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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen aiheena oli kumouksellinen sodankäynti, joka on tarkennettu kumouksellisen 

sodankäynnin eri taktisiin keinoihin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltava toimija oli Islamic 

state of Iraq and Syria eli lyhyemmin Isis. Vertailtavana taustateoriana toimi Mao Tse-tun-

gin kumouksellisen sodan teoria. Maon mukaa kumouksellinen sota sisältää kolme vaihetta, 

jotka ovat 1. puolustuksellinen vaihe, 2. voimasuhteiden tasapaino ja 3. yleinen vastahyök-

käys.  

 

Tutkimus käsitteli Isisin toimia Syyriassa vuosina 2011–2014. Tarkastelun kohteeksi oli va-

littu Isisin käyttämät taktiset keinot Syyriassa. Taktisia keinoja ja syitä käytetyille keinoilla 

tutkittiin jaoteltuna sodan kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat tässä tutkimuksessa nimetty 

yleisesti ensimmäinen, toinen ja kolmas vaihe. Lopuksi Isisin käyttämiä taktisia keinoja ver-

tailtiin Maon kumouksellisen sodankäynnin teoriaan.  

 

Tutkimuksen lähestymistapa oli kvalitatiivinen. Tutkimukselliseksi näkökulmaksi on vali-

koitunut tapaustutkimus, jossa pyritään kuvaamaan haluttu tapahtumakulku tai ilmiö. Tässä 

tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan, minkälaisia taktisia keinoja Isis käytti Syyriassa vuosina 

2011–2014. Tutkimuksen sisällönanalyysi toteutettiin teoriaohjaavasti, jossa tulkintaa ja ryh-

mittelyä ohjasi teoria, mutta analyysiyksiköt nousivat itse aineistosta. Tutkimuksen lähdeai-

neisto koostui lähdemateriaalista Isisin toimista Syyriassa sekä Maon kirjoituksista. Lähde-

materiaali oli suurelta osin englanninkielistä täydentyen suomenkielisillä lähteillä. Pääpaino 

oli julkaistuissa lähteissä.  

 

Isisin käyttämiä taktisia keinoja Syyriassa vuosina 2011–2014 selvitettiin käymällä läpi läh-

deaineistoa Isisin käymistä taisteluista ja toimista Syyriassa kyseisenä ajanjaksona. Johto-

päätöksissä pohdittiin Isisin käyttämiä taktisia keinoja kokonaisuutena sekä, miksi Isis on 

käyttänyt valitsemiaan taktisia keinoja. Lisäksi Isisin käyttämiä taktisia keinoja vertailtiin 

Maon kumouksellisen sodan teoriaan ja pohdittiin, voidaanko Maon kumouksellisen sodan 

teoriaa käyttää apuna Isisin toimien tulkinnassa. 

 

Tutkimus osoitti, että Isis käytti Syyriassa 2011-2014 taktisina keinoinaan tyypillisiä ku-

mouksellisen toimijan taktisia keinoja. Isisin toimissa oli havaittavissa määrätietoinen etene-

minen kumouksellisen toimijan taktisin keinoin kohti haluttua lopputulosta eli kalifaatin pe-

rustamista. Jokaisella eri taktisella keinolla oli merkityksensä ja syynsä Isisin toiminnassa. 

Erityisesti Isis käytti itselleen aiemmista konflikteista tuttuja ja hyväksi havaittuja taktisia 

keinoja. Yhtäläisyyksiä Isisin toimissa ja Maon kumouksellisen sodan teoriassa oli havaitta-

vissa, mutta suoraa yhteyttä niiden välillä ei voida olettaa olevan.  
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ISISIN KUMOUKSELLISEN SODANKÄYNNIN TAKTISET KEINOT 

SYYRIASSA VUOSINA 2011–2014 

 

 

1 TUTKIMUSPERUSTEET 

 

1.1 Aiheen esittely 

 

Nykypäivänä Isis eli the Islamic state of Iraq and Syria, ja sen toiminta näkyy laajasti mediassa. 

Mediassa järjestö määritellään hyvin usein terroristijärjestöksi. Isisin toimintaa tarkasteltaessa 

on kuitenkin havaittavissa, että se ei ole pelkästään terroristijärjestö, vaan sen toiminnassa on 

paljon kumouksellisen toimijan piirteitä. Aihetta on tutkijan mielestä syytä tutkia kumoukselli-

sen sodan teorioiden kautta. Tutkittaessa Isisin toimintaa kumouksellisen sodan eri vaiheiden 

näkökulmasta, auttaa se meitä ymmärtämään, miten ja miksi järjestö on toiminut niin kuin se 

on toiminut. Lisäksi se voi auttaa meitä ymmärtämään, miten se tai vastaavat järjestöt mahdol-

lisesti tulevaisuudessa toimivat. 

 

Kumouksellisen sodan vaiheita on monessa teoksessa tulkittu hieman eri tavalla. Norjalainen 

epäsymmetrisen sodankäynnin tutkija Nils Marius Rekkedal esittää maolaisen teorian pohjalta 

vaihejaon seuraavasti: 

 

1. Puolustuksellinen vaihe. Tavoitteena on kuluttaa vihollista ja taistelutoimilla hei-

kentää hallituksen arvovaltaa. Tässä vaiheessa kumouksellinen osapuoli on heikko hallitukseen 

verrattuna ja vetäytyy tarvittaessa keräämään voimia. 

2. Voimasuhteen tasapaino, voidaan myös kuvata sissisodankäynnin vaiheena. 

Tässä vaiheessa kumouksellinen osapuoli toteuttaa hyökkäyksiä hallitusta vastaan. Taistelutoi-

met ovat lähestulkoon koko ajan käynnissä, ja hallituksen joukot eivät enää kykene puhdista-

maan sissejä pois omilta alueiltaan. 
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3. Yleinen vastahyökkäys. Tämä on viimeinen ja ratkaiseva vaihe, jossa kumouksel-

linen osapuoli ryhtyy vastahyökkäykseen tavoitteenaan lyödä hallitus ja pakottaa se peräänty-

mään.1 

  

Mielenkiinnon aiheeseen herätti ajatus siitä, että tutkija voi hyödyntää tutkimuksessa niin sa-

notusti tuoreempaa historiaa ja vähemmän tutkittua aihetta juuri Isisin näkökulmasta. Tämä tuo 

tutkimukseen hyvin paljon ajankohtaisuutta ja mediassakin vahvasti näkyvää kiinnostusta. Me-

dianäkyvyyden ja ajankohtaisuuden lisäksi tutkijan mielenkiinto aihetta kohtaan muodostuu 

siitä, että vaikka Isis on monella tavalla miesvahvuuden ja kaluston osalta vihollisiaan heikom-

pia, organisaatio on kuitenkin onnistunut saavuttamaan menestystä ja valtaamaan alueita mo-

nella rintamalla. Syyt, miksi organisaatio on saavuttanut niin paljon menestystä, ja millaisilla 

keinoilla menestystä on saavutettu, ovat tutkijan mielestä mielenkiintoisia ja tutkimuksen ar-

voisia. 

 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

 

Kumouksellista sodankäyntiä on maailmalla tutkittu laajasti. Kansainvälinen tutkimus on pai-

nottunut vahvasti vanhoihin siirtomaihin ja niissä käytyihin konflikteihin. Kumouksellisen so-

dan tutkimus on länsimaissa noussut uudelleen ajankohtaiseksi Irakin ja Afganistanin sotien 

jälkeen. Kumouksellisen sodan kansainvälisissä tutkimuksissa on vahvasti tukeuduttu alan tun-

netuimpien teorioiden tarkasteluun. Mao Tse-tungin kumouksellisen sodan teoria, jota hän avaa 

esimerkiksi teoksessaan ”On guerilla warfare”2 toimii lukuisissa tutkimuksissa teoriapohjana, 

niin myös tässä tutkimuksessa. 

 

Suomalaisen tutkimuksen aikaisimpia ja käytetyimpiä teoksia on Esa Seppäsen kirjoittama Sis-

sisota – Aikamme sota.3 Teoksessa Seppänen on tutkinut eri kumouksellisen sodan konflikteja 

Espanjasta Vietnamiin. Teos sopii hyvin tämän tutkimuksen pohjaksi, koska siinä on käytetty 

ja avattu Maon kirjoittamaa kumouksellisen sodan teoriaa. 

 

                                                 
1 Rekkedal, Nils Marius: Nykyaikainen sotataito – Sotilaallinen voima muutoksessa, (toim.) Juha Mälkki, Maan-

puolustuskorkeakoulu, Edita Prima, Helsinki, 2013, s. 369–370. 
2 Mao, Tse-tung: Guerilla Warfare, teoksessa On Guerilla Warfare, käännös, analyysi ja toimitus 

Samuel B. Griffit II, University of Illinois Press, Champaigh/IL, 2000. 
3 Seppänen, Esa: Sissisota – Aikamme sota, Tampereen Kirjapaino-Oy, Tampere, 1971. 
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Pasi Kesselin kirjoittama ”Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota – Tutkimus Malaijan 

(1948 – 60), Vietnamin (1946 – 75) ja Algerian (1954 – 62) Sodista”.4 Teoksessa Kesseli tutkii 

kolmea eri konfliktia kumouksellisen ja vastakumouksellisen toimijan näkökulmasta, ja miten 

kumouksellisen sodan teoriat näyttäytyivät konfliktien eri vaiheissa. Kesselin lisäksi Maanpuo-

lustuskorkeakoululla on julkaistu Nils Marius Rekkedalin teokset ”Winds of Change, on Irre-

gular warfare”5 ja ”Nykyaikainen sotataito – Sotilaallinen voima muutoksessa”6. Rekkedalin 

teoksissa pohditaan, miten epäsymmetrinen sodankäynti ja terrorismi mahdollisesti näyttäyty-

vät tulevaisuuden sodissa. 

 

Antti Paronen on julkaissut väitöskirjan sekä useamman artikkelikokoelman, joissa hän on tut-

kinut, miten kumouksellisen sodankäynnit teoriat näyttäytyvät globaalissa jihadismissa. Väi-

töskirjassaan ”Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä”7 Paronen tut-

kii ”miten globaali jihadistinen liike oli kehittänyt kumouksellisen sodankäynnin sotataitoa ja 

sotataidollista ajattelua.”8 

 

Kansainvälistä tutkimusta aihepiiristä on julkaistu todella laajasti. Tässä tutkimuksessa tutkijan 

perehtyminen tutkimuksiin on perustunut laajalti artikkeleihin. Craig Whitesiden työ ”New 

Masters of Revolutionary Warfare: The Islamic state movement (2002–2016)9 on tämän tutki-

muksen kannalta mielenkiintoinen työ. Työssä Whiteside tutkii Isisin toimintaa Maon teorian 

pohjalta. Teoksessa pureudutaan tarkemmin Maon teorian eri vaiheisiin ja Isisin toimintaa tä-

hän sitoen. 

 

Andrea Beccaron tutkimus: Modern Irregular Warfare: The ISIS case Study10 pureutuu Isisin 

tapaan käyttää terrorismia kumouksellisen sodankäynnin taktisena keinona. Työssä tuodaan 

esille, miten Isis usein nähdään terroristijärjestönä, vaikka järjestön toiminnassa on havaitta-

vissa kumouksellisen sodankäynnin elementtejä. Järjestö käyttää terrorismia yhtenä kumouk-

sellisen sodankäynnin taktisena keinona toteuttaakseen omaa päämääräänsä. 

                                                 
4 Kesseli, Pasi (toim.): Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota, Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 2, 

N:o 4, 1998. 
5 Rekkedal, Nils Marius: Winds of change – on irregular warfare, National Defence University of Finland, Publi-

cation series 2, N:o 18, 2012. 
6 Rekkedal (2013). 
7 Paronen, Antti: Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Julkaisusarja 1, N:o 3, Juvenes print, Tampere, 2016. 
8 Paronen (2016), s. i. 
9 Whiteside, Craig: New Masters of Revolutionary Warfare: The Islamic State Movement (2002–2016), Perspec-

tives on Terrorism Vol. 10, No. 4, Terrorism Research initiative, 2016.  
10 Beccaro, Andrea: Modern Irregular Warfare: The ISIS case Study, Small Wars & Insurgencies, 29:2, Routledge 

Taylor & Francis Group, 2018. 
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Beccaron mukaan Isisin erottaa puhtaasta terroristijärjestöstä sillä, että historian osoittamana 

terroristijärjestöjä ei kiinnosta alueiden valtaus, jota Isis on puolestaan tehnyt.11 Toinen argu-

mentti sille, että Isis voidaan luokitella kumoukselliseksi järjestöksi, on se, että historian saa-

tossa kumoukselliset järjestöt ovat käyttäneet sekä sissisodankäynnin ja terrorismin keinoja saa-

vuttaakseen omat päämääränsä.  

 

Artikkeleiden lisäksi tässä työssä on mainittava Omar Ashourin tutkimus: How ISIS Fights, 

Military tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt12. Ashour esittelee tutkimuksessa syitä siihen, 

miksi ja miten Isis on saavuttanut menestystä, vaikka heillä on ollut vastassaan määrällisesti ja 

laadullisesti vahvempia vihollisia ympäri maailman. Tutkimuksessa perehdytään nimenomaan 

eri taktisen tason keinoihin, joita Isis on käyttänyt eri kumouksellisissa sodissa eri puolilla maa-

ilmaa. 

 

Näissä edellä mainituissa julkaisuissa käsitellään eri kumouksellisia sotia ja myös kyseisten 

sotien vaiheita. Kumouksellisen sodan vaiheet ovat keskeinen osa tätä tutkimusta, joten nämä 

lähteet kumouksellisten sotien vaiheista ovat vahva tausta tälle tutkimukselle. Edellä maini-

tuissa tutkimuksissa on hyödynnetty myös taustateoriana Maon teoriaa kumouksellisen sodan 

vaiheista, mikä on myös tämän tutkimuksen tarkoitus. Tästä syystä nämä tutkimukset voidaan 

nähdä hyvänä pohjana tähän tutkimukseen.  

 

Rajauksen kannalta tutkimusta tehdessä tulee olla tarkkana, että aihe pysyy juuri kumoukselli-

sen sodan vaiheissa. Tutkimuksen edetessä, tulee olla huolellinen, että tutkimuksessa hyödyn-

netään taustatutkimuksista oikeita kohtia ja kriittisyys näitä kohtaan säilyy. Tutkimuksen vai-

heissa pitää varmistua siitä, että pystyään rajauksien sisällä, eikä lähdetä harhautumaan mielen-

kiintoisille urille tutkimuksen mukana, mitkä eivät liity juuri tähän tutkimukseen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Beccaro (2018). 
12 Ashour, Oman: How ISIS Fights, Military tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt, Edinburg University Press, 

Edinburgh, 2021. 
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1.3 Tutkimustehtävä  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia taktisia keinoja Isis on käyttänyt Syyriassa 

vuosina 2011–2014. Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan ne taktiset keinot, 

jotka ovat mahdollistaneet Isisin menestyksen kumouksellisen sodan eri vaiheissa ja kuvailla, 

miten Isis on toiminut Syyriassa saavuttaakseen valta-asemansa. Tutkimusongelmana on näin 

ollen selvittä, mitä taktisia keinoja Isis on käyttänyt Syyriassa. 

 

Isisin Syyriassa käyttämiä eri taktisia keinoja verrataan Maon kumouksellisen sodan teoriaan. 

Tarkemmin, miten kumouksellisen sodan eri vaiheet ovat nähtävissä Isisin toiminnassa. Maon 

kumouksellisen sodan teoriassa on kolme vaihetta, jotka ovat puolustuksellinen vaihe, voima-

suhteen tasapaino sekä yleinen vastahyökkäys. Ennakkoon ei kuitenkaan voida tietää, onko Isis 

toiminut juuri vastaavalla tavalla omassa kumouksellisessa sodankäynnissään Syyriassa. Tästä 

syystä tutkimuksen alakysymykset ovat jaoteltu yleisemmin ensimmäiseen, toiseen ja kolman-

teen vaiheeseen. Nämä vaiheet erottuvat toisistaan isossa mittakaavassa niin ajallisesti kuin 

käytössä olleiden taktisten keinojen puolesta. On kuitenkin huomioitava, että tarkkaa rajausta 

vaiheiden väliin on mahdotonta tehdä.  

 

Tutkimusongelmasta on johdettu tutkimuksen pääkysymys:  

 

Minkälaisia kumouksellisen sodan taktisia keinoja Isis käytti Syyriassa vuosina 2011–2014?  

 

Tutkimuksen pääkysymyksestä johdetut alakysymykset ovat:  

1. Minkälaisia taktisia keinoja Isis käytti ensimmäisessä vaiheessa, ja miksi? 

2. Minkälaisia taktisia keinoja Isis käytti toisessa vaiheessa, ja miksi? 

3. Minkälaisia taktisia keinoja Isis käytti kolmannessa vaiheessa, ja miksi? 
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1.4 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen. Kvalitatiivinen eli laadullinen lähesty-

mistapa pyrkii kuvaamaan jotain toimintaa, ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tai antamaan teo-

reettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä osallistuvien henkilöiden tulkintojen kautta. Tut-

kimuskohteena ovat siis henkilöiden käsitykset ja tulkinnat tutkittavalle ilmiölle. Laadullinen 

tutkimusaineisto voi olla vaikkapa kuvia tai sanoja.13  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon, että tapahtumat vaikuttavat toisiinsa, ja näi-

den välillä on havaittavissa useita syy- ja seuraussuhteita. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija 

pyrkii muodostamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan tutkimusaiheesta.14 Tässä tut-

kimuksessa tutkija kuvaa Isisin käyttämiä taktisia keinoja Syyriassa vuosina 2011–2014.   

 

Tutkimuksellisena näkökulmana käytetään tässä tutkimuksessa tapaustutkimusta. Tapaustutki-

muksessa kohde on yleensä jokin tapahtumakulku tai ilmiö. Tapaustutkimuksessa pyritään ku-

vaamaan tai selittämään jokin ilmiö.15 Tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan, minkälaisia 

taktisia keinoja Isis käytti Syyriassa vuorina 2011–2014. Näitä taktisia keinoja verrataan Maon 

kumouksellisen sodan teorian eri vaiheissa käytettyihin keinoihin.  

 

Tapaustutkimusta tehdessä on erotettava valittu tapaus, sekä tutkimuksen kohde toisistaan.16 

Tässä tutkimuksessa tapaus muodostuu tutkittavasta organisaatiosta, Isis, sekä konfliktista ja 

ajankohdasta, Syyria 2011–2014. Nämä muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka sisältä tut-

kittava kohde valitaan. Tässä tutkimuksessa tutkittavaksi kohteeksi on valittu Isisin käyttämät 

taktiset keinot konfliktin eri vaiheissa. 

 

                                                 
13 Metteri, Jussi: Laadullinen tutkimus, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta, Edita 

Prima Oy, Helsinki, 2008, s. 34. 
14 Hirsjärvi, Sirkka, Remes Pirkko & Sajavaara Paula: Tutki ja kirjoita, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Porvoo 2015, 

s. 161. 
15 Huttunen, Mika & Metteri Jussi: Laadullinen tutkimus, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tut-

kimuksesta, Edita Prima Oy, Helsinki, 2008, s. 127. 
16 Metteri ym. (2008), s. 128. 
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Sisällönanalyysin avulla on tarkoitus luoda selkeä ja sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.  

Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi toteutetaan teoriaohjaavasti eli analyysin aikana vuoroin 

teoria ja aineisto ohjaavat tutkijan ajattelua. Tulkintaa ja ryhmittelyä ohjaa teoria, mutta ana-

lyysiyksiköt nousevat aineistosta. Analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaa, vaan se toimii analyy-

sin apuna. Analyysissa vaikuttaa aikaisempi tieto, mutta se ei testaa teoriaa, vaan enemmänkin 

avaa uusia ajatuksia aiheesta. 17 

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi soveltuu tähän tutkimukseen, koska taustalla käytetään teoriaa, 

mutta sen lisäksi aineistolla on suuri merkitys tutkimuksen etenemisessä.  Tässä tutkimuksessa 

pureudutaan Isisin taktisiin keinoihin konfliktin eri vaiheissa Syyriassa 2011–2014, mitä verra-

taan Maon kumouksellisen sodan -teoriaan. Etukäteen ei kuitenkaan ole tiedossa toteutuvatko 

kaikki Maon esittämät kumouksellisen sodan vaiheet tutkittavasta aiheesta, joten tästä syystä 

analyysiyksiköt nostetaan tutkimusaineistosta, ja niitä tulkitaan ja ryhmitellään Maon teoriaan 

pohjaten.   

 

Taktiikan tutkimuksessa teoriapohjana voidaan käyttää perinteisten teorioiden lisäksi esimer-

kiksi aineistoja käydyistä sodista. 18 Tässä tutkimuksessa yhdistyvät aineistot Isisin sodankäyn-

nistä Syyriassa ja Maon kumouksellisen sodan teoria. Tässä tutkimuksessa aineistoa käytetään 

tapaustutkimuksen kaltaisesti. Tapauksena toimii Isisin taistelut Syyrian alueella. Tapaukset 

rajataan merkittäviin Syyrian sodan tapahtumiin, jossa on nähtävissä Isisin eri taktisten keino-

jen hyödyntämistä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto tulee analysoida, jota tehdessä tulee pitää mielessä tutki-

musongelma. Analysoinnin suuntaviivoina toimii pää- ja alakysymykset. 19 Tämän tutkimuksen 

analysointi aloitetaan lukemalla aineistot huolellisesti läpi. Tämän jälkeen aineisto teemoitel-

laan tutkimuksen alakysymyksiin perustuen. Teemoittelulla tarkoitetaan tutkimusongelman 

kannalta olennaisten aiheiden löytämistä aineistosta. Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa Isisin 

eri taktisten keinojen jaottelua kumouksellisen sodan kolmeen eri vaiheeseen. Tutkimustulokset 

muodostuvat analysoinnista ja tulkinnasta, jotka eivät ole täysin irralliset vaiheet toisistaan. 

Analysointivaiheessa voidaan tehdä tulkintoja eli johtopäätöksiä.20  

 

                                                 
17 Tuomi, Jouni & Sarajärvi Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2018, 

s. 109. 
18 Metteri ym. (2008), s. 53. 
19 Ibid. s. 53. 
20 Metteri ym. (2008), s. 55–56. 
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1.5 Tutkimusasetelma, tutkimuksen rajaus ja viitekehys 

 

Tutkimus rajataan käsittelemään Isisin kumouksellisen sodan toimia Syyriassa vuosien 2011– 

ja 2014 välillä. Tarkemmin tutkimus rajataan käsittelemään Isisin käyttämiä taktisia keinoja. 

Isisin taktisia keinoja tutkitaan sodan eri vaiheissa. Selvitettävänä on, mitä taktisia keinoja Isis 

käytti missäkin vaiheessa ja miksi. Isisin käyttämiä taktisia keinoja eri vaiheissa verrataan lo-

puksi Maon kumouksellisen sodankäynnin teorian eri vaiheisiin, ja hänen esittämiin taktisiin 

keinoihin, joita tulisi käyttää hyödykseen sodan eri vaiheissa.   

 

Tutkimuksessa pyritään löytämään taktisia keinoja, joiden avulla kumouksellinen puoli on on-

nistunut saavuttamaan menestystä sodan eri vaiheissa. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan ideo-

loginen jihadistinen toiminta. Tutkimuksessa perehdytään eri vaiheissa käytössä olleisiin yksit-

täisiin taktisiin keinoihin, joiden kautta Isis pyrki saavuttamaan menestystä. Tästä syystä tutki-

muksessa käytetään termiä taktiset keinot eikä taktiikka. 

 

Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan, miten ja millä keinoilla Isis on käynyt sotaansa, eikä tar-

kastelemaan, miksi he ovat aloittaneet sodankäynnin. Jihadismin lisäksi tutkimuksesta rajataan 

ulkopuolelle, informaatiosodankäynti, disinformaatio ja taloudelliset resurssit. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää ne kineettisen vaikuttamisen taktiset keinot ja periaatteet, joita Isis 

on käyttänyt Syyriassa vuosina 2011–2014. 

 

Ajallinen ja alueellinen rajaus, Syyria 2011–2014, on valittu, koska vuonna 2011 Isis saapui 

Syyrian alueelle ja aloitti oman organisaationsa toiminnan kehittämisen alueella. Vuoteen 2014 

mennessä Isis oli kasvattanut organisaatiotansa Syyriassa ja julisti kalifaatin syntyneeksi. Näi-

den vuosien aikana Isis kehitti omaa toimintaansa ja toimintatapojansa. Tuo aika on kokonai-

suutena erittäin kiinnostava innovatiivisen modernin epäsymmetrisen aseellisen toiminnan his-

toriassa. Lisäksi tämä avaa merkittäviä oivalluksia siitä, miten kumouksellista sotaa käydään. 
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Tutkimuksen verrattavana teoriapohjana toimii Mao Tse-tungin kumouksellisen sodan teoria. 

Maon kumouksellisen sodan teoria toimii tutkimukset teoreettisena viitekehyksenä. Maon teo-

rian lisäksi tutkimuksen viitekehys muodostuu Isisin taktisista periaatteista, ja heidän käyttä-

mistään aseista ja varusteista. Viitekehys muodostuu kineettisen vaikuttamisen ympärille. Ai-

neistoa sidotaan teoriaan tarkastelemalla Maon teorian mukaisia kumouksellisen sodan eri vai-

heita. Tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa, onko Maon teorian mukaiset eri vaiheet näkyvissä 

nykyaikaisen kumouksellisen sodan toimijan Isisin taktisissa keinoissa Syyriassa vuosina 

2011–2014.  

 

Tutkimuksessa on otettava huomioon, jos Isisin toiminnassa on havaittavissa Maon teorian mu-

kaisia kumouksellisen sodan eri vaiheita, että ei voida tehdä kuitenkaan varmaa tulkintaa yh-

teydestä. Ei voida tietää, ovatko he olleet tietoisia Maon teoriasta tai käyttäneet sitä tarkoituk-

senmukaisesti saavuttaakseen menestystä. Mikäli yhteys Maon kumouksellisen sodan teorian 

eri vaiheiden piirteisiin kuitenkin havaittavissa, voidaan tämä tieto nähdä vastakumouksellisen 

sodan näkökulmasta hyödyllisenä tietona.  

 

1.6 Käsitteet ja määritelmät 

 

Tutkimuksessa on tiettyjä käsitteitä ja termejä, jotka vaativat tarkennusta ja selitystä. Alle esi-

tetyt käsitteet ovat tutkimuksessa usein toistuvia avainkäsitteitä. Näiden tarkoitus avataan alla 

siten, miten ne tulisi käsittää ja tulkita tässä tutkimuksessa. Käsitteet on listattu aakkosjärjes-

tyksessä. 

 

Islamic state of Iraq and Syria eli Isis on tämän tutkimuksen tutkittava organisaatio. Tässä 

tutkimuksessa käytetään lyhennettä Isis, joka on jo vakiintunut termi suomenkielessä. Isis kul-

kee mediassa lukuisilla eri nimillä, mutta tämä nimi on kuvaavin omaan tutkimustyöhön liit-

tyen, koska myös nimi viittaa rajattuun alueeseen, jota tässä tutkimuksessa käsitellään. Termillä 

Isis käsitetään tässä tutkimuksessa myös eri alueilla toimineet järjestöt, jotka kuuluivat Isisin 

johdon alaisuuteen, mutta käyttivät jossain vaiheessa jotain muuta nimeä ennen kuin ne viralli-

sesti liitettiin osaksi samaa organisaatiota nimellisesti.  
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Tutkimuksessa mainitaan Isisin lisäksi myös lyhenteitä IS ja ISI, jotka viittaavat saman organi-

saatioon, tai sen edeltäjiin. Lyhenne tai organisaation nimi riippuu ajanjaksosta. Islamic state 

in Iraq eli ISI oli olemassa lokakuusta 2006 huhtikuuhun 2013, jonka jälkeen se muuttui Islamic 

state of Iraq and Syria nimiseksi eli tutkimuksessa pääasiassa käytettyyn lyhenteeseen Isis. Isis 

oli olemassa huhtikuun 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana, jonka jälkeen siitä tuli Islamic 

state eli IS.21  

 

Kumouksellinen sota on yksi sodankäynnin muoto.22 Kumouksellinen sota nähdään yleensä 

organisoituna toimintana, jonka tavoitteena on hallinnon syökseminen vallasta aseellisen tais-

telun kautta.23 Kumouksellinen sodankäynti on laaja kokonaisuus, joka käsittää poliittisia, ta-

loudellisia, sosiaalisia ja psykologisia sodankäynnin menetelmiä.24 Kumouksellinen sodan-

käynti koostuu poliittisen, hallinnollisen, taloudellisen, sosiaalisen, henkisen ja sotilaallisen toi-

minnan sektoreista.  

 

Poliittisilla vaatimuksilla on keskeinen ja hallitseva asema sodankäynnissä kumouksellisesta 

päämäärästä johtuen. Sen lisäksi, että poliittiset ja päämäärät ja vaatimukset määräävät sekto-

reiden toimintaa, ne myös ohjaavat, säätelevät ja valvovat niitä yksityiskohtia myöden. Ku-

mouksellisen sodankäynnin sektorit liittyvät kaikki toisiinsa ja muodostavat yhdessä erottamat-

toman kokonaisuuden poliittisen johdon ja valvonnan alla.25  

 

Kumouksellinen sota pitää sisällään säännöllistä sodankäyntiä ja terrorismia.26 Sekä kumouk-

sellinen sota että sissisota ovat sotia, jotka suorasti tai epäsuorasti koskettavat koko yhteiskun-

taa. Voidaan ajatella, että kumouksellinen sota on sotaa, jossa osapuolten taistelun panoksena 

on väestö. Sotaa käydään sosiaalisessa ympäristössä, jossa yksilön ja ympäröivän yhteiskunnan 

mielipiteiden vuorovaikutuksella on iso vaikutus sodan lopputulokseen.27 Nykyaikaisessa ku-

mouksellisessa sodassa sekä sissisodassa väestöllä on merkittävä rooli. Väestöä voidaan pitää 

sodankäynnin päämääränä, pääasiallisena voimavarana, tärkeänä keinona sekä sotanäyttä-

mönä.28 

 

                                                 
21 Ashour (2021), s. 16. 
22 Seppänen (1971), s. 50. 
23 Kesseli (1998), s. 9. ja Paronen (2016), s. 28. 
24 Seppänen (1971), s. 219. 
25 Seppänen (1971), s. 43–44. 
26 Seppänen (1971), s. 50. 
27 Seppänen (1971), s. 53-54. 
28 Seppänen (1971), s. 55. 
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Sissisota nähdään sodankäynnin tapana, osana kumouksellista sodankäyntiä.29 Paronen kuvai-

lee omassa työssään Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä sissiso-

dankäynnin olevan sotilaallisin ja puolisotilaallisin keinoin käytävää taistelua vihollisen hal-

lussa olevalla alueella. 30 Osana kumouksellista sodankäyntiä sissisota on sodankäynnin muoto, 

jonka avulla pyritään mobilisoimaan riittävän suuri voima, luoden edellytykset siirtymiseen ku-

mouksellisen sodankäynnin viimeiseen vaiheeseen eli konventionaaliseen ratkaisutaisteluun.31  

 

Poliittisen sissisodan oppi-isänä ja mestarina pidetään Maoa. Poliittiset sissisodat ovat aikakau-

temme ilmiö ja niitä käydään ympäri maailman. Painopiste sissisodankäynnistä löytyy Aasiasta 

ja Kaakkois-Aasiasta, läheltä Kiinan vaikutuspiiriä. Kiinan valtavalla kokeilukentällä nähdään 

laajalti olevan vaikutus nykyaikaisen sissisodankäynnin teoriassa ja käytännön kehittelyssä.32 

 

Sissisodankäynnin keinojen käytön tavoitteena on vihollisen taistelutahdon kuluttaminen tai 

lyöminen. Vihollisen taistelukykyä ei siis tarvitse lamauttaa tai tuhota saavuttaakseen strategi-

sia tavoitteita.33 Sissisodan keinoina toimivat usein epäsuorat ja yllätykseen pohjautuvat keinot. 

Sissisodan keinoja käyttävä joukko pyrkii liikkeen ja pienien osastojen avulla saavuttamaan 

menestystä isompia joukkoja vastaan.34 

 

Taktiikka tulee alkujaan kreikasta, ilmaisusta taktika, jolla on alun perin tarkoitettu joukkojen 

järjestämistä taisteluun ja myöhemmin sotapäällikön taitoa yleisellä tasolla.35 Mika Huttunen 

on määritellyt taktiikan seuraavalla tavalla: ”Taktiikka on tehtävän toteuttamiseen annettujen 

resurssien ja keinojen optimaalista suunnittelua, soveltamista ja käyttöä haluttujen päämäärien 

saavuttamiseksi taistelussa. Taktiikka edellyttää taisteluun liittyvien keinojen tuntemista ja tai-

toa soveltaa niitä käytännössä.”36 Suomessa taktinen toiminta on usein mielletty vain pataljoo-

nan tai komppanian toiminnaksi ja yhdistetty joukon kokoon.37 

 

                                                 
29 Seppänen (1971), s. 50. 

30 Paronen (2016), s. 30. 

31 Ibid. s. 30. 
32 Seppänen (1971), s. 36. 
33 Ashour (2021), s. 16. 
34 Ibid. s. 16. 
35 Huttunen ym. (2008) s. 14. 
36 Huttunen, Mika: Näkökulmia taktiikkaan, Taktiikan käsite ja taktiikan keinot tulkinnan kohteena(luonnos), Edita 

Prima Oy, Helsinki 2005, s. 46. 
37 Huttunen ym. (2008) s. 13–14. 
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Taktinen keino voi olla yksittäisen sotilaan toimintaa tai jopa prikaatin kokoisen osaston toi-

mintaa. Taktinen keino on tapa vaikuttaa suoraan vastustajan joukkoihin ja vastustajan toimin-

taan. Taktisiksi keinoiksi voidaan lukea esimerkiksi joukkojen siirtäminen taistelua varten, tais-

telu ja tulenkäyttö. Taisteluiden suunnittelu ja johtaminen voidaan myös nähdä taktisina kei-

noina.38 

 

Tavanomaisella sodankäynnillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sotilaalliseen yhteenottoon 

rintaman kaltaisella alueella, aseistettujen ja tunnustettujen taistelijoiden välillä. Tavanomaisen 

sodankäynnin tarkoituksena on yleensä alueiden, resurssien tai kansan valtaaminen, tavoitteena 

vihollisen lyöminen tai kukistaminen.39 

 

Terrorismi ei ole varsinainen sotilaallinen menetelmä, mutta sillä on merkittävä rooli kumouk-

sellisen sodan rakenteessa. Yhteiskunnan kannalta terrorismi on merkittävin ase, koska se koh-

distuu väestöön, joka on joutunut sotanäyttämöksi. Näin ollen sillä on myös suuri merkitys vä-

estön kannanottoihin ja asennoitumiseen sotaa sekä sitä käyviä osapuolia kohtaan.40  

 

Seppänen esittelee professori Thortonin luettelemat viisi toisiinsa liittyvää käyttötarkoitusta ter-

rorismille. Nämä kohdat ovat moraalin lujittaminen kumouksellisen liikkeen sisällä, kumouk-

sellisen liikkeen demonstroiminen väestön keskuudessa, väestön eristäminen hallintokoneis-

tosta, vastavoimien eliminoiminen ja vastapuolen provosoiminen terrorismiin yleisen turvatto-

muuden tunteen lisäämiseksi väestön keskuudessa.41  

 

Terrorismi avaa tien sissisodankäynnille. 42 Tässä tutkimuksessa tällä tarkoitetaan sitä, että ter-

rorismi vaiheena edeltää sissisodan vaihetta. Terrorismilla sitä harjoittava taho pyrkii pelon ja 

painostuksen kautta saamaan paikallisen hallinon taipumaan omiin poliittisiin tai ideologisiin 

vaatimuksiin.43 Terrorismi tulkitaan tässä tutkimuksessa kumouksellisen sodankäynnin soti-

laallisena keinona.44 

 

 

 

                                                 
38 Huttunen ym. (2008) s. 14. 
39 Ashour (2021), s. 16. 
40 Seppänen (1971), s. 76. 
41 Seppänen (1971), s. 77. 
42 Seppänen (1971), s. 76. 
43 Ashour (2021), s. 17. 
44 Paronen (2016), s. 32. 
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1.7 Lähdemateriaali ja lähdekritiikki 

 

Tutkimuksen keskeinen lähdemateriaali muodostuu kirjallisuudesta, tutkimuksista, artikke-

leista ja tieteellisistä artikkeleista. Tutkimuksen teoreettisena pohjana toimii lähteet Isisin toi-

mista Syyriassa vuosina 2011–2014 ja Maon kirjoitukset, tärkeimpänä Maon kirja On Guerilla 

Warfare.  

 

Pääpaino tämän tutkimuksen lähteissä on julkaistuissa lähteissä, mikä johtuu lähteiden saata-

vuudesta. Lähdemateriaalina ei ole käytetty haastatteluja, arkistolähteitä tai ohjesääntöjä, koska 

kyseisiä lähteitä ei ole saatavilla. Lähdemateriaali on sekä suomen- että englanninkielistä. Suu-

rin osa lähteistä painottuu englanninkielisiin lähteisiin. Osa lähteistä on englanninkielelle kään-

nettyjä teoksia kuten aiemmin mainittu On Guerilla Warfare -kirja.  

 

Tutkittavan aiheen vuoksi suurin osa lähteistä on kirjallisuuslähteitä, jotka käsittelevät tutki-

muksen teoreettista viitekehystä sekä tutkittavaa aihetta. Kirjallisuuslähteet ovat kansainväli-

sesti tunnettuja teoksia kumouksellisesta sodasta, Maon kirjallisuutta ja kertomuksia Isisin toi-

mista Syyriassa. Kirjallisuuslähteet täydentyvät käytetyillä tutkimuksilla ja artikkeleilla sekä 

pienellä määrällä muita lähteitä.  

 

Lähdekritiikki on tärkeä osa tutkimustyötä. Pasi Kesseli toteaa omassa teoksessaan, että lähde-

kritiikin avulla arvioidaan lähteen käyttökelpoisuutta ja pyritään myös selvittämään lähteiden 

syntyä, tarkoitusperiä sekä tiedonlähteiden tekijöitä.45 Tämän tutkimuksen osalta lähteet, jotka 

vaativat kriittisimmän suhtautumisen muodostuvat tiedotusvälineiden ja eri osapuolinen uuti-

sointi Syyrian tapahtumista. Lähteiden käytettävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, onko 

tiedotusvälineellä tai osapuolella, joka kommentoi tapahtumia jokin syy esittää tapahtumat tie-

tyssä valossa. 

 

Tässä tutkimuksessa lähdemateriaalina toimii edellä esitetyt kirjallisuuslähteet Syyrian tapah-

tumista. Näitä luettaessa on huomioitava lähdekritiikki tarkastamalle kirjoissa käytetyt lähteet. 

Kirjoissa saatetaan käyttää hyvinkin eri tasoisia lähteitä. Näiden osalta on syytä tarkistaa lähteet 

huolella ja arvioida niiden käytettävyys tässä tutkimuksessa. 

 

                                                 
45 Kesseli, Pasi, Lähdekritiikki operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan 

laadullisesta tutkimuksesta, Edita Prima Oy, Helsinki, 2008, s. 66 
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Tutkimusta tehdessä pitää ottaa huomioon lähteiden relevanssi, validiteetti ja reliabiliteetti. 

Lähde on relevantti, jos se liittyy tutkimustehtävän osalta riittävästi aiheeseen. Validi se on 

puolestaan, jos se sisältää merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista tietoa. Sen sijaan sisällön 

ollessa luotettavalla ja toistettavalla tavalla syntynyttä, on lähde reliaabeli.46 Aineiston analy-

sointivaiheessa on tärkeätä pitää edellä mainitut asiat mielessä. 

 

Lähdemateriaali on pyrittävä monipuolistamaan siten, että lähteet täydentäisivät toisiaan. Mo-

nipuolisuuden lisäksi aineisto pitää pyrkiä luokittelemaan sen luotettavuuden mukaan.47 Läh-

teiden luotettavuutta tarkasteltaessa, on otettava huomioon, kuka kyseisen aineiston on kirjoit-

tanut ja mihin tarkoitukseen. Lähteiden käytössä on myös otettava huomioon niiden riippuvuus 

toisistaan. Samaan suuntaan viittaavat lähteet voivat vahvistaa toisiaan, samalla kun toisistaan 

riippuvat lähteet eivät lisää lähteiden todistusvoimaa. Sama tieto useassa eri lähteessä voi kui-

tenkin olla virheellinen, koska se on kopioitu samasta lähteestä.48 

 

 

                                                 
46 Kesseli (2008), s. 66. 
47 Kesseli (2008), s. 67. 
48 Ibid. s. 67. 
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2 ISISIN TAUSTA 

 

2.1 Isisin synty ja historia 

 

Isisin alkuperästä on paljon ristiriitaista ja väärää tietoa. Tutkijoiden ja alan asiantuntijoidenkin 

parissa usein oletetaan tai annetaan ymmärtää, että Isis olisi perustettu vuosien 2013 ja 2014 

välissä, kun ryhmä nousi kansainvälisessä mediassa suuren yleisön tietoisuuteen.49 Toinen ylei-

nen väärinkäsitys on, että ryhmä olisi muodostettu Irakissa 2003, vastareaktiona Yhdysvaltojen 

hyökkäyksen ja miehityksen seurauksena.50 Vaikka nämä edellä mainitut aikakaudet ja tapah-

tumat ovat tärkeitä Isisin historian ja toiminnan kannalta, niin organisaation synty tapahtui jo 

aikaisemmin. 

 

Nykypäivänä Isis on yksi kehittyneimmistä ei valtiollisista järjestöistä organisaatiorakentee-

seen ja järjestäytymiseen liittyen. Asia ei kuitenkaan aina ole ollut näin. Isisin toiminta käyn-

nistyi pienenä ryhmänä saman mielisiä jihadisteja, vuosien 1999 ja 2000 välillä, joita johti Jor-

danialainen Abu Mus’ab al-Zarqawi.51  

 

Zarqawi saapui Afganistaniin Kandahariin, vuonna 1999, tavoitteenaan päästä al-Qaidan joh-

tajan puheille.52 Saapumisensa jälkeen Zarqawi tapasi tunnetun egyptiläisen al-Qaidan keskus-

johtoon kuuluneen Sayf al-Adlin. 53 Al-Adli ei alkuun luottanut Zarqawiin ja seurasi häntä.54 

Al-Adli oli Egyptin armeijan erikoiskoulutettu entinen eversti, joka oli toiminut tiedustelun pa-

rissa.55 Myöhemmin al-Adli kuitenkin tapasi Zarqawin ja laati tapaamisen perusteella raportin 

al-Qaidan korkeimmalla johdolle, Osama bin Ladenille ja Aiman al-Zawahirille, miehestä.56  

                                                 
49 Ingram, Haroro J.; Craig Whiteside & Charlie Winter (eds.): The ISIS Reader: Milestone Texts of the Islamic 

State Movement, Hurst & Company, London 2020, s. 3. 
50 Paronen, Antti: Karavaanin sotapolku – Näkökulmia Jihadismiin, Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1: 

Tutkimuksia nro 42, PunaMusta Oy, Tampere, 2020, s. 133. 
51 Hashim, Ahmed S.: The Caliphate at war: The ideological organisational and military innovations of Islamic 

State, Hurst & Company, London, 2018, s. 138. 
52 McCants, William: ISIS JA ILMESTYS islamilaisen valtion historia, strategia ja tuomionpäivän visio, Vamma-

lan kirjapaino Oy, Sastamala 2016, s. 19. 
53 Hashim (2018), s. 141. 
54 McCants (2016), s. 19. 
55 Hashim (2018), s. 141. 
56 Hashim (2018), s. 143. 
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Raportissa todettiin, että Zarqawin näkemykset olivat äärimmäisiä ja huolestuttavia. Tästä huo-

limatta al-Adli suositteli pomoillensa, että he tukisivat häntä. Zarqawille myönnettiin tukea, 

mutta häntä ei kutsuttu al-Qaidan jäseneksi. Zarqawi sai kuitenkin ryhmältä tukea ja ohjausta 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.57  

 

Zarqawi ei ollut vielä tässä vaiheessa saavuttanut suurta tunnettavuutta. Hänellä oli kuitenkin 

hyvät suhteet Levantin alueelle eli Syyriassa, Libanonissa, Jodaniassa ja Palestiinassa. Nämä 

suhteet ovat luultavasti olleet syy, miksi hän sai tukea al-Qaidalta, vaikka häntä pidettiin vai-

keana henkilönä eikä heidän ajatuksensa täysin kohdanneet.58 

 

Al-Qaidan tukemana Zarqawi perusti koulutusleirin Afganistanin Heratiin. Tämä valikoitui pai-

kaksi, koska se sijaitsi lähellä Iranin rajaa, joten se loi hyvät mahdollisuudet miehien ja materi-

aalin kuljettamisesta leirille rajan yli.59 Koulutusleirin perustamista varten al-Qaida tuki Zarqa-

wia rahallisesti. Zarqawin perustamalle leirille saapui syyrialaisia, libanonilaisia ja palestiina-

laisia miehiä. Leiri oli aluksi pieni, tietyn arvion mukaan 42 henkilöä, mutta ajan kuluessa leirin 

väkiluku kasvoi.60  

 

Leirillä oleville taistelijoille opetettiin sissisodankäynnin taitoja ja heille pidettiin räjähde- ja 

kemiallisten aseiden koulutusta.61 Alun perin Zarqawin johtama ryhmä oli vain verkosto sa-

manhenkisiä islamistejä, ilman tiettyjä taitoja tai selkeitä tehtäviä. Heitä yhdisti ystävyys ja 

sukulaisuus. Alun perin verkostosta puuttui myös hierarkia, mutta myöhemmin tämä muuttui 

yksinkertaiseksi organisaatioksi, jossa henkilöillä oli omat tehtävät. Tämä järjestö sai myöhem-

min nimekseen Jund al-Sham, josta käytetään englanniksi Soldiers of Levant -nimeä.62 

 

Vuoden 2001 alussa myös Zarqawi oli muuttunut. Zarqawia ei enää pidetty ainoastaan kiihko-

mielisenä islamistina. Mielikuva Zarqawista oli muuttunut paljon organisoidummaksi, hänen 

mielenkiinto kansainvälisiin tapahtumiin oli kasvanut ja hänen ilmaisutaito oli kehittynyt. Sayf 

al-Adl kuvaili, että Zarqawista oli tullut uusi ihminen, joka suunnitteli tulevaisuutta strategi-

sesti.63 

                                                 
57 McCants (2016), s. 20. 
58 Hashim (2018), s. 144. 
59 McCants (2016), s. 20. 
60 Hashim (2018), s. 145. 
61 Roggio, Bill: Exodus and ascent, FDD’s Long war journal, 2005, [https://www.longwarjournal.org/ar-

chives/2005/03/exodus_and_asce.php], luettu 10.6.2021. 
62 Hashim, (2018), s. 146. 
63 Ibid. s. 146. 
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Jund al-Shamin alkuperäinen tavoite oli suorittaa terroristi-iskuja Israelin, Palestiinan, Jor-

danian ja muiden arabivaltioiden alueella. Näitä iskuja vasten myös leirillä olijoita koulutettiin. 

Ryhmän lopullinen tavoite oli toteuttaa väkivaltainen vallankaappaus ja perustaa islamilaiset 

emiraatit alueille.64  

 

Zarqawin ryhmän suunnitelmiin tuli kuitenkin muutos syksyllä 2001. Yhdysvaltoja vastaan to-

teutetut 9/11 iskut, ja niitä seurannut Yhdysvaltojen toteuttama Afganistanin valtaus ajoi Zar-

qawin ryhmän pois Heratin leiristään. Afganistanissa Zarqawi osallistui ryhmänsä kanssa vielä 

Kandaharin puolustustaisteluun sen jälkeen, kun shiiakapinalliset olivat ajaneet Talebanin pois 

Heratista. Kandaharissa Zarqawi loukkaantui Yhdysvaltojen ilmaiskun kohteena, mutta selvisi 

siitä.65 

 

Kandaharin taisteluiden jälkeen Zarqawin johtama ryhmä jatkoi pakenemistaan Pakistanin ja 

Iranin kautta Irakiin. Irakia pidettiin hyvänä kohteena, koska Zarqawin ryhmän ulkonäkö ja 

heidän puhumansa murre auttoi sulautumaan väestöön. Zarqawi oli tajunnut, että Irakiin muo-

dostuisi uusi jihadin taistelukenttä, ja Yhdysvallat tulisi hyökkäämään Irakiin tavoitteenaan sen 

valtaaminen.66  

 

Zarqawi aloitti salaisen verkostonsa rakentamista vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa.67 Ver-

koston rakentaminen toteutettiin jo Heratissa perustetun organisaation pohjalta. Verkosto kas-

voi ja organisoitui nopeasti, ja sille annettiin uusi nimi Jamiat al-Tawhid wa al-Jihad.68 Yhdys-

valtojen aloittaessa Irakin valloituksen maaliskuussa 2003, Zarqawi ryhmineen oli valmiina 

aloittamaan taistelun Yhdysvaltoja vastaan.69  

 

                                                 
64 Weiss, Michael & Hassan Hassan: ISIS: Inside the Army of Terror, Regan Arts, New York/NY, 2016 (2nd ed.), 

s. 15. 
65 Fishman, Brian: The Master Plan: ISIS, Al-Qaeda, and the Jihadi Strategy for Victory, Yale University 

Press, New Haven/CT 2016, s. 2. 
66 Hashim (2018), s. 149. 
67 McCants (2016), s. 21. 
68 Hashim (2018), s. 149–150. 
69 McCants (2016), s. 21. 

 



18 

Yhdysvallat valloitti Irakin maaliskuussa 2003. Tämä yhdistettynä pitkäaikaisen diktaattorin 

Saddam Husseinin vallasta syöksemisen kanssa ajoi maan kaaokseen ja kohti pitkällistä sisäl-

lissotaa. 70 Zarqawin ryhmä toteutti monta onnistunutta terrori-iskua, joista ehkä keskeisimmät 

ja tärkeimmät olivat pommi-isku Jordanian suurlähetystöön, Yhdistyneiden kansakuntien pää-

majaan Bagdadissa ja Imaami Alin moskeijaan. Imaami Alin moskeija on yksi shiiamuslimien 

pyhimpiä paikkoja.71 Zarqawin ryhmä ei joutunut toteuttamaan iskuja yksin, vaan se sai tukea 

Saddam Husseinin entisen hallinnon upseereilta. Heitä Zarqawi oli onnistuneesti kyennyt rek-

rytoimaan omaan organisaatioonsa, Bushin hallinnon erotettua Husseinin puolueen jäsenet hal-

linnosta. 

 

Zarqawi onnistui kasvattamaan ryhmäänsä ulkomailta saapuneiden vierastaistelijoiden kautta 

sekä Husseinin armeijan entisillä sotilailla ja jäsenillä. Iso osa vierasperäisistä arabitaistelijoista 

oli saapunut maahan osoittaakseen tukea Baath-puolueelle, mutta sen kaaduttua he jäivät ilman 

kotia ja tukea. Tätä Zarqawin ryhmä tarjosi heille. Myös monet Irakin sisällä muodostuneista 

ryhmittymistä, jotka kärsivät resurssipulasta ja huonosta johtamisesta sulautuivat osittain pakon 

edessä osaksi Zarqawin kasvavaa organisaatiota.72 

 

Zarqawi oli jo pidemmän aikaa odottanut näitä Irakista peräisin olevia ryhmiä, joita hän voisi 

johtaa ja liittää osaksi omaa organisaatiotaan. Zarqawi tunnisti irakilaisperäisten taistelijoiden 

tärkeyden osana sulatumista osaksi Irakin sosiaalista verkostoa. Vaikka Zarqawi tunnisti iraki-

laisten tärkeyden osana suunnitelmaansa kasvattaa oman organisaationsa kokoa ja vaikutusval-

taa, hän ei kuitenkaan täysin luottanut heihin. Zarqawin mielestä heiltä puuttui omistautunei-

suus islamia kohtaan ja hän näki heidät epäluotettavina ja turvallisuusriskinä, etenkin entiset 

Baath-puolueen jäsenet.73 

 

                                                 
70 Paronen (2020), s. 138. 
71 McCants (2016), s. 21–22. 
72 Hashim (2018), s. 151–152. 
73 Ibid. s. 151–152. 
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Zarqawin organisaation yrityksestä huolimatta, sillä oli vaikeuksia saada jalansijaa Irakissa. 

Organisaatiolta puuttui tukialueet ja kansan suosio. Organisaatio päätti perustaa tukikohdan 

Fallujahin alueelle, missä se oli menestyksellisesti taistellut Yhdysvaltojen joukkoja vastaan 

2004.74 Fallujahin turvasataman lisäksi Zarqawi perusti koulutustukikohtia sekä ase- ja räjäh-

devarastoja al-Thartarin alueelle. Alue oli syrjässä ja harvaan asuttu. Leireillä taistelijat saivat 

sotilaskoulutusta ja siellä valmisteltiin itsemurhaiskuja sekä operaatioita turvataloissa. Al-Thar-

tarin alue sopi hyvin organisaation tarpeeseen hyvien yhteyksien ansiosta Baijin, Tikritin ja 

Samarran alueille.75 

 

Zarqawi halusi kasvattaa vaikutusvaltaansa jihadistien parissa sekä saada taloudellista tukea. 

Hän halusi etenkin saada oman osuutensa al-Qaidan rahoituksesta persianlahden alueella. Zar-

qawi otti yhteyttä al-Qaidan ylimpään johtoon ja julkaisi oman strategiansa. Siinä oli mainittu 

neljä vihollista, jotka Zarqawin mukaan tulisi tuhota, jotta he saisivat vallan alueella. Nämä 

ryhmät olivat yhdysvaltalaiset, kurdit, Irakin turvallisuusjoukot sekä shiiamuslimit. Samalla 

Zarqawi vannoi uskollisuutta bin Ladenille ja al-Qaidalla. Lisäksi hän ilmoitti, että hän vaihtaisi 

ryhmänsä nimen al-Qaida in the Land of the Two Rivers -nimiseksi.76 

 

Al-Qaidan johtajat suhtautuivat varauksella Zarqawiin, koska he näkivät kansan tuen kasvatta-

misen tärkeämpänä kuin mitä Zarqawi näki. Varauksista huolimatta bin Laden ja al-Qaida hy-

väksyi Zarqawin uskollisuudenvalan ja organisaatio liitettiin osaksi al-Qaidan järjestöä loka-

kuussa 2004. Näin Irakin al-Qaida oli syntynyt.77 

 

Nopeasti järjestöjen yhdistymisen jälkeen al-Qaidan johdolle alkoi valjeta, että heidän lähesty-

mistapansa lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiselle, eli kalifaatin luominen Irakiin ja yh-

dysvaltalaisten joukkojen pois ajaminen maasta, erosi merkittävästi Zarqawin johtaman alaja-

oston näkemyksistä. Al-Qaidan johtajat näkivät tärkeimpänä sen, että jihadistit onnistuvat aja-

maan yhdysvaltalaiset joukot pois Irakista ja vasta sen jälkeen alkavat perustamaan kalifaattia. 

Zarqawin shiiaviha ohjasi vahvasti hänen toimintaansa. Zarqawin mielestä sisällissota shiiojen 

ja sunnien välillä olisi nopein tapa kalifaatin perustamiseksi. 78 

 

                                                 
74 Hashim (2018), s. 154. ks. myös Paronen (2020), s. 140. 
75 Hashim (2018), s. 154. 
76 Gerges, Fawaz: ISIS: A History, Princeton University Press, Princeton/NJ, 2016, s. 72–73. 
77 McCants (2016), s. 23. 
78 McCants (2016), s. 23–24. 
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Zarqawin ja Zawahirin erimielisyydet ovat nähtävissä kirjeessä, jonka Zawahiri lähetti Zarqa-

wille kesällä 2005. Kirjeessä Zawahiri kehuu Zarqawia hänen uskalluksesta nousta vastarintaan 

islamin vihollisia yhdysvaltalaisia miehittäjiä vastaan. Mutta he eivät olleet samaa mieltä siitä, 

mikä oli kansan tuen merkitys. Zawahiri painotti, että jihadistien vahvin ase on kansan tuki 

Irakissa ja sen naapurivaltioissa. Tämän tuen vaaliminen ja kasvattaminen tulisi olla keskiössä. 

79 

 

Kirjeessä on havaittavissa tiettyä clausewitziläistä lähestymistapaa, kun Zarqawia muistutettiin, 

että pelkät sotilaalliset toimet eivät riitä, vaan sotilaallisen toiminnan lisäksi myös politiikka on 

toteutettava. Zarqawia varoitettiin siitä, että panttivankien teloittaminen päitä katkomalla on 

huonoa propagandaa ja palvelee vastustajan tavoitteita. Teloituksien lisäksi Zarqawin iskuja 

shiiaväestöä kohtaan kritisoitiin vahvasti. Al-Qaidan johto oli sitä mieltä, että kansan kiihotta-

mien siviilien tappamiselle ei auta päämäärän saavuttamista, vaan se johtaa kansan tuen menet-

tämisen.80 

 

Zarqawin vastaus tuli muutama kuukausi myöhemmin syyskuussa 2005. Zarqawi julkaisi ää-

nitteenä puheen, jossa hän julkisti ”totaalisen sodan” shiiamuslimeja ja sunnimuslimeja, jotka 

osallistuivat Irakin uuden hallituksen toimintaan, vastaan. Zarqawin järjestö suoritti lukuisia 

itsemurhapommituksia shiiasiviilejä ja heidän pyhiä kohteita vastaan tavoitteenaan saada shii-

amuslimit provosoitumaan ja kostamaan sunneille. Zarqawin mielestä tämän kaltainen sisällis-

sota saisi sunnit heräämään ja liittymään taisteluun vääräuskoisia vastaan.81 

 

Zarqawia yritettiin jälleen kerran varoittaa hänen tekojen seurauksista. Tällä kertaa bin Ladenin 

sisäpiiriläisen al-Qaida johtajan Atiyya Abd al-Rahmanin toimesta. Al-Rahman yritti muistut-

taa heitä lopullisista tavoitteista ja tarkoituksista sekä siitä, että näitä ihmisiä tarvitaan, jos ha-

lutaan tuhota nykyinen valtio ja perustaa sen tilalle uusi Islamilainen valtio.82 

 

                                                 
79 Gerges (2016), s. 78–80. 
80 Gerges (2016), s. 78–80. 
81 Gerges (2016), s. 80–83. ks. myös.  McCants (2016), s. 24–26. 
82 Ibid. s. 80–83. ks. myös.  McCants (2016), s. 24–26. 
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Zarqawi oli julkaistun haastattelun perusteella aluksi samaa mieltä, että yhdysvaltalaiset tulisi 

ajaa pois, jonka jälkeen Islamin valtio perustetaan. Islamilaisen valtion perustamisen jälkeen 

prioriteetiksi nousisi muslimikansan menetettyjen maiden takaisin valtaaminen ja vääräuskoisia 

vastaan taisteleminen. Zarqawi muutti kuitenkin myöhemmin mielensä. Huhtikuussa 2006 hän 

ilmoitti, että useasta jihadistiryhmästä koostettu neuvosto nimeltään The Mujahidin Shura 

Council eli lyhyemmin MSC on perustettu. Se toimisi Islamilaisen valtion perustamisen yti-

menä. Tavoitteena oli, että valtio perustettaisiin kolmen kuukauden kuluessa.83 

 

Yhdysvaltalaiset joukot surmasivat Zarqawin seitsemäs päivä kesäkuuta 2006. Zarqawin kuo-

leman jälkeen hänen luomansa uusi neuvosto päätti toteuttaa edesmenneen johtajansa toiveen 

ja perustaa Islamilaisen valtion. Al-Qaidan korkein johto olisi halunnut, että valtion perustami-

sen kanssa olisi odotettu, kunnes yhdysvaltalaiset ovat vetäytyneet ja sunniväestö tukisi tätä. 

Lokakuun 15. päivä 2006 Islamilainen emiraatti julistettiin syntyneeksi. Emiraatti julisti Irakin 

läntiset ja pohjoiset provinssit maikseen ja emiraatin johtajaksi julistettiin Abu Omar al-Bag-

dad, jolle Irakin muslimit julistuksen mukaan olivat vannoneet uskollisuutensa. The Mujahdin 

Shura Council vaihtoi nimensä ja näin Islamic state of Iraq eli lyhyemmin ISI oli syntynyt.84 

Myöhemmin organisaation nimi muuttui Islamic state of Iraq and Syria -nimiseksi eli lyhyem-

min Isis, jota nimeä tässä tutkimuksessa käytetään.  

 

2.2 Isis Syyriassa 

 

Tammikuun 23. päivä 2012 Abu Muhammad al-Julani, lempinimeltään ”al-Fatih eli Valloit-

taja”, julkaisi dramaattisen propagandavideon. Kyseisellä videolla hän julisti Jabhat al-Nusra 

Li Ahl al-Sham eli JN:n, vapaasti käännettynä Levantin kansan tukirintaman, perustetuksi. Jär-

jestö esitti videolla omat tavoitteensa ja keinonsa Syyrian sisällissodassa Bashar al-Assadin 

johtamaa hallintoa vastaan. 85 Asia, jota videolla ei tuotu julki oli, että järjestö oli Syyriassa 

toimiva osa Isisiä, joka oli perustettu silloisen johtajan Abu Bakr al-Baghdadin ja hänen soti-

laallisen neuvonantajan Haji Bakr toimesta.86 

 

                                                 
83 McCants (2016), s. 26. ks. myös Hashim (2018), s. 158. 
84 Hashim (2018), s. 158–159. 
85 Al-Manara Al-Bayda Corporation for Media Production, ‘Video: Announcing the Formation of the Suppor Front 

in the Levant to Fight Bashar al-Assad’, Dailymotion, 2011, [https://bit.ly/2QFP6Ra], luettu 4.1.2022.  
86 Ashour (2021), s. 79–80. 
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Al-Julani saapui Syyriaan yhdessä viiden muun Isis-komentajan kanssa elokuussa 2011. Ryh-

män tavoitteena oli vallata mahdollisimman paljon alueita ja resursseja. Näitä alueita ja resurs-

seja oli tarkoitus käyttää Irakissa kulutussodassa.87 Al-Julani matkusti ympäri läntistä Syyriaa 

luoden kontakteja Isisille myötämielisiin järjestöihin. Hän onnistui rekrytoinnissaan niin hyvin, 

että 23. päivä joulukuuta, se kykeni suorittamaan itsemurhaiskun Damascuksessa ja täten il-

moitti olemassaolostaan ensimmäistä kertaa.88 

 

Elokuun 2011 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana tämä ryhmä Isis-komentajia onnistui luomaan 

kaksi tehokkainta sotilaallista järjestöä Syyrian kumouksellisen sodan näyttämöllä. Järjestöt ke-

hittivät toimintaansa aina terroristijärjestöille tutuista kotitekoisten räjähteiden (IED) ja ajo-

neuvo asenteisten itsemurhapommien (SVBIED) käytöstä, ammattimaiseen eri taktisten keino-

jen käyttöön. Toiminnassa sekoitettiin menestyksekkäästi terrorismin, sissisodankäynnin ja ta-

vanomaisen sodankäynnin keinoja.89 

 

Huhtikuussa 2013 al-Baghdadi julkaisi ääninauhan, jossa hän ilmoitti, että JN on osa hänen 

organisaatiotansa. Lisäksi ne tullaan yhdistämään ja muodostamaan ”Islamic State in Iraq and 

Sham”. Al-Julani kiisti tämän, mikä johti yhteenottoihin järjestöjen välillä. Yhteenotoista huo-

limatta nämä kaksi järjestöä muodostivat pääasialliset sotilaalliset joukot Syyrian sisällisso-

dassa, ja hallitsivat yli viisikymmentä prosenttia Syyrian alueista vuonna 2015.90 

 

2.3 Kumouksellinen sodankäynti Isisin mukaan 

 

Isisin kumouksellisen sodankäyntiä tarkastellessa pitää ottaa huomioon kahden merkittävän ji-

hadistisen ajattelijan työt. Ensimmäinen näistä on Abu Musab al-Suri. Vuonna 2001 Kabulissa 

onnistuttiin saamaan haltuun yhden al-Qaidan johtajan, Ayman al-Zawahirin, tietokone. Tieto-

koneelta löytyi tiedosto nimeltä ALKAER. Tiedostossa ei ollut tekijän nimeä, mutta se on lähes 

varmasti kyetty tunnistamaan al-Surin kirjoittamaksi.91 

 

                                                 
87 Ashour (2021), s. 80. 
88 Paronen, Antti: See You In New York ISIS and the Strategic Evolution of the Jihadist Movement, National De-

fence University, Juvenes Print, Tampere, 2018, s. 27–28. 
89 Ashour (2021), s. 80. 
90 Ashour (2021), s. 80–81. 
91 Ryan, Michael W.S: ISIS: The Terrorist Group That Would Be a State, Irregular Warfare 

Studies, Newport: Center on Irregular Warfare and Armed Groups, U.S. Naval War College, 2020, s. 22. 
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Tiedostossa kuvailtiin, miten kumouksellista sotaa tulisi käydä islamilaisessa ympäristössä. 

Useat esimerkit tiedostossa olivat suoria lainauksia Robert Taberin vuonna 1965 kirjoittamasta 

kirjasta War of The Flea. Teoksessa Taber pohtii, miksi kumoukselliset operaatiot onnistuvat 

tai epäonnistuvat.92 Tämä sitoo al-Qaidan johdon ja strategikot kumouksellisten teoreetikoiden, 

kuten esimerkiksi Mao Tse-tung ja Che Gueavaran, kirjoituksiin.93 Käsikirjoituksessa esitetään 

kolmiportainen suunnitelma, miten kumouksellista sodankäyntiä tulisi käydä. Esitetyt vaiheet 

ovat: 1. kulutus, 2. tasapaino ja 3. ratkaisu.94 

 

Ensimmäisen vaiheen kuvauksessa viitataan suoraan Maon metaforaan kärpäsen sodasta. Kär-

päsen sodalla viitataan siihen, kun heikon kärpäsen väsymättömät iskut ajavat vahvan, mutta 

avuttoman koiran ensin hulluksi ja lopulta tappavat sen.95 Tämän vaiheen aikana jihadistien 

tulee turvautua terrorismiin ja sissisodankäynnin keinoihin, tuottaen viholliselle tappioita ja ku-

luttamalla sitä. Tavoitteena on pakottaa vihollinen vetäytymään tukikohtiinsa luovuttaen alueita 

kumouksellisten käyttöön.96 Sotilaalliset iskut ovat kuitenkin toissijaisia verrattuna poliittiseen 

painostukseen ja propagandan käyttöön. Iskuilla valmistaudutaan tuleviin laajempiin taistelui-

hin, ja propagandan tavoitteena on voittaa kansan luottamus.97 

 

Toisessa vaiheessa jihadistit ovat onnistuneet kasvattamaan omaa taistelukykyänsä ja saaneet 

haltuunsa raskaampaa aseistusta. Raskaampi aseistus mahdollistaa lähes tavanomaisten sota-

joukkojen perustamisen. Siirryttäessä tähän vaiheeseen joukon on täytynyt onnistua kasvatta-

maan voimaansa. Tämän tulee olla niin vahva, että se kykenee hyökkäyksiin isompia joukkoja 

sekä sotilastukikohtia vastaan, jonne vihollisen joukot on pakotettu aiemmin perääntymään. 

Hyökkäysvoiman kasvaessa terroristi-iskut, poliittinen painostus ja propaganda jatkuvat tai 

jopa lisääntyvät.98 

 

                                                 
92 Ryan, Michal W.S, ISIS and al-Qaeda: Tactical Twins, Strategic Enemies, Terrorism Monitor, Volume XIII, 

Issue 24, The Jamestown Foundation, Washington DC, 2015, s. 22. 
93 Ryan (2020), s. 22. 
94 Ryan (2015), s. 22. 
95 Ryan (2020), s. 23. 
96 Ryan (2015), s. 22. 
97 Ryan (2020), s. 23. 
98 Ibid. s. 23. 
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Kolmannessa vaiheessa voiman on täytynyt kasvaa niin suureksi, että kyetään suorittamaan 

ratkaiseva taistelu tai useampia taisteluita. Nämä johtavat hallituksen totaaliseen tappioon ja 

hallinnon joukkojen antautumiseen tai pakenemiseen. Ohjetekstissä painotetaan, että tähän vai-

heeseen päästään harvoin, koska usein hallitukset kaatuvat ja heidän joukot antautuvat ennen 

lopullista taistelua.99 

 

Al-Surin kirjoituksien lisäksi, toinen merkittävä teos jihadistisessä kumouksellisuudessa on 

vuonna 2004 ilmestynyt Management of Savagery, vapaasti suomennettuna Raakuuden johta-

minen. Teoksen kirjoitti Abu Bakr Naji. Ei ole varmaa tietoa, kuka Naji oli. Nimi saattaa myös 

olla pseudonyymi laajemmalle joukolle jihadistisiä teoreetikoita.100 Kirjassa selitetään, miten 

alueita tulisi vallata, miten valtio kyetään perustamaan ja miten valtiosta lopulta muodostetaan 

kalifaatti.101 

 

Raakuuden johtaminen -teosta on jaettu Isisin sisällä uusille jäsenille eräänlaisena ohjesääntönä 

tai oppaana järjestön strategiasta ja käyttämistä taktiikoista. Kirjassa Naji esittää oman kolmi-

portaisen suunnitelman kumouksellisen sodan voittamiseen. Hänen mukaansa vaiheet ovat: 1. 

tuho ja väsytys, 2. raakuuden johtaminen vapautetuilla alueilla ja 3. islamilaisen valtion perus-

taminen vapautettujen alueiden yhdistämisen kautta. 102  

 

Naji kuvaili, että kumouksellisten ryhmien tulee ensiksi suorittaa terroristi-iskuja eräänlaisena 

kiusaamisoperaationa hallinon tärkeitä kohteita vastaan.  Tämä johtaisi siihen, että hallinnon 

joukot siirtäisivät omia joukkojansa turvaamaan näitä kohteita. Tämä puolestaan luo tyhjiöitä 

takamaille, jotka kumoukselliset voivat täyttää omilla joukoillaan. Tyhjät alueet tulisi vallata 

kasvavalla voimalla, ja kumouksellisten tulisi tuottaa tarvittava turvallisuus alueille voittaak-

seen kansan puolellensa. Viimeisessä vaiheessa, kun kumouksellisten voima on jälleen kasva-

nut, väkivallan kautta vapautetut alueet tulisi yhdistää yhdeksi Islamilaiseksi valtioksi ja sen 

jälkeen kalifaatiksi.103 

 

                                                 
99 Ryan (2020), s. 23. 
100 Paronen (2018), s. 5. 
101 McCants (2016), s. 88. 
102 Ryan (2020), s. 34–35. 
103 McCants (2016), s. 88. 
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Raakuuden johtaminen -teosta pidetään niin merkittävänä jihadisti piireissä, että siinä esitetyt 

ajatukset esitetään universaaleina sodan ja politiikan lakeina. Naji ei esittänyt suoranaisia tak-

tisia keinoja, vaan strategian. Naji painotti, että ainoastaan kentällä oleva johtaja voi luoda suun-

nitelman tietylle alueelle. Lisäksi aina on otettava huomioon muuttujat kuten maantiede, väestö 

ja taloudellinen tilanne kohdealueella.104 

  

                                                 
104 Ryan (2020), s. 30. 
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3 MAON KUMOUKSELLISEN SODANKÄYNNIN TEORIA 

 

3.1 Taustahistoria Maon ajatuksille kumouksellisesta sodasta  

 

Mao Tse-tung syntyi Hunanin provinssissa Kiinassa vuonna 1893. Maon isä oli ahkera maan-

viljelijä, joka oli onnistunut hankkimaan paljon maata. Mao ei tullut kovinkaan hyvin toimeen 

isänsä kanssa, mutta isä pystyi tarjoamaan Maolle koulutuksen, johon hyvin harvalla oli mah-

dollisuus. Mao oli jo nuorella iällä ahkera lukija, ja hän osoitti varhaisessa vaiheessa kiinnos-

tusta historiaa ja yhteiskuntatieteitä kohtaan. Historian ja yhteiskuntatieteiden kirjoituksista 

Mao etsi vastauksia Kiinan tulevaisuutta varten, mutta sitä ei löytynyt länsimaisista kirjoituk-

sista.105 

 

Vuonna 1917 Mao aloitti apulaisen työt Pekingin yliopiston kirjastossa. Pekingin yliopistolla 

hän aloitti tutustumisen Leninin, Trotskyn, Marxin ja Engelsin töihin. Vuoteen 1920 mennessä 

Mao oli vakuuttunut kommunismista. Hän oli löytänyt oman kutsumuksensa; luoda uusi Kiina 

Marxin ja Leninin oppien mukaisesti.106 

 

Maon kokemukset kumouksellisen sodankäynnin parissa alkoivat 1926. Tuolloin Mao palasi 

omaan kotiprovinssiinsa Hunaniin, ja alkoi kokoamaan omaa kannattajakuntaansa talonpoikien 

keskuudessa. Maon ja muiden kommunistisen puolueen jäsenten yhteistyö päättyi Tsiang Kai-

Sekin johtaman nationalistisen puolueen Kuomintang-armeijan kanssa vuonna 1927 Sadonkor-

juu kapinan yhteydessä. Tällöin Maon joukot kokivat suuret tappiot, ja Tsiangin johtama salai-

nen poliisi aloitti kommunistien puhdistuksen. Mao johdatti joukkonsa pakoon Chiang Kang 

Shanin vuoristoon, josta he aloittivat sissisodan.107 Sissisodan kuuluisimpia vaiheita oli niin 

kutsuttu pitkä marssi, jonka päätteeksi Mao nousi kommunistisen puolueen puheenjohtajaksi. 

Näiden vaiheiden aikana Mao aloitti myös omat kumouksellisen sodankäynnin teorian pohdin-

nat ja niistä kirjoittamisen. 

 

                                                 
105 Mao (2000), s. 12–13. 
106 Mao (2000), s. 13. 
107 Mao (2000), s. 15–16. 
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Myöhemmin 1940-luvulla japanilaisten hyökättyä Kiinaan, Mao ja kommunistit liittoutuivat 

väliaikaisesti Kuomintangin kanssa. Kiinan ja Japanin välisen sodan päätyttyä kommunistit 

aloittivat uuden sisällissodan Kuomintangia vastaan. Sota päättyi siihen, että kommunistit on-

nistuivat valtaamaan Pekingin ja ajamaan Tsiang-Kai Sekin sekä hänelle uskolliset sotilaat Tai-

waniin. Tämän seurauksena Kiinan kansantasavalta julistettiin ensimmäinen lokakuuta 1949 

Mao Tse-tung johtajanaan. 

 

3.2 Kumouksellisen sodan vaiheet Maon mukaan  

 

Mao on todennut, että sissitoiminnalla ja sissisodankäynnin keinoilla ei yksinomaan saada rat-

kaisua aikaiseksi, kun taistellaan valtion poliittisesta hallinnasta. Mao näki, että se on yksi mah-

dollinen, luonnollinen ja välttämätön askel työläisten kumouksellisessa sodassa.108 

 

Maon teorian mukaan kumouksellisen sodankäynnin luonteeseen kuuluu seitsemän eri askelta, 

jotka ovat pakollisia tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Nämä ovat: 

1. kansan kiihottaminen ja organisointi 

2. poliittisen yhtenäistämisen saavuttaminen 

3. tukikohtien perustaminen 

4. joukkojen varustaminen 

5. kansallisen voiman saavuttaminen 

6. vihollisen voiman tuhoaminen 

7. menetettyjen alueiden takaisinvaltaus.109 

 

Nämä askeleet ovat aika yksityiskohtaisia ja niistä voidaan tehdä karkeampi kolmijakoinen tul-

kinta. Mao kuvailee nämä vaiheet omassa teoksessaan seuraavalla tavalla:  

1. suorittaa iskuja, ja käydä taisteluita vihollisen selustassa 

2. voimien kerääminen ja tukikohtien perustaminen 

3. laajentaa sodankäynnin aluetta.110 

                                                 
108 Mao (2000), s. 20. 
109 Mao (2000), s. 43. 
110 Mao (2000), s. 94–95. 
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Tästä voidaan johtaa tulkinta, että Maon teorian mukaan tämänkaltainen kumouksellinen sota 

etenee tiettyjen vaiheiden kautta, jotka usein menevät limittäin. Ensimmäinen näistä vaiheista 

on Rekkedalin tulkitsema puolustuksellinen vaihe. Mao kuvaili, että ensimmäisen vaiheen ai-

kana kumouksellisen joukon pitää organisoitua, vahvistaa kannatusta ja säilyttää tukialueet, 

jotka sijaitsevat syrjässä ja vaikeassa maastossa.111 

 

Tukialueilla vapaaehtoisia koulutetaan ja heille iskostetaan joukon aate sekä tavoitteet. Tuki-

alueilta valikoidut agitaattorit kiertävät lähellä olevia asutuksia sekä ympäri maaseutua vakuut-

taakseen kansan heidän toiminnan oikeellisuudesta sekä saavuttaakseen heidän tuen. Tämän 

toiminnan tavoitteena on saavuttaa tukialueita sekä tukikohtia ympäröivä suojamuuri kanssa-

mielisistä ihmisistä. Nämä kumouksellisten tukijat tukevat kumouksellisia taistelijoita ja ryh-

miä elintarvikkeilla, uusilla rekrytoitavilla sekä informaatio- että tiedustelutiedoilla. Sotilaalli-

set iskut ovat satunnaisia ja merkitykseltään vähäisiä.112 

 

Rekkedal esittää omassa työssään, että tukialueiden merkitys on nykypäivän kumouksellisessa 

sodankäynnissä muuttunut. Teknologian kehityksen myötä vihollinen kykenee tiedustelemaan 

ja tuhoamaan kumouksellisen osapuolen tukikohtia ilmasta käsin, jolloin niin kutsutut turva-

alueet ovat myytti. Nykypäivänä tukialueet oman valtion rajojen ulkopuolella korostuu, koska 

vihollinen ei kykene suorittamana iskuja toisen valtion alueelle ilman poliittisia seurauksia.113 

 

Toisessa vaiheessa eli sissisodankäynnin vaiheessa sotilaallinen toiminta ja vihollista vastaan 

tehdyt iskut kasvavat. Terrorismi ja iskut heikkoa vihollista kohtaan ovat tyypillisiä taktisia 

keinoja tässä vaiheessa. Mao mainitsee esimerkkinä tienvarsiväijytykset yhtenä keinona. Tä-

män vaiheen päämääränä Mao näki aseiden ja amputarvikkeiden keräämisen yhdessä muiden 

varusteiden esimerkiksi radioiden ja ensiapuvälineiden kanssa. Tämän vaiheen kautta kumouk-

sellisesta joukosta tulee paremmin varusteltu ja voimasuhteet tasaantuvat. Tukialueilla suori-

tettavaa koulutusta jatketaan ja kansan kääntäminen omalle puolelle jatkuu myös tässä vai-

heessa. Kansan tuen avulla jo vapautetut alueet kasvavat ja ympäröivät alueet liitetään tukialu-

eisiin. 114  

 

                                                 
111 Mao (2000), s. 20–21. 
112 Mao (2000), s. 20–21. 
113 Rekkedal, Nils Marius: Insurgency and Counter-Insurgency, A Presentation of Concepts and Problems, Swe-

dish National Defence College, Elanders Gotab, Vällingby, 2006, s. 112. 
114 Mao (2000), s. 21. 
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Kumouksellisen sodankäynnin kahden ensimmäisen vaiheen tärkein tavoite on kansan tuen saa-

vuttaminen. Mahdollisimman paljon kansalaisia on kyettävä käännyttämään kumouksellisen 

puolelle, minkä kautta saavutetaan massan voima. Suuren massan avulla organisaation sisällä 

syntyy erilaisia toimijoita. Paikallisia miliisejä syntyy kansan parissa. Miliisit tai alueelliset sis-

sit ovat osa-aikaisia taistelijoita. Varustukseltaan ja koulutukseltaan tämänkaltaiset joukot eivät 

ole yhtä hyviä kuin varsinaiset sissitaistelijat. Nämä paikalliset joukot toimivat ikään kuin re-

servinä sisseille. Heidän toimenkuvana on usein tiedon ja lahjoitusten kerääminen sekä hallin-

non tiedonantajien tuhoaminen eli he toimivat ikään kuin kumouksellisten suojelijoina.115 

 

Viimeinen vaihe kumouksellisessa sodankäynnissä on vastahyökkäysvaihe tai kuten Mao sitä 

kutsui ratkaisun ja vihollisen tuhoamisen vaihe. Tähän vaiheeseen siirryttäessä sissijoukko on 

valmis toimiaan perinteisemmän sotilaallisen joukon tapaan. Varustus ja koulutus pitää olla 

sillä tasolla, että joukko kykenee konventionaliseen sodankäyntiin vihollisen kanssa. Viimeisen 

vaiheen aikana kumouksellinen joukko voi myös käydä neuvotteluja vastapuolen kanssa pitkit-

tääkseen konfliktia.116 

 

Tulkinnan mukaan Maon mielestä neuvotteluja ei käyty sen takia, että tehtäisiin kompromisseja 

vastapuolen kanssa tai päädyttäisiin sopuisaan ratkaisuun. Neuvotteluiden päämääränä on ajan 

voittaminen jonkun muun tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvotteluilla yritetään samalla kuluttaa, 

turhauttaa ja häiritä vastapuolta. Kumouksellisen osapuolen tavoitteena on luoda sellaiset olo-

suhteet, joissa strateginen päämäärä ja voitollinen loppuasetelma saavutetaan.117 

 

Mao näki, että kumouksellisen sodan vaiheet elävät tilanteen mukaan. Vaiheissa voi myös siir-

tyä taaksepäin, jos edellytykset seuraavaan vaiheeseen siirtymistä varten eivät ole olemassa. 

Mao kuvasi filosofisesti omaa ajatteluaan seuraavalla tavalla: ”Vihollisen edetessä tulee pe-

rääntyä. Vihollisen pysähtyessä tulee sitä ahdistaa. Vihollisen välttäessä taistelua, tulee sitä 

vastaan hyökätä. Vihollisen perääntyessä on sitä seurattava.” 118 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Mao (2000), s. 21. 
116 Mao (2000), s. 21–22. 
117 Ibid s. 21–22. 
118 Mao (2000), s. 46. 
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3.3 Taktiset keinot Maon kumouksellisen sodankäynnin teoriassa 

 

Maon kumouksellisen sodankäynnin teoriassa taktiset periaatteet, jotka nousevat esille ovat 

valmius, liikkuvuus ja hyökkäys. Näitä taktisia periaatteita pitää noudattaa kaikissa kumouk-

sellisen sodankäynnin vaiheissa. Näitä periaatteita pitää kyetä soveltamaan maaston, vihollisti-

lanteen, viestiyhteyksien, omien vahvuuksien, sään ja paikallisten ihmisten mukaan. Taktisina 

keinoina Mao nostaa esille harhauttamisen, joka on muodostanut yhden Maon tunnetuimmista 

lauseista: ”Esitä hyökkääväsi idästä ja hyökkää lännestä”.  Harhautuksen lisäksi taktisina kei-

noina Mao painottaa, että pitää kyetä välttämään hyökkäystä vihollisen kovaa kärkeä vastaan. 

Sen sijaan tulisi pyrkiä hyökkäämään sen onttoa selustaa vastaan. Ajatuksena on hyökätä ja 

irtautua sekä iskeä kuin ukkonen saavuttaakseen salamannopea ratkaisu.119 

 

Maon mukaan kaikki sodankäynti perustuu yhteen perusväitteeseen: ”Säilytä omat voimavarat, 

ja tuhoa vihollisen voima”. Tämän väitteen soveltaminen näkyy kaikissa taktisissa periaatteissa 

yhtä selkeästi kuin seuraavassa simppelissä esimerkissä sotilas, joka ampuu vihollista kohti 

suojaisasta tuliasemasta, saavuttaa menestystä.120 Tämän omien voimien säästämisen ja vihol-

lisen voimien tuhoamisen pohjalle Mao on luonut kuusi perustarvetta, joiden tulee täyttyä. 

Nämä ovat: 

1. aloitteen säilyttäminen itsellä, varuillaanolo, huolella suunnitellut taktiset hyök-

käykset vihollisen strategisiin kohteisiin, taktinen nopeus strategisesti pitkittyneessä sodassa, 

taktiset operaatiot vihollisen ulkolinjoilla 

2. operaatioiden suorittaminen konventionaalisten joukkojen taistelun tukemiseksi 

3. tukikohtien perustaminen 

4. selkeä tilannekuva ja ymmärrys hyökkäyksen ja puolustuksen suhteesta toisiinsa 

5. liikkuvien operaatioiden kehittäminen 

6. oikeanlainen johtaminen.121 

 

                                                 
119 Mao (2000), s. 46. 
120 Mao (2000), s. 95–96. 
121 Mao (2000), s. 96. 
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Perustarpeita laatiessa on otettu huomioon vihollinen, ketä vastaan taistellaan. Tämä on yleensä 

tavanomainen sotilaallinen joukko, joka on miesvahvuudeltaan pieni, mutta joukon koulutus-

taso ja varusteet ovat hyvällä tasolla. Kumouksellinen puoli taas on määrällisesti iso, mutta 

laadullisesti ja varustuksen osalta heikolla tasolla. Taktiikka, joka perustuu taktiseen nopeuteen, 

taktisiin hyökkäyksiin ja taktisiin operaatioihin vihollisen selustassa, perustuu tähän olettamuk-

seen. Nämä seikat tulee ottaa huomioon kaikkien operaatioiden suunnittelussa ja suorittami-

sessa. 122 

 

Yllätyksen merkitys operaatioiden onnistumisen kannalta nousee esille Maon teoriassa. Mao 

painottaa, että yllätys on keino myös tavanomaisessa sodankäynnissä. Sen toteuttaminen ja yl-

lätyksen saavuttaminen ovat kuitenkin huomattavasti hankalampaa kuin kumouksellisen sodan-

käynnin keinoissa. Yllätyksen saavuttamiseksi nopeus nousee painopisteeksi. Liike pitää kyetä 

pitämään salassa ja taistelut on aloitettava nopeasti.123 

 

Puolustuksellisella taktiikalla ei ole sijaa kumouksellisten toiminnassa. Kumoukselliselle osa-

puolelle on edullisempaa hyökätä nopeasti eikä puolustaa passiivisesti. Hyökkäyksen pysähty-

essä, taisteluiden pitkittyessä ja pakotettuna puolustukseen pitää valita maasto tarkasti. Maasto, 

joka sopeutuu kumouksellisten taktiikkaan, on esimerkiksi vuoristosolat, jokialueet ja kylät. 

Nämä alueet ovat sen kaltaisia, että vihollisen taistelujärjestys kyetään rikkomaan ja vihollinen 

onnistutaan tuhoamaan. 124 

 

Joukkojen hajauttaminen ja voimien keskittäminen ovat osa kumouksellisten taktiikkaa. Mao 

tunnistaa, että vahvempaa vihollista kyetään häiritsemään, rikkomaan sen taistelujärjestys ja 

tuhoamaan omien voimien hajauttamisella. Hajautettuna pienissä osastoissa toimiminen on pe-

rustaistelumenetelmä, mutta tietyissä tilanteissa voima tulee kyetä keskittämään. Kohdatessa 

heikompi vihollinen voima tulee keskittää ja vihollinen tuhota nopeasti ja päättäväisesti.125  

 

                                                 
122 Mao (2000), s. 97. 
123 Mao (2000), s. 97. 
124 Ibid. s. 97. 
125 Mao (2000), s. 97–98. 
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Voimien keskittäminen ei teorian mukaan tarkoita kaiken voimaan keräämistä yhteen paikkaan, 

vaan tarvittavan voiman kokoaminen tiettyä tehtävää varten. Joukot, joita ei keskitetä jatkavat 

vihollisen häiritsemistä ja viivyttämistä. Tällainen tilanne, jolloin kumoukselliselle puolelle on 

edullista kerätä voima, on Mao esittämän esimerkin mukaan vaihe, kun vihollinen siirtää jouk-

kojaan kumouksellista osapuolta vastaan. Näin kyetään suorittamaan yllättävä hyökkäys vihol-

lisen tuhoamiseksi.126 

 

Voimien keskittäminen on myös edullista kumoukselliselle joukolle, kun vihollinen on puolus-

tus kannalla ja kyetään lyömään eristettyjä pesäkkeitä tai tukikohtia sen linjoissa.127 Voimien 

hajauttaminen ja keskittäminen on avain sodan pitkittämiseksi. 128 Hajauttamisen lisäksi Mao 

tuo esille joukkojen vetäytymisen taistelusta yhtenä taktisena keinona. Joukkojen tulee vetäytyä 

ja hajaantua seuraavissa tilanteissa: 

 

1. vihollinen on vahvassa puolustusryhmityksessä, eikä tarvittavaa voimaa kyetä 

keskittämään, silloin pitää hajaantua, häiritä ja tuhota vastustajan moraali 

2. piiritettynä kumouksellisten tulee hajaantua 

3. maaston ollessa epäedullinen ja operointia rajoittava 

4. täydennyksien ja varusteiden rajoittaessa toimintaa 

5. joukkojen siirto muualle laajalla alueella tulee tehdä hajautetusti.129 

 

Joukkojen vetäytyessä ja hajaantuessa pitää kuitenkin säilyttää suhteellisen iso ryhmä, joka ky-

kenee toimintaan. Pääjoukon lisäksi muut joukot tulee säilyttää ja jakaa erikokoisiin osastoihin. 

Näin joukon johtaja kykenee käyttämään joukkoja monipuolisesti ja vastaamaan eri tilanteisiin. 

Joukoille on annettava selvät käskyt ja vastuut vetäytymiseen ja hajautumiseen liittyen. Joukon 

tulee kaikissa tilanteissa tietää, mihin sen tulee siirtyä, milloin sen tulee siirtyä sekä milloin, 

missä ja miten joukko kootaan vetäytymisen jälkeen.130 

 

                                                 
126 Mao (2000), s. 103. 
127 Mao (2000), s. 103. 
128 Mao (2000), s. 97–98. 
129 Mao (2000), s. 102. 
130 Mao (2000), s. 102–103. 
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Taktisina keinoina aloitteen tempaaminen, valmius ja operaatioiden suunnittelu sekä johtami-

nen nousevat esille Maon kirjoituksissa. Näitä kolmea keinoa ei kuitenkaan voi käsitellä yksi-

tellen, vaan ne kulkevat käsi kädessä. Aloitteellisuus näkyy jatkuvana taisteluna puolien välillä 

siitä, kenellä on aloite. Mao kuvailee aloitteen merkitystä siten, että se osapuoli kenellä on 

aloite, sillä on myös toiminnanvapaus. Aloitteen menettäminen johtaa usein passiivisuuteen, 

joka johtaa tappioon ja tuhoutumiseen. 131 

 

Aloitteellisuus ja aloitteen tempaaminen ovat helpompia, kun taistellaan vihollisen selustassa 

eikä puolusteta sisälinjoilla. Kumouksellinen osapuoli kohtaa usein tilanteita, jotka eivät ole 

tavanomaisia konventionaaliselle joukolle. Pienet ja nopeasti toimivat osastot ovat esimerkki 

joukoista, jotka kykenevät aloitteen tempaamiseen. Pieni ja kaikilta osiltaan ketterä osasto ky-

kenee yllättämään vihollisen ja katoamaan iskun jälkeen. Näin vastapuolella ei ole mahdolli-

suuksia reagoida tai reagointi on hyvin haastavaa.132 

 

Aloitteen tempaamisessa johtaminen ja operaatioiden suunnittelu korostuu. Operaatioita suun-

niteltaessa liian pessimistinen ajatus voimasuhteista saattaa ajaa passiivisuuteen. Puolestaan 

liian optimistinen tilanteenarvio saattaa johtaa siihen, että haluttua vaikutusta ei saada ai-

kaiseksi. Tämä voi johtaa myös passivoitumiseen, kun viholliseen ei kyetä vaikuttamaan. Joh-

tajan rooli korostuu, kun kohdataan vahva vihollinen ja joudutaan reagoimaan. Tällöin usein 

irtautuminen on oikea keino, eikä jäädä passiivisesti taistelemaan.133 

 

Valmius on yksi kumouksellisen joukon tärkeimmistä keinoista. Valmiudellinen operointi on 

yksi avaintekijä aloitteen voittamisen kannalta. Operaatiot tulee sopeuttaa vihollistilanteen, 

maaston sekä paikalisten olosuhteiden mukaisesti. Johtajan tulee koko ajan olla valmis aisti-

maan muutokset näissä tekijöissä ja tarpeen mukaan muokata joukkojen taipumuksia näiden 

muutoksien mukaisesti. Joukkojen hajauttamisen, voiman keskittämisen ja aktiivisen liikkeen 

avulla kumoukselliset käyttävät voimaansa. 134 

 

                                                 
131 Mao (2000), s. 98–101. 
132 Mao (2000), s. 98–101. 
133 Ibid. s. 98–101. 
134 Mao (2000), s. 101–102. 
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Valmiuteen ja aloitteen tempaamiseen liittyy olennaisesti johtaminen. Johtajan tulee koko ajan 

olla tietoinen siitä, milloin ja missä aloite voidaan saavuttaa. Vihollisen tunnistaessa, että häntä 

uhataan, hän yleensä vastaa tähän hyökkäämällä. Valmiuteen liittyen kumouksellisen osapuo-

len on kaikissa tilanteissa säilytettävä valmius ja suunnittelu sekä tarkoin harkittava missä ja 

milloin hän haluaa taistella. Tilanteen ollessa epäedullinen kumoukselliselle osapuolelle hänen 

on vaihdettava painopistettä. Esimerkkinä tästä on: onnistuneella hyökkäyksellä kyetään lyö-

mään irrallinen joukko, tämän jälkeen joukon tulee irtautua, vaihtaa toiminta-aluetta ja mah-

dollisesti suorittaa uusi hyökkäys ja tuhota toinen irrallinen joukko muualla. Aina ei ole edul-

lista sitoutua tietylle alueelle.135 

 

Mao korostaa suunnittelun merkitystä taisteluiden voittamiseksi. Tilanteenarviointi on olennai-

nen osa suunnitteluprosessia ja tilanne pitää aina suhteuttaa käytettävissä olevan joukon ko-

koon. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä poliittiset että sotilaalliset aspektit. Joukon 

huolto, käytössä olevat varusteet sekä yhteydet paikalliseen väestöön tulee kyetä suunnittele-

maan. Osana suunnittelua tiedustelun merkitys korostuu. Tiedustelun avulla kyetään valitse-

maan oikea hetki, milloin suunnitelma toimeenpannaan. Tiedustelun avulla kyetään säilyttä-

mään aloite taistelukentällä ja tekemään tarvittavat valmiudelliset muutokset. Aloitteen säilyt-

täminen vaatii hyökkäystä. Tiedustelun ja suunnittelun avulla pitää pyrkiä tilanteeseen, jossa 

viholliselle ei anneta aloitetta ja vihollinen pakottaisi kumoukselliset hyökkäämään.136 

 

Taktisina periaatteina Mao nostaa esille yhteistoiminnan kumouksellisten ja tavanomaisten 

joukkojen välillä. Yhteistoiminta voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, joista jokaisella on 

oma tärkeä roolinsa ja näiden merkitys pitää tunnistaa. Yhteistoiminnan tasot ovat: 

1. strateginen yhteistoiminta 

2. taktinen yhteistoiminta 

3. taistelunaikainen yhteistoiminta.137 

 

                                                 
135 Mao (2000), s. 103. 
136 Mao (2000), s. 104. 
137 Mao (2000), s. 105. 
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Strateginen yhteistoiminta kumouksellisten joukkojen ja tavanomaisten joukkojen välillä näyt-

täytyy vihollisen heikentämisenä ja vastarinnan taistelutahdon nostamisena. Se, miten strategi-

nen yhteistoiminta näyttäytyy, on esimerkiksi tienvarsiväijytyksien muodossa. Kumouksellinen 

joukko, joka toimii vihollisen selustassa ja häiritsee esimerkiksi vihollisen huoltokuljetuksia, 

onnistuu toiminnallaan heikentämään vihollisia. Aina, kun kumouksellinen onnistuu tuhoa-

maan yhden vihollisen, saa vihollisen kuluttamaan ampumatarvikkeita tai sen kuljetukset estet-

tyä, joukon voima varsinaisella taistelualueella myös heikkenee.138 

 

Kumouksellisten saavuttaessa menestystä ja onnistuessa tuhoamaan vihollisen joukkoja ja ka-

lustoa tai estettyä sen kuljetuksia, kumouksellisten voimat kasvavat samassa suhteessa. Strate-

ginen yhteistoiminta näyttäytyy myös toiseen suuntaan. Vihollisen vallattua alueita itselleen ja 

onnistuneesti rajattua kumouksellisen toimintaa tietyllä alueella. Tavanomaisten joukkojen vas-

tahyökkäys menetettyjen alueiden takaisin valtaamiseksi on esimerkki strategisesta yhteistoi-

minnasta.139 

 

Taktisella yhteistoiminnalla tarkoitetaan sitä, kun organisoitu kumouksellinen joukko täydentää 

omalla toiminnallaan tavanomaisen joukon taistelua. Kumouksellinen joukko voi perustaa tu-

kikohtia tavanomaisten joukkojen läheisyyteen, joista se kykenee operoimaan ja tukemaan tais-

teluita. Kumouksellisten vastuulle jää usein vihollisen heikkouksien määrittäminen tiedustelun 

avulla, vihollisen häiritseminen, kuljetuksien estäminen ja vastustajan moraalin heikentäminen. 

Jos kumouksellinen joukko toimii yksin, taktisen yhteistoiminnan hyödyt jäävät saavuttamatta 

ja strategisten tavoitteiden ja yhteistoiminnan vaikutus heikkenee merkittävästi. 140 

 

Taktisen ja strategisen yhteistoiminnan lisäksi kumoukselliset joukot voivat suorittaa taistelun-

aikaista yhteistoimintaa. Kumoukselliset joukot voivat myös toimia osana tavanomaisia jouk-

koja ilman omia tukikohtia. Tässäkin tilanteessa kumoukselliset joukot soveltuvat parhaiten 

taisteluiden välittömään tukemiseen tienvarsiväijytyksien muodossa. Tiedustelun suorittami-

nen sekä vartiopesäkkeiden miehittäminen soveltuvat myös kumouksellisille joukoille. Jotta 

joukot kykenevät toimimaan yhteistoiminnassa, johtamisvälineitä tarvitaan. Esimerkiksi radi-

oiden käyttö ja niiden merkitys korostuu taistelunaikaisessa yhteistoiminnassa.141 

 

 

                                                 
138 Mao (2000), s. 105–106. 
139 Ibid. s. 105–106. 
140 Mao (2000), s. 106–107. 
141 Mao (2000), s. 107. 
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4 ISISIN TAKTISET KEINOT ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA 

 

Isisin ensimmäinen vaihe voidaan nähdä alkaneen sen saapuessa Syyrian maaperälle. Vaiheen 

aikana Isis keskittyi oman organisaationsa rakentamiseen. Organisaation järjestäytyessä ja kas-

vattaessa voimaansa, iskut olivat satunnaisia ja lukumäärältään vielä pieniä. Vaiheen kesto on 

vaikea määrittää, koska se kasvatti omaa aluettansa ja kykeni operointiin eri alueilla eri resurs-

seilla. Isis aloitti kuitenkin määrätietoisen toiminnan Syyriassa, lopullisena tavoitteenaan kali-

faatin perustaminen. Kalifaatin perustamiselle oli luotava pohjat, joita lähdettiin rakentamaan 

vaiheittain.  

 

4.1 Sotilaallisen voiman kasvattaminen 

 

Isisin kampanja Syyriassa alkoi vuonna 2011, kun pieni joukko taistelijoita saapui maahan. 

Tästä alkoi määrätietoinen organisaation rakentaminen. Organisaatiota rakennettaessa toimin-

nassa on nähtävissä vahvasti Maon teorian mukaisia toimia. Isis loi itselleen viisiportaisen 

suunnitelman, jonka avulla organisaatiota ja sen toimintamahdollisuuksia kasvatettaisiin. Ta-

voitteena oli luoda toimiva sotilaallinen joukko. Suunnitelma koostui seuraavista vaiheista142: 

 

1. Tiedustelutiedon kerääminen 

Ottaen huomioon, että iso osa Isisin taistelijoista eivät olleet paikallisia ja järjestön juuret olivat 

Irakissa, kattava tiedusteluverkko ja järjestelmä oli luotava. Näin kyettäisiin paikantamaan ha-

lutut alueet sekä toimijat. 

2. Yhdistää ja rekrytoida jäseniä 

Organisaation kannalta oli tärkeätä, että saman mieliset jo olemassa olevat järjestöt liitettäisiin 

osaksi Isisiä. Olemassa olevien järjestöjen liittämisen lisäksi piti aloittaa uusien taistelijoiden 

rekrytoiminen sekä henkilökohtaisella että kollektiivisella tasolla. 

3. Ryöstely 

Taistelijat piti saada varustettua. Assadin hallituksen joukkojen sekä aseellisen vastarinnan 

joukkojen varastoja pyrittiin ryöstämään. Aseita oli tarkoitus muokata ja päivittää omaan käyt-

tötarkoitukseen sopivaksi. 

4. Johtaminen 

Operaation johtamiseen tarvittiin kokeneiden Isis-komentajien ammattitaitoa. 

                                                 
142 Ashour (2021), s. 83. 
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5. Tiedon välittäminen 

Irakissa hyväksi todetut taktiset keinot sekä sotilaalliset tiedot ja taidot piti saada koulutettua 

uusille taistelijoille.143 

 

Tiedustelutiedon keräämistä johti Haji Bakr. Hän oli aikaisemmin luonut mallin, joka oli to-

dettu toimivaksi. Haji Bakr saapui Syyriaan vuoden 2012 aikana ja hän perusti tukikohtansa 

Aleppon pohjoispuolelle.144 Bakr perusti alueelle islamilaisen keskuksen, jonne hän rekrytoi 

paikallisia kuuntelemaan hänen luentoja aiheesta, miten tulisi elää hyvää islamilaista elämää. 

Paikalle saapuneista kuulijoista hän rekrytoi sopivia henkilöitä suorittamaan tiedustelua ja ke-

räämään tietoja omalta alueeltansa. 145 

 

Tiedot, joita kerättiin, koostuivat alueen henkilöiden poliittisista suuntautumisista, tärkeistä ta-

pahtumista ja henkilöistä. Asiat, jotka kiinnostivat, oli ihmisten suhtautuminen sisällissotaan, 

jihadistinen liike, vaikutusvaltaisten perheiden tiedot, alueella toimivat hallinnon- sekä kapi-

nallisjoukot sekä sharia-lain vastainen toiminta.146 Tiedon keräämisellä haluttiin saada kaikki 

mahdollinen tieto toiminta-alueen väestöstä. Tietoja voitaisiin käyttää hyödyksi selvittääkseen 

alueen heikkoudet mahdollistaen kaupunkien ja kylien valtaaminen.147 

 

Isis toimi Syyriassa samalla tavalla kuin muissa maissa. Sen toiminnan perustana toimi koulu-

tustukikohdat. Koulutustukikohdat olivat eri Isis-komentajien johdossa ja niitä käytettiin sissi-

sodankäynnin ja terrorismin taktisten keinojen opettamiseksi joukoille.148 Vuoden 2014 lop-

puun mennessä Isisillä oli jo yli kaksikymmentä paikannettua koulutustukikohtaa Syyrian alu-

eella.149  

 

                                                 
143 Ashour (2021), s. 83. 
144 Lister Charles R: The Syrian Jihad Al-qaeda, The Islamic State and The Evolution of an Insurgency, Hurst & 

Company, London, 2015, s. 125. 
145 Reuter, Christopher: Secret Files Reveal the Structure of Islamic State, Spiegel Online, 2015, 

[http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-

1029274.html], luettu, 05.01.2022. 
146 Reuter (2015). 
147 Paronen (2018), s. 27. 
148 Ashour (2021), s. 87. 
149 Roggio, Bill & Weiss, Caleb: More Jihadist Training Camps Identified in Iraq and Syria, Long War Journal, 

2014, [https://bit.ly/3a4kwHL] luettu 07.01.2022. 

 

http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html
http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html
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Elokuussa 2011 Isisillä oli noin kolmekymmentä taistelija Syyrian alueella. Isis aloitti oman 

rekrytointikampanjansa. Isisin valitsema taktiikka rekrytoida yksittäisiä henkilöitä ja pieniä 

ryhmiä, suurien jo olemassa olevien organisaatioiden sijaan, osoittautui menestyksekkääksi. 

Vuodessa Isis, tai silloin vielä JN nimellä kulkenut organisaatio, onnistui kasvattamaan mies-

voimansa yli sata kertaiseksi.150  

 

Abu Bakr al-Baghdadin julisti, että JN on osa ISI:ä ja se tullaan liittämään saman nimen alle. 

ISI:n saadessa jalansijaa Syyriassa nimeksi vaihtui Isis. JN:n johtaja al-Julani kuitenkin hylkäsi 

ehdotuksen ja halusi pitää oman ryhmänsä, mutta valtaosa järjestön jäsenistä pysyivät lojaaleina 

Isisille ja liittyivät sen joukkoihin. Al-Julanin johdolla luodut koulutustukikohdat, kerätyt ase-

varastot ja vallatut alueet siirtyivät myös Isisin hallinnan alaiseksi. Vuoden 2014 puoliväliin 

mennessä CIA:n arvioiden mukaan Isisin miesvoima oli kasvanut jopa 31.000 vahvuiseksi.151 

 

Ryöstely ja varusteiden kerääminen on ollut yksi Isisin menestyksen tekijä. Isisin tavoitteena 

oli kasvattaa omaa tavanomaisen sodankäynnin kykyä ja tätä varten järjestö tarvitsi kalustoa. 

Isis suoritti lukuisia iskuja asevarastoja ja sotilastukikohtia vastaan tavoitteenaan saada hal-

tuunsa kalustoa. Iskuillaan Isis onnistui keräämään laajan varaston pienikaliiperisia aseita ja 

ampumatarvikkeita. Pienikaliiperisten aseiden ja ampumatarvikkeiden lisäksi Isis onnistui Syy-

riassa saamaan haltuunsa panssarivaunuja, tykkejä, raketinheittimiä ja jopa hävittäjiä.152 En-

simmäisen vaiheen aikana iskut olivat vähäisempiä, mutta voiman kasvaessa iskujen määrä 

kasvoi. 

 

4.2 Isisin improvisoidun vaikuttamisen taktiikat 

 

Isis oli kehittänyt terrorismia taktisena keinona sen Irakin kokemuksien perusteella. Irakissa 

Isis oli tukeutunut pieniin joukkoihin, jotka käyttivät tarkkuuskiväärejä sissisodankäynnin 

omaisesti. Irakissa amerikkalaiset olivat kuitenkin pakottaneet Isisin vaihtamaan taktiikkaansa, 

koska se ei enää kyennyt olemaan staattisesti samassa paikassa. Tämän pohjalta luotiin uusi 

strategia, jonka avulla Isis kykenisi käymään urbaania terrorismisotaa.153  

 

                                                 
150 Ashour (2021), s. 84. 
151 Ibid. s. 84. 
152 Ashour (2021), s. 85–87. 
153 Ashour (2021), s. 40. 
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Luotiin uusia taktisia improvised explosive device -joukkoja. Vapaasti suomennettuna impro-

visoitu räjähde -joukkoja, joista käytetään jatkossa lyhennettä IED-joukko. Kaikilla joukoilla 

oli oma vastuualue. Joukot luotiin sen pohjalta, että yksi ryhmä valmisti itse IED-laitteet, yksi 

valmisti sytyttimet, yksi vastasi IED-panoksien asettamisesta, naamioinnista ja ansoittamisesta 

ja yksi ryhmä vastasi panoksien räjäyttämisestä.154 

 

Pommi-iskut ja improvisoitujen keinojen käyttäminen on taktiikka, jota kumoukselliset käyttä-

vät pakottaakseen vastakumouksellisen osapuolen toimimaan linnoitetuista tukikohdista. Aja-

malla vastakumoukselliset hakemaan turvaa omista tukikohdistaan, heidän yhteys paikalliseen 

väestöön katkaistaan. Pommi-iskut, etenkin improvisoitujen räjähteiden kautta, ovat myös mai-

nio keino, millä vaikuttaa vihollisen moraaliin.155 

 

Improvisoitu vaikuttaminen on osoittautunut toimivaksi keinoksi nykyaikaisella taisteluken-

tällä. Improvisoitu vaikuttaminen on tehokas keino alivoimaiselle joukolle. Tämä perustuu sii-

hen, että improvisoitua vaikuttamista vastaan on hankala puolustautua. Lukuisten eri vaikutta-

miskeinojen takia puolustaja joutuu varautumaan kaikkeen. Tämä on kallista ja hidastaa toi-

mintaa. Improvisoidun vaikuttamisen aseiden teho perustuu niin henkilöstö-, materiaali- kuin 

moraalitappioihin.156 Alivoimaiselle kumoukselliselle joukolle psykologinen vaikuttaminen on 

merkittävä vaikuttamiskeino. 

 

IED-aseen käytön yleistyminen saattaa olla reagointia vastakumouksellisen toimijan moderniin 

kalustoon. Vastakumouksellisilla toimijoilla, jotka muodostuvat tavanomaisten asevoimien 

joukoista, ajoneuvot ja asejärjestelmät ovat koko ajan entistä kehittyneempiä. Tämä kasvattaa 

kuilua kumouksellisen osapuolen käytössä olevaan yleensä huomattavasti vanhempaan kalus-

toon. Tähän vastatakseen kumoukselliset toimijat, kuten Isis, ovat kehittäneet omia improvisoi-

dun vaikuttamisen keinoja. Näin pyritään kaventamaan tätä kuilua aseistuksen välillä.157 

 

                                                 
154 Ashour (2021), s. 40. 
155 Jones, Seth G: Waging Insurgent Warfare, Lessons from the Vietcong to the Islamic State, Oxford University 

Press, New York, 2017, 70–71. 
156 Korhonen Risto; Airos Esa, Huopio Simo, Kiviharju Mikko & Åkesson Bernt: Improvisoidut vaikuttamiskeinot, 

Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos, Elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosasto, Riihimäki, 2013, s. 6. 
157 Jones (2017), 71. 
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Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan turvautuminen improvisoi-

tuun vaikuttamiseen syntyy pakosta. Syyt, miksi kumouksellinen osapuoli joutuu turvautumaan 

improvisoituun vaikuttamiseen ovat esimerkiksi se, että tavanomaisen vaikuttamiseen sopivia 

välineitä ei ole. Näin ollen pitää itse valmistaa laitteita, joilla saavutetaan vastaava vaikutus. 

Varastoinnin vaikeus ja tavanomaisten välineiden hankinnan haastavuus olivat myös syitä käyt-

tää improvisoitua vaikuttamista. Lisäksi improvisoitujen aseiden käyttäminen saattaa edesaut-

taa oman toiminnan piilossa pysymistä, kun vältetään perinteisten sotilasvarusteiden käyttöä.158 

 

Vuoteen 2011 mennessä Isis oli kehittänyt viisi eri IED-mallia. Kauko-ohjauksella räjäytettävä 

IED, ansoitettu IED, kauko-ohjattu ansoitettu IED, staattinen peitetty IED sekä ajoneuvo asen-

teinen IED. Näiden valmistus ja käyttöperiaatteiden kokemukset saatiin jalkautettua Isisin Syy-

rian haaralle.159  

 

Räjähteiden valmistuksen lisäksi Isis alkoi kehittämään räjähteiden taktista käyttöä puhtaasta 

terrorismiaseesta tavanomaisen sodankäynnin aseeksi. Isis käytti ajoneuvo asenteisia IED-

räjähteitä taistelukentän itsemurhaiskuissa. Itsemurhaiskujen lisäksi Isis kehitti tavan käyttää 

ajoneuvo asenteisia räjähteitä ohjautuvien ampumatarvikkeiden tapaisesti. Räjähteitä käytettiin 

esimerkiksi kiinnitettynä radio-ohjattaviin autoihin, jolloin räjähteet kyettiin kuljettamaan koh-

teelle ohjautuvan ampumatarvikkeen tapaisesti. Ajoneuvo asenteisia IED-aseita käytettiin epä-

suoran tulen tapaisesti Isisin taisteluissa terrorismin lisäksi.160 

 

Puolustuksellisessa vaiheessa ajoneuvo asenteisten itsemurha IED:n käyttö muodostui Isisin 

tunnusmerkiksi Syyriassa. Syyrian alueella on raportoitu ainakin kahdeksan eri tyyppisen ajo-

neuvon käytöstä, joilla kaikilla oli oma taktinen käyttöperiaate. 

 

1. Panssaroimaton siviiliajoneuvo  

Ajoneuvo on ulkoapäin täysin siviiliajoneuvon näköinen ja räjähteet ovat auton sisäpuolella. 

Näitä ajoneuvoja käytettiin, kun haluttiin päästä kohteelle huomaamattomasti. 

2. Panssaroitu siviiliajoneuvo  

Näitä käytettiin samalla tavalla kuin panssaroimatonta ajoneuvoa, mutta ajoneuvon sisäpuolelle 

oli lisätty panssarointia kuljettajan suojaamiseksi. 

 

                                                 
158 Korhonen ym. (2013), s. 6. 
159 Ashour (2021), s. 41. 
160 Ashour (2021), s. 87. 
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3. Panssaroitu naamioitu ajoneuvo  

Ajoneuvot naamioitiin ympäristön mukaan, jotta näiden havaitseminen ilmasta käsin olisi vai-

keampaa. 

4. Ulkoapäin panssaroitu ajoneuvo  

Normaali ajoneuvo, jonka ulkopuolelle oli rakennettu vahva panssarointi. Näitä ajoneuvoja 

käytettiin hyökkäyksien tukemiseksi. Panssaroitu ajoneuvo kyettiin ajamaan haluttuun räjäy-

tyskohtaan, jonka jälkeen pieni jalkaväkijoukko kykeni hyökkäämään, ja lyömään vahvemman 

vihollisen. Tähän kategoriaan sisältyy myös sotilasajoneuvot, jotka olivat varustettu räjähteillä. 

5. PST-ajoneuvo 

6. Konekivääriajoneuvo 

Sekä PST- että konekivääriajoneuvot tarvitsivat kaksi taistelijaa, jotta niiden käyttö onnistuisi. 

Ideana oli muuten sama kuin muissa panssaroiduissa ajoneuvoissa, mutta räjähteiden lisäksi 

toinen taistelija toimi tukiampujana. Tämä mahdollisti yhä todennäköisemmin sen, että ajo-

neuvo pääsi kohteelle saakka, missä se lopulta räjäytettiin. 

7. Puskutraktori 

8. Kauhakuormaaja 

Sekä puskutraktoriin että kauhakuormaajaan oli lisätty panssarointi. Näitä käytettiin hyökkäyk-

sissä linnoitettuja kohteita vastaan. Alun perin puskutraktoreita tai kauhakuormaajia käytettiin 

raivaamaan tiesulkuja ja muita linnoitteita matkan varrelta kohteelle. Linnoitteiden raivaami-

sella pyrittiin mahdollistamaan muiden ajoneuvojen pääseminen kohteelle. Myöhemmin käyttö 

kehittyi niin, että myös raskaat ajoneuvot varustettiin räjähteillä.161 

 

Ajoneuvoasenteisten IED-aseiden kehittämisestä ja niiden avulla saavutetusta menestyksestä 

huolimatta Isis luotti edelleen vahvasti perinteiseen IED-aseeseen. Isisin taktiikkaan kuului, että 

rakennukset, joissa se oli toiminut, kyllästettiin räjähteillä. Tämän tarkoituksena oli hidastaa 

vihollisen etenemistä.162 Isisin taistelijat erikoistuivat siihen, että räjähteitä asennettiin kaikkiin 

mahdollisiin paikkoihin, aina uuneista pöytälaatikoihin sekä kynistä ruumisiin. Sytyttiminä toi-

mivat esimerkiksi painekannet sekä lattian alle kätketyt liiketunnistimet. Omar Ashour haastat-

teli omaan työhönsä liittyen entistä Free Syrian Army -komentajaa, joka kertoi, että nämä tak-

tiikat olivat erittäin hankalia heidän joukollensa. Hänen mukaan al-Assadin sotilasakatemiassa 

ei opeteta, miten näitä aseita ja keinoja vastaan toimitaan.163  

                                                 
161 Kaaman, Hugo: Car bombs as Weapons of War, ISIS’S development of SVBIEDS, 2014-19, Middle East Insi-

tute, Policy paper 2019-7, Washington DC, 2019, s. 17–23. 
162 Beccaro (2018), s. 218. 
163 Ashour (2021), s. 87. ks. myös. Rota, Alessandro: From Teddy Bears to Bombs: the IEDs of ISIS – in pictures, 

The Guardian, 2016, [https://bit.ly/3cerPy4], luettu 13.1.2022.  
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IED-aseesta on muodostunut ohjautuvan ampumatarvikkeen tapainen ase Isisin joukoille. Pe-

rinteisesti IED-ase on nähty eräänlaisena ansana tai vaikuttamiskeinona, joka on staattisesti sa-

massa paikassa. Isisin innovatiivinen IED-aseen taktinen käyttö on mullistanut tämän ajatuk-

sen. Isis on käyttänyt omia ajoneuvoasenteisia IED-aseita ja -joukkoja ohjautuvan ampumatar-

vikkeen tapaisesti. Asetta on käytetty kohdistamaan vaikutus vihollisen linjoihin, minkä tavoit-

teena on luoda murtoaukko.164 

 

Isisin IED-aseiden käyttö oli hyvin suunniteltua. Isisin valloittaessa uusia alueita tukialueilla 

toimivat IED-tehtaat alkoivat valmistaa räjähteitä. Näitä Isis voi käyttää suojatakseen selustansa 

ja häiritäkseen vihollista, jos Isis joutuu vetäytymään. Syyriassa on ollut havaintoja, että Isis on 

käyttänyt sinappi- ja kloridikaasuja omissa IED-aseissaan räjähteiden lisäksi.165 

 

4.3 Isisin itsemurhataktiikka 

 

Yksi Isisin käytetyimmistä taktisista keinoista terrorismin muodossa on itsemurhaiskut. Mah-

dollisia syitä, miksi Isis on käyttänyt itsemurhaiskuja taktisena keinona, on niiden tehokkuus. 

Tämä ilmenee vaikutuksen tehon ja kustannustehokkuuden osalta. Itsemurhaisku on lisäksi 

tarkka keino iskun kohdistamisessa haluttuun kohteeseen.166 Itsemurhaiskua voidaan kuvailla 

teknologisena ratkaisuna käytännön ongelmaan. Miten käytössä olevilla resursseilla kyetään 

tuottamaan asejärjestelmä, joka kykenee haluttuun vaikutukseen tarkasti ja toimintavarmalla 

tavalla. Itsemurhapommi voidaan nähdä vastakohtana länsimaiselle ajattelulle, missä yritetään 

asentaa ihmisen älyä asejärjestelmään esimerkiksi ohjautuvuuden muodossa. Terroristit käyttä-

vät ihmistä suoraan välineenä ohjata räjähde oikeaan paikkaan. 167 

 

                                                 
164 Mehta, Aaron: General: ISIL Using IEDs as Guided Munitions, DefenseNews, 2015, [https://www.defense-

news.com/land/2015/06/19/general-isil-using-ieds-as-guided-munitions/], luettu 11.2.2022. 
165 Nance, Malcolm: Defeating ISIS who they are, how they fight what they believe, Skyhorse Publishing, New 

York, 2016, s. 352. 
166 Beccaro (2018), s. 214. 
167 Lewis, Jeffrey W.:  Precision Terror: Suicide Bombing as Control Technology, Terrorism and Political Vio-

lence, 19:2, Routledge Taylor & Francis Group, 2007, s. 224. 
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Itsemurhaiskut ovat tehokkaampia normaaleihin pommeihin tai iskuihin verrattuna, koska 

pommi osuu aina oikeaan kohteeseen, kun ihminen vie pommin haluttuun kohteeseen. Räjäyt-

täessään sen siellä, se osuu varmasti haluttuun kohteeseen. Tarkkuuden lisäksi se pysyy piilossa 

aina räjäytykseen asti, koska ihminen vie räjähteen kohteeseen. Itsemurhapommi on myös toi-

mintavarmempi kuin kohteelle jätetty räjähde. Itsemurhapommia ei voi löytää ja purkaa ennen 

sen räjäyttämistä. 168 

 

Itsemurhaiskujen suunnittelu on teoriassa helpompaa verrattuna tavanomaiseen iskuun koh-

teessa. Itsemurhaiskua suunniteltaessa ei tarvitse ottaa huomioon ja suunnitella poistumisreit-

tejä iskun kohteesta tai välttää kiinniotetuksi jäämistä. Organisaation operaatioturvallisuuden 

kannalta itsemurhaisku on kannattavampi kuin kohteelle viety räjähde. Koska pommimies rä-

jäyttää itsensä kohteella, jäljelle ei jää ketään ketä voitaisiin kuulustella. Tästä johtuen organi-

saatio ei riskeeraa sitä, että kriittisiä tietoja jäisi vihollisen haltuun.169 Iskujen lisäksi Isis on 

raportoidusti käyttänyt itsemurhapommittajia puolustuksellisina miinoina. Isis varusti taisteli-

joitansa itsemurhaliiveillä. Jos vihollinen pääsi murtautumaan Isisin alueelle tai sen tiloihin, 

taistelijat räjäyttivät itsensä miinan lailla.170 

 

Kun mietitään, miksi itsemurhaiskut ovat nousseet niin merkittävään rooliin Isisin taktisena 

keinona, pitää nostaa esille muutama asia. Itsemurhapommittaja voidaan nähdä eräänlaisena 

ohjautuvana ampumatarvikkeena. Jos verrataan itsemurhapommittajaa ohjautuvaan ampuma-

tarvikkeeseen, hinnan lisäksi myös sen antamat taktiset edut nousevat esille. Ohjautuva ampu-

matarvike ohjautuu kohteelle, joka on ennalta määritetty, eikä sen saavuttamasta vaikutuksesta 

kohteelle ole varmaa tietoa. Riippuen tiedustelutiedon ja maalittamisen onnistumisesta saattaa 

olla, että kohde, johon käytetään ohjautuvaa ampumatarviketta, on niin hyvin suojattu, että jär-

jestelmällä ei päästä vaikutukseen.171 

 

                                                 
168 Bunker, Robert J & ja Sullivan John P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, Land Warfare paper 

W46, The Insititue of Land Warfare, Arlington, 2004, s. 6. 
169 Bunker ym. (2004), s. 6. 
170 Nance (2016), s. 329. 
171 Beccaro, Andrea & Bertolotti, Claudio: Suicide Attacks: Strategy from the Afghan War to Syraq and Mediter-

ranean region. A triple way to read the asymmetric threats, Sicurezza, Terrorismo e Societa,, Issue 1, Milano, 

2015, s. 24. 

 



44 

Itsemurhapommittaja voi aina tehdä tilanteenarvion kohteella. Jos hän toteaa, että kohde on niin 

hyvin suojattu, että vaikutukseen ei päästä, voidaan kohdetta vaihtaa lennosta. Tämä luo huo-

mattavan taktisen edun. Itsemurhapommittajan päätöksellä vaihtaa kohdetta ja räjäyttää itsensä 

esimerkiksi viereisellä torilla, saavutetaan kuitenkin sama vaikutus, pelon ja media huomion 

kautta. Taktisesta näkökulmasta itsemurhapommittaja voi kierrellä kohteella ja odottaa opti-

maalisinta hetkeä, milloin iskeä kohteelle. Näin ollen tiedustelutieto kohteelta on aina reaaliai-

kaista.172 

 

4.4 Teloitukset ja kidnappaukset 

 

Taktiset keinot, joita Isis menestyksekkäästi käytti Syyriassa, olivat teloitukset tai salamurhat 

ja kidnappaukset. Teloitukset ovat taktinen keino, jota kumoukselliset järjestöt ovat käyttäneet 

pakottaakseen tai pelottaakseen hallinon omaan tahtoonsa. Teloituksia voidaan myös käyttää 

estääkseen hallinon toimintaa tai vain päästäkseen eroon tietyistä siviileistä tai hallinon jäse-

nistä. Teloitukset kohdistuvat vastakumouksellisten joukkojen johtajia, vastakumouksellisten 

kumppaneita, hallinon jäseniä ja heidän sympatisoijia vastaan.173 

 

Teloituksilla tai salamurhilla voidaan myös tavoitella voittoa taistelussa kansan sydämistä. Vas-

takumouksellisen osapuolen tai hallinon johtajien eliminoimisen lisäksi tällä taktisella keinolla 

tavoitellaan eripuran saavuttamista hallinnon sisällä. Teloitukset voidaan myös nähdä keinona 

pyrkiä saamaan hallinon jäseniä loikkaamaan kumouksellisten puolelle ja taivuttaa kansaa puo-

lellensa nojaten pelkoon. Näihin iskuihin voidaan käyttää eri keinoja aina IED-aseesta pienika-

liiperisten aseiden käyttöön.174 

 

Kidnappaukset eivät suoranaisesti ole mikään kineettisen vaikuttamisen keino, mutta sen vai-

kutus on samankaltainen. Isisin toiminnassa kidnappaukset ovat usein johtaneet teloituksiin, 

joita on esitelty sosiaalisen median kautta. Näin ollen kidnappaukset ovat muuttuneet erään-

laiseksi kineettisen vaikuttamisen keinoksi.175 

                                                 
172 Beccaro ym. (2015), s. 24. 
173 Jones (2017), s. 67. 
174 Jones (2017), s. 67. 
175 Jones (2017), s. 69. 
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Kidnappaukset ovat historian saatossa ollut kumouksellisen joukon käyttämä taktiikka omien 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kidnappauksien kautta voidaan painostaa hallintoa suostumaan 

johonkin tiettyyn vaatimukseen esimerkiksi vankien vapauttaminen. Muita esimerkkejä painos-

tuksesta ovat tietojen saaminen kidnapatulta, rahan kerääminen lunnaitten muodossa tai oman 

aatteen näkyville saaminen medianäkyvyyden kautta. 176 

 

Tarkasteltaessa Raqqan kaupungin taisteluita Isis käytti tätä taktiikkaa menestyksekkäästi hyö-

dykseen. Vuonna 2013 toukokuun ja elokuun välisenä aikana Isis kidnappasi ja teloitti kymme-

nittäin siviiliyhteiskunnan johtajia ja kapinallisjoukkojen komentajia. Syyskuussa 2013 Isisin 

joukot onnistuivat vangitsemaan Raqqan kaupungin emiirin. 177 Isis onnistui vangitsemaan yh-

dysvaltalaisen kansainvälisen avun työntekijän Syyriassa, minkä jälkeen se vaati lunnaita 6.6 

miljoonaa ja Yhdysvalloissa vankina pidettävän jäsenensä vapauttamista. Isis teloitti Yhdys-

valtojen kansalaisen myöhemmin yhdessä kolmen muun panttivangin kanssa. Teloituksista ai-

nakin yksi levisi sosiaalisen median kautta kansainvälisen median tietoisuuteen.178 

 

Kidnappauksien ja teloituksien lisäksi Isis kohdisti terrorismitoimiansa alueella toimiviin kapi-

nallisjärjestöihin. Isis onnistui tuhoamaan vastustajansa päämajoja ja tukikohtia ajoneuvo IED-

aseilla. Tuhoamalla vihollisensa tukikohtia ja teloittamalla järjestöjen johtajia Isis pyrki estä-

mään sen vihollisten liittoutumista ja yhteistoimintaa järjestöä vastaan. Syyskuuhun 2013 men-

nessä Isis oli onnistunut nousemaan hallitsevaksi aseelliseksi järjestöksi Raqqan alueella, noja-

ten kaupunkiterrorismin ja soluttautumisen kaltaisiin taktisiin keinoihin. Samankaltaisia ope-

raatioita, vihollisen pehmittämiseksi ja alistamiseksi Isisin valtaan, nähtiin Syyrian muissakin 

kaupungeissa vuoden 2013 aikana.179 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Jones (2017), s. 69. 
177 Ashour (2021), s. 89–90. 
178 Rollins, John: U.S. Citizens Kidnapped by the Islamic State, CRS insights, 2015, [https://sgp.fas.org/crs/ter-

ror/IN10167.pdf], luettu 16.2.2022. ja Ross, Brian, Schwartz, Rhonda, Meek, James Gordon, ISIS Demands $6.6M 

Ransom for 26–year old American Woman, abcNews, 2014, [https://abcnews.go.com/Blotter/isis-demands-66m-

ransom-26-year-american-woman/story?id=25127682], luettu 16.2.2022. 
179 Ashour (2021), s. 89–90. 

https://abcnews.go.com/Blotter/isis-demands-66m-ransom-26-year-american-woman/story?id=25127682
https://abcnews.go.com/Blotter/isis-demands-66m-ransom-26-year-american-woman/story?id=25127682
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4.5 Terrorismi taktiikkana 

 

Terrorismi on sodankäynnin keino, jota organisaatio voi käyttää hyödykseen saavuttaakseen 

omat tavoitteensa. Riippuen tavoitteista terrorismia voidaan käyttää joko ainoana sodankäynnin 

tai vaikuttamisen keinona, tavoitteena aloittaa kumouksellinen toiminta tai taktisena keinona 

osana kumouksellisesta sodankäyntiä. Tarkastellessa Isisin toimintaa, Isis edustaa jälkim-

mäistä. Isis aloitti terroristijärjestönä, joka ajan saatossa on kehittänyt toimintaansa menestyk-

sekkääksi kumouksellisen sodankäynnin toimijaksi, joka käyttää terrorismia yhtenä taktisena 

keinona osana omaa kumouksellista sodankäyntiänsä.180 

 

Syitä, miksi Isis käyttää terrorismia taktisena keinona omien päämääriensä saavuttamiseksi, on 

monia. Terrorismin kautta Isis pyrkii vaikuttamaan paikallisten mielikuvaan hallinnosta. Suo-

rittamalla onnistuneita terroristi-iskuja Isis saa laajaa medianäkyvyyttä. Tieto siitä, että Isis ky-

kenee suorittamaan omia iskujansa, osoittaa kansalle, että valtaa pitävä hallinto ei kykene suo-

jelemaan omaa kansaansa.181 

 

Hallitsemalla kansan mielipidettä, Isis onnistuu kääntämään kansan omalle puolellensa. Isisin 

päästessä kaupunkeihin, heidän vihollisten on yhä vaikeampi ajaa heitä pois kaupungeista. Hal-

linnon joukot joutuvat turvautumaan esimerkiksi ilmaiskuihin, jotka aiheuttavat siviiliuhreja ja 

sivullista vahinkoa.182 

 

Isisin kaltaiselle organisaatiolle, jonka toimintatapoihin kuuluu kaaoksen levittäminen, terro-

risti-iskut ovat otollinen taktinen keino. Kohdistamalla iskut tiettyä väestöryhmää tai väestö-

ryhmän asuttamaa aluetta kohtaan iskut yllyttävät vastaamaan väkivallalla. Perinteisissä Lähi-

Idän yhteiskunnissa Qisas, vapaasti käännettynä silmä silmästä metodi, elää vahvana. Tämä 

sharia-lain mukainen rangaistuskeino oikeuttaa, että murhaajan surmaaminen kostona tai vas-

taiskuna on oikeutettua. 183 

 

                                                 
180 Beccaro (2018), s. 212–213. 
181 Jenkins, Brian: The Role of Terrorism and Terror in Syria’s Civil War, RAND Corporation, Arlington, 2013, 

s. 6–7. 
182 Jenkins (2013), s. 6–7. 
183 Lister (2015), s. 276. 
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Tämänkaltainen toiminta yllyttää vastapuolta vastaamaan iskuihin väkivallan keinoin. Alueella 

nousevat väkivaltaisuudet vaikeuttavat hallinnon joukkojen toimintaa. Lisääntyvät väkivaltai-

suudet ja iskut asettavat hallinnon joukot altavastaajan asemaan tavoitellessaan kriisin tai väki-

valtaisuuksien rauhoittamista ja alueen palauttamista hallintaan.184 Terroristi-iskut ovat olleet 

Isisille helppoja toteuttaa. Epäedullisissa toimintaympäristöissä ja alueilla, jossa se on pakotettu 

vetäytymään, terroristi-iskujen toteuttaminen ja niiden säännöllinen ylläpitäminen on ollut suh-

teellisen vaivatonta Isisille.185  

 

Iskujen helpon toteuttamisen lisäksi, terrorismi on suhteellisen halpa keino vaikuttaa vihollista 

vastaan. Kumouksellisella joukolla on usein rajalliset resurssit. Rajalliset resurssit pakottavat 

organisaation valitsemaan mahdollisimman kustannustehokkaat keinot, minkä kautta saavuttaa 

haluttu vaikutus. Terrorismi on usein vastaus tähän, niin myös Isisin kohdalla.  

 

4.6 Johtopäätökset 

 

Isisin joukot suorittavat omat operaationsa tyypillisesti kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen 

vaihe operoinnissa koostui iskuista tai terroristi-iskuista kaupunkialueilla. Iskuilla tavoitellaan 

massiivisia tappioita kohteelle. Iskujen kohteena on usein vähemmistöryhmittymät alueella. Is-

kuilla tavoitellaan turvattomuuden tunnetta kaupunkialueilla ja halutaan osoittaa kansalle, että 

iskuilla kyetään vaikuttamaan keskeisillä kaupunkialueilla. Turvattomuuden lisäksi Isis haluaa 

iskuillansa tuottaa vahinkoja kaupunkien infrastruktuurille.186 

 

Isis toteutti ensimmäisessä vaiheessa omaa operaatiotansa suunnitelmallisesti omaa joukkonsa 

ja sotilaallista voimaa kasvattaen. Mao kuvaili omassa teoriassaan, että ensimmäisen vaiheen 

aikana joukon organisointi ja tukialueiden sekä -kohtien perustaminen on olennaista. 187 Isisin 

aloittaessa omaa toimintaansa Syyrian maaperällä se toimi juurikin näin. 

 

                                                 
184 Ibid. s. 276. 
185 Ibid. s. 276. 
186 Lister (2015), s. 275–276. 
187 Mao (2000), s. 20–21. 
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Isisin omissa niin sanotuissa ohjekirjoissa ensimmäisestä vaiheesta käytetään nimityksiä kulu-

tus sekä tuho ja väsytys.188 Näissä kirjoituksissa on havaittavissa samankaltaisia piirteitä kuin 

Maon kumouksellisen sodan ensimmäisessä vaiheessa. Kyseisissä kirjoituksissa on jopa suoria 

lainauksia Maon kirjoituksista, miten kumouksellisen toimijan tulisi käydä omaa sotaansa. Tar-

kastellessa Isisin toimintaa Syyriassa on havaittavissa, että he ovat käyttäneet taktisia keinoja, 

joita on kuvailtu näissä kirjoituksissa. 

 

Mao korostaa omassa teoriassaan, että saapuessa uudelle alueelle, omaa ideologiaa on julistet-

tava paikalliselle väestölle ja kanssamieliset ihmiset on rekrytoitava tuottamaan tietoa alueesta, 

siellä olevista ryhmittymistä ja vihollisista.189 Haji Bakrin luoma suunnitelma ja suunnitelman 

pohjalta perustetut islamilaiset keskukset toimivat tässä roolissa. 190 Mao painottaa omissa kir-

joituksissaan, että voiman ja kansan tuen kasvattaminen tulee olla järjestelmällistä. On siis edet-

tävä vaiheittain ja hitaasti voimaa kasvattaen.191 Isisin toiminta Syyriassa oli hyvin järjestel-

mällistä ja toiminnalle oli luotu tarkat ohjeet. Oli selkeää, kuka johtaa ja miten toimintaa suori-

tetaan.192 

 

Sotilaallinen toiminta ensimmäisen vaiheen aikana tulee Maon mukaan olla satunnaista, eikä 

se nouse merkittävään rooliin.193 Tarkasteltaessa Isisin toimintaa sen saavuttua Syyriaan, soti-

laallinen toiminta oli vähäistä. Suorituskykyjä kasvatettiin ja tehtiin satunnaisia terroristi-iskuja 

valittuihin kohteisiin. Iskujen lisäksi Isis toteutti kidnappauksia ja teloituksia, joidenka avulla 

se kykeni poistamaan hallinnon joukkoja ja muita alueella vaikuttavissa johtotehtävissä olevia 

henkilöitä. Näiden toimien kautta se pyrki, Maon teorian mukaisesti, voittamaan kansaa puo-

lellensa. Isis pyrki osoittamaan, että nykyinen hallinto ei kykene suojelemaan kansaa tai ylläpi-

tämään turvallista tilannetta alueella. 

 

 

 

                                                 
188 Ryan, (2020), s. 22. ja s. 34–35. 
189 Ibid. s. 20–21. 
190 Reuter (2022). 
191 Mao (2000), s. 20–21. 
192 Reuter (2022). 
193 Mao (2000), s. 20–21. 



49 

5 ISISIN TAKTISET KEINOT TOISESSA VAIHEESSA 

 

Isisin sissisodankäynnin vaihe oli vahvimmillaan vuosien 2012 ja 2013 välisenä aikana. Tämä 

on tietenkin tulkinnallinen seikka, mutta tämän ajanjakson aikana Isisin voima Syyriassa kasvoi 

lähemmäksi hallinnon joukkoja. Voimasuhteen tasapainon aikana Isis jatkoi joukkojen rekry-

tointia, aseiden ja taisteluvälineiden ryöstelyä sekä joukkojen koulutusta. Sotilaalliset iskut 

Syyrian alueella lisääntyivät tämän ajanjakson aikana ja Isisin käyttämät taktiset keinot muut-

tuivat verrattuna ensimmäiseen vaiheeseen. Toisen vaiheen aikana Isis valmistautui siirtymään 

seuraavaa vaihetta kohti ja lopullista tavoitettaan kalifaatin perustamista. Vaiheen aikana Isis 

jatkoi oman sotilaallisen voimansa kasvattamista ja pyrki ottamaan haltuun alueita, jotka mah-

dollistaisivat operoinnin yhä laajemmin Syyrian alueella. 

 

5.1 Yleiset taktiset periaatteet 

 

Toisessa vaiheessa Isisin operaatiot keskittyvät iskuihin turvallisuusjoukkoja ja heidän tukiver-

kostoaan vastaan. Iskujen tavoitteena on kuluttaa vihollista useilla iskuilla, heikentää heidän 

taistelukykyä sekä heikentää turvallisuusjoukkojen taistelumoraalia ja -uskoa. Sissisodankäyn-

nin kaltaiset iskut vaativat isommat joukot kuin yksittäiset tai sarja terroristi-iskuja. Joukkojen 

lisäksi tämänkaltaiset toimet vaativat laajempaa operatiivista tiedustelua.194 

 

Perinteisesti kumouksellisilla joukoilla tai sissisodankäynnin keinoilla toimivilla ryhmillä tä-

mänkaltaiset iskut rajoittuvat usein vartiopaikkojen, turvallisuusjoukkojen partioita ja pieniä 

paikallisia turvallisuusjoukkojen tukikohtia tai rakennuksia kohtaan. Isisin toimintatapoihin 

kuului laajan tiedusteluverkon perustaminen ja ylläpitäminen omalla toiminta-alueella. 

Laaja tiedusteluverkko mahdollisti edellä mainittujen kohdetyyppien lisäksi iskut myös yksit-

täisiä henkilöitä kohtaan. 195 

 

                                                 
194 Lister (2015), s. 276. 
195 Ibid. s. 276. 
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Isisin erotti valtaosasta perinteisistä kumouksellisista ryhmistä sen kyky kohdistaa omat is-

kunsa. Laajan tiedusteluverkon avulla Isis kykeni iskuihin yksittäisten asevoimien ja poliisin 

upseerien koteihin. Koteihin tehtyjen iskujen lisäksi Isis kykeni kohdistamaan pelottelukam-

panjaansa yksittäisten ihmisten siviilipuhelimiin lähetettyjen uhkauksien kautta. Uhkailuviestit 

ja iskut koteihin edelsivät iskuja turvallisuusjoukkojen tukikohtiin. Uhkailun kautta saavutettiin 

jopa sen kaltainen vaikutus, että joukot vetäytyivät tukikohdista jo ennen kuin Isisin joukot edes 

saapuivat.196 

 

Syyrian taisteluissa Isis luotti sissijoukkoihin ja itsemurhasissijoukkoihin. Sissijoukot toimivat 

Isisin taisteluissa kevyen jalkaväkijoukon tapaisesti, joskus myös moottoroidun jalkaväen ta-

paan. Itsemurhasissijoukko voitaisiin verrata perinteisten asevoimien erikoisjoukkoihin tai 

hyökkäysjoukkoihin. Itsemurhasissijoukot eroavat perinteisten asevoimien joukoista siten, että 

ne ovat itsemurhajoukkoja, yleensä varustettuna pommiliiveillä tai -vöillä.197 

 

Isisin jalkaväkijoukot saavuttivat menestystä yhdistelemällä epätavanomaisia aseita ja taktii-

koita. Maon teorian mukaisessa sissisodankäynnissä sissijoukkoja käytetään tavanomaisten 

joukkojen tukena taisteluiden aikana. Maon oppien mukaisesti sissijoukot soveltuvat parhaiten 

eri tyyppisiin väijytys ja vartiointi- tai tiedustelutehtäviin.198 Isis käytti omia sissijoukkojaan eri 

tavalla. Alkujaan joukkoja käytettiin niin, että yksi sissijoukko tuki hyökkäystä konekivääritu-

lella, joka mahdollisti toisen joukon hyökkäyksen kranaatinheittimistön ja tykistön tukemana. 

Sissijoukkojen taktista käyttöä kehitettiin konfliktin jatkuessa. Sissijoukkoja alettiin käyttä-

mään yhteistoiminnassa ajoneuvo IED-joukkojen kanssa.199 

 

Joukkojen yhteistoimintaa toteutettiin niin, että ensiksi hyökättiin räjähteillä varustetuilla ajo-

neuvoilla, jonka perässä hyökkäsi sissijoukko. Tämän taktiikan avulla kyettiin luomaan aukko 

vihollisen puolustukseen ja aiheuttamaan sekaannusta joukoissa. Sissijoukoilla hyödynnettiin 

tätä sekaannusta oman hyökkäyksen mahdollistamiseksi.200  

 

                                                 
196 Lister (2015), s. 276. 
197 Ashour (2021), s. 103. 
198 Mao (2000), s. 107. 
199 Ashour (2021), s. 103. 
200 Ibid. s. 103. 
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Alkaen elokuusta 2012 lähtien Isis ja muut kumoukselliset joukot olivat yrittäneet valloittaa 

Menaghin lentotukikohtaa jo yli vuoden. Valloituksessa ei kuitenkaan onnistuttu ennen viides 

elokuuta 2013. Isis onnistui valtamaan lentotukikohdan yhdistämällä omien joukkojensa toi-

mintatapoja ja vaikuttamiskeinoja.201 Lentotukikohta oli strateginen kohde Isisin operoinnille, 

koska hallinnon joukot käyttivät tukikohdassa olevia lentokoneita ja helikoptereita ilmaiskuihin 

Isisin joukkoja vastaan Syyrian pohjoisosissa.202 

 

Isis aloitti oman operaationsa keskittämällä tykistön, kranaatinheittimistön ja konekiväärijouk-

kojen tulen tukikohtaa vastaan kolmen vuorokauden ajaksi. Keskityksen ansiosta hallinnon jou-

kot olivat joutuneet vetäytymään koottuun ryhmitykseen keskelle tukikohtaa. Hallinon joukko-

jen keräännyttyä samaan paikkaan Isis aloitti varsinaisen hyökkäyksensä.203 

 

Hyökkäys tukikohtaan aloitettiin ajamalla kyseistä operaatioita varten modifioitu IED-

ajoneuvo kohteelle ja räjäyttämällä se. Kumoukselliset olivat modifioineet BMP-mallisen ryn-

näkköpanssarivaunun kyseistä operaatiota varten. Rynnäkköpanssarivaunun kylkeen oli hit-

sattu teräsputkia. Tarkoituksena oli antaa lisäsuojaa panssarintorjunta-aseita ja raskaita aseita 

vastaan. Näin varmistettiin, että ajoneuvo saadaan kohteelle. Metalliputket toimivat lisäsuojan 

lisäksi varmistuksena, että ajoneuvoon kiinnitetyt räjähdesäiliöt pysyisivät paikallaan, kun 

vaunu liikkui. Ajoneuvo IED-hyökkäyksen jälkeen jalkaväkijoukot hyökkäsivät tukikohtaan eri 

suunnista ja onnistuivat valtaamaan tukikohdan vuorokauden kestäneiden taisteluiden jäl-

keen.204 

 

Toinen innovatiivinen tapa näiden joukkojen yhteistoiminnasta on nähtävissä esimerkiksi vuo-

den 2014 hyökkäyksessä Milibiyyan asevarastolle Hassakassa. Isisin joukot hyökkäsivät kol-

mesta ilmansuunnasta yhdistäen sissijoukot, tykistön sekä tarkka-ampujajoukot. Hyökkäys kol-

mesta eri suunnasta pakotti vihollisen vetäytymään yhdelle sivustalle, johon ei vielä kohdistettu 

hyökkäystä. Vihollisen vetäydyttyä sivustaan, vihollista vastaan iskettiin ajoneuvo IED-

joukoilla, mikä johti vihollisen lyömiseen.205 Samankaltaisia operaatioita, joissa on innovatii-

visesti käytetty eri joukkoja ja taktisia keinoja on nähty myös muualla Syyriassa.206 

                                                 
201 Burns Rick, Dunn Jennifer, Fisher Ari & Moilanen Jon: Threat Tactics Report: Islamic State of Iraq and the 

Levant, Army Training Network, Fort Leavenworth, 2014, s. 9–10. 
202 Jones (2017), s. 57. 
203 Burns ym. (2014), s. 9–10. 
204 Ibid. s. 9–10. 
205 Barfi, Barak: The Military Doctrine of the Islamic State and the Limits of Ba’athist Influence, CTC Sentinel 

Volume 9 Issue 2, 2016, s. 19. 
206 Ashour (2021), s. 103. 
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Isis suosi kevyitä sissi- ja itsemurhajoukkoja niiden liikkuvuuden takia. Liikkuvuus taktisena 

keinona korostui puolustuksellisessa sissisodankäynnissä sekä vastahyökkäyksissä. Isis suosi 

pääsääntöisesti ryhmä- ja joukkuekokoisia joukkoja. Isis suoritti harvemmin operaatioita komp-

pania- tai pataljoonakokoisilla joukoilla. Isisin käyttäessä näitä joukkoja se oli yleensä hyök-

käysvaiheessa. Pieni joukkokoko ja jalan liikkuvat osastot mahdollistivat nopeat ryhmitysmuu-

tokset sekä joukkojen vetäytymisen, jos se kyettiin saartamaan tai hyökkäämään sen sivusta. 

Liikkuvat joukot mahdollistivat nopean vetäytymien ja ryhmitysmuutoksien lisäksi vastahyök-

käyksien tekemisen vihollista vastaan. Isis suosi kevyen jalkaväen käyttämistä isoimpien kau-

punkien alueilla, esimerkiksi Raqqassa ja Deir Ezzorissa, koska ajoneuvot olivat suhteellisen 

haavoittuvaisia vastustajan ilmaiskuille. 207 

 

Jalkaväkijoukkoja käytettiin vihollisen tykistön tuhoamiseksi. Ketterät ja pienet sissijoukot ky-

kenivät siirtymään vihollisen tykistöjoukkojen lähelle ja tuhoamaan ne lähietäisyydeltä. Omien 

tykistö ja heitinjoukkojen osalta Isis noudatti myös liikkuvuutta taktisena periaatteena. Isis 

pyrki käyttämään omaa epäsuoraa tulta niin, että tulta käytettiin valmistelluista tuliasemista. 

Tulenkäytön jälkeen tuliyksikkö siirtyi nopeasti uusiin tuliasemiin väistääkseen vihollisen il-

maiskut.208 

 

Isisin epäsuoran tulen joukot käyttivät älypuhelimia hyödykseen. Joukot käyttivät esimerkiksi 

Google Earth -sovellusta ja muita siviilisovelluksia maalien paikantamiseen. Tähän tarvittiin 

sekä tuliyksikkö ja tulenjohtaja, joskus käytettiin lisäksi vielä kolmatta apulaista käyttämään 

sovellusta. Ensimmäisen laukauksen jälkeen tulenjohtaja tai apulainen, joka sai tiedon iskemän 

sijainnista tulenjohtajalta, merkkasi iskemän sovelluksen kartalle. Iskemä näkyi tuliyksikön 

päässä sovelluksessa. Tämän avulla tulta kyettiin korjaamaan, jotta saataisiin kranaatit maalin 

alueelle. Tämänkaltaisen tulenjohtamisen lisäksi Isis käytti myös perinteisimpiä keinoja, missä 

tuli ammuttiin kohdallensa tulenjohtajan havaintojen perusteella. 209 

 

Isis käytti modernia teknologiaa ja omaa innovatiivisuuttaan hyväkseen myös muuten kuin epä-

suoran tulen johtamisessa. Syyriasta on havaintoja, että Isisi käytti kauko-ohjattuja aseita aina-

kin Raqqan ja Deir Ezzorin kaupungin taisteluissa. Isis halusi välttää oman rajallisen miesvah-

vuutensa menettämisen.210 

                                                 
207 Ashour (2021), s. 103. 
208 Ashour (2021), s. 104–105. 
209 Ibid. s. 104–105. 
210 Ashour (2021), s. 104–105. 
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Isis muokkasi aseita, joita se oli saanut haltuunsa, omissa työpajoissaan. Aseisiin kiinnitettiin 

kamerat, jotka kykenivät lähettämään kuvaa liitettyihin näyttöihin. Aseita oli muokattu niin, 

että ne voitiin tähdätä ja laukaista etäältä. Aseiden ohjaaminen tapahtui siviilimarkkinoilta saa-

tavilla pelikonsolien ohjaimilla. Kauko-ohjausjärjestelmiä asennettiin rekyylittömiin kiväärei-

hin, tarkkuuskivääreihin ja raskaisiin konekivääreihin. 211 Kauko-ohjattuja aseita piilotettiin ra-

kennuksiin. Aseiden kautta Isis kykeni valvomaan rakennuksen ympäristöä ja vaikuttamaan 

vihollisen kohteisiin. Kauko-ohjattujen aseiden avulla Isis kykeni myös väistämään vihollisen 

tykistön tulenkäytön ja ilmaiskut.212 

 

5.2 Tuliylläköt ja iskut kohteelle 

 

Tuliylläköt ja iskut kohteelle ovat taktisia keinoja, joita voidaan käyttää hyödykseen saavut-

taakseen omat tavoitteet. Tuliylläköiden tavoitteena on usein vihollisen tuhoaminen tai vangiksi 

ottaminen, vihollisen ajoneuvojen tuhoaminen tai haltuun ottaminen, kaluston ja tarvikkeiden 

haltuunotto tai vihollisen pääsyn estäminen tietylle alueelle. Tuliylläkkö on isku, joka toteute-

taan valmistelluista piilossa olevista tuliasemista. Tuliylläköllä pysäytetään, estetään pääsy tai 

tuhotaan vihollinen, joka on liikkeessä tai tilapäisesti pysähtyneenä. Tuliylläköiden toteutus ei 

yleensä vaadi alueen tai maaston hallintaa. Tuliylläköissä käytetään usein suora-ammuntatulta 

yhdistettynä joko epäsuoraan tuleen tai johonkin pysäyttävään elementtiin. Miinat ja IED-

räjähteet ovat yleisiä tämän kaltaisessa operoinnissa.213 

 

Isis osoitti, että se hallitsee tuliylläköiden toteuttamisen iskussa, jota pidetään Isisin ensimmäi-

sinä iskuina Syyrian konfliktissa, vaikka se tapahtuikin Iraqin maaperällä. Isis oli vallannut 

puolet Iraqin ja Syyrian rajalla sijaitsevan rajakaupungin al-Yaroubiyasta mukaan lukien rajan-

ylityspaikan. Tämä hyökkäys pakotti Syyrian asevoimien sotilaiden vetäytymisen Iraqin puo-

lelle. Syyrialaset sotilaat saivat tukea Iraqin asevoimilta ja heidät oli tarkoitus siirtää muualle 

Syyrian ja Iraqin rajalla. Sotilaat lastattiin busseihin ja heitä aloitettiin siirtämään kohti al-Wa-

leedia.214 

                                                 
211 Ashour (2021), s. 104. 
212 Beccaro (2018), s. 218. ks. myös Bunker, Robert, ja Keshavarez, Alma: Terrorist and Insurgent Teleoprated 

Sniper Rifles and Machine Guns, Foreign Military Studies Office, Claremont Colleges, 2016. 
213 Jones (2017), s. 59. 
214 Lister (2015), s. 112, ks. myös. Dagher, Sam: Islamist Try to Tighten Grip on Syria Regions, The Wall Street 

Journal, 2013, 

[https://web.archive.org/web/20130530161135/http://online.wsj.com/article/SB100014241278873242810045783

52640821817264.html], luettu 17.2.2022. 

https://web.archive.org/web/20130530161135/http:/online.wsj.com/article/SB10001424127887324281004578352640821817264.html
https://web.archive.org/web/20130530161135/http:/online.wsj.com/article/SB10001424127887324281004578352640821817264.html
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Sotilaiden siirto epäonnistui, koska Isis suoritti menestyksekkään tuliylläkön marssireitillä. 

Akashatin kylän lähistöllä yhteensä 15 IED:ä räjäytettiin saattueen ympärillä. Tämä pysäytti 

saattueen liikkeen ja mahdollisti Isisin joukkojen ylläkön. Ylläkössä käytettiin konekiväärien, 

pst-aseiden ja kranaatinheittimistön keskitettyä tulta tuhotakseen saattue. Isis onnistui tappa-

maan 48 syyrialaista sotilasta ja yhdeksän iraqilaista henkivartijaa, jotka toimivat turvajouk-

koina saattueelle.215 

 

Isku kohteelle on hyökkäyksellinen operaatio, jonka tavoitteena on hetkellisesti vallata alue tai 

kohde. Alueen tai kohteen valtauksella tavoitellaan siellä sijaitsevien henkilöiden tuhoamista 

tai kiinniottamista ja kaluston tuhoamista tai kaappaamista. Tämän kaltaisella operaatiolla voi-

daan myös kaapata tiedustelutietoja tai informaatiota kohteessa olevien henkilöiden kautta. Is-

kun toteutustapa on yleisesti ottaen samankaltainen kuin tuliylläkössä, molemmissa nojataan 

vahvasti yllätykseen. Iskun kohteelle erottaa tuliylläköstä kuitenkin taktinen eroavaisuus. Tu-

liylläkössä iskun suorittavat henkilöt ovat yleensä valmiiksi paikalla valmistelluissa tuliase-

missa, odottaen vihollisen saapumista iskualueelle. Puhuttaessa iskusta kohteelle, iskun koh-

teena olevat henkilöt ovat yleensä kohteella ja iskevät osat saapuvat kohteelle suorittaakseen 

iskun.216 

 

Tammikuussa 2013 Isis osoitti kykyänsä suorittaa tämän kaltaisia iskuja kaapatakseen hallin-

non kalustoa. Taftanazin lentotukikohta Idlibissä oli tukikohta, josta Syyrian hallinnon joukot 

suorittivat ilmaoperaatioita kumouksellisia vastaan.217 Isis käytti hyökkäyksessä aikaisemmin 

kaapattuja panssaroituja sotilasajoneuvoja hyödykseen yrittäessään lyödä hallinnon joukot tu-

kikohdasta.218 Hyökkäyksen lopputuloksena hallinnon joukot menettivät jopa kaksikymmentä 

taisteluhelikopteria, ison määrän raskaita aseita ja ampumatarvikkeita. 219 

 

                                                 
215 Lister (2015), s. 112. ks. myös Dagher (2013). 
216 Jones (2017), s. 60. 
217 Syria rebels target key air force base, AlJazeera,, 2012, [https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-

rebels-target-key-air-force-base], luettu 17.2.2022. 
218Rebels raid key Syrian air base, The Columbus Dispatch, 

[https://eu.dispatch.com/story/news/2013/01/11/rebels-raid-key-syrian-air/23888594007/], luettu 17.2.2022. 
219 Lister (2015), s. 105. 

https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-rebels-target-key-air-force-base
https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-rebels-target-key-air-force-base
https://eu.dispatch.com/story/news/2013/01/11/rebels-raid-key-syrian-air/23888594007/
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Akashatin tuliylläkön syyt ovat yksinkertaiset. Haltuun saadun alueen paennut henkilöstö ha-

luttiin tuhota, jotta he eivät kykenisi toimimaan kumouksellisia vastaan muualla. Tuliylläkön 

toteuttaminen oli tehokas tapa saada isot tappiot hallinnon joukoille. Tämä saatiin aikaan vähillä 

resursseilla ja välttäen omia tappioita, kun hyökkäys toteutetaan liikkeessä olevaa vihollista 

vastaan eikä tukikohdassa tai puolustuksessa olevaa joukkoa vastaan.  

 

Taftanazin lentotukikohdan iskun kaltaisille operaatioille on monia taktisia syitä. Ensinnäkin 

resurssit, jotka saadaan omaan käyttöön. Nämä eivät pelkästään paranna oman joukon taistelu-

kykyä, vaan se myös suoraan heikentää toisen osapuolen taistelukykyä. Kumouksellisen joukon 

saadessa haltuun vastakumouksellisen toimijan merkittävä tukikohta, se vaikeuttaa toimijan 

operointikykyä. Tukikohdat ja hallussa olevat alueet ovat merkittävä tekijä toimijan huoltover-

kostolle ja yleisesti kykyyn suorittaa operaatioita tietyllä alueella.220 

 

Taftanazin tukikohdan valtaaminen oli siihen mennessä isoin tukikohdan valtaus, jonka Isisin 

joukot olivat kyenneet suorittamaan. Tämä isku osoitti kumouksellisille, että heillä on kapasi-

teetti suorittaa tämän kaltaisia operaatioita onnistuneesti. Tämän operaation jälkeen nähtiin li-

sääntyvä määrä iskuja lentotukikohtia vastaan. Isis tajusi, että näihin kohteisiin vaikuttamalla, 

Isis kykenee rajoittamaan vihollisen merkittävintä sotilaallista ylivoimaa eli ilma-asetta ja sen 

käyttöä Isisiä vastaan. Ilma-ase oli tunnistettu isoimmaksi esteeksi laajojen alueiden hallintaan 

kumouksellisilla joukoilla.221 

 

5.3 Tunnelitaktiikat 

 

Isis käytti Syyrian kaupungeissa rakentamiaan tunneliverkostoja hyödykseen. Tunneliverkostot 

olivat osa jalkaväkijoukkojen liikkeen edistämistä. Tunnelit paransivat joukkojen liikenopeutta 

ja suojaa. Osa tunneleista oli rakennettu pelkästään joukkojen siirtoa varten, mutta osa tunne-

leista oli rakennettu myös joukkojen huoltamista varten. 

 

                                                 
220 Lister (2015), s. 105. 
221 Ibid. s. 105. 
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Oman Ashour on omaan työhönsä liittyen haastattelut Operation Inherent Resolve -tiedottajaa 

eversti Ryan Dillionia, joka kertoi seuraavaa Raqqan kaupungin tunneliverkosta: ”Isisillä on 

betonilla vahvistettu tunneliverkosto, joka kulkee Raqqan lastensairaalan ali. Tunnelin sisään-

käyntiin on rakennettu portaikko, josta päästään päätunneliin. Päätunnelista lähtee monta pie-

nempää haaraa, jotka johtavat lähistöllä sijaitseviin taloihin ja kauppoihin. Rakennuksissa löy-

tyy sänkyjä, keittokomeroita ja asevarastoja.” Hänen arvionsa mukaan tästä voidaan johtaa 

päätelmä, että Isis ei käyttänyt tunneliverkostoja ainoastaan liikkumisen takia. Tunneleita käy-

tettiin operaatioiden suunnittelukeskuksina, huoltotukikohtina, johtokeskuksina ja asevaras-

toina.222 

 

Innovatiivinen tapa yhdistää olemassa olevaa tunneliverkostoaan sekä laajaa tietotaitoa IED-

aseen käytöstä on Isisin käyttämät tunnelipommit tai -hyökkäykset. Syyriassa tunnelipommeja 

on käytetty lukuisia kohteita vastaan. Isis on hyödyntänyt tunneleitaan iskuissa turvallisuus-

joukkojen tukikohtia vastaan. Yksi merkittävimpiä iskuja oli hyökkäys Wadi Deifin sotilastu-

kikohtaa vastaan.223 

 

Wadi Deifin tukikohtaa oli yritetty valloittaa yli vuoden ajan lukuisilla iskuilla. Tukikohta oli 

merkittävä tykistön tukikohta, josta suoritettiin tulitehtäviä Isisiä ja muita kumouksellisia jouk-

koja vastaan. Tukikohta suojasi myös Damascuksen ja Aleppon välistä huoltotietä. Isisin joukot 

kaivoivat yli kahdeksansataa metriä pitkän tunnelin tukikohdan alle ja räjäytti kuusikymmentä 

tonnia räjähteitä tukikohdan alla.224 Räjäytys tappoi ainakin kaksikymmentä hallituksen soti-

lasta ja mahdollisti tukikohdan valtaamisen.225 

 

Tunneleiden käyttäminen omien iskujen suorittamiseksi on kumoukselliselle joukolle tehokas 

keino. Tunneleiden rakentaminen on suhteellisen helppoa, siihen ei vaadita kuin vähäinen ym-

märrys rakennustekniikasta. Itse tunnelin kaivamiseen vaadittavat työkalut kompassi, lapio, 

hakku ja jotain, jolla siirtää maa-ainesta ovat usein saatavilla kumoukselliselle joukolle.226 Tun-

neleiden valmistuksen helppous ja tehokkuus, kun niissä käytetään räjähteitä, ovat varmasti 

olleet syy, miksi Isis on omassa toiminnassaan turvautunut tunneleiden käyttöön osana omaa 

taktiikkaansa Syyrian alueella. 

                                                 
222 Ashour (2021), s. 104. 
223 Burns ym. (2014), s. 8–9. 
224 Ibid. s. 8–9. 
225 Bacchi, Umberto, Syria Civil War: Massive Tunnel Bombs Become New Rebel Weapon to break Stalemate, 

International Business Times, 2014, [Syria Civil War: Massive Tunnel Bombs Become New Rebel Weapon to 

Break Stalemate [VIDEOS] (ibtimes.co.uk)], Luettu, 11.2.2022 
226 Burns ym. (2014), s. 9. 

https://www.ibtimes.co.uk/syria-civil-war-massive-tunnel-bombs-become-new-rebel-weapon-break-stalemate-videos-1451101
https://www.ibtimes.co.uk/syria-civil-war-massive-tunnel-bombs-become-new-rebel-weapon-break-stalemate-videos-1451101
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5.4 Johtopäätökset 

 

Toisen vaiheen aikana Isisin taktiset keinot kehittyivät suhteessa ensimmäiseen vaiheeseen. 

Taisteluita tarkastellessa on havaittavissa, että taktiset keinot, joita käytettiin, olivat yhä lähem-

pänä tavanomaisen joukon taktisia keinoja. Isisin joukkotyypit, joita he käyttivät taisteluissa, 

olivat kuitenkin edelleen kevyitä ja liikkuvia osastoja, joiden johtaminen oli helppoa. 

 

Vaikutuskeinoissa tukeuduttiin sissisodankäynnille ominaisille taktiikoille. Isis suosi tuliyllä-

köiden ja iskujen suorittamista eri kohteita vastaan. Innovatiivisuutta Isisin taktiikassa edustaa 

heidän itsemurhaiskut ja improvisoidun vaikuttamisen taktiset keinot. Ensimmäisessä vai-

heessa itsemurhaiskut ja improvisoitu vaikuttaminen kohdistui pitkälti yksittäisiä kohteita vas-

taan. Siirryttäessä toiseen vaiheeseen, ja Isisin voiman kasvaessa, oli nähtävissä näiden taktii-

koiden ja vaikuttamiskeinojen yhdistäminen sissisodankäynnin taktiikkaan.  

 

Isisin kumouksellisen sodankäynnin toista vaihetta on heidän omien taustavaikuttajien kirjoi-

tuksissa kutsuttu tasapainoksi ja raakuuden johtamiseksi vapautetuilla alueilla.227 Näiden vai-

hekuvausten ydinsisältöä on havaittavissa Isisin toimissa Syyriassa. Merkittävänä erona ensim-

mäiseen vaiheeseen niin kirjoitusten kuin itse toiminnan osalta on aseellisen voiman merkityk-

sen kasvaminen. Yksittäisten terrori-iskujen sijaan, voiman kasvaessa, kyetään suorittamaan 

laajempia ja koordinoidumpia hyökkäyksiä ja iskuja.  

 

Maon teoriassa toiselle vaiheelle ominaista on, että sotilaallinen vaikuttaminen lisääntyy. Vai-

kuttamisen kohteena ovat hallinnon joukot ja hallinnolle myötämieliset ryhmät. Vihollista vas-

taan pitäisi pyrkiä vaikuttamaan edelleen terrorismin kautta, mutta myös suoranaiset sotilaalli-

set hyökkäykset lisääntyvät. Iskuja tulisi kohdistaa sotilaiden ja turvallisuusviranomaisten heik-

koja tukikohtia vastaan. 228 Tämänkaltainen toiminta on nähtävissä Isisin operoinnissa. Taiste-

lukyvyn kasvaessa Isis kykeni kohdistamaan iskuja niin tukikohtia kuin liikkeessä olevia osas-

toja vastaan. 

 

                                                 
227 Ryan, (2020), s. 22. ja s. 34–35. 
228 Mao (2000), s. 20–21. 
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Isisin iskuissa on myös nähtävissä Maon painottamaa varusteiden hankkimista iskujen 

avulla.229 Tässä luvussa esitetyt hyökkäykset Taftanazin tukikohtaa ja Milbiyan asevarastoa 

vastaan ovat vain muutama esimerkki Isisin suorittamista operaatioista, joiden tarkoituksena oli 

vihollisen taistelukyvyn heikentäminen ja oman taistelukyvyn kasvattaminen aseiden ja ampu-

matarvikkeiden takavarikoinnin muodossa. 

 

 

 

 

 

                                                 
229 Ibid. s. 20–21. 
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6 ISISIN TAKTISET KEINOT KOLMANNESSA VAIHEESSA 

 

Isisin vastahyökkäysvaihe ja tavanomaisen sodankäynnin keinot painottuvat vahvasti vuoteen 

2014, aina Kalifaatin julistamiseen asti. Tässä luvussa perehdytään siihen, mitä taktisia keinoja 

Isis on käyttänyt tässä vaiheessa omassa kumouksellisessa sodankäynnissään, ja miksi juuri 

nämä taktiset keinot ovat olleet käytössä. 

 

Vuoteen 2014 mennessä Isisin taistelukyky oli kasvanut merkittävästi, ja sen kyky suorittaa 

isoimpien joukkojen koottuja operaatioita oli kehittynyt. Isisin taistelukyvyn ja operoinnin ke-

hityksen taustalla oli Irakin ja Syyrian sotien kokemukset. Monilla Isis taistelijoilla ja johtajilla 

oli kokemusta taistelukentältä ja näitä oppeja kyettiin hyödyntämään omassa toiminnassa. Kas-

vava vierastaistelijoiden saapuminen Isisin tueksi oli myös merkittävä muutos. Etenkin Tset-

seeni ja muut venäläistaustaiset taistelijat, jotka olivat kokeneita taistelijoita, vaikuttivat tähän. 

230 

 

Henkilöstön kokemuksen ja määrän kasvun lisäksi kalusto oli merkittävä tekijä siihen, että Isis 

kykeni siirtymään kolmanteen vaiheeseen. Isis oli omalla toiminnallaan Syyriassa ja Irakissa 

onnistunut saamaan haltuunsa yhä enemmän kalustoa ja asemateriaalia. Kehittyneempi ja laa-

jempi arsenaali aseita ja varusteita mahdollistivat Isisille uudenlaisen operoinnin. Voiman 

kasvu alueella johti siihen, että Isis jälleen kerran muokkasi omia taktisia periaatteitaan ja pyrki 

soveltamaan niiden käyttöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Levy, Ido, Soldiers of End-Times, Assesing the Military Effectiveness of the Islamic State, The Washington 

Institue for Near East Policy, Washington DC, 2021, s. 163. 
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6.1 Yleiset taktiset periaatteet 

 

Kolmannessa vaiheessa operointia Isisin iskut muistuttavat hyvin paljon tavanomaisten jouk-

kojen hyökkäysoperaatioita. Tähän vaiheeseen siirtymisen edellytyksenä on joukkojen ja ka-

luston määrän kasvattaminen sekä tukialueiden tai -kohtien tuoma huoltokyky. Operoinnin kol-

mannessa vaiheessa iskujen tai hyökkäyksien kohteena on usein sotilastukikohdat sekä viholli-

sen hallussa olevat hyvin puolustetut kaupunkikeskittymät.231 Syyrian sotanäyttämöllä menes-

tyksekkäät iskut al-Shaerin öljykentille sekä hyökkäykset 17 divisioonan, 121 rykmentin, 93 

prikaatin sotilastukikohtien ja Tabqan lentotukikohtaa vastaan ovat osoitus Isisin kyvystä suo-

rittaa tämänkaltaisia operaatioita menestyksekkäästi.232 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan terrorismin taktisia keinoja hyödyntäviä joukkoja ja toisessa 

vaiheessa puolestaan tarvitaan sissisodankäynnin keinoja hyödyntäviä joukkoja. Siirryttäessä 

kolmanteen vaiheeseen joukoilta vaaditaan tavanomaisen sodankäynnin kaltaiseen operointiin 

kykeneviä joukkoja. Isisin joukoille oli tyypillistä toimia kevyen jalkaväkijoukon mukaisesti. 

Toimien organisoiduissa hyökkäysmuodoissa, jotka kykenevät toimimaan usealla toimintalin-

jalla. Jalkaväkijoukkoja tuettiin epäsuoralla tulella, panssarivaunuilla ja muille raskailla aseilla. 

233 

 

Isisin jalkaväkijoukot toimivat yleensä pienissä ryhmissä eli noin 10–15 henkilön ryhmissä. 

Ryhmät liikkuivat yleensä siviiliajoneuvoilla.234 Isisin suosituin ajoneuvo malli oli Toyotan 

valmistama Hilux, joka soveltui erinomaisesti heidän käyttötarkoitukseen. Siviiliajoneuvojen 

lisäksi joukkojen kuljetukseen käytettiin panssaroituja ajoneuvoja, jopa rynnäkköpanssarivau-

nuja käytettiin tietyissä taisteluissa. 235 Etenkin Pick-up-malliset ajoneuvot soveltuivat käyttö-

tarkoitukseen erinomaisesti. Isis kiinnitti raskaita, yleensä venäläisvalmisteisia, konekiväärejä 

ajoneuvoihinsa. Raskailla konekivääreillä kyettiin antamaan lähitulitukea jalkaväkijoukoille. 

Isisin jalkaväkijoukot olivat varustettu taisteluvarustuksella, joka sisälsi suojavarusteita sekä 

maastopuvun tai uniformun. Jalkaväkijoukot oli varustettu radiokalustolla, pienikaliiperisilla 

aseilla sekä räjähteillä.236 

 

                                                 
231 Lister (2015), s. 276. 
232 Lister (2015), s. 276. 
233 Ibid. s. 276. 
234 Maurer, Thomas: ISIS’s Warfare Functions: A Systematized Review of a Proto-state’s Conventional Conduct 

of Combat Operations, Small Wars & Insurgencies, 29:2, Routledge Taylor & Francis Group, 2018, s. 233. 
235 Nance (2016), s 322– 324. 
236 Maurer (2018), s. 233. 
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Isisin hyökkäysoperaatioissa taisteluiden tukeminen oli merkittävässä roolissa. Isisin iskevänä 

voimana toimi moottoroidut jalkaväkijoukot, joita tuettiin operaatioita varten kootuilla taiste-

luryhmillä. Taisteluiden tukemiseksi Isisin joukot ryhmittivät tykkejä ja ilmatorjunta-aseita 

suora-ammuntaan. Isis luotti näiden lisäksi panssarintorjunta-aseisiin, ohjautuviin ohjuksiin ja 

tarkka-ampujaryhmiin tulituen antamiseksi. Taktiikalle oli tyypillistä, että maastoa käytettiin 

hyödyksi ja tukevat elementit ryhmitettiin hallitsevaan maastonkohtaan, josta se kykeni tarjoa-

maan suoraa taktista tulenkäyttöä hyökkäävien joukkojen tueksi.237 

 

Suora-ammunta tulen lisäksi Isis käytti epäsuorantulen joukkoja omien hyökkäyksiensä tuke-

miseksi. Isisin epäsuorantulen joukot muodostuivat kranaatinheitinjoukoista, raketinheitti-

mistä, kenttätykeistä, mekanisoiduista telatykeistä ja improvisoiduista raketeista. Useimmiten 

taisteluita tuettiin yksittäisillä tulitehtävillä paikannettuihin maaleihin, mutta Isisin toiminnassa 

on nähty myös tulivalmistelun kaltaista tulenkäyttöä ennen varsinaista hyökkäystehtävää. 238 

 

Edellytyksenä tämänkaltaisen taktiikan käytölle, missä Isis tuki omia hyökkäyksiään runsaalla 

epäsuoralla tulella, oli ampumatarvike varastot. Isis oli ennen siirtymistä tavanomaisemman 

sodankäynnin keinoihin varmistanut, että sillä on tarvittava huoltoverkosto tämänkaltaiselle 

operoinnille. Operoinnin mahdollisti useat iskut hallinnon ampumatarvikevarastoille ja kalus-

totakavarikot.239 

 

Tyypillistä Isisin taktiikalle oli nopeus ja vallattujen alueiden hyödyntäminen. Hyökkäysope-

raatioissaan Isis luotti taktiseen nopeuteen ja liikesodankäynnin periaatteisiin. Vallattuaan alu-

een tai suoritettuaan onnistuneen hyökkäysoperaation, Isis vaihtoi alueellisesti puolustuskan-

nalle säilyttääkseen saavutetut alueensa. Puolustukseen ryhmittymisessä luotettiin nopeuteen ja 

huolelliseen suunnitteluun. 240 

 

                                                 
237 Maurer (2018), s. 235. 
238 Ibid. s. 235. 
239 Ibid. s. 235. 
240 Ibid. s. 235. 
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Alueen valtaamisen jälkeen suora-ammuntaan kykenevät raskailla aseilla varustetut joukot ryh-

mitettiin puolustusasemiin. Näitä asemia vahvistettiin taistelupanssarivaunuilla silloin, kun 

niitä oli käytössä. Epäsuorantulen joukot ryhmitettiin tuliasemiin puolustuslinjojen taakse, josta 

ne kykenivät tukemaan taistelua. Panssarintorjuntajoukot ryhmitettiin varsinaisen puolustuslin-

jan etupuolelle, jotta ne kykenisivät häiritsemään ja jopa mahdollisesti metsästämään vihollisen 

panssarivaunuja ja mekanisoituja joukkoja.241 

 

Maastoa ja sen muokkaamista pyrittiin käyttämään hyödyksi puolustukseen ryhmittyessä. Isisin 

joukot käyttivät kaivureita ja muuta pioneerikalustoa hyödykseen maaston muokkaamiseksi it-

selleen edulliseksi. Kaivureita käytettiin hyödyksi, jotta saataisiin nopeasti kaivettua linnoitet-

tuja tuliasemia ja suojavalleja. Puolustuksellisena taktiikkana, panssarintorjuntajoukkojen li-

säksi, turvauduttiin panssarikaivantojen kaivamiseen estääkseen vihollisen vaunujen liikettä.242 

 

Puolustuksessa Isis luotti omaan tietotaitoonsa improvisoidun vaikuttamisen keinojen hyödyn-

tämisessä. Ryhmittyessä puolustukseen tietylle alueelle Isis luotti IED-aseeseen. Isis käytti 

IED-aseita hyödykseen miinoittamalla oman alueensa suojatakseen sitä. Isis suojasi omia alu-

eitansa asentamalla IED-räjähteitä. Näitä asennettiin vahvistamaan omaa puolustuslinjaa sekä 

tärkeiden teiden varsille, jotka johtivat tukikohtiin. IED-aseen taktisessa käytössä puolustuk-

sessa on myös havaintoja liikkuvan puolustuksen osalta. Isis käytti IED-räjähteitä miinaesteinä, 

kun se halusi viivyttää vihollista tai tilapäisesti estää jonkun alueen käytön.243 

 

Operaatioiden suunnittelussa Isis on osoittanut, miten vähäisillä resursseilla toimiva kumouk-

sellinen joukko voi toimia suurvalta-armeijan kaltaisesti. Nykyaikaisessa sodankäynnissä mie-

hittämättömät ilma-alukset ja niiden kaupalliset versiot, joita usein kutsutaan drooneiksi, ovat 

merkittävä voimavara. Syyrian alueelta on havaintoja, että Isis on hyödyntänyt tätä kaupallista 

kalustoa omien operaatioidensa suunnittelussa.  

 

                                                 
241 Maurer (2018), s. 235. 
242 Ibid. s. 235. 
243 Maurer (2018), 236. 
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Elokuussa 2014 Isis julkaisi videon, jossa on ilmasta käsin kuvattu Taqban lentotukikohta. Isis 

oli ennen videon julkaisua vallannut tukikohdan Syyrian hallinnolta. Videolla voidaan kuulla, 

miten Isisin taistelijat suunnittelevat iskua tukikohtaa vastaan. Videolla on kuultavissa, miten 

yksi taistelijoista ehdottaa kohdetta ajoneuvoasenteiselle IED:lle. Videolla kuullaan pohdintaa, 

että iskemällä esitettyyn kohtaan kyettäisiin tekemään murtoaukko. Tämä mahdollistaisi toisen 

iskun, mahdollisesti itsemurhapommittajan iskun tukikohtaan. Videoanalyysin kautta on kyetty 

selvittämään, että video oli kuvattu kaupallisella droonilla. 244 

 

6.2 Mekanisoitu taktiikka 

 

Isis käytti taistelupanssarivaunuja joukkojensa tukena suorittaessaan laajempia hyökkäysope-

raatioita. Isisin panssarikalusto muodostui viholliselta kaapatuista taisteluvaunuista. Kaapatut 

vaunut olivat pääsääntöisesti Syyrian armeijalta haltuun saatuja venäläisiä vaunuja. Isoin määrä 

vaunuja olivat T-55-mallisia, mutta myös T-62- ja T-72-taisteluvaunuja oli jäänyt Isisin hal-

tuun. Lähteiden mukaan Isis onnistui myös saamaan haltuunsa pienen määrän yhdysvaltalaisia 

M1A1-Abrams-taistelupanssarivaunuja. Venäläiskalusto on kuitenkin osoittautunut sopivam-

maksi Isisin joukoilla, koska venäläiskalusto, verrattuna modernimpaan yhdysvaltalaiseen ka-

lustoon, on helpompi ylläpitää ja operoida.245 

 

Hyökkäyksien tukena taistelupanssarivaunuja käytettiin usein moottoroidun jalkaväen perässä 

marsseilla. Taktiikka perustui pitkälti siihen, että taistelupanssarivaunujen liikenopeus oli hi-

taampi verrattuna kevyempään kalustoon. Hyökkäyksen edetessä lähemmäksi tavoitetta tai ha-

luttua murtokohtaa taisteluvaunuja pyrittiin kuitenkin siirtämään hyökkäyksen kärkeen niin no-

peasti kuin mahdollista. Tämä taktinen käyttöperiaate perustui siihen, että Isisin vastustajalla 

oli usein rajoitettu kyky panssarintorjuntaan. Panssarintorjunnan vähyyden lisäksi taistelupans-

sarivaunut ja niiden käyttö hyökkäyksen kärjessä loivat vahvan pelotteen ja moraalisen vaiku-

tuksen viholliseen.246 

 

                                                 
244 Grossman, Nicholas, Drones and Terrorism, Asymmetric Warfare and the Threat to Global Security, I.B.Tauris 

& CO. Ltd, London, 2018, s. 117–118. 
245 Nance (2016), s 330–331. 
246 Maurer (2018), s. 234. 
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Isis pyrki välttämään massamaista taistelupanssarivaunujen käyttöä eikä halunnut sitoutua tais-

teluun vihollisen vaunukaluston kanssa. Tämä johtui osittain organisaation haasteista hallita 

isoja vaunujoukkoja. Isisillä ei ollut kehittynyt tarpeeksi vahva tietotaito panssarivaunujen joh-

tamiseen ja heiltä puuttui vaadittava johtamisjärjestelmä vaunujen massamaiseen käyttöön. 

Haasteet isompien vaunukolonnien johtamisen lisäksi vihollisen ilma-aseet ja kyky vaikuttaa 

ilmasta käsin olivat varmasti toinen syy. Vaunukaluston koottu käyttö olisi luonut viholliselle 

helposti tuhottavan maalin ilmasta käsin.247 

 

6.3 Taistelu Kobanesta 

 

Kobanen taistelut alkoivat syyskuussa 2014 ja jatkuivat aina vuoden 2015 tammikuuhun asti. 

Tässä luvussa käsitellään Isisin suorittamaa hyökkäysoperaatiota syksyllä 2014. Kobanen kau-

pungin valtaus ja Isisin suorittama hyökkäysoperaatio ovat operaatio, jossa Isisin tavanomaisen 

sodankäynnin taktiikka ja sen hyödyntäminen näyttäytyy selvästi.   

 

Kobanen hyökkäysoperaatiota varten Isis keskitti jopa 12.000 taistelijan vahvuisen joukon alu-

eelle. Taistelijat olivat hyvin varustettuja ja jalkaväkitaistelua tuettiin raskailla aseilla. Taiste-

luissa käytettiin panssarintorjuntaohjuksia, raskasta tykistöä, kranaatinheittimistöä, raketinheit-

timiä, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, taistelupanssarivaunuja ja itsemurha-ajoneu-

voja jalkaväen tukena. 248 

 

Kobanen aluetta puolusti suhteellisen heikko joukko kurdi väestön People’ Protection Unit -

järjestön, lyhyemmin YPG, joukkoja. Arvioiden mukaan alueella oli noin kolmentuhannen hen-

gen vahvuinen joukko YPG:n taistelijoita, joiden aseistuksena oli ainoastaan pienikaliipeerisia 

aseita, panssarintorjunta aseistusta ja ajoneuvoja, joissa oli raskaita konekiväärejä. Taisteluiden 

edetessä YPG-joukot saivat tukea muun muassa Syrian Democratic Forces -järjestön, lyhyem-

min SDF, joukoilta ja Isisin vastaiselta liittoumalta ilmaiskujen muodossa.249 

 

                                                 
247 Hashim, Ahmed, The Islamic State’s Way of war in Iraq and Syria: From its Origins to the Post Caliphate Era, 

Perspectives on Terrorism, Volume 13, Issue 1, 2019, s. 28. 
248 Levy (2021), s. 67–68. 
249 Ibid. s. 67–68. 
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Isis suoritti hyökkäyksensä Kobanen kaupunkia kohtaan kolmesta eri suunnasta. Hyökkäys 

suuntauti idästä, lännestä ja etelästä. Hyökkäyksen suuntautuminen kolmesta eri suunnasta 

mahdollisti operaation huoltamisen. Hyökkäyssuunnat tulivat Isisin hallussa olevien keskusten 

Aleppon, Raqqan ja Manjibin suunnilta. Isis piti koko operaation aikana huoltotiet näihin kes-

kuksiin auki, mikä mahdollisti lisävoimien tuomisen taisteluiden tueksi niin miesvoiman kuin 

ampumatarvike ja muiden täydennyksien muodossa.250 

 

Operaation aluksi Isis kasasi omat joukkonsa lähtöalueen kaltaisille alueille, jossa oli salatut 

viestijärjestelmät ja tilaa muodostaa joukkoja.251 Operaation alkuvaiheessa, kun liittouman il-

matuki alueella ei ollut merkittävää, Isis hyökkäsi taistelupanssarivaunut kärjessä. Vaunuja 

käytettiin joko yksistään vihollisen alueella tai jalkaväkijoukot seurasivat heti vaunujen perässä. 

252 Operaation aikana Isis osoitti kykyä yhdistää eri aselajien taistelua. Isis kykeni taisteluiden 

edetessä tukemaan hyökkäyksiään panssarintorjuntaohjuksilla ja epäsuoralla tulella.253 Vaunu-

jen ja aselajijoukkojen käyttö on osoitus Isisin kyvystä operoida yhteistoiminnassa taktisella 

tasolla tavanomaisen joukon kaltaisella taktiikalla.  

 

Isisin taktiikka toimi Kobanen alueen taisteluiden alkuvaiheessa. Taktiikka, jossa tulivoimalla 

lyödään vihollinen ennen jalkaväen hyökkäystä alueelle, nähtiin lähes joka puolella Kobanen 

taisteluita. Isis käytti hyödykseen omaa materialistista ylivoimaansa ja kykyä keskittää vaunu-

jen ja epäsuorantulen vaikutus vihollisen tuliasemiin. Tuli-iskujen jälkeen Isis lähetti jalkaväen 

valtaamaan alueen. Taktiikka, jossa käytetään tulivoimaa ja materiaalista ylivoimaa hyödyk-

seen, on samankaltaista operointia, jota tavanomainen joukko käyttäisi samankaltaista heikom-

paa vihollista vastaan. YPG:n joukko oli kaluston ja asemateriaalin osalta heikompi Isisiin ver-

rattuna. Isis käytti tätä hyödykseen taistelussa Kobanen alueella. Isis onnistui valtaamaan 350 

alueen 354:tä kylästä syyskuun loppuun mennessä.254 

                                                 
250 Levy (2021), s. 69–70. 
251 Levy (2021), s. 69 
252 Isis Tank Destroyed by YPG in Kobane, Military.com, [https://www.military.com/video/operations-and-

strategy/battles/isis-tank-destroyed-by-ypg-in-kobane/3843246170001], luettu 17.2.2022. ks myös. 

[https://www.youtube.com/watch?v=G6XbyPvpnBY]. 
253 Levy (2021), s. 69–70. 
254 Levy (2021), s. 71–72. 
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Tavanomaisempien hyökkäysoperaatioiden lisäksi Isis tukeutui sissisodankäynnin keinoihin 

myös Kobanen alueella. Vaikka Isis saavutti menestystä tavanomaisin keinoin, se turvautui 

myös hyviksi havaittuihin epätavanomaisen sodankäynnin keinoihin. Isis hyödynsi omia im-

provisoidun vaikuttamisen taktiikoitansa hyödyksi ja suoritti useita itsemurha ja ajoneuvo IED-

iskuja Kobanen taisteluissa. Esimerkiksi iskussa kulttuurikeskusta kohtaan se hyödynsi itse-

murha-ajoneuvoja iskun toteuttamiseksi.255 

 

Itsemurha-ajoneuvojen käyttö oli edelleen merkittävä työkalu Isisin taktisessa työkalupakissa. 

Niiden rooli oli edelleen murtoaukon tekeminen vihollisen puolustukseen, minkä avulla kyet-

täisiin etenemään jalkaväen turvin.256 Kobanen alueen taisteluissa uniikki käyttötapa oli, että 

ajoneuvoja käytettiin yhteistoiminnassa taistelupanssarivaunujen ja tykistön tulen vahventa-

miseksi murtoaukon muodostamisessa. 257 Tämä taktiikka toimi hyvin etenkin taisteluiden ede-

tessä lokakuun puolelle, kun Isis oli onnistunut saartamaan YPG:n joukot kaupungin alueelle.258 

 

Isis onnistui valtaamaan Kobanen ympäröivät kylät ja kaupungin eteläiset ja itäiset esikaupun-

kialueet. YPG:n joukot, jotka saivat tukea Yhdysvaltojen johtamalta koalitiolta, alkoi saavutta-

maan menestystä, kun Isis pakotettiin puolustuskannalle. 259 Ajauduttuaan puolustuskannalle, 

Isis turvautui siihen, minkä se osasi parhaiten. Isis alkoi käyttämään omia itsemurhataktiikoi-

tansa menestyksen saavuttamiseksi. Isis käytti vastahyökkäyksiä hyödykseen. Itsemurha-ajo-

neuvoilla pyrittiin jälleen tekemään murtoaukko, jonka läpi lähetettiin jalkaväkitaistelijoita, 

jotka olivat varustautuneet pommiliivein. He olivat valmiina räjäyttämään itsensä, jos hyökkäys 

ei onnistuisi. Pakenevia vihollisen taistelijoita Isis pyrki tuhoamaan tarkka-ampujilla ja kranaa-

tinheittimistön estetulimuodoilla. 260  

 

                                                 
255Three suicide attacks hit Kurdish town on Syria–Turkey border, Reuters, 2014, 

[https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-bombing-idUSKCN0I20RI20141013], luettu 18.2.2022. ks. 

möys IS detonated 2 booby – trapped vehicles in Kobani, Syrian Observatory for Human Rights, 2014, 

[https://www.syriahr.com/en/5910/], luettu 18.2.2022. 
256 Kenyon, Peter, Battlefronts In Kobani Don't Break Cleanly Along Ethic Or Sectarian Lines, NPR, 2014, 

[https://www.npr.org/2014/10/13/355903958/battlefronts-in-kobani-dont-break-cleanly-along-ethic-or-sectarian-

lines?t=1645190011086], luettu 18.2.2022. 
257 Levy (2021), s. 72. 
258 Shoumali, Karam & Barnard, Anne: Slaughter Is Feared as ISIS Nears Turkish Border, The New York Times, 

2014, [https://www.nytimes.com/2014/10/07/world/middleeast/isis-moves-into-syrian-kurdish-enclave-on-

turkish-border.html], luettu 18.2.2022. 
259 After About Four Months of Fighting ISIS Was Defeated in the Kurdish City of Kobani (Ayn al-Arab) in North-

ern Syria, Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2015, [https://www.terrorism-

info.org.il/Data/articles/Art_20768/E_023_15_906248123.pdf], luettu, 18.2.2022. 
260 Levy (2021), s. 74. 
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Kaupunkiterrorismin kaltaisia taktiikoita, eli miinoittamalla rakennuksia IED-aseilla, nähtiin 

myös Kobanen alueella. Nämä taktiset keinot onnistuivat kyllä hidastamaan vihollisen etene-

mistä, mutta Isis oli kuitenkin kärsimässä tappiota Kobanen taisteluissa, kun koalition ilmaiskut 

ja lisävoimat auttoivat YPG:n joukkoja. Isis joutui lopulta vetäytymään alueelta ja YPG:n jou-

kot saivat alueen hallinnan takaisin usean kuukauden taistelun jälkeen tammikuussa 2015.261 

 

Vaikka Kobanen taistelut lopulta päättyivätkin Isisin tappioon alueella, operaatio oli osoitus 

sen kyvystä suorittaa tavanomaisen joukon kaltaisia operaatioita vuoden 2014 loppuun men-

nessä. Isis osoitti kykyä, että se kykenee liikuttelemaan isoja sotilasjoukkoja ja joukot kykene-

vät yhteistoimintaan aselajijoukkojen kanssa. Isis hyödynsi hankittuja aseresurssejansa ja ky-

keni käyttämään teknologiaa sekä aseellista ylivoimaa menetyksen saavuttamiseksi operaation 

alkuvaiheessa.  

 

Kobanessa nousi esille myös kumouksellisen joukon rajoitteet suorittaa sotilasoperaatioita ta-

vanomaisen joukon taktiikoita hyödyntäen. Vaikka Isis onnistui käyttämään taistelupanssari-

vaunuja menestyksekkäästi, niin vihollisen ilma-aseen avulla tämä voimavara kyettiin kiistä-

mään. Koalition aloittaessa ilmaiskut ja operoinnin alueella, Isisin mekanisoiduista joukoista 

tuli helppoja maaleja eikä sillä ollut keinoa, minkä avulla se kykenisi suojelemaan joukkojaan. 

Isisin tulivoimaisimmat raskaat asejärjestelmät muodostivatkin sen suurimmat haavoittuvuu-

det. 

 

6.4 Johtopäätökset 

 

Isisin tavanomaisen sodankäynnin joukot eroavat kuitenkin taktisella tasolla useasti konventio-

naalisesta joukosta. Isis yhdisti kolmannessa vaiheessa menestyksekkäästi omissa hyökkäyk-

sissään epätavanomaisia taktisia keinoja tavanomaisen jalkaväki taktiikan tukena. Isis käytti 

IED-itsemurha-ajoneuvo joukkoja tekemään murtoaukon vihollisen puolustukseen. Itsemurha-

joukkojen jälkeen Isis syötti panssarivaunuja, konekivääreillä varustettuja pick-up-ajoneuvoja 

ja panssaroituja ajoneuvoja murtoaukosta tavoitteenaan laajentaa murtoaukkoa. Ajoneuvojen ja 

vaunujen tukemana viimeisenä hyökkäsi isot jalkaväkijoukot vallatakseen alueen tai koh-

teen.262 Taisteluita tuettiin usealla rintamalla eri aselajijoukoilla. 

 

                                                 
261 After About Four Months of Fighting ISIS Was Defeated in the Kurdish City of Kobani (Ayn al-Arab) in North-

ern Syria, Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2015, [https://www.terrorism-

info.org.il/Data/articles/Art20768/E02315906248123.pdf], luettu 18.2.2022. 
262 Lister (2015), s. 277. 
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Kumouksellisen sodankäynnin kolmatta vaihetta on kutsuttu ratkaisuksi ja islamilaisen valtion 

perustamiseksi vapautettujen alueiden yhdistämisen kautta. Nämä nimitykset kolmannelle vai-

heelle perustuvat Isisin omien ohjekirjojen kirjoituksiin sodankäynnin vaiheista. 263 Isisin toi-

mintaa Syyriassa tarkasteltaessa voidaan todeta, että kolmas vaihe saavutettiin. Kalifaatti pe-

rustettiin, ja Isis kykeni ratkaisutaisteluihin eri alueilla. Taktiset keinot kehittyivät siihen pis-

teeseen asti, että tämän kaltaiseen sodankäyntiin oli kyky. 

 

Maon teorian mukaan kolmannessa ja ratkaisevassa vaiheessa, kumouksellinen joukko on saa-

vuttanut tarvittavan voiman, jotta se kykenee operoimaan kuten tavanomainen joukko. Tämän 

vaiheen aikana kumouksellinen joukko saavuttaa lopullisen tavoitteensa eli vihollisen tuhoami-

sen.264 Kolmannen vaiheen aikana Isis saavutti kyvyn suorittaa tavanomaisia operaatioita. Tästä 

osoituksena toimii tässä tutkimuksessa esitetty Kobanen taistelu. Isis kehitti omaa liikesodan-

käynnin taktisia keinojaan. Maon tuo omassa teoriassaan esille, että liikesodankäynti on ainoa 

keino kumoukselliselle joukolle vallata takaisin menettämänsä maa-alueet. Näin ollen joukon 

kehitys on tähdättävä siihen, että kyetään toteuttamaan tämän kaltaista sodankäyntiä.265  

                                                 
263 Ryan, (2020), s. 22. ja s. 34–35. 
264 Mao (2000), s. 21–22. 
265 Mao (2000), s. 113. 
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7 SYNTEESI 

 

Päätutkimuskysymykseen Minkälaisia kumouksellisen sodan taktisia keinoja Isis käytti Syyri-

assa vuosina 2011-2014? etsittiin vastausta kolmen alakysymyksen avulla. Nämä jaoteltiin kat-

tamaan sodan kolmea eri vaihetta. Jaoteltaessa Isisin taktisia keinoja sodankäynnin eri vaihei-

siin saavumme haasteen äärelle. Isis on omalla toiminnallaan Syyriassa osoittanut, että se käyt-

tää innovatiivisesti eri keinoja hyväkseen saavuttaakseen menestystä. Taktiset keinot, jotka 

mielletään terrorismiksi tai sissisodankäynnin taktisiksi keinoiksi ovat osa Isisin tavanomaisen 

sodankäynnin työkalupakkia. Isis on kehittänyt innovatiivisia tapoja käyttää esimerkiksi itse-

murhajoukkoja hyödykseen ja toimimaan rinnan tavanomaisten joukkojen kanssa. Tästä esi-

merkkinä toimikoon tässä tutkimuksessa esille nostettu Kobanen taistelu. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa Isis luotti terrorismin kaltaisiin taktisiin keinoihin. Isis käytti hyväk-

seen erilaisia improvisoidun vaikuttamisen taktisia keinoja. Isis luotti staattisiin IED-aseisiin, 

itsemurhaiskuihin ja innovatiivisiin itsemurha-ajoneuvo joukkoihin. Isis kehitti omaa toimin-

taansa samalla, kun se suoritti hallittua rekrytointi ja laajentumiskampanjaansa. Isisin voiman 

kasvaessa, niin mies kuin asemateriaalin suhteen, se otti käyttöönsä uusia taktisia keinoja. 

 

Toisessa vaiheessa Isis jatkoi edelleen terrorismiksi luokiteltavien taktisten keinojen käyttöä 

laajentaen samalla omaa sotilaallista kykyään. Voiman kasvaessa Isis kykeni suorittamaan yhä 

koordinoidumpia ja isompia iskuja. Tässä vaiheessa Isis kykeni suorittamaan tuliylläköitä ja 

erilaisia iskuja kohteille, joita se käytti hyväkseen saavuttaakseen menestystä. Toisen vaiheen 

aikana Isis sai haltuunsa yhä enemmän sotilasmateriaalia ja kykeni yhdistämään esimerkiksi 

epäsuoran tulen käytön omiin iskuihinsa liittyen. Joukkojen käytössä luotettiin kuitenkin vielä 

kevyisiin organisaatioihin, joiden johtaminen oli helppoa ja liikenopeus korkea. 

 

Kolmannessa vaiheessa Isis saavutti täyden sotilaallisen kykynsä. Tässä niin kutsutussa ratkai-

suvaiheessa Isis kykeni toimimaan jo kuten tavanomainen sotilaallinen joukko. Aikaisemmin 

hyödyntämiin taktisten keinojen lisäksi se kykeni lisäämään mekanisoidun joukon kaltaiset tak-

tiset periaatteet omaan toimintaansa. Isis kykeni hyödyntämään esimerkiksi vaunuja omissa 

hyökkäysoperaatioissaan ja sen joukot kykenivät yhteistoimintaan laajalla rintamalla. Kolman-

nessa vaiheessa Isis hyödynsi jo aiemmin käytössä olleita keinoja, mutta kykeni uudella tavalla 

hyödyntämään niitä tavanomaisen sodankäynnin rinnalla.  
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Syitä, miksi Isis on käyttänyt kyseisiä taktisia keinoja sodan eri vaiheissa, voidaan pohtia niiden 

tuottaman menestyksen avulla. Käytössä on ollut selkeä ja johdonmukainen eteneminen vaihe 

vaiheelta haluttuun lopputulokseen. Isis on toiminut Syyriassa järjestelmällisesti ja jokaisella 

taktisella keinolla on ollut omat tavoitteensa matkalla haluttuun lopputulokseen.  

 

Yksi syy, miksi ollaan päädytty tiettyihin taktisiin keinoihin, on aikaisemmat kokemukset esi-

merkiksi Irakista. Isisin toiminnassa on myös ollut nähtävissä, että se on käyttänyt niitä keinoja, 

jonka avulla se on saavuttanut menestystä aiemmin. Esimerkkinä tästä toimikoon Isisin meka-

nisoidun taistelun taktiikka. Isisillä oli käytössään taistelupanssarivaunuja ja se osoitti, että se 

kykenee niitä käyttämään. Tästä huolimatta Isis turvautui hyvin monella alueella käyttämään 

Itsemurha IED-ajoneuvoja panssarivaunujen sijaan. Tämä johtuu varmasti pitkälti siitä, että tä-

män tyyppinen taktiikka oli Isisille tutumpaa, jolloin sitä oli helpompi käyttää menestyksek-

käästi. 

 

Vertaamalla Isisin toimia Syyriassa laajalti tunnettuun Maon kumouksellisen sodan teoriaan, 

voidaan päästä syvemmälle pohdinnassa, miksi Isis on käyttänyt juuri näitä taktisia keinoja 

omassa sodankäynnissään. Isisin omissa ohjekirjoissa, niin Abu Musab al-Surin kuin Abu Bakr 

Najin teksteissä, on havaittavissa samoja piirteitä ja jopa suoria lainauksia Maon kumoukselli-

sen sodan teoriasta. Mao esittelee kirjoituksissaan, miksi kumouksellinen toimija käyttää tiet-

tyjä taktisia keinoja kuten terrori-iskuja tai tuliylläköitä hyödykseen. Tämän avulla voidaan 

pohtia myös, miksi Isis on käyttänyt tiettyjä taktisia keinoja omassa sodankäynnissään Syyri-

assa.  

 

On tärkeää huomioida, että ei kuitenkaan voida tehdä suoria johtopäätöksiä, miksi Isis on käyt-

tänyt tiettyjä taktisia keinoja, tai onko heillä ollut tiedossa Maon kumouksellisen sodan teorian 

periaatteet. Yhtäläisyyksistä päätellen voidaan kuitenkin pitää tärkeänä ymmärtää tämä mah-

dollinen yhteys. Vastakumouksellisen toimijan näkökulmasta tämä on oleellista tietoa tulevai-

suuden ja ennakoinnin kannalta.  

 

Tutkimuksen pääkysymykseen, Isisin käyttämistä taktisista keinoista Syyriassa vuosina 2011-

2014, sekä tutkimustehtävään tutkimus vastasi, sillä Isisin käyttämiä erilaisia taktisia keinoja 

saatiin selvitettyä laajalti. Pääasiassa käytetyt keinot ovat jaoteltavissa sodan eri vaiheisiin sel-

keästi, mutta ”Miksi Isis käytti tiettyjä taktisia keinoja?” -kysymykseen ei voida tuottaa täysin 

aukotonta vastausta tutkimuksen perusteella.  
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Tässä tutkimuksessa on perehdytty siihen, miten Isis taistelee, ja miksi se käyttää niitä keinoja, 

joita se on käyttänyt Syyriassa vuosina 2011–2014. Tässä tutkimuksessa ei olla perehdytty sii-

hen, että miten tämänkaltaista organisaatiota vastaan tulisi taistella. Tämä olisi varmasti asia, 

joka kaipaisi perehtymistä ja tutkimusta. Miten vastakumouksellinen toimija tai tavanomainen 

sotilasjoukko kykenee vastaamaan Isisin kaltaisen organisaation tapaan käydä sotaa?  

 

Tutkimuksen ajallisesta ja paikallisesta rajauksesta johtuen ei voida tehdä laajoja päätelmiä, 

mitä taktisia keinoja Isis aina käyttäisi. Tämä tutkimus tuottaa tarkennettua tietoa juuri Syyri-

assa vuosina 2011 ja 2014 välillä käydyn kumouksellisen sodan taktisista keinoista. Syitä, miksi 

on käyttänyt tiettyjä taktisia keinoja, ei myöskään voi laajentaa kattamaan muita konflikteja. 

Useista lähteistä löydetyn tiedon perusteella voidaan kuitenkin luotettavasti sanoa, että tässä 

tutkimuksessa esitellyt keinot ovat olleet Isisin käytössä juuri Syyriassa.  

 

Tutkimuksessa on käytetty sekä suomalaisia että ulkomaisia lähteitä tuomaan laajuutta sekä 

luotettavuutta käytetylle tiedolle. Lähteitä käytettäessä tutkija on arvioinut niiden relevanssia, 

validiteettia ja reliabiliteettia tutkittavaan aiheeseen nähden. Isisin toimia Syyriassa vuosina 

2011–2014 on ehditty maailmalla jo tutkia, joten lähdeaineisto ei perustu pelkästään uutisvir-

taan alueelta. Näin ollen tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina tietoina. 

 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että Isis käytti Syyriassa vuosina 2011–2014 tyypillisiä ku-

mouksellisen toimijan taktisia keinoja saavuttaakseen halutun lopputuloksen. Isisin käyttämien 

taktisten keinojen perusteella ei voida sanoa suoraan, onko heillä ollut tiedossa Maon kumouk-

sellisen sodan teoria. On kuitenkin havaittavissa selkeitä yhtäläisyyksiä Isisin eri vaiheissa 

käyttämissä taktisissa keinoissa ja Maon kumouksellisen sodan teoriassa. Tämä antaa vastaku-

moukselliselle toimijalle keinoja tutkia asiaa tarkemmin. 

  



72 

LÄHTEET  

 

1 JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET 

 

1.1 Puolustusvoimien asiakirjat 

 

Korhonen Risto; Airos Esa, Huopio Simo, Kiviharju Mikko & Åkesson Bernt: Improvisoidut 

vaikuttamiskeinot, Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos, Elektroniikka- ja informaa-

tiotekniikkaosasto, Riihimäki, 2013. 

 

2 JULKAISTUT LÄHTEET 

 

2.1 Tutkimukset ja opinnäytteet 

 

Ashour, Oman: How ISIS Fights, Military tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt, Edinburgh 

University Press, Edinburgh, 2021. 

 

Burns Rick, Dunn Jennifer, Fisher Ari, Moilanen Jon: Threat Tactics Report: Islamic State of 

Iraq and the Levant, Army Training Network, Fort Leavenworth, 2014. 

 

Levy, Ido: Soldiers of End-Times, Assesing the Military Effectiveness of the Islamic State, The 

Washington Institue for Near East Policy, Washington DC, 2021. 

 

Paronen, Antti: Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä, Maanpuo-

lustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1, N:o 3, Juvenes print, Tampere, 2016. 

 

Paronen, Antti: See You In New York ISIS and the Strategi Evolution of the Jihadist Movement, 

National Defence University, Juvenes Print, Tampere, 2018. 

 

Ryan, Michael W.S, ISIS: The Terrorist Group That Would Be a State, Irregular Warfare 

Studies. Newport: Center on Irregular Warfare and Armed Groups, U.S. Naval War College, 

2020. 

 

 

 



73 

 

2.2 Kirjallisuus 

 

Bahmani Airin, Jäntti Bruno: Syyrian Sota, Demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin risti-

tulessa, Kusatannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, 2018. 

 

Fishman, Brian: The Master Plan: ISIS, Al-Qaeda, and the Jihadi Strategy for Victory, Yale 

University Press, New Haven/CT 2016. 

 

Gerges, Fawaz: ISIS: A History, Princeton University Press, Princeton/NJ 2016. 

 

Glass Charles: Syria burning, a short history of a catastrophe, Verso, London, New York, 2016. 

 

Grossman, Nicholas: Drones and Terrorism, Asymmetric Warfare and the Threat to Global 

Security, I.B.Tauris & CO. Ltd, London, 2018. 

 

Hashim, Ahmed S.: The Caliphate at war: The ideological organisational and military innova-

tions of Islamic State, Hurst & Company, London, 2018. 

 

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara Paula: Tutki ja kirjoita, Kustannusosakeyhtiö 

Tammi, Porvoo 2015. 

 

Huttunen, Mika & Jussi Metteri (toim.): Ajatuksia operaatiotaidon ja Sotataidon laadullisesta 

tutkimuksesta. Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen julkaisusarja 2, 

Edita Prima Oy, Helsinki 2008. 

 

Huttunen, Mika: Näkökulmia taktiikkaan, Taktiikan käsite ja taktiikan keinot tulkinnan koh-

teena (luonnos), Edita Prima Oy, Helsinki 2005. 

 

Ingram, Haroro J.; Craig Whiteside & Charlie Winter (eds.): The ISIS Reader: Milestone Texts 

of the Islamic State Movement, Hurst & Company, London 2020. 

 

Jones, Seth G: Waging Insurgent Warfare, Lessons from the Vietcong to the Islamic State, Ox-

ford University Press, New York, 2017. 

 



74 

Kesseli, Pasi (toim.): Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota, Maanpuolustuskorkea-

koulu, Julkaisusarja 2, N:o 4, 1998. 

 

Kesseli, Pasi: Lähdekritiikki operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa, Ajatuksia operaatio-

taidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta, Edita Prima Oy, Helsinki, 2008. 

 

Lister Charles R: The Syrian Jihad Al-qaeda, The Islamic State and The Evolution of an Insur-

gency, Hurst & Company, London, 2015. 

 

Mao, Tse-tung: Guerilla Warfare, teoksessa On Guerilla Warfare, käännös, analyysi ja toimtus 

Samuel B. Griffith II, University of Illinois Press, Champaigh/IL, 2000. 

 

McCants, William: ISIS JA ILMESTYS islamilaisen valtion historia, strategia ja tuomionpäivän 

visio, Vammalan kirjapaino Oy, Sastamala 2016. 

 

Metteri, Jussi: Laadullinen tutkimus, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutki-

muksesta, Edita Prima Oy, Helsinki, 2008. 

 

Nance, Malcolm: Defeating ISIS who they are, how they fight what they believe, Skyhorse Pub-

lishing, New York, 2016. 

 

Paronen, Antti: Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä, Maanpuo-

lustuskorkeakoulu, Juvenes Print, Tampere, 2016. 

 

Paronen, Antti: Karavaanin sotapolku – Näkökulmia Jihadismiin, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 42, PunaMusta Oy, Tampere, 2020. 

 

Phillips Christopher:  The Battle for Syria, international rivalry in the new middle east, Yale 

University Press, New Haven, 2016. 

 

Rekkedal, Nils Marius: Insurgency and Counter-Insurgency, A Presentation of Concepts and 

Problems, Swedish National Defence College, Elanders Gotab, Vällingby, 2006. 

 

Rekkedal, Nils Marius: Nykyaikainen sotataito – Sotilaallinen voima muutoksessa, (toim.) Juha 

Mälkki, Maanpuolustuskorkeakoulu, Edita Prima, Helsinki, 2013. 



75 

 

Rekkedal, Nils Marius: Winds of change – on irregular warfare, National Defence University 

of Finland, Publication series 2, N:o 18, 2012. 

 

Seppänen, Esa: Sissisota – Aikamme sota, Tampereen Kirjapaino-Oy, Tampere, 1971. 

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Kustannusosake-

yhtiö Tammi, Helsinki, 2018. 

 

Weiss, Michael & Hassan Hassan: ISIS: Inside the Army of Terror, Regan Arts, New York/NY, 

2016 (2nd ed.). 

 

2.3 Artikkelit 

 

After About Four Months of Fighting ISIS Was Defeated in the Kurdish City of Kobani (Ayn al-

Arab) in Northern Syria, Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2015, 

[https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20768/E_023_15_906248123.pdf], luettu 

18.2.2022. 

 

AlJazeera: Syria rebels target key air force base, 4.11.2012, 

[https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-rebels-target-key-air-force-base], luettu 

17.2.2022. 

 

Barfi, Barak: The Military Doctrine of the Islamic State and the Limits of Ba’athist Influence, 

CTC Sentinel Volume 9 Issue 2, 2016. 

 

Bacchi, Umberto, Syria Civil War: Massive Tunnel Bombs Become New Rebel Weapon to break 

Stalemate, International Business Times, 2014, [Syria Civil War: Massive Tunnel Bombs Be-

come New Rebel Weapon to Break Stalemate [VIDEOS] (ibtimes.co.uk)], Luettu, 11.2.2022. 

 

Barfi, Barak:  The Military Doctrine of the Islamic State and the Limits of Ba’athist Influence, 

CTC Sentinel, February 2016, Volume 9, Issue 2. 

 

Beccaro, Andrea, Modern Irregular Warfare: The ISIS case Study, Small Wars & Insurgencies, 

29:2, Routledge Taylor & Francis Group, 2018. 

https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-rebels-target-key-air-force-base
https://www.ibtimes.co.uk/syria-civil-war-massive-tunnel-bombs-become-new-rebel-weapon-break-stalemate-videos-1451101
https://www.ibtimes.co.uk/syria-civil-war-massive-tunnel-bombs-become-new-rebel-weapon-break-stalemate-videos-1451101


76 

 

Beccaro, Andrea & Bertolotti, Claudio: Suicide Attacks: Strategy from the Afghan War to Syraq 

and Mediterranean region. A triple way to read the asymmetric threats, Sicurezza, Terrorismo 

e Societa,, Issue 1, Milano, 2015. 

 

Bunker, Robert J & ja Sullivan John P.: Suicide Bombings in Operation Iraqi Freedom, Land 

Warfare paper W46,  The Insititue of Land Warfare, Arlington, 2004. 

 

Bunker, Robert, ja Keshavarez, Alma: Terrorist and Insurgent Teleoprated Sniper Rifles and 

Machine Guns, Foreign Military Studies Office, Claremont Colleges, 2016. 

 

Dagher, Sam: Islamist Try to Tighten Grip on Syria Regions, The Wall Street Journal, 

2013,[https://web.archive.org/web/20130530161135/http://online.wsj.com/article/SB1000142

4127887324281004578352640821817264.html], luettu 17.2.2022. 

 

Hashim, Ahmed: The Islamic State’s Way of war in Iraq and Syria: From its Origins to the 

Post Caliphate Era, Perspectives on Terrorism, Volume 13, Issue 1, 2019. 

 

IS detonated 2 booby – trapped vehicles in Kobani, Syrian Observatory for Human Rights, 

18.10.2014, [https://www.syriahr.com/en/5910/], luettu 18.2.2022. 

 

Isis Tank Destroyed by YPG in Kobane, Military.com, 

[https://www.military.com/video/operations-and-strategy/battles/isis-tank-destroyed-by-ypg-

in-kobane/3843246170001], luettu 17.2.2022. 

 

Jenkins, Brian: The Role of Terrorism and Terror in Syria’s Civil War, RAND Corporation, 

Arlington, 2013. 

 

Kaaman, Hugo: Car bombs as Weapons of War, ISIS’S development of SVBIEDS, 2014-19, 

Middle East Insitute, Policy paper 2019-7, Washington DC, 2019. 

 

Kenyon, Peter: Battlefronts In Kobani Don't Break Cleanly Along Ethic Or Sectarian Lines, 

NPR, 13.10.2014, [https://www.npr.org/2014/10/13/355903958/battlefronts-in-kobani-dont-

break-cleanly-along-ethic-or-sectarian-lines?t=1645190011086], luettu 18.2.2022. 

 

https://web.archive.org/web/20130530161135/http:/online.wsj.com/article/SB10001424127887324281004578352640821817264.html
https://web.archive.org/web/20130530161135/http:/online.wsj.com/article/SB10001424127887324281004578352640821817264.html
https://www.syriahr.com/en/5910/
https://www.military.com/video/operations-and-strategy/battles/isis-tank-destroyed-by-ypg-in-kobane/3843246170001
https://www.military.com/video/operations-and-strategy/battles/isis-tank-destroyed-by-ypg-in-kobane/3843246170001
https://www.npr.org/2014/10/13/355903958/battlefronts-in-kobani-dont-break-cleanly-along-ethic-or-sectarian-lines?t=1645190011086
https://www.npr.org/2014/10/13/355903958/battlefronts-in-kobani-dont-break-cleanly-along-ethic-or-sectarian-lines?t=1645190011086


77 

Lewis, Jeffrey W.:  Precision Terror: Suicide Bombing as Control Technology, Terrorism and 

Political Violence, 19:2, Routledge Taylor & Francis Group, 2007. 

 

Maurer, Thomas: ISIS’s Warfare Functions: A Systematized Review of a Proto-state’s Conven-

tional Conduct of Combat Operations, Small Wars & Insurgencies, 29:2, Routledge Taylor & 

Francis Group, 2018. 

 

Mehta, Aaron: General: ISIL Using IEDs as Guided Munitions, DefenseNews, 2015, 

[https://www.defensenews.com/land/2015/06/19/general-isil-using-ieds-as-guided-muni-

tions/], luettu 11.2.2022. 

 

Rebels raid key Syrian air base, The Columbus Dispatch, 

[https://eu.dispatch.com/story/news/2013/01/11/rebels-raid-key-syrian-air/23888594007/], lu-

ettu 17.2.2022. 

 

Reuter, Christopher: Secret Files Reveal the Structure of Islamic State, Spiegel Online, 2015, 

[http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-

terror-group-a-1029274.html], luettu, 05.01.2022. 

 

Roggio, Bill: Exodus and ascent, FDD’s Long war journal, March 30, 2005, [https://www.long-

warjournal.org/archives/2005/03/exodus_and_asce.php], luettu, 10.6.2021. 

 

Roggio, Bill & Weiss, Caleb: More Jihadist Training Camps Identified in Iraq and Syria, Long 

War Journal, 2014, [https://bit.ly/3a4kwHL] luettu 07.01.2022. 

 

Rollins, John: U.S. Citizens Kidnapped by the Islamic State, CRS insights, 2015, 

[https://sgp.fas.org/crs/terror/IN10167.pdf], luettu 16.2.2022.  

 

Ross, Brian, Schwartz, Rhonda, Meek, James Gordon: ISIS Demands $6.6M Ransom for 26–

year old American Woman, abcNews, 2014, [https://abcnews.go.com/Blotter/isis-demands-

66m-ransom-26-year-american-woman/story?id=25127682], luettu 16.2.2022. 

 

Rota, Alessandro: From Teddy Bears to Bombs: the IEDs of ISIS – in pictures, The Guardian, 

2016, [https://bit.ly/3cerPy4], luettu 13.1.2022. 

 

https://eu.dispatch.com/story/news/2013/01/11/rebels-raid-key-syrian-air/23888594007/
http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html
http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html
https://abcnews.go.com/Blotter/isis-demands-66m-ransom-26-year-american-woman/story?id=25127682
https://abcnews.go.com/Blotter/isis-demands-66m-ransom-26-year-american-woman/story?id=25127682


78 

Ryan, Michal W.S: ISIS and al-Qaeda: Tactical Twins, Strategic Enemies, Terrorism Monitor, 

Volume XIII, Issue 24, The Jamestown Foundation, Washington DC, 2015. 

 

Shoumali, Karam & Barnard, Anne: Slaughter Is Feared as ISIS Nears Turkish Border, The 

New York Times, 6.10.2014, [https://www.nytimes.com/2014/10/07/world/middleeast/isis-

moves-into-syrian-kurdish-enclave-on-turkish-border.html], luettu 18.2.2022. 

 

Syria rebels target key air force base, AlJazeera,, 2012, 

[https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-rebels-target-key-air-force-base], luettu 

17.2.2022. 

 

The Columbus Dispatch: Rebels raid key Syrian air base, 

[https://eu.dispatch.com/story/news/2013/01/11/rebels-raid-key-syrian-air/23888594007/], lu-

ettu 17.2.2022. 

 

Three suicide attacks hit Kurdish town on Syria–Turkey border, Reuters, 2014, luettu 

18.2.2022. [https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-bombing-

idUSKCN0I20RI20141013], luettu 18.2.2022. 

 

Whiteside, Craig: New Masters of Revolutionary Warfare: The Islamic State Movement (2002–

2016), Perspectives on Terrorism Vol. 10, No. 4, Terrorism Research initiative, 2016.

https://www.nytimes.com/2014/10/07/world/middleeast/isis-moves-into-syrian-kurdish-enclave-on-turkish-border.html
https://www.nytimes.com/2014/10/07/world/middleeast/isis-moves-into-syrian-kurdish-enclave-on-turkish-border.html
https://www.aljazeera.com/news/2012/11/4/syria-rebels-target-key-air-force-base
https://eu.dispatch.com/story/news/2013/01/11/rebels-raid-key-syrian-air/23888594007/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-bombing-idUSKCN0I20RI20141013
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-bombing-idUSKCN0I20RI20141013

