

 

 

CIMIC-toiminnan koordinointikeskuksen tärkein tehtävä oli ISAF-operaation CIMIC-

toiminnan koordinointi ja yhteydenpito siviiliorganisaatioiden sekä paikallisen väestön suun-

taan. Yhteydenpidolla pyrittiin siihen, että muut toimijat olisivat riittävässä määrin tietoisia 

ISAF-operaation kokonaistoiminnasta. Koordinointikeskuksen toiminta oli organisoitu CI-

MIC-toiminnan toimialakohtaisten operaatiolinjojen mukaan. CIMIC-toiminnan operaatiolin-

joja olivat: ”koulutus, terveys, vesi, energia, pelastus sekä sosiaalinen ja taloudellinen ope-

raatiolinja”. Naton otettua ISAF-operaation johtoonsa ainoana kasvavana (ja absoluuttisesti 

mitattuna suurimpana) operaatiolinjana näyttäytyi ”koulutus”.
 172

 

 

ISAF-operaatiolla oli käytettävissään EU:n myöntämää rahoitusta, mutta varojen käyttöä sitoi 

sekä paikkaan tai alueisiin että toiminnan tavoitteisiin liittyvä ohjeistus. EU:n ja Suomen väli-

sellä sopimuksella Suomi johti koko operaation osalta EU:n CIMIC-toimintaan kohdistamien 

varojen käyttöä. Tästä johtuen ”esikunnan CIMIC-osaston ohjaus heijasti enemmän EU:n 

kuin Naton CIMIC-toimintaa, kuvastaen samalla suomalaisten kansallista lähestymistapaa 

CIMIC-toimintaan. Tämän johdosta koko operaation CIMIC-toiminta oli projektikeskeis-

tä.”
173

 

 

Koordinointikeskus osoittautui virheeksi, koska koko organisaation CIMIC-toiminta oli ir-

taantunut operatiivisesta toiminnasta. Koordinointikeskuksesta tuli ”valtio valtiossa” eikä se 

saavuttanut riittäviä tuloksia. ”Koska koko CIMIC-toiminta oli (EU-) projektikeskeistä eikä 

tukenut aluevastuussa olevien joukkojen komentajia haasteissaan, CIMIC-toiminnalla ei ollut 

käytännössä mitään merkitystä joukoille.” Nato lakkautti koordinointikeskuksen maaliskuus-

sa 2004, jolloin operaation CIMIC-toiminta organisoitiin uudelleen, paremmin operatiivista 

toimintaa tukevaksi. Samalla CIMIC-ryhmien aikaisempi toimiminen sotilaallisten avustusjär-

                                                 

171
 Norjalainen CIMIC-toiminnan asiantuntija (2012). 

172
 Sama. 

173
 Sama. Vaikuttaa siltä, että Suomi lupautui johtamaan EU:n rahoituksen käyttöä, koska Suomella oli hallus-

saan operaation CIMIC-toimialan johtotehtävä (CJ9-osaston päällikkö). Tässä tehtävässä toiminut suomalaisen 

kriisinhallintajoukon komentaja vastasi siis Nato:lle (ISAF) CIMIC-toiminnan järjestelyistä ja Suomelle (UM) 

EU:n ja UM:n rahoituksen perillemenon johtamisesta sekä (puolustusvoimat) oman joukkonsa toiminnasta. 
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jestöjen tapaan päättyi, koska ryhmät organisoitiin osaksi aluevastuussa olevia joukkoja.
174

 

Suomalaiset CIMIC-ryhmät jäivät edelleen suoraan ISAF-operaation komentajan johtoon. 

 

Tarina päättyy norjalaisen asiantuntijan arvioon CIMIC-toiminnan tulevaisuudesta kokonais-

valtaisen kriisinhallinnan toimintaympäristössä: ”Koordinaatio voisi parantua, mikäli poliiti-

kot ja sotilaat olisivat yhtä mieltä siitä, että operaatioalueella vaikuttaa liian monta kansallis-

ta tahtotilaa.” Operaatiota johtavalle, sotilaista ja siviileistä muodostuvalle organisaatiolle 

(ISAF) pitäisi antaa kokonaisvastuu operaation edistymisestä tavoitteiden suuntaan. Nykyinen 

koordinaatiotaso ei vaikuta optimaaliselta eikä se ole johtanut haluttuihin tuloksiin. ”Ei tarvit-

se olla raketti-insinööri ymmärtääkseen, että sen välillä, mitä olisi voitu saavuttaa ja mitä on 

saavutettu, on valtava ero.” 

 

Tanskalainen everstiluutnantti Jens Jakobsen
175

 käsittelee vastauksessaan kolmea koko-

naisuutta: suomalaista projektikeskeistä toimintatapaa, CIMIC-doktriinin muutosta, sekä 

tanskalaista kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan rahoitusmallia. Tanskalaisen tarina on positii-

visesti sävyttynyt, tiivis ja hyvin jäsentynyt opetuksellinen kertomus sisältäen silti kritiikkiä. 

Tarinan käänne on kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan heijastuminen CIMIC-toiminnan dokt-

riiniin. 

 

Jakobsenin mukaan suomalaiset näyttäytyvät varsin projektisuuntautuneina: ”Useimpien 

suomalaisten sotilaiden siviilitausta antaa erinomaisen lähtökohdan CIMIC-tehtäviin. Yleen-

sä se tarkoittaa, että on tottunut keskustelemaan siviilien kanssa. Lisäksi se tarkoittaa usein 

laajempaa elämänkokemusta kuin tyypillisellä sotilaalla. – – Suomalaisilla CIMIC-ryhmillä 

on käytettävissään rahaa ja ryhmät ovat hyvin innokkaita käyttämään rahoitusta omana pal-

velusaikanaan. Tämä edellyttää, että kaikki toiminta on hyvin koordinoitua ja että tarpeet ja 

pyynnöt perustuvat yhteiskunnan vaatimuksiin. – – Jos maamme antavat meille varoja ja teh-

                                                 

174
 Norjalainen CIMIC-toiminnan asiantuntija (2012). 

175
 Jakobsen, Jens, LTC (DEN A), kokemukset suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Afganistanissa, kysely 

12.9.2012, materiaali kirjoittajalla. Jakobsen on toiminut Naton monikansallisen esikunnan CIMIC-toimiston 

toimistoupseerina Puolassa vuosina 1999–2002 sekä Tanskan (kansallisen) CIMIC-koulutuksen johtajana vuosi-

na 2002–2010. Kriisinhallintatehtävissä hän on palvellut SFOR-operaation esikunnan CIMIC-toimiston toimis-

toupseerina vuonna 1998, tanskalaisen kontingentin CIMIC-päällikkönä Irakissa vuonna 2003, ISAF-operaation 

PRT Feyzabadin CIMIC-toimiston toimistoupseerina vuonna 2006 sekä UNMISS-operaation esikunnan CIMIC-

toimiston toimistoupseerina vuonna 2012.  Lisäksi hän on toiminut NORDCAPS:in CIMIC-kurssien pääopetta-

jana vuosina 2002–2010, Tanskan ISAF-kontingentin CIMIC-kouluttajana 2007-2010, opettajana Suomen CI-

MIC-kurssilla vuosina 2003–2007  sekä CIMIC-kurssien opettajana Ukrainassa, Serbiassa ja Makedoniassa. 
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tävän toimialueella, toimimme tietenkin käskyn mukaan – mutta se ei tarkoita, että se olisi 

CIMICiä.” 
176

 

 

”Projektien tekeminen on periaatteessa järkevää, kunhan ne perustuvat todelliseen tarpee-

seen ja kukaan muu ei pysty tai halua projektia toteuttaa”. Esimerkiksi Afganistanissa soti-

laat sotkeutuvat projekteihin, koska siviilit eivät voi liikkua ja työskennellä kaikkialla. Tämä 

puolestaan edellyttää entistä parempaa koordinointia, ettei sotilaiden toiminnasta koituisi ko-

konaisuutena enemmän haittaa kuin hyötyä.
177

 

 

Jakobsenin mukaan CIMIC-toiminnan ”doktriinin hengen” muutos vaikuttaa siihen, miten 

CIMIC ja sen käytettävyysarvo pitäisi ymmärtää kokonaisvaltaisessa kriisinhallinnassa. Kun 

aikaisemmassa doktriinissa CIMIC kuvattiin ”komentajan työkaluksi”, uudessa doktriinissa 

se kuvataan ”parhaimpana mahdollisena sotilaallisena työkaluna kokonaisvaltaiseen kriisin-

hallintaan osallistumiseksi.” Jakobsenin sanoin ”perussyy doktriinin muutokselle on yleisen 

riskitason nousu, jonka johdosta Naton on oltava aikaisempaa valmiimpi sekä tukemaan sivii-

likriisinhallinnan organisaatioita tehtävissään että jättämään nämä hoitamaan tehtäviään it-

senäisesti heti kun se on mahdollista.” CIMIC-toiminnan määritelmään ei kohdistu nähtävissä 

olevassa tulevaisuudessa merkittäviä muutospaineita, vaan se säilyy jatkossakin komentajaan-

sa tukevana sotilaallisena toimintona.
178

 

 

Jakobsenin kertoma tarina päättyy kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan räätälöidyn tanskalai-

sen toimintatapamallin kuvailuun. Toimintatapamallissa sotilasjoukon komentajalla on käytet-

tävissään rahoitusta sekä CIMIC-toimintaan, että kokonaisvaltaisen kriisinhallintastrategian 

mukaiseen kehitysyhteistyöhön. CIMIC-toimintaan varattua rahoitusta voidaan käyttää soti-

lasjoukon komentajan päätöksellä ja hänen haluamallaan tavalla. Kehitysyhteistyörahoituksen 

käyttö edellyttää sekä sotilasjoukon komentajan että Tanskan ulkoasiainministeriön operaa-

tioalueella palvelevan henkilön yhteistä päätöstä. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä ja päätöstä 

ei synny, rahoituksen käyttö ei mahdollistu. Ulkoasiainministeriön edustajalla on niin ikään 

                                                 

176
 Jakobsen (2012). Tutkijan huomautus. Sanapari omana palvelusaikanaan on tarkoittanut käytännössä sitä, et-

tä suomalaiset ovat nähneet velvollisuudekseen käyttää määrärahoja mahdollisimman pitkälle juuri sinä aikana 

kun heillä on mahdollisuus asiaan vaikuttaa. Tutkija on omissa palvelustehtävissään Afganistanissa havainnut 

tämän ilmiön, joka on johtanut (useammin kuin kerran) siihen, ettei syksyllä palvelukseen tulevalla rotaatiolla 

ole ollut määrärahoja projektien tekemisen jatkamiseen aikaisemman rotaation käytettyä urakkaluonteisesti koko 

vuoden projektirahat. 

177
 Sama.  

178
 Sama. 
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rahoitusta itsenäisiin projekteihinsa.
179

 Jakobsenin kuvaileman mallin ydin on, että se erottaa 

CIMIC-toiminnan ja kehitysyhteistyön selkeästi erillisiksi myös rahoituksen ja päätösvallan 

suhteen. Kuvaus on samalla Jakobsenin vastaus tutkijan esittämään kysymykseen siitä, miten 

suomalainen CIMIC-toiminta eroaa valtavirrasta. 

 

Saksalainen everstiluutnantti Uwe Willert
180

 hahmottelee vastauksessaan CIMIC-toimintaa 

noin kymmenen vuoden kehityskaarella, jonka aikana CIMIC-toiminta on hakenut muotoaan. 

Willertin tarina jakaantuu operaation alusta johtovastuun siirron jälkeiseen aikaan ulottuvaan 

CIMIC-toiminnan yleiskuvaukseen, CIMIC-toiminnan muutosprosessin ja tulevaisuuden 

luonnehdintaan sekä kansallisten tavoitteiden pohdintaan. Tarina on mahdollisuuksien varaan 

rakentuva ja voimakkaasti tulevaisuuteen suuntautunut visio siitä, millaista CIMIC-toiminta 

voisi olla. Tarina sisältää useampia käänteitä ja ne näkyvät erityisesti jäljempänä kuvattavassa 

muutosprosessin luonnehdinnassa. 

 

Willertin kolme eri CIMIC-tehtävää Afganistanissa vuosina 2002–2004 mahdollistivat poik-

keuksellisen hyvin suomalaisen toiminnan ulkopuolisen tarkastelun operaation aloitushetkestä 

operaation johtovastuun vaihdon jälkeiseen aikaan saakka. ”Operaation alussa suomalaisten 

CIMIC-toiminta oli esimerkillistä – – Suomi näytti esimerkkiä siitä, miten CIMIC-toimintaa 

pitäisi tehdä.” Suomalaiset onnistuivat (ainakin) saksalaisiin verrattuna ”keräämään huomat-

tavan määrän tietoa ja keskittymään vähemmän jälleenrakentamiseen.” CIMIC-toiminnan 

johtaminen, informaation kerääminen ja raportointi vastasivat (saksalaisten) käsitystä hyvästä 

CIMIC-toiminnasta.
181

 

 

Ilman Suomen kontingentin heti operaation alussa käytännön tasolla osoittamaa aloitteelli-

suutta CIMIC-toiminnan koordinointiin sekä toteutuksen tehokkuutta, olisi CIMIC-toiminta 

muotoutunut ”lopulta paljon huonommaksi.” Koordinointikeskuksen (CCC) perustamista 

                                                 

179
 Jakobsen (2012). Jakobsen osoittaa viittauksellaan, miten Tanska pyrkii erottamaan CIMIC-toiminnan ja ke-

hitysyhteistyön mahdollisimman yksinkertaisesti ja selvästi kaikilla tasoilla. 

180
 Willert, Uwe, LTC (GER A), kokemukset suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Afganistanissa, kysely 

12.9.2012, materiaali kirjoittajalla. Willert on palvellut saksalaisessa CIMIC-pataljoonassa ja CIMIC-

keskuksessa vuosina 2002 – 2007, Naton CIMIC osaamiskeskuksessa (CCOE) vuosina 2007–2009 sekä kirjoi-

tushetkellä Naton transformaatioesikunnassa (SACT) osastoesiupseerina (CIMIC). Hän on palvellut ISAF-

operaatiossa kolme kertaa eri CIMIC-tehtävissä vuosina 2002–2004. Lisäksi hän on toiminut opettajana Suomen 

CIMIC-kurssilla vuosina 2004–2006. 

181
 Sama. 
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Willert pitää erinomaisena ratkaisuna ja sen lakkauttamista 2004 muutoksena, joka ”vaikeutti 

johtamista ja heikensi tuloksia.”
182

 

 

Suomalainen toiminta muuttui kuitenkin kahdessa vuodessa ”erittäin hyvästä erittäin huonok-

si johtuen (suomalaisen) kontingentin komentajan tekemistä, yhteistoimintaa vaikeuttavista 

päätöksistä. – – Vuoden 2004 lopussa oli erittäin vaikea tunnistaa (tai havaita) suomalaista 

joukkoa, koska yhteistoiminta hiipui hyvin vaatimattomalle tasolle. Kontingentin komentajissa 

tapahtunut asennemuutos aiheutti sen, ettei kontaktia suomalaisiin upseereihin enää synty-

nyt.”
 183

 

 

Willertin poikkeuksellisen laaja kokemus CIMIC-toiminnasta näkyy myös hänen kuvaukses-

saan sen yleisemmästä kehittymisestä. ”CIMIC on viimeisen kymmenen vuoden kuluessa käy-

nyt läpi muutosprosessin, jonka aikana CIMIC on todistanut merkityksensä useampaankin 

kertaan. Prosessin kestäessä huomio on siirtynyt jälleenrakentamiseen ja kehitysyhteistyöhön, 

mutta palannut sittemmin siviilitilanteen seuraamiseen ja yhteydenpitoon. Muutosprosessi 

jatkuu edelleen, koska ympäristö muuttuu. Muutokseen vastaamista helpottaa CIMIC:in kes-

keisimpien osien ääretön joustavuus ja kyky tukea melkoista operaatioiden kirjoa. Lähitule-

vaisuudessa CIMIC:in on vahvistettava paikkaansa toimintojen joukossa tulematta esimerkik-

si tiedustelun alalajien korvaamaksi.”
184

 

 

”Näiden kymmenen vuoden aikana CIMIC-toiminnan kehittymiseen on keskeisesti vaikuttanut 

kaksi strategiaa. Vastakumouksellinen (COIN-) strategia on omalta osaltaan integroinut CI-

MIC-toimintaa tai sen tuloksia lähemmäksi tiedustelua. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

strategia (Comprehensive Approach) on puolestaan korostanut CIMIC-toimintaa sellaise-

naan, koska ’CIMIC on se toiminta, joka käytännössä kytkee sotilas- ja siviilitoimijat’.” Wil-

lert korostaa kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan olevan ennen kaikkea poliittisen tason ilmiö 

verrattuna CIMIC-toiminnan lähinnä operatiivis-taktiseen merkitykseen.
185

 

                                                 

182
 Willert (2012). Suomalaisten toimintaa arvioidessaan Willert korostaa erikseen, että suomalaisten toteutusta 

kohtaan tuntemastaan ihailusta huolimatta hän pyrkii välttämään tarpeettomien ylisanojen käytön. Willert palveli 

Afganistanissa CCC:n perustamishetkellä, toiminnassa ollessa ja lakkauttamisen aikaan. 

183
 Sama. Kappaleen painoarvoa lisää se, että jyrkähkö palaute tulee nimenomaan suomalaiset erittäin hyvin tun-

tevan ja omalla nimellään esiintyvän saksalaisen yleisesikuntaupseerin suusta. Tutkijan havaintojen mukaan Wil-

lert pitää edelleen yhteyttä useisiin Afganistanissa tapaamiinsa suomalaisiin ja tunnustautuu esittämästään kritii-

kistä huolimatta jonkinlaiseksi ”Suomi-faniksi.” 

184
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Kansalliset tavoitteet ovat käytännössä CIMIC-doktriinin toteutumisen suurimmat haasteet. 

”Se, mitä valtio haluaa, ei aina välttämättä ole täysin yhteen sovitettavissa CIMIC-toiminnan 

doktriinin kanssa; on valtion etuoikeus päättää, mitä tarkoitusta sen sotilaat palvelevat.” Wil-

lert kuitenkin lisää, että useimmat maat kunnioittavat doktriinia omia kansallisia tavoitteita 

asettaessaan.
186

 

 

3.4 Suomalaisupseerien havaintoja CIMIC-toiminnasta kesällä 2009  

 

Tässä alaluvussa käsitellään sellaisten suomalaisten upseerien näkemyksiä CIMIC-

toiminnasta, joiden palvelustehtäviin CIMIC oleellisesti liittyi. Tällaisiksi tutkija arvioi tie-

dustelutoimiston (G2), operatiivisen toimiston (G3) sekä CIMIC-toimiston (G9) ylimmissä 

tehtävissä palvelleet suomalaiset upseerit. Haastattelut peilasivat suomalaista CIMIC-

toimintaa vuoden 2009 keväästä syksyyn, jolloin Suomi julkaisi oman kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan strategiansa. Haastatteluiden pituudet vaihtelivat 18 ja 55 minuutin välillä. 

 

Kapteeni Matti Finnilä
187

 toimi tiedustelutoimiston apulaispäällikkönä vuoden 2008 syksys-

tä vuoden 2009 syksyyn. Finnilä kertoo tarinassaan CIMIC-toiminnan muutoksesta ja sen er-

kaantumisesta alkuperäisestä tarkoituksestaan, tulvien aiheuttamasta hätäensiavun tarpeesta ja 

vaikutuksesta sekä COIN-strategiasta. Finnilän kertoma tarina on operatiivissävytteinen soti-

laskertomus, joka jakaantuu ajallisesti kahteen osaan. Tarinan ensimmäinen vaihe alkaa syk-

systä 2008 ja päättyy kevään 2009 tulviin. Toinen vaihe alkaa kesän 2009 kuumista olosuh-

teista päättyen Afganistanin presidentinvaaleihin syksyllä 2009. Vaiheiden rinnalla kulkee si-

vujuonne, jonka ytimessä on Finnilän myöhempi kriisinhallintapalvelustehtävän samalla alu-

eella. 

 

Tarina alkaa luonnehdinnalla CIMIC-toiminnan muutoksesta. ”Meidän aikana CIMIC toimin-

ta, mun mielestä, erkaantu vähän liikaa. Ehkä – – vähän tällaisen kehitysyhteistyön suuntaan 

siitä alkuperäsestä ajatuksesta, minkälainen CIMIC:in toiminta sinne oli luotu – elikä käy-

tännössä tiedonkeruun ja tiedustelun tueks. Alun perin se ideahan on ollu tosiaan se, että si-
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 Willert (2012). 
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 Finnilä, Matti, DACOS G2 Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif, CIMIC-toiminta Afganistanissa 

vuonna 2009, haastattelu 22.1.2013, materiaali kirjoittajalla.  Kapteeni Finnilä aloitti palveluksensa jo syksyllä 

2008 ja toimi ensimmäisen rotaation ajan tiedustelutoimistossa analyytikkona. Kapteeni Finnilä palveli vielä 

myöhemmin uudelleen Afganistanissa, vuosina 2011–2012. Ristikkäisten aikataulujen vuoksi haastattelu tehtiin 

puhelimitse. 



74 

 

viili-sotilasyhteistyön varjolla kerätään tiedustelutietoa ja toisaalta sitten toteutetaan tällasta, 

sanotaan nyt asenneilmapiirin muokkausta sotilasoperaation tueksi.  – – Se oli ehkä näiden 

kehitysyhteistyöneuvonantajien ohjauksen takia muuttunut lähinnä heidän työkaluks, ainakin 

siinä ensimmäisen puolen vuoden aikana, ja näin ollen sillä ei saavutettu ihan sellasia tavoit-

teita, mitä itse ainakin sille toiminnalle asettaisin.”
188

 Finnilän tarinasta saa vaikutelman, että 

hänellä oli ollut jonkinlainen mielikuva CIMIC-toiminnasta jo alueelle mennessään. Lisäksi 

vaikuttaa selvältä, että jonkinlainen särö mielikuvaan tuli siitä, ettei CIMIC-toiminta liittynyt-

kään operatiivisen toimintaan hänen odottamallaan tavalla syksyllä 2008. 

 

Tarinan kuvaus CIMIC-toiminnan muutoksesta yhdistyy ruotsalais-suomalaisen joukon joh-

tovaltioon, Ruotsiin: ”Samalla tavalla se vika on oikeastaan ruotsalaisissakin.” Finnilä ker-

too ruotsalaisilla olleen ”sinisilmäinen kuva CIMIC-toiminnasta” ja lisää koko toiminnan sen 

johdosta olleen ”nallekarhujen ja jalkapallojen jakelua – vastikkeetta.” Finnilä ei näe tälle 

yksittäistä syytä vaan uskoo pyyteettömän toiminnan liittyneen ”ihan vaan ystävien voittami-

seen ilman sen kummempaa tavoitteellisuutta” lisäten selvää turhautuneisuutta äänessään, ett-

ei se hänen näkökulmastaan ”ole ihan täysin CIMIC:in tarkotus.”
189

 

 

CIMIC-toiminnan muutos liittyy myös Pohjois-Afganistania keväällä 2009 koetelleista tul-

viin: ”Ryhdyttiin CIMIC:in toimenpitein sitten tukemaan sitä paikallista yhteiskuntaa ja arve-

lisin, että sillä osallaan saavutettiin – – tukea ISAF-operaatiolle ja PRT:n toiminnalle väestön 

keskuudessa ja sen varjolla saavutettiin pientä tiedustelun, noh – – ei ehkä voittoa, mutta – – 

tiedonkeruu ehkä hieman parani joksu aikaa  – – ja se oli ihan toimivaa sinänsä, mutta – – 

mun mielestä ihan kokonaisuudessaan se ei ollu hirveen koordinoitua PRT:n toimesta – ni-

menomaan se CIMIC-toiminta. Sillä reagoitiin selkeeseen luonnonmullistukseen tarpeen mu-

kaan.” Jos reaktiivisen toiminnan seurauksena ”jotain hyötyjä saavutettiin, niin se oli pikem-

minkin sattumaa – positiivinen sattuma kuin suunnitelmallisuuden tulos.”
190

 

 

Tarinan keskikohdassa tapahtuu aristotelelainen käänne, jossa edellä mainittu sattuma muut-

tuu kuvaukseksi CIMIC-toiminnan selvästä onnistumisesta: ”Mun käsityksen mukaan (tulvas-

ta kärsineellä alueella olevassa Kholmin kylässä) edelleenkin muistetaan, että ISAF kävi sitä 

                                                 

188
 Finnilä (2013). Vaikka Finnilä aloittikin muutoksesta puhuessaan puhumalla ”meidän ajasta”, hän tarkoitti 

pääasiassa talvea 2008–2009, eli oman palveluksensa alkua.  

189
 Sama. Finnilän kuvaus saattaa vaikuttaa absurdilta, mutta tutkijan omana palvelusaikana ruotsalais-

suomalainen joukko jakoi ajoittain pehmoleluja ja jalkapalloja ilman sen suurempaa kytköstä muuhun toimin-

taan.  

190
 Sama.  
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jeesimässä ja tuomassa vilttejä ja sen sellasta. Ja muistan, että – nyt itse asiassa viimesim-

mällä rundilla, eli jolta palasin viime vuoden (2012) maaliskuussa – niin siellä Kholmissa kun 

vierailin, niin vielä muistivat, että ISAF on auttanu heitä. Sillä on ollu positiivisii vaikutuksia 

– – selkeästi oli muistijälki.”
191

 Finnilä tulee tulvasta kertoessaan samalla osoittaneeksi, että 

keväällä 2009 toimitettu tulva-apu toi jopa useita vuosia kestäneitä tuloksia yksittäisen Poh-

jois-Afganistanissa sijaitsevan kylän tasolla.  

 

Tarinan edetessä nousee esiin COIN-strategian vaikutus operatiiviseen toimintaan ISAF-

operaatiossa. Samalla konkretisoituu se, miten COIN-strategia ja CIMIC olivat käytännössä 

kytkeytyneet toisiinsa: ”Syksyllä 2009 toteutettiin – itse asiassa muutamaan otteeseen – näitä 

puhdistusoperaatioita, ja sinne käsittääkseni otettiin ihan kohtuullinen CIMIC-voima myös 

mukaan. Ja siellä ilmeisesti saavutettiin ihan kohtuullinen tulos siinä, että ensin saatiin sen 

COIN-periaatteen mukaisesti häädettyä talebanit ja sen jälkeen kylään toteutettiin joitain 

CIMIC-projekteja, joita G9 oli sinne suunnitellu. Muistaakseni siinä kävi sillä tavalla, että 

väestön asenne ja näkökulma ISAF:ia kohtaan parani suhteellisen paljon ja ne vaalit saatiin 

toteutettua, kohtuullisella menestyksellä.”
192

 

 

Operaation onnistuminen oli kuitenkin vain osittaista. COIN-strategian vastainen liian aikai-

nen alueelta poistuminen vaikuttaa johtaneen kestävien tulosten vesittymiseen: ”Sinänsä se oli 

ihan menestyksellinen operaatio, paitsi että talebaneja ei saatu eliminoitua ihan kokonaisuu-

dessaan, koska he palas sitten myöhemmin alueelle sen jälkeen, kun ANA, poliisi ja ISAF oli 

kylästä poistunu.”
193

  

 

Operaatiot ja kapinallisten toiminta vähenivät syksyn 2009 kääntyessä kohti talvea. Tarina 

päättyy Finnilän ajatuksiin yhdestä viimeisistä alueella toteutetuista operaatiosta loppusyksyl-

lä ja siitä, mikä saattoi operaation kyseisen onnistumiseen ja alueen rauhoittumiseen: ”Voi-

daan kysyä, johtuko se (alueen rauhoittuminen) CIMIC-projekteista vai yhteisoperaatioista 

vai ihan vaan vuodenajan vaihteluista. Sitä on vaikea lähteä analysoimaan.”
194

 

                                                 

191
 Finnilä (2013).  Finnilän toinen kriisinhallintatehtävä samalle alueelle muutamaa vuotta ensimmäisen tehtä-

vän jälkeen ei ollut tutkijan tiedossa haastattelun alkaessa. Aihealueeseen osunut Finnilän havainto mahdollistui, 

koska haastattelut oli suunniteltu tarinallisuutta korostavan väljiksi, eivätkä sisältäneet käytännössä mitään en-

nalta asetettuja kysymyksiä. Väljyyden merkitys oli tässä jopa ratkaisevaa, koska Finnilän haastattelu jouduttiin 

tekemään puhelimitse.  

192
 Sama. 

193
 Sama. 

194
 Sama. Tutkijan ja käytännössä kaikkien Afganistanissa palvelleiden yhtenevä käsitys on, että taistelutoiminta 

hiipuu ja on hiipunut (käytännössä lähes loppunut) kaikissa lähihistorian sodissa talvikauden ajaksi. 
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Kapteeni Timo Ronkainen
195

 toimi operatiivisen toimiston apulaispäällikkönä vuoden 2009 

keväästä syksyyn. Ronkaisen kertomassa tarinassa korostuu kolme kokonaisuutta: CIMIC-

toiminnan resurssit, toimintaympäristön merkittävä muuttuminen sekä toteutuksen tavoitteet-

tomuus. Muodoltaan Ronkaisen kertoma tarina on operatiivista toimintaa painottava pirstalei-

nen muutoskertomus, joka alkaa suhteellisen rauhallisesta keväästä ja etenee käänteen (toi-

mintaympäristön muuttuminen) kautta loppunäytökseensä, Afganistanin presidentinvaalien 

aikaan syksyllä 2009. Edellä mainitut kokonaisuudet kietoutuvat tarinassa voimakkaasti toi-

siinsa. Tässä yhteydessä tarina kerrotaan mahdollisimman pitkälle asiakokonaisuuksittain ta-

rinan luettavuuden parantamiseksi. 

 

Tarina alkaa CIMIC-toiminnan resurssien ja niiden vähyyden kuvauksella, mutta ottaa kantaa 

ainoastaan henkilöstöresursseihin. Ronkaisen perusajatus siitä, että ”oli niin vähän resursseja” 

lähtee liikkeelle suhteellisen kategorisesta toteamuksesta, ettei ruotsalais-suomalaisella jou-

kolla ”ollut muuta CIMIC-voimaa kuin se yksi ryhmä ja ne esikunnan (CIMIC-tehtävissä pal-

velleet) upseerit.” Kaiken kaikkiaan (henkilöstö-) resurssit vähenivät kesän 2009 aikana enti-

sestään, koska tilanteen kiristyttyä ”erilaiset liikkumisrajoitukset vaikeuttivat vähäisten CI-

MIC-resurssien käyttöä laajalla alueella.”
196

  

 

Tarinan edetessä Ronkainen jakaa CIMIC-tehtävien toteutuksen yksinkertaisempiin ja moni-

mutkaisempiin tehtäviin ja kytkee myös muut kuin edellä mainitut tahot CIMIC-tehtäviin. 

Esimerkkinä yksinkertaisesta CIMIC-toiminnasta mainitaan kevään 2009 tulvat ja todetaan, 

että ”me jaettiin tätä humanitaarista apua ja tässä käytettiin kaikkia joukkoja.” Tulviin liitty-

vää hätäensiapua (käytännössä veden ja huopien jakamista) Ronkainen ei ”sinällään pidä so-

tilaiden hommana”, vaan sotilaallisesti tavoitteettomana ”hätähuutoon vastaamisena”.
197

  

 

Toinen samankaltainen esimerkki yksinkertaisesta ja kaikille joukoille sopivasta CIMIC-

tehtävästä voisi Ronkaisen mukaan olla jokin materiaalinjakotehtävä tai yhteiskunnan tilan-

teeseen liittyvien vakioitujen kysymysten esittämiseen. ”Kuka tahansa voisi tehdä oikein oh-

                                                 

195
 Ronkainen, Timo, DACOS G3 Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif, CIMIC-toiminta Afganista-

nissa vuonna 2009, haastattelu 25.9.2012, materiaali kirjoittajalla. Kapteeni Ronkainen on toiminut kriisinhallin-

tatehtävissä myös Kosovossa (KFOR 2005–2006). 

196
 Sama. Tarkastelujakson aikana CIMIC-toimintaa toteutti päätehtävänään yksi suomalainen MOT-ryhmä 

(Mobile Observation Team), jota kutsuttiin päätehtävänsä johdosta myös CIMIC-ryhmäksi.  

197
 Sama.   
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jeistettuna tuollaista työtä tai kerätä (tuollaista) tietoa.” Monimutkaisemmat tehtävät, kuten 

nopeavaikutteiset QIP-projektit (Quick Impact Project, QIP), jäivät yleensä päätoimisen CI-

MIC-henkilöstön vastuulle.
198

 Toiminnan yksinkertaisuus sekä laajempia henkilöstöresursseja 

edellyttävät toimet kytkeytyvät Ronkaisen tarinassa vahvasti toisiinsa. 

 

Toimintaympäristön muutos lähti liikkeelle kapinallisten aktivoituneen toiminnan johdosta, 

eli siitä, ”kun meitä vastaan alettiin toimimaan”. Huhti-toukokuusta alkaen muutos alkoi hei-

jastua sotilasjoukon kaikkeen toimintaan.
199

 Toimintaympäristön muutos on samalla koko ta-

rinan käänne, joka jakaa sen kahteen osaan; rauhallisempaan alkuvaiheeseen ja operatiivisesti 

kiivaampaan loppuosaansa. CIMIC-toiminnan kannalta muutos näkyy erityisesti toiminnan 

suunnittelussa ja CIMIC-ryhmän käytössä.  

 

Toimintaympäristön muutoksen myötä operatiivinen suunnittelurytmi muuttui aikajänteeltään 

lyhyemmäksi ja luonteeltaan ”reaktiiviseksi”. Samalla suunnitteluun osallistunutta joukkoa 

supistettiin. Kun keväällä 2009 CIMIC-toimiala oli operatiivisessa suunnittelussa ”aina mu-

kana”, vuoden loppupuolella nopeasti koostettujen suunnitelmien tekemiseen osallistunut 

”rinki oli pienempi”, käsittäen lähinnä tiedustelu- ja operatiivisen toimiston. Yhteiseen suun-

nitteluun osallistumisessa CIMIC-toimialan ”rooli väheni” selvästi. Tämä puolestaan johti 

koko CIMIC-toiminnan suunnitelmallisuuden heikentymiseen.
200

 

 

”Silmiinpistävimpänä muutoksena” Ronkainen kertoo CIMIC-tehtäviä päätehtävänään hoita-

neen ryhmän toiminnallisesta muutoksesta. Ronkainen kertoo, miten aluksi ryhmä sai ”sään-

nöllisissä tapaamisissa kanaviensa kautta tietoa, jota – – ei nyt voi sanoa tiedusteluksi” mutta 

joka jalostettuna ”oli kyllä tiedustelutietoa.” Toimintaympäristön muututtua tapaamiset har-

venivat ja sen myötä tietojen saaminen väheni. Operaatioissa kyseisen ryhmän suurin lisäarvo 

oli ”raudassa ja miehissä” (reservinä) ja niiden jälkeen ”jälkien siivoamisessa” (oheisvahin-

kojen korvauskäsittelyihin liittyneessä kenttätyössä).  Operaatioiden aikana vahinkoa aiheutui 

lähinnä kotieläimille, rakennuskannalle ja tiestölle ja ne aiheutuivat yleensä raskaiden ajoneu-

                                                 

198
 Ronkainen (2012). Ronkainen mainitsee esimerkkinä jaettavasta materiaalista ISAF-operaation yleisesti ja-

kamat englannin- ja darinkieliset sanomalehdet. 

199
 Sama. 

200
 Sama.   
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vojen käytöstä. CIMIC-ryhmän käyttö ”jälkien siivoamiseen” ei Ronkaisen mukaan ”ehkä ol-

lut ihan perinteistä Cimicciä – – sitä olisi voinut hoitaa ihan kuka tahansa.”
201

  

 

Ronkaisen kommentti jälkien siivoamisesta ja sen liittymättömyydestä CIMIC-toimintaan 

saattaa johtua siitä, että kysyttäessä CIMIC-toiminnasta hän käsitteli vastauksessaan pääosin 

varsinaisen CIMIC-henkilöstön toteuttamia tehtäviä. Suurin osa CIMIC-tehtävää hoitaneen 

ryhmän toteuttamista tehtävistä vaikuttaa tämän perusteella aivan normaaleilta jalkaväkiryh-

män tehtäviltä. 

 

Projektit liittyivät CIMIC-toiminnan toteutukseen ja niillä tavoiteltiin paikallisen väestön 

luottamusta. Projekteja toteutettiin Ronkaisen näkökulmasta periaatteella ”jos annat jotain, 

niin saatkin jotain” ja niillä oli ”varmasti positiivinen vaikutus” väestön suhtautumisessa krii-

sinhallintajoukkoon. Ronkaisen yleiskuvaus projekteista on, että keväällä 2009 ne liittyivät 

usein tavallisiin yrittäjiin ja maanviljelijöihin, mutta myöhemmin pääasiassa afgaaniviran-

omaisten tukemiseen.
202

 Väestön positiivisempi suhtautuminen kriisinhallintajoukkoon ei kui-

tenkaan saanut Ronkaisen tarinasta konkreettista vahvistusta vaan kyseessä oli ennemminkin 

Ronkaisen sinänsä looginen mielipide. 

 

Koska projektit eivät liittyneet varsinaisen operatiivisen toiminnan tavoitteisiin kuin vähäisin 

osin, niistä sotilasjoukolle koituva, muu kuin omasuojan kehittymiseen mahdollisesti liittyvä 

hyöty jäi usein olemattomaksi. Projektien vaikutusta joukon oman turvallisuuden kehittymi-

seen ei pystytä näyttämään toteen puoleen eikä toiseen, mutta kun projekteja tehtiin, ”ainakin 

sen jälkeen oli helpompi lähestyä; aina sitä mietittiin.” Vaikutuksen mitattavuusongelmaa 

kuvaa Ronkaisen lause: ”ainoa mittari oli, kuinka hyvin meille heilutellaan käsiä.”
203

 

 

Tarina päättyy Ronkaisen toteamukseen projektien tavoitteettomuudesta: ”Jonkun pitää vaan 

sitten pystyä kyllä sanomaan, että mihin sitten keskitytään, jos siellä halutaan jotain tällasia 

kippejä (Quick Impact Project, QIP) tai jotain muuta toteuttaa. – – Vai tehdäänkö niitä vaan 

tekemisen vuoks, että saadaan joka viikolle yksi tehtyä? – – Vai onko niillä joku päämäärä? 

Välillä se tuntu siltä, että – – saadaan vaan rasteja ruutuun, että jotain saadaan tehtyä.”
204

 

                                                 

201
 Ronkainen (2012). 

202
 Sama. 

203
 Sama.  

204
 Sama.  



79 

 

Ronkaisen ajatuksia CIMIC-toiminnan tavoitteellisuudesta punnittaessa on erityisesti muistet-

tava haastateltavan asema ruotsalais-suomalaisen joukon esikunnassa, operatiivisen toimiston 

apulaisoperaatiopäällikkönä. Käytännössä Ronkaisen kertomus osoittaa, etteivät CIMIC-

projektien tavoitteet vaikuta olleen kovinkaan hyvin sotilasorganisaation sisäistämiä. Vaikka 

Ronkainen puhuukin etupäässä projektien tavoitteettomuudesta, liittyy ajatukseen selvästi 

myös vivahde projektien priorisoimattomuudesta. 

 

Majuri Sampsa Väntsi
205

 toimi CIMIC-toimiston päällikkönä keväästä 2009 kevääseen 

2010. Haastattelun alussa Väntsi näytti lyhyen videon esimerkkinä suomalaisesta CIMIC-

toiminnasta. Video kuvasi Pohjois-Afganistania keväällä 2009 koetelleita tulvia ja tapahtu-

maan liittynyttä ruotsalais-suomalaisen joukon toimintaa. Väntsi juonsi videota näin (voi-

masanat on korvattu x-kirjaimilla
206

): ”Kholmin kulmat, muistatko? – – Jätkät meni sinne en-

sin xxxxxxx kattomaan, et minkälainen siel on tilanne, niin ne – ei nyt ihan lynkattu – mutta et 

’mitä xxxxxx te täällä teette?’ – – Sit ne tuli takas CNL:ään (Camp Northern Lights) ja säkäl-

lä mulle oli justiin ilmottaneet saksalaiset, että ’meil on xxxxxxxxx viissataa huapaa ja niin ja 

niin monta tuhatta litraa pullotettua vettä. Niissä huavissa kun on Saksan intin logot, niin YK 

ei voi viedä niitä tonne alueelle’. Xxxxx mä soitin heti siitä paikasta huoltopäällikölle, et 

’onks meillä kuorma-autoja?’ – – Kahes tunnissa hoidettiin – – vähä huapia. – – Svedut oli 

tyytyväisiä, kun ne ei ollu saanu mitään oikein tehdä ja sit ne pääsi oikeesti tekeen jotain hy-

vää. Ne oli ihan täpinöissään tän jälkeen. – – Siin oli yks CIMIC-projekti.”
207

 

 

Kokonaisuutena Väntsin juonto antoi kuvan humanitaarisesta hätäensiavusta, josta sotilaiden 

pitäisi humanitaaristen toimijoiden mukaan pidättäytyä
208

. Juonnosta voidaan nostaa esiin 

useita mielenkiintoisia CIMIC-toimintaan tavalla tai toisella liittyviä asioita, jotka tutkijan 

                                                 

205
 Väntsi, Sampsa, ACOS G9, Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif, CIMIC-toiminta Afganistanissa 

vuonna 2009, haastattelu 8.10.2012, materiaali kirjoittajalla. Majuri Väntsi on toiminut kriisinhallintatehtävissä 

Lähi-idässä (UNTSO 1994–1995), Kosovossa (KFOR 2004–2005) sekä Afganistanissa (ISAF 2009–2010). 

206
 Vaikka voimasanat ovat tutkimusraportin luonteelle sopimattomia, haluttiin tässä kappaleessa haastateltavan 

käyttämien voimasanojen runsaus ja sijoittuminen tekstiin jättää näkyviin, koska niiden perusteella voidaan ha-

vainnollistaa haastateltavan suhtautumisen tunneperäisyyttä käsiteltävään asiaan. 

207
 Väntsi (2012).  

208
 Quick Impact Projects. A handbook for the military, ss. 8–12. Department for International Development 

(DfID). Saatavissa osoitteesta:  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/qip/booklet.pdf. 

Ison-Britannian ulkomaankehitysyhteistyöstä vastaavan DfID:n sotilaille laatiman ohjeen keskeisin sisältö on, et-

tä eri toimijoiden roolien säilyttämiseksi ja siviilitoimijoiden turvallisuuden parantamiseksi sotilaiden pitäisi pi-

dättäytyä mahdollisuuksien mukaan kokonaan humanitaarisesta hätäavusta ja tehdä QIP-projekteja vain, jos 

muita toimijoita ei ole. Kaikkien projektien on liityttävä paikallishallinnon suunnitelmiin. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/qip/booklet.pdf
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kokemuksen mukaan paljastuvat yleisesti vasta käytännön tasolla. Näitä asioita olivat: tilan-

neymmärryksen käytännön merkitys yksittäiselle ajoneuvopartiolle, avustusjärjestöjen vaike-

asti ymmärrettävät rajoitukset, sotilasorganisaation toimeenpanokyky sekä yksittäisten soti-

laiden ilmeinen myötämielisyys humanitaarisen avun antamiseen. Ajatuksia herättävää on se-

kin, että Väntsi käytti kyseistä videota ja edellä lyhennettynä esitettyä tarinaa ensimmäisenä 

esimerkkinään kertoessaan suomalaisesta CIMIC-toiminnasta Afganistanissa. 

 

Varsinaisessa tarinassaan Väntsi korostaa kolmea asiakokonaisuutta: CIMIC-toiminnan kehit-

tymistä vuoden 2009 aikana, CIMIC-toiminnan integroimisen vaikeutta monikansallisen krii-

sinhallintajoukon toiminnassa sekä toimijoiden erilaisia tavoitteita ja yhteen hiileen puhalta-

mattomuutta. Kokonaisuutena Väntsin kertomus on muodoltaan erittäin tunnepitoinen ja 

konkreettisia esimerkkejä pursuava draama, jossa kertoja elää voimakkaasti mukana alusta 

loppuun. CIMIC-toiminnan luonne näyttää kertoman perusteella muuttuneen useampaan ker-

taan ja muutokset ovat kertomuksen käänteitä. 

 

Tarina alkaa keväästä 2009, jolloin CIMIC-toiminta vaikutti vakiintuneelta ja ”sellaiselta, et-

tä suomalaiset panostivat niihin pikkuprojekteihin, ehkä jopa liikaa.” Toimintaa alettiin 

”vääntämään siihen suuntaan, että se tukisi enemmän operatiivista toimintaa.” Muutosta 

vaikeutti se, että ulkoasiainministeriön naisiin, lapsiin ja koulutukseen liittyvien pienhankkei-

den synkronoiminen suomalaisruotsalaisen sotilasosaston operatiivisiin tavoitteisiin oli vaike-

aa.
209

 

 

CIMIC-toimiston työ organisoitiin uudelleen ja toimistoupseerit ”hajautettiin esikunnasta 

kentälle”, kolmeen kauempana toimivaan erillistukikohtaan. Uudessa järjestelyssä CIMIC-

toimiston upseerit tekivät pääosan työstään alueella liikkuvien partioiden mukana arvioiden 

siviilitilannetta sekä tarkkaillen päättyneitä, käynnissä olevia ja mahdollisesti käynnistettäviä 

projekteja. Esikunnassa käydessään heillä ”oli varmasti hyvää tiedustelutietoa” mukanaan.
210

 

 

CIMIC-projekteja pyrittiin kytkemään kokonaisuuteen eri tavoin. Projekteja käytettiin pork-

kanana alueen rauhallisena säilymisestä ja osoituksena siitä, että paikalliset hyötyisivät aluei-

densa rauhallisena pitämisestä itse. Hankalimmilla alueilla CIMIC-toimintaa toteutettiin aino-

                                                 

209
 Väntsi (2012).  

210
 Sama. Tutkija havainnoi keväällä 2009 toimistoupseerien jalkauttamisen käytännön vaikutusta yhden erillis-

tukikohdan päällikkönä. Tutkija yhtyy Väntsin ideaan pitäen ratkaisua radikaalina, mutta esikunnan CIMIC-

toimialan erinomaisesti joukkoihin kytkevänä ja lopputuloksen näkökulmasta onnistuneena järjestelynä. 
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astaan operaatioihin liittyen. Tällöin saatettiin toteuttaa (tai aloittaa) jokin pienehkö projekti 

ennen operaatiota, päätarkoituksenaan kääntää paikallisten mielipidettä suosiollisemmaksi. 

Paikallisten reaktioita ja operaation vaikutusta arvioitiin operaation aikana ja sen jälkeen. 

Yleisesti ottaen sotilaiden projektit olivat muihin toimijoihin verrattuna pieniä ja vaikutuksel-

taan lyhytkestoisia, mutta niillä ”pyrittiin ja pystyttiin jossain määrin vaikuttamaan operatii-

viseen toimintaan (paikallisten) asenteen helpottumisen kautta.” Aikaisempien rotaatioiden 

afgaaneille antamat lupaukset tai sellaisiksi ehkä ymmärretyt keskustelut heikensivät joissakin 

paikoin paikallisten uskoa projektien tavoitteiden toteutumiseen.
211

 

 

Projekteihin käytettävissä olevat rahat ja niiden käyttötarkoitukset näyttelivät suurta roolia 

CIMIC-toiminnan käytännön toteutuksessa. Käytössä oli suomalaista nopeavaikutteisiin pien-

hankkeisiin (QIP) tarkoitettua rahoitusta sekä ruotsalaista joukon omasuojan (Force Protecti-

on) parantamiseen ja psykologisiin operaatioihin (PSYOPS) tarkoitettua rahoitusta. Näistä eri-

tyisen käyttökelpoinen oli psykologisiin operaatioihin varattu rahoitus, koska sen käyttöön 

liittyi vain vähäisiä rajoituksia. CIMIC-toimisto yritti saada rahoitusta myös PRT:n amerikka-

laiselta kehitysyhteistyöneuvonantajalta, mutta tämä osoittautui vaikeaksi, koska amerikkalai-

silla oli ”tasan tarkkaan oma agenda siellä taustalla.” PRT:n (suomalaisen) kehitysyhteis-

työneuvonantajan avulla CIMIC-toimisto sai ”joihinkin isompiin kouluprojekteihin rahoitusta 

Japanin suurlähetystön kautta.”
212

 

 

Rahoitukseen liittyvien ongelmien moninaisuutta kuvaavat käytännön tasolla esimerkiksi va-

luuttasidonnaiset haasteet. Ulkoasiainministeriö oli muuttanut aikaisempaa käytäntöään ja al-

kanut myöntää QIP-rahat dollareiden sijasta euroina. ”Eurot ei siellä Afganistanissa paikalli-

sille hirveästi välttämättä sanonu mitään ja se aiheutti meille sitte omia haasteita. – – Kun jo-

ku suomalaisista CIMIC-kavereista tuli Suomeen niin sillä saatto olla kymmenestä viiteentois-

ta tuhanteen euroa mukana cashina. – – Pankkiin heti ensimmäisenä lomapäivänä ja sovittiin, 

että tullaan viimeisenä lomapäivänä hakemaan vastaava määrä dollareina. – – Oli se vähän 

hurjaa kun periaatteessa maastavientiraja on kymmenen tuhatta euroa.”
 213

 

 

                                                 

211
 Väntsi (2012). Väntsi koki aikaisempien rauhanturvaajasukupolvien paikallisille antamat lupaukset turhautta-

vina. Koska ”lupaajat olivat jo Suomessa, luvatut varat käytetty jonnekin muualle, eikä uusia varoja (samaan 

käyttötarkoitukseen) ollut välttämättä enää tulossakaan”, ei CIMIC-toimisto voinut asialle mitään. Asiaan ei pu-

reuduttu enempää tässä tutkimuksessa. 

212
 Sama.  

213
 Sama.  



82 

 

CIMIC-toiminnan keväällä 2009 alkaneesta kehittymisestä huolimatta CIMIC-toimintaa lei-

masi ennen kaikkea reaktiivisuus. ”Meidän homma oli paljon sitä, että kun sattu jotain niin 

reagoitiin pikatuella kun YK-järjestöt ja vastaavat ei pystyny toimittaan apua joillekin alueille 

erilaisista syistä. – – Tuettiin vaikka oli sovittu että humanitaarinen (toiminta) ei meille kuulu. 

– – Ostettiin ruokaöljyä, riisiä ja vettä CIMIC-rahoilla.”
214

 Väntsin sanoman perusteella on 

selvää, että ruotsalais-suomalainen sotilasjoukko toteutti humanitaarista toimintaa vaikka tie-

sikin, että periaatetasolla tästä piti pidättäytyä. 

 

Useammasta kuin yhdestä kansallisuudesta koostuvan joukon toisiinsa synkronoitumattomat 

rotaatiot vaikeuttivat CIMIC-toiminnan toteuttamista. Väntsi kertoo esimerkkinä laajemmasta 

operaatiosta, jossa CIMIC-toimiala oli ollut mukana sen alusta alkaen. Operaation aktiivi-

simman vaiheen päätyttyä marraskuussa 2009, CIMIC-toimiala oli ehtinyt tehdä ainoastaan 

vähäisen seurannan aloitettujen projektien osalta kun ”ruotsalaisten rotaatio tuli väliin, eikä 

kahteen kuukauteen tapahtunut mitään. Tuli no go – ’Tälle alueelle ei mennä!’”  Ruotsalais-

johtoisen joukon ”operatiivinen kyvyttömyys ja haluttomuus” hidastivat toteutusta. ”Jouluaat-

tona – – lähes pakotettiin G3, G2 ja ruotsalainen johto siihen, että me käydään tekeen jalka-

partio kun ei kerran ajoneuvoilla uskallettu mennä.  – – Me käytiin teputtaan jalan siellä pel-

toja pitkin sellanen kymmenen kilometrin lenkki – – jätkät sano etukäteen, että ’se on sellanen 

paikka, et sinne kun menee niin tuntuu kun pakastimen laittas päälle’, fiilis on sitä luokkaa – 

– kun me mentiin sinne, niin ne ihmiset – ne keskusteli meidän kanssa! Pahimmat kundit oli 

otettu kiinni ja siellä oli tehty jotain! Se oli ollu kääntymässä positiiviselle! Mutta edelleenkin, 

vaikka me vietiin se inputti ja info sille ruotsalaiselle johdolle ja operaatikoille, niin mitään ei 

tapahtunut senkään jälkeen vielä kuukauteen!”
215

 

 

Operatiivista toimintaa mentiin jatkamaan vasta helmikuun 2010 alussa, jolloin ”se oli ihan 

myöhäistä!” Ajatuksensa operaatiosta ja CIMIC-toiminnan osuudesta siinä CIMIC-päällikkö 

kiteyttää seuraavasti: ”Mää olisin halunnu tehdä paljon enemmän ja mua potutti siinä tilan-

teessa. – – Meillä oli hyviä ideoita. – – Päivä toisensa jälkeen me painettiin niin pitkään ruot-

                                                 

214
 Väntsi (2012).  

215
 Sama. Tässä vaiheessa haastattelua (ja tästä eteenpäin) Väntsi oli tutkijan arvion mukaan aidosti harmistunut 

muistellessaan kolmen vuoden takaisia tapahtumia. ”Kyvyttömyys ja haluttomuus” voidaan tutkijan näkemyksen 

mukaan selittää esimerkiksi siihen, ettei uusi ruotsalainen rotaatio ollut vielä saavuttanut täyttä operatiivista suo-

rituskykyään kun taas vanha rotaatio oli alkanut jo keskittyä varusteidensa pakkaamisen ja paluuseen Ruotsiin.  
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salaisten päälle, että ne lopulta sano, että: ’Xxxxxxx menkää tekemään se jalkapartio!’ – – 

Must tuntu, että CIMIC-toiminta teki jotain oikeesti.”
216

 

 

Toimijoiden erilaiset tavoitteet ja yhteen hiileen puhaltamattomuus suorastaan puhkovat koko 

Väntsin tarinan. Käytännössä havainnot liittyivät koko ruotsalais-suomalaiseen kriisinhallinta-

joukkoon, PRT Mazar-e-Sharifiin (Provincial Reconstruction Team, PRT). Joukkoon kuului 

sotilaita Ruotsista ja Suomesta sekä siviilineuvonantajia näiden lisäksi Yhdysvalloista. Tari-

nan perusteella eri toimijoiden tavoitteet vaikuttavat olleen yllättävän heterogeenisiä käytän-

nön tasolla.  

 

Väntsin mukaan esimerkiksi PRT:n siviilineuvonantajat palvelivat ensisijaisesti ”omaa minis-

teriötään ja hyvin vähän PRT:tä. – – Tietyillä organisaatioilla oli selkeästi joku oma agenda, 

jonka toteuttamista sotilasorganisaatio kuitenkin tuki (takaamalla yhteiset turvallisuuspuit-

teet). Ihmetytti, miten tätä hommaa tehdään!”  CIMIC-toimistoon verrattuna PRT:n neuvon-

antajilla oli ”massiivisia projekteja. – – Tuntui, että siinä häviää se operatiivinen toiminta ko-

konaan. – – Tehtiin puhtaasti joillain muilla perusteilla. – – Joku naisvankila; ihan hieno pro-

jekti – hemmetin kallis projekti – – tietyllä tavalla tietysti (se) tuki sitä naisten asemaa ja oi-

keuslaitoksen toimintaa. Mutta miten se tuki sitä operatiivista toimintaa, niin se jäi vähän 

epäselväks.”
217

  

 

PRT:n ruotsalaiset kehitysyhteistyöneuvonantajat työskentelivät puolestaan SIDA:n (Swedish 

International Development Cooperation Agency, SIDA) tavoitteiden mukaisesti. ”Niillä oli 

ihan oma systeemi. – – Ne oli jollain kriteereillä määrittäny jo kolme vuotta etukäteen peri-

aatteessa mitä projekteja ja millä alueella (tultaisiin tekemään) – – ja ne teki niitä ihan niin-

kun itekseen.” Ruotsalaisten kehitysyhteistyöneuvonantajien omassa etukäteissuunnitelmas-

saan pysyttäytymisen jäykkyyttä sekä sen sopeutumattomuutta edelleen sotilasoperaation ti-

lannevaihteluihin Väntsi kuvasi seuraavasti: ”Me yritettiin saada ohjattua sitä – – edes aikau-

tuksellisesti. Että ne olis tukenu meidän operatiivista toimintaa jollain tietyllä alueella – mut 

ei; ne niinkun veti täysin laput silmillä sitä omaa!”
218

 

 

                                                 

216
 Väntsi (2012).  

217
 Sama. Tutkijan käsityksen mukaan tässä yhteydessä ”tietyillä organisaatioilla” tarkoitettiin ensisijaisesti ulko-

asiainministeriötä. 

218
 Sama.  
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Tarina päättyy CIMIC-päällikön ajatukseen tavoitteiden yhteensovittamisesta kokonaisvaltai-

sen kriisinhallinnan kehittämiseksi ja sen ulottamiseksi alas saakka. Vaikka sekä ruotsalaiset 

että suomalaiset toimijat olivat fyysisesti samassa leirissä, jokainen pelasi omaa peliään. Jo-

kaisen toimijan ”oma agenda näkyy siinä että ne ei pysty (yhteensovittamaan tavoitteitaan), 

niin että tekisivät (työtä) yhteen hiileen (puhaltaen). Silloin se tulos ei oo niin hyvä ku se vois 

olla. – – Jos nää olis saatu synkrooniin, tavallaan tää tahtotila Suomen päässä – se olis ollu 

paljon helpompaa toimia siellä alhaalla silloin.”
219

  

 

3.5 Tarina muita ystävällisemmistä sotilaista 

 

Tarina muita ystävällisemmistä sotilaista alkaa ISAF-operaation kansallisesta osallistumispää-

töksestä. Tarina etenee Kabuliin, Natojohtoiseen aikakauteen ja lähtöön Kabulista. Tarina 

päättyy Afganistanin pohjoisimpiin osiin ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategian jul-

kistamisen jälkeiseen aikaan. 

 

Elettiin kaksoistornien räjäytyksen jälkeistä aikaa, loppuvuotta 2001. Suomen hallitus halusi 

tarjota suomalaista rauhanturvaosaamista Iso-Britannian ilmoitettua ottavansa johtovastuun 

alkavasta ISAF-operaatiosta. Päätöstä tehtäessä kuitenkin katsottiin, että Suomen kaltaiselle 

asevelvollisuuteen nojaavalle maalle sopisi taistelutoimintaa paremmin luottamusta rakenta-

va toiminta, kuten esimerkiksi CIMIC-toiminta. CIMIC-toiminnasta oli tullut viimeistään Bal-

kanin kriisinhallintaoperaatioiden myötä oleellinen osa suomalaista rauhanturvatyötä. Harkin-

nan jälkeen päädyttiin puolensadan miehen vahvuisen CIMIC-osaston lähettämiseen kaukai-

seen Afganistaniin. 

 

Suomalaisen CIMIC-osaston päästyä alueelle laitettiin hihat heilumaan. Kaikista eri osallistu-

jamaista tulleista CIMIC-joukoista nimenomaan suomalaiset asetettiin johtamaan koko ISAF-

operaation CIMIC-toimintaa. Näin valtavaa haastetta tai vastuuta ei suomalaiselle CIMIC-

osaamiselle ollut koskaan aikaisemmin asetettu. Suomi oli mukana koko maailman huomion 

polttopisteessä tapahtuvassa kriisinhallintaoperaatiossa pienehköllä panoksella, mutta erittäin 

näkyvässä roolissa. 

 

Afganistanin auttajien määrä kasvoi kasvamistaan ja jokainen kynnelle kykenevä toimija tun-

tui haluavan mukaan. Suomalaisten johdolla aloitettiin alueen siviilitilannetta sekä -toimijoita 

                                                 

219
 Väntsi (2012). 
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koskeva kartoitus ja toiminnan koordinoimiseksi perustettiin erillinen CIMIC-toiminnan 

koordinointikeskus. Suomalainen CIMIC-osasto asetettiin suoraan operaation komentajan 

alaisuuteen, mutta muut osallistujamaat käyttivät omia CIMIC-joukkojaan lähinnä omien kan-

sallisten tarkoitusperiensä mukaan. 

 

Suomalaisen joukon asema ja tehokkuus huomioitiin laajalti ja sen vastuulle annettiin EU:n 

Kabuliin ohjaaman jälleenrakennusrahoituksen toimeenpanon suunnittelu sekä toteutus. Suo-

malaiset CIMIC-ryhmät olivat aktiivisia EU:n sekä ulkoasiainministeriön rahoittamien pro-

jektien tekemisessä ja pyrkivät siihen, ettei resursseja jäisi ainakaan käyttämättä. Suomalais-

ten huomion kääntyessä yhä enemmän projekteihin, Kabulin CIMIC-perheen yhteinen fokus 

alkoi kadota.  

 

Elokuussa 2003 Nato otti johtovastuun kesken operaation ja tuli uudeksi kapteeniksi liikku-

vaan laivaan – erilaisten matkan aikana syntyneiden sopimusten ja käytäntöjen keskelle. 

Luonnollisesti, se miehitti operaation johtopaikat yhdysvaltalaisilla sotilailla ja aloitti tarvitta-

vat muutokset syntyneiden käytäntöjen ohjeen- ja yhdenmukaistamiseksi. CIMIC-toimintakin 

organisoitiin uudelleen, koska se ei tukenut joukkojen toimintaa - sillä ei käytännössä ollut 

merkitystä joukoille. Tämän seurauksena suomalaisten aikanaan synnyttämä koordinointikes-

kus lakkautettiin. Jälkeenpäin edes asiantuntijat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, oliko 

päätös oikea vai väärä. Organisaatiouudistuksessa ISAF-operaation kaikki CIMIC-ryhmät lii-

tettiin osaksi jotain joukkoa, mutta suomalaisten ryhmät jäivät operaation johdon alaisuuteen. 

Operaation yleisen uhkatason noustua jo selvästi operaation alkuajoista, muiden maiden, eri-

tyisesti Saksan, asettamat suojausosastot saattoivat suomalaisten pyynnöstä suomalaista CI-

MIC-joukkoa paikasta toiseen käynnistämään, valvomaan, tai päättämään projektejaan. 

 

Hiljalleen suomalainen CIMIC-osasto unohdettiin virallisista organisaatiokaavioista ja suo-

malaiset alkoivat menettää avaintehtäviään organisaatiossa. Yksittäisten henkilöiden vuoro-

vaikutustaitojen puutteen myötävaikutuksella suomalaiset alkoivat eristäytyä muista kontin-

genteista, jopa aina tiiviissä yhteistyössä olleista saksalaisista. Näin saattajistakin alkoi vähi-

tellen olla pulaa. Lopulta suomalainen joukko tarttui ainoaan jäljelle jääneeseen asiaan – 

projekteihinsa. Suomen kontingentista oli tullut jälleenrakennukseen ja kehitysyhteistyöhön 

liittyvän rahoituksen perillemenon väline, eräänlainen sotilaallinen avustusjärjestö. Suoma-

laisten hyväntahtoisista aikomuksista huolimatta vaikutti siltä, että suomalaiset olivat aivan 

samanlainen maali kapinallisille kuin varsinaisiin taistelutoimiin osallistuneet kansakunnat. 

Sotilaallisena joukkona Suomen kontingentti oli hukkumaisillaan merkityksettömyyteensä. 
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Viimeiset projektit tehtiin vuonna 2006 haikein mielin. Ne liittyivät naisten ja tyttöjen aseman 

parantamiseen. Oli tehty kaivoja, kouluja, sairaaloita ja vankiloita ja välillä oli viety kouluihin 

penaaleita. Oli tehty ”hyvää” monta vuotta. Matkan varrella syntyi yli seitsemänsataa projek-

tia. Tällaisella rahamäärällä ja toiminnan volyymillä olisi pitänyt saada tavoitteena ollutta 

näkyvyyttä ja voittaa ihmisten mielet suomalaisten puolelle. Suurempaa projektimäärää ei oli-

si voinut kohtuudella vaatiakaan, koska lopulta miljoonakaupungista loppuivat sopivat koh-

teet. Katseet alettiin kääntää pohjoiseen, jonne pääosa suomalaisista oli jo siirretty. 

 

Pohjoisessa ei tosin näyttänyt yhtään sen paremmalta. Maimanan tukikohdan kuusituntinen 

taistelu oli ollut Puolustusvoimien sodan jälkeisen historian rajuin aseellinen yhteenotto ja 

vuotta myöhemmin ensimmäinen suomalainen rauhanturvaaja menehtyi räjähdeiskussa. Suo-

messa kansanedustaja ja myöhempi presidenttiehdokas sanoi Suomen olevan mukana operaa-

tiossa, jonka keskeinen osa on taistelu terrorismia vastaan. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjoh-

taja peesasi kansanedustajaa toteamalla, että Afganistanista olisi vaikeaa, ellei mahdotonta 

lähteä kunnialla pois. 

 

Vaikka mediasta toisenlaisen kuvan oli saanutkin, CIMIC-toiminta ei toiminta-alueen vaihdon 

yhteydessä loppunutkaan. Pian Pohjois-Afganistanissakin tehtiin jo projekteja ja keväällä 

2009 CIMIC-päälliköstä tuntui, että niitä tehtiin liikaa. CIMIC-toimintaa alettiin muuttaa 

toiminnallisesti siten, että sotilasjoukon operatiivinen toiminta saisi enemmän tukea omasta 

CIMIC-toiminnastaan. Kantona muutoksen kaskessa oli, ettei projektien rahoittajien tahtotila 

tuntunut kohtaavan sotilaiden näkökulmaa. 

 

Alkukesästä 2009 Afganistanin luonto puuttui tilanteeseen. Luonnonmullistus sai aikaan uu-

denlaisen tilanteen, jossa CIMIC-toiminnalla tuntui olevan merkitystä sotilaillekin – jaettiin 

hätäensiapua tulvien tuhoista kärsineille afgaaniperheille. Vaikkei toiminta perinteistä sotilai-

den työtä ollutkaan, kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä. Sotilaat pääsivät toimimaan ja autta-

maan hädänalaisia ihmisiä, tekemään hyvää. Niin tai näin, muitakaan vaihtoehtoja ei käytän-

nössä ollut, koska humanitaariset järjestöt eivät pystyneet tai halunneet hätään reagoida. Rea-

goinnista tuli lopulta vuoden 2009 CIMIC-trendi. 

 

Operatiivisen tilanteen heikentyminen tulvien jälkeen hidasti käynnistetyn CIMIC-toiminnan 

muutoksen toteutusta, mutta pienin askelin kuitenkin edettiin. Projektien myötä päästiin pa-

remmin lähestymään paikallisia ja saatiin aikaisempaa enemmän sellaista tietoa, jota voitiin 
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jalostaa tiedustelutiedoksi. Samalla projektit pyrittiin pitämään lyhyinä ja niiden kohde kään-

tyi yksittäisistä ihmisistä paikallisten viranomaisten suuntaan. Toiminnan kokonaisuutta hei-

kensi se, että ruotsalais-suomalaisen joukon siviilineuvonantajat eivät aina osallistuneet jou-

kon yhteisiin operatiivisiin ponnistuksiin vaan tekivät omia, vuosia aikaisemmin lukkoon lyö-

tyjä projektejaan, irrallaan kaikesta muusta toiminnasta. 

 

Operatiivisen tilanteen heikennyttyä dramaattisesti, CIMIC ajautui lopulta tilanteeseen, jossa 

sen suunnitelmallisuus hiipui. Vaikka CIMIC edelleen kytkettiinkin joihinkin COIN-

operaatioihin ja operaatiot sinänsä johtivat hyviin mutta liian lyhytkestoisiin tuloksiin, CI-

MIC-toiminnan osuutta onnistumisen suhteen ei riittävästi pystytty osoittamaan. Loppusyk-

systä CIMIC oli enää vähenevässä määrin mukana suunnittelussa. Pahinta oli, että CIMIC-

toiminnan toteutus ja erityisesti suunnitelmalliset operaation jälkeiset, COIN-strategiaa tuke-

vat toimenpiteet alkoivat selvästi vähetä. CIMIC-toiminta oli muuttunut reagoimiseksi. Vä-

häiset materiaalin jakoon liittyvät tehtävät tuntuivat tekemisen vuoksi tehdyiltä ja operatiivi-

sen toiminnan seurauksena rikkoutuneiden rakenteiden korjaukseen liittyvät CIMIC-

henkilöstölle annetut tehtävät olisi usein voinut hoitaa kuka tahansa.  

 

Vuonna 2011 CIMIC-toiminta näytti palanneen lähemmäs aikaisempia uomiaan. CIMIC-

toiminnasta ja pienhankkeista oli tullut lähes samaa tarkoittava asia. Pienhankkeisiin liittyvi-

en määrärahojen kansalliset tavoitteet liittyivät paikallishallinnon auttamiseen ja sen toiminta-

edellytysten tukemiseen sekä yksilöön liittyviin humanitaarisiin näkökulmiin, kuten esimer-

kiksi köyhyyden vähentämiseen ja tasa-arvon edistämiseen. CIMIC näytti erkaantuvan soti-

laiden tavoitteista. 

 

Keväällä 2012 afgaanit muistivat edelleen ruotsalais-suomalaisen joukon kolme vuotta aikai-

semmin tulvien aikana antaman hätäensiavun. Samaan aikaan ruotsalais-suomalainen CIMIC-

toiminta eteni projektikeskeisestä projektihakuiseksi, sotilaalliselta kannalta katsottuna pyy-

teettömäksi toiminnaksi. Penaaleitakin jaettiin taas. Keskimäärin projektit olivat useiden kuu-

kausien mittaisia vaikka puhuttiin operatiivisen toiminnan vanavedessä paikallisten auttami-

seksi tehtävistä nopeavaikutteisista projekteista. 
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Tarve projektien tekemiselle saatiin kartoittamalla tavallisten afgaanien toiveita. Niitä saatiin 

riittävästi. Valikoitiin toteutettavat projektit. Joskus paikallisten innokkuus projektien suhteen 

tuntui loppuvan jo tarpeen ilmoittamiseen, mutta CIMIC-toimisto ajoi kuitenkin kyläläisten 

auttamiseksi tarkoitettuja projektejaan eteenpäin, kunnes ne saatiin toteutettua. Projektien 

ajallinen kesto tuntui aina vaan kasvavan, vaikka niitä vielä nopeavaikutteisiksi sanottiinkin.  

 

 

4. KABULIN KAUTTA POHJOIS-AFGANISTANIIN – SUOMALAISEN 

CIMIC-TOIMINNAN JOHTAMINEN OPERAATION ALUSTA NYKY-

HETKEEN 

 

4.1 CIMIC-toimintaa kaksoistornien kaatumisen jälkeen 

 

Tässä alaluvussa käsitellään suomalaisten komentajien kokemuksia vuoden 2001 viimeisistä 

päivistä vuoden 2012 loppupuolelle saakka. Haastatteluiden pituudet vaihtelivat 30 ja 45 mi-

nuutin välillä. 

 

Eversti Mauri Koskela
220

 oli suomalaisen kontingentin ensimmäinen komentaja ISAF-

operaatiossa. Hänen tarinansa CIMIC-toiminnasta jakaantuu kahteen osaan. Osa asioista kos-

kee nimenomaisesti operaation alkuvaihetta ja osa myöhempien tarkastusmatkojen havaintoja 

hänen toimiessaan Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (PVKVK) johtajana. Operaa-

tion alkuvaiheen CIMIC-toimintaa hän kuvaa kolmen kokonaisuuden (CIMIC-toiminnan ke-

hittyminen, sen vaikutus sekä koordinointikeskuksen rooli) kautta. Myöhempinä havaintoi-

naan hän taustoittaa erilaisten tahtotilojen vaikutusta kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan jal-

kautumiselle sekä nostaa esiin CIMIC-toiminnan integroitumisen esteitä. Kokonaisuudessaan 

kertomus on tyyliltään suora, lähes spartalaisen karu ja riisuttu, mutta sen perusteluja värittä-

vät vastaansanomattomalla tavalla selkeät, puhuttelevat esimerkit. 
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Suomalaisen CIMIC-toiminnan taival Afganistanissa alkoi Tasavallan Presidentin myöhäises-

tä päätöksestä johtuen tilanteesta, jossa brittiläiset olivat jo ehtineet aloittaa CIMIC-toiminnan 

”kylväen rahaa ja pyrkien voittamaan ihmisten mielipiteen puolelleen.” Tästä lähtökohtati-

lanteesta CIMIC-toimintaa ”lähdettiin reivaamaan” ISAF-operaatiota tukevaksi ja eri toimi-

joita yhdistäväksi toiminnaksi.
221

 

 

”Kaiken A ja O oli koko alueen tarkka kartoitus sen suhteen, mitä siviili-sotilas -yhteistyötä 

tarvitaan. Onko se sitten niitä perinteisiä – eli projekteja – mitä tarvitaan, mutta ennen kaik-

kea: miten ISAF saadaan integroitua paikallisen väestön keskuuteen. Yritettiin luoda mahdol-

lisuudet ISAF:in toiminnalle.” Kartoituksen alussa monet yhteiskunnan esittämät tarpeet oli-

vat täysin päivittämättömiä ja perustuivat sotia edeltäneen ajan arvioihin – siis kymmenien 

vuosien päähän. Koska sotien aikana aiheutuneita tuhoja ei ollut huomioitu, suuri osa yhteis-

kunnan esittämistä tarpeista olisi johtanut vääriin johtopäätöksiin siitä, mistä työ piti aloit-

taa.
222

 

 

Kartoitus oli jatkuvaa ja tieto täydensi itseään. Vakioiduilla kysymyksillä ja niihin saatujen 

vastausten muutoksia vertaamalla saatiin ylläpidettyä ymmärrys siviiliyhteiskunnan tilantees-

ta ja sen kehittymisestä. Tällä tiedolla oli merkitystä koko operaatiolle. ”CIMIC, vaikka sitä ei 

ihan suoraan siihen ollut tarkoitettukaan, oli ISAF:in paras tiedusteluelin alkuvaiheessa.” 

Koskelan mukaan CIMIC-toiminnan merkitystä tiedustelulle todistivat joukoille jaetut tiedus-

teluraportit, joiden sisältö perustui pitkälti CIMIC-ryhmien keräämään tietoon.
223

 

 

Operaation alkaessa suomalaiselle kontingentille oli annettu projektien tekemiseen kymmenen 

tuhatta dollaria, joilla ”piti pärjätä puoli vuotta.” Iso-Britannian valtiollisen kehitysyhteis-

työorganisaation (Department for International Development, DfID) kautta ”saatiin rahoitus-

ta, kunhan huomioitiin heidän tavoitteensa.” Ulkoasiainministeriön kautta ”saatiin rahaa, 

kunhan se oli korvamerkitty kansallisen tavoiteasettelun mukaisesti – eli siinä oli naisten ja 

lasten asemaa ja mitä kaikkea siinä muuta olikaan.”
224
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Projektit olivat kuitenkin pienessä roolissa, lähinnä operatiivista toimintaa tukevia lisämaus-

teita. ”Toki joitakin QIP-projekteja tehtiin ISAF-myönteisyyden lisäämiseksi, mutta lähtökoh-

tana oli, ettei tehdä mitään mikä ei jollain lailla palvele ISAF:in toimintaa.” Esimerkiksi ties-

töön ja siltoihin tehdyt parannukset tehtiin välttämättömimmille partiointireiteille operatiivi-

sen toiminnan edistämiseksi ja ne ”markkinoitiin paikallisille, että tässä nyt tehdään teille hy-

vää.” Projekteilla piti ”aina olla kytkös tehtävän tukemiseen.” Koskela korostaa tehtävän tar-

koittavan tässä yhteydessä sekä ”operatiivista tehtävää (mission), että taktista tehtävää 

(task).”
225

 

 

Keskeisimmäksi kehitykseksi omana palvelusaikanaan Koskela näki hajanaisen toimintaken-

tän yhdistämisen. ”Tapaamisten kautta saatiin kytkettyä varsin hajanaiset kansainväliset jär-

jestöt ja kansalaisjärjestöt.” Kaikki halukkaat järjestöt kutsuttiin tapaamisissa saamaan hei-

dän toimintaansa hyödyttävää tietoa CIMIC-koordinointikeskukseen. Oman tiedon keruun ja 

jakamisen kautta saatiin kytkettyä muut toimijat ja CIMIC yhteen. Tiedon jakamisen (epävi-

rallisena) ehtona pidettiin sitä, että osallistujat myös tuovat tietoa muiden käytettäväksi.
226

  

 

Joukon omasuojan parantaminen (Force Protection) oli yhtenä CIMIC-toiminnan tavoitteena 

ja tähän tavoitteeseen todennäköisesti jossain määrin päästiinkin. Kun ISAF-joukkoihin yritet-

tiin jossain Kabulin kaupunginosassa esimerkiksi kohdistaa iskuja, asia otettiin puheeksi seu-

raavassa tapaamisessa ja ilmoitettiin, että projektit joudutaan keskeyttämään turvallisuustilan-

teen heikkenemisen seurauksena. Pian tämän jälkeen paikalliset kaupunginosakohtaiset por-

mestarit saivat omilla toimenpiteillään iskut loppumaan. Näin CIMIC-toiminta siis vähensi 

iskuja, vaikka mahdollista onkin, että ”ne saattoivat siirtyä naapuriin.”
227

  

 

Alkuvaiheessa projekteilla oli enemmän vaikutusta kuin myöhemmin, projektien volyymin 

kasvaessa. ”Ihmisten odotukset oli korkealla ja meillä oli otollinen tilanne lähteä CIMIC:iä 

tekemään. – – Odotettiin (afgaanit odottivat, tutkijan tarkennus), että: ’no tästähän tulee 

mahtavan hieno tuki heille ja yhteiskunnalle!’ – – Reilun puolen vuoden kohdalla oli havait-

tavissa, että kun he eivät kaikkialla saaneetkaan sitä henkilökohtaista hyvää. – – Alkoi tulla 
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sellainen epäilys, että: ’onkohan toi joukko ihan oikeasti tekemässä heidän eteen jotain?’ – – 

Ja ne CIMIC-projektitikin oli enää semmosia tulipalon sammuttamisia.”
228

 

 

”Usko ISAF:in autuaaksi tekevään vaikutukseen alkoi pikkuhiljaa hävitä – – epärealististen 

odotusten takia – – ja sen takia ehkä nyt ollaan siinä tilanteessa missä ollaan, että niillä (pro-

jekteilla) ei ole samaa vaikutusta kuin alkuvaiheessa.” Väestön reaktioiden syiksi Koskela 

nostaa projekteille asetetuista vaatimuksista
229

 huolimatta niiden vaatimattoman koon ja kerta-

luontoisuuden. Esimerkkinä Koskela mainitsee kouluprojektin
230

, jossa ”se oli se yks alue, yks 

tietty ryhmä oppilaita, mutta kun se ei palvellut sitten välttämättä mitään muuta; no ehkä ne 

opettajat sai töitä; jotain materiaalia hankittiin ja ylläpidettiin. – – Mutta siitä ei tullutkaan 

sellaista, joka anto yleistä hyvää kaikille. Eli ne oli epärealistiset ne odotukset, niin kun ne 

kaikkialla yleensä onkin.”
231

  

 

CIMIC onnistui kuitenkin aktivoimaan (erityisesti koordinointikeskuskonseptin olemassaolon 

myötä) paikallisen väestön vastuuhenkilöitä opettamalla heille esimerkiksi YK-järjestöjen ra-

hoitushakemusten täyttämistä. ”Opetettiin toimintatapoja eikä tehty kaikkea valmiiksi.” Kos-

kela korostaa, että kun saadaan paikalliset ”tekemään itse niitä asioita, niin sitä kautta saa-

daan yhteiskuntaa jaloilleen.” Tällä tavalla ”laskettiin pääsevämme (seuraavanlaiseen) lop-

putulokseen: tehdään ISAF tarpeettomaksi ja päästään sieltä pois, kun yhteiskunta alkaa op-

pia sen toiminnan – ja kuinka heidän itse pitää sitä hoitaa.”
232

 

 

Koskela näkee koordinointikeskuksen tai jonkin muun sen kaltaisen eri toimijoita fyysisesti 

yhdistävän toimijan merkitykselliseksi operaation alkuvaiheessa, mutta vieläkin enemmän 

nykytilanteessa. ”Nyt meillä on liian paljon eri organisaatioita, joilla on omia julkisia ja kät-

kettyjä agendoja. Ne pitäisi pystyä jossain nostamaan esille, avata ja keskustella jo siksi, ettei 

tehtäisi enempää hallaa kuin mitä jo pelkästä läsnäolosta joka tapauksessa aiheutuu.” Kos-

kela mainitseekin koordinointikeskuksen tavoitteiksi ”agendojen välisten synergioiden etsi-
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misen” sekä paikallisille aiheutettavan haitan ”kohtuullistamisen”.
233

 Haitan kohtuullistami-

sella Koskela viittasi erilaisiin epäkohtiin, joita monikansallinen yhteisö aiheutti Kabulissa. 

 

Koordinointikeskuksen kautta saatiin esitettyä kartoitukseen perustuvia tarpeita niille organi-

saatioille, joiden toimenkuvaan asia kuului. ”Kaikki lähti tapaamisesta. Eri tahojen tarpeet 

yhdistettiin resursseihin tai niiden puutteeseen. Saatiin rahoitusta vastapalvelukseksi jostain 

ja samalla saatiin osin edistettyä ISAF:in tarkoitusperiä.”
234

  

 

Koordinointikeskuksen suurin merkitys oli siinä, että sen kautta saatiin yksinkertaisesti tavoi-

tettua alueella vaikuttaneita toimijoita. ”Siellä oli erittäin erikoisia ratkaisuja, niin kuin joku 

UNICEF, jonka piti sitä kouluprojektia tehdä. Heidän suurimpia kysymyksiään oli, että: 

’Tehdäänkö puusta vai tehdäänkö raudasta nuo pulpetit ja tuolit?’ ja: ’Tehdäänkö yhden vai 

kahden istuttavat?’ Me pystyttiin sanomaan siihen, että: ’Älkää tehkö mitään tuollaista pro-

jektia!’ Ensiksikin, koska puuta ei ole, jolloin se kaikki pitäisi tuoda (Pakistanista); rautaa 

voisi olla – mutta toisekseen – siinäkään ei ole järkeä, koska lattialla istuttaessakin jouduttiin 

jo kolmeen vuoroon. Nyt olisi tullut vielä ilta- ja yövuorotkin kouluihin!” Koordinointikes-

kuksen tavoitteeksi Koskela muotoilee, nyt hieman eri sanoin: ”pyrittiin varmistamaan, että 

eri toimijoiden toiminnasta koituisi vähemmän hallaa kuin hyötyä.”
235

 

 

Vuosina 2004–2006 tapahtunut suomalainen projektirahojen väärinkäyttötapauskaan
236

 ei 

Koskelan mukaan olisi ollut kovin helposti toteutettavissa koordinointikeskuksen tai muun 

vastaavan järjestelyn aikana. Koordinointikeskuksen myötä suomalaisilla (ja sitä kautta kai-

killa muillakin) oli käytössään ajantasainen ja yhteydenpidon myötä jatkuvasti päivittyvä tieto 

esimerkiksi erilaisten materiaalien ja työsuoritteiden keskimääräisistä hinnoista. Koskelan 

mukaan juuri hintatietoisuuden johdosta ylihinnoiteltujen projektien ja väärennettyjen tosit-

teiden avulla tehtävä petos ei olisi voinut onnistua.
237
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Jos noihin vuosiin voisi palata uudestaan, Koskela tekisi kaksi asiaa toisin: ”CIMIC-toiminta 

kytkettäisiin entistä enemmän operatiivisen toiminnan tukemiseksi – – me tehtiin niitä vähän 

hakoteille menneitä juttuja, jotka eivät suoraan palvelleet operatiivista toimintaa; käynnistäi-

sin vielä voimallisemmin yhteistoiminnan eri organisaatioiden kanssa – – (koordinointikes-

kuksen kaltainen) konsepti oli toimiva ja se olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin, voimallisemmin 

ja jatkaa pidempään.”
238

 

 

Koskela maalaa myöhemmän palvelushistoriansa kokemuksiin nojaten kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan jalkautumisen tielle joitakin haasteita. ”Uskallan väittää, ettei (kokonaisval-

tainen kriisinhallinta) ole jalkautunut vieläkään. Meillä ei ole sellaista forumia, missä se jal-

kautettaisiin. Kuka sen jalkauttaa? Onko se UM, CMC Finland, UM:n edustaja siellä (ope-

raatioalueella) – vai kuka se on?”
239

 

 

Koskelan tarinassa korostuu suomalaisen tahtotilan monitahoisuus ja sen vaikutus kokonais-

valtaisen kriisinhallinnan jalkautumiseen. Koskela kertoo, että ”aikanaan PRT:n siviilineu-

vonantajaa asetettaessa lähtökohta oli jo sellainen, että se (neuvonantaja) toimi UM:n las-

kuun – – rahoitus oli sieltä ja siellä oli erikseen ne omat tahtotilat. Suomella olisi pitänyt olla 

yhtenäinen kansallinen tahtotila, mutta se puuttui ja puuttuu edelleenkin.” Ulkoasiainministe-

riön ”puhtaasti maahan tai operaatioon liittyvät tahtotilat eivät kulje ihan käsi kädessä (sa-

man ministeriön) kehitysyhteistyörahojen kanssa – – ja sitten on vielä puolustusministeriön 

tahtotila ja operatiivinen tahtotila – – ne ei kohtaa koskaan toisiaan.”
240

 

 

Sotilaallisen kriisinhallinnan eri toimialojen integroimisen merkitys korostuu Koskelan mu-

kaan CIMIC-toiminnan käynnistämisessä, mutta myös operaation myöhemmissä vaiheissa. 

Integroimista vaikeuttavat (joukkojen nopean rotaatiosyklin lisäksi) ne lukemattomat erilaiset 

tulkinnat, joita CIMIC-toiminnasta esitetään. Tulkinnat vaihtelevat sekä kansallisuuksien vä-

lillä ja sisällä että toimialoittain. Kuitenkin CIMIC-toiminta pitäisi saada aina kytkettyä koko-

naisuuteen, ”kuten kaikki muutkin G-toimistot”. Koskela korostaa CIMIC-toimialan merkitys-

tä erityisesti tiedustelu- ja operatiiviselle toimialalle – sekä päinvastoin. Ratkaisuna hän näkee 

operaatiota tukevien osien (esim. CIMIC, PSYOPS ja media) järjestelmällisemmän toisiinsa 
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kytkemisen synergian lisäämiseksi ja kokonaisvaltaisemman lopputuloksen saamiseksi. Kos-

kelan mukaan asia on Suomessa kovin huonosti tunnettu ja ymmärretty – tai ymmärretty eri 

tavoin.
241

 

 

4.2 CIMIC-toimintaa kineettisessä toimintaympäristössä 

 

Eversti Ahti Kurvinen
242

 oli SKJA:n (Suomalainen Kriisinhallintajoukko Afganistanissa, 

SKJA) komentaja keväästä 2009 saman vuoden syksyyn. Hänen tarinansa suomalaisesta CI-

MIC-toiminnasta jakautuu kolmeen pienempään tarinaan. Jokaisessa tarinassa ilmenee hyvin 

selvästi mitä, miten ja miksi kerrotaan, mutta tarinoiden syitä ja seurauksia kuvaavat ajatusket-

jut vaihtavat järjestystään. Tarinat eroavat myös siinä, missä järjestyksessä ne vastaavat mai-

nittuihin kysymyssanoihin. Tässä yhteydessä tarinat kerrotaan sekä keskinäisen asemoitumi-

sensa että sisäisten suhteidensa suhteen juuri siinä järjestyksessä kuin ne haastattelussa esiin-

tyivät. Kurvisen tarina on kaiken kaikkiaan hyvin operatiivinen, looginen ja positiivisen kriit-

tinen. 

 

Ensimmäinen tarina kuvaa sitä, että saadakseen aikaan vaadittavaa vaikutusta (miksi), komen-

taja tarvitsee oikeanlaista tietoa (mitä) siviiliyhteiskunnasta. Tarvittava tieto voidaan saada 

hankittua tekemällä projekteja (miten) oikein valitussa paikassa. ”Mä itse edustan näkökul-

maa, jossa CIMIC on osa operatiivista toimintaa, sen tehtävä on tukea operatiivista turvalli-

suutta ja operatiivista suoritusta – ja se on komentajan väline.”
243

 

 

Kurvinen ei itse nähnyt CIMIC-toimintaa erillisenä, mutta ”ikävä kyllä se (CIMIC-toiminta) 

usein ilmentyy erillisenä toimintana”. Erillisyyden vaikutelman aiheuttaa usein se, että vaikka 

projektit saattavat olla paikallisille merkittäviäkin, ajan myötä suullisessa perimässä elävä tie-

to muuttaa muotoaan ja syiden ja seurauksien suhteet katoavat. ”Kuinka hyvin sitten tiedetään 

kuka sen (projektin) on tehnyt ja miten se vaikuttaa operatiivisen turvallisuuteen; tunnistavat-

ko ne (kapinalliset) Suomen lippua (sotilaiden) hihasta, että: ’Ei me hyökätä noita vastaan, 
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kun ne tekivät meille tien ja kaivon tänne kylään’? – – Onko se sitten todellista se vaikutta-

vuus, niin sitä on vaikea arvioida. Minun mielestä se ei ihan aidoimmillaan näin toteudu.”
244

 

 

Kurvinen korostaa CIMIC-toiminnan olevan kuitenkin tärkeä osa operatiivista suunnittelua, 

koska sen avulla voidaan parhaimmillaan saada aikaan haluttu vaikutus tai tehostaa muulla 

tavoin aikaan saatua vaikutusta. ”Saadaanko esimerkiksi pienemmän kylän populaation tahto-

tila meidän puolelle? Että ne edes hetken miettisivät, että tukeeko (kapinallisia) vai ilmian-

taako jonkun (asian) valmistelun siellä kylässä - joka säästää meiltä sen yhden ihmishengen. 

Haluan uskoa, että vaikka ne kapinalliset omalla toiminnallaan pitäisikin kylää aisoissa, niin 

tekemällä hyvää siellä alueella CIMIC-toiminnan keinoin me saadaan sitä goodwilliä ja me 

saadaan sitä vaikuttavuutta, että se ainakin hetkittäin auttaa meitä siellä kylässä, esimerkiksi 

tiedustelutietojen saamisessa. Ne suhtautuu meihin myötämielisemmin; kertoo meille enem-

män; tapaa meitä useammin. Me saadaan tietoa, joka sitten auttaa meidän operatiivista 

suunnittelua, joka auttaa meitä operaatioissa ja auttaa meitä operaatioturvallisuuteen.”
245

  

 

CIMIC-toiminnan kautta onkin kerätty huomattava määrä tietoa. Kurvinen kuitenkin kyseen-

alaistaa kerätyn, analysoidun ja hyödynnetyn tiedon keskinäisen suhteen: ”En usko, että tässä 

mielessä tiedonkeruu olisi ollut hyödyllistä.” Kurvisen mukaan tietoa on kerätty useita vuosia 

ja” joka kylästä pitäisi olla monta mapillista”, mutta sen järjestelmällinen hyödyntäminen 

näyttää jääneen puolitiehen. ”Siinä hetkessä, missä kukin alueella ollessaan muodostaa ope-

ratiivisen käsityksen ja suhteet sinne kylään, niin siinä se CIMIC-toiminta auttaa, koska kyl-

lähän Afganistanissa hyvin paljon käydään kauppaa. Me käydään kauppaa; me tehdään sinne 

jotain – ja sitten me saadaan jotain.”
246

 

 

Tällaiseen kaupankäyntiin liittyen ”suurimman haasteen asettaa ulkoasiainministeriön oh-

jaama taloudellinen tuki alueelle. Suurin muutos, joka pitäisi saada aikaan, on se, että se 

(UM:n tuki) täsmäisi yhä enemmän siihen sotilaalliseen toimintaan. Usein näitä halutaankin 

pitää erillään; esimerkiksi ruotsalaiset haluavat pitää oman humanitaarisen työnsä erillään; 

etteivät ne liity mitenkään; ettei tule sotilaallista leimaa. Kääntäen, se luo sotilaille turvalli-

suutta jos meillä on siellä Suomen lipun alla toteutettavia projekteja – oli sitten kyse poliisi-

asemasta tai naisvankilasta.” Kurvisen mukaan ulkoasiainministeriö ”kohtuudella kuulee so-
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tilaita” ja siellä ”halutaan nähdä, että tällaiset projektit tukisivat sitä meidänkin työtä. – – Se 

nyt ei ole sinällään CIMIC:iä, mutta paikallisen väestön näkökulmasta rajapinnat ovat vaike-

asti nähtävissä.”
247

 

 

Kurvinen harkitsi hyväksymisvastuullaan olleita projekteja myös puhtaasti operatiivisesta nä-

kökulmasta projekteille annettujen humanitaaristen tavoitteiden lisäksi. ”Jokainen alueelle tu-

leva ruotsalainen rotaatio teki oman suunnitelmansa, joka oli jatkumo jossain määrin siitä 

aikaisemmasta ja joka oli menossa johonkin suuntaan; joka peilasi siihen Afganistanin isom-

paan suunnitelmaan; joka tuki sitä, mitä Suomi siellä ajatteli tekevänsä. Kyllä mä siihen ko-

konaiskonseptiin liittyen katoin, että ne on sellaisilla alueilla ja sen tyyppisiä projekteja, jotka 

ei käänny meitä vastaan – – Jos on jotain tehny, on helpompi liikkua ja enemmän nousee 

moikkaavia käsiä. Se luo turvallisuutta ilmastoon.”
248

 

 

Toinen tarina alkaa CIMIC-toimintaan liittyneestä päätöksenteosta (mitä) ja kytkee sen toi-

minnan tavoitteisiin (miksi), joihin päätöksien tukemana pyrittiin. Lopuksi tarinassa selite-

tään, miten päätöksentekotilanteeseen oltiin tultu toiminnan suunnittelun (miten) kautta. 

 

Ruotsalalais-suomalaisessa joukossa, jossa sotilaiden tekemien pienhankkeiden rahoituksen 

ratkaisuvalta oli pääosin (toisin sanoen suomalaiskansallista johtosuhdetta myöten kulkevien 

suomalaisrahoitteisten pienhankkeiden suhteen) apulaiskomentajalla, oli Kurvisen mukaan 

olemassa eräänlainen sisäänrakennettu vaara operatiivisten tavoitteiden vesittymisestä. Oli 

täysin mahdollista, että suomalainen apulaiskomentaja hyväksyisi määrärahan antajan tavoit-

teita edistäviä projekteja vesittäen samalla sotilasjoukon ruotsalaisen komentajan kokonais-

suunnitelmaa. Kurvisen mukaan kyseessä oli pitkälti henkilösuhdeasia ja ainakaan vuonna 

2009 tällaista vaaraa ei ollut – pikemminkin päinvastoin: ”Ne (projektiesitykset) oli monesti 

lähtenyt sieltä mottien (MOT-ryhmät) maastontiedustelun tapaamisten perusteella liikkeelle. 

Ne oli kokonaisarvioitu esikunnassa; sen jälkeen ne oli CIMIC:illä käsitelty vielä, lausuttu; 

sen jälkeen operatiivinen ja tiedusteluala oli lausunu niistä – eli ne oli ikään kuin myllytetty 

esikunnan sisällä. Sen jälkeen ne tuli päätöksentekoon; siinä oli helppo hyväksyä, varsinkin 

kun tuntee sen operatiivisen suunnitelman minkä mukaan mennään.” Näin suomalaisten mää-

räysvallassa olevilla projekteilla pyrittiin linkittämään ruotsalaisten siviilineuvonantajien pro-

jekteja ”turvallisuutta tuottavan kehyksen kokonaisuuteen.” Jos suomalainen komentaja ei 
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olisi sovittanut päätöksiään ruotsalaisten johtamaan operatiiviseen toimintaan, vaan projekteja 

olisi toteutettu ainoastaan rahoittajien tavoitteiden täyttämiseksi, se olisi ”pysäyttänyt sen 

operatiivisen kokonaisuuden kokonaan [!].”
249

 

 

CIMIC-toiminnan tavoitteet linkittyvät operatiivisen toimintaan joskus vasta pitkällä aikavä-

lillä: ” – – (projektin myötä) koululaiset ja lapset saavat vettä. Sitten he muistavat, että suo-

malaiset ja ruotsalaiset hoitivat tämän. Ja taas se sukupolvi kun tulee päätöksentekoikään, oli 

sitten kyse oman hallinnon kehittämisestä vai lähdenkö tien varteen vetämään vetonarusta 

kun tuossa menee ilkeä länsimainen auto, niin kyllähän tässä niitä valintoja tehdään. Se ikä-

ryhmä johon me voidaan vaikuttaa – ja johon me halutaan vaikuttaa – on ne 10–12 -vuotiaat 

koululaiset. Se ikäryhmä, joka on nähnyt sotia ja on joutunut altistumaan, alkaa olla kohtuu-

della menetetty – ikävä kyllä.”
250

 

 

Miten CIMIC-toiminta sitten otettiin huomioon suunnitteluprosessissa? ”Aidosti ei otettu.” 

Tämä johtui kriisinhallinnan ”raadollisuudesta ja hektisyydestä” kesällä 2009. Ruotsalaisen 

sotilasjoukon puolen vuoden rotaation ”tehokas peliaika on ehkä neljä kuukautta”. Kurvisen 

mukaan he tuovat alueelle tullessaan aina joitakin omia ajatuksiaan operatiivisen toiminnan 

toteutukseen eivätkä pysty huomiomaan suomalaisten esittämiä (heidän näkökulmastaan si-

vusta tulevia) ajatuksia. ”Se (CIMIC-toiminnan suunnittelu) ei ole aitoa. Se voi olla jotain 

ihan pientä; ei nyt ihan vihkojen jakoa kouluihin, mutta jotain ihan, ihan pientä. Yleensä ope-

ratiivisessa suunnittelussa se on muutamalla yleislauseella lausuttu; se ei ole konkreettis-

ta!”
251

 

 

”Meidän aikana tilanne meni reaktiiviseksi.” Kurvisen mukaan suunnittelemattomuus tai 

puutteellisuus johtui siitä, että operaatiot olivat usein projekteja lyhyempiä eikä pidemmissä-

kään operaatioissa vaikutus ollut välttämättä halutunlainen. ”Jos jotain operaatiota tehdään 

kuukauden, niin siinä kuukaudessa ei ihmeitä CIMIC-operaatioita tehdä.” Kurvisen mukaan 

asia voitaisiin korjata siten, että Ruotsissa rotaatiokoulutuksessa olevalle joukolle ”syötettäi-

siin CIMIC-informaatiota projektien rahoitustilanteesta, käynnissä olevista projekteista sekä 
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aikomuksista ja toiminnan tavoitteista” ja pyrittäisiin näin kytkemään suomalaiset projektit 

ruotsalaisten operatiivisen suunnitteluun jo sen käynnistysvaiheessa.
252

 

 

”Sinänsä pienien projekteihin käytettyjen rahamäärien vaikutusta voitaisiin tehostaa sitomal-

la suunnittelua pidemmälle.” Kurvinen tarkoittaa suunnittelun ulottamisella pidemmälle ”mi-

nimissään vuoden aikajännettä” ja hakee suunnittelun aikajänteen pidentämisellä ”strategi-

sempaa vaikutusta. – – Varsinkin nyt, kun ollaan transitiovaiheessa, niin (CIMIC-toiminnan) 

pitäisi olla voimakkaammin suunnittelussa mukana.” Kurvinen korostaa kuitenkin, että niin 

ennalta arvaamattomassa maassa kuin Afganistan, yllättäviä tilanteita tulee kuitenkin aina ja 

siksi CIMIC-toiminnan rahoitusta tulisi varata reagointiinkin.
253

 

 

Kolmas tarina alkaa Afganistanin ja Bosnian toimintaympäristöjen vertaamisella ja sen vaiku-

tuksella vakiintuneihin toimintatapoihin (miksi) jatkuen toteutuneen toiminnan kuvaukseen 

(mitä). Lopuksi tarinassa esitetään esimerkki siitä, millainen tapahtumaketju johtaa kestävään 

lopputulokseen (miten). 

 

”Bosniassa ei tarvinnut pelätä sitä, että joku räjäyttää sut kappaleiks.” Kurvinen korostaa, 

että poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi CIMIC ei Afganistanissa saanut kerättyä tietoa 

samalla tavalla eikä pystynyt luomaan sellaista kokonaiskuvaa siviilitilanteesta kuin Balkanil-

la. Tehokas tiedon hankkiminen olisi edellyttänyt ”luontevaa liikkumista ja siviilien toimin-

nan aistimista ilman täyttä muutoin, kuin täydessä suojavarustuksessa.” Afganistanin liikku-

mis- ja muut turvallisuuteen liittyvät rajoitukset kavensivat toimintamahdollisuuksia. Tämän 

lisäksi oli huomioitava, ettei CIMIC-toiminta profiloituisi liikaa tiedusteluun liittyväksi, kos-

ka se ”heijastuu heti sotilaiden ja siviilien väliseen luottamukseen.”
254

 

 

”Parhaimmillaan CIMIC-toiminta on sitä, että tehdään sotilaiden ja siviilien välistä yhteis-

työtä ja saadaan alueelle paremmat elinolosuhteet. Siitä me saadaan ’goodwilliä’, joka sitten 
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antaa meille paremman ja turvallisemman toimintaympäristön.” Kesällä 2009 ”yhdysvalta-

laiset sano meille, että ’meillä on niin paljon rahaa, ettei tiedä mihin tätä pitäisi laittaa’. – – 

Me kerrottiin, että tuolla on kylä, joka kaipaa sähköö.” Suomalaisten neuvon mukaisesti yh-

dysvaltalaiset ostivat aggregaatteja ja suomalaiset toimittivat laitteet perille.
255

 

 

Ideaalitilanteessa CIMIC-toiminnalla päästään Kurvisen mukaan ”muodostamaan kokonai-

suuksia.” Kokonaisuuksien näkökulmasta CIMIC-toiminta on ”parhaimmillaan sitä, että 

piirretään kartta siitä, ketkä täällä liikuttelee rahaa.” Tarve ja sen ratkaisu saadaan ”kokoa-

malla eri maiden ja toimijoiden voimat niin, että saadaan aikaan kokonaisuuksia. – – Jos yks 

rakentaa tien, toinen koulun, kolmas sillan ja neljäs vesipostin niin sen jälkeen siellä (kyläs-

sä) on vettä, siellä on koulu, siellä on tie, jota pitkin kouluun voidaan mennä. Vähän ajan 

päästä siellä on infraa, siellä on kastelujärjestelmä, siellä on viljelystä – kylä alkaa toimi-

maan! Koht siellä on kauppa ja markkinat!”
256

 

 

Jos vuoteen 2009 voisi palata, niin Kurvinen korjaisi kahta asiaa. ”Niissä oloissa CIMIC ei 

olisi voinut tehdä juurikaan enempää, tai toimia toisin. – – Ulkoasiainministeriön kehitysyh-

teistyön rooli jäi silti vähän mietityttämään; pyrkisin kytkemään CIMIC:in paremmin Afganis-

tanille annettavaan kokonaistukeen; CIMIC:iä käytettäisiin adapterina liittämään sotilaat pa-

remmin ulkoasiainhallinnon ohjaamaan apuun ja saataisiin liitettyä kaksi palloa vähän 

isommaksi kuplaksi.” Lisäksi kriisinhallintajoukon ja ministeriön välillä voisi olla ”jatkuvaa 

keskusteluyhteyttä” ylläpitävä ketju. Ketju kulkisi ulkoasiainministeriöstä Pääesikunnan ja 

Maavoimien Esikunnan kautta Porin Prikaatiin ja sieltä edelleen kriisinhallintajoukkoon var-

mistaen rotaatioiden aiheuttamien katkoksien ylittämisen ja osaltaan mahdollistaen eri tavoit-

teiden yhdistämistä.
257
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4.3 CIMIC-toimintaa Pohjois-Afganistanissa kolme vuotta kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan strategian julkistamisen jälkeen 

 

Tutkimusta aloitettaessa SKJA:n komentajana oli everstiluutnantti Joni Lindeman
258

, joka 

kotiutui Afganistanista loppusyksyllä 2012. Hänen tarinansa etenee CIMIC-toiminnan muu-

toksesta esikunnan toimistojen ja neuvonantajien toiminnan kuvaamiseen ja edelleen muiden 

suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden toimintatapamallien haasteisiin. Tarina kuvaa 

loistavalla tavalla CIMIC-toiminnan kytkeytymistä COIN-strategiaan, kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan eri toimijoiden kilpailua ja käytännön ongelmia kentän tasolla. Lindemanin ker-

toman tarinan perusteella on helppo havaita, miten tuoreessa muistissa asiat haastatteluhetkel-

lä olivat. 

 

”CIMIC:in toimintatapamalli muuttui 2011 kesän ja syksyn aikana hyvään suuntaan. Meidän 

CIMIC-rahaa ei enää käytetty sellaiseen, että jos me oltiin joukon kanssa jossain ja rikottiin 

joku muuri tai tienpätkä, niin sitten sillä QIP-rahalla korjattiin (vahingot) – siihen käytettiin 

ruotsalaisten rahat.” Suomalaisten CIMIC-rahoitus pyrittiin kytkemään operatiiviseen tar-

peeseen sitomalla CIMIC-projektit sellaisiin alueisiin, joissa ruotsalais-suomalainen joukko 

toteutti operatiivisia tehtäviään. Turvallisuuden parantamisen tähtääviä toimenpiteitä tehtiin 

yhdessä Afganistanin turvallisuusviranomaisten (Afghanistan National Security Forces, 

ANSF) kanssa COIN-strategian mukaisesti. ANSF jäi operaation jälkeen alueelle varmista-

maan sen rauhallisena pysymisen ja alueelle rakennettiin pysyvästi miehitettyjä tukikohtia. 

”Kun me saatiin ANSF:n pysyvä läsnäolo, niin siinä vanavedessä tuli CIMIC-miehet ja lähes-

ty nimenomaan piirikunnan kuvernöörejä ja kyläpäälliköitä ja kysy, että ’Mitä tarvitaan?’”
259

 

 

CIMIC-toimintaa käytettiin ”ikään kuin porkkanana”. Paikallisille selitettiin, että ”kun te nyt 

pidätte nämä pahat pojat aisoissa”, niin sotilasjoukko voi kohdistaa tukea alueelle. Lindema-

nin mukaan paikallisille selvitettiin samalla, että sotilaat eivät tee projektien suhteen mitään 

vaan vastuu siirretään alusta pitäen paikallisille itselleen. CIMIC selvitti piirikunnan kuver-

nöörin kautta piirikunnan tarpeet. Piirikunnan hallinto suunnitteli käytettävissä olevien määrä-
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rahojen puitteissa projektit, järjesti kilpailutuksen ja hankki tarvittavat työntekijät. Lopuksi 

valittiin yhdessä tarjouskilpailun voittaja. ”Me annettiin vaan ne rahat, mutta se piirikunnan 

kuvernööri tai kyläpäällikkö vastasi siitä, että homma toimii. – – Tällä toimintatapamallilla 

me saatiin aika monella paikalla hyvin positiivisia lopputuloksia. Saatiin hyvää sinne paikal-

lisille, mutta käyttäen tätä (CIMIC-toimintaa) porkkanana ne kyläläiset ja kyläpäälliköt ym-

märsivät, että: ’piru vieköön, noi talitintit (talebanit) on pidettävä kurissa’.” Mikäli paikalli-

set eivät saaneet aluetta rauhoitettua, CIMIC-projekteja ei toteutettu.
260

 

 

Rahan vaikutus on vahva Lindemanin tarinassa: ”Suurin syy tavallisten ihmisten ongelmiin on 

se, että kun ei ole töitä niin et saa mistään rahaa, jotta voit hankkia perheelle ruokaa pöy-

tään. Jos sulla on vaakakupissa se, että sä miehenä menetät kasvos, kun et pysty perheestä 

huolehtimaan; versus se, että talitintti tulee ja sanoo että: ’Tosson sulle sata dollarii. Käy 

jemmaas toi iieedee (Improvised Explosive Device, IED) tonne, tai ammu kaks lippaallista 

Kalashnikovilla, kun aa-än-äs-äf (ANSF) tai ISAF tulee niin saat tän satkun’ – –  jolla se per-

he elää kuitenkin pitkään. – – Kun siellä on taitoa ja kun se palkkataso ei kauheen ihmeelli-

nen ole, niin sä pystyt pienellä rahalla oikeesti tekemään siellä paljon, kun sä viet sen rahan 

ja sen toiminnan sinne ihan kentän tasolle. – – Työllistävyyden vuoksi CIMIC-projektien pi-

täisikin mahdollisuuksien mukaan kohdentua maakuntatason alapuolelle, piirikuntiin.”
261

 

 

”CIMIC oli sellanen hyvä Gap-filleri. Afgaani kun ei ymmärrä sitä, että sinne tulee joku kuk-

kahattutäti ja ilmoittaa, että ’Me rakennetaan muuten teille silta!’, mutta puolen vuoden sisäl-

lä ei tapahdu mitään.” Lindemanin mukaan kehitysyhteistyöorganisaatioiden ongelma oli, et-

tä kentällä olevilla henkilöillä ei ollut päätösvaltaa. Kentällä syntyneet ideat päätetään tyypil-

lisesti muualla kuin paikan päällä ja Lindemanin sanoin päätöksenteko ” aina menee Kabuliin 

asti – vähintään; sieltä tulee se päätös jossain vaiheessa; sieltä tulee se raha ja sieltä monesti 

tulee se päätös että kuka sen muuten tekee!  Se ei tuo sitten välttämättä sitä välillistä hyötyä 

työllistävänä tekijänä.”
262
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”Jos oli isompi, useamman päivän operaatio, niin CIMIC oli aina siinä mukana suunnittele-

massa ja aina käskyyn ilmaantu jonkin näkönen tehtävä myös CIMIC:ille siihen operaatioon 

liittyen.” Tehtävä saattoi olla operaatioalueella olevan, jo aiemmin käynnistetyn projektin 

valvonta. Toinen mahdollisuus oli, että operaation loppupuolella ”kun on perattu kylä niin sit 

pidetään möötte, mihin CIMIC osallistuu ja jutellaan kylän ihmisten kanssa että ’Mites me 

voitais teit jeesii?’”
263

 

 

CIMIC-toimiston asema esikunnan sisällä oli kohtalaisen vahva ja ”aika paljon oli yhteistoi-

mintaa G-kakkosen ja G-ysin välillä.” Saattaa kuitenkin olla, että varsinainen toimistojen vä-

linen synergia jäi kaikesta huolimatta syntymättä. ”Ehkä ulospäin vahvimpana näkyy nimen-

omaisesti nää projektit, mutta sekin oli hyvin hoidettu siinä mielessä, että ne projektit mitä 

sinne katottiin ja mietittiin, niin ne tuki sitä operatiivista toimintaa – – kuitenkin niin, että siis 

peruslähtökohta oli se, että jotain hyvää saadaan niille paikallisille. Mutta niillä projekteilla, 

millä tuotetaan hyvää paikallisille niin a) saadaan ensinnäkin tietoo, ja toisaalta sitten (b), 

tutkijan huomautus) tuetaan sitä operatiivista toimintaa.” CIMIC-toimisto laati tapaamisis-

taan hyviä raportteja ja tiedustelutoimiala kuului raporttien jakeluun. ”Mää nään CIMIC:in – 

– se ei ole ehkä tiedustelua mutta se on tiedon hankintaväline. Sielt tulee informaatioo eri yh-

teyksissä.”
264

 

 

Operatiivinen toimisto ei kuitenkaan ainakaan kaikin ajoin pysynyt kokoamaan esikunnan pa-

nosta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Esikunnan työskentelyssä vaikut-

taa olleen ongelmiakin, mutta CIMIC-toimiston asema näyttää kuitenkin vahvalta: ”Kumpikin 

ACOS G-kolmoset (ruotsalaiset operatiivisen toimiston päälliköt) – jotka oli nää kaksi rotaa-

tiota – niin oli niin heikkoja niinkun persoonina, että he ei saanu näitä esikunnan key 

playereitä; kakkosta; kolmosta; vitosta – – tai vitosta ei niinkään usein mut ysiä – –  niin toi-

mimaan niinkun yhteen.”
265

  

 

Ruotsalais-suomalaisen joukkoon kuuluneiden neuvonantajien toimintakaan ei vaikuta kovin 

koordinoidulta. Joukon johtajana toiminut ruotsalainen suurlähettiläs
266

 kutsui säännöllisesti 
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kokoon johtoryhmänsä, johon kuuluivat komentaja, apulaiskomentaja, sekä erilaisista koko-

naisuuksista vastanneet neuvonantajat. Lindeman oli osallistunut joukkonsa edustajana maa-

kuntien kuvernöörien kokouksiin ja toi niistä terveisiään neuvonantajille: ”’Menkää nyt sinne 

Sar-e-Poliin ja kysykää! Ottakaa sieltä! Ei teidän tarvii kaikkia niitä seitsemääkymmentä 

(projektia toteuttaa) mitä kuvernöörillä on mielessä, mutta ottakaa sieltä joku ja pistäkää se 

toimeks!’ Valitettava fakta on vaan, että se siviilipuolen toimeenpanokyky ja -nopeus on niin 

huono, että yhtään semmosta juttua – – ne kävi kyllä diskuteeraamassa siellä kuvernöörin 

kanssa, mutta mitään konkreettista ei mun aikana tapahtunut.”
267

 

 

”Kun tää nyt tuntuu olevan kauheen vaikeaa tän rahan saaminen UM:ltä sieltä kehitysyhteis-

työrahoista – niin sotilaille – niin mää en ymmärrä sitä, (että) miksi meillä ei PLM:n toimin-

tamenoissa ole yhtä rahoitusriviä – – vaikka vuositasolla tonni per äijä, elikkä nyt siis sata-

viiskyt tonttuu.” Lindeman vertasi rahamäärää vuosittain käyttämättä jääneisiin toimintame-

noihin ja piti mainittua summaa tämän perusteella marginaalisen pienenä kokonaisuuteen 

nähden. ”Se ei ole siinä kokonaisbudjetissa yhtään mitään. – – Kun siell ois tämmönen yks 

rahoitusrivi; suoraan niinkun PLM:n toimintamenoissa; tarkotettuna nimenomaan CIMIC-

rahaks, niin mä näkisin sen yhdeksi pelimerkiks komentajalle tuoda sitä turvallisuutta! On 

aseet, ajoneuvot, suojavarusteet ja niin poispäin – ja sit on tää yks [!].”
268

 

 

Keskeinen heikkous suomalaisessa (ja osin suomalais-ruotsalaisessa) kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan toteutuksessa vaikuttaa haastattelun perusteella olevan sen keskittymättömyys. 

”Me ammutaan vähän haulikolla, kun ajatellaan näitä juttuja siellä Afganistanissa. Kovasti 

sanotaan, että painopiste on Pohjois-Afganistanin alueella ja painopiste on nimenomaan 

PRT:n ja Task Forcen alueella, mutta kissan viikset se siel missään on. Se on ihan ympäri 

(maata).” Lindemanin kertoma esimerkki puhui karua kieltään kahdesta suomalaisesta naises-

ta, jotka olivat saaneet ulkoasiainministeriöltä aikanaan rahoitusta projekteihinsa ja päättäneet 

toteuttaa ne Keski- Afganistanissa sijaitsevassa Bamyanin maakunnassa. Kahdeksan vuoden 

projektin aikana Lindemanin tapaamat henkilöt olivat ensimmäistä kertaa koko projektinsa 

aikana käymässä Afganistanissa, koska UM oli lopulta asettanut rahoituksen jatkumiselle 

jonkinlaisen valvontaa edellyttävän reunaehdon.
269

 

 

                                                 

267
 Lindeman (2012). Joukolta puuttui Lindemanin palveluksen ensimmäisen puolen vuoden ajan kehitysyhteis-

työneuvonantaja. 

268
 Sama. 

269
 Sama. 
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Ulkoasiainministeriön QIP-rahojen käyttöön liittyvänä ongelma on, että todellisuudessa ”ei 

tiedetä kentän tilannetta.” Tilanneymmärryksen heikkoutta kuvaa QIP-rahoituksen käytössä 

oleva rajoite, jonka mukaan ”armeijaa ei saa tukee, mutta poliisia kyllä.” Lindeman näkee 

tämän hyvin epäjohdonmukaiseksi, koska toisin kuin monissa muissa maissa, Afganistanissa 

poliisin ja asevoimien toiminnan eroa on monin paikoin erittäin vaikea havaita edes niiden 

kanssa läheisessä yhteistyössä toimiessa.
270

 

 

Lindemanin mukaan Kriisialueiden toimijoiden panos-tuotos – suhde on heikko ja sitä edel-

leen heikentävä tekijä on keskinäinen kilpailu. ”Kriisialueilla kaikkein suurin murhe on se, et-

tä siellä on hyvin paljon hyväntekijöitä, joilla on taskut täynnä dollareita. Mutta loppujen lo-

puksi se, miten asiat konkretisoituu siellä – – valitettavasti siviiliorganisaatioiden toimeenpa-

nokyky on niin huono ja hidas, että mä jopa näkisin näin, että sotilaspuolelle – – CIMIC-

puolelle, pitäis laittaa vähän lisääkin rahaa ja ottaa enemmän näitä civil-affairs -toimintoja 

siihen CIMIC-puoleen. Siin on tietysti aina tietysti se, että sitten nää siviilitoimijat kiukutte-

lee, että heidän leipää syödään. Mutta nyt kun ajattelee sitä Pohjois-Afganistania ja niitä 

meidänkin neljää maakuntaa, niin kyllä siellä riittää projekteja kaikille.”
271

 

 

”Meiltä puuttuu sellanen, sanottaisko punainen lanka ja sellanen kokonaisvaltainen Afganis-

tan-strategia. Me on kirjotettu semmonen, mut se on ihan niinku huuhaa-paperi.” Lindemanin 

mukaan strategian pitäisi sitoa poliittisella tasolla ulkoasiainministeriön omat sekä puolus-

tusministeriön tavoitteet. ”’Tätä me halutaan nyt seuraavan viiden vuoden aikana Afganista-

nissa.’ Ja sen jälkeen tehdään askelmerkit, että: ’Näin me muuten päästään siihen loppu-

asetelmaan.’ – – Molempien voimavarat pistetään sitä strategiaa tekemään, eikä niin, että so-

tilaat on keskittyneenä sinne Mazarin ympäristöön – niihin neljään maakuntaan – ja ulkoasi-

ainministeriön kehitysyhteistyöihmiset puuhastelee niinkun joka puolella Afganistania.”
272

  

 

                                                 

270
 Lindeman (2012. Lindeman tarkoittanee käytännössä, että koska Afganistanissa sekä poliisi että asevoimat 

vastaavat päätehtävänään nimenomaan sisäisen turvallisuuden ylläpitämisestä, ei länsimaihin sopivan eron teke-

minen ole kovinkaan helposti perusteltavissa. 

271
 Sama. 

272
 Sama. Lindemanin mainitsemat ”askelmerkit” ovat hänen strategiaan kohdistuvan kritiikkinsä ydin. 

ks. Suomen Afganistanin toimintaohjelma (2009). Strategiassa ei ole sellaisia ”askelmerkkejä”, joiden kautta 

suomalaista sotilaallista kriisinhallintaa osana Suomen kokonaisvaltaista kriisinhallintaa Afganistanissa voisi 

konkreettisesti ohjata. Erityisesti strategian luku 3 (”Afganistanin kehittäminen ja Suomen tavoitteet”) on niin 

jäsentymätön, ettei se aseta sotilaallisen kriisinhallinnan johtamiselle konkreettisia tavoitteita. Strategia ja luvus-

sa 3.1 käsitelty UM:n taulukko (liite 4) sen sijaan korreloivat erittäin voimakkaasti. 
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Kokonaisuutena Lindeman vaikuttaa tyytyväiseltä siihen, miten suomalainen CIMIC toimi 

hänen komentaja-aikanaan: ”En usko, että tekisin mitään toisin (jos pääsisin samaan tilantee-

seen uudestaan).” Pienen pohdinnan jälkeen Lindeman löysi kuitenkin yhden CIMIC-

toimintaan liittyvän asian, johon pitäisi vielä panostaa: ”Ehkä enemmän potkisin G-kolmosta 

ja G-ysiä niinku yhteen.”
273

 

 

4.4 Komentajien tarina 

 

Komentajien tarina alkaa narraattorin kuvauksella suomalaisten lähdöstä Afganistaniin, CI-

MIC-toiminnan käynnistämisestä Kabulin ympäristössä ja operaation alkuinnostuksen asteit-

taisesta laantumisesta. Tarina kuljettaa suomalaisen joukon vähitellen kesään 2009, luonnon-

mullistusten ja taistelutoiminnan keskelle Pohjois-Afganistaniin, Mazar-e-Sharifin ympäris-

töön. Tarina päättyy vuoteen 2012, COIN-strategian värittämään toimintakenttään, jolloin ko-

konaisvaltaisesta kriisinhallinnasta oli saatu kokemuksia jo useiden vuosien ajan ja suomalais-

ten sotilaiden maahantulosta oli kulunut aikaa reilu vuosikymmen.  

 

Suomalainen joukko lähti lopulta liikkeelle kuin palokunta, koska Suomen poliittinen päätös 

venyi tarpeettoman pitkäksi. Suomalaisten saapuessa Kabuliin britit olivat jo aloittaneet CI-

MIC-toiminnan. Se perustui paikallisten mielipiteiden muokkaamiseen rahaa kylvämällä. 

Suomalaiset aloittivat heti CIMIC-toiminnan kehittämisen kohti voimakkaampaa operatiivi-

sen toiminnan tukemista laatimalla perusteellisen toiminta-alueen kartoituksen. Kartoituksel-

la pyrittiin väestön tarpeiden, eri toimijoiden resurssien ja mahdollisuuksien sekä näiden vä-

liin jäävien puutteiden selvittämiseen. Samalla pyrittiin selvittämään, miten CIMIC-

toiminnalla voitaisiin edistää koko ISAF-operaation toimintamahdollisuuksia Kabulin alueel-

la. Suomalaisen joukon komentajasta tuli koko operaation CIMIC-toiminnasta vastannut 

osastopäällikkö. 

 

Kartoituksen yhteydessä perustettiin koordinointikeskus, joka toimi verkottumisen ja tiedon-

vaihdon keskipisteenä. Operaation CIMIC-päällikkö näki tapaamisten järjestämisen kaiken 

CIMIC-toiminnan lähtökohdaksi ja nimenomaan koordinointikeskuksen kautta saatiin yhteys 

käytännössä kaikkiin alueelle tuleviin toimijoihin. Koordinointikeskus yhdisti olemassaolol-

laan varsin sekasortoista Afganistania ja Afganistania tukemaan tulleiden organisaatioiden 

muodostamaa hyvin hajanaista toimintakenttää.  Kartoittamisen ja verkottumisen kautta syn-

                                                 

273
 Lindeman (2012). 
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tynyt tietopankki muodosti alkuvaiheen merkittävimmän yhteiskuntaa peilaavan tietolähteen 

niin CIMIC-toimialalle, tiedustelutoimialalle kuin operaation johdollekin.  

 

Projektien tekeminen oli yleisesti ottaen vähäistä ja luonteeltaan koulutuksellista, koska Suo-

men kontingentilla ei ollut juurikaan rahaa käytettävissään. Projektirahaa oli kuitenkin saata-

vissa verkottumisen avulla monista eri suunnista, mutta sen mukana seurasi yleensä jonkinlai-

nen määritys siitä, mihin rahaa saisi käyttää. Toteutetut projektit kytkettiin aina ISAF-

operaatiota tukevaan toimintaan, vaikka idea saatettiin markkinoida paikallisille heidän yh-

teiskuntaansa tukevana apuna. Projektien tekemisessä käytettiin keppi ja porkkana -

menetelmää, jolla saatiin paikalliset vaikuttajat itse kontrolloimaan omassa vaikutuspiiris-

sään olevia ääriaineksia. Menetelmä lisäsi alueiden turvallisuutta ainakin paikallisesti ja ly-

hytaikaisesti.  

 

Suomen kontingentti yritti toteuttaa erityisesti sellaisia projekteja, joilla paikalliset pyrittiin 

sitouttamaan oman tulevaisuutensa rakentamiseen ja hallintaan. Erilaisten paikallisten tar-

peista lähtevien toimintatapojen opettamisella pyrittiin järjestelmällisesti siihen, että maa nou-

sisi omille jaloilleen. Toisin sanoen, koulutuksellisten CIMIC-projektien tarkoituksena oli eh-

käistä riippuvuussuhteet ISAF-operaatioon sekä tehdä ISAF mahdollisimman nopeasti tar-

peettomaksi edistäen näin sen lopullista päämäärää. Jossain vaiheessa kävi kuitenkin ilmi, ett-

ei tämä ehkä sittenkään vastannut afgaanien ylimitoitettuja odotuksia tuesta ja avusta. 

 

Operaation CIMIC-toiminnan koordinoinnilla ja johtamisella vähennettiin monikansallisesta 

sotilasjoukosta ja lukemattomista siviiliorganisaatioista paikallisille koituvia haittoja. CI-

MIC:in ja organisaatioiden välisissä tapaamisissa saatiin oikaistua organisaatioiden vää-

rinymmärryksiä ja kohdennettua organisaatioiden panosta edes hieman paremmin. Osa orga-

nisaatioiden alustavista toiminta-ajatuksista oli suorastaan absurdeja ja olisivat toteutuessaan 

voineet viedä kehitystä kokonaisuuden kannalta jopa väärään suuntaan. Alueelle tulleiden or-

ganisaatioiden toiminta oli kuitenkin monin paikoin kokonaisuudesta piittaamatonta ja muis-

tutti resurssikilpailultaan lähinnä ryöstökalastusta johtaen aika ajoin paikallisille ihmisille koi-

tuvaan haittaan.  

 

Vuosia myöhemmin, suomalainen joukko oli siirtynyt pohjoisimpaan Afganistaniin, osaksi 

Ruotsin johtamaa suurempaa kokonaisuutta. Suomalaisen joukon komentaja oli ruotsalais-

suomalaisen joukon apulaiskomentaja ja ruotsalaisen komentajan ensimmäinen sijainen. Or-

ganisaation CIMIC-toimialan johtotehtävät olivat suomalaisten miehittämiä. 
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Suomalainen komentaja näki CIMIC-toiminnan edelleen mahdollisuutena; välineenä, jolla 

voisi edistää operatiiviseen toimintaan liittyviä tavoitteita. Komentajan aikaisempi käsitys sii-

tä, että CIMIC-toiminta vaikuttaisi suomalaisen suoraan joukon omasuojaan, oli heikentynyt. 

Kapinallisten toiminta ei vaikuttanut erottelevan paikallisille projekteja tekeviä ja tekemättö-

miä kansallisuuksia toisistaan. Kuitenkin, CIMIC-toiminnalla nähtiin olevan mahdollisia kyt-

köksiä edes hetkittäiseen tiedustelutiedon saamisen helpottumiseen, jonka kautta se välillisesti 

linkittyi ehkä sittenkin joukon omasuojan positiiviseen kehittymiseen. CIMIC-toiminta oli 

eräänlaista kaupankäyntiä, jossa kauppatavarana oli tieto ja maksuvälineenä paikallisten 

projektien kautta saama hyöty. 

 

Sotilas- ja siviilitoimijoiden tavoitteet eivät yhdistyneet rahankäytön suunnitteluun liittyvän 

konkretian tasolle asti edes pienessä ruotsalais-suomalaisessa organisaatiossa. Komentajan 

näkökulmasta ainakin osa siviilitoimijoista pyrki aktiivisesti pysyttelemään erossa sotilaiden 

toimintalinjoista ja välttämään leimautumisen näihin. Näin sotilaat toimivat yhtäällä ja siviilit 

toisaalla. Tavoitteiden eriäväisyys heikensi ainakin sotilasoperaatioiden vaikuttavuutta. Pai-

kallisten ihmisten näkökulmasta kaukaa pohjoisesta tulleiden sotilas- ja siviilitoimijoiden 

köyden eri suuntiin vetäminen näytti varmasti oudolta, mutta todennäköisesti myös turhautta-

valta. 

 

Ruotsalaisten ja suomalaisten sotilaiden yhteistoiminta sujui hyvin. Alueella liikkuneet partiot 

tekivät esityksiään CIMIC-projekteista, jotka käsiteltiin esikunnassa. Suomalaisen kriisinhal-

lintajoukon komentaja ratkaisi suomalaista rahoitusta koskevat projektit, suomalaisvetoisen 

CIMIC-toimiston esittelystä. Joukon ruotsalaisen komentajan suvereniteetille suomalaisen 

komentajan käsissä ollut päätösvalta muodosti potentiaalisen uhan; ruotsalainen komentaja 

joutui luottamaan siihen, että suomalainen komentaja tekisi hänen päätöksiään tukevia ratkai-

suja eikä ratkaisi projektien toteutusta ainoastaan rahoituksen myöntäjän antamin perustein. 

Hyvät henkilösuhteet ja harkitut ratkaisut edesauttoivat siinä, ettei suomalainen komentaja 

suomalaisen rahoituksen myöntäjän ja ruotsalaisvetoisen operatiivisen toiminnan ristipainees-

sa vesittänyt ruotsalais-suomalaisen kriisinhallintajoukon kokonaistoimintaa.  

 

Suunnitelmallisuuden merkitystä voitiin kuitenkin kyseenalaistaa. Kovin pitkälle menevä ja 

resursseja sitova suunnitelmallisuus soveltui myös vuonna 2009 hyvin vihreän veran äärelle, 

mutta heikommin Afganistaniin. Tämä konkretisoitui huhti-toukokuussa radikaalilla tavalla, 

kun ensin toiminta-aluetta koettelivat lähes raamatulliset mittasuhteet saaneet tulvat, joiden 
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jälkeen alkoi kapinallisten äärimmäisen toiminnallinen vaihe. Viimeistään nyt Afganistanissa 

piti pelätä myös sitä, että talebanit saattaisivat räjäyttää kenet tahansa länsimaisen kappaleiksi, 

kokonaan erottelematta kohteen toiminnallista luonnetta.  

 

CIMIC-toiminta muuttui reagoivaksi ja suomalainen komentaja päätyi ajatukseen, että CI-

MIC-toiminnan pitäisi olla suunnitteluprosessissa voimakkaasti mukana, mutta CIMIC-

toiminnan toimintasuunnitelmassa olisi lisäksi oltava jonkinlainen reagointivara muuttuvia ti-

lanteita silmällä pitäen. Suunnitelmallisuuden ja reagointikyvyn säilyttämisen lisäksi CIMIC-

toiminnan vaikutus olisi pitänyt pystyä sitomaan tilanteeseen joka kerran erikseen – äkillisen 

tapahtuman aiheuttamien tuhojen välittömästä helpottamisesta aina seuraavaan sukupolveen 

kohdistettuun mielipiteen muokkaamiseen saakka.  

 

Suomalaisten näkökulmasta suunnittelussa olisi pitänyt huomioida myös johtovaltio Ruotsi. 

Mikäli haluttiin vaikuttaa seuraavan ruotsalaisen rotaation johdolla tehtävään kokonaissuunni-

telmaan, kentän ajatukset olisi pitänyt saada Ruotsiin pureskeltavaksi jo ennen kuin joukko 

tulisi alueelle ja aloittaisi suunnitelmansa toteuttamisen. Kesällä 2009 CIMIC-toiminnalla ei 

kyetty kokoamaan eri toimijoita ja näiden resursseja kuin harvoin poikkeuksin yhteen niin, et-

tä niistä olisi muodostunut varsinaisia kokonaisuuksia. Suomalainen komentaja näki, että tä-

mänkaltaisista kokonaisuuksista olisi voitu saada aikaan kestävän elämän elementtejä. 

 

Vähitellen CIMIC-toimintaa pystyttiin kuitenkin entraamaan puhtaasta reagoinnista muuta-

man piirun suunnitelmallisemmaksi. CIMIC-projektit muuttuivat jonkin tietyn materiaalin ja-

kamisesta ja operaatioiden aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta suunnitelmallisemmin to-

teutetuiksi kokonaisuuksiksi sekä paremmin COIN-strategiaa vastaaviksi. Paikallisen yhteis-

kunnan tarvetta pyrittiin taas selvittämään, rahoittamaan heidän haluamiaan CIMIC-projekteja 

ja sitouttamaan yhteiskunta itse näiden projektien toteuttamiseen. Sitouttaminen tapahtui esi-

merkiksi ottamalla CIMIC-projektien vaatima työvoima kohdealueelta. Työllistyminen ehkäi-

si samalla tavallisen afgaanin ajautumista talibanien palkkaamaksi osa-aikaiseksi kapinalli-

seksi. 

 

CIMIC-projektien toteuttamisen ehtona oli, taas, että paikalliset onnistuisivat pitämään alu-

eensa rauhallisena. Mikäli rauha särkyi, projektit lopetettiin turvallisuustilanteen heikkenemi-

seen vedoten. CIMIC-projekteilla pyrittiin tuottamaan jotain positiivista paikallisille ja samal-

la hankkimaan operatiivista toimintaa tukevaa tietoa ja tukemaan operaatioiden toteutusta. 



109 

 

Samalla CIMIC-projekteilla pyrittiin täyttämään ruotsalais-suomalaisen joukon siviilitoimi-

joiden hitaammin yhteiskunnan tarpeisiin reagoiva toimintasyklin jättämää aukkoa. Siviili-

toimijoiden toimintakulttuuri oli ainakin komentajan silmin katsottuna vajavainen ja liian hi-

das Afganistanin nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Siviiliorganisaatioiden toimintakulttuuria 

kuvasti se, että vaikka alueella oli huomattava määrä erilaisia toimijoita taskut täynnä rahaa, 

paljoakaan konkreettista kehitystä ei tapahtunut. Tämä päti niin ruotsalais-suomalaisen jouk-

koon kuin sen ulkopuolisiin toimijoihinkin. 

 

Suomalaisen kriisinhallinnan kokonaisuus vaikutti edelleen haulikkoammunnalta vaikutuksen 

levitessä ympäri kolme kertaa Suomen kokoista Afganistania. Eri toimijoiden tuki hyödytti eri 

tahoja eri puolilla maata, eikä kokonaisuus ollut selvästi nähtävissä ainakaan suomalaisen 

kriisinhallintajoukon komentajan silmin. Suomea edustaneet toimijat eivät näyttäneet edel-

leenkään puhaltavan yhteen hiileen, vaikka lähestyttiin kovaa vauhtia jo operaation vastuun-

vaihtovaihetta. Punaista lankaa, joka johtaisi myös sotilaallisen kriisinhallinnan selkeiden 

askelmerkkien ja välitavoitteiden kautta maaliinsa, kaivattiin edelleen. 

 

Reilun kymmenen vuoden aikana kävi selväksi, etteivät suomalaisten, saatikka ulkomaalaisten 

toimijoiden tahtotilat kohdanneet Afganistanissa. Jokainen ajoi enemmän tai vähemmän omia 

tarkoitusperiään. Suomalaisten komentajien mielestä puolustusministeriön ja sotilasjoukon 

välistä tavoitteenasettelua olisi pitänyt sovittaa yhteen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraami-

seksi ja varmistamiseksi olisi pitänyt luoda pysyvä yhteistoimintasuhde ministeriöstä puolus-

tusvoimien hallintorakenteen läpi Afganistaniin saakka, hallinnollista johtosuhdetta kunnioit-

taen.  

 

Samalla CIMIC-toiminnan rahoitusta olisi pitänyt korjata niin, että se jättäisi enemmän sovel-

tamisenvaraa operatiivisen toiminnan suhteen eikä edellyttäisi varojen etukäteistä teemoitta-

mista ja kentällä hullunkuriselta tuntuvaa kategorisoimista. Lisäksi, sotilasorganisaation sisäl-

lä, CIMIC-toiminta olisi pitänyt liittää vieläkin voimakkaammin operatiiviseen toimintaan, 

sotilaallisen kriisinhallinnan ytimeen. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA DISKUSSIO 

 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmaan 

 

"’What do you make of it, Holmes?’ 

’It is obviously an attempt to convey secret information.’ 

’But what is the use of a cipher message without the cipher?’
274

 

 

Tässä alaluvussa vastataan tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmaan. Tutkimusongelma-

na oli selvittää, millaiseksi kokonaiskuva suomalaisesta CIMIC-toiminnasta johtamisen 

apuvälineenä Afganistanissa muodostuu. 

 

Tutkimuksen pääkysymys oli: 

– Millaista suomalainen CIMIC-toiminta on ollut Afganistanissa? 

 

Tutkimuksen pääkysymyksestä johdettuja alakysymyksiä olivat: 

– Miten CIMIC-toiminta on ohjeistettu? 

– Millaisena CIMIC-toiminta on näyttäytynyt julkisissa lähteissä, aikaisemmassa tutkimuk-

sessa, ulkopuolisen asiantuntijan tai toimintaa paikan päällä havainnoivan sotilaan silmin? 

– Millaisena suomalaiset komentajat ovat kokeneet CIMIC-toiminnan? 

– Miten suomalaisten komentajien kokemukset CIMIC-toiminnasta eroavat muun lähdeai-

neiston kautta saatavasta mielikuvasta? 

 

Ensimmäisiin kolmeen alakysymykseen vastattiin jokaisen asialuvun päättäneessä ja sen joh-

topäätöksiä kuvanneessa tarinassa. Tässä yhteydessä syvennetään aiemmin esitettyjä johto-

päätöksiä siten, että ensimmäisiin kolmeen alakysymykseen vastataan johdantoluvun, kutakin 

asiakokonaisuutta koskevan alaluvun sekä alakysymykseen vastaavan tarinan tiiviinä yhdis-

telmänä. Tiivistettyjen vastausten jälkeen esitetään tarinoiden vertailun tulokset vastauksena 

tutkimuksen neljänteen alakysymykseen. Kaikkien edellä mainittujen perusteella vastataan 

tutkimuksen pääkysymykseen ja ratkaistaan tutkimusongelma. 

 

                                                 

274
 Doyle, Arthur Conan, Sir: The Valley of Fear. The Original Illustrated ’STRAND ’. Sherlock Holmes. The 

Complete Facsimile Edition. Wordsworth Editions Ltd, Cumberland House, Crib Street, Ware, Hertfordshire 

SG12 9ET. 1996, s. 842. 
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Ensin vastataan aiempia johtopäätöksiä tiivistäen ja tulkiten kysymykseen, miten CIMIC-

toiminta on ohjeistettu. Naton CIMIC-toiminnan ohjeistus ulottuu poliittis-strategiselta tasol-

ta taktiselle tasolle ja on sekä johdonmukainen että kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vaati-

muksia vastaavasti päivitetty. Ohjeistus korostaa kaikilla tasoilla, että CIMIC-toiminnan on 

oltava tavoitteellista ja tuettava sotilasjoukon operatiivista tehtävää, jotta se edistäisi liit-

touman kriisialueelta poistumisen strategiaa. CIMIC-toiminnan ytimen muodostaa yhteyden-

pito muihin keskeisiin toimijoihin, joka puolestaan mahdollistaa muut ydintoiminnot, eli tuen 

sotilasjoukolle ja tuen siviiliympäristölle.  

 

Naton ohjeistus korostaa CIMIC:in asemaa nimenomaan sotilaallisena toimintamuotona soti-

laiden ja siviilien välisen vuoropuhelun käymiseksi. Ohjeistuksen sisältämä CIMIC-toiminnan 

määritelmä ja tarkoitus asemoivat CIMIC-toiminnan nimenomaisesti sotilaita – ei siis tasa-

puolisesti sekä sotilaita että siviilejä – palvelevaksi toiminnoksi. Kokonaisvaltaisen kriisinhal-

linnan (Comprehensive Approach) ajatuksilla päivitetty ohjeistuskaan ei tätä perusasiaa muu-

ta, vaan Naton CIMIC on edelleen puhtaasti sotilaallinen toiminto. 

 

Se, mitä kokonaisvaltainen kriisinhallinta sen sijaan on muuttanut Naton ohjeistuksessa, nä-

kyy erityisesti pyrkimyksessä huomioida eri osapuolien toisilleen aiheuttamat hyödyt ja haitat 

entistä tarkemmin. Toinen merkittävä ero on, että uusi ohjeistus korostaa aikaisempaa enem-

män yhteisiä tavoitteita – sotilas- ja siviilitoimijoiden rooleja kuitenkaan muuttamatta. Uusi 

ohjeistus korostaa lisäksi sitä, että sotilaiden on varauduttava siviilitoimijoiden tehtävien tila-

päiseen täyttämiseen niin operaation alussa kuin sen kestäessäkin. Varautumisen merkitys ko-

rostuu, koska siviilitoimijoiden tehtävien mahdollisen toteutumatta jäämisen on arvioitu han-

kaloittavan sotilaiden tehtävän täyttämistä ja vaikeuttavan lopullisen päämäärän – alueelta 

poistumisen – saavuttamista. Näin ollen voidaan arvioida, että Naton CIMIC-toiminnan oh-

jeistuksen kehityssuunta johtaa tulevaisuudessakin yhä parempaan eri toimijoiden huomioimi-

seen, sotilaiden ja siviilien roolien selkiyttämiseen sekä sotilaallisen päämäärän saavuttamisen 

varmistamiseen. 

 

Lisäksi ohjeistuksen päivittyminen näkyy siinä, miten se suhtautuu projekteihin. Lähes koko 

tutkimuksen käsittävän ajan vallalla olleen (vanhempaa doktriinia noudattavan) ohjeistuksen 

mukaan CIMIC-toiminnalla ja projekteilla on kovin vähän yhteistä. Käytännössä ohjeistus ei 

joko käsittele projekteja tai kehottaa pidättäytymään niistä. Sen sijaan uusimman, vuonna 

2012 voimaan tulleen ohjeistuksen mukaan sotilasjoukon kannattaa harkita CIMIC-projektien 
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tekemistä, mikäli siviilikumppanit eivät pysty toteuttamaan siviiliyhteiskunnan tarpeita. Pro-

jektien on kuitenkin poikkeuksetta ja keskeyttämisen uhalla tuettava komentajan tehtävää. 

 

Suomalaisesta näkökulmasta voidaan todeta, että Suomessa CIMIC-toimintaa ei ole ohjeistet-

tu oikeastaan mitenkään. Suomella ei ole CIMIC-doktriinia eikä puolustusvoimilla CIMIC-

toiminnan määritelmää. Ministeriöiden siviilien ja sotilaiden yhteistoimintaa koskevat määri-

telmät ovat keskenään erilaisia. Toisessa puhutaan nimenomaan CIMIC:istä (Civil-Military 

Cooperation) ja näin ollen yhteistoiminnasta, toisessa taas CMCO:sta (Civil-Military Coor-

dination, CMCO) eli koordinoinnista. Kummallakaan ei viitata nimenomaisesti Natoon, ei-

vätkä määritelmät ole yhteneviä Naton (tai minkään muunkaan johto-organisaation) määri-

telmän kanssa.  

 

Seuraavaksi vastataan siihen, millaisena CIMIC-toiminta on näyttäytynyt julkisissa lähteis-

sä, aikaisemmassa tutkimuksessa, ulkopuolisen asiantuntijan tai toimintaa paikan päällä 

havainnoivan sotilaan silmin. Tutkimuksen kolmannen luvun päättäneellä tarinalla saatiin 

selvitettyä sitä, miltä Naton ohjeistama ja suomalaisten komentajien toteuttama CIMIC-

toiminta muiden silmin näytti.  

 

Aineiston perusteella Suomi halusi mukaan ISAF-operaatioon ja sen päätymistä nimenomaan 

CIMIC-toimintaan edesauttoivat suomalaisten omat kokemukset (lähinnä) Balkanin operaati-

oista, poliittinen tahto pidättäytyä taistelutoiminnasta sekä päätöksenteon viivästyminen. Ope-

raation alussa suomalaiset toteuttivat kaikkien operaatioalueella vaikuttaneiden toimijoiden 

arvostaman massiivisen siviiliympäristön kartoituksen. 

 

Alkuvaiheen jälkeen suomalaiset kasvattivat projektitoimintansa volyymiä, vaikka operaatio-

alueella vaikuttavien siviiliorganisaatioiden lisääntyessä olisi voinut kuvitella päinvastaista-

kin. Vähitellen suomalainen kontingentti alkoi keskittyä yhä enemmän erilaisten ulkopuolisel-

la rahoituksella toteutettujen projektien tekemiseen ja niiden rahoittajien tavoitteiden ajami-

seen. Samaan aikaan suomalaisen kontingentin johto riitaantui lähimpien sotilaallisten yhteis-

toimintaosapuolien kanssa vaikeuttaen ainoastaan CIMIC-toimintaan keskittyneen (ja muista 

sotilasjoukoista riippuvaisen) suomalaiskontingentin operointimahdollisuuksia. Näin suoma-

laiset erkanivat vähitellen ISAF-operaation operatiivisesta toiminnasta sekä muista kontingen-

teista. Naton asetuttua operaation johtoon, se yritti organisoida CIMIC-toimintaa paremmin 

operatiivisia joukkoja tukevaksi. Suomalaisen kontingentin asema kuitenkin säilyi ja suoma-

laiset toteuttivat ulkopuolisten tahojen rahoittamia projekteja niin kauan, kunnes operaatio 
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siirtyi uuteen vaiheeseen, joka käytännössä pakotti toiminta-alueen vaihtamiseen. Vuoden 

2006 loppuun mennessä CIMIC-toiminnan loppusaldona syntyi satoja projekteja ja sopivaksi 

katsotut projektikohteet loppuivat. 

 

Suomalainen CIMIC-toiminta jatkui Pohjois-Afganistanissa periaatteessa kuten aiemminkin, 

mutta CIMIC-toimintaa päätyönään tehneen henkilöstön määrä väheni. Vuonna 2009 ulko-

puolisella rahoituksella toteutettavien projektien osuus CIMIC-toiminnasta oli jo niin suuri, 

että suomalainen CIMIC-päällikkö halusi muuttaa toimintatapaa ja kytkeä CIMIC-toiminnan 

paremmin operatiivisen toimintaan. Alueella tapahtuneen luonnonkatastrofin sekä operatiivi-

sen tilanteen heikkenemisen johdosta uudistus osin vesittyi ja CIMIC-toiminnasta tuli luon-

teeltaan reaktiivista. Seuraavien vuosien aikana CIMIC-toiminta vähitellen taantui; ensin pro-

jektikeskeiseksi ja lopulta projektihakuiseksi. Julkisten lähteiden, aikaisemman tutkimuksen, 

ulkopuolisen asiantuntijan CIMIC-toimintaa havainnoivan sotilaan silmin on helppo sanoa, 

että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suomalainen CIMIC-toiminta on ollut käytännös-

sä synonyymi projektien tekemiselle. 

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa selvitettiin, millaisena suomalaiset komentajat ovat koke-

neet CIMIC-toiminnan. Afganistanissa palvelleista suomalaisista komentajista haastatelta-

viksi valittiin yksi operaation alkuvaiheesta, yksi tarinallisen käänteen (turvallisuustilanteen 

voimakas heikkeneminen) kohdalta sekä yksi operaation viimeisimmästä tutkimukseen ehti-

neestä vaiheesta.  

 

ISAF-operaation alussa suomalaisen kontingentin komentaja johti koko operaation CIMIC-

toimintaa. Suomalaisen CIMIC-toiminnan vaikuttavuus oli sotanäyttämön, siis strategisella 

tasolla. Tuolloin suomalainen CIMIC keskittyi käytännössä ainoastaan kahteen asiaan – sivii-

litilanteen kartoitukseen ja eri toimijoiden väliseen koordinointiin. Siviilitilanteen kartoitus 

tuki suoraan operaatiota antaen kuvan siviiliympäristön vaikutuksesta operaatioille ja päinvas-

toin. Kartoituksen avulla muodostettiin samalla merkittävä osa alkuvaiheen tiedustelutiedosta. 

Kartoituksen perusteella saadut tiedot antoivat samalla selkänojan koordinoinnille.  

 

Koordinoinnin tehostamiseksi perustettiin ISAF-operaation esikunnan alaisuuteen CIMIC-

toiminnan koordinointikeskus, joka oli avoin kaikille halukkaille toimijoille. Koordinointi-

keskus jakoi operaatioaluetta koskevaa tietoa kaikille ja vastaanotti jokaiselta toimintaan osal-

listuneelta organisaatiolta tietoa edelleen muille jaettavaksi. Alkuvaiheessa koordinointikes-

kus pystyi helpottamaan tarpeen ja avun kohtaamista sekä vähentämään paikallisen väestön 
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kannalta eri organisaatioiden tarpeettomia, päällekkäisiä tai jopa haitallisia projekteja. Sotilai-

den omien projektien toteuttamisella tai niiden toteuttamatta jättämisellä uhkaamalla pystyt-

tiin parantamaan turvallisuutta paikallisesti. Suomalaisen komentajan ja ISAF-operaation 

CIMIC-päällikön arvion mukaan paikallisten usko CIMIC-toiminnan vaikuttavuuteen alkoi 

vähetä jo noin puoli vuotta operaation alkamisen jälkeen. 

 

Myöhemmin suomalaisen kontingentin asema, toiminta-alue sekä operatiivinen tilanne olivat 

tyystin erilaisia. Kesällä 2009 suomalainen joukko toimi taktisella tasolla ja ruotsalais-

suomalaisessa kontekstissa Pohjois-Afganistanissa.  Yleinen turvallisuustilanne oli heikko. 

Suomalainen komentaja suhtautui CIMIC-toiminnan ja projektien joukolle tuomaan turvalli-

suuteen epäillen eikä uskonut, että kapinalliset loppujen lopuksi tietäisivät tai välittäisivät sii-

tä, kuka ulkomaalaisista lopulta teki projekteja ja kuka jotain muuta. Vaikka projektien yhte-

yttä turvallisuuteen ei voitukaan mitata, komentaja halusi kuitenkin uskoa, että CIMIC-

projekteilla voitaisiin hetkittäin voittaa paikallisten luottamus ja siten parantaa turvallisuutta.  

 

Suomalainen CIMIC-toiminta ja kehitysyhteistyö eivät kohdanneet optimaalisesti vaan ko-

mentajan oli sovitettava päätösvallassaan olevia projekteja eri toimijoiden tavoitteiden välillä. 

Komentajan mukaan toteutuneen CIMIC-toiminnan ja eri toimijoiden suunnitelmien olisi pi-

tänyt erityisesti vastuunvaihdon lähestyessä ulottua ajallisesti pidemmälle. Toisaalta CIMIC-

toiminnan rahoituksen olisi pitänyt mahdollistaa myös reagointi yllättäviin tilanteisiin. Ko-

mentaja näki edelleen, että eri toimijoiden tehtäväjaolla ja yhteistyöllä voitaisiin saada aikaan 

kokonaisuuksia ja näin mahdollisesti kestävämpiä lopputuloksia. 

 

Kymmenen vuotta ISAF-operaation alkamisen jälkeen komentaja alkoi nähdä, että CIMIC-

toiminta oli ainakin osin palannut operatiivista toimintaa tukevaksi toiminnaksi. Operaatioita 

toteutettiin COIN-strategian hengessä ja CIMIC liittyi operaatioihin monin tavoin. CIMIC-

toiminnan avulla saatiin ensinnäkin operaatiota tukevaa tietoa. Toisekseen operaatioiden ja 

projektien oikea ajallinen limittyminen mahdollistui kestävämpiä lopputuloksia. Kun paikal-

lishallinto sitoutettiin projektien käytännön toteutukseen alusta saakka, vastuu niiden onnis-

tumisesta saatiin siirrettyä afgaaneille itselleen. Projekteilla ja niiden tekemättä jättämisellä 

uhkaamalla saatiin siirrettyä myös alueiden turvallisuusvastuuta afgaaneille. 

 

Komentajan näkökulmasta CIMIC-toimintaan liittyvien projektien etu kehitysyhteistyöhön 

nähden oli niiden nopeus. Projekteilla oli mahdollista reagoida erilaisiin tarpeisiin nopeam-

min, jotta paikalliset eivät turhautuisi ja aiheuttaisi lisähankaluuksia siviilikriisinhallinnan 
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toimijoiden viipyilevää toteutusta odottaessaan. Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

strategian toteuttaminen käytännössä näytti komentajan näkökulmasta edelleen konkretisoi-

tumattomalta. Kansalliset ja kansainväliset toimijat eivät pystyneet sovittamaan strategioitaan 

käytännön tasolla saumattomasti toimivaksi yhteistoiminnaksi.  

 

Tutkimuksen myötä syntyneiden kolmen tarinan vertailun avulla selvitettiin, miten suoma-

laisten komentajien kokemukset CIMIC-toiminnasta eroavat muun lähdeaineiston kautta 

saatavasta mielikuvasta. Vertailukriteereinä käytettiin CIMIC-toiminnan ydintoimintoja (yh-

teydenpito, tuki siviilitoimijoille ja heidän toimintaympäristölleen sekä tuki 

le
275

), joiden valossa komentajien tarinaa verrattiin kahteen muuhun tarinaan. 

 

 

 

Kuva 3: Tarinoiden vertailu 

 

                                                 

275
 Kuten tutkimuksen 2 luvussa todettiin, vanha ja uusi doktriini kuvaavat ydintoiminnot eri tavalla. Vanhempi 

doktriini on ollut voimassa vuoteen 2012 saakka. Ydintoiminnot/vanha doktriini (AJP-9): yhteydenpito, tuki soti-

lasjoukolle ja tuki siviiliympäristölle; ydintoiminnot/uusi doktriini (AJP 3.4.9): yhteydenpito, tuki siviilitoimijoil-

le ja heidän toimintaympäristölleen sekä tuki sotilasjoukolle. Doktriinien sanamuoto ei sinänsä vaikuttanut ver-

tailuun. Tarinoista etsittiin melko väljästi ydintoiminnoittain sopivia asiakokonaisuuksia. 
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Tarinoiden vertailukaavio esitetään kuvassa 3. Vertailtavissa tarinoissa oli eroavaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia. Jotkin asiat toistuivat kaikissa tarinoissa ja jotkut vain yhdessä tai kah-

dessa tarinassa. Tässä tutkimuksessa vertailulla pyrittiin korostamaan nimenomaan komenta-

jien tarinaa – johtamista – ja erityisesti sellaista tietoa, jota ei muista tarinoista saa. Tarinoiden 

vertailun tulokset esitetään tässä kuvaamalla niiden alku-, keski- ja loppuvaiheita komentajien 

aineistoa painottaen. On huomioitava, että kerronnasta ja sen käänteistä johtuen tarinoiden al-

ku-, keski- ja loppuvaiheet ajoittuvat vain periaatteellisesti samoihin kohtiin.  

 

Tarina Naton CIMIC-toiminnasta korostaa, erityisesti alkuosassaan, ydintoimintojen alistei-

suutta toisilleen. Vahvalla ja jatkuvalla yhteydenpidolla tähdättiin siviilitilanteen kartoituk-

seen sekä siihen, että CIMIC-toiminnalla kyettäisiin myöhemmin tukemaan sotilasjoukkoa ja 

siviiliympäristöä. Yhteydenpito tuki sotilasjoukkoa siinä, että siviiliyhteiskunnan negatiiviset 

vaikutukset turvallisuusoperaatioille pystyttiin huomioimaan. Yhteydenpito tuki siviiliympä-

ristöä siinä, että se mahdollisti sotilasoperaation siviiliympäristölle aiheuttaman haitan mini-

moinnin. Lisäksi yhteydenpito tuki sekä sotilasjoukkoa että siviiliympäristöä mahdollistaen 

sotilasjoukon varautumisen siviilitoimijoiden tehtävien tilapäiseen hoitamiseen tarvittaessa.  

 

Tarina muita ystävällisemmistä sotilaista korostaa alkuosassaan lähinnä yhteydenpitoa ja sitä, 

miten yhteydenpidon ja sen tehostamiseksi perustetun CIMIC-toiminnan koordinointikeskuk-

sen avulla mahdollistettiin siviilitilanteen kartoitus. Alkuvaiheen lopussa suomalainen CI-

MIC-toiminta alkoi tukea siviiliympäristöä ulkopuolisella rahoituksella toteutettavilla projek-

teilla yhä enenevässä määrin.  

 

Komentajien tarinan alkuosa korostaa yhteydenpidon merkitystä sekä operaation toi-

mintamahdollisuuksien edistämiseen tähdänneen siviilitilanteen kartoituksen että eri 

toimijoiden verkottumisen ja tiedonvaihdon keskipisteenä toimineen koordinointikes-

kuksen perustamisen kautta. Koordinointikeskus näyttäytyy tarinassa varsinaisena yhtey-

denpidon dynamona, jonka avulla tietoa sekä saatiin että jaettiin – toisin sanoen tuettiin soti-

lasjoukkoa ja siviiliympäristöä. Kaiken kaikkiaan yhteydenpito näkyy tarinan alkuvai-

heessa jopa voimakkaammin kuin Naton ohjeistusta kuvaavassa tarinassa. Tämä kertoo 

osaltaan suomalaisen komentajan Naton CIMIC-toimintaa koskevan ohjeistuksen sisäistämi-

sestä. Lisäksi havainto vahvistaa edelleen ohjeistuksen esittämää yhteydenpidon tärkeyttä pe-

rustelevaa ajatusta siitä, että yhteydenpito luo pohjan muiden ydintoimintojen toteuttamiselle.  
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Komentajien tarina eroaa CIMIC-toiminnan ohjeistuksesta kertovasta tarinasta alkuosassaan 

myös projektien suhteen, koska jälkimmäisessä niitä ei käytännössä mainita. Komentajan mu-

kaan alkuvaiheessa toteutettiin ensinnäkin projekteja, jotka myytiin afgaaneille siviiliympäris-

töä tukevina projekteina mutta jotka tosiasiallisesti hyödyttivät sotilaita. Siviiliympäristön tu-

kemistakin toteutettiin, mutta etupäässä koulutuksella. Yhteistä alkuvaiheen projekteille oli se, 

että niillä pyrittiin tavalla tai toisella turvallisuustilanteen parantamiseen – ja ainakin osin 

onnistuen. Projektien valinnalla tähdättiin riippuvuussuhteen syntymisen minimointiin ja ope-

raation päättymismahdollisuuden säilyttämiseen. Tarinan perusteella suomalainen komentaja 

(ja CIMIC-päällikkö) vaikuttaa pyrkineen Naton kannalta hyvin edulliseen loppuasetelmaan 

jo operaation alkumetreillä, yli kymmenen vuotta sitten.  

 

Keskiosaltaan tarina Naton CIMIC-toiminnasta ei eroa juurikaan alkuosastaan. Yhteydenpito 

näyttelee edelleen toiminnan pääosaa ja sillä pyritään mahdollistamaan ja ylläpitämään eri 

toimijoiden välistä koordinointia. Tarinaan liittyvät CIMIC-projektit, joiden rahoitus tulee 

Naton ulkopuolelta. Tarina edellyttää kaikilta eri kansallisuuksien sotilaskontingenttien teke-

miltä projekteilta sitä, että ne aina ja kaikkialla tukisivat Naton operatiivista toimintaa. Tari-

nassa kuvataan myös, miten mahdollisten CIMIC-projektien olisi suuntauduttava turhien pääl-

lekkäisyyksien ja roolien sekoittumisen uhan vuoksi sinne, missä siviilitoimijat eivät vielä 

pysty toimimaan. 

 

Tarina muita ystävällisemmistä sotilaista korostaa keskiosassaan sitä, kuinka huonosti projek-

tikeskeinen CIMIC-toiminta tuki operatiivista toimintaa. Suomalainen CIMIC-toiminta ajau-

tuu projektitoimintansa johdosta syöksykierteeseen, jonka pohjakosketus tapahtuu vasta kon-

tingentin päättäessä toimintansa Kabulissa. Tarinassa korostuu lisäksi suomalaisten myöhem-

pi yritys kytkeä CIMIC-toimintaa paremmin operatiiviseen toimintaan sekä toiminnan muut-

tuminen reaktiiviseksi toimintaympäristön muututtua. Tarinan keskiosan mukaan CIMIC-

toiminnalla on liittymäpintansa COIN-operaatioihin, mutta sen vaikutus on varsin vähäinen.  

 

Keskiosaltaan komentajien tarina eroaa muista tarinoista selvästi. Yhteydenpito ei näy 

oikeastaan mitenkään ja tarinasta käy ilmi, että viimeistään turvallisuustilanteen hei-

kennyttyä kesällä 2009, ei eri toimijoita kyetty kokoamaan yhteen todellisiksi kokonai-

suuksiksi kuin muutamin poikkeuksin. Tehtyjen projektien avulla saatettiin parantaa 

jonkin verran omasuojaa ja saada tietoakin, mutta tosiasiallista vaikuttavuutta ei pys-

tytty mittaamaan. Lisäksi tarinan perusteella vaikuttaa selvältä, että eri toimijoiden ta-

voitteet olivat kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategian syntyhetkellä kovin epäyh-
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tenäisiä niin suomalaisten ja ruotsalaisten kuin sotilas- ja siviilitoimijoidenkin kesken. 

Komentajien tarinasta erottuu myös se, että kansallisten ja Naton tavoitteiden ristipaineessa 

oleva suomalainen komentaja pyrki ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin projekteihin 

liittyvillä päätöksillään huomioimaan ruotsalais-suomalaisen sotilasjoukon toiminnan tukemi-

sen Naton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteivätkö 

rahoittajien tavoitteet olisi samalla toteutuneet. 

 

Loppuosassaan tarina Naton CIMIC-toiminnasta kertoo hyvin johdonmukaisesta pyrkimyk-

sestä sotilasjoukon vetäytymiseen ja sotilasoperaation päättämiseen. Tarina kertoo yhteyden-

pidon säilyttämisestä ja vähitellen tapahtuvasta toimintojen siirtämisestä muille toimijoille. 

Sotilaiden poistuminen pakottaa siviiliympäristön tulemaan toimeen ilman sotilasjoukkoa.  

 

Tarina muita ystävällisemmistä sotilaista ei loppuosassaan kerro yhteydenpidosta eikä transi-

ton valmistelustakaan. Sen sijaan se kertoo paikallisia vain heikosti kiinnostavista, yhä pite-

nevistä lyhytkestoisista projekteista sekä CIMIC-toiminnan keskittymisestä taas ainoastaan 

projekteihin. Projektien tavoitteilla näyttäisi tarinan ja sen lähdeaineiston perusteella olleen 

varsin marginaalisesti tekemistä suoranaisten sotilaallisten tavoitteiden kanssa. Näin ollen 

CIMIC-toiminnan voi katsoa tukeneen siviiliympäristöä, ei niinkään sotilasjoukkoa. Kalpean 

poikkeuksen muodostaa vuonna 2009 annettu humanitaarinen hätäapu, joka ei määritelmän 

mukaan ole CIMIC-toimintaa, mutta näyttää aiheuttaneen useita vuosia kestäneen positiivisen 

vaikutuksen suhtautumisessa suomalaisiin. 

 

Loppuosaltaan komentajien tarina eroaa muista tarinoista asettuen jonnekin näiden vä-

limaastoon. Komentajien tarinan mukaan CIMIC-toiminta muuttui COIN-strategiaa 

yhä järjestelmällisemmin mukailevaksi toiminnaksi, jossa turvallisuuteen ja kehittämi-

seen liittyvät toimenpiteet pyritään tekemään käsi kädessä. Turvallisuuden kehittymistä 

hidastavia esteitä poistettiin ja yhteiskunta pyrittiin sitouttamaan omaan kehittämiseensä. CI-

MIC-toimintaa käytettiin väestön sitouttamisessa sekä porkkanana että keppinä. Komentajien 

tarinaa lukiessa herää kuitenkin ajatus, ettei ISAF-operaatio ollut vuoden 2012 lopussa 

sellaisessa vaiheessa, jonka CIMIC-toiminnan ohjeistuksesta kertovan tarinan lopusta 

saa. Eri toimijoiden tavoitteet eivät edelleenkään yhtyneet eivätkä askelmerkit operaati-

on loppua kohden olleet ainakaan komentajan näkökulmasta selvät. Koska ISAF-

operaatio lähestyi sotilaalliselta kannalta vuonna 2012 jo loppuaan (eli vastuunvaihtoa), tari-

noiden eron voi katsoa olevan merkitykseltään suuri. 
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Alakysymysten vastausten avulla vastataan lopulta tutkimuksen pääkysymykseen, eli millais-

ta suomalainen CIMIC-toiminta on ollut Afganistanissa? Koska tutkimuksen kohteena ollut 

ilmiö on niin monitahoinen, voisi pääkysymykseen teoriassa vastata lukemattomin eri tavoin. 

Todellisia vastausvaihtoehtoja rajaavat kuitenkin tutkimuksen alussa valitut näkökulma ja ra-

jaukset. Kun suomalaista CIMIC-toimintaa tarkastellaan näkökulman ja rajauksien valossa, 

on suomalaisen CIMIC-toiminnan luonnehdinta havainnollista esittää kokonaisuuden eri osa-

alueiden painottumisen avulla. 

 

Tässä yhteydessä suomalaista CIMIC-toimintaa tarkastellaan kolmesta ydintoiminnosta koos-

tuvana kokonaisuutena, jonka osien summa on kaikkina aikoina ollut 100 prosenttia. CIMIC-

toiminnan luonteen muuttumista ajan funktiona kuvataan ydintoimintojen keskinäisen painot-

tumisen avulla. Kuvassa 4 esitetään kaiken lähdemateriaalin perusteella voimakkaasti yleistet-

ty ja viitteellinen kuvaus siitä, millainen ydintoimintojen keskinäinen painottuminen suoma-

laisen CIMIC-toiminnan toteutuksessa on vuosina 2002–2012 ollut, eli millaista suomalainen 

CIMIC-toiminta on ollut Afganistanissa.   

 

 

Kuva 4: CIMIC-toiminnan ydintoimintojen painottuminen suomalaisen CIMIC-

toiminnan toteutuksessa Afganistanissa 2002–2012 
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Kuvaa tarkasteltaessa on pantava merkille, että siinä huomioidaan ainoastaan ydintoimintojen 

painotus kullakin ajanhetkellä. Kuvassa ei siis verrata eri ydintoimintojen painotusta eri vuo-

sina. Näin ollen, vaikka esimerkiksi vuonna 2002 tuki siviiliympäristölle näyttää saavan suh-

teellisesti pienemmän osuuden kuin vaikkapa vuonna 2005, on tuki siviiliympäristölle voinut 

absoluuttisesti mitattuna olla kuitenkin suurempaa. Seuraavissa kappaleissa tulkitaan kuvaa 4. 

 

Suomalainen CIMIC-toiminta keskittyi operaation alussa yhteydenpitoon. Erittäin vahvan yh-

teydenpidon avulla saatiin merkittävästi tukea sotilasjoukolle yhteiskuntaa koskevan tiedon 

muodossa. CIMIC-toiminnan koordinointikeskus toimi yhteydenpidon keskeisimpänä toimi-

jana. Vaikka siviiliympäristökin sai tutkimuksen mukaan tukea yhteydenpitovoittoisesta toi-

minnasta, sen suhteellinen osuus CIMIC-toiminnasta oli kuitenkin pienin. 

 

Suomalaisen CIMIC-toiminnan toteutus ydintoimintojen keskinäisen painottumisen suhteen 

muuttui käytännössä samalla hetkellä, kun suomalaiselle joukolle alettiin ohjata enenevissä 

määrin pienhankkeisiin tarkoitettuja määrärahoja. Määrärahojen myötä projektien määrä 

kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Projektien määrän kasvaessa tuki siviiliympäristölle kasvoi 

sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Samalla yhteydenpidon osuus väheni koordinointikes-

kuksen lakkauttamisen vaikutuksesta absoluuttisesti ja projekteihin käytetyn ajan kasvun myö-

tävaikutuksesta suhteellisesti. Yhteydenpidon osuuden pienentyessä tuki sotilasjoukolle väheni 

selvästi. Alle kaksi vuotta operaation alkamisesta – Naton ottaessa operaation johtovastuun – 

sotilasjoukon suomalaisten johtamasta CIMIC-toiminnasta saama tuki oli niin matalalla tasol-

la, että tukea voi pitää kyseenalaisena. Suomalainen CIMIC-toiminta säilyi alun jälkeen pro-

jektikeskeisenä koko sen ajan, kun suomalaisten pääjoukko palveli Kabulissa. 

 

Koska ydintoimintojen keskinäinen suhde muuttui Kabulissa toimimisen kestäessä sotilastoi-

mintaa tukevasta lähes ainoastaan siviiliympäristöä tukevaan suuntaan, voidaan hyvällä syyllä 

olettaa, että ydintoimintojen suhde tasapainottui ainakin hetkeksi suomalaisten toiminnan pai-

nopisteen siirryttyä uudelle alueelle, Pohjois-Afganistaniin. Näin ajatellen suomalainen CI-

MIC-toiminta keskittyi ainakin väliaikaisesti muutamaa edeltävää vuotta enemmän yhteyden-

pitoon tai vähintään yhteyden muodostamiseen uusiin yhteistoimintaosapuoliin. Tällä kertaa 

yhteydenpito ei kuitenkaan voinut olla samanlaista pioneerityötä kuin aikanaan Kabulissa, 

koska ISAF-operaatio oli toiminut Pohjois-Afganistanissa jo pitkään ennen suomalaisten pää-

joukon siirtymistä alueelle. Yhteydenpidon myötä CIMIC-toiminta tuotti taas siviiliyhteiskun-

taa koskevaa tietoa – eli tukea sotilasjoukolle. Viimeistään vuoden 2008 aikana CIMIC-
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toiminnan tuki siviiliympäristölle (käytännössä siviiliympäristöä palvelevat projektit) kasvoi 

ainakin suhteellisena osuutena ja sen myötä muiden ydintoimintojen osuudet pienenivät. 

 

Vuoden 2009 alussa CIMIC-toiminta ei enää tukenut sotilasoperaatiota optimaalisesti. Tästä 

johtuen CIMIC-toimialan henkilöstön käyttöperiaatetta muutettiin siten, että he olivat yhä 

suuremman osan ajastaan kentällä. Tämän myötä yhteydenpidon osuuden voidaan katsoa kas-

vaneen selvästi. Saman vuonna alkanut operatiivisen tilanteen heikkeneminen johti siihen, 

ettei projekteja pystytty toteuttamaan kaikkialla. Näistä rajoitteista johtuen merkittävä osa 

CIMIC-toiminnasta oli taas yhteydenpitoa, eli siviiliyhteiskuntaa koskevan tiedon keräämistä 

ja sen myötä tukea sotilasjoukolle. Tuki siviiliympäristölle pieneni absoluuttisesti ja suhteelli-

sesti. 

 

Vuoteen 2011 mennessä tilanne oli taas muuttunut. Suomalaista CIMIC-toimintaa tehtiin läh-

demateriaalin perusteella sanalla sanoen projektihakuisesti. Projekteilla pyrittiin tukemaan si-

viiliympäristöä. Projekteja tehtiin, vaikkei paikallisten innokkuus niiden toteuttamiseen aina 

näytellytkään kovin merkittävää roolia. Siviiliympäristön kasvaneen tukemisen myötä muiden 

ydintoimintojen suhteelliset osuudet luonnollisesti pienenivät. 

 

Vaikuttaa siltä, että vuonna 2012 tapahtui vielä yksi käänne suomalaisen CIMIC-toiminnan 

kehityskulussa. CIMIC-toiminta liitettiin hyvinkin konkreettisesti osaksi COIN-strategiaa 

mukailevia operaatioita. CIMIC-toiminta oli järjestelmällistä operaatioihin liittynyttä yhtey-

denpitoa, joka tuotti tietoa siviilitilanteesta, siis tukea sotilasjoukolle. Erilaisten projektien te-

keminen liittyi operaatioihin ja niitä käytettiin yhteiskunnan suuntaan porkkanana sen suh-

teen, että alue pysyisi rauhallisena. 

 

Suomalaisen CIMIC-toiminnan mennyttä vuosikymmentä ISAF-operaatiossa kokonaisuutena 

tarkastellessa neljä asiaa vaikuttaa selvältä. Ensinnäkin näyttää siltä, että CIMIC-toiminta to-

della on komentajakeskeistä, kuten jo aiemmat tutkijat ovat todenneet. Komentajien kädenjäl-

ki näkyy selvästi siinä, millaiseksi CIMIC-toiminta on eri aikoina muodostunut. On luonnolli-

sesti selvää, että komentajien vaikutuksen lisäksi esimerkiksi operatiivinen tilanne on vaikut-

tanut merkittävästi kulloiseenkin CIMIC-toimintaan. 

 

Toisekseen, CIMIC-toiminnan ydintoimintojen välinen painotus vaihtelee selvästi eri aikoina. 

Hetket, jolloin suomalaisessa CIMIC-toiminnassa on keskitytty yhteydenpitoon ja jolloin sen 

toteutus on eniten muistuttanut alkuperäistä määritelmäänsä – sotilasoperaation tavoitteiden 
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tukemista – eivät sen sijaan muodosta niin selvää kaavaa. Näitä hetkiä näyttää olleen operatii-

visen tilanteen kannalta sekavassa mutta ratkaisevassa alkuvaiheessa, heti operatiivisen toi-

minnan selvän aktivoitumisen jälkeen sekä COIN-strategian mukaisen toimintatapamallin lo-

pullisesti jalkauduttua. Lisäksi kansallisen toiminnan painopisteen siirryttyä Pohjois-

Afganistaniin koettiin todennäköisesti jonkinlainen hetkellinen operatiivista toimintaa tuke-

neen CIMIC-toiminnan aikakausi. Päinvastaisen painotuksen hetket osuvat pääsääntöisesti 

operatiivisesti seesteisempiin aikoihin. Kymmenen vuoden ajanjaksoa tarkastellen suomalais-

ta CIMIC-toimintaa voidaan painottumisensa suhteen kuvata vain heikosti Naton CIMIC-

toiminnan ohjeistusta noudattavaksi. Tämän johdosta voidaan todeta, ettei CIMIC-toiminta 

ole tukenut sotilaskomentajaa omassa tehtävässään optimaalisesti. 

 

Edellisen johdosta (kolmanneksi) vaikuttaa siltä, että alkuvaiheen jälkeen yhteydenpito on 

jäänyt käytännössä pääosin vanhojen kontaktien välttämättömäksi ylläpitämiseksi, lähes sivu-

juonteeksi. Tuki omalle joukolle on pyritty saamaan aikaan välillisin keinoin. Usein tukea 

omalle joukolle on tavoiteltu tukemalla siviiliympäristöä ja odottamalla, että siviiliympäristön 

saama tuki heijastuisi positiivisempana turvallisuustilanteena ja näin tukisi sotilasjoukkoa. Se, 

miten hyvin tässä on onnistuttu, jää näyttämättä toteen. 

 

Neljänneksi vaikuttaa selvältä, että ulkopuolisella rahoituksella toteutettuihin projekteihin 

keskittyminen tai keskittymättömyys näyttelee merkittävää roolia siinä, miten ydintoiminnot 

ovat kulloinkin painottuneet. Projektit ovat olleet suurimman osan tarkastelujaksoa lähes sy-

nonyymi tuesta siviiliympäristölle. Minkään muunlaista tukea on käytetty operaation alun jäl-

keen erittäin säästeliäästi. Mitä vähemmän eri aikoina (syistä riippumatta) on keskitytty pro-

jekteihin, sitä suurempi osuus CIMIC-toiminnasta näyttää painottuneen yhteydenpitoon – 

ympäröivän siviiliyhteiskunnan tilanteen selvittämiseen – ja edelleen tukeen sotilasjoukolle.  

 

Kun tarkastellaan tutkimusongelmaa, eli millaiseksi kokonaiskuva suomalaisesta CIMIC-

toiminnasta johtamisen apuvälineenä Afganistanissa muodostuu, on suomalaista CIMIC-

toimintaa kenties havainnollisinta peilata tutkimuksen ensimmäisessä luvussa lyhyesti kuvat-

tuun johtamisen nelikenttään. Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa todettiin, että ”sotilasjoh-

tamisen teorian mukaan kriisinhallinnan toimintaympäristössä organisaatiokulttuurilla ja or-

ganisaatiorakenteella on suurempi merkitys johtamisen prosessille kuin johtajuudella tai joh-

tamisella.” Tutkimustulosten valossa teoria vaikuttaa todenmukaiselta, mutta se, miten suo-

malainen CIMIC-toiminta on tukenut johtamista, näkyy tavalla tai toisella nelikentän kaikissa 

osissa. 
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Organisaatiorakenteen (organizational structure) merkityksestä johtamisen prosessiin kertoo 

esimerkiksi se, että suomalaisen CIMIC-toiminnan toteutukseen Afganistanissa on kaikkina 

aikoina vaikuttanut voimakkaasti suomalaisten asema ISAF-operaation organisaatiossa. CI-

MIC-toiminnan näkökulmasta suomalaisen joukon asema on vuosikymmenessä hiipunut so-

tanäyttämötason CIMIC-toiminnan johtamisesta ruotsalaisten johtaman joukon osana toteutet-

tuun taktisen tason toimintaan. Organisaatiorakenteen vaikutus johtamisprosessiin on jopa 

kasvanut entisestään, koska alun puhtaasti sotilaallisen kriisinhallintavaiheen jälkeen myös 

kansalliset siviilikriisinhallinnan toimijat ovat astuneet mukaan kuvaan. Ruotsalais-

suomalaisen siviileistä ja sotilaista koostuvan joukon johtosuhteet eivät kuitenkaan vaikuta 

niin selviltä, kuin mitä ne kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vallitessa parhaimmillaan voisi-

vat olla. Monisäikeinen organisaatiorakenne on vaikuttanut johtamisen prosessiin heikentä-

västi. 

 

Organisaatiokulttuurin (organizational culture) merkitys suomalaisen CIMIC-toiminnan to-

teutuksessa näkyy erityisesti siinä, miten jähmeästi toiminta on muutoin kuin tilanteen pakos-

ta muuttunut. Alkuvaiheessa CIMIC-toiminta muotoutui komentajansa näköiseksi, mutta vuo-

sien 2003–2006 se taas vaikuttaa olleen komentajasta riippumatta jokseenkin samanlaista. 

Toiminta-alueen muuttuminen, luonnonmullistukset sekä turvallisuustilanteen heikkeneminen 

ovat pakottaneet muuttamaan toimintaa, samoin pienellä varauksella kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan strategia. Oleellisin todiste jähmeydestä on se, että sekä kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan että COIN-strategian jalkautuminen on vienyt useita vuosia. Ainakaan vielä 

vuonna 2012 sotilaiden ja siviilien roolit eivät vaikuttaneet täysin selviltä vaan ne kantoivat 

mukanaan operaation alussa muodostunutta taakkaa siitä, että sotilaat liittyvät kaikkeen toi-

mintaan. Afganistanissa toteutetussa CIMIC-toiminnassa näkyy aikaisempien kriisinhallinta-

operaatioiden, erityisesti Balkanin, perintö. 

 

Johtaminen (management) näkyy esimerkiksi komentajien CIMIC-toiminnan organisoimisena 

ja tavoitteellisuutena. CIMIC-toiminnan lyhemmän tähtäimen tavoitteiden lisäksi komentajat 

ovat pyrkineet myös operaation lopulliseen päämäärään, operaation päättymiseen. Johtaminen 

on ilmennyt myös CIMIC-toiminnan suunnitelmien hyväksymiseen liittyvänä päätöksenteko-

na, johon on erityisesti rahoituksen osalta sekoittunut suomalaisen organisaatiorakenteen vai-

kutus.  
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Johtajuus (leadership) näkyy monin paikoin siinä, miten vahvasti suomalaiset johtajat ovat 

CIMIC-toimintaan sitoutuneet. Sitoutumisen malliesimerkkinä oli haastateltu suomalainen 

CIMIC-päällikkö, joka vielä kolme vuotta tapahtumien jälkeenkin silmin nähden ärsyyntyi 

muistellessaan sitä, ettei toiminnalla johtanut hänen mielestään aina riittäviin tuloksiin. Johta-

juus näkyy myös siinä, miten suomalaiset komentajat ovat vuodesta 2003 alkaen luovineet 

Naton ohjeistuksen ja tavoitteiden sekä ulkopuolisten rahoittajien vaatimusten ristipaineessa. 

Monikulttuurisessa ISAF-operaatiossa Afganistanissa johtajuus on näyttäytynyt kaikkina ai-

koina selvästi myös siinä, miten suomalaiset komentajat ovat onnistuneet sovittamaan yhteen 

– joskus paremmin ja joskus huonommin – oman joukkonsa ja muiden toimijoiden toimintaa 

kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan nimissä.  

 

”… nothing clears up a case so much as stating it to another person...”
276

 

 

5.2 Muut johtopäätökset 

 

"’Is there any other point to which you would wish to draw my attention?’ 

’To the curious incident of the dog in the night-time.’ 

’The dog did nothing in the night-time.’ 

’That was the curious incident’, remarked Sherlock Holmes."
 277

 

 

Tutkimuksen lähdemateriaalin perusteella on mahdollista päätyä myös toisenlaisiin johtopää-

töksiin kuin mitä edellisessä alaluvussa tutkimuskysymysten vastauksina esitettiin. Tässä ala-

luvussa käsitellään muutamia tarinoista johdettavia vaihtoehtoisia johtopäätöksiä sekä joitakin 

sellaisia keskeisiä tutkimuksen sivutuotteena selvinneitä aiheeseen liittyviä seikkoja, jotka on 

syytä tuoda tutkimustuloksien reliabiliteettia ja validiteettia arvioitaessa esiin.  

 

Tarinaa Naton CIMIC-toiminnasta ja sen lähdemateriaalia arvioitaessa on huomioitava, että 

Naton CIMIC-toiminnan doktriini on muuttunut jonkin verran ISAF-operaation kestäessä. 

Miten ohjeistuksen muuttuminen vaikuttaa komentajien ja Naton CIMIC-toiminnasta kerto-

van tarinan vertailuun ja tulkintaan, vai vaikuttaako mitenkään? Doktriini on muuttunut aikai-

sempaa laajemmaksi ja vaativammaksi korostaen esimerkiksi sotilaiden voimakkaampaa va-

                                                 

276
 Doyle, Arthur Conan, Sir: The Adventure of Silver Blaze: The Original Illustrated ’STRAND’. Sherlock 

Holmes. The Complete Facsimile Edition. Wordsworth Editions Ltd, Cumberland House, Crib Street, Ware, 

Hertfordshire SG12 9ET. 1996, s. 292. 

277
 Sama, s. 291. 
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rautumista siviilitoimijoiden tehtävien toteuttamiseen, projektien tekemisen harkitsemista ai-

na, kun siviilikumppanit eivät pysty siviiliyhteiskunnan tarpeita toteuttamaan sekä kansallis-

ten CIMIC-elementtien toimimista Naton ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Varautumisen ja harkitsemisen osalta suomalainen CIMIC-toiminta vaikuttaa noudattaneen 

uutta doktriinia erittäin hyvin, itse asiassa jo vuosia ennen sen julkaisemista, eikä toiminta ole 

varsinkaan Kabulissa olon aikana jäänyt pelkän varautumisen ja harkitsemisen asteelle. Vuo-

sina 2002–2011 voimassa ollut doktriini, joka ei kehota edes harkitsemaan projekteja, muis-

tuttaa suomalaista toimintaa näiltä osin heikommin. Näiltä osin vaikuttaa, että suomalainen 

vanhan (voimassa olleen) ohjeistuksen mukaista linjaa vahvemmin projekteihin suuntautunut 

CIMIC-toiminta on ollut edelläkävijän asemassa; se on ollut enemmän uuden doktriinin kal-

taista jo ennen kuin ISAF-operaation kokemusten myötä syntynyt Naton kokonaisvaltainen 

kriisinhallinta (Comprehensive Approach) ja sen seurauksena Naton CIMIC-ohjeistukseen 

tulleet päivitykset näkivät päivänvalon. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella on vaikeampaa esittää arviota siitä, miten uuden doktriinin 

vaatimus kansallisten CIMIC-elementtien toimimiseksi Naton ohjeistuksen mukaisesti on 

vaikuttanut suomalaiseen toteutukseen. Lähdemateriaalin perusteella vaikutus voidaan arvioi-

da vähäiseksi, mutta käytännössä vaikutuksen todellinen arviointi jää tulevien tutkimusten 

pulmaksi. Kokonaisuutena doktriinin muuttumisen merkityksen voi katsoa tehtyjen tulkinto-

jen osalta varsin vähäiseksi. Tutkimuksen tässä vaiheessa vaikuttaa, että COIN-strategia, joka 

oli tässä tutkimuksessa lähinnä lisämauste, on vaikuttanut CIMIC-toiminnan toteutukseen 

ajoittain enemmän kuin vaikkapa doktriini. 

 

Tarinassa muita ystävällisemmistä sotilaista ja sen lähdemateriaalissa oleellisinta oli lähde-

materiaalin vahva heterogeenisyys: aineistoryhmä sisälsi laadukkaita, toisistaan poikkeavia 

artikkeleita, aikaisemman pitävään aineistoon nojaavan tutkimuksen sekä ulkomaalaisille 

CIMIC-toiminnan asiantuntijoille suunnatun kyselyn ja CIMIC-toimintaa havainnoineiden 

suomalaisten haastatteluiden tuloksia. Juuri heterogeenisyydestään johtuen lähdeaineiston ole-

tettiin kattavan ilmiön koko toimintakentän. Aineiston heterogeenisyydestä huolimatta kerto-

mukset suomalaisten toteuttamasta CIMIC-toiminnasta vuosina 2002–2012 näyttivät lähes 

kaikista lähteistä tarkasteltuna ennen kaikkea pyyteettömältä, humanitaariselta toiminnalta. 

Käsitys ei varsinaisesti muuttunut, vaikka asiaa tarkasteltiin operatiivisessa tehtävässä paikan 

päällä olleen sotilaan näkökulmasta. Mistä tämä saattoi johtua? Keskeisimmät selitykset – 

jotka eivät ole toisiaan poissulkevia – liittyvät Afganistanin vaikeaan turvallisuustilanteeseen, 
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suomalaisen kriisinhallinnan toimijoiden roolitukseen sekä suomalaisen CIMIC-toiminnan 

ohjeistamattomuuteen.  

 

Afganistanin heikko turvallisuustilanne on selvästi vaikeuttanut kaikkien toimijoiden, niin so-

tilaiden kuin siviilienkin, toimintaa. Afganistanissa on koko operaation ajan ollut alueita, joil-

la eri toimijoiden turvallisuutta ei voida taata. Yleisesti heikko turvallisuustilanne on todennä-

köisesti myötävaikuttanut siihen, että sotilasjoukko on tehnyt paikallisten elinolosuhteisiin 

liittyviä projekteja vielä kymmenen vuotta operaation alkamisen jälkeenkin. Toisaalta heikko 

turvallisuustilanne tarkoittaa myös, että sotilaiden olisi ehkä pitänyt panostaa enemmän 

omaan ydintoimintaansa, turvallisen toimintaympäristön aikaansaamiseen, jotta humanitaari-

seen toimintaan ja kehitysyhteistyöhön keskittyneet toimijat olisivat päässeet paremmin toi-

mimaan koko laajuudessaan. Lisäksi joidenkin asiantuntijoiden mukaan sotilaiden tekemät 

projektit ovat jopa hidastaneet paikallisen yhteiskunnan omille jaloilleen pääsemistä. 

 

Suomalaiseen kriisinhallintaan Afganistanissa on tutkimuksen perusteella kuulunut se, ettei-

vät eri toimijoiden roolit ole riittävän selkeitä. Tutkittavaa ilmiötä eri suunnista lähestyvän 

materiaalin perusteella on selvää, että kestäviä tuloksia saavuttaakseen kriisinhallintaan osal-

listuvilla toimijoilla on syytä olla konkreettinen yhteinen tavoite ja siihen sidottu toimiva roo-

lijako. Operaation alkuvaiheessa kansallisia siviilikriisinhallinnan toimijoita ei ollut, joka on 

osaltaan kasvattanut sotilaiden roolia kokonaisuudessa. Siltikin ISAF-operaation alkuvaiheen 

osalta on syytä kysyä, että jos sotilaat vastasivat sekä turvallisesta toimintaympäristöstä että 

alueen elinolosuhteiden kehitykseen liittyvästä kenttätyöstä, mitä lopulta jäi siviilitoimijoille? 

Julkisen materiaalin sekä aikaisemman tutkimuksen perusteella operaation alkuvuosien rooli-

jaon osalta voi päätellä vain, että sotilaat ovat käytännössä tehneet kaiken ja siviilitoimijat 

ovat rahoittaneet toiminnan kotimaasta käsin. Tällöin suomalainen kriisinhallintajoukko on 

toiminut suomalaisen rahoituksen perillemenon välineenä. Ulkomaisten asiantuntijoiden arvio 

tukee tätä johtopäätöstä, vaikkakin on huomioitava, että arvio kohdistuu käytännössä ainoas-

taan vuosiin 2002–2006.  

 

Roolijaon epäselvyyden tekee vaikeammin ymmärrettäväksi se, etteivät roolit ole selvinneet 

myöhemmissäkään vaiheissa kokonaan. Tämä näkyy esimerkiksi Naton ohjeistuksen mukais-

ten CIMIC-projektien ja ulkoasiainministeriön pienhankkeiden tavoitteiden kohtaamattomuu-

tena, joka on puolestaan johtanut jonkinlaiseen CIMIC-toiminnan hämärtymiseen jopa suo-

malaisten upseerien kesken. Samaan aikaan samassa esikunnassa palvelleiden upseerien haas-

tattelut kertovat erilaisista – jopa vastakkaisista – käsityksistä CIMIC-toiminnasta ja sen roo-
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lista operatiivisessa toiminnassa. Voimakkaasti yleistäen haastateltavien upseerien ajatukset 

CIMIC-toiminnan roolista vaihtelivat tiedustelutoiminnasta mihinkään liittymättömän itsetar-

koituksen kautta humanitaariseen hätäapuun ja edelleen COIN-strategian onnistumisen mah-

dollistamiseen. Käsitysten kirjo kertoo koulutustarpeesta ja siitä, että CIMIC:illä on pitkä 

matka kuljettavanaan saavuttaakseen tasavertaisen aseman esikunnan muiden toimintojen 

kanssa. 

 

Suomalaisen CIMIC-toiminnan ohjeistamattomuus näkyy niin julkisessa lähdemateriaalissa 

kuin aikaisemmassa tutkimuksessa sekä suomalaisten upseerien ja ulkomaalaisten asiantunti-

joiden vastauksissakin. Lähdemateriaalin perusteella saa kuvan, että suomalaista CIMIC-

toimintaa ovat ohjanneet ennen kaikkea kansallinen rahoitus kansallisine tavoitteineen sekä 

yleisesti ottaen eri toimijoiden halukkuus paikallisten ihmisten heikkojen elinolosuhteiden 

korjaamiseen. Suomalaisen CIMIC-toiminnan ohjeistamattomuus ei ole ainakaan myötävai-

kuttanut siihen, että suomalainen toteutus olisi vuosikymmenen aikana tukenut ISAF-

operaation operatiivista toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Kokonaisuutena muita ystävällisemmistä sotilaista kertovan tarinan lähdemateriaali mahdol-

listaa toki muunlaistenkin tulkintojen tekemisen, mutta käytännössä sitä leimaa humanitaari-

nen perusvire. On helppo sanoa, että tietenkin CIMIC-toiminnasta esitetään suurelle yleisölle 

koko kriisinhallinnan oikeutusta kansalaisten silmissä tukevia tarinoita, joissa sydäntä särke-

viä ihmiskohtaloita pelastetaan sotilaiden tekemillä projekteilla, mutta tässä lähdemateriaali-

ryhmässä kyse ei ollut ainoastaan kansalaisille suunnatusta propagandasta, koska paikalla ol-

leiden sotilaidenkin havainnot puhuvat ainakin osaltaan humanitaarisen perusvireen puolesta. 

 

Komentajien tarinassa jää mietityttämään ennen kaikkea kaksi asiaa, jotka liittyvät suoraan 

tai epäsuorasti operaation päättämiseen. Ensinnäkin komentajat kuvaavat kertomuksissaan eri 

tavoin ja sanoin sitä, miten CIMIC-toiminta täyttää muilta toimijoilta jäävän aukon. Huoles-

tuttavaa ISAF-operaation vastuunvaihdon sekä koko Afganistanin tulevaisuuden kannalta on, 

että tämä heijastuu kaikkien komentajien kertomuksista, myös viimeisimmästä. Minkään lo-

giikan mukaan ei ainakaan enää vuonna 2012 pitäisi olla sellaisia aukkoja, joita muilta toimi-

joilta jäisi sotilaille, koska operaation alasajo on jo alkanut ja sotilaat lähdössä pois. Tämän 

perusteella on vaikeaa tulla muihin kuin pessimistisiin tai vieläkin pessimistisempiin johto-

päätöksiin operaation päättymisen onnistumisesta. 
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Lähdemateriaalin perusteella herää aiheellinen kysymys myös suomalaisen CIMIC-toiminnan 

toteutuksen johdonmukaisuudesta. Käytetäänkö CIMIC-toimintaa Naton ohjeistuksen mukai-

sesti siellä, missä muut toimijat eivät turvallisuustilanteen johdosta voi toimia vai tutkimuk-

sessa eri paikoin kuvatun ”keppi ja porkkana” -teorian mukaisesti palkintona siitä, että turval-

lisuustilanne säilyy (tai on säilynyt) hyvänä? Jälkimmäinen ajatus sisältää epäjohdonmukai-

suuden ohjeistukseen nähden, sillä rauhallisemmilla alueilla voivat toimia muutkin toimijat, 

jolloin (ohjesäännön mukaisen) CIMIC-toiminnan pitäisi puolestaan painottua toisaalle – vai-

keammille alueille. Joka tapauksessa, ISAF-operaatiossa monin paikoin käytetty ”keppi ja 

porkkana” -teoria vaikuttaa lähdemateriaalin perusteella tehokkaalta toimintamallilta. Komen-

tajien kertoman mukaan niilläkin alueilla, joilla siviilikriisinhallinnan toimijat toimivat, on ti-

laa CIMIC-projekteille. Huonoin puoli molempien toimijoiden samalla alueella toimimisesta 

onkin kenties toimijoiden roolien hämärtyminen paikallisten silmissä. Mikäli siviilien ja soti-

laiden yhteistoimintaa tehtäisiin niin, että nämä toimisivat eri alueilla, operaatio saattaisi päät-

tyä ainakin sotilaiden osalta nopeammin.  

 

Suomalaisen CIMIC-doktriinin puutteen merkitystä ei voi yliarvioida. Tutkimuksen pe-

rusteella suomalaisten siviilien ja sotilaiden yhteistoimintaan liittyvien määritelmien käyttö-

kelpoisuus voidaan hyvin kyseenalaistaa. Kansallisen keskustelun mahdollistamiseksi joh-

donmukaisella tavalla CIMIC pitäisi tietenkin ensin määritellä. Määrittelytyön yhteydessä oli-

si aiheellista harkita tarkoin, onko todella välttämätöntä tehdä yksi, kaikkia organisaatioita 

koskeva ja yleispätevyyteen pyrkivä suomalainen määritelmä, vai voitaisiinko sittenkin käyt-

tää organisaatioiden itsensä laatimia määritelmiä sellaisinaan, suomentaa ne ristiriidattomasti 

ja noudattaa niitä täsmälleen. Lisäksi olisi mietittävä, pitäisikö tässä yhteydessä puhua CI-

MIC-toiminnasta, -toiminnosta vai kenties ainoastaan CIMIC:istä? Koska tämä tutkimus kä-

sittelee lähinnä Natoa ja koska sen CIMIC-toiminnassa on – tai ainakin pitäisi olla – kyse so-

tilasjoukon vakiintuneesta tavasta käsitellä siviilitoimijoiden suuntaan liittyviä yhteistoimin-

taa edellyttäviä asioitaan, voisi olla loogista puhua nimenomaan toiminnosta. Niin tai näin, 

linjakas toimintatapamalli on joka tapauksessa parempi kuin se, ettei oikein kukaan tiedä mis-

tä on kysymys. 

 

Selvintä olisi, että niin kauan kuin Suomi osallistuu (esimerkiksi) Naton johtamiin operaatioi-

hin, käytettäisiin toimintaa johtavan tason määritelmiä. Onhan kuitenkin niin, että pyytäes-

sään Suomea osallistumaan kriisinhallintaoperaatioon tietyllä suorituskyvyllä (esimerkiksi 

viestiyksiköllä), pyytäjä odottaa Suomen joko lähettävän pyydetyn joukon tai ilmoittavan pi-

dättyvänsä osallistumisesta. Olisi jotenkin absurdia, jos edellä mainitun esimerkin mukaisessa 
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tilanteessa Suomi suostuisi ensin pyyntöön, mutta lähettäisi alueelle sellaisen viestijoukon, 

joka ei toimisi samoilla säännöillä kuin tukea pyytänyt taho asiaa erikseen korostamatta var-

mastikin edellytti. CIMIC-toiminnon kohdalla näin kuitenkin tuntuu käyvän. Vaikka CI-

MIC:in perusidentiteetti on siviilien ja sotilaiden välisen harmaasävyisen alueen vaikutuksen 

johdosta ehkä häilyvämpi kuin monen muun toiminnon, on CIMIC kaiken ohjeistuksensa va-

lossa aina ollut nimenomaan sotilaskomentajan väline adaptoitua sotilasjoukon ympärille 

avautuvaan yhteiskuntaan, tässä tapauksessa Afganistaniin.  

 

Vaikka Suomella ei CIMIC-doktriinia olekaan, yksi sinänsä vähäpätöiseltä tuntuva yksityis-

kohta jää tämän tutkimuksen lähdeaineistosta soimaan korviin, nimittäin hyvän tekeminen. 

CIMIC-toiminnan uusi doktriini varoittaa ”feel good" factorista seuraavin sanoin: ”Sotilas-

resurssien sitominen vain siksi, että niitä on vapaina tai tehdäkseen jotain hyvää (’feel good’ 

factor) aiheuttavat vääriä käsityksiä sotilasoperaatiosta sekä paikallisesti että kansainvälises-

ti.” Tätä taustaa vasten on silmiinpistävää, että kaikki komentajat, suomalainen CIMIC-

päällikkö ja norjalainen CIMIC-asiantuntija puhuivat nimenomaan hyvän tekemisestä. Ker-

tomusten erona oli, että norjalainen asiantuntija mainitsi hyvän tekemisen mennyttä kuvaten 

ja käytännössä halveksuvasti ja kun taas suomalaiset upseerit jokseenkin toteavaan sävyyn ja 

neutraalisti. Tämän perusteella on mahdollista tehdä sellainenkin johtopäätös, että suomalai-

nen CIMIC-toiminta on pyrkinyt varsin järjestelmällisesti hyvän tekemiseen, vaikkei kirjallis-

ta doktriinia olekaan eikä CIMIC ole synonyymi sanalle hyväntekeväisyys. 

 

CIMIC-toiminnan tulevaisuudesta voidaan tutkimustyön tulosten perusteella esittää joita-

kin varovaisia arvioita. Arvioissa korostuvat kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan, sotilasjoukon 

johtamisen sekä suomalaisen CIMIC-toiminnan näkökulmat.  

 

Kyselyyn vastanneiden asiantuntijoiden mukaan CIMIC-toiminnan tarve ja luonne muuttuvat 

lähitulevaisuudessa. Tämä johtuu osin sekä kriisien monimutkaistumisesta, kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan kehittymisestä että siviilien ja sotilaiden roolien selkiyttämisen tarpeesta. 

Näyttäisi siltä, että CIMIC-toiminta on palaamassa juurilleen. Historiansa aikana CIMIC on, 

ehkä juuri siviilikriisinhallinnan toimijoiden puutteesta johtuen, muuttunut yhteydenpitoon 

keskittyvästä toiminnosta joksikin muuksi. Todennäköisesti sen alkuperäistä tarkoitusta kor-

vaamaan on perustettu erilaisia yhteydenpitokonsepteja, kuten esimerkiksi LMT-ryhmät 

(Liaison Monitoring Team, LMT) KFOR-operaatiossa Kosovossa. Juuri LMT-ryhmät ovat 

tutkijan kokemuksen mukaan keskittyneet yhteydenpitoon siviiliyhteiskunnan ja -toimijoiden 

suuntaan sekä arvioiden tekemisen siviilitilanteen kehittymisestä. Käsitystä jonkinlaisesta 
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ympyrän sulkeutumisesta tukee myös uusi doktriini, joka korostaa esimerkiksi juuri yhtey-

denpitoa, jonka piti olla jo aikaisemman ohjeistuksen voimassa ollessa toiminnan ytimessä 

mutta joka jäi ehkä paikoin sivuraiteelle. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan jalkautuminen tu-

lee tämän ajatuksen perusteella täyttämään sitä aukkoa, jota CIMIC-toiminta on muiden toi-

mijoiden puutteessa joutunut tilkitsemään. Näin kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan jalkautu-

misen voi ennustaa edistävän CIMIC-toiminnan vapautumista korpivaellukseltaan takaisin al-

kuperäiseen tehtäväänsä.  

 

Sotilaallisen kriisinhallintajoukon johtamisen näkökulmasta CIMIC-toiminnan tarve tulee to-

dennäköisesti korostumaan, vaikka kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategian jalkautumi-

nen toteutuessaan antaisikin paremmat lähtökohdat yhä monimutkaisempien kriisien ratkai-

semiseksi. CIMIC-toimintoa tullaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä tarvitsemaan aina-

kin operaation alkuvaiheessa, jolloin kaikki toimijat eivät vielä ole paikalla, turvallisuustilan-

teen suhteen hatarimmissa operaatioissa tai operaatioalueilla, joilla siviilikriisinhallinnan toi-

mijat eivät voi toimia, sekä sellaisissa pienehköissä kriisinhallintajoukoissa, joihin ei kuulu 

riittäviä siviilikriisinhallinnan komponentteja. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan jalkautumi-

sen ja sotilaallisen kriisinhallintajoukon johtamisen näkökulmista esitettyjen arvioiden perus-

teella voi päätyä johtopäätöksen, että lähitulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa sotilasjou-

kon (ja siten myös CIMIC:in) tehtävä kytkeytyy entistä vahvemmin sotilaiden ydinosaamisen 

– turvallisuuden tuottamisen – alueelle.  

 

Suomalaisen CIMIC-toiminnan tulevaisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi sen vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia peilaavan SWOT-analyysin (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threaths, SWOT) avulla. Suomalaisen CIMIC-toiminnan keskeisin vah-

vuus ja heikkous kytkeytyvät jonkinlaiseen perinteeseen. Suomalaisella CIMIC-toiminnalla 

on ollut historiansa ajan lähtökohtaisesti erinomaiset määrälliset henkilöstö- ja raharesurssit. 

Tämän voi olettaa jatkuvan entisellään. Heikkoudeksi voidaan katsoa eri toimijoiden toisiinsa 

yhtymättömät tavoitteet, jotka eivät vaikuta yhdistyneen paljoakaan kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan strategian jalkautumisprosessin aikana. Suomalaisen CIMIC-toiminnan keskeisin 

mahdollisuus lienee siinä, että sitä opitaan käyttämään Naton ohjeistuksen ja lisäksi esimer-

kiksi COIN-strategian hengessä. Suomalaisen ja yleisemminkin koko CIMIC-toiminnan uhka 

lienee siviili- ja sotilastoimijoiden roolien yhä syvenevä sekoittuminen. 
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5.3 Diskussio 

 

Tutkimustyön aihepiiri osoittautui aiheen konkreettisuuden sekä tutkijan aikaisemman koke-

mustaustan johdosta erittäin mielekkääksi ja antoisaksi. Käytännössä alusta alkaen tutkimus-

työ vei tutkijaa – ei päinvastoin. Tutkimuksen aikana tutkijan näkemys kriisinhallinnan koko-

naisuudesta muuttui ratkaisevalla tavalla, kokonaisvaltaisuuden eduksi. Eri toimijoiden väli-

nen kissanhännänveto on tarpeetonta eikä edesauta positiivisten tulosten syntymistä. On taval-

laan yhdentekevää, kuka kokonaistoimintaa johtaa. Oleellista lienee sen sijaan se, että kukin 

keskittyisi siihen, minkä parhaiten osaa. Kulloisenkin kriisialueen näkökulmasta tärkeintä on 

lopulta vain se, että oikein mitoitettu tuki saadaan oikeaan aikaan kriisialueelle. 

 

Tutkimustyön rajaukset olivat koko tutkimuksen tekemisen ajan käytännössä muuttumatto-

mia. Tutkimusta tehdessä vaikutti, että pitäytyminen ainoastaan Afganistaniin, suomalaisten 

toteuttamaan CIMIC-toimintaan ja kuluneisiin kymmeneen vuoteen oli oikea ratkaisu. Rajaus 

mahdollisti työn tekemisen tarpeettomien rönsyjen syntymättä. Johtosuhdetta (Nato) ja soti-

laallista kriisinhallintaa koskeneita rajauksia olisi sen sijaan voinut tarkentaa, jotta nimen-

omaan sotilaallisen toiminnan käsittely olisi ollut suoraviivaisempaa. Voimakkaampi rajaus 

olisi kuitenkin jättänyt kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan käsittelyn lapsipuolen asemaan, jota 

ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Toiminnan tasoa (taistelutekninen – strateginen) koskeva 

rajaus oli lopulta melko vähäisessä asemassa, koska se pikemminkin korosti joitakin havainto-

ja kuin varsinaisesti rajasi käsittelyä.  

 

Rajausten vuoksi esimerkiksi suomalaista pienhankkeiden rahoitusta ei käsitelty juuriaan 

myöten, vaikka sen vaikutus suomalaisen kriisinhallinnan toteuttamiseen näkyi monin paikoin 

tutkimuksen edetessä. Tätä perustellaan sillä, että tutkimuksessa pyrittiin ensisijaisesti ku-

vaamaan (mutta ei selittämään) suomalaista CIMIC-toimintaa Nato-johtoisessa ISAF-

operaatiossa. Mikäli rahoitusta olisi käsitelty laajemmin, olisi sotilaalliseen kriisinhallintaan 

liittyvästä rajauksesta pitänyt todennäköisesti tinkiä ja laajentaa käsittely kokonaan kokonais-

valtaisen kriisinhallinnan suuntaan. Tällainen käsittelyn laajentaminen olisi puolestaan toden-

näköisesti tehnyt mahdottomaksi kovin syvällisten tutkimustulosten saavuttamisen sotilaalli-

sen kriisinhallinnan tai oikeastaan miltään muultakaan alueelta. 

 

Tutkimuksen lähdemateriaalia voidaan arvioida eri tavoin. Naton CIMIC-toimintaa koskeva 

asiakirjahierarkia oli keskeinen osa tutkimusta, koska se oli käytännössä se peruskivi, johon 

tutkimusta tehdessä nojattiin. Aikaisempi CIMIC-toimintaa koskeva ja sotilaalliseen näkö-
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kulmaan painottuva suomalainen tutkimus oli melko vanhaa, mutta antoi hyvän lähtökohdan 

sille, miten suomalaista CIMIC-toimintaa voisi lähestyä. Muut, osin selvästi tuoreemmat tut-

kimukset, toivat tutkittavalle ilmiölle merkittävää lisävalaistusta yhdessä erilaisten asiaan liit-

tyvien värikkäiden artikkelien kanssa. Keskeisimmäksi lähdemateriaaliksi muodostui kuiten-

kin CIMIC-toimintaa eri aikoina ja eri tilanteissa tarkastelleet ihmiset.  

 

Inhimilliseen kokemukseen nojaavan tiedon tutkimuksellista luotettavuutta ja paikkansapitä-

vyyttä pitää myös arvioida. Kuten tutkimuksen alussa todettiin, narratiivisen tutkimuksen luo-

tettavuus liittyy vahvasti tutkimuksen lähdemateriaaliin. Koska inhimillinen kokemus oli kes-

keisin osa lähdemateriaalia, kyselyyn vastaajien ja haastateltujen valinnan merkitys kasvoi. 

Tutkijan onneksi ja tutkimuksen eduksi, jokainen pyydetty henkilö suostui osallistumaan tut-

kimuksen ja ainoastaan yksi halusi jäädä nimettömyytensä suojaan.  

 

Kyselyyn vastanneet asiantuntijat ovat toimineet käytännössä sekä koko uransa Naton CI-

MIC-toiminnan parissa kotimaissaan että palvelleet useissa eri kriisinhallintaoperaatioissa ja 

niissäkin nimenomaan CIMIC-tehtävissä. Lisäksi jokainen vastaaja on palvellut kriisinhallin-

tatehtävissään ainakin kerran nimenomaan Afganistanissa ja jokainen vastaaja on toiminut 

CIMIC-toiminnan opetustehtävissä sekä kotimaassaan että Suomessa. Tutkijan käsityksen 

mukaan on erittäin vaikea saada kokoon nimenomaisesti Nato-maiden edustajista koostuvaa 

asiantuntijajoukkoa, joka tuntisi suomalaisten Afganistanissa toteuttamaa CIMIC-toimintaa 

ainakaan merkittävästi paremmin. Tästä syystä vastaajia parhaiten kuvaava sana lienee uniik-

ki. Asiantuntijoiden lisäarvo liittyy ennen kaikkea ulkopuolisuuden avulla saavutettavaan tut-

kimuksen luotettavuuden kasvuun. 

 

Haastatellut suomalaiset esikuntaupseerit vastasivat taustaltaan hyvin heille asetettuja vaati-

muksia. Upseerikolmikko palveli kesällä 2009 samassa esikunnassa ja katseli CIMIC-

toimintaa omilta näköalapaikoiltaan. Matti Finnilä palveli tiedustelutoimiston johtotehtävissä 

(DACOS G2), Timo Ronkainen operatiivisen toimiston johtotehtävissä (DACOS G3) ja 

Sampsa Väntsi CIMIC-toimiston päällikkönä (ACOS G9). Suomalaisten upseereiden lisäarvo 

liittyy sekä CIMIC-toiminnan kuvaamiseen monipuolistaen asiantuntijoiden arviota että en-

nen kaikkea samaan aikaan (vuoteen 2009) liittyvien havaintojen kautta saavutettavaan tutki-

muksen luotettavuuden kasvuun.  
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Haastatellut komentajat vastasivat taustaltaan erinomaisesti heille asetettuja kriteereitä. Mauri 

Koskelan tehtävä ISAF-operaation alkuvaiheessa koko ISAF-operaation CIMIC-toimintaa oh-

jaavassa roolissa antoi vahvan lisäarvon suomalaisen CIMIC-toiminnan lähtölaukauksen taus-

toittamiseen. Ahti Kurvisen kriisinhallintapalvelus operatiivisen toiminnan kannalta erittäin 

haasteellisena aikana (kesällä 2009) mahdollisti sen tarkastelun, miten CIMIC toimi sodan 

kaltaisissa olosuhteissa sekä miten kokonaisvaltainen kriisinhallinta näyttäytyi syntyhetkel-

lään. Joni Lindemanin loppuvuonna 2012 päättynyt kriisinhallintapalvelus mahdollisti viimei-

simmän tiedon sisällyttämiseen tähän tutkimuksen sekä sen selvittämisen, miten kokonaisval-

taisen kriisinhallinnan jalkautuminen oli hänen palvelusaikansa päättymiseen mennessä eden-

nyt.  

 

Tutkimustulosten paikkansapitävyyttä lisää myös se, että haastateltavat kuvasivat CIMIC-

toimintaa toisistaan tietämättä jopa samoilla sanoilla. Esimerkiksi kaikki vuonna 2009 palvel-

leet haastateltavat – komentaja, CIMIC-päällikkö, apulaisoperaatiopäällikkö ja apulaistiedus-

telupäällikkö – puhuivat CIMIC-toimintaa kuvatessaan reagoimisesta. Jos jokainen haastatel-

tu käyttää samaa sanaa, on hyvin vaikeata tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että CI-

MIC-toiminta oli tuolloin luonteeltaan reagoivaa. 

 

Tutkimusmenetelmän valinta oli tutkijan näkökulmasta onnistunut. Menetelmän avulla pys-

tyttiin käsittelemään kaikkea lähdemateriaalia, purkamaan ja kokoamaan tarinoita ja samalla 

korostamaan inhimillisen kokemuksen merkitystä. Tarinoiden purkamisessa oleellista oli ta-

rinallisten elementtien muotoutuminen mutta niiden löytyminen vaati lähinnä kärsivällisyyttä. 

Tarinoiden kokoaminen oli sen sijaan hauskin osa koko tutkimuksen tekemistä mahdollistaen 

jopa jonkinlaista luovaa ajattelua. Narratiivinen tutkimusote toi opinnäytetyölle lisäksi jonkin 

verran elävyyttä. 

 

Kyselyyn osallistuneiden ja haastateltujen henkilöiden kautta saadun tiedon tekstiksi pukemi-

nen aiheutti yhden suurimmista haasteista tutkimuksen aikana. Opinnäytetyölle ominaisesti 

oli pyrittävä tiiviiseen esitysmuotoon ja toisaalta haluttiin säilyttää haastateltujen henkilöiden 

ääni, joka edellytti suorien lainausten käyttöä. Tämä puolestaan edellytti monin paikoin sekä 

parafraaseista että suorista lainauksista muodostuvien kappaleiden käyttöä, jolloin tekstin viit-

teistäminen oli usein vaikeaa ja edellytti melkoista tarkkuutta ja vaivannäköä. 
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Tarinaa Naton CIMIC-toiminnasta arvioitaessa on tietenkin huomioitava, että lähdemateriaali 

on ohjesääntökieltä, jolloin se ei tietenkään ollut erityisen tarinallista. CIMIC-toiminnan asia-

kirjahierarkiasta pystyi kuitenkin rakentamaan narratiivisen kokonaisuuden, tarinan. Ohjeis-

tuksessa toistuvista asiakokonaisuuksista voitiin luoda asiakategorioita kuvaavia löyhiä ta-

rinallisia elementtejä ja ohjeistuksen laajuus mahdollisti tarinallisten elementtien esittämista-

van arvioinnin. Näin ohjeistuksesta saatiin selville, mitä kerrotaan ja miten (tai miksi) asia 

kerrotaan. Elementeistä voitiin koota edelleen uusia tarinoita.  

 

Tarinaa muita ystävällisemmistä sotilaista arvioitaessa on mietittävä sitä, miten hyvin tarinan 

lähdeaineisto kuvasi CIMIC-toimintaan liittyen muita kuin komentajan tai ohjesäännön näkö-

kulmaa. Tutkijan pyrkimyksenä oli saavuttaa lähdeaineistolle täyden 360 asteen kattavuus, 

mutta luonnollisesti ilmiötä olisi voinut toisenlaisten rajausten vallitessa käsitellä myös sivii-

likriisinhallinnan näkökulmasta. Aineiston etsimisessä hyödynnettiin aikaisempien tutkimus-

ten lähdeluetteloita, CCOE:n (Cimic Centre Of Excellence) internetsivuja sekä internetin ha-

kutoimintoja ja valinnassa tutkijan aikaisempaa kokemusta. Tutkijan käsityksen mukaan valit-

tu lähdemateriaali mahdollisti erinomaisesti tutkimusotteeseen kuuluneen tarinallisuuden. 

 

Komentajien tarina rakentui ainoastaan kolmen komentajan varaan. Komentajien määrää olisi 

voinut lisätäkin, mutta tutkimustulosten valossa määrä vaikuttaa vähemmän oleelliselta kuin 

henkilöiden valinta. Komentajien kertomuksen juonellistumisen kannalta ratkaisevammassa 

asemassa oli ehkä erityisesti tarinan käännettä edustavan, siis keskimmäisen komentajan va-

linta. Toisenlaisella valinnalla tarinasta olisi toki tullut erilainen. Tässä kontekstissa toinen 

mahdollinen valinta olisi ehkä ollut komentaja, joka käynnisti suomalaisen CIMIC-toiminnan 

uudella alueella Pohjois-Afganistanissa. Tutkijan aikaisemman ISAF-operaatioon liittyvän 

kokemuksen perusteella vuonna 2009 alkanut operatiivisen tilanteen kiristyminen vaikutti 

kuitenkin painavammalta käännekohdalta ja näin saneli henkilövalinnan – ja lopulta komenta-

jien tarinan. 

 

Komentajien tarinan kohdalla on muistettava myös suomalaisten komentajien todellinen ase-

ma. Tässä tutkimuksessa haastateltujen suomalaisten kriisinhallintajoukon komentajien tehtä-

vä monikansallisessa sotilasjoukossa vaihteli ISAF-operaation esikunnan osastopäälliköstä 

ruotsalaisjohtoisen joukon apulaiskomentajuuteen. Yksikään suomalainen kriisinhallintajou-

kon komentaja ei ole ollut samalla monikansallisen operatiivisen joukon komentajana Afga-

nistanissa. Operatiivinen vastuu olisi voinut muuttaa suomalaisten komentajien toimintaa ja 

siten tarinaakin. 
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Tutkijan havaintojen mukaan tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä, tai pikemmin-

kin sen hedelmät, elävät ja kuolevat inhimillisen kokemuksen ainutkertaisuudessa. Ainutker-

taiset kokemukset sanelevat tarinan muodostumisen paperille ja tarinan merkityksen syntymi-

sen kuulijan tai lukijan päässä. Samalla ainutkertaisuus tekee tutkimustuloksista haavoittuvia. 

Ne eivät ole universaaleja totuuksia vaan ne ovat syntyneet sellaisten tilanteiden kautta, jotka 

eivät ehkä koskaan toistu. Tämä on ainutkertaisuuden kääntöpuoli. Tätä taustaa vasten tutki-

mustuloksia on syytä pitää väljinä kuvauksina suomalaisesta CIMIC-toiminnasta eri aikoina. 

 

Suomalaisen CIMIC-toiminnan kokonaisuutta olisi toki voitu arvioida muillakin kriteereillä 

kuin CIMIC-toiminnan ydintoiminnoilla, mutta ydintoiminnot kuvaavat sananmukaisesti CI-

MIC-toiminnan keskeisintä osaa, ydintä. Sitä, miten ydintoiminnot ovat absoluuttisesti toteu-

tuneet, oli liian vaikea näyttää toteen. Tämän vuoksi jouduttiin pitäytymään suhteellisessa tar-

kastelussa ja on mahdollista, että tarkastelutapa vaikuttaa lopputulokseen. Tulokset ovat silti 

näiltäkin osiltaan oikeansuuntaisia, koska resursseja on aina rajallisesti ja se, mitä panostetaan 

johonkin, on käytännössä jostain muusta pois. Näin ollen suhteellinen tarkastelu kertoo vää-

jäämättä ainakin sen, miten kulloinenkin panos on jakautunut. 

 

Tutkimusta voitaisiin jatkaa tästä eteenpäin ainakin kolmessa suunnassa laittamatta näitä kui-

tenkaan varsinaisesti tärkeysjärjestykseen. Yksi olennaiselta vaikuttava tutkimusalue saattaisi 

olla suomalaisen CIMIC-toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen. Vaikuttavuutta voisi arvioi-

da millä tahansa tasolla taistelutekniseltä tasolta strategiselle tasolle saakka. Alimmalla tasolla 

arviointi kohdistuisi kriisinhallintaoperaation kohdealueelle ja ylimmällä kotimaahan ulottu-

viin vaikutuksiin. Keskeistä tässä tutkimuksessa olisi kestävien arviointikriteerien määrittä-

minen ja niiden toteutumisen luotettava mittaaminen.  

 

Toinen mahdollisuus olisi laatia suomalaisen CIMIC-toiminnan doktriini. Doktriini pitäisi 

laatia ensisijaisesti sotilaallisen toiminnan lähtökohdista, koska kyseessä on sotilaallinen toi-

minto, mutta siinä pitäisi huomioida nykyaikaisen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan siviili-

toimijoiden rooli. Doktriini loisi samalla pitävän pohjan suomalaisen CIMIC-toiminnan 

alemman tason asiakirjojen, esimerkiksi ohjesäännön tai vaikkapa koulutusta ohjaavan op-

paan, myöhemmälle kirjoittamiselle. 
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Kolmas mahdollisuus olisi tutkia, miten kriisinhallinnassa välttämättömäksi havaitun siviili- 

ja sotilaskomponenttien organisaatiotasolle menevän integroitumisen kokemukset olisivat 

siirrettävissä osaksi puolustusvoimien ensimmäistä tehtävää. Miksi suomalaisiin joukkoihin ei 

organisatorisesti voisi kuulua enemmänkin siviiliasiantuntijoita? Puolustustaistelu käydään 

joka tapauksessa oman väestön keskellä. 

 

Näissä suunnissa tutkimuksen tekeminen olisi ainakin mahdollista ja voisi osaltaan hyödyttää 

puolustusvoimia. Vaikka aiheet eivät tärkeysjärjestyksessä olekaan, voisi kansallisen doktrii-

nin laatiminen olla loogisin lähtölaukaus suomalaista CIMIC-toimintaa koskevan tutkimuksen 

jatkamiselle. 

 

Haluan esittää arvonantoni teille, jotka tuitte minua tässä tutkimuksessa. Kiitän vilpittömästi 

kaikkia tutkimustyöhön osallistuneita opinnäytetyölleni antamastanne korvaamattomasta pa-

noksesta. Ilman teitä tutkimus olisi jäänyt kasvottomien asiakirjojen analysoinniksi ja kyl-

mäksi teoreettiseksi tarkasteluksi. Panoksenne ansiosta poikkeuksellinen kokemuksenne välit-

tyy kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan jalkauttamisen – ja suomalaisen CIMIC-toiminnan 

eduksi. Lisäksi kiitän ystävääni, tohtori Jan Hanskaa, joka opetti kovakouraisella mutta soti-

laallisen veljellisellä tavalla narratiivisen tutkimuksen tekemistä talvella 2012–2013.  

 

Lopuksi kiitän perhettäni kärsivällisyydestä niinä iltoina, öinä ja viikonloppuina, joina syven-

nyin liiaksi tämän tutkimuksen tekemiseen. 

 

”Cut out the poetry, Watson.”
278
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SIVIILIEN JA SOTILAIDEN VÄLISEN YHTEISTOIMINNAN  LIITE 1 

MÄÄRITELMIÄ 

 

 

NATO: Civil-Military Co-Operation (CIMIC):  

”CIMIC is: The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between the 

NATO Commander and civil actors, including national population and local authorities, as 

well as international, national and non-governmental organisations and agencies.” 

 

Lähde: MC 411/1 NATO Military Policy on Civil-Military Co-Operation. Updated 18-Jan-2002, kappale 4. 

Saatavissa osoitteesta: http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm. Luettu 13.9.2012. 

 

EU: Civil-Military Co-Operation (CIMIC): 

”Civil-Military Co-operation (CIMIC) is the co-ordination and co-operation at all levels - 

between military components of EU-led military operations and civil actors external to the 

EU, including the local population and authorities, as well as international, national and 

nongovernmental organisations and agencies - in support of the achievement of the military 

mission along with all other military functions.” 

 

Lähde: EU Concept for Civil-Military Co-operation(CIMIC) for EU-led Military Operations. 11716/08 RE-

STREINT UE. 11 July 2008. Declassified (“The text of this document is identical to the previous version”), 3 

February 2009. s. 8. Saatavissa osoitteesta: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11716-

re01.en08.pdf. Luettu 7.11.2012. 

 

YK: United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord):  

”Essential dialogue and interaction between civilian and military actors in humanitarian 

emergencies that is necessary to protect and promote humanitarian principles, avoid com-

petition, minimize inconsistency and, when appropriate, pursue common goals.  Basic 

strategies range from coexistence to cooperation. Coordination is a shared responsibility 

facilitated by liaison and common training. Key elements include planning, information 

sharing and task division.”  

 

Lähde: United Nations Multilingual Terminology Database. Hakusana UN-CMCoord. 

http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/4E1993C46911D9538525782900647011?OpenDocument. 

Luettu 7.11.2012. 

http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11716-re01.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11716-re01.en08.pdf
http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/4E1993C46911D9538525782900647011?OpenDocument


 

PLM: CIMIC (Civil Military Co-operation): 

”Siviilien ja sotilaiden yhteistoimintaa. Yhteistoiminta voi sisältää sotilas- ja siviiliviran-

omaisten, sotilaiden ja paikallisen väestön ja kansalaisjärjestöjen tai sotilasviranomaisten 

ja eritasoisten avustusjärjestöjen yhteyksiä. CIMIC-toiminnalla pyritään koordinoimaan 

muun muassa kriisinhallinnan tavoitteiden saavuttamista.”  

 

Lähde: Puolustusministeriö. Puolustuspolitiikka – lyhenneluettelo. Saatavissa osoitteesta: 

http://www.defmin.fi/?s=63. Luettu 21.8.2012. 

 

SM:  Civil Military Coordination (CMCO); Siviili–sotilaskoordinaatio.  

”Tiivistämällä eri toimijoiden välistä koordinaatiota EU pyrkii varmistamaan johdonmu-

kaisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan konfliktien hallintaan. Sotilaallinen ja siviili-

kriisinhallinta tukevat toisiaan.” 

 

Lähde: Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Sisäinen turvallisuus. Sisäasiainministeriön julkaisuja 

19/2008. Sisäasiainministeriö. Helsinki 2008, luku 1.1. Saatavissa osoitteesta: 

http://www.intermin.fi/download/16347_siviilikriisinhallinnan_kansallinen_strategia.pdf. 

 

Taitto, Petteri: Kansallinen siviiliyhteystoiminta:  

”Siviiliyhteystoiminta on kriisinhallinnan päämäärien hyväksi tehtäviä poliittisia ja huma-

nitaarisia toimenpiteitä. Se on yhteistoimintaa muiden kriisinhallintaan osallistuvien orga-

nisaatioiden sekä paikallisväestön kanssa. Siviiliyhteystoiminta on luonteeltaan toisten toi-

mintoja täydentävää ja tukevaa.”  

 

Lähde: Taitto, Petteri: Siviiliyhteystoiminta. Sotilaiden ja siviilien yhteistyö kriisinhallinnassa. Maanpuolus-

tuskorkeakoulu. Yleisesikuntaupseerikurssi 47:n diplomityö. Helsinki. Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikir-

jasto, s. 78.

  

http://www.defmin.fi/?s=63


 

KYSELYSSÄ KÄYTETYT KYSYMYKSET   LIITE 2 

 

QUESTIONNAIRE 

 

1. Questions: 

a) In your opinion, how has the appearance of CIMIC developed throughout the  

ISAF campaign in accordance with NATO´s Comprehensive Approach? Is the 

definition of CIMIC still valid in the foreseeable future? 

 

 

b) In your opinion, how does the appearance of Finnish CIMIC differ from the 

“CIMIC mainstream” or NATO´s CIMIC definition? If the possible differences 

have any side-effects, do the side-effects harm the common endeavor in any way? 

 

 

c) Are there any other points concerning (Finnish) CIMIC that You find worth to 

elaborate? 

 

 

2. Do you want the answers to be handled anonymously (yes/no). 

 

3. Background information 

Name and rank 

Current Position 

Service history in accordance with CIMIC 

Service history in accordance with ISAF-operation 

Service history in accordance with Finnish Defence Forces 

 

  



 

HAASTATTELUN ALUSTUSMATERIAALI   LIITE 3 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESIMERKKI SUOMALAISEN KRIISINHALLINTAJOUKON LIITE 4 

AFGANISTANISSA ULKOASIAINMINISTERIÖN RAHOITUKSELLA  

TOTEUTTAMISTA JULKISISTA HANKKEISTA 

 

Hanke Suomen PRT (Provincial Reconstruction Team) –pienhankkeet 

Support to the Small Projects of the Finnish ISAF Unit 

Toimiala Jälleenrakennus 

Hankenumero 625 045 01 

Profiili 

 

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, turvallisuuden edistä-

minen, hallinnon ja infrastruktuurin parantaminen, tasa-arvon edistämi-

nen, osallistuva kehitys 

Kesto 2004 - 

Kohdealue 2004–2007 Maimana, 2008 eteenpäin Mazar-i-Sharif 

Toteuttaja Suomen Kabulin suurlähetystö / Pääesikunta 

Tukipalvelut Paikallinen väestö 

Kokonaisrahoitus Suomen osuus 2011: 1 milj. EUR 

Edelliset vaiheet Aiemmat pienhankkeet 2001-2004; Suomen osuus 2005-2011 yht. 4,3 

milj. EUR. Vuosina 2005–2007 keskityttiin poliisi-infrastruktuurin alueel-

liseen laajentamiseen Maimanan lähialueille, poliisin varustelun paranta-

miseen ja paikallishallinnon kehittämiseen. Vuodesta 2008 toiminta jatkui 

Mazar-i-Sharifin alueella mm. vankiloiden rakentamisella. 

Yleinen kehitys-

tavoite 

Auttaa paikallishallintoa, parantaa toimintamahdollisuuksia ja lisätä tur-

vallisuutta. 

Hankkeen tarkoi-

tus 

Vuonna 2011 varoja on suunnattu UNICEF:n kouluja koskevaan vesi- ja 

sanitaatiohankkeeseen ja rauhanturvaajien Quick Impact Project- eli QIP-

hankkeisiin, jotka ovat rauhanturvaajien identifioimia pienimuotoisia pai-

kallishankkeita. 

Toteutustapa 

 

Afganistanin kansainvälisten rauhanturvajoukkojen (ISAF) alueellinen 

kehittämisryhmä PRT Mazar-e-Sharif ja sen siviilikomponentti toteuttaa 

hankkeita ja valvoo niiden toteutumista. UNICEF vastaa vesi- ja sanitaa-

tiohankkeesta. 

 

Lähde: Ulkoasiainministeriö (2011b). Julkiset hankkeet, 31.10.2011. Suomen PRT (Provincial Reconstruction 

Team) –pienhankkeet, Afganistan. Kehityspolitiikka; Määrärahat ja niiden käyttö; Rahoituskohteet. Päivitetty 

31.10.2011. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=49816&nodeId=38721&contentlan=1&culture=fi-FI. Lu-

ettu 29.8.2012. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=49816&nodeId=38721&contentlan=1&culture=fi-FI

