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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä tutkimus käsittelee kumouksellista sodankäyntiä, sen toimijoita ja taktisia käyttöperi-

aatteita hyödyntäen Mao Tse-Tungin kumouksellisen sodankäynnin teoriaa. Tutkimuksen 

tarkoitus on selvittää kumouksellisten toimijoiden taktisia käyttöperiaatteita Malissa vuosina 

2012 ja 2013. Tutkimuksessa tarkasteltavat taktiset käyttöperiaatteet on johdettu Maon teo-

riasta ja niistä käytetään termejä väistäminen, terrorismi, hyökkäys ja menestyksen hyödyn-

täminen.  

 

Tutkimus on toteutettu laadullisena ja sen päätutkimusmenetelmänä käytetään teorialähtöistä 

sisällönanalyysiä. Teoriaosuuden aineisto koostuu kumouksellista sodankäyntiä käsittele-

västä kirjallisuudesta, tutkimuksista ja artikkeleista.  

 

Malin konfliktia käsitellään tapaustutkimusta hyödyntämällä. Tapaustutkimuksen aineisto 

koostuu Malia käsittelevästä kirjallisuudesta, tutkimuksista, uutisoinneista sekä artikkeleista. 

Kaikki tutkimuksessa käytettävä aineisto on kerätty julkisista lähteistä. Tapaustutkimuksella 

selvitetään kolmen kumouksellisen toimijan taktisia käyttöperiaatteita. Tutkimuksessa 

käsiteltävät toimijat ovat National Movement for Liberation of Azawad (MNLA), Movement 

for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO) ja Ansar Dine.  

 

MNLA on tuaregeista koostuva separatistinen toimija. MNLA:n tavoitteena oli itsenäisen 

tuaregivaltion, Azawadin perustaminen Pohjois-Malin alueelle. MNLA:n taktisissa käyttö-

periaatteissa korostui hyökkäyksellisyys.  

 

MUJAO on islamistinen toimija. Sen tavoitteena oli Malin muuttaminen islamistiseksi valti-

oksi. MUJAO:n taktisissa käyttöperiaatteissa korostui laaja-alainen terrorismin käyttö sekä 

siviileitä että sotilaallisia toimijoita vastaan. 

 

Ansar Dine on tuaregi taustainen toimija, jonka tavoitteena oli islamistisen valtion perusta-

minen Pohjois-Malin alueelle. Se hyödynsi kaikkia tutkimuksessa käsiteltäviä taktisia käyt-

töperiaatteita konfliktin aikana. Ranskalaisten sotilaallisen väliintulon jälkeen Ansar Dine 

onnistui väistämään hyökkäyksen kuluttamatta joukkojaan sitoutumalla taisteluun. 

 

Konfliktin aikana, kaikkia tutkimuksessa käsiteltäviä kumouksellisia toimijoita yhdisti seu-

raavat taktiset käyttöperiaatteet; väistäminen itseään vahvemman toimijan edestä sitoutu-

matta konventionaaliseen puolustustaisteluun, hyökkääminen ajallisen ja paikallisen ylivoi-

man turvin sekä liittoutuminen itseään vahvemman toimijan kanssa tämän saavuttaman me-

nestyksen hyödyntämiseksi. 
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KUMOUKSELISTEN TOIMIJOIDEN TAKTISET 

KÄYTTÖPERIAATTEET MALISSA 2012–2013 

 

 

1 TUTKIMUSPERUSTEET 
 

1.1 Aihealueen esittely 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään kolmen kumouksellisen toimijan, National Movement For Li-

beration of Azawadin (MNLA), Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO) 

sekä Ansar Dinen taktisia käyttöperiaatteita Malissa vuosien 2012-2013 aikana. Tutkimuksen 

teoreettisena perustana toimii kiinalaisen sotateoreetikon Mao Tse-tungin kumouksellisen so-

dan teoria. Taktiset käyttöperiaatteet on tiivistetty tutkimuksessa neljään kategoriaan, väistämi-

nen, terrorismi, hyökkäys sekä menestyksen hyödyntämiseen. 

 

Kumouksellinen sodankäynti ja kumouksellisuus nousivat laajasti esille Yhdysvaltoihin koh-

distuneiden terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001. Nykypäivän julkisessa keskustelussa kumouk-

sellisuus ja ääri-islamilainen terrorismi rinnastetaan uutisoinnissa usein keskenään. Terrorismi 

saakin useimmiten eniten palstatilaa, vaikkakin se on vain yksi kumouksellisten toimijoiden 

käyttämistä keinoista. Kumouksellinen sodankäynti on Maon teorian mukaan alivoimaisen tais-

telua itseään vahvempaa vastustajaa vastaan. Kumouksellinen osapuoli pyrkii voittamaan vas-

tustajansa ajallisen ja paikallisen ylivoiman turvin.1 Ranskalainen sotateoreetikko David Galula 

määrittää kumouksellisen sodankäynnin tavoitteeksi haastaa ja kaataa vallassa oleva järjestelmä 

ja ottaa valta itselleen joko koko valtion osalta tai alueellisesti.2  

 

                                                 
1Tse-tung, Mao: On guerrilla warfare. Kääntänyt Samuel B. Griffith, Frederic A. Praeger Inc, New York, 1962, 

s. 42–43. 
2 Galula David: Counterinsurgency warfare – Theory and practice. Praeger security international, Connecticut, 

1964, s. 1–3.  
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Tutkimuksessa käsiteltävistä taktisista käyttöperiaatteista hyökkäys edustaa konventionaalista 

voimankäyttöä. Hyökkääjä pyrkii ajallisen ja paikallisen ylivoiman saavuttamiseen taisteluken-

tälle lyödäkseen vastustajansa. Terrorismi puolestaan edustaa epäkonventionaalista voiman-

käyttöä. Terrorismilla kumouksellinen toimija tuottaa vastustajalleen tappioita hidastaen ja ku-

luttaen sitä samalla kiistäen sen vapaan liikkuvuuden konflikti alueella. Väistämisellä tarkoite-

taan itseään määrällisesti ja laadullisesti vahvemman vihollisen vaikutuksen väistämistä taiste-

lukentällä. Väistämisen avulla kumouksellinen toimija ei sido joukkojaan kuluttavaan, passii-

viseen puolustustaisteluun. Menestyksen hyödyntämisellä tarkoitetaan kykyä hyödyntää saa-

vuttamaansa menestystä sekä taistelukentällä että sen ulkopuolella. Perinteisessä mielessä me-

nestystä hyödynnetään kiihdyttämällä hyökkäysten tahtia tilanteen ollessa suotuisa. Taistelu-

kentän ulkopuolella menestyksen hyödyntämisellä tarkoitetaan oman vaikutusvallan levittä-

mistä kumouksellisille myötämielisillä alueilla käymättä taisteluita. 

 

Malin konfliktiin ja sen tapahtumiin perehdytään tapaustutkimusta hyödyntäen. Malia pidettiin 

pitkään esimerkkinä onnistuneesta, demokraattisesta afrikkalaisesta valtiosta. Vuonna 2012 al-

kanut järjestyksessään neljäs tuaregikapina osoitti Malin hallinnon haurauden sekä korrup-

toineisuuden. Kumoukselliset toimijat kykenivät nopeassa ajassa valtaamaan Pohjois-Malin 

suurimmat kaupungit sekä syrjäyttämään alueen paikallishallinnon. Malin armeijan joukot suo-

rittivat vallankaappauksen Malin pääkaupunki Bamakossa vastalauseena hallinnon kyvyttö-

myyteen vastata kumouksellisten etenemiseen Pohjois-Malin alueelle.3  

 

Tuaregit ovat Saharan alueen alkuperäisasukkaita, paimentolaisia. Tuaregit ovat läpi historian 

kapinoineet valtaapitäviä vastaan oman asemansa tunnustamisen ja turvaamisen puolesta.  

Tammikuussa 2012 tuaregikumoukselliset aloittivat hyökkäyksen yhdessä islamilaisten ryh-

mittymien kanssa Malin hallituksen joukkoja vastaan. Kumouksellisten tavoitteena oli perustaa 

itsenäinen tuaregivaltio Azawadin alueelle. Tuaregit onnistuivat tavoitteessaan ja julistivat huh-

tikuussa 2012 Pohjois-Malissa sijaitsevan Azawadin alueen itsenäiseksi valtioksi. Kesän ja syk-

syn 2012 aikana islamistiset ryhmittymät ottivat Pohjois-Malin suurimmat kaupungit hallin-

taansa tuaregeilta, tavoitteenaan islamilaisen valtion perustaminen alueelle.4  

 

                                                 
3 Harmon, Stephen A: Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel region. Ashgate Publishing Company, Burling-

ton, 2014, s. 71, 76–77. 
4 Reid Kathryn: Mali conflict explained: Facts, FAQs, and how to help. World vision, päivitetty 19.8.2020. 

[https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/mali-conflict-facts], luettu 19.1.2021 & Yhdistyneet 

kansakunnat: Minusma – History. [https://minusma.unmissions.org/en/history], luettu 19.1.2021. 
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Tammikuussa 2013 Ranska aloitti entisessä siirtomaassaan sotilaallisen väliintulon, operaatio 

Servalin. Operaation tavoitteena oli pysäyttää kumouksellisten aggressio ja estää aseellisten 

toimijoiden eteneminen kohti Malin pääkaupunkia Bamakoa, turvata Malin alue jossa asuu 

useita tuhansia ranskalaisia sekä avustaa Malin hallintoa palauttamaan maan alueellinen koske-

mattomuus.5 Ranskalaisten suorittama sotilaallinen väliintulo pakotti kumoukselliset toimijat 

mukauttamaan taktiikkaansa nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä, samalla päättäen 

niiden valtakauden Pohjois-Malin alueella tutkimuksessa käsiteltävällä ajanjaksolla. Tutkimus 

sisältää kumouksellisten näkökulmasta kolme selkeää vaihetta, joissa sen taktisten käyttöperi-

aatteiden hyödyntämistä tarkastellaan. Konfliktin alkuvaiheen hyökkäysvaihe, sen jälkeinen 

toiminnan vakauttamisen ja saavutetun menestyksen hyödyntämisvaihe ja ranskalaisten soti-

laallisesta väliintulosta alkanut väistämisen ja toiminnan uudelleen organisoimisen vaihe. 

 

Edellä esiteltyä konfliktia tutkitaan kumouksellisten sodankäynnin toimijoiden taktisten käyt-

töperiaatteiden näkökulmasta. Laadullisen tutkimuksen avulla, teorialähtöistä sisällönanalyysiä 

hyödyntäen pyritään kuvaamaan MNLA:n, MUJAO:n sekä Ansar Dinen taktisia käyttöperiaat-

teita vuosina 2012 ja 2013. Kumouksellisista toimijoista pyritään löytämään sekä erityispiirteitä 

että yhdistäviä tekijöitä. Tutkimuksessa ei pyritä selvittämään käyttöperiaatteiden avulla aiheu-

tuneita tai aiheutettuja tappioita. Tutkimuksessa selvitetään taktisia käyttöperiaatteita osana ku-

mouksellista sodankäyntiä. 

 

Tutkimalla kumouksellista sodankäyntiä, sen toimijoita ja toimijoiden käyttämiä taktisia käyt-

töperiaatteita voidaan oppia taistelukentällä lähtökohtaisesti määrällisesti ja laadullisesti alivoi-

maisen osapuolen kyvyistä ja keinoista haastaa itseään vahvempi vastustaja. Kaikki tutkimuk-

sessa käsitellyt toimijat toimivat maantieteellisesti samassa toimintaympäristössä. Niiden taus-

tat ja tavoitteet eroavat kuitenkin toisistaan. Tutkimuksen avulla voidaan perehtyä niiden ky-

kyyn hyödyntää paikallisen toimintaympäristön ja yhteiskunnan tuntemusta sekä käytössä ole-

via resursseja itseään vahvempaa vihollista vastaan.  

 

Aihe on ajankohtainen useastakin eri syystä. Malin alueen tutkiminen on ajankohtaista, sillä 

valtion ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan osallistumista kansainväliseen kriisin-

hallintaan tullaan lisäämään jatkossa Afrikassa.6 Afrikka tulee olemaan sekä suomalaisen soti-

                                                 
5 Shurkin, Michael: France´s war in Mali. RAND corporation, Santa Monica, 2014, s. 8. 
6 Valtioneuvosto: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:30, Valtioneuvoston 

hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto, Helsinki 2020, s. 46. 



4 

laallisen- että siviilikriisinhallinnan painopistealue 2020-luvulla. Afrikan muodostaessa kriisin-

hallinnan painopisteen tasavallan presidentti yhdessä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen 

ministerivaliokunta linjasivat toukokuussa 2021 Suomen valmistautuvan lisäämään soti-

laidensa määrää Malissa.7 Suomi osallistuu tällä hetkellä kansainväliseen sotilaallisen kriisin-

hallintaan Afrikassa neljässä eri operaatiossa: EUTM Mali, MINUSMA Mali, EUTM Mosam-

bik ja EUTM Somalia.8  

 

Toinen tekijä, joka lisää aiheen ajankohtaisuutta on Ranskan ilmoitus sen vetäytymisestä Ma-

lista vuoden 2022 aikana. Päätös koskee Ranskaa ja sen liittolaisia Barkhane ja Takuba-operaa-

tioiden osalta. Vuoden 2012 tapahtumat aloittivat Malin sisäisen poliittisen sekasorron sekä 

toimivat laukaisevana tekijänä ranskalaisten suorittamaan sotilaalliseen väliintuloon vuonna 

2013. Vuodesta 2013 eteenpäin Ranskalla on ollut vahva sotilaallinen läsnäolo entisessä siirto-

maassaan Malissa. Huolimatta vuoden 2013 operaation onnistuneesta alusta ja sen jälkeisistä 

vakauttamistoimista Ranska ei ole kyennyt luomaan pysyvää rauhantilaa Malin alueelle eikä 

ratkaisemaan konfliktin perimmäisiä syitä. Malissa on tapahtunut kaksi sotilasvallankaappausta 

2020-luvulla. Viimeisimmän sotilasvallankaappauksen jälkeen hallitseva sotilasjuntta on pyy-

tänyt maahan venäläisen palkkasotilasjoukon Wagnerin sotilaita. Ranskan presidentin Em-

manuel Macronin mukaan Ranskan joukot eivät tule taistelemaan venäläisten palkkasotilaiden 

rinnalla, jonka vuoksi Ranska vetää joukkonsa pois Malin alueelta.9 

 

1.1.1 Tärkeimmät käsitteet 

 

Kumouksellinen sodankäynti: Kumouksellisuudesta ja kumouksellisesta sodankäynnistä on 

kirjallisuudessa sekä tutkimuksissa useita eri määritelmiä. Mao määrittelee kumouksellisen so-

dankäynnin keinona, jolla lähtökohtaisesti alivoimainen ja heikompi voi haastaa itseään vah-

vemman vastustajan. Kumouksellisessa sodankäynnissä hyödynnetään paikallista maastoa, il-

mastoa ja yhteiskuntaa vihollisen vastustamiseksi ja lyömiseksi. 10 David Galulan määritelmän 

mukaan kumouksellisen sodankäynnin ilmentymä on pääsääntöisesti sisäinen konflikti, jonka 

tavoitteena on haastaa ja kaataa vallassa oleva järjestelmä ja ottaa valta itselleen joko koko 

                                                 
7 Hakahuhta, Ari: Suomi aikoo lähettää lisää sotilaita kriisinhallintaan Maliin Afrikkaan. Yleisradio, 2021. 

[https://yle.fi/uutiset/3-11942871], luettu 11.3.2022. 
8 Puolustusvoimat: Suomalaiset kriisinhallintatehtävissä. 2022. [https://puolustusvoimat.fi/web/kansainvalinen-

kriisinhallinta/kriisinhallintaoperaatiot], luettu 11.3.2022. 
9 Torvinen, Pekka: Ranska liittolaisineen vetää joukkonsa pois Malista – huolta ovat herättäneet muun muassa 

venäläisen palkka-armeija Wagnerin joukot. Helsingin Sanomat, 2022. [https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000008621049.html], luettu 11.3.2022. 
10 Mao (1962), s. 42–43. 
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valtion osalta, tai alueellisesti.11 Tässä tutkimuksessa kumouksella sodankäynnillä tarkoitetaan 

ei valtiollisten toimijoiden taistelua laillisen hallintovallan tai sotilaallisen koalition joukkoja 

vastaan omien paikallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.  

 

Kumouksellisen sodankäynnin toimija: Kumouksellisen sodankäynnin toimijalla tulee olla po-

liittinen ja sotilaallinen johtaja, riippumatta toimijan koosta. Toimija koostuu siviileistä, soti-

laista tai on molempien yhteenliittymä. Toimija voi olla vahvuudeltaan muutaman taistelijan 

ryhmä, usean sadan pataljoona tai tuhansien taistelijoiden muodostama rykmentti. Kumouksel-

liset toimijat ovat kevyesti aseistettuja, hyökkääviä joukkoja, jotka vaativat toimiakseen yksin-

kertaisia välineitä. Toimijoille jaettava varustus on riippuvainen toimijalle asetetusta tehtävästä 

ja käytössä olevista resursseista. 12 Tässä tutkimuksessa kumouksellisen sodankäynnin toimi-

jalla tarkoitetaan ei valtiollista toimijaa, joka pyrkii tavoitteisiinsa kumouksellisen sodankäyn-

nin keinoin. Tutkimuksessa käsiteltävät toimijat ovat Malin alueella toimivat National Move-

ment for the Liberation of Azavad (MNLA), Movement for Oneness and Jihad in West Africa 

(MUJAO) ja Ansar Dine. 

 

Vastakumouksellinen sodankäynti: Vastakumouksellisella sodankäynnillä tarkoitetaan keinoja 

ja tapaa käydä taisteluita kumouksellisia toimijoita vastaan. Vastakumouksellisuus on kattava 

sotilaiden ja siviilien keino samanaikaisesti lyödä kumoukselliset toimijat ja vaikuttaa konflik-

tin juurisyihin. Kumouksellisten lyöminen vaatii toimenpiteitä sekä siviilitoimijoilta, että soti-

lailta paikallisen tunnustetun valtiollisen toimijan tukemiseksi. Vastakumouksellisuudella py-

ritään vaikuttamaan kumouksellisen toiminnan juuri syihin, ei ainoastaan sen ilmentymään eli 

konfliktiin. Jos alueella ei ole toimivaa laillista hallintoa, vastakumoukselliset tekevät yhteis-

työtä paikallisten järjestöjen kanssa tilanteen vakauttamiseksi ja toimivan hallinnon luo-

miseksi.13 Taktisella tasolla vastakumouksellisella sodankäynnillä tarkoitetaan kumouksellista 

tai terroristista taktiikkaa käyttävän toimijan toimintaan vaikuttamisena. Kumouksellisen toi-

mijan liikkumisen vapautta operaatioalueella voidaan rajoittaa joko vangitsemisilla tai kumouk-

sellisten eliminoimisella.14 Tässä tutkimuksessa vastakumouksellisella sodankäynnillä tarkoi-

tetaan tunnustettujen valtiollisten toimijoiden sekä kansainvälisen liittouman joukkojen käymää 

sotaa kumouksellisia joukkoja vastaan. 

                                                 
11 Galula (1964). s. 1–3. 
12 Mao (1962) s. 44–45, 82. 
13 Counterinsurgency Field Manual, USA FM 3-24. MCWP, 3-33.5, The University of Chicago, Chicago, 2007, 

s. 1–1 – 1–2.  
14 Armee de Terre: Doctrine For Counterinsurgency At The Tactical Level. Forces Employment Doctrine Center, 

Pariisi, 2010 s. 9. 
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Taktinen käyttöperiaate: Puhuttaessa sodankäynnin lainalaisuuksista, puhutaan yleensä ylei-

sistä taktisista periaatteista. Suomalaisessa taktiikassa yleiset taktiset periaatteet ovat vastusta-

jan ja oman joukon tuntemus, aktiivisuus, yksinkertaisuus, vaikutuksen keskittäminen sekä re-

servin varaaminen ja käyttö.15 Tässä tutkimuksessa taktisina käyttöperiaatteina käsitellään 

Maon neljää yleistä taktista periaatetta, jotka on tiivistetty termeihin ”väistäminen, terrorismi, 

hyökkäys ja menestyksen hyödyntäminen”. Termit avataan tarkemmin tutkimuksen pääluvussa 

kaksi (2). Tässä tutkimuksessa taktisilla käyttöperiaatteilla tarkoitetaan sitä, miten kumouksel-

liset ovat käyttäneet joukkojaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.  

 

1.2 Aiemman tutkimuksen esittely 

 

1.2.1 Suomalainen tutkimus 

 

Esa Seppänen kuvaa teoksessaan Sissisota - aikamme sota 16 kumouksellista sodankäyntiä ja 

sissisodankäyntiä Maon teorian pohjalta. Seppäsen mukaan kumouksellinen sodankäynti koos-

tuu poliittisesta, hallinnollisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta, henkisestä ja sotilaallisesta toi-

minnasta. Kumouksellisen sodankäynnin pitkällinen sota on kolmivaiheinen muodostuen ter-

rorismista, sissisodasta ja säännöllisestä sodankäynnistä. Koska sota kuvataan pitkällisenä ajan-

jaksona Maon mukaisesti, aika on kumouksellisen toimijan puolella ja toimija voi siirtyä vai-

heesta edestakaisin tilanteen mukaan. Kumoukselliselle otollisen ajankohdan tunnistaminen 

vaiheesta toiseen siirtymiseksi luetaan menestyksen perustaksi. Sissitaktiikkaa kuvaillaan 

hyökkäykselliseksi toiminnaksi, jossa pyritään yllätykseen ja ajalliseen sekä paikalliseen yli-

voimaan. Edellä mainittujen perusteella väijytys kuvataan sissisodankäynnin päätaistelumene-

telmänä. 

 

                                                 
15 Puolustusvoimat: Komppanian taisteluohje (KOTO2008). Ohjesääntönumero 456, Maavoimien Esikunta, Edita 

Prima Oy, Helsinki, 2008, s. 18–20.  
16 Seppänen, Esa: Sissisota – aikamme sota. Kirjayhtymä Helsinki, Tampereen kirjapaino, Tampere, 1971. 
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Pasi Kesselin toimittama Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota 17 toimii omanlaisenaan 

esiteoksena aihealueen käsittelyyn. Julkaisussa esitellään kumouksellisuuden ja vastakumouk-

sellisuuden perusteet sekä peilataan niitä kolmeen eri kriisiin: Malaijiin, Indokiinaan ja Vietna-

miin sekä Algeriaan. Kesselin ja Seppäsen teoksissa tarkasteltavana tilanteena on siirtomaa-

isännyydestä vapautuminen kumouksellisin keinoin. Tässä tutkimuksessa käsiteltävä Mali on 

Ranskan entinen siirtomaa, mutta toimijoiden tavoitteina ei ole siirtomaaisännyydestä irtautu-

minen. Ranskan rooli tarkasteltavassa konfliktissa on tuki paikalliselle legitiimille hallitukselle. 

Teosten teoriat ovat kuitenkin konfliktien erilaisesta luonteesta ja kirjoittamisajankohdasta huo-

limatta valideja tutkimuksen kannalta. 

 

Paavo Ilmola on käsitellyt kansainvälistä ja kotimaista sissisodankäynnin taitoa laaja-alaisesti 

vuonna 1958 julkaistussa stipendityössään Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suunta-

viivat 18. Ilmola käyttää työssään ulkomaisena esimerkkinä Viet-Minhin organisaatiota, jota 

voidaan käsitellä kumouksellisena organisaationa. Ilmola määritelmän mukaan vastarintaliike 

on ”paikallisen väestön taistelu-, häiritsemis- ja tiedustelutoimintaa vihollisen hallussa ole-

valla alueella”19. Määrittely on varsin osuva verrattaessa siihen, miten kumouksellinen toimi-

jamääritellään tässä tutkielmassa. Ottaen huomioon tutkielman ajankohdan moni sen käsittele-

mistä aiheista on kumouksellista sotaa tutkiessa ajankohtainen. Ilmola pitää sissisodankäynnin 

merkityksen lisääntymisen syinä rintamalinjojen liikkuvuuden, armeijoiden teknistymisen, tu-

livoiman lisääntymisen sekä niiden lisääntyneen riippuvuuden huollosta.20 Samat teemat näky-

vät myös nykyisessä sodankuvassa. 

 

Antti Paronen on tutkinut väitöskirjassaan Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotatai-

don kehittäjänä 21 globaalin jihadistisen liikkeen vaikutuksia nykyaikaisen kumouksellisuuden 

kehittymisessä. Puhuttaessa väestön tuen merkityksestä kumouksellisen sodan toimijoille Pa-

ronen puhuu väestöstä ennemmin välineenä. Parosen mukaan nykyaikainen jihadismi pyrkii 

ennemmin itsenäiseksi järjestöksi, joka toimii omatoimisen rahoituksen sekä lahjoitusvarojen 

turvin. 22 Rahoituksensa ja vaikuttimensa alueen ulkopuolelta saava toimija ei tämän tulkinnan 

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

2, N:o 4, 1998. 
18 Ilmola, Paavo: Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suuntaviivat. Karjalainen, Mikko; Palokangas Marko 

& Turjanmaa Eelis (toim.), Maanpuolustuskorkeakoulu, Suomalaisen sotataidon klassikot, Juvenes Print, Tam-

pere, 2016. 
19 Ilmola (1958), s.140. 
20 Ibid. s.49. 
21 Paronen, Antti: Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä. Väitöskirja, Maanpuolustus-

korkeakoulu, Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro3, Juvenes Print, Tampere, 2016. 
22 Paronen (2016), s. 342. 



8 

mukaan tarvitse kansan tukea oman toimintansa ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Parosen 

tulkinnan mukaan kumoukselliset organisaatiot ovat kehittyneet ajan saatossa siten että ne pe-

rusteluvat itse oman olemassaolonsa, luovat omat poliittiset edellytyksensä olemassaololleen ja 

määrittelevät vaikuttavuutensa omalla aktiivisuudellaan. 23 Suurimmaksi eroksi perinteisen ku-

mouksellisen organisaation ja nykyaikaisen globaalin jihadistisen liikkeen välillä Paronen ni-

meää erot johtamiskeskeisyydessä. Perinteisestä kumouksellisesta organisaatiosta löytyy aina 

johtaja, joka määrittelee kumouksellisen sodan tavoitteet. Globaalissa jihadistisessa liikkeessä 

yksittäinen seuraaja kykenee ääriesimerkissä valitsemaan itselleen liikkeen sisältä tavoitteen ja 

pyrkimään sen toteutukseen omatoimisesti. 24 Tämän valossa kumoukselliset organisaatiot ovat 

aikojen saatossa muovautuneet kaiken kaikkiaan entistä itsenäisimmiksi ja ulkopuolisista ta-

hoista riippumattomimmiksi.  

 

Suomalaista tutkimusta Malin alueen kriisistä ja sen vaikutuksista ovat tehneet Kaunismäki,25 

Keltanen26 ja Niskanen.27 Töissään he käsittelevät Malin kriisiä enemmän alueellisen turvalli-

suuden, sotilaallisen kriisinhallinnan sekä Euroopan unionin operaation vaikuttavuuden poh-

jalta kuin kumouksellisen sodankäynnin tai sen toimijoiden näkökulmasta. 

 

1.2.2 Ulkomainen tutkimus 

 

Ulkomaista tutkimusta kumouksellisesta sodankäynnistä löytyy runsaasti. Englanninkielisen 

tutkimuksen kanssa haasteeksi muodostuu sen määrä. Tietoa on niin suuri määrä, että sen myötä 

osa tutkimuksen kannalta olennaisesta tiedosta jää väistämättä löytymättä. Myös ranskankie-

listä kirjallisuutta ja tutkimusta tai ranskasta englantiin käännettyä kirjallisuutta löytyy aihee-

seen liittyen. Afrikan aluetta käsiteltävää kirjallisuutta löytyy ranskaksi, mutta sen käsittelemi-

nen ei ole mahdollista tutkijan kielitaidon ja aikaresurssien puitteissa.  

 

                                                 
23 Paronen (2016), s. 336. 
24 Ibid. s. 340. 
25 Kaunismäki, Jouni: Alueellisen turvallisuuden haasteet – Länsi-Afrikan turvallisuusyhteistyö ja Malin kriisi. 

Esiupseerikurssi 66, tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2014. 
26 Keltanen, Mikko: EU:n kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vaikuttavuus Malissa. Sotatieteiden maisterikurssi 6 

(SMVIR), pro gradu -tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2017.  
27 Niskanen, Matti: Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation menestystekijät Malissa. Sotatietei-

den maisterikurssi 8 (SMVIR), pro gradu -tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2019. 
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Everstiluutnantti Sarah Zabel käsittelee tutkimuksessaan The Military strategy of global jihad 

28 Al-Qaedaa ja globaalia jihadismia amerikkalaisten näkökulmasta. Johtopäätöksissään hän tuo 

esille vastakumouksellisten haasteita taistellessa kumouksellisia joukkoja vastaan. Työssään 

hän esittelee kattavasti kumouksellisuuden historiaa sekä kumouksellisten keinoja ja tavoitteita 

emiraatin rakentamiseen. Zabel vertaa Abu Bakr Najin sekä Abu Musab al-Surin kirjoituksia ja 

strategiaa Maon kumouksellisen sodan teoriaan. Al-Surin teorian mukaisesti jihadistisille ryh-

mille on edullista toteuttaa kumouksellista toimintaa vastustajan heikentämiseksi. Al-Surin mu-

kaan jihadisteille ei ole edullista siirtyä taisteluissaan ”jihadismiin avoimilla rintamilla” eli 

haastaa vastakumouksellisia perinteisin sodankäynnin keinoin.  

 

Ben Connablen ja Martin C. Libickin tutkimuksen How insurgencies end 29 mukaan nykyaikai-

nen kumouksellinen konflikti kestää noin kymmenen vuotta. Tutkimuksen johtopäätösten mu-

kaan kumouksellisen toimija kykenee saavuttamaan tavoitteensa oikea aikaisella, aggressiivi-

sella väestökeskeisellä toiminnalla, jolla se pyrkii osoittamaan toimintansa juurisyyt. Kumouk-

sellisille väkivallan käyttö on hyödyllistä ainoastaan siinä vaiheessa, kun sillä on väkivallan 

keinoin tarve luoda epävakautta toiminta-alueelle. Epävakautta hyödyntämällä kumouksellinen 

kykenee tekemään itseään hyödyttäviä sosiaalisia muutoksia toiminta-alueella. Tutkimuksen 

mukaan vastakumouksellisten tulee soveltaa taktiikkaansa, operaatioitaan sekä strategiaansa 

kumouksellisten lyömiseksi olosuhteiden mukaan sekä valmistautua vaihtamaan niitä aina kun 

mahdollista voiton saavuttamiseksi. 

 

Laajassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Paths to Victory – Lessons from Modern Insurgen-

cies 30 tarkastellaan vuosien 1944 ja 2010 väliseltä ajalta 71 kumouksellista sotaa vastakumouk-

sellisesta näkökulmasta. Vaikka tutkimus on vastakumouksellisesta näkökulmasta, sen johto-

päätöksiä voidaan tulkita myös kumouksellisten näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan hallinnon 

ja vastakumouksellisten joukkojen sitoutuminen ja motivaatio ovat kriittisiä tekijöitä vastaku-

mouksellisen osapuolen onnistumiseksi. Etenkin paikallisen hallinnon sitoutuneisuus korostuu, 

ilman paikallisen hallinnon tukea vastakumouksellinen joukko ei voi onnistua tavoitteissaan. 

Tutkimuksen mukaan, jos kumouksellisilla on käytössään ulkopuolisia konventionaalisen so-

                                                 
28 Zabel, Sarah E: The military strategy of global Jihad. Tutkimus, U.S Army War College, Carlisle Barracks, 

Carlisle, 2007. 
29 Connable, Ben & Libicki, Martin C: How insurgencies end. Tutkimus, National defence research institute, 

RAND Corporation, Santa Monica, 2010. 
30 Paul, Christopher, Clarke, Colin P, Grill, Beth & Dunigan Molly: Paths to Victory – Lessons from Modern 

Insurgincies. Tutkimus, 1. Counterinsurgency – Case studies, National defence research institute, Rand Corpora-

tion, Santa Monica, 2013. 
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dankäynnin joukkoja, myös vastakumoukselliset tarvitsevat ulkoisten konventionaalisten jouk-

kojen tukea. Tutkimuksesta voidaan siis tulkita, että kumouksellisen joukon onnistumisen edel-

lytys on vaikuttaminen paikalliseen hallintoon ja sen mielipiteisiin. Kumoukselliset kykenevät 

myös vahvistamaan omaa voimaansa, jos he saavat rekrytoitua itselleen konventionaaliseen so-

taan kykeneviä joukkoja sissisodankäyntiin soveltuvien joukkojen lisäksi. 

 

1.3 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää kumouksellisten toimijoiden taktisia käyttöperiaatteita Ma-

lissa vuosien 2012–2013 aikana. Tarkoitus on tutkia kumouksellisten toimijoiden käyttämiä 

taktisia käyttöperiaatteita vertaamalla niitä kumouksellisen sodankäynnin teoriaan. Näin ollen, 

tutkimusongelma on selvittää, miten kumouksellisia joukkoja on käytetty yksittäisissä taiste-

luissa. Tutkimalla kumouksellista sodankäyntiä, sen toimijoita ja käyttöperiaatteita voidaan ha-

vaita miten lähtökohtaisesti määrällisesti ja laadullisesti alivoimainen osapuoli voi itselleen tut-

tua toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyntäen haastaa konventionaalisen tai vastaku-

mouksellisen toimijan.  Tutkimuksessa ei oteta kantaa kumouksellisten joukkojen käyttöperi-

aatteiden vaikuttavuuteen tai osapuolien kokemiin tappioihin. 

 

Kumouksellisten käyttämiä taktisia käyttöperiaatteita ei tarkastella vaikuttavuuden perusteella 

kahdesta syystä. Ensimmäiseksi lähdeaineiston perusteella on haastavaa luoda luotettavaa ku-

vaa osapuolien aiheuttamista ja kokemista tappioista. Toiseksi kumouksellisten toimijoiden yk-

sittäisten taisteluiden tavoitteiden varmentaminen on haastavaa, paikoittain jopa mahdotonta 

tämän tutkimuksen sisällä. Käyttöperiaatteiden tutkimisessa painotetaan toistettavuutta sekä 

sitä miten kumoukselliset ovat käyttäneet joukkojaan konfliktin aikana. 

 

Tutkimusongelmasta on muodostettu tutkimuksen päätutkimuskysymys, joka on seuraava: 

 

Minkälaisia taktisia käyttöperiaatteita kumoukselliset ovat hyödyntäneet Malin konfliktissa 

vuosien 2012 ja 2013 aikana? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on käsitellä kumouksellisten joukkojen käyttämiä taktisia käyttöperi-

aatteita Malin konfliktissa vuosina 2012–2013. Tutkimuksen teoreettisena perustana toimii 

Maon kumouksellisen sodan teoria. Maon teorian mukaiset neljä yleistä taktista periaatetta ovat 

seuraavat: 
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1. Vihollisen edetessä tulee perääntyä 

2. Vihollisen pysähtyessä sitä tulee ahdistaa 

3. Vihollisen välttäessä taistelua tulee sitä vastaan hyökätä 

4. Vihollisen perääntyessä sitä on seurattava 31 

 

Maon teoriasta johdetut tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten kumoukselliset ovat väistäneet taisteluista vihollisen hyökkäyksen edetessä? 

2. Miten kumoukselliset ovat hyödyntäneet terrorismia taisteluissaan?  

3. Miten kumoukselliset ovat hyödyntäneet hyökkäämistä taisteluissaan? 

4. Miten menestyksen hyödyntäminen näkyy kumouksellisten taistelussa? 

 

Koska Maon periaatteet ovat varsin yleismaailmallisia on alatutkimuskysymykset muokattu 

sellaisiksi, että niissä käsitellään Maon periaatteen mukaista kokonaisuutta neljän tiivistetyn 

taktisen termin mukaisesti. 

 

Ensimmäinen taktinen periaate: ”Vihollisen edetessä tulee perääntyä” on tiivistetty tutkimuk-

sessa termiin ”väistäminen”. Väistämisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa hallittua irtautu-

mista vihollisen hyökkäyksen edetessä, joka voidaan toteuttaa joukon siirtämisellä tai solut-

tautumalla ympärillä olevaan yhteiskuntaan tunnuksettomana taistelijana. Väistämisen tarkoi-

tus on oman voiman suojeleminen ja tappioiden välttäminen tilanteessa, jossa vastakumouk-

sellinen osapuoli on kumoukselliseen osapuoleen nähden ylivoimainen tai paremmin valmis-

tautunut.  

 

Toinen taktinen periaate: ”Vihollisen pysähtyessä sitä tulee ahdistaa” on tiivistetty termiin 

”terrorismi”. Terrorismilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kumouksellisten käyttämiä epä-

konventionaalisia keinoja aluetta vakauttamaan pyrkiviä joukkoja vastaan. Terrorismi voidaan 

toteuttaa esimerkiksi tuliylläköillä, improvisoiduilla räjähteillä tai väijytyksillä. Terrorismin 

tavoitteena on heikentää vihollisen taistelumoraalia, hidastaa ja kuluttaa sen etenemistä, kat-

kaista sen huoltoyhteydet tai kiistää sen vapaa liikkuminen konflikti alueella. 

 

Kolmas taktinen periaate: ”Vihollisen välttäessä taistelua tulee sitä vastaan hyökätä” on tiivis-

tetty tutkimuksessa termiin ”hyökkäys”. Hyökkäyksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ku-

                                                 
31 Paronen (2016), s 55. 
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mouksellisten joukkojen koottua voiman käyttöä, joka kohdistetaan esimerkiksi vastaku-

mouksellisen osapuolen joukkoja tai tukikohtaa vastaan. Hyökkäyksen tavoitteena on viholli-

sen lyöminen esimerkiksi ajallisen tai paikallisen ylivoiman turvin. 

 

Neljäs taktinen periaate: ”Vihollisen perääntyessä sitä on seurattava” on tiivistetty muotoon 

”menestyksen hyödyntäminen”. Menestyksen hyödyntämisellä tarkoitetaan alueiden valtaa-

mista käymättä taisteluita, taistelukentällä saavutetun menestyksen hyödyntämistä jatkamalla 

hyökkäystä suotuisassa vihollistilanteessa tai oman vaikutusvallan levittämistä kumouksellis-

ten hallitsemalla alueella. Hyödyntämällä vihollisen perääntymistä kumouksellinen pystyy pa-

kottamaan vastakumouksellisen osapuolen sitouttamaan joukkoja pitkäksi aikaa valtaamilleen 

alueille sekä sitomaan vastakumouksellisen konfliktiin pitkäaikaisesti. Vastakumouksellinen 

pyrkii usein nopeaan ratkaisuun, joten pitkäaikainen konflikti voidaan nähdä kumouksellisen 

osapuolen näkökulmasta positiivisena asiana.  

 

Tutkimuksessa käytettävät termit ovat näin ollen ”väistäminen, terrorismi, hyökkäys ja me-

nestyksen hyödyntäminen”.  

 

1.4 Tutkimuksen viitekehys, näkökulma ja rajaaminen 

 

1.4.1 Tutkimuksen viitekehys 

 

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

rian avulla avataan tutkimuksen kannalta tärkeät käsitteet kumouksellinen sodankäynti, ku-

mouksellisen sodankäynnin toimija sekä kumouksellisen sodankäynnin taktiset periaatteet. 

Tutkimuksessa käytettävät taktiset periaatteet on jaettu neljään alaluokkaan: väistäminen, ter-

rorismi, hyökkäys sekä menestyksen hyödyntäminen. Malin konfliktia käsitellään kumouksel-

listen toimijoiden sekä niiden taktisten käyttöperiaatteiden näkökulmasta.  

 

Tutkimuksessa käsitellään kolmea Malissa toimivaa kumouksellista taktisen tason toimijaa, 

jotka ovat separatistinen MNLA (National movement for the Liberation of Azawad) sekä isla-

mistiset toimijat MUJAO (Movement for Oneness and Jihad in West Africa) ja Ansar Dine.  
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MNLA on vuonna 2011 perustettu separatistinen tuaregeista koostuva toimija, jonka tavoit-

teena on itsenäisen tuaregivaltion, Azawadin perustaminen Pohjois-Maliin. MNLA nousi tie-

toisuuteen vuoden 2012 kapinassa Malin valtiota vastaan, joissa sen johdolla yhteistyössä isla-

mististen toimijoiden kanssa kumoukselliset valtasivat laajoja alueita Pohjois-Malin alueelta.32 

MNLA:sta käytetään joissakin lähteissä sen englanninkielistä lyhennettä NMLA, tässä tutki-

muksessa toimijasta käytetään sen alkuperäistä lyhennettä MNLA 

 

MUJAO:n (Movement for Oneses and Jihad in West Africa) perustivat vuonna 2011 AQIM:sta 

irtautuneet jäsenet, joiden tavoitteena oli levittää jihadismia sekä muuttaa koko Mali islami-

laiseksi valtioksi. Vaikka MUJAO:sta puhutaan AQIM:sta irtautuneena järjestönä sen siteet 

AQIM:iin pysyivät vahvana läpi Malin konfliktin. 33 MUJAO:sta käytetään joissain lähteissä 

lyhennettä MOJWA, joka tulee järjestön englannin kielisen nimen lyhenteestä. Tässä tutkimuk-

sessa järjestöstä puhuttaessa käytetään kuitenkin sen alkuperäistä lyhennettä MUJAO. 

 

Ansar Dine, suomennettuna ”Uskon puolustajat” on vuonna 2011 perustettu islamistinen tuo-

regi toimija, joka osallistui vuoden 2012 kapinoihin yhdessä MNLA:n ja MUJAO:n kanssa. 

Ansar Dinen tavoitteena oli perustaa islamistinen sharia lakia noudattava valtio Pohjois-Malin 

alueelle. Kapinoiden jälkeen Ansar Dine hallitsi Timbuktun aluetta kesästä 2012 vuoden 2013 

ranskalaisten väliintuloon saakka. 34 Toimijan nimestä on useita eri kirjoitusasuja, kuten Ansar 

Eddine ja Ansar al-Din, tässä tutkimuksessa toimijasta käytetään nimeä Ansar Dine. 

 

Edellä mainitun viitekehyksen puitteissa tutkimuksella on tarkoitus vastata tutkimuksen päätut-

kimuskysymykseen: ” Minkälaisia taktisia käyttöperiaatteita kumoukselliset ovat hyödyntäneet 

Malin konfliktissa vuosien 2012 ja 2013 aikana?”. 

 

 

 

 

                                                 
32 European council on foreign relations: Mapping armed groups in Mali and the Sahel.  [https://ecfr.eu/special/sa-

hel_mapping/mnla], luettu 24.5.2021 & Ying Welsh, Maj: Making sense of Mali´s armed groups. Al Jazeera, 2013. 

[https://www.aljazeera.com/features/2013/1/17/making-sense-of-malis-armed-groups], luettu 24.5.2021. 
33 The Mackenzie Institute: Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MOJWA). Päivitetty 2016. 

[https://mackenzieinstitute.com/terrorism-profile-movement-for-oneness-and-jihad-in-west-africa-mojwa/], lu-

ettu 7.6.2021 & Stanford: Center for International Security and Cooperation: Mouvement pour l´Unification et le 

Jihad en Afrique de l´Ouest.. [https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/mujao], luettu 26.10.2021. 
34 Stanford: Center for International Security and Cooperation: Ansar Dine.  [https://cisac.fsi.stanford.edu/map-

pingmilitants/profiles/ansar-dine], luettu 24.5.2021. 



14 

1.4.2 Tutkimuksen rajaaminen 

 

Tutkimus voidaan rajata temaattisesti, paikallisesti ja ajallisesti.35 Temaattisella rajaamisella 

tarkoitetaan tietyn teeman tai teorian tarkastelemista. Tämä tutkimus rajataan tutkimaan ku-

mouksellisten toimijoiden käyttämiä taktisia käyttöperiaatteita yksittäisissä taisteluissa. Tarkas-

telemalla yksittäisiä taisteluita, voidaan niissä käytettyjä taktisia periaatteita analysoida puuttu-

matta kriisin juurisyihin tai järjestöjen pitkäaikaisiin tavoitteisiin. Tutkimukseen valittua aineis-

toa käsitellään kumouksellisen sodan teoriaan peilaten, pyrkien löytämään tutkittavasta aineis-

tosta esimerkkejä kumouksellisten joukkojen käyttöperiaatteista.36  

Tutkimus rajataan maantieteellisesti käsittelemään tutkimukseen valittujen toimijoiden toimin-

taa Malin valtion alueella. Osalla toimijoista on ollut toimintaa myös Malin rajojen ulkopuo-

lella, mutta taktisen tason toiminnan painopiste tutkimuksen ajanjaksolla on selkeästi Malissa. 

Tutkimuksen rajaaminen maantieteellisesti Maliin mahdollistaa toimijoiden tarkastelun sa-

massa toimintaympäristössä. 

 

Ajallisesti tutkimus rajataan alkamaan vuoden 2012 tammikuusta päättyen vuoden 2013 kesä-

kuussa solmittuun tulitaukosopimukseen MNLA:n ja Malin hallituksen välillä. Tarkastelu alkaa 

tammikuussa 2012 alkaneista tuaregikapinoista. Vuoden 2012 aikana tuaregit kapinoivat Malin 

hallituksen joukkoja vastaan ja valtasivat laajoja alueita Pohjois-Malista yhdessä islamististen 

toimijoiden kanssa. Ranska aloitti sotilaallisen väliintulonsa operaatio Servalin tammikuussa 

2013. Rajaus mahdollistaa kumouksellisten toimijoiden käsittelyn taisteluissa paikallisia, hal-

lituksen joukkoja, sekä ranskalaisten johtamaa koalitiota vastaan.  

 

                                                 
35 Malmsten, Annukka: Rajaaminen, Tapaustutkimuksen taito. Laine, Mika; Bamberg Jarkko & Jokinen Pekka 

(toim.), Gaudeamus Helsinki University press, 2. painos, Yliopistopaino, Helsinki, 2008, s 57–73. 
36 Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos, Gummerus Kirjapaino Oy, 

Jyväskylä, 2008, s. 64–65.  
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Osana Malin konfliktia toimi myös neljäs kumouksellinen toimija, al-Qaeda in the Islamic 

Maghreb, AQIM. AQIM on vuonna 2007 Algeriassa perustettu islamistinen toimija, joka osal-

listui vuoden 2012 kapinoihin yhdessä MNLA:n, Ansar Dinen ja MUJAO:n kanssa.37 AQIM:n 

on osa Al-Qaedaa, AQIM:n tavoitteena oli sharia-lain käyttöönottaminen sekä läntisen vaiku-

tuksen vähentäminen sen hallitsemilla alueilla. Yhdysvaltalaisen Afrikkaan ja Lähi-Itään eri-

koistuneen tutkijan Stephen Harmonin mukaan AQIM ei ole kuitenkaan varsinainen taktinen 

toimija Pohjois-Malissa. AQIM on enemmänkin taustalla toimiva organisaatio, joka käyttää 

muita alueella olevia toimijoita taktisen tason toimintaan. Harmonin mukaan AQIM käyttää 

alueella toimivia MUJAO:ta sekä Ansar Dineä tilaajana (client militias) voimatasapainon yllä-

pitämiseksi alueella.38  

 

Olli Teirilä kirjoittaa artikkelissaan Malista vuonna 2013 löytyneistä kirjeistä joissa ”Islamilai-

sen Maghrebin al-Qaidan (al-Qaida in the Islamic Maghreb, AQIM) uskotaan ohjanneen alai-

siaan ryhmiä tavoitteisiinsa”.39 AQIM:in olemassaolo on syytä tiedostaa osana Malin konflik-

tia, mutta edellä mainittujen seikkojen perusteella AQIM:ia ei käsitellä tämän tutkimuksen vii-

tekehyksessä taktisen tason kumouksellisena toimijana. 

 

Vuosien 2012-2013 välisen ajan Malin konfliktin toimijoista aiemmin mainitut kolme ovat alu-

een useista toimijoista selkeästi kolme suurinta taktisen tason toimijaa. Kaikilla kolmella toi-

mijalla on myös selkeästi erilaiset taustat ja tavoitteet. MNLA on selkeästi paikallinen etninen 

ryhmittymä, jonka tavoitteena on itsenäisen valtion perustaminen. Ansar Dine on myös etnisesti 

tuaregi taustainen järjestö, mutta sen tavoitteena on sharialakia noudattavan valtion perustami-

nen. MUJAO on taustaltaan islamistinen Afrikan al-Qaedasta irtautunut järjestö, jonka tavoit-

teena jihadismin levittäminen sekä sharia-lain noudattamisen vakiinnuttaminen koko Malin alu-

eella. Organisaatioiden taustojen ja vaikuttajien eroista johtuen tutkimuksessa pyritään selvit-

tämään taktisia käyttöperiaatteita, joilla ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa.  

 

                                                 
37 Counter extremism project: Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Päivitetty 2021. [https://www.coun-

terextremism.com/threat/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim], luettu 24.5.2021. 
38 Harmon (2014), s. 196. 
39 Teirilä, Olli: Alueellistuva Jihadistinen liikehdintä Afrikkalaisena ilmiönä, Karavaanin sotapolku – Näkökulmia 

Jihadismiin. Paronen, Antti & Saarinen, Juha. (toim.), Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 

nro 42, Punamusta Oy, Tampere, 2020, s. 195. 
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Tutkimuksessa ei tarkastella syvemmin alueella toimivia useita vastakumouksellisia toimijoita, 

vaikka nämä muodostavat kumouksellisen sodan toisen osapuolen ja ovat näin ollen viiteke-

hyksen mukaisesti kumouksellisen sodan taktisia toimijoita. Alueen suurimmat vastakumouk-

selliset toimijat ovat Malin asevoimat (FAMA), Ranskan asevoimien johtama koalitio (opera-

tion Serval), Yhdistyneiden kansakuntien johtama koalitio (MINUSMA) sekä Afrikan unionin 

johtama koalitio (AFISMA). Alueella toimivat vastakumoukselliset organisaatiot ja niiden ole-

massaolo on kuitenkin tiedostettava osana tutkimusta, sillä taistelut ja niihin liittyvät taktiset 

käyttöperiaatteet eivät tapahdu tyhjiössä.  Alueella toimivia avustusjärjestöjä ja muita ei val-

tiollisia toimijoita ei käsitellä työn viitekehyksessä, koska ne eivät ole taktisia toimijoita. 

 

1.5 Tutkimuksen metodologia 

 

1.5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

pyritään kuvaamaan toimintaa, ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tai mahdollistamaan teoreet-

tinen tulkinta ilmiöstä. Laadullinen tutkimus ei ole täysin objektiivista, koska se jättää tilaa 

tutkijan omille tulkinnoille.40 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kumouksellisia toimijoita sekä 

niiden käyttöperiaatteita kirjallisuuden, tutkimusten ja uutisoinnin pohjalta. Kirjallisuuskat-

sauksella pyritään luomaan mahdollisimman tarkka teoreettinen tulkinta kumouksellisuudesta 

sekä kumouksellisten toimijoiden taktisista käyttöperiaatteista.  Laadulliselle tutkimukselle on 

tyypillistä avoin tutkimusote, jonka avulla tutkimuksessa tehtävä aineiston kerääminen ja ai-

neiston analyysi kehittyvät tutkimuksen edetessä. Avoimella tutkimusotteella tutkijan käsitel-

tävän aiheeseen liittyvää tietoisuuden lisääntymistä voidaan hyödyntää tutkimuksen edetessä. 

Näin meneteltäessä myös tutkijan on oltava valmis suuntaamaan ja tarkentamaan tutkimustaan 

prosessin aikana.41  

 

                                                 
40 Metteri, Jussi: Laadullinen tutkimus, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta. Huttu-

nen, Mika & Meteri, Jussi (toim.), Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, Julkaisusarja 2: Taktiikan asia-

tietoa 1, Edita Prima Oy, Helsinki 2008, s. 34. 
41 Kiviniemi, Karri: Laadullinen tutkimus prosessina, Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. E-kirja, Raine Valli (toim), 

PS-kustannus, 5. uudistettu ja täydennetty painos, Jyväskylä, 2018. 
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Tutkimuksen lähtökohtana toimii tutkittavasta ilmiöstä nouseva kysymys tai ongelma, johon 

halutaan löytää vastaus. Tutkimuksen ongelma voi olla sama kuin esimerkiksi aiemmissa tut-

kimuksissa, mutta ratkaisevaa on se mistä näkökulmasta tai mihin teoriaan sitoen ongelmaa tai 

kysymystä käsitellään. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että pääkysymys ja alakysy-

mykset voivat tarkentua tutkimuksen edetessä. Jotta tutkija pysyy varsinaisessa aiheessa, eten-

kin pääkysymyksen tulisi kuitenkin pysyä mahdollisimman samana alusta loppuun.42 Tässä tut-

kimuksessa tutkittava ilmiö on kumouksellinen sodankäynti, jota tutkitaan Maon kumoukselli-

sen sodankäynnin teoriaan sitoen. Ilmiöstä nousevana kysymyksenä, johon halutaan löytää, 

vastaus toimii kumouksellisen sodankäynnin toimijoiden taktiset käyttöperiaatteet. Tässä tutki-

muksessa tutkimusongelma eli kumouksellisten joukkojen taktiset käyttöperiaatteet pysyivät 

stabiilina koko tutkimuksen ajan, alatutkimuskysymysten asettelua tarkennettiin tutkimuksen 

aikana.  

 

Malin kriisiä käsitellään tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimus on 

tutkimusstrategia, jonka piirissä kyetään käsittelemään erilaisia aineistoja ja menetelmiä. Siinä 

tutkittava kohde on usein ilmiö. Tapaustutkimukseen liittyvä aineisto kerätään mahdollisimman 

monipuolisesti ja aineiston perusteella tutkittava kohde kuvataan mahdollisimman perusteelli-

sesti. Tapaustutkimuksen keinoin kyetään vastaamaan ilmiöstä nouseviin, miten ja miksi kysy-

myksiin. Sille on ominaista kokonaisvaltainen analyysi ilmiöstä ja aiempien tutkimusten hyö-

dyntäminen ilmiön selittämiseksi. 43  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittava ilmiö on kumouksellinen sodankäynti. Tutkittavana kohteena 

toimivat tutkimukseen valitut kumoukselliset toimijat MNLA, MUJAO ja Ansar Dine. Huttu-

sen mukaan taktiikan tutkimuksessa tutkittava tapaus voi olla esimerkiksi organisaatio, operaa-

tio tai taistelu ja tutkimuskohde näihin liittyen taktiikka tai taktinen keino 44. Tässä tutkimuk-

sessa tapaus määritellään Huttusen mukaisesti kumoukselliseksi toimijaksi tutkimuskohteen ol-

lessa taktiset käyttöperiaatteet. Valittavan aineiston kriteerinä käytetään sen teoreettista kiin-

nostavuutta tutkimusongelman johtopäätösten tekemiseksi. Eskolan ja Suorannan mukaan 

”Teoreettisen edustavuuden perusideana on nähdä tapaus esimerkkinä yleisestä”45. Tutkimuk-

seen esille nostetut tapaukset noudattelevat Eskolan ja Suorannan näkökulmaa. 

                                                 
42 Metteri (2008), s. 39. 
43 Laine, Markus, Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka: Tapaustutkimuksen käytäntö ja teoria, Tapaustutkimuksen 

taito. Gaudeamus Helsinki University press, 2. painos, Yliopistopaino, Helsinki 2008, s. 9–10. 
44 Huttunen, Mika: Tapaustutkimus operaatiotaidossa ja taktiikassa, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadul-

lisesta tutkimuksesta. Huttunen, Mika & Meteri, Jussi (toim.), Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, Jul-

kaisusarja 2: Taktiikan asiatietoa 1, Edita Prima Oy, Helsinki 2008, s. 132. 
45 Eskola & Suoranta (2008), s. 65. 
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Tapaustutkimuksen aineistolle suoritetaan aineistotriangulaatio, jolla pyritään vahventamaan 

tutkimuksen reliabiliteettia eli luotettavuutta.46 Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että 

aineistoa pyritään keräämään usealta toimijalta ja vertaamaan eri aineistoja samasta tapahtu-

masta keskenään. 47 Tässä tutkimuksessa tällä tarkoitetaan kumouksellista toimijaa julkisessa 

lähteessä käsittelevän aineiston varmentamista muun uutisoinnin, tutkimuksen tai kirjallisuu-

den avulla. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käsiteltävä MNLA:n hyökkäysvaiheen aloittanut 

toiminta Menakassa on käsitelty seuraavasti: Tieto tapahtumasta tuli esille tutkimuksen aineis-

tossa käytettävästä Stephen A. Harmonin teoksesta Terror and insurgency in the Sahara- Sahel 

region. Aineiston keruuvaiheessa tieto luokiteltiin tutkimuksen alaluokan, hyökkäyksen alle. 

Hyökkäyksen rakenne analysoitiin Harmonin teoksen perusteella. Hyökkäyksen toimintaperi-

aatteet ja MNLA:n valmiudet hyökkäykselliseen sodankäyntiin kävivät ilmi Gregory Chauzalin 

ja Thibault van Dammen tutkimuksesta The roots of Mali´s conflict – Moving beyond the 2012 

crisis. MNLA:n taktisia käyttöperiaatteita ja niiden kehittymistä verrattiin aiempiin tuaregika-

pinallisuuksiin hyödyntämällä Think Africa Pressin artikkelia The causes of the Uprising in 

Northern Mali.   

 

1.5.2 Tiedon analysointi- ja tulkintamenetelmä 

 

Tutkimuksen päätutkimusmenetelmänä käytetään teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorialäh-

töisellä sisällön analyysillä on tarkoitus tiivistää tutkittava ilmiö johtopäätösten tekemisen hel-

pottamiseksi. Ilmiön tiivistetty kuvaus on mahdollista kytkeä aiempiin tutkimuksin ja laajem-

piin asiakokonaisuuksiin. Yleisellä tasolla sisällönanalyysillä tarkoitetaan esimerkiksi kirjoitet-

tujen sisältöjen sanallista kuvaamista ja analyysiä.48  Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä ai-

neiston analyysin luokittelu perustuu olemassa olevaan teoriaan.49  

                                                 
46 Rantapelkonen, Jari & Koistinen, Lotta: Pohdintoja sotatieteellisistä käsitteistä. Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Sotataidon laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 1, Verkkojulkaisu, Helsinki, 2016 s.163–164. 
47 Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 10., 

uudistettu painos, Hansaprint Oy, Vantaa 2013, s. 143–145. 
48 Rantapelkonen & Koistinen (2016), s.14–15. 
49 Tuomi & Sarajärvi (2013), s. 113. 



19 

Tässä tutkimuksessa teorialähtöinen sisällönanalyysi perustuu Maon kumouksellisen sodan teo-

riaan. Aineistolle muodostettava analyysirunko on strukturoitu, käsiteltävästä teoriasta etsitään 

viittauksia kumouksellisten joukkojen käyttöperiaatteisiin jaottelemalla ne kategorioihin väis-

täminen, terrorismi, hyökkäys ja menestyksen hyödyntäminen. Tuomen ja Sarajärven mukaan 

strukturoidun analyysirungon avulla aineistosta voidaan kerätä vain niitä asioita, jotka sopivat 

varsinaiseen analyysirunkoon. Menettelemällä näin, aikaisempaa teoriaa voidaan käsitellä uu-

dessa kontekstissa.50  

 

Johtopäätöksiä varten tehtävässä analyysissä käytetään deduktiivista päättelyä. Deduktiivisella 

päättelyllä voidaan tarkastella tieteellisen teorian, tässä tutkimuksessa kumouksellisen sodan 

teorian seurauksia. Deduktiivista päättelyä käytetään usein teorialähtöistä analyysiä hyödyntä-

vissä tutkimuksissa. Deduktiivisessa päättelyssä yleisestä teoriasta johdetaan yksittäiseen ta-

paukseen perustuvaa tietoa. 51 Johtopäätöksissä pyritään vastaamaan kysymykseen ”minkälai-

sia” eli johtopäätöksissä pyritään yleistämään kumouksellisten joukkojen käyttöperiaatteita kä-

sitellyllä ajanjaksolla. 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysin haaste on, että sillä kyetään järjestämään ai-

neisto johtopäätöksien tekemistä varten, mutta varsinaiset johtopäätökset jäävät tekemättä. On-

gelmaksi voi muodostua se, että tutkija kuvaa itse analyysin tarkasti, mutta ei muodosta ana-

lyysin perusteella johtopäätöksiä. Tämän sijaan tutkija kuvaa keräämänsä aineiston varsinaisina 

johtopäätöksinä.52  Tässä tutkimuksessa johtopäätösten tekemisen haaste pyritään voittamaan 

lähestymällä johtopäätöksiä kahdesta eri näkökulmasta. Ensin käsitellään toimijoittain jokaisen 

toimijan erityispiirteet. Sen jälkeen pyritään yleistämään ne tekijät, jotka yhdistävät kaikkien 

kolmen toimijan taktisia käyttöperiaatteita tutkimuksessa käsiteltävällä aikajaksolla. 

 

1.6 Tutkimusasetelma 

 

Tutkimus jakautuu viiteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa esitellään aihealueen aikai-

sempi tutkimus, tutkimuksen perusteet, tutkimusongelma ja tutkimusongelmasta johdettu tut-

kimuksen päätutkimuskysymys. Ensimmäinen vaihe luo perusteet sekä viitekehyksen tutki-

mukselle. 

 

                                                 
50 Tuomi & Sarajärvi (2013), s. 138. 
51 Rantapelkonen & Koistinen (2016), s. 103–104. 
52 Tuomi & Sarajärvi (2013), s. 103. 
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Toisessa vaiheessa esitellään tutkimuksen teoreettinen perusta Maon kumouksellisen sodan teo-

rian perusteella. Aineisto muodostuu kirjallisuuskatsauksena sotateoreettisesta kirjallisuudesta 

ja aiemmista tutkimuksista. Toisen vaiheen tärkeimpänä aineistona toimii Maon teos, on Guer-

rilla Warfare. Toisen vaiheen päätteeksi tarkennetaan tutkimuksen alatutkimuskysymykset. 

 

Kolmannessa vaiheessa tutkitaan Malin aluetta kumouksellisen toiminnan mahdollistajana. Ai-

neisto muodostuu julkisista lähteistä ja Malin aluetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Kolmannen 

vaiheen tarkoitus on muodostaa kuva Malin maantieteellisistä ja poliittisista olosuhteista sekä 

tuaregeista kansanryhmänä. Näiden avulla pyritään syventymään ymmärrystä Malin alueesta ja 

konfliktin syistä. 

 

Neljännessä vaiheessa tehdään tapaustutkimus Malin alueella vaikuttaneista kumouksellisista 

toimijoista ja niiden taktisista käyttöperiaatteista. Neljännen vaiheen tapaustutkimuksen avulla 

vastataan tutkimuksen alatutkimuskysymyksiin. Neljännen vaiheen tärkeimmät lähteet ovat 

Malin aluetta sekä sen konfliktia koskeva kirjallisuus sekä internetistä löytyvä uutisointi alueen 

taisteluista. 

 

Viidennessä vaiheessa vastataan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen ” Minkälaisia taktisia 

käyttöperiaatteita kumoukselliset ovat hyödyntäneet Malin konfliktissa vuosien 2012 ja 2013 

aikana?” Neljännen vaiheen tapaustutkimuksen tulokset analysoidaan deduktiivisella päätte-

lyllä pyrkien yleistämään Malissa käytettyjä taktisia käyttöperiaatteita. 

 

1.7 Lähdemateriaalin esittely 

 

1.7.1 Tutkimuksessa käytetyt lähteet 

 

Tutkimuksen lähdemateriaali muodostuu kirjallisuudesta, tutkimuksista, tieteellisistä artikke-

leista ja artikkeleista. Tutkimuksen lähdemateriaali on pääosin englannin kielistä. Osa materi-

aalista on käännetty alkuperäiskielestä englanniksi esimerkiksi Maon sekä David Galulan teok-

set. 
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Teoriaosuuden tärkein lähde on Maon kirja, on Guerrilla Warfare. On Guerrilla Warfare on 

kumouksellisuutta ja sen periaatteita kokonaisvaltaisesti käsittelevä teos, jonka teorioiden poh-

jalta on johdettu tutkimuksen pää- ja alatutkimuskysymykset. Teoksen pohjana toimivat Maon 

kokemukset Kiina-Japanin sodasta sekä Maon niistä johtamat teoriat kumouksellisuudesta, ku-

mouksellisista toimijoista sekä kumouksellisten joukkojen toiminnasta.  

 

Teoriaosuuden keskeisinä kirjallisuuslähteinä Maon lisäksi toimivat David Galulan teos Coun-

terinsurgency warfare- theory and practise sekä Roger Trinquierin teos Modern Warfare. Sekä 

Galula, että Trinquier ovat entisiä Ranskan armeijan upseereita, jotka ovat erikoistuneet vasta-

kumoukselliseen sodankäyntiin. Molemmilla oli käytännön kokemusta Ranskan siirtomaa-

sodista. Sekä Galula, että Trinquier tunsivat Maon kumouksellisen sodan teorian ja heidän teo-

riansa ovat eräänlainen vastine Maon teorialle. Vaikka molemmat edellä mainitut teoreetikot 

ovat erikoistuneet vastakumouksellisuuteen, molemmat analysoivat ja täydentävät kumouksel-

lisen sodankäynnin teoriaa omissa kirjoituksissaan. Galulan teoriaa maantieteellisistä tekijöistä 

kumouksellisuuden mahdollistajina on hyödynnetty tutkimuksen luvussa kolme (3). 

 

Tutkimuksessa käsiteltävää Malin konfliktia, sen taustoja ja konfliktiin vaikuttaneisiin toimi-

joihin perehtyminen on suoritettu tekemällä kirjallisuuskatsaus aluetta käsittelevään kirjallisuu-

teen. Kirjallisuuskatsauksen avulla tapaustutkimukseen on muodostettu analyysirunko, johon 

on kerätty kumouksellisten toimijoiden käyttämiä taktisia keinoja neljän eri kategorian, väistä-

misen, terrorismin, hyökkäyksen sekä menestyksen hyödyntämisen alle. Malia käsittelevä kir-

jallisuus on ollut pääsääntöisesti englannin kielistä.  

 

Tapaustutkimuksen kirjallisuudesta nousee esille keskeisenä teoksena yhdysvaltalaisen tutkijan 

Stephen A. Harmonin kirja Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel region, jossa Harmon 

käsittelee Malin konfliktia, siihen johtaneita syitä ja sen seurauksia laajasti. Kirjassa kumouk-

sellisten toimijoiden taktinen toiminta ei ole painopisteessä, mutta kirjan avulla pystyy luomaan 

kattavan yleiskuvan Malin konfliktista, sen etenemisestä sekä tärkeimmistä toimijoista. Har-

monin teoksen pohjalta muodostettiin tämän tutkimuksen runko sekä aikajana tärkeimmistä ta-

pahtumista käsiteltävällä ajanjaksolla.  

 



22 

Muita tutkimuksessa käytettyjä kirjallisuuslähteitä ovat mm. etelä-afrikkalaisen tutkijan Hus-

sein Solomonin teos Terrorism an Counter-Terrorism in Africa, Anouar Boukharsin ja Frederic 

Wehreyn toimittama teos Perilous desert – Insecurity in the Sahara sekä norjalaisen politiikan 

tutkijan Stig Jaerle Hansenin teos Horn Sahel and the rift – Fault lines of the African Jihad. 

Edellä mainitun kolmen teoksen avulla Harmonin teoksen pohjalta muodostunutta runkoa täy-

dennettiin syventymällä tarkemmin tutkimuksessa käsiteltäviin kumouksellisiin toimijoihin. 

 

Tapaustutkimuksen kirjallisuudesta kerättyä aineistoa on täydennetty pääosassa julkisten läh-

teiden Malin aluetta koskevasta uutisoinnista sekä ulkomaalaisista tutkimuksista. Uutisoinnin 

avulla pystyttiin syventymään käytettyihin keinoihin kirjallisuuden luodessa yleiskuvan alueen 

tapahtumista. Malia koskevat uutiset ovat pääsääntöisesti englanninkielisiltä kansainvälisiltä 

uutistoimistoilta kuten Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC:ltä, ranskalaiselta televisioyhtiö 

France24:ltä sekä Qatarissa pääkonttoriaan pitävältä Al Jazeeralta.  

 

Ranskankielistä materiaalia ei ole käytetty tutkimuksessa tutkijan kielitaidon takia. Ranskan 

kielen osaaminen olisi paikoittain helpottanut tutkimuksen laatimista, sillä esimerkiksi National 

Movement of Azawadilla on omat verkkosivunsa www.mnlamov.net, joissa se viestii sekä rans-

kaksi että arabiaksi. Verkkosivuja ei ole kuitenkaan edellä mainituista syistä johtuen hyödyn-

netty tutkimuksen laatimisessa. 

 

1.7.2 Lähdekritiikki 

 

Lähdekritiikillä arvioidaan lähteen käyttökelpoisuutta. Lähteen syntyä, tarkoitusperää ja sen te-

kijöitä tarkastelemalla sen käyttökelpoisuutta tieteellisessä työssä kyetään arvioimaan. Pasi 

Kesselin mukaan: ” Lähdekritiikin näkökulmasta lähde on relevantti, jos se liittyy tutkimusteh-

tävän kannalta riittävästi tarkasteltavaan aiheeseen, validi, jos se sisältää tiedontarpeen 

näkökulmasta merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista tietoa ja reliaabeli, jos sen sisältö on 

syntynyt luotettavalla ja usein myös toistettavissa olevalla tavalla.”53 

 

                                                 
53 Kesseli, Pasi: Lähdekritiikki operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa, Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan 

laadullisesta tutkimuksesta. Huttunen, Mika & Meteri, Jussi (toim.), Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, 

Julkaisusarja 2: Taktiikan asiatietoa 1, Edita Oy, Helsinki 2008, s. 66. 
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Lähdettä tarkasteltaessa on huomioitava, mihin tarkoitukseen lähteenä käytätettävä teksti, puhe 

tai video on julkaistu. Jotta tarkoitusta voidaan tarkastella, on otettava huomioon tekijä sekä 

hänen suhteensa organisaatioon, josta hän kirjoittaa. Ulkoisesta lähdekritiikistä puhuttaessa tär-

kein kysymys on mitä lähde pyrkii kertomaan. Sisäisestä lähdekritiikistä puhuttaessa taas tär-

kein kysymys on mihin ja kenelle lähde pyrkii viestimään. Jotta lähteen luotettavuutta kyetään 

arvioimaan, tutkijan on kyettävä tarkastelemaan sen tekijää ja kohdeyleisöä. Tekijällä on aina 

vaikutusta sisältöön, vaikka hänen suhtautumisensa olisi neutraalia.54 

 

Maon kumouksellisen sodan teoriaa on kritisoitu yhdysvaltalaisen tutkijan Francis Gricen te-

oksessa The myth of Mao Zedong and modern insurgency. Grice käsittelee teoksessaan eri ku-

mouksellisia konflikteja pyrkien osoittamaan, ettei Mao kyennyt luomaan uutta ja käänteente-

kevää toimintamallia sekä hälventämään Maon ympärille luotua ihmiskulttia. Grice myös tuo 

esiin ristiriitaisuuksia Maon teorian ja tekojen suhteen. Grice toivoo tutkijoilta Maon teorian 

haastamista eikä ainoastaan kritiikitöntä vastaanottamista ja hyväksyntää. Grice tiivistää Maon 

teorian tärkeimmät osat johtopäätöksissään. Grice määrittää Maon periaatteiden mukaisesti ku-

mouksellinen sodankäynnin ja sen vaiheistaminen tukevan tavanomaista sodankäyntiä.55 Tä-

män tutkimuksen kannalta tässä on merkittävin ero lähestymistavassa. Tässä tutkimuksessa ku-

mouksellista sodankäyntiä käsitellään kokonaisena sodankäynnin muotona, keinona käydä so-

taa, joka eroaa Maon alkuperäisistä kirjoituksista.  

 

Grice aloittaa teoksensa johtopäätökset seuraavasti:” The strategies of insurgent warfare that 

Mao endorsed chanced throughout his life depended upon the circumstances in which he found 

himself.”56 Vaikka Grice pyrkii vahventamaan sanomaansa edellä mainitulla tavalla, lauseen 

merkitys on kaksijakoinen. Mikään teoria ei välttämättä itsessään ole täydellinen ja siirrettä-

vissä suoraan käytäntöön. Teoriaa on kyettävä soveltamaan olosuhteiden mukaan. Tässä tutki-

muksessa Maon teoriaa peilataan 2010-luvun konfliktiin. Sotataitoa tarkasteltaessa on otettava 

huomioon useat muuttujat kuten maasto ja vuodenaika sekä käytettävissä olevat resurssit.  

                                                 
54 Kesseli (2008), s. 67. 
55 Grice, Francis: The myth of Mao Zedong and modern insurgency. Palgrave Macmillan, Westminster, 2019, s. 

1–5, 203. 
56 Grice (2019), s. 203. 
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Vaikka Maon teoriassa on viittauksia aiempiin teoreetikkoihin, omassa teoriassaan Mao kykeni 

tunnistamaan ja määrittelemään kumoukselliseen sodankäyntiin olennaisesti vaikuttavia teki-

jöitä. Maon teorian vaikutus kumouksellisen ja vastakumouksellisen sodankäynnin teoretisoi-

miselle, oppaille ja ohjesäännöille on kiistatonta. Gricen tutkimuksen hengessä Maon teoriaa ei 

ole otettu tässä tutkimuksessa itse arvona ja yhtenä totuutena. Teoriaa on pyritty tulkitsemaan 

ja analysoimaan sen luomien lainalaisuuksien puitteissa taktisten käyttöperiaatteiden näkökul-

masta. 

 

Tapaustutkimuksen aineistona käytetyn julkisen uutisoinnin luotettavuutta tarkasteltaessa tulee 

olla huolellinen. Tapaustutkimuksessa tapauksen pitämistä totena vain yhden lähteen perus-

teella ei voida pitää luotettavana. Tutkimuksen lähteet muodostuvat julkisista lähteistä ja artik-

keleista. Julkiset lähteet kykenevät antamaan tutkimuksen kannalta kuvan siitä, miten tapahtu-

mat Malissa ovat edenneet. Koska tässä tutkimuksessa tutkitaan taktisia käyttöperiaatteita ja 

pyritään löytämään viitteitä väistämisestä, terrorismista, hyökkäyksestä ja menestyksen hyö-

dyntämisestä, julkisista lähteistä kykenee muodostamaan ristiin tarkastelemalla luotettavaa ku-

vaa taisteluiden etenemisestä. Tutkimuksen kannalta taisteluiden lopputulos, aiheutetut ja ai-

heutuneet tappiot eivät ole keskiössä. Näin ollen, julkiset lähteet kykenevät antamaan riittävän 

tarkan kuvan siitä mikä toimija alueella toimi, miten se pyrki toimimaan ja mikä sen toiminnan 

tavoite oli.  
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2 MAON KUMOUKSELLISEN SODAN TEORIA 
 

Kumouksellisuuden käsitteleminen jaetaan tässä tutkimuksessa kolmeen alakohtaan: kumouk-

sellinen sodankäynti, kumouksellisen sodankäynnin toimija sekä kumouksellisen sodankäyn-

nin taktiset periaatteet. Näiden kolmen eri ulottuvuuden periaatteella kyetään luomaan kattava 

teoria kumouksellisuudesta, joita käsittelemällä voidaan Malin konfliktiin peilaten vastata tut-

kimuksen päätutkimuskysymykseen ” Minkälaisia taktisia käyttöperiaatteita kumoukselliset 

ovat hyödyntäneet Malin konfliktissa vuosien 2012 ja 2013 aikana?”. 

 

Kapteeni (myöhemmin prikaatinkenraali) Samuel B. Griffith toteaa vuonna 1940 kirjoitetussa 

esipuheessaan käännökseen Maon teoksesta On guerrilla warfare kumouksellisen sodan perus-

elementin olevan ihminen, ihminen, joka on kokonaisuudessaan paljon monimutkaisempi kuin 

yksikään kone. 57 Kumouksellisuuden ja sen taktiikan perusperiaatteet ovat hyvin yksinkertai-

sia. Yksinkertaisilla aseilla, räjähdysaineilla ja taktisilla käyttöperiaatteilla kumoukselliset tais-

telijat haastavat teknisesti, koulutuksellisesti ja määrällisesti itseään vahvemmat vastustajansa. 

Nykyaikaisissa konflikteissa tämän voidaan nähdä onnistuvan, vastakumouksellisen osapuolen 

välttäessä tappioita viimeiseen asti. Kumouksellinen osapuoli haastaa vastakumouksellisen, ro-

manttisesti ajateltuna valmiina uhraamaan itsensä aatteensa puolesta.  

 

Maon kirjoituksen mukaan kumouksellinen toimija toimii paikallisten keskuudessa ”kuin kala 

vedessä”. 58 Tämä voidaan tulkita olennaisena osana kumouksellisen toimijan taktisia käyttö-

periaatteita. Parhaimmillaan kumouksellinen toimija on tunnukseton taistelija tai mediasta Kri-

min kriisin kautta tuttu ”pieni vihreä mies”. Taktisesti kumoukselliset voivat hyödyntää tätä 

toimimalla väestön keskuudesta tai taistelusta irtautuessaan soluttautuessaan paikalliseen väes-

töön. Taistelijaan, joka ei kanna ulkoisia tunnuksia on haastavaa vaikuttaa. Kääntäen tunnuk-

settomuus saattaa kääntyä myös taistelijaa ja tämän ryhmittymää vastaan, tunnukseton taistelija 

ei ole virallisesti sodan osapuoli eikä täten saa itsekään sodan oikeussääntöjen mukaisia oikeuk-

sia. Ollakseen sodankäynnin laillinen osapuoli, taistelijalla tulee olla ”määrätty ja välimatkan 

päästä erotettavissa oleva tunnusmerkki” sekä taistelijan tulee kantaa asettaan näkyvästi.59 

 

                                                 
57 Griffith, Samuel B: Mao Tse-tung on guerrilla warfare. Frederick A. Praeger (toim.), 2. painos, Frederic A. 

Praeger Inc, New York, 1962, s. 7. 
58 Seppänen (1971), s 119. & Mao (1962), s. 93. 
59 Ulkoasiainministeriö: Sodan oikeussäännöt. Grano Oy, Jyväskylä, 2016, s. 15. 
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Kumouksellisuudelle on useita englannin kielisiä termejä: ”insurgency, guerrilla-warfare, re-

volutionary warfare ja unconventional warfare.” Tässä tutkimuksessa käytetään Maon kirjan 

käännöksen mukaista termiä ”guerrilla warfare”, joka voidaan kääntää suomeksi termeiksi ku-

mouksellisuus ja sissitoiminta. Näiden kahden termin välinen suhde tulee esiin myös tutkimus-

ongelmassa.  

 

2.1 Kumouksellinen sodankäynti 

 

Mao Tse-Tung syntyi vuonna 1893 Hunanin provinssissa keskisessä Kiinassa. Maon johtamana 

Kiinan kommunistiset joukot suorittivat vuosien 1934-1935 välillä noin 12 000 kilometrin mit-

taisen vetäytymisen taistelukentältä, ”pitkän marssin”. Marssin oppeja hyödyntäen, Mao kehitti 

teoriansa Yu Chi Chan, kumouksellisen sodan teoria taisteluihin japanilaisia vastaan. Teoriansa 

pohjana hän käytti omia kokemuksiaan taistelukentältä yhdistäen niitä Sun Tsun, Lawrencen ja 

Leninin teorioihin. 60 

 

Maon teorian mukaisesti kumouksellisessa sodassa on seitsemän keskeistä askelta: 

1. Herättää ja organisoida ihmiset 

2. Sisäisen poliittisen yhdistymisen saavuttaminen 

3. Tukikohtien perustaminen 

4. Joukkojen varustaminen 

5. Kansakunnan kansallisen vahvuuden palauttaminen 

6. Vihollisen kansallisen vahvuuden tuhoaminen 

7. Menetettyjen alueiden takaisin saaminen 61 

 

                                                 
60 Griffith (1962), s. 12–13, 41. Katso myös: Seppänen (1971), s.  35–36. 
61 Mao (1962), s. 43. 
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Huomionarvoista edellä mainituissa askeleissa on, että Mao ei erottele kumouksellista sodan-

käyntiä politiikasta. Mao näkee kumouksellisen sodankäynnin ja sen tavoitteet klassisen sota-

teoreetikon Carl von Clausewitzin tavoin politiikan jatkamisena sodan keinoin.62 Myös toinen 

klassinen sotateoreetikko Vladimir Lenin yhdisti sodan ja politiikan toisiinsa. Leninin tulkinnan 

mukaan sota on osa poliittista kokonaisuutta eikä irrallinen keino politiikan jatkamiseksi. Mo-

lempien edellä mainittujen teoreetikkojen kirjoitusten vaikutukset näkyvät Maon kumoukselli-

sen sodankäynnin teoriassa.63 

 

Maon mukaan sotilaallinen toiminta on keino poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi. Poliittiset 

ja sotilaalliset keinot eivät ole identtisiä, mutta niitä on mahdotonta erottaa toisistaan.64 Tämä 

näkyy etenkin kumouksellisen sodan kahdessa ensimmäisessä askeleessa. Tutkimuksen aihee-

seen liittyen seitsemäs askel: ”Menetettyjen alueiden takaisin saaminen” voidaan nähdä takti-

sena periaatteena. Menetetyt alueet voidaan vallata taistelukentän menestystä hyödyntämällä 

tai vihollisen vetäydyttyä jopa ilman taistelua. 

 

Ranskalainen upseeri ja sotateoreetikko Roger Trinquier määrittelee kumouksellisen sodan-

käynnin politiikan, talouden, psykologian ja sotilaallisen voiman yhdistelmänä, jonka tavoit-

teena on vallassa olevan auktoriteetin kaataminen ja sen korvaaminen uudella hallinnolla. Trin-

quierin mukaan sotilaat eivät ole perinteisen sodankäynnin tapaan yksinään ratkaisevassa roo-

lissa taistelukentällä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 65  

 

                                                 
62 von Clausewitz, Carl: On War. Kääntänyt J.J Graham, Gutenberg 2006, kappale 24, E-kirja: [https://www.gu-

tenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm], luettu 11.1.2022. 
63 Mäkitalo, Janne: Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään. Väitöskirja, Maanpuolustuskorkea-

koulu, Julkaisusarja 1, N:o 16, Juvenes Print Oy, Tampere, 2012, s. 79–80, 94. Mäkitalon mukaan Mao perehtyi 

opinnoissaan Pekingin yliopistossa etenkin Leninin, Trotskin, Marxin ja Engelsin teoksiin sekä artikkeleihin.  
64Mao (1962), s. 89. 
65 Trinquier, Roger: Modern Warfare – A French View of Counterinsurgency. Kääntänyt Daniel Lee, Pall Mall 

Press Ltd., Lontoo, 1964, s. 6. 
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Maon, Galulan ja Trinquirin teorioiden mukaisesti kumouksellisessa sodankäynnissä lähtökoh-

taisesti alivoimainen kumouksellinen toimija pyrkii laillisen hallinnon kaatamiseen ja korvaa-

miseen uudella, aatettaan tukevalla hallinnolla. Kumouksellisuus lähtee kansasta, paikallisista 

ihmisistä ja heidän halustaan saada aikaan muutos. Trinquier laajentaa kenttää tuomalla perin-

teisen sodanjatkamisen poliittisin keinoin lisäksi keino valikoimaan psykologian ja talouden. 

Etenkin talouden huomioon ottaminen osana kumouksellista sodankäyntiä on huomionarvoista. 

Kumouksellisuus itsessään on melko kustannustehokasta perinteisiin armeijoihin verrattuna, 

mutta sen täydennykset nojaavat vahvasti vastakumouksellisilta riistettävään materiaalin sekä 

ulkomaiseen tukeen. Talous voidaankin nähdä yhtenä keinona rajoittaa kumouksellisten toi-

mintaa, etenkin jos vastakumouksellinen osapuoli pystyy eristämään kumoukselliset ulkopuo-

lisesta tuesta, aseiden, ampumatarvikkeiden ja muun materiaalin suhteen.   

 

Maon kirjoitukset tunteneen ranskalainen sotateoreetikon David Galulan mukaan Maon ku-

mouksellisen sodan lainalaisuudet toimivat ainoastaan kumoukselliselle osapuolelle eivätkä 

suoraan sodan molemmille osapuolille. Hänen mukaansa vastakumouksellinen osapuoli voi et-

siä Maon teoriasta vastauksia ongelmiinsa, mutta teorian suora kopioiminen omaan käyttöön ei 

tuo voittoa taistelukentällä. Kirjoituksissaan hän vertaa kumouksellista osapuolta kärpäseen, 

joka ei kykene lopulliseen ratkaisuun ja vastakumouksellista osapuolta leijonaan, joka ei ky-

kene lentämään. 66 Vertaus on sinänsä varsin osuva. Erilaisilla kalustoilla, toimintatavoilla ja 

tavoitteilla toimivat osapuolet, eivät voi suoraan taistella toistensa taktiikoilla. Toisen toimin-

tatavat ja tavoitteet on kuitenkin ymmärrettävä, jotta niihin kyetään vastaamaan ja vaikutta-

maan. 

 

                                                 
66 Galula (1964), s. xii – xiii. 
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Mao käsittelee kumouksellista sodankäyntiä osana sotatoimea eikä ratkaisuun kykenevänä yk-

sittäisenä taktisena keinona tai kokonaisvaltaisena tapana käydä sotaa. Maon teorian mukaan 

kumouksellisuus tukee tavallisen, konventionaalisin keinoin taisteluita käyvän sotajoukon tais-

telua heikentämällä vihollisen kykyä alueiden hallitsemiseen. Mao näkee kumouksellisuuden 

”erityisenä aseena” taisteluissa, aseena, jota ilman sodan voittaminen ei ole mahdollista. 67 

Tämä on erityistä huomioida tarkastellessa kumouksellisuutta tämän tutkimuksen näkökul-

masta. Tässä tutkimuksessa kumouksellisuutta käsitellään sodankäynnin muotona, kokonais-

valtaisena tapana taistella sisältäen useita taistelulajeja. Kun taas edellä esiintuotuna Mao näki 

kumouksellisuuden enemmänkin yksittäisenä taistelulajina, kuten hyökkäys tai puolustus. Tut-

kimuksessa käytettävänä terminä kumouksellisuutta käsitellään laajempana kokonaisuutena 

kuin alkuperäisessä teoriassa nähty yksittäinen sodankäynnin keino.  

 

Mao kuvailee osallistumista kumoukselliseen toimintaan ”sodan yliopistona”, jossa usean tais-

telun jälkeen meritoitunut sotilas voi nousta joukon johtajaksi, jopa vakituisten sotilaiden ylä-

puolelle. Maon tulkinnan mukaan kumouksellisuuden alkulähde on ihmisjoukko, joka tekee 

itse itsestään vastarintaan kykenevän kumouksellisen toimijan. 68 Maon teksteissä korostuvat 

selkeästi paikalliset, tavalliset ihmiset ja heidän merkityksenä kumouksellisuudelle. Heidät näh-

dään kärjistetysti kahdessa eri kontekstissa, joko kumouksellisuuden mahdollistajina tai ku-

mouksellisina toimijoina.  

 

Maon mukaan kaikki 16 – 45 vuotiaat miehet ja naiset, tulee valjastaa tukemaan kumoukselli-

suutta vapaaehtoisuuteen perustuen neljän keinoin avuin: 

1. Paikalliset vartiotehtävät 

2. Vihollistiedon varmentaminen alueella 

3. Pettureiden pidättäminen 

4. Vihollisen propagandan levittämisen estäminen69 

                                                 
67 Mao (1962), s. 50. 
68 Ibid. s. 73. 
69 Ibid. s. 80. 
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Paikallisten hyödyntäminen voidaankin nähdä yhtenä kumouksellisuuden kulmakivenä. Kaik-

kien ei tarvitse osallistua taistelutoimintaan, mutta koko kansakunta on valjastettava palvele-

maan kumouksellisuutta. Vapaaehtoisuus korostuu Maon kirjoituksissa. Jos paikalliset tukevat 

kumouksellisia vapaaehtoisesti, myös heidän motivaationsa toiminnalle on parempaa ja toimin-

nan jatkuvuus ja pysyvyys ovat mahdollisia. Mao kutsuu edellä mainittuja toimijoita ”itsepuo-

lustusjoukoiksi” joiden ei tarvitse toimintansa takia jättää omaa asuinaluettaan.70 Toimimalla 

näin kumoukselliset kykenevät tekemään itsestään taistelevaa joukkoaan huomattavasti suu-

remman toimijan, joka kykenee horjuttamaan valtaapitäviä tai miehittäviä vastakumouksellisia 

joukkoja. 

 

Galulan mukaan kumouksellinen sota ja sen aloittaminen vaativat kumouksellisen osapuolen 

aloitteen valtaapitäviä vastaan. Vastakumouksellinen osapuoli ei kykene aloittamaan sotaa, 

aloite on aina kumouksellisella osapuolella. Kumouksellisuus syntyy sekä kypsyy hitaasti ja 

kumouksellinen toimija kykenee päättämään itselleen suotuisan hetken, jolloin aloittaa taiste-

lut. Ennen kuin kumouksellinen aloittaa selkeän valtion vastaisen toiminnan tai avoimen väki-

vallan käyttämisen, se ei tee itsestään konkreettista maalia, johon vallassa olevat kykenevät 

perustellusti vaikuttamaan. Galula toteaakin, että strateginen aloite on aina kumouksellisella.71 

 

Kumouksellisen toiminnan ja sodankäynnin mahdollistamiseksi tulee perustaa tukikohtia. Ku-

mouksellisten tukikohta ”guerrilla base” on paikka, jossa kumoukselliset harjoittelevat, val-

mistautuvat ja kehittävät toimintaansa. Vaikka kumoukselliset kykenevät toimimaan kansan 

keskuudesta, ilman tukikohtia ja niiden muodostamaa verkostoa pitkällinen kumouksellinen 

sota ei ole mahdollista. Tukikohtien verkoston tulee ulottua syvälle vihollisen linjojen taakse 

toiminnan mahdollistamiseksi. Tukikohdat voidaan jakaa karkeasti kahteen: pysyvät tukikoh-

dat ja väliaikaset tukikohdat. Väliaikaisia tukikohtia voidaan perustaa lyhytaikaiseen käyttöön 

tai vuodenaikojen vaihteluun perustuviin tukikohtiin. 72 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Mao (1962), s. 81. 
71 Galula (1964), s. 3. 
72 Mao (1962), s. 107–109. 
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2.2 Kumouksellisen sodankäynnin toimija 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, Mao ei erittele politiikkaa ja sodankäyntiä kumouksellisessa toi-

minnassa. Näin ollen, jokaisella kumouksellisella toimijalla tulee olla poliittinen ja sotilaallinen 

johtaja. Myös Galulan näkemyksen mukaan, politiikka on osa kumouksellista sodankäyntiä ja 

kumouksellisten sodankäynnin toimijoita. Kumouksellinen osapuoli saattaa itsessään olla po-

liittinen puolue, jolla on aseellinen siipi. Kumouksellisten poliittisena tavoitteena on kansan 

tuen saavuttaminen, kun vastavuoroisesti vastakumouksellinen pyrkii ylläpitämään kansan tuen 

sekä vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen. 73  

 

Yksiköiden, pataljoonien ja rykmenttien organisaatioissa on komentavan upseerin alla kaksi 

linjaa: poliittinen upseeri, sekä sotilaallinen porras, jota johtaa toimeenpaneva upseeri. 74 Po-

liittisen upseerin sekä organisaation poliittisen linjan muodostamisessa voidaan nähdä viitteitä 

Leninin kirjoituksiin puna-armeijan rakenteesta. Kumouksellisen sodankäynnin toimijan koko 

voi vaihdella muutaman taistelijan ryhmistä usean sadan taistelijan pataljooniin tai rykmenttei-

hin. Toimijan koko on riippuvainen paikallisista olosuhteista.75 

 

Maon mukaan kumouksellinen toimija muodostuu: 

1. Paikallisten ihmisten massasta 

2. Väliaikaisesti tehtävään määrättävästä tavallisesta sotilasjoukosta 

3. Pysyvästi tehtävään määrättävästä tavallisesta sotajoukosta 

4. Yhdistelmästä tavallisen sotajoukosta ja paikallisesti rekrytoiduista ihmisistä 

5. Paikallisesta miliisistä 

6. Vihollisen karkureista 

7. Entisistä rikollisista tai rikollisryhmittymistä76 

                                                 
73Mao (1962), s. 44–45 & Galula (1964), s. 5.  
74Mao (1962), s. 44–45, Table1, Table2 & Table3. 
75Ibid. s. 51. 
76Ibid. s. 71–72. 
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Vaikka kumouksellinen toimija voi muodostua usealla eri tavalla, kumouksellisen joukon pe-

rusta on Maon mukaan paikallisista ihmisistä koottu joukko, joka nousee vastarintaan miehit-

täjää vastaan. Paikallisista muodostetun toimijan johtoon voi nousta esimerkiksi opiskelija tai 

opettaja. Johtajan tärkein ominaisuus on halu ja valmius taistella viimeiseen veripisaraan asti. 

Kumouksellisten toimijoiden rekrytoinnissa korostuu paikallisten halukkuus osallistua vasta-

rintaan, kun jokainen maakunta kokoaa oman pienenkin toimijansa, voidaan toimijoista muo-

dostaa myöhemmässä vaiheessa kumouksellinen komppania. Kumouksellisten taustoilla ei ole 

Maon mukaan merkitystä. Paikallisen tulee jättää työnsä, tarttuessaan aseeseen hänestä tulee 

taistelija, taistelijoiden organisoituessa heistä muodostuu yksikkö, kumouksellinen toimija.77  

 

Galulan mukaan kumouksellisten toimijoiden tukijoiden toisessa ääripäässä ovat aktiiviset, toi-

mintaan osallistuvat taistelijat ja toisessa ääripäässä kumouksellisten toiminnan hiljaisesti hy-

väksyvät paikalliset.78 Molempien teorioiden perusteella kumoukselliselle toimijalle on tärkeää 

oman ideologiansa ja päämääriensä myyminen paikallisille. Jos paikalliset tukevat kumouksel-

listen aatetta edes hiljaisen hyväksynnän kautta, saavutettu tuki auttaa kumouksellisten toimin-

taa. On muistettava, että kumoukselliset toimivat paikallisten keskuudesta, jonka mahdollistaa 

ainoastaan paikallisten hyväksyntä toiminnalle. 

 

Vapaaehtoisuus on avainasemassa rekrytoitaessa joukkoja kumouksellisille toimijoille. Maon 

tulkinnan mukaan ainoastaan vapaaehtoisia tulee värvätä taisteleviin joukkoihin. Haluttomia 

taistelijoita ei tule huijata palvelukseen. Vapaaehtoisen ja halukkaan taistelijan sosiaalisella ase-

malla eikä kunnolla ole merkitystä palvelukseen hakeutuessa. Taistelija, joka jatkuvasti rikkoo 

sääntöjä, tulee vapauttaa palveluksesta eikä kulkureita, paheellisia tai opium-riippuvaisia tule 

päästää palvelukseen. 79 Galula näkee vapaaehtoisuuteen liittyen kumouksellisten suurena vah-

vuutena ideologian voiman. Kumouksellinen osapuoli taistelee aatteensa puolesta vastaku-

mouksellista osapuolta vastaan. Samanaikaisesti vastakumouksellista osapuolta rasittaa vastuu 

järjestyksen ja laillisen vallan ylläpitämisestä omalla alueellaan. 80 

 

                                                 
77 Mao (1962), s. 72–73.   
78 Galula (1964), s. 11–12.  
79 Mao (1962), s. 86–87. 
80 Galula (1964), s. 4. Galulan ja Trinquierin kirjoituksissa on myös eroavaisuuksia verrattuna Maon ajatuksiin 

vapaaehtoisuudesta kumouksellisen toimijan ainoana rekrytointipohjana. Galulan ja Trinquierin mukaan myös pa-

kottaminen esimerkiksi väkivallan tai uhkailun keinoin osaksi kumouksellista toimijaa on mahdollista jäsenpohjan 

lisäämiseksi. Tässä tutkimuksessa pakottamista osaksi kumouksellista toimijaa tai rangaistuksen pelossa toimijalle 

alistumista käsitellään terrorismina. 
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Kumoukselliset toimijat ovat kevyesti aseistettuja hyökkääviä joukkoja, jotka tarvitsevat yksin-

kertaisia välineitä toimiakseen. Toimijan varustus on riippuvainen toimijalle osoitetusta tehtä-

västä. Varustus ei perustu siihen mitä toimija mahdollisesti haluaa tai edes välttämättä siihen 

mitä hän tarvitsee, vaan siihen materiaalin mitä kulloinkin on saatavissa. Paikallisista kootun 

toimijan aseistus voi olla mitä tahansa pistoolista metsästysaseeseen. Vastarinnan aikana ku-

mouksellinen toimija täydentää aseistustaan viholliselta kaapatulla materiaalilla. Maon mukaan 

vihollisen materiaali on kumouksellisten toimijoiden tärkein metodi ampumatarvikkeiden ja 

aseiden täydentämiseksi. Taistelijat tulee kouluttaa räjähteiden käyttöön esimerkiksi siltojen ja 

junaratojen tuhoamista varten. Taistelijoille tulee tarjota uniformu, vihollisen uniformujen käyt-

täminen tai vihollisen riisuminen on kielletty moraalin ylläpitämiseksi. Matalimmalla tasolla 

viestivälineet eivät ole tarpeellisia, mutta rykmentti tasalta asti joukoilta tulee löytyä tarvittavat 

radio ja puhelinyhteydet. Taistelijoiden varustuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota lää-

kintämateriaalin korkeaan laatuun. 81 

 

Kumouksellisten toimijoiden johtajien tulee olla rohkeita ja positiivisia sekä omistautuneita 

aatteelle kansan vapauttamisesta. Johtajan tulee olla kestävä sekä toimia esimerkkinä alaisil-

leen. Hänen tulee tulla hyvin toimeen ihmisten kanssa. Olemuksellaan johtajan on kyettävä 

vahvistamaan vastarintaa joukkonsa sisällä. Hänen tulee opiskella taktiikkaa voiton saavutta-

miseksi. Johtajan eduksi luetaan se, että hän edustaa joukkoa ja paikkakuntaa, josta hänet on 

valittu. Tämä helpottaa toimintaa paikallisten ihmisten kanssa. 82 

 

Kuten konventionaalisessa armeijassa myös kumouksellisessa armeijassa tulee ylläpitää kuria. 

Alaisen tulee toteuttaa hänelle annetut tehtävät kurinalaisesti. Kumouksellisen joukon kurin tu-

lee olla sisäistä, ei ulkoista ja rangaistuksen pelossa tapahtuvaa. Jotta kuri kyetään säilyttämään, 

alaisten tulee ymmärtää taistelun syyt ja tavoitteet. Kuri kumouksellisissa joukoissa ei ole sa-

manlaista kuin konventionaalisissa joukoissa, kumouksellisissa joukoissa sen tulee alaisesta 

lähtevää. Tämänkaltainen kuri on kumouksellisen toimijan vahvuus.83   Kumouksellisen toimi-

jan johtajan tulee kyetä pitämään yksikkönsä kuri korkealla. Kurin avulla toimija vahvistuu ja 

sen taistelun tehokkuus paranee.84 

 

 

                                                 
81 Mao (1962), s. 82–84. 
82 Ibid. s. 85–86. 
83 Ibid. s. 90–91. 
84 Ibid. s. 45. 
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2.3 Kumouksellisen sodankäynnin taktiset periaatteet 

 

Maon mukaan kumouksellisten toimijoiden taktiikan tulee perustua valmiuteen, liikkuvuuteen 

ja hyökkäykseen. Taktiikkaa pitää soveltaa vihollistilanteen, maaston, viestiyhteyksien, omien 

vahvuuksien, sään ja paikallisten ihmisten tilanteen mukaan. Kohdatessa vahva vihollinen, ku-

mouksellisen tulee irtautua vihollisen hyökkäyksen edestä. Kun vihollisen hyökkäys pysähtyy, 

vihollista tulee häiritä. Kun vihollinen on uupunut ja välttää taistelua, vihollista vastaan tulee 

iskeä. Vihollisen irtautuessa, tulee irtautumista seurata ja ryhtyä takaa-ajoon. Vihollisen haa-

voittuviksi kohdiksi Mao näkee sen takaosat ja sivustat, joihin häirintäiskut ja hyökkäykset tu-

lee suorittaa. 85  

 

Mao antaa kuusi keinoa oman toiminnan suojelemiseksi ja kehittämiseksi sekä vihollisen tu-

hoamiseksi: 

1. Aloitteen säilyttäminen, varuillaanolo, huolellisesti suunnitellut taktiset hyökkäykset 

strategisiin kohteisiin, taktinen nopeus sodan pitkittämiseksi, taktiset operaatiot viholli-

sen syvyydessä. 

2. Operaatioiden suorittaminen konventionaalisen joukon taistelun täydentämiseksi 

3. Tukikohtien perustaminen 

4. Selvä ymmärrys hyökkäyksen ja puolustuksen suhteesta toisiinsa 

5. Liikkuvien operaatioiden kehittäminen 

6. Oikeanlainen johtaminen86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Mao (1962), s. 46. 
86 Ibid. s. 96. 
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2.3.1 Väistäminen 

 

Yhden kumouksellisuuden näkyvän piirteen, voiman keskittämisen kääntöpuolena on valmis-

tautuminen irtautumiseen. Tilanteissa, joissa vihollinen on ylivoimainen, vihollinen yrittää pii-

rittää tai eristää, maasto asettaa rajoitteita tai täydennysten saaminen rajoittaa toimintaa tulee 

kumouksellisten irtautua taisteluista. Mao vertaakin kumouksellisen toimijan johtajan roolia 

kalastajan rooliin. Kuten kalastaja työssään vaihtaa paikkaa saalinsa vuoksi, tulee kumouksel-

lisen toimijan johtajan vaihtaa sijaintiaan taistelukentällä tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi, 

mahdollistaen voiman keskittämisen tai taisteluista irtautumisen voimasuhteiden säilyttä-

miseksi. 87 Maon mukaan kaikessa sotilaallisessa toiminnassa tulee pyrkiä oman joukon ja sen 

voiman suojelemiseen ja vihollisen voiman tuhoamiseen.88 

 

Kumouksellisen taktiikan perustana on jatkuva aktiivisuus sekä liike. Maon mukaan kumouk-

sellisessa taktiikassa ei ole yhtä suurta ratkaisevaa taistelua, joka määrittelee tavanomaista so-

dankäyntiä. Kumouksellisessa taktiikassa ei pyritä muuttamaan taistelua liikkeeseen perusta-

vasta taistelusta puolustukselliseen, paikkaan sidottuun taisteluun. Kumoukselliseen taktiik-

kaan kuuluu olennaisesti pienten yksiköiden itsenäinen liike ja taistelu. Tavanomaiselle jou-

kolla johtaminen on keskitettyä ja alajohtoportailla on rajattu mahdollisuus aloitteellisuuteen 

taistelukentällä. Maon teorian mukaan, kumouksellisten joukkojen kaiken toiminnan koordi-

noiminen on mahdotonta eikä näin ollen edes tavoiteltavaa. 89  

 

Konventionaalisessa sodankäynnissä väistäminen mielletään usein esimerkiksi vihollisen vai-

kutuksen väistämisenä, joka voidaan toteuttaa irtautumalla taistelusta tai pyrkimällä niin lähelle 

vihollista, ettei vihollinen kykene käyttämään omia asejärjestelmiään hyväksi. Konventionaa-

lisessa sodankäynnissä vaikutuksen väistämisen jälkeen aiemman tehtävän suorittamista jatke-

taan.  

                                                 
87 Mao (1962), s. 102–103. 
88 Ibid. s. 95. 
89 Ibid. s. 52. 
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Tässä tutkimuksessa kumouksellisten suorittamalla väistämisellä tarkoitetaan irtautumista tais-

telusta siten, ettei kumouksellinen toimija joudu sitoutumaan taisteluun itseään määrällisesti tai 

laadullisesti vahvempaa vihollista vastaan. Kumouksellisessa sodankäynnissä väistäminen voi-

daan nähdä taktisena käyttöperiaatteena itsessään. Väistämisen jälkeen omaa toimintaa sopeu-

tetaan tai muutetaan, eikä jatketa aiemman tehtävän suorittamista kuten konventionaalisessa 

sodankäynnissä. Osana väistämistä taktisena keinona, kumoukselliset ottavat voimasuhteet 

huomioon jo taisteluita suunnitellessaan. Hyökkäystä tai iskua ei suunnata viholliseen, jonka 

toimintaan ei kyetä vaikuttamaan tai jota ei kyetä ajallisesti tai paikallisesti voittamaan. 

 

2.3.2 Terrorismi 

 

Maon mukaan vihollisen hyökkäyksen edetessä kumouksellisten toimijoiden kolme päätehtä-

vää ovat: 

1. Suorittaa taistelutoimintaa vihollisen selustassa 

2. Perustaa tukikohtia oman toiminnan tueksi 

3. Laajentaa sodankäynnin aluetta90 

 

Vihollisen selustassa toimimisesta Mao antaa konkreettisen esimerkin. Mao näkee vihollisen 

huollon ja huoltoon vaikuttamisen tärkeänä osana kumouksellisten taisteluita. Vihollisen huol-

lon katkaiseminen, katkaisee vihollisen ”elinlinjan” eli estää sitä jatkamasta hyökkäystään ja 

toimintaansa. Tilanteessa, jossa vihollisen hallinnassa olevalta alueelta joudutaan vetäytymään, 

on tärkeää jättää muutamia pieniä kumouksellisia osastoja alueelle vihollisen toiminnan häirit-

semiseksi. 91 Tämä vihollisen selustassa vihollisen hallitsemalla alueella tapahtuma häirintä 

voidaan nähdä tämän tutkimuksen viitekehyksessä terrorismina. 

 

                                                 
90 Mao (1962), s. 94–95. 
91 Ibid. s. 75. 
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Galulan mukaan kumouksellisuus ja epäjärjestyksen levittäminen ovat kustannustehokkaita ta-

poja kumoukselliselle osapuolelle. Galula antaa teoriassaan esimerkkejä kustannustehokkaista 

tavoista häiritä yhteiskuntajärjestetystä. Jos kumouksellinen räjäyttää sillan, muiden siltojen 

vartiointia on lisättävä. Tekemällä pommiuhkauksia voidaan häiritä esimerkiksi lentoliiken-

nettä ja vähentää toiminta-alueelle tulevaa ulkomaista rahaa. Kumouksellinen voi myös omalla 

toiminnallaan kerätä toiminnalleen rahoitusta. Jos kumouksellinen osapuoli polttaa esimerkiksi 

maatilan, vaativat muut tilalliset suojelua toiminnalleen. Jos he eivät tätä vastakumoukselliselta 

saa, kumouksellinen voi kerätä ”suojelurahaa” itselleen toimintansa rahoittamiseksi. 92  

 

Edellä mainitut esimerkit puoltavat terrorismia osana kumouksellisten taktisten keinojen vali-

koimaa. Pienellä joukolla toteutettavalla toiminnalla voidaan kerätä rahoitusta, luoda epäjärjes-

tystä ja tehdä aikaa muille kumouksellisille toimijoille. Vähäiselläkin terrorismin käytöllä kye-

tään ylläpitämään kumouksellisuutta tukemalla muiden toimijoiden järjestäytymistä, kouluttau-

tumista tai rotatoimista tukialueelta toiminta-alueelle. 

 

Trinquierin mukaan kumouksellinen toimija saa terrorismin avulla paikalliset elämään jatku-

vassa pelossa omassa elinympäristössään. Trinquierin mukaan terrorismilla tarkoitetaan ku-

mouksellisten iskuja siviilejä vastaan, ei toista sotilaallista toimijaa. Terrorismilla kumouksel-

liset saavat paikalliset tuntemaan itsensä eristyneiksi ja puolustuskyvyttömiksi. Samalla he me-

nettävät luottamustaan vallassa olevaan hallintoon sekä väkivaltakoneistoon, jotka eivät kykene 

toteuttamaan perustehtäväänsä, paikallisten suojelemista. Kumoukselliset kykenevät hyödyn-

tämään tätä tarjoamalla paikallisille suojelua, eli sitä mihin vallassa olevat eivät kyenneet.93  

 

Terrorismin hyödyntäminen paikallisten tuen saavuttamiseksi on jossain määrin haastavaa ym-

märtää. Sama organisaatio, joka terrorisoi paikallisia ja tarjoaa suojelua omalta toiminnaltaan 

pakottaa paikalliset hyväksymään kumouksellisen toimijan. Pelko ja pakko motivaattoreina ei-

vät välttämättä ole paras mahdollinen kumouksellisuuden tukija pidemmällä aikavälillä. On 

kuitenkin otettava huomioon, että pakon kautta saavutettu hyväksyntä ei ole sama asia kuin 

toiminnan suora kannattaminen tai toimintaan osallistuminen.  

 

                                                 
92 Galula (1964), s. 6. 
93 Trinquier (1964), s. 16–17. 
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Galula näkee kumouksellisuuden taisteluna paikallisten tuesta, ei niinkään perinteisenä taiste-

luna jostakin tietystä alueesta, alueiden hallitsemisesta tai vastakumouksellisten joukkojen tu-

hoamisesta. Galulan mukaan voittamalla paikallisten tuki kumouksellinen voi voittaa itselleen 

myös poliittisen tuen, jonka avulla kumoukselliset kykenevät pääsemään tavoitteisiinsa. 94  

 

Tarkasteltaessa kumouksellisuutta ja sen taktisia ratkaisuja, ei voida tyytyä tarkastelemaan ai-

noastaan perinteisiä sotilaallisia vaikuttamisen keinoja. Trinquier määrittelee terrorismin ku-

mouksellisten joukkojen keinoksi käydä taisteluita vähin resurssein. Trinquierin mukaan terro-

rismin avulla kumoukselliset voivat jopa voittaa perinteisen sotajoukon.95  Tämän päivän oh-

jesäännöissä esimerkiksi ranskalainen vastakumouksellisen sodankäynnin doktriini määrittää 

terrorismin kumouksellisen sodan toimijan laittomaksi keinoksi käydä taisteluita.96 

 

Maoa, Galulaa ja Trinquieria tarkastelemalla tulee selväksi, että alueen hallinnan menettäminen 

tai jonkin alueen hallinnan saavuttaminen ole elinehto kumouksellisten toiminnalle tai toimin-

nan onnistumiselle. Vihollisen hallinnassa olevalla alueella tulee pystyä toimimaan esimerkiksi 

terrorismin keinoin. Terrorismilla kyetään vaikuttamaan vastakumouksellisten huoltoyhteyk-

siin tai kiistämään vastakumouksellisten vapaa liikkuminen alueella.  

 

Tässä tutkimuksessa terrorismi nähdään kumouksellisten taktisena keinona omien tavoit-

teidensa saavuttamiseksi. Terrorismi voi kohdistua siviileihin, paikallishallintoon tai sotilas-

joukkoon. Terrorismilla tarkoitetaan epätavanomaista voimankäyttöä, kuten itsemurhaiskua, 

terrorismilla uhkaamista tai paikallisten alistamista kumouksellisten vaikutuksen alle rangais-

tusten pelossa. Terrorismilla ei tarkoiteta koottua voiman käyttöä vaan esimerkiksi tienvarsi-

pommia, räjähdeiskua, tuliylläkköä tai näiden yhdistelmää. Terrorismin tavoitteena on tappioi-

den tuottaminen tai vihollisen kuluttaminen. Terrorismin ja hyökkäyksen erona tässä tutkimuk-

sessa on toiminnan tavoite, hyökkäys on avointa voiman käyttöä, jonka tavoitteena on viholli-

sen lyöminen ja esimerkiksi jonkin alueen valtaaminen. 

 

                                                 
94 Galula (1964), s. 4. 
95 Trinquier (1964), s. 16. Mao määritteli kumouksellisuuden erityisenä aseena (special weapon), Trinquier määrit-

telee terrorismin sodankäynnin aseena (weapon of warfare) seuraavasti: “Terrorism, then, is a weapon of warfare, 

which can neither be ignored nor minimized. It is a weapon of warfare that we should study it.” Trinquieriin 

viitaten, tulkintaa laajentaen terrorismia ei nähdä tässä tutkimuksessa yksittäisenä keinona. Terrorismi nähdään 

valikoimana eri keinoja, taktisena käyttöperiaatteena joka voidaan kohdistaa sekä sotilaita, että siviileitä vastaan.  
96 Armee de Terre (2010), s. 19. 
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Näin ollen terrorismia ei nähdä tässä tutkimuksessa perinteisenä, sotilaallisen voiman näkyvänä 

käyttönä vaan kumouksellisten suorittamana iskuna, jossa he hyödyntävät paikallista maastoa 

ja olosuhteita oman toimintansa ja tavoitteidensa saavuttamiseksi mahdollisimman pienin re-

surssein. Terrorismia voidaan suorittaa myös paikallisten joukosta, joka vaikeuttaa tai estää 

vastakumouksellisen osapuolen voimankäytön kumouksellista toimijaa vastaan, tämän sulau-

tuessa iskun jälkeen paikallisten joukkoon. Väestön keskuudesta voidaan toimia joko tunnuk-

settomana tai selkeästi tunnistettavan joukkona. Molemmat tapaukset vaikuttavat sodan oikeus-

sääntöjä noudattavan vastakumouksellisen osapuolen toimintaan osana konfliktia.  

 

2.3.3 Hyökkäys 

 

Kumouksellisen taktiikan perustuessa aktiivisuuteen ja liikkeeseen, tärkeimpänä taktisena teh-

tävänä toimii hyökkääminen. Hyökkäämällä ja yllättämällä vihollisen, kumouksellinen joukko 

saavuttaa aloitteen taistelukentällä. Maon tulkinnan mukaan, hyökkääjä saavuttaa aloitteen tais-

telukentällä helpommin kuin puolustava osapuoli. Tämän vuoksi Mao painottaa yllätykseen 

pyrkimistä sekä yllätyksen tärkeyttä hyökkäyksen onnistumisen takaamiseksi. Yllätykseen py-

ritään liikkeen nopeuden ja maaston tuoman suojan avulla. Konkreettisina paikkoina hyökkäyk-

sen suuntaamiseen Mao tuo esille solat, jokien ylityspaikat sekä kylät, joissa vihollinen on haa-

voittuvimmillaan. 97 Hyökkäyksellisyyden, yllätyksen ja harhauttamisen painottumisessa Maon 

taktisessa ajattelussa voidaan nähdä viitteitä kiinalaisen sotateoreetikon Sun Tsun kirjoituk-

siin.98 

 

Galulan mukaan kumouksellisten taktiikka on joustavaa verrattuna vastakumouksellisten tak-

tiikkaan. Tilanteessa, jossa kumoukselliset eivät ole organisoineet joukkojaan konventionaali-

seen, avoimeen sodankäyntiin vastakumouksellisia vastaan, kumouksellinen osapuoli pystyy 

hyödyntämään vastakumouksellisten toimintaa hyökkäystensä koordinoimiseksi. Galula kir-

joittaa ”hit-and-run” operaatioista, jotka voidaan käsittää hyökkäyksinä esimerkiksi vastaku-

mouksellisten tukikohtia tai huollon saattueita vastaan. 99 Kumouksellinen kykenee määrittä-

mään minne, milloin ja miten se hyökkää, vastakumouksellisen joutuessa reagoimaan kumouk-

sellisen toimintaan. Näin ollen, kumouksellisella toimijalla on lähtökohtaisesti aloite toimin-

nassaan. 

 

                                                 
97 Mao (1962), s. 97. 
98 Mäkitalo (2012), s. 95. 
99 Galula (1964), s. 7–8.  
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Aloitteen saavuttaminen ja ylläpitäminen vaativat huolellista suunnittelua. Suunnittelun perus-

tana täytyy olla tilanneymmärrys ja -tietoisuus alueelta. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

myös paikalliset sotilaalliset ja poliittiset tekijät. Tuntemalla paikalliset olosuhteet, kumouksel-

liset toimijat kykenevät hyödyntämään maastoa sekä paikallisia tavalla johon vastustaja ei yk-

sinkertaisesti kykene. Mao kuvailee olosuhteiden hyväksikäyttämistä termeillä ”ilmestyä ja ka-

dota”.100 Aloitteen saavuttaminen vaatii myös jatkuvaa tiedustelutietoa toiminta-alueelta. Ku-

ten jo aiemmin on todettu, kumouksellisten tiedusteluverkosto ei sisällä ainoastaan varsinaisia 

kumouksellisia toimijoita vaan myös paikallisten ihmisten kumouksellisille välittämiä tiedus-

telutietoja. Tiedustelun avulla kyetään määrittämään hetki, jolloin hyökkäys on kumoukselli-

selle toimijalla mahdollisimman otollinen.101  

 

Osa kumouksellista taktiikkaa on viholliselta kaapatun materiaalin käyttäminen oman materi-

aalin täydentämiseksi. Galulan mukaan kumouksellisten hyökkäyksen tavoite voikin olla oman 

materiaalin täydentäminen. Tämä vaatii paikallisen ylivoiman saavuttamista, voiman keskittä-

mistä ja vihollisen eristämistä avoimessa maastossa tai alueella, joka sopii kumouksellisen toi-

minnalle. Hyökkäykset perustuvat kumouksellisten suorittamaan tiedusteluun. Itse hyökkäys 

on nopea ja toteutetaan alueilla, joilla kumouksellisilla on paikallisten tuki. 102 

 

Osana aloitteen saavuttamista Mao kirjoittaa hyvinkin runollisesti salaamisesta ja harhauttami-

sesta. Maon mukaan kumouksellisten tulee ”liikkua yhtä vaivattomasti kuin valuva vesi ja vai-

vattomasti kuin tuuli”. Vihollisen harhauttamista hän kuvailee tunnetulla sitaatillaan: ”anna 

ymmärtää hyökkääväsi idästä ja pohjoisesta ja hyökkääkin lännestä ja etelästä.” Yön pimeyttä 

tulee hyödyntää osana hyökkäyksen liikkeiden suuntaamista tai alueilta irtautumista. 103 

 

                                                 
100 Mao (1962), s. 100. 
101 Ibid. s. 104. 
102 Galula (1964), s. 37. 
103 Mao (1962), s. 102–103. 
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Hyökkäykseen valmistautuminen ja siihen liittyvä voiman keskittäminen tekee kumoukselli-

sesta osapuolesta myös hetkellisesti haavoittuvan. Kokoamalla voimaansa kumouksellinen toi-

mija tekee itsestään suuremman, selkeämmän maalin vastakumoukselliselle osapuolelle. Sa-

malla kumouksellinen toimija voi menettää mahdollisuutensa aloitteen saavuttamiseen. 104 Jotta 

kumouksellinen onnistuu toiminnassaan tilanteessa, jossa se ei ole aloittanut vakiintunutta, kon-

ventionaalista voimankäyttöä, jossa eri ryhmittymät taistelevat avoimesti toisiaan vastaan, voi-

man keskittämisen sekä keskittämisen purkamisen on oltava riittävän nopeaa. Kykenemällä no-

peaan keskittämiseen ja sen jälkeen irtautumiseen ja voiman levittämiseen, kumouksellinen toi-

mija tekee itsestään mahdollisimman lyhyeksi ajaksi selkeän kohteen vastakumoukselliselle.  

 

Hyökkäyksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kumouksellisen toimijan koottua voiman käyt-

töä. Koottu voiman käyttö on yhdistettävissä konventionaalisen sodankäynnin mukaiseen hyök-

käykseen, jossa paikallisen ja ajallisen ylivoiman turvin vastapuoli lyödään, hankitaan täyden-

nyksiä omaan materiaaliin tai vallataan jokin maantieteellinen alue, rakennus tai tukikohta. 

Hyökkäys perustuu tiedustelutietoon, paikallistuntemukseen sekä maaston hyväksikäyttöön ku-

moukselliselle toimijalle edullisessa tilanteessa. Hyökkäystä ei suunnata lähtökohtaisesti itse-

ään vahvempaa vihollista vastaan vaan vihollista, joka on joko lyötävissä tai eristettävissä ul-

kopuolisesta tuesta. Hyökkäyksen tavoitteena on kumouksellisen toimijan kootun voiman näyt-

täminen ja käyttäminen vastakumouksellista osapuolta vastaan. 

 

2.3.4 Menestyksen hyödyntäminen 

 

Aloitteen tempaaminen hyökkäyksellisillä operaatioilla perustuu yhteen kumouksellisen toi-

minnan kulmakiveen, voiman keskittämiseen. Mao tiedostaa, että vihollinen saattaa olla taiste-

lukentällä määrällisesti ja teknisesti ylivoimainen. Tärkeä tekijä hyökkäyksen onnistumiseksi 

osana suunnittelua on ajallisen ja paikallisen ylivoiman luominen kumouksellisen hyväksi. 105 

Voiman keskittämisellä Mao ei tarkoita koko alueelle olevan sotilaallisen voiman keskittämistä 

yhteen paikkaan tai ratkaisutaisteluun. Taisteluihin tulee keskittää ainoastaan tarvittava voima 

paikallisen ylivoiman saavuttamiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa vihollinen on puolustus-

asemissa ja eristettävissä. Voimaa keskitettäessä muu alueella oleva kumouksellinen joukko 

jatkaa omien tehtäviensä toteuttamista. 106  

 

                                                 
104 Galula (1964), s. 42. 
105 Mao (1962), s. 97–98. 
106 Ibid. s. 102–103. 
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Voiman keskittämisen ajatuksena on saavutetun menestyksen hyödyntäminen ja sen myötä 

hyökkäyksen ja toiminnan jatkaminen. Kaikkea voimaa ei keskitetä yhteen taisteluun, mutta 

havaittua menestystä hyödynnetään. Menestyksen hyödyntäminen taistelukentällä perustuu 

liikkuvan sodankäynnin ajatukseen. Maon ajatusten mukaisesti taistelua ei ole tarkoitus kääntää 

hyökkäävästä, liikkuvasta sodankäynnistä puolustukselliseen taisteluun. Näin ollen, hyökkäyk-

sen onnistuessa sen jatkaminen voidaan nähdä tässä tutkimuksessa menestyksen hyödyntämi-

senä. 

 

Taistelun onnistuessa vihollisen epäjärjestystä ja uudelleen organisoitumista tulee hyödyntää ja 

jatkaa hyökkäysten toteuttamista. Vaikka taisteluissa saavutetaan menestystä, missään tilan-

teessa ei saa hyökätä sellaisen vihollisen kimppuun, jonka voittamisesta ei ole ennen taistelua 

varmuutta. Taisteluiden kokonaisuus on aloitettava maaseudulta, kumouksellisen joukon voi-

man kasvaessa kumouksellisuutta voidaan levittää kaupunkeihin sekä vahvemmin puolustettui-

hin vihollisen asemiin. 107 Maon ajatusten mukaan kumous alkaakin juuri maaseudulta, josta 

sitä voidaan levittää kaupunkeihin. Tätä voidaan ajatella klassisessa mielessä yhtenä taktiikan 

perusajatuksista, menestyksen hyödyntämisenä. Menestystä hyödyntämällä kumouksellinen 

toimija laajentaa toiminta-aluettaan maaseudulta ja syrjäisiltä alueilta kaupunkeihin sekä kas-

vukeskuksiin. 

 

Galulan mukaan kumouksellisilla toimijoilla taisteluissa tai iskuissa saavutettu menestyminen 

ruokkii menestymistä myös jatkossa. Kumouksellisten onnistuessa taisteluissaan ja saavuttaes-

saan kansan tuen kumoukselliset kykenevät laajentamaan toimintaansa alueille, joissa sillä ei 

ole aiemmin ollut ulkopuolista tai kansan tukea. Kumoukselliselle menestyminen ja menestyk-

sen hyödyntäminen ei tarkoita ainoastaan onnistunutta iskua vastakumouksellisia vastaan. 

Hyökkäyksen onnistumista määrittelee enemmän se, saavutetaanko hyökkäyksellä paikallisten 

tuki. Hyökkäys on epäonnistunut, jos se kääntää paikalliset kumouksellista osapuolta vas-

taan.108 

 

                                                 
107 Mao (1962), s. 112. 
108 Galula (1964), s. 34. 
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Tässä tutkimuksessa menestyksen hyödyntämisestä käsitellään taktisena käyttöperiaatteena. 

Menestyksen hyödyntämisellä tarkoitetaan hyökkäyksen jatkamista tilanteen ollessa suotuisa 

kumoukselliselle toimijalle, alueiden valtaamista vastakumouksellisten vetäydyttyä alueelta tai 

oman toiminta-alueen laajentamisena saavutetun menestyksen turvin. Menestyksen hyödyntä-

minen ei välttämättä vaadi taisteluita vastakumouksellista tai muita hallinnon joukkoja vastaan. 

Menestyksen hyödyntämisenä voidaan nähdä myös oman vaikutusvallan levittäminen kumouk-

selliselle toimijalle suotuisalla alueella tai kumouksellisten jo valtaamalla alueella.  
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3 MALI KUMOUKSELLISEN SODAN NÄYTTÄMÖNÄ 
 

Vuonna 2002 Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto (USAID) viittasi Maliin esimerkkinä hy-

västä hallinnosta sekä vapaudesta muslimienemmistöisessä maassa.109 Saksan ulkoministeri 

Guido Westerfelle varoitti vuonna 2012, että jos Malin tilanteeseen ei puututa, muodostuu Poh-

jois-Malin alueesta ”safe heaven” terroristeille, jossa he voivat kouluttautua, kerätä kannattajia 

sekä rahoitusta. Westerfellen mukaan tämä ei olisi uhka ainoastaan Afrikalle vaan myös Euroo-

pan turvallisuudelle.110 Miten maa ajautui kymmenessä vuodessa sotilasvallankaappaukseen 

sekä tuaregi kapinallisuuksiin, joiden myötä hallinto menetti otteen Pohjois-Malin hallinnasta? 

 

Malin konfliktin aikajana on esitetty liitteessä 1. 

 

3.1 Malin maantieteelliset olosuhteet 

 

Mali on Länsi-Afrikassa sijaitseva vuonna 1960 itsenäistynyt Ranskan entinen siirtomaa.111 

Malin virallinen kieli on ranska, mutta maassa puhutaan yleisesti myös Bambaran kieltä. Ma-

lissa ei ole virallista uskontoa, mutta pääosa arvioiden mukaan noin 90 % malilaisista on sun-

nimuslimeita. Islamin jälkeen toisiksi tärkein uskontokunta on paikalliset perinteiset, heimoihin 

ja etnisyyteen liittyvät uskontokunnat. Malissa on useita eri etnisiä ryhmiä, joista suurimpana 

yksittäisenä ryhmänä noin 34% osuudella väestöstä toimivat Bambarat.112 Erilaiset etnisyydet 

sekä heimot ovat vahva ja kiinteä osa malilaista kulttuuria ja päätöksentekoa.  

 

 

                                                 
109 Solomon, Hussein: Terrorism and Counter-Terrorism in Africa – Fighting insurgency from Al Shabaab, Ansar 

Dine and Boko Haram. Palgrave Macmillan, Hampshire, 2015, s. 67. 
110 Saksan ulkoministeriö: Westerfelle and Fabius: EU must take action in Mali. 2012. [https://www.auswaertiges-

amt.de/en/newsroom/news/121110-bm-fabius-rhp/252242], luettu 27.10.2021 & Solomon (2015), s. 75. 
111 Suomen YK-liitto: Mali. Päivitetty 2013. [https://www.globalis.fi/Konfliktit/Afrikka/mali], luettu 27.10.2021. 
112 Britannica: Mali. Päivitetty 2021. [https://www.britannica.com/place/Mali], luettu 27.10.2021 & Britannica: 

Mali: Facts & Stats. [https://www.britannica.com/facts/Mali], luettu 27.10.2021. 
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David Galula jakaa kumouksellisuuteen sopivat maantieteelliset tekijät kahdeksaan eri katego-

riaan. Sijainnin puolesta luonnollisilla esteillä (meri, autiomaa, kulkukelvoton vuoristo) eris-

tetty valtio vaikeuttaa kumouksellisten toimintaa. Pinta-alaltaan suuret valtiot helpottavat ku-

mouksellisten toimintaa, mitä suurempi valtio sitä vaikeampi sitä on hallinnoida. Valtion ra-

kenteella on merkitystä. Valtio, joka on helppo jaotella erilaisiin osiin, vaikeuttaa kumouksel-

lisuuden leviämistä. Myös valtio kansainvälisillä rajoilla on merkitystä. Maantieteellisesti pit-

kät rajat etenkin kumouksellisiin myötämielisiin valtioihin helpottavat kumouksellisten toimin-

taa. Vaikeakulkuinen ja rikottu maasto luetaan myös kumouksellisille edulliseksi alueeksi. 

Haastava ilmasto luetaan puolestaan vastakumoukselliselle osapuolelle edulliseksi toimintaym-

päristöksi, koska vastakumouksellisilla on usein paremmat logistiset ja operatiiviset kyvykkyy-

det.113 

 

Väestön koko vaikuttaa molempiin osapuoliin. Mitä suurempi väestö, sitä vaikeampaa sen hal-

litseminen on. Taloudellisesti kehittynyt valtio on altis lyhyelle ja intensiiviselle terrorismin 

aallolle. Alikehittynyt valtio taas on altis pitkittyneelle kumoukselliselle toiminnalle. Galulan 

mukaan kumouksellisille optimaalisin toimintaympäristö olisi suuri sisämaavaltio, jota ympä-

röivät viidakon suojaamat vuoristot sekä rämealueet tasangoilla. Valtio sijaitsisi lauhalla vyö-

hykkeellä ja sillä olisi suuri hajanainen väestö sekä alkukantainen talous. 114 

 

Mali on sisämaavaltio, jonka lävitse virtaa Niger-joki, joka toimii samalla maan sisäisenä tär-

keimpänä kauppa- ja matkustusreittinä. Vaikka Mali on pinta-alaltaan laaja alue, on sen asutus 

keskittynyt Niger-joen rannoille sekä Etelä-Maliin, jossa sijaitsee myös maan pääkaupunki ja 

hallinnollinen keskus Bamako.115 Malin pohjoisosa on maantieteellisesti suurimmaksi osaksi 

autiomaata rajoittuen Saharan autiomaahan. Keski-Mali, jota kutsutaan Sahelin alueeksi, mu-

kailee Niger jokea. 116 Koillis-Malissa lähellä Algerian rajaa sijaitsee Ifoghasin vuoriryhmä, 

joka rajoittuu lännen suunnassa Saharan autiomaahan.117  

                                                 
113 Galula (1964), s. 23–25. 
114 Ibid. s. 23–25. 
115 Britannica: Mali. [https://www.britannica.com/place/Mali], luettu 27.10.2021. 
116 Geographia: Exploring Mali. [http://www.geographia.com/mali/], luettu 28.10.2021. 
117BBC: The remote mountains of northern Mali – perfect for guerrillas. 2013. [https://www.bbc.com/news/world-

africa-21326831], luettu 28.10.2021. 
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Afrikan strategisen tutkimuksen keskuksen vastakumouksellisuuden professori Anouar Bouk-

hars huomauttaakin, että kapinallisuuksien kannalta oleelliset Pohjois-Malin alueelliset keskuk-

set Kidal, Gao ja Timbuktu kattavat noin kaksi kolmasosaa koko Malin pinta-alasta, mutta alu-

eella asuu vain noin 10 prosenttia Malin väestöstä. 118  

 

Malin kartta on esitetty liitteessä 2. 

 

Kumouksellisille toimijoille ulkopuolinen tuki on tärkeää. Myötämieliset naapurivaltiot ja 

löyhä tai jopa kumouksellisille myötämielinen rajavalvonta helpottavat kumouksellisten toi-

mintaa. Stephen Harmonin kirjassa Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel Region viitataan 

ranskalaisiin diplomaattilähteisiin, jotka vertaavat Malin ja Algerian välistä suhdetta sekä raja-

aluetta Pakistanin rooliin Afganistanin konfliktissa. Lähteiden mukaan kumoukselliset joukot 

ovat voineet vetäytyä raja-alueelle ja toimia alueelta käsin. Esimerkiksi MUJAO:n joukot ovat 

tukeutuneet Algeriaan saaden sieltä suojaa ja tukea toiminnalleen. 119 

 

Maantieteellisesti Mali on kumouksellisuuden leviämiselle otollista maaperää. Mali on pinta-

alaltaan laaja sisämaavaltio, jonka asutus ja hallinto on keskittynyt Etelä-Malin alueelle. Poh-

jois-Mali on harvaan asuttua erilaisten heimojen ja etnisyyksien asuttamaa aluetta, jota keskus-

hallinto ei yrityksistä huolimatta kykene täysin kontrolloimaan. Pohjois-Malissa rajan ja rajan-

ylityspaikkojen valvominen ihmisten sekä tavaran liikkuvuuden kannalta on haastavaa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Boukhars, Anouar: The Paranoid Neighbor: Algeria and the Conflict in Mali, Perilous Desert – Insecurity in 

the Sahara. Wehrey, Frederic & Boukhars Anoua (toim), United Book Press, Baltimore, 2013, s. 89. 
119 Harmon (2014), s. 213–214. 
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3.2 Malin poliittiset olosuhteet 

 

Grecory Chauzalin ja Thibault van Dammen tutkimuksen The roots of Mali´s conflict120 mu-

kaan syyt Malin konfliktin eskaloitumiselle vuonna 2012 juontavat aina Malin itsenäistymiseen 

vuonna 1960. Tärkeimpinä syinä raportti listaa taloudellisen epätasapainon sekä epäoikeuden-

mukaisen poliittisen edustuksen Etelä- ja Pohjois-Malin välillä. Pohjoisessa vaikuttavat tuaregit 

eivät hyväksy etelään perustettua pääkaupunkia Bamakoa eivätkä ole missään vaiheessa halun-

neet kuulua vuonna 1960 perustettuun Malin tasavaltaan. Etelän näkökulmasta Pohjois-Mali 

edustaa autioituneita, äärimmäisen vaarallisia alueita. Etelä-Maliin sijoitettuja armeijan jouk-

koja ei ole koulutettu eikä varustettu taistelemaan pohjoisen kumouksellisia joukkoja vastaan. 

Raportin mukaan Pohjois-Malissa toimivat kumoukselliset joukot ovat hyvin organisoituja, 

liikkuvia ja omaavat täydellisen kontrollin alueestaan. Raportin mukaan kaikki tuaregien histo-

rian saatossa tapahtuneet kapinat (1990, 2008, 2012) ovat perustuneet poliittisiin ja taloudelli-

siin vaatimuksiin keskushallintoa vastaan.  121 

 

Vuosina 2002–2012 Malin presidenttinä toiminut Amadou Toumani Toure käytti Pohjois-Ma-

lin tilanteen hallitsemiseen ns. epävirallisia toimijoita pitääkseen alueen hallinnassaan, sen si-

jaan että olisi vahvistanut hallinnon joukkoja tai hallintoa pohjoisen alueella. Tourella epäiltiin 

olevan yhteyksiä mm. AQIM:iin Pohjois-Malissa. Touren ja hänen kannattajiensa epäillään 

hyötyneen myös taloudellisesti alueen rikollisten toiminnasta, jos rikolliset vastavuoroisesti pi-

tivät alueen edes jonkinlaisessa hallinnassaan. Toiminta perustui pääosin epäluotettaviin liittoi-

hin alueella olevien toimijoiden kanssa ja johti pidemmällä aikavälillä etnisiin ja heimojen vä-

lisiin jännitteisiin, rakenteellisiin ongelmiin, alikehittymiseen, köyhyyteen sekä tuaregien kapi-

nallisuuksiin. Vuoden 2011 elokuussa Toure julkaisi noin 50 miljoonan dollarin arvoisen oh-

jelman rauhan, turvallisuuden ja kehityksen puolesta Pohjois-Malin alueelle. Tuaregit vastusti-

vat ohjelmaa, osittain myös siitä syystä, että ohjelman puitteissa Touren oli tarkoitus vahventaa 

Malin armeijan sotilaallista läsnäoloa Pohjois-Malissa. 122 

 

                                                 
120 Chauzal, Gregory & van Damme, Thibault: The root of Mali´s conflict – Moving beyond the 2012 crisis. Neth-

erlands Institute of International Relations Clingendael, Hague, 2015. 
121 Clhauzal & van Damme (2015), s. 29. 
122 Boukhars (2013), s.  89–91. 
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Tammikuussa 2012 alkaneet Pohjois-Malin levottomuudet johtivat maaliskuussa konfliktin le-

viämiseen myös Etelä-Malissa.  22. maaliskuuta 2012 Malin armeijan kapteeni Amadou Sa-

nogon johti sotilasvallankaappauksen presidentti Tourea vastaan.  Sanogon mukaan Touren 

hallinto ei varustanut armeijaa riittävästi taisteluissa pohjoisen kapinallisia vastaan.123 Vallan-

kaappaus oli yllätys, sillä maassa oli tarkoitus järjestää presidentinvaalit huhtikuun 2012 lo-

pussa. Toure oli luvannut kunnioittaa Malin perustuslakia jättämällä hakematta seuraavalle kau-

delle. Sanogo ja hänen kanssaan vallankaappauksen suorittaneet nuoret sotilaat olivat pettyneet 

hallinnon toimiin kapinallisia vastaan pohjoisessa. Vallankaappauksen jälkeen he ilmoittivat 

sulkevansa Malin maa- ja ilmarajat.124 Vallankaappaus ei tuottanut toivottua tulosta, sen myötä 

kumoukselliset joukot täyttivät kaappauksen aiheuttaneen valtatyhjiön Pohjois-Malissa sekä 

kiihdyttivät omaa toimintaansa. Vallankaappauksen myötä osa hallituksen joukoista pakeni 

pohjoisen tukikohdista, kuten Gaosta antaen kumouksellisille mahdollisuuden edetä ilman vas-

tarintaa.125 

 

Mali on poliittisilta olosuhteiltaan kumouksellisuuden leviämiselle otollista maaperää. Koko 

valtion osalta eri heimot, etnisyydet, uskonnot ja uskomukset sekä historian painolasti kilpaile-

vat keskenään. Poliittisen, kaikkia osapuolia miellyttävän konsensuksen saavuttaminen on 

haastavaa.  Näin ollen, tyytymättömyydestä leviävän sekä levitettävän kumouksellisuuden le-

vittäminen on mahdollista esimerkiksi etnisyyteen tai uskontoon perustuen. Pohjois-Malissa 

osallistuminen kumoukselliseen toimintaan voi olla myös ainoa keino työllistyä tai nousta yh-

teiskunnassa parempaan asemaan alueella vallitsevasta työttömyydestä sekä köyhyydestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Solomon (2015), s. 67. 
124 Nossiter, Adam: Soldiers Overthrow Mali Government in Setback for Democracy in Africa. The New York 

Times, 2012.  [https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/mali-coup-france-calls-for-elections.html], lu-

ettu 14.1.2022.  
125 Fornof, Emily & Cole, Emily: Five things to know About Mali´s Coup. United States Institute of Peace, 2020. 

[https://www.usip.org/publications/2020/08/five-things-know-about-malis-coup], luettu 14.1.2022 & Harmon 

(2014), s. 177. 
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3.3 Paimentolaiskansa Malin sisällä: Tuaregit 

 

Tuaregit ovat Malin alueella asuva paimentolaiskansa. He identifioivat itsensä arabeiksi eivätkä 

afrikkalaisiksi, nähden samalla itsensä erilaisina jopa parempina kuin tavalliset malilaiset.  Tua-

regien tyytymättömyys sekä vaatimukset Azawadin alueen itsenäisyydestä voidaan jäljittää 

aina 1800-luvun lopulle asti, jolloin ranskalaiset valloittivat siirtomaa-alueita mm. tuaregien 

alueella sijaitsevan Timbuktun ja julistivat alueen kuuluvan Ranskan hallintaan. Malin saavut-

taessa itsenäisyytensä vuonna 1960, Malin tuaregit valittivat tyytymättömyyttään siitä, että hei-

dät oli eristetty muista tuareg maista, kuten Nigeristä, Burkina Fasosta, Algeriasta, Libyasta ja 

Mauritaniasta. Historian saatossa, kun Malia on pyritty poliittisin keinoin modernisoimaan, tua-

regit ovat näyttäytyneet keskushallinnolle paimentolaisina, joiden kyky osallistua moderniin 

talouteen on heikkoa. Tuaregien asuttamilla Pohjois-Malin alueilla työttömyys ja köyhyys on 

myös muuta maata korkeampaa. 126 

 

Tuaregeilla on oma kielensä, tamasheq, jota kaikki tuaregit puhuvat. Tuaregit eivät kuitenkaan 

itsessään ole kovinkaan yhtenäinen kansanryhmä. Heille on tyypillistä tiukka jako eri heimojen 

ja klaanien välillä. Tuaregeilla on myös edelleen käytössä sisäinen kastijako. Tuaregit ovat us-

kontokunnaltaan muslimeita eli islamin uskoisia. Heidän uskon tunnustamiseensa kuuluu kui-

tenkin paljon islamiin epätavallisia piirteitä.127 

 

Malin hallituksen kannalta tuaregien vaatimukset autonomiasta tai itsenäisyydestä ovat haasta-

via, sillä jos Mali myöntäisi tuaregeille lisää oikeuksia myös Malin naapurivaltioissa asuvat 

tuaregit tulisivat pyytämään vastaavia. Tuaregit eivät identifioi itseään erityisesti minkään val-

tion kansalaisiksi vaan tuaregeiksi eikä tämänhetkisillä valtioiden rajoilla ole heille merkitystä. 

128 

 

1990-luvulta alkaen useat tuaregit pakenivat työttömyyttä Libyaan, jossa osa liittyi Gaddafin 

hallituksen joukkoihin taistelijoiksi. Gaddafin kuoltua 2011, arvioiden mukaan noin 1000-2000 

aseistautunutta tuaregia palasi takaisin Maliin muodostaen rungon kappaleessa neljä esitellylle 

MNLA:lle.129 

                                                 
126 Solomon (2015), s. 68–69. 
127 Keita, Kalifa: Conflict and conflict resolution in the Sahel: The Tuareg insurgeny in Mali. Small Wars & In-

surgencies, Routledge Taylor & Francis Group, 2007, s.106.  
128 Solomon (2015), s. 82–83. 
129 Englebert, Pierre: Separatism in Africa, Routledge Handbook of African Security. Edited by James J. Hentz, 

Routledge, New York, 2014, s. 153–154. 
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4 KONVENTIONAALISTA KUMOUKSELLISUUTTA - NATIONAL 

MOVEMENT FOR LIBERATION OF AZAWAD (MNLA) 
 

National Movement for the Liberation of Azawad on syksyllä 2011 perustettu tuaregitaustainen 

kumouksellinen toimija. NMLA on kahden tuaregitoimijan, National Movement of Azawadin 

(NMA) ja Tuareg Movement of Northern Mali (NMA) pohjalta perustettu toimija, jonka tavoit-

teena on itsenäisen tuaregevaltion perustaminen.130  

 

MNLA:n perustamiseen vaikuttivat olennaisesti Libyassa kapinallisia vastaan taistelleet tuare-

git, jotka palasivat kotiseuduilleen Pohjois-Maliin, kun Muammar Gaddafi oli syrjäytetty val-

lasta vuonna 2011. MNLA:han kuuluu useita aseellisia ryhmittymiä, joita sitovat yhteen löyhät 

lojaliteetit toisiaan kohtaan sekä paikalliset liittoumat. MNLA:n suurena haasteena sen perus-

tamisesta alkaen onkin ollut juuri sen perusta, joka on haavoittuvainen poliittisille, ideologisille 

sekä heimojen välisille jännitteille.131  

 

Konfliktin alkuvaiheessa MNLA oli tuareg kumouksellisten joukoista parhaiten aseistettu ja 

varustettu. Aseistuksen MNLA sai Libyasta palanneilta tuaregeilta, Malin armeijalta valtaa-

malla ja Malin armeijasta MNLA:han loikanneilta sotilailta. MNLA:n johtajana toimi entinen 

Muammar Gaddafin aseellisissa joukoissa palvellut upseeri Mohammed Ag Majin, poliittisena 

johtajana Alghabass ag Installah ja sotilaallisena johtajana Bilal ag Cherif. Pääosa alkuperäi-

sestä MNLA:sta koostui Gaddafin joukoissa taistelleista malilaisista tuaregeista.132 MNLA:n 

tavoitteena on nimensä mukaisesti Azawadin alueen ”vapauttaminen” sekä tuaregijohtoisen, 

itsenäisen valtion, Azawadin perustaminen Pohjois-Malin alueelle.133 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Hansen, Stig Jaerle: Horn Sahel and the Rift – Fault lines of the African Jihad. Hurts & Company, Lontoo, 

2019, s. 73. 
131 Boukhars (2013), s. 91. 
132 Harmon (2014), s. 176 & Solomon (2015), s. 72. 
133 Harmon (2014), s. 197. 
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4.1 Väistäminen 

 

Kesällä 2012 Ansar Dine ja MUJAO löivät MNLA:n joukot pois Pohjois-Malin suurista kau-

pungeista ja ottivat alueet hallintaansa pakottaen MNLA:n väistämään alueelta. MNLA ei si-

toutunut taisteluihin itseensä verrattuna vahvistuneiden islamistien kanssa. Väistämisen jälkeen 

MNLA neuvotteluyhteyteen sekä Malin hallituksen kanssa Neuvotteluiden pohjustamiseksi 

MNLA luopui vaatimuksestaan itsenäisen tuaregivaltion perustamiseksi. Sen sijaan MNLA 

vaati autonomista hallintoaluetta, jossa erotetaan politiikka ja uskonto toisistaan. Näillä toimilla 

se pyrki avaamaan keskusteluyhteyden Malin hallinnon kanssa.134 

 

Ranskalaisten tehdessä väliintulon Maliin tammikuussa 2013, MNLA lähentyi ranskalaisia ja 

suostui auttamaan ranskalaisia hyökkäyksissä islamistisia toimijoita vastaan. MNLA:n tiedot-

tajan mukaan MNLA oli valmis auttamaan ranskalaisia, sillä se oli jo ”osallinen taisteluissa 

terrorismia vastaan”.135 Malin virkaatekevä presidentti kutsui MNLA:n johtoa kumouksellisten 

laillisiksi edustajiksi. MNLA pyrki vahvistamaan ja osoittamaan luottamustaan ranskalaisille 

ottamalla kiinni yhden Ansar Dinen sekä yhden MUJAO:n johtajan ja luovuttamalla heidät 

ranskalaisten haltuun.136  

 

Malilalaisia Ranskan liittoutuminen MNLA:n kanssa suututti, koska kansa koki, että MNLA 

oli aloittanut koko kapinan sekä MNLA suorittanut konfliktin aikana terrorismia malilaisia koh-

taan, kuten Aquelhokissa tapahtuneet sotilaiden teloitukset. Ranska kääntyi MNLA:n puoleen, 

koska se ei uskonut Malin armeijan kykyyn taistella islamistikumouksellisia vastaan. MNLA 

puolestaan käytti tilaisuutta hyväkseen avatakseen keskusteluyhteyden Malin hallinnon kanssa 

koettuaan tappion taisteluissaan islamistisia kumouksellisia vastaan. Ranskan puolustusminis-

teri Jean-Yves Le Drian kutsui MNLA:ta ranskalaisten johtaman joukon toiminnan mahdollis-

tajaksi Malin alueella. Näiden toimien jälkeen malilaiset näkivät MNLA:n edelleen samanlai-

sina kapinallisina kuin MUJAO:n ja Ansar Dinen, mutta ulkovaltojen silmissä MNLA oli toi-

minnallaan saavuttanut hyväksyntää. Tätä ilmensi se, etteivät esimerkiksi Yhdysvallat tai Yh-

distyneet kansakunnat luokitelleet MNLA:ta terroristijärjestöksi. 137 

                                                 
134 Solomon (2015), s. 78. 
135 France24: France seeks allies in Mali operation. 2013. [https://www.france24.com/en/20130114-france-fabius-

mali-military-intervention-islamists], luettu 6.1.2022. 
136Jacinto, Leela: Will romanticizing the Tuareg threaten peace in Mali? France24, 2013. 

[https://www.france24.com/en/20130205-mali-france-tuareg-romanticising-mnla-islamist-war-peace], luettu 

6.1.2022. 
137 Harmon (2014), s. 211–212. 
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MNLA suoritti tämän tutkimuksen näkökulmasta katsottuna väistämisen eli se ei sitoutunut 

taisteluun itseään vahvempia islamistisia toimijoita vastaan. Se ei myöskään muuttanut aiempaa 

hyökkäykseen perustuvaa taktiikkaansa puolustukselliseksi eikä pyrkinyt pitämään kiinni Poh-

jois-Malin suurimpien kaupunkien hallinnasta. Väistämisen jälkeen MNLA valitsi taktiikak-

seen neuvottelut sekä liittoutumisen itseään selkeästi vahvemman, samalla koko konfliktialueen 

vahvimman sotilaallisen toimijan, ranskalaisten johtaman liittouman kanssa. Samalla se hyö-

dynsi ranskalaisten saavuttamaa menestystä taistelukentällä. MNLA:n keinoista menestyksen 

hyödyntämiseen tarkemmin luvussa 4.4. 

 

4.2 Terrorismi 

 

Osana yhteistyössä Ansar Dinen kanssa toteutettua hyökkäystä Aguelhokiin, MNLA:n taisteli-

jat teloittivat noin 80 Malin armeijan sotilasta konfliktin alkuvaiheessa tammikuussa 2012.138 

MNLA:n taistelijat sitoivat Malin armeijan joukkojen kädet selän taakse ja suorittivat teloituk-

sen viiltämällä sotilaiden kurkut auki. Teko järkytti ja aiheutti suuttumusta ympäri Malia. Te-

loitukset aiheuttivat vastustusta ja haasteita MNLA:n keskustelu- ja neuvotteluyhteyteen Malin 

hallinnon kanssa, mutta toisaalta vaikuttivat Malin armeijan pakenemiseen hyökkäyksen ede-

tessä. 139 

 

Huhtikuussa 2012 MNLA:n syytettiin hyökänneen malilaiselle radiokanavalle Gaossa. Hyök-

kääjät kaappasivat ja pahoinpitelivät toimittaja Malick Ali Maigan ennen tämän vapauttamista. 

Gaitan käskettiin jatkossa raportoida Azawadin alueesta entistä positiivisempaan sävyyn.140  

 

                                                 
138 ABC news: Tuaregs accused of “cold blooded” executions. 2012. [https://www.abc.net.au/news/2012-02-

14/tuareg-execution-claim/3828062], luettu 12.1.2022 & Keenan, Jeremy: Mali´s Tuareg rebellion: What next? 

Al Jazeera, 2012. [https://www.aljazeera.com/opinions/2012/3/20/malis-tuareg-rebellion-what-next], luettu 

12.1.2022. 
139 Harmon (2014), s. 176–178. 
140 Global terrorist Database: GTD ID 201204110019. [https://start.umd.edu/gtd/search/IncidentSum-

mary.aspx?gtdid=201204110019], luettu 3.2.2022 & Reporters without Borders: Malick Ali Maiga. 

[https://rsf.org/en/hero/malick-ali-maiga], luettu 3.2.2022. 
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Kesäkuun lopussa MNLA:n taistelijat avasivat tulen kohti mielenosoittajien väkijoukkoa 

Gaossa. Mielenosoittajat olivat marssimassa kohti MNLA:n päämajaa osoittaen tyytymättö-

myyttään MNLA:n toimintaa kohtaan. Kolme mielenosoittajaa haavoittui mielenosoituksen yh-

teydessä. MNLA:n tiedottaja kiisti taistelijoiden ampuneen väkijoukkoa kohti, hänen mukaansa 

taistelijat ampuivat ainoastaan ilmaan varoituslaukausten muodossa. MNLA syytti Ansar Dineä 

mielenosoituksen järjestämisestä. 141 

 

Terrorismi ei toiminut tutkimuksessa käsiteltävänä ajanjaksona merkittävänä taktisena käyttö-

periaatteena MNLA:lle. Malin armeijan sotilaiden teloittamiset voidaan nähdä sekä terroris-

mina että suoranaisena sotarikoksena. Hyökkäysvaiheen alussa ne kuitenkin osittain nopeutti-

vat MNLA:n hyökkäyksen etenemistä niiden aiheutettua jopa jonkinlaista pakokauhua Malin 

armeijan joukoissa. Konfliktin edetessä MNLA:n pyrkiessä neuvotteluihin Malin hallinnon 

kanssa, teloitukset aiheuttivat kitkaa Malin hallinnon ja MNLA:n välillä. Teloituksilla oli mer-

kittävä vaikutus sille, ettei MNLA saavuttanut kansan tukea toiminalleen tutkimuksessa käsi-

teltävänä ajanjaksona.  

 

MNLA ei toiminnassaan pyrkinyt vastaavanlaiseen paikallisten ehdollistamiseen terrorismilla 

ja kovilla rangaistuksilla kuin MUJAO ja Ansar Dine, eikä se kääntänyt taktiikkaansa terroris-

tiseksi ranskalaisten suorittaessa väliintulon vaan liittoutui ranskalaisten kanssa. Kun MNLA 

hallisi Pohjois-Malin suurimpia kaupunkeja, se ei kuitenkaan vastavuoroisesti kyennyt luomaan 

niihin esimerkiksi selkeää hallintorakennetta kuten islamistiset toimijat tekivät. MNLA:n ai-

kana esimerkiksi kaikenlainen rikollisuus ja ryöstely kasvoivat kaupunkien alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Global Terrorism Database: GTD ID 201206260038. [https://ww.start.umd.edu/gtd/search/Inci-

dentSummary.apsx?gtdid=201206260038], luettu 3.2.2022 & Höije, Katarina: Youths shot during Mali protest, 

witnesses say. CNN, 2012. [https://edition.cnn.com/2012/06/26/world/Africa/mali-unrest/index.html], luettu 

3.2.2022. 
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4.3 Hyökkäys 

 

MNLA aloitti avoimen kumouksellisen toimintansa Pohjois-Malissa hyökkäämällä 17.1.2012 

Menakan kaupunkiin. Paikka oli sama, josta 1990-luvun tuaregkapinat olivat alkaneet.142 

MNLA hyökkäsi Malin armeijan varuskuntaan Menakassa. MNLA:n joukkoja kuvattiin pa-

remmin valmistautuneeksi ja organisoidummaksi kuin aiemmin, samoin sen varustuksen ker-

rottiin olevan parempaa kuin aiemmissa kapinoissa.143 MNLA:n toiminnasta ja sen tulevaisuu-

desta antoi osviittaa myös se, että aiemmin tuaregikapinoissa joukot olivat suorittaneet iskuja 

ja kadonneet, mutta tällä kertaa hyökkäyksen jälkeen MNLA pyrki pitämään valtaamansa alu-

eet hallinnassaan.144  

 

MNLA:n hyökkäys jatkui Tessalitiin. Hyökkäys Tessalitiin aloitettiin kaupungin piirittämisellä 

ja sen eristämisellä ulkoisesta tuesta. Se oli strategisesti aiempia kohteita tärkeämpi kaupunki, 

sillä siellä sijaitsi kiitorata lentokoneille. Tessalitin MNLA valtasi hyökkäyksellä 10 -

11.3.2012.145 Ennen MNLA:n hyökkäystä kaupunkia puolustaneet hallinnon joukot vetäytyivät 

kaupungista kohti Algerian rajaa. Malin armeija irtautti joukot, koska piirityksen myötä jouk-

kojen täydentäminen miesvoiman ja tarvikkeiden osalta ei ollut onnistunut. Irtautumisen aikana 

MNLA sai joitakin panttivankeja irtautuvista sotilaista.146 

 

Pääosa Malin armeijan joukoista pakeni Gaosta kuultuaan vallankaappauksesta pääkaupunki 

Bamakossa. Kumouksellisten hyökkäyksen ensimmäisessä vaiheessa tie armeijan entiseen tu-

kikohtaan otettiin haltuun kolmen ajoneuvon ja niiden mukana olleiden taistelijoiden toimesta. 

Seuraavassa vaiheessa koko Gao otettiin haltuun noin 400 ajoneuvojen ja aseistettujen kumouk-

sellisten toimesta. Tässä vaiheessa loput Malin armeijan joukoista pakenivat alueelta. Ainoas-

taan kansalliskaarti muodosti jonkinlaista vastarintaa, mutta pääasiassa Gao vallattiin käymättä 

taisteluita. MNLA täydensi varusteitaan Gaossa varastamalla moottoripyöriä ja ottamalla hal-

tuun kansalliskaartin sekä armeijan hylkäämiä aseita ja ajoneuvoja. 147 

                                                 
142 Harmon (2014), s. 176. 
143 Chauzal & van Damme (2015), s. 10. 
144 Morgan, Andy: The Causes of the Uprising in Northern Mali. Think Africa Press, 2012. [https://thinkafri-

capress.com/causes-uprising-northern-mali-tuareg/], luettu 14.1.2022. 
145 Harmon (2014), s. 176–177. Tessalitin strateginen merkitys oli vastakumouksellisille, Malin armeijan joukoille 

tärkeämpi kuin kumouksellisille, sillä vastakumoukselliset kykenivät käyttämään lentokenttiä henkilöstön ja ma-

teriaalin täydennyksiin. MNLA:lla ei ollut kykyä täydentää itseään ilmateitse.  
146 Reuters: Tuareg rebels take Mali garrison town. 2012. [https://www.reuters.com/article/ozatp-mali-rebellion-

tessalit-20120312-idAFJOE82B00G20120312], luettu 14.1.2022. 
147 Harmon (2014), s. 177. 
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MNLA valtasi Timbuktun käymättä varsinaisia taisteluita. Ennen MNLA:n hyökkäystä Tim-

buktuun Malin armeijan joukot olivat paenneet alueelta. Timbuktun ja Tessalitin alueelta 

MNLA:n taistelijat saivat haltuunsa armeijan hylkäämiä panssaroituja ajoneuvoja sekä ilmator-

junta-aseita. Valtausten aikana MNLA täydentyi myös taistelijoiden osalta. Pääosa Malin ar-

meijan pohjoisen joukoista oli etniseltä taustaltaan tuaregeja, jotka konfliktin aikana hylkäsivät 

hallinnon joukot ja siirtyivät MNLA:n riveihin. Osan haltuunsa saamasta kalustosta MNLA 

tuhosi, jottei armeija kykenisi käyttämään sitä tulevaisuudessa.148 

 

MNLA:n osalta konfliktin hyökkäyksellinen vaihe päättyi 6.4.2012 kumouksellisten saatua 

Pohjois-Malin suurimmat kaupungit hallintaansa. MNLA julisti ”Azawadin valtion”, eli noin 

Ranskan kokoisen alueen, itsenäiseksi. Julistaessaan itsenäisyyden MNLA kertoi kunnioitta-

vansa entisen Malin ja sitä ympäröivien maiden rajoja. MNLA julisti Pohjois-Malin alueelle 

tulitauon ja toivoi kansainväliseltä yhteisöltä Azawadin tunnustamista. MNLA:n itsenäisyyden 

julistamisen taustalla nähtiin kaksi tekijää: Julistuksella MNLA osoitti, että se on valtaa pitävä 

toimija Pohjois-Malin alueella sekä tulitauon ja itsenäisyyden julistamisella se pyrki välttämään 

ulkomailta tulevien joukkojen väliintulon Malin alueella. Itsenäisyyttä MNLA perusteli sanoen, 

että Bamakon vallankaappauksen jälkeen Malissa ei ole ollut toimivaa julkista valtaa tai halli-

tusta, joten MNLA kykenee armeijallaan turvaamaan oman alueensa turvallisuuden. 149 

 

MNLA:lla oli tässä tutkimuksessa käsiteltävistä toimijoista selkein konventionaalinen hyök-

käysvaihe. MNLA kykeni hyödyntämään paikallishallinnon heikkoutta Pohjois-Malin alueella 

sekä toteuttamaan nopeasti liikkuvaa, hyökkäyksellistä taktiikkaa, jossa se löi vastustajansa 

luomalla itselleen paikallisen ylivoiman. Tessalitissa toteutettu saarto, jonka avulla MNLA ky-

keni heikentämään vihollista ja eristämään sen ulkoisesta tuesta on hyvä esimerkki MNLA:n 

kyvystä käydä konventionaalista taistelua. 

 

                                                 
148 Harmon (2014), s. 177–178. 
149 BBC: Mali Tuareg rebels declare independence in the north. 2012. [https://www.bbc.com/news/world-africa-

17635437], luettu 26.1.2022 & France24: Tuareg rebels declare independence in north Mali. 2012. 

[https://www.france24.com/en/20120406-france-24-exclusive-tuareg-rebels-declare-independence-mlna-mali-

ansar-dine-azawad], luettu 26.1.2022. 
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Hyökkäyksen jatkuessa MNLA kykeni hyödyntämään sen saavuttamaa menestystä sekä onnis-

tuneiden hyökkäysten aiheuttamaa pelote vaikutusta Malin hallituksen joukoissa. Tästä esi-

merkkinä toimii Timbuktun valtaaminen ilman taistelua. Hyökkäyksillä MNLA kykeni valtaa-

maan maa-alueita ja ottamaan ne hallintaansa sekä täydentämään itseään materiaalisesti. On-

nistuneiden hyökkäysten myötä, MNLA kykeni myös kasvattamaan taistelijoidensa määrää 

Malin armeijasta MNLA:n riveihin siirtyneillä taistelijoilla.  

 

Huhtikuussa julistettu Azawadin alueen itsenäisyys päätti MNLA:n hyökkäyksellisen vaiheen. 

MNLA ei kyennyt pitämään saavuttamiaan alueita hallinnassaan kauaa, Ansar Dinen ja 

MUJAO:n kaapattua Pohjois-Malin hallintaansa MNLA.lta. Tämän perusteella voidaan pää-

tellä, että MNLA:n haasteet eivät olleet liikkuvan, hyökkäyksellisen taistelun suunnittelu ja to-

teuttaminen. Haasteet muodostuivat sen jälkeen, kun onnistuneilla hyökkäyksillä saavutettuja 

alueita olisi pitänyt hallita ja hallinnoida. 

 

4.4 Menestyksen hyödyntäminen 

 

Stephen Harmonin mukaan MNLA käytti menestystään kokonaisvaltaisesti hyödyksi konfliktin 

alkuvaiheessa. Alun menestyksekkäät hyökkäykset Menakaan ja Tessalitiin sekä Aguelhokissa 

suoritetut teloitukset johtivat Malin hallinnon joukkojen pakoon Pohjois-Malin alueella. Bama-

kossa suoritettu vallankaappaus laukaisi massapaon Malin armeijasta, joka kiihdytti entisestään 

MNLA:n hyökkäyksiä sekä niiden etenemistä Pohjois-Malissa.150 MNLA hyödynsi onnistu-

neesti sekasortoa, huonosti organisoituja hallinnon joukkoja ja otti niin kutsutun tyhjän tilan 

haltuunsa nopeasti ja onnistuneesti tilaisuuden tullen.  

 

Ranskalaisten suoritettua sotilaallisen väliintulonsa Maliin, MNLA tuki ranskalaisia taisteluissa 

islamistisia toimijoita vastaan. MNLA myös hyödynsi ranskalaisten saavuttamaa menestystä, 

ottamalla islamisteilta vapautuneita alueita omaan hallintaansa ranskalaisten jatkaessa omaa 

toimintaansa kohti pohjoista. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Kidalin kaupunki, jota MNLA 

hallitsi helmikuusta 2013 alkaen islamistien paettua ranskalaisten hyökkäyksen edestä. Rans-

kalaiset joukot jopa tukivat MNLA:n toimintaa Kidalissa pitäen Malin armeijan joukot pois 

kaupungista, jottei MNLA:n ja Malin armeijan joukkojen välille syntyisi etnisiä hyökkäyksiä, 

jotka voisivat levitä Pohjois-Malin alueelle. 151  

                                                 
150 Harmon (2014), s. 178. 
151 BBC: Mali army clashes with separatist MNLA rebels. 2013. [https://www.bbc.com/news/world-africa-

22783890], luettu 13.1.2022. 
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Malin hallitus käski MNLA:ta luovuttamaan Kidalin alueen hallinnan Malin armeijan joukoille 

ja MNLA:n laskemaan aseensa. MNLA kieltäytyi tästä sekä kertoi taistelevansa vastaan, jos 

Malin armeija yrittäisi hyökätä Kidaliin vallatakseen alueen. MNLA käytti Kidalia keinona 

käydä poliittista keskustelua hallinnon kanssa omien vaatimustensa suhteen. Malin hallinto 

puolestaan uhkasi MNLA:ta voimankäytöllä, jos se ei luovuttaisi Kidalia Malin armeijan hal-

tuun.152 

 

Kidalin tilanne päättyi kesäkuussa 2013 Malin hallituksen ja MNLA:n väliseen tulitaukosopi-

mukseen, jonka myötä Malin armeija sekä Malin hallinnon joukot saivat MNLA:lta luvan pa-

lata Kidaliin. Malin hallinnon kannalta sopimus oli kriittinen heinäkuussa 2013 järjestettävien 

presidentinvaalien onnistumiseksi. 153 Sopimus ei kuitenkaan riisunut MNLA:taa aseista ei-

vätkä tuaregit saaneet kaipaamaansa itsehallintoa. Tulitaukosopimuksessa sovittiin Malin alu-

eellisesta koskemattomuudesta sekä Malin hallituksen tunnustamisesta. Tuaregien johto tun-

nustettiin Malin hallituksen puolesta, ja tuaregit saivat äänioikeuden tulevissa vaaleissa. Malin 

hallituksen sekä kansainvälisen yhteisön näkökulmasta sopimus nähtiin ensimmäisenä aske-

leena Pohjois-Malin konfliktin ratkaisemiseksi. Sopimuksen jälkimainingeissa malilalaiset kui-

tenkin syyttivät MNLA:ta mustien malin kansalaisten raiskauksista ja sortamisesta konfliktin 

aikana, kun taas MNLA syytti Malin armeijan joukkoja etnisyyteen perustuvista hyökkäyksistä 

ja loukkauksista konfliktin aikana. 154  

 

Vaikka MNLA päästi hallituksen joukot Kidaliin, kaupunki pysyi osittain MNLA:n hallinnassa. 

Ranskalaiset joukot eivät nähneet MNLA:n riisumista aseista kriittisenä tekijän rauhan saavut-

tamiseksi, jonka myötä MNLA:ta ei riisuttu aseista tulitaukosopimuksessa. Tämä johtui pää-

sääntöisesti siitä, että malilaisten ja ranskalaisten tavoitteet olivat huomattavan erilaisia. Rans-

kalaisten puhuessa taistelusta terrorismia vastaan he tarkoittivat islamistisia järjestöjä, jotka 

harjoittivat huumekauppaa ja kidnappauksia. Malilaisten puhuessa taistelusta terrorismia vas-

taan MNLA rinnastettiin muihin tutkimuksessa käsiteltäviin kumouksellisiin toimijoihin.155  

 

                                                 
152 Reuters: Malian army approaches rebel-held northern town of Kidal. 2013. [https://www.reuters.com/arti-

cle/uk-mali-rebels-idUKBRE94B0BS20130512], luettu 13.1.2022. 
153Al Jazeera: Mali signs ceasefire deal with Tuareg rebels. 2013. [https://www.al-

jazeera.com/news/2013/6/18/mali-signs-ceasefire-deal-with-tuareg-rebels], luettu 14.1.2022. 
154 Hirsch, Afua: Mali signs controversial ceasefire deal with Tuareg separatist insurgents.The Guardian, 2013. 

[https://www.theguardian.com/world/2013/jun/19/mali-peace-deal-tuareg-insurgents-aid], luettu 14.1.2022. 
155 Harmon (2014), s. 224. 



58 

MNLA kykeni konfliktin alkuvaiheessa hyödyntämään taistelukentällä hyökkäyksen avulla 

saavuttamaansa menestystä. Konfliktin pitkittyessä MNLA haki uuden suunnan toiminnalleen. 

Se pyrki ja pääsi neuvotteluyhteyteen sekä ranskalaisten että Malin hallituksen kanssa. MNLA 

hyödynsi ranskalaisilta saamaansa vipuvartta neuvotteluissa Malin hallituksen kanssa. Kuten 

aiemmin on esille tuotu, ranskalaiset suhtautuivan MNLA:han eri tavalla kuin Malin hallitus. 

MNLA kykeni tarjoamaan ranskalaisille lisäjoukkoja hyökkäykseen, paikallistuntemusta sekä 

omassa hyökkäysvaiheessaan todentamaa kykyään taistella Pohjois-Malin maastossa. MNLA 

liittoutui konfliktin vahvimman sotilaallisen toimijan, ranskalaisten johtaman liittouman 

kanssa. Se hyödynsi ranskalaisten saavuttamaa menestystä taisteluissa ja otti alueita jopa omaan 

hallintaansa sen jälkeen, kun ranskalaiset olivat jatkaneet hyökkäystään pidemmälle pohjoi-

seen. Ranskalaisten avulla haltuunsa saamien alueiden tuottamalla vipuvarrella MNLA kykeni 

neuvottelemaan Malin hallituksen kanssa omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

 

MNLA:n voidaan siis nähdä tutkimuksen viitekehyksessä onnistuneesti hyödyntäneen sekä 

omaa että ranskalaisten menestystä taistelukentällä. MNLA kykeni onnistuneesti muokkaa-

maan omaa toimintaansa, toimintatapojaan ja käyttöperiaatteitaan omien tavoitteidensa saavut-

tamiseksi. Se kykeni myös hakemaan jonkinlaista kompromissia alkuperäisten tavoitteidensa 

ja Malin hallituksen linjan väliltä. 
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5 TERRORISMI OSANA KUMOUKSELLISUUTTA - MOVEMENT 

FOR ONENESS AND JIHAD IN WEST AFRICA (MUJAO) 
 

Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO) on loppuvuodesta 2011 perustettu, 

AQIM:sta irtaututunut kumouksellinen toimija. Nimessä esiintyvät termit oneness eli ykseys ja 

jihad eli pyhä sota kuvaavat MUJAO:ta, sen toimintaa ja toiminnan tavoitteita.  Ykseydellä 

tarkoitetaan islaminuskossa ainoan, jumalalaisen ja yliluonnollisen uniikin jumalan olemassa-

olon tunnustamista. Kumouksellisen toimijan, joka käyttää nimessään termiä oneness tai arabi-

aksi tawhid liitetään usein äärimmäisiin salafisti ideologiaan uskoviin toimijoihin. Termi jihad, 

pyhä sota, taas osoittaa toimijan olevan valmis käyttämään väkivaltaa tavoitteidensa saavutta-

miseksi. 156  

 

MUJAO:n toiminta ja sen rahoitus tulivat alun perin kidnappauksista perittävistä lunnaista sekä 

huumekaupasta uskonnollisuuden toimiessa tietynlaisena kulissina toiminnan oikeutta-

miseksi.157 MUJAO:n laajentuessa sen jäsenpohja muodostui pohjoismalilaisista, nigerialai-

sista, algerialaisista, burkina fasolaisista sekä mauritanialaisista. Vaikka MUJAO toimi Malin 

alueella, pääosa sen jäsenistä tuli Malin ulkopuolelta. Konfliktin alkaessa MUJAO toimi yh-

teistyössä MNLA:n kanssa, mutta konfliktin edetessä yhteistyö päättyi ja MUJAO mm. ajoi 

MNLA:n pois Gaon kaupungista ottaen alueen omaan hallintaansa.158 

 

MUJAO:n tavoitteena oli koko Malin muuttaminen islamilaiseksi valtioksi, joka poikkesi 

MNLA:n ja Ansar Dinen tavoitteista, jotka puolestaan kohdentuivat Pohjois-Malin ”Azawadin” 

alueeseen. MUJAO:n tulkinta shariasta oli vanhoillinen ja sen johdolla sen hallitsemilla alueilla 

suoritettiin mm. varkauksista kiinni jääneiden raajojen amputointeja, ihmisten ruoskintaa sekä 

asetettiin laajoja yleisen elämän rajoituksia. 159 

 

                                                 
156 Harmon (2014), s. 180–181. 
157 Lacher, Wolfram: Organized Crime and Conlflict in the Sahel-Sahara Region, Perilous Desert – Insecurity in 

the Sahara. Wehrey, Frederic & Boukhars, Anouar (edit.) Carnegie Endowment for international Peace, Washing-

ton, 2013, s. 76. 
158 Harmon (2014), s. 181–184. 
159 Ibid. s. 197. 
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Ranskalaisten interviontion aikana, syksyllä 2013, MUJAO:n jäljelle jääneet osat yhdistyivät 

entisen AQIM johtajan Mokhtar Belmokhtarin johtamien joukkojen kanssa muodostaen toimi-

jan nimeltä al-Mourabitoun, jonka tavoitteena oli jatkaa toimintaa Ranskaa ja ranskalaisten toi-

mintaa vastaan Afrikassa.160 

 

5.1 Väistäminen 

 

Ranskalaisten johtamat joukot saivat hyökkäyksellään haltuunsa aiemmin MUJAO:n hallin-

nassa olleet Gaon ja Timbuktun kaupungit tammikuun 2013 lopussa. Vastakumoukselliset sai-

vat Gaon haltuunsa 28.1.2013, kohdaten ainoastaan vähäistä vastarintaa MUJAO:n jäljellä ol-

leista taistelijoista. Timbuktu oli ranskalaisten hallinnassa 30.1.2013. Timbuktun alueella vas-

takumoukselliset eivät kohdanneet vastarintaa, MUJAO:n joukot olivat väistäneet hyökkäyksen 

edestä. Hyökkäystä edelsivät ilmaiskut, joissa MUJAO:n taistelijat kokivat tappioita Gaon alu-

eella.161 

 

MUJAO:kin väisti ranskalaisten hyökkäyksen edestä kuten Ansar Dine. MUJAO:lla ei ollut 

kykyä haastaa itseään teknisesti ylivoimaista, ilmatukea hyödyntävää vastakumouksellisten 

joukkoa.  MUJAO:n taktiikka ja sen taktiset käyttöperiaatteet kokivat kuitenkin muodonmuu-

toksen väistämisen yhteydessä. Sen sijaan, että se olisi piiloutunut ja vältellyt taisteluita, se 

aloitti terroristisen kampanjan itsemurhapommituksineen vastakumouksellisia vastaan. 

 

MUJAO:n käyttämiä terroristisia keinoja esitellään kappaleessa. 5.2. MUJAO:n toiminnassa ja 

käyttöperiaatteissa on kuitenkin selkeästi havaittavissa muutos helmikuusta 2013 eteenpäin. 

Reilun viikon kuluttua siitä, kun vastakumoukselliset joukot olivat saaneet MUJAO:n entiset 

alueet hallintaansa, se aloitti iskut vastakumouksellisia vastaan. MUJAO aloitti siis väistämisen 

jälkeen nopealla aikataululla vaikuttamisen omaan vastustajaansa.  

 

MUJAO ei kyennyt haastamaan itseään vahvempaa vihollistaan avoimessa maastossa tai puo-

lustustaistelussa, mutta se kykeni ja käytti terrorismia vastakumouksellisten hidastamiseksi ja 

kuluttamiseksi. Tämä on huomionarvoista verrattaessa MUJAO:ta muihin tässä tutkimuksessa 

käsiteltäviin toimijoihin. 

                                                 
160 Harmon (2014), s. 224–225 & Walther, Oliver J & Leuprecht, Christian: Mapping and Deterring Violent Ex-

tremist Networks in North-West Afrika. Department of Border Region Studies, University of Southern Danmark, 

Sondenborg, 2015, s 10–11. Huolimatta yhdistymisestä, MUJAO jatkoi kuitenkin myös iskuja MUJAO:n nimen 

alla, ei ainoastaan al-Mourabitoun nimessä.  
161 Harmon (2014), s. 210–211 & Hansen (2019), s. 79. 
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5.2 Terrorismi 

 

MUJAO:n tiedottaja Oumal Ould Hamaha uhkasi syksyllä 2012 lehdistön välityksellä Ranskan 

presidentti Francois Hollandea terrorismin käyttämisellä ranskalaisia vastaan.  MUJAO:lla oli 

panttivankina kuusi ranskan kansalaista islamistien kaapattua vallan Pohjois-Malin alueella. 

Osana uhkailua MUJAO julkaisi kuvia kuolleista ranskalaisista, joilla viitattiin vankeina ole-

viin panttivankeihin. Hamahan mukaan Hollanden ”ei ole mahdollista laskea tulevaisuudessa 

ulkomailla asuvien ranskalaisten ruumiiden määrää Länsi-Afrikassa ja muualla”. Tämä johti 

ranskalaisten ja muiden länsimaiden huoleen terroriteoista, jotka tulisivat kohdistumaan mm. 

niiden lähetystöihin Länsi-Afrikassa.162  

 

Vuonna 2012 MUJAO kidnappasi Malin alueella yhteensä ainakin kahdeksan ulkomaalaista 

rahoittaakseen toimintaansa. Huhtikuussa 2012 Gaossa, Pohjois-Malissa MUJAO kidnappasi 

seitsemän Algerian konsulaatin työntekijää ja joulukuussa yhden portugalilaissyntyisen rans-

kan kansalaisen.163 MUJAO käytti toiminnassaan kidnappauksia yhtenä keinona toiminnan ra-

hoittamiseksi. Kidnappaukset tulkitaan tämän tutkimuksen viitekehyksessä terrorismin alla ole-

vaksi taktiseksi keinoksi toiminnan mahdollistamiseksi. Verrattuna MNLA:han sekä Ansar Di-

neen MUJAO oli ainoa tutkimuksessa käsiteltävä kumouksellinen toimija, joka hyödynsi kid-

nappauksia toiminnassaan.  

 

Elokuussa 2012 MUJAO hyökkäsi radioasemalle Gaossa ja pahoinpiteli toimittaja Malick Ali 

Maigan. MNLA oli aiemmin samana vuonna kaapannut ja pahoinpidellyt Maigan, jotta tämä 

uutisoisi positiivisemmin Azawadin alueesta. Islamistien kaapattua vallan Gaossa, Maiga ra-

portoi tapahtumasta jossa paikalliset olivat protestoineet MUJAO:n varkaudesta epäillylle an-

tamaa rangaistusta vastaan ja estäneet rangaistuksen täytäntöönpanon. MUJAO oli käskenyt 

rangaistukseksi miehelle tämän käden leikkaamisen irti. MUJAO:n taistelijat hyökkäsivät stu-

diolle lähetyksen ollessa vielä käynnissä ja veivät Maigan studiosta. Maiga pahoinpideltiin hak-

kaamalla kiväärinperillä ja jätettiin tajuttomana Gaon sairaalan edustalle kahta tuntia myöhem-

min.164 

                                                 
162 Solomon (2015), s. 76. 
163 Echeverria Jesu, Carlos: Kidnapping as a terrorist instrument of AQIM and the MUJAO. Paix et Securite In-

ternationales – Journal of International Law and international Relations, Cadiz, 2013, s. 163 & France24: French 

citizen kidnapped in western Mali. 2012. [https://www.france24.com/en/20121121-french-citizen-kidnapped-

mali-mauritania-], luettu 22.1.2022 & Lacher (2013), s. 76-77.  
164 Reporters without Borders: Confrontation in northern city between jihadists and last journalists. 2012. 

[https://rsf.org/en/news/confrontation-northern-city-between-jihadists-and-last-journalists], luettu 3.2.2022 & 

Commitee to Protect Journalists: In Mali, Islamic militants beat journalist, close radio station. 2012. 

[https://cpj.org/2012/08/in-mali-islamic-militants-beat-journalist-close-ra/], luettu 3.2.2022.  
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Hallitessaan Gaoa MUJAO käytti sharia-lakia sekä sen myötä ankaria rangaistuksia pitääkseen 

paikalliset hallinnassaan. Rangaistusten tavoitteena oli radikaalin islamin tulkinnan juurrutta-

minen alueelle. MUJAO:n ruoski ihmisiä tupakoinnista, naisia hakattiin säädyttömyydestä ja 

varkaille suoritettiin amputaatioita. MUJAO:lla oli liikkuvia katupartioita, jotka pidättivät 

epäiltyjä rikollisia. Pidätetyillä ei ollut perustuslaillisia oikeuksia, eikä mahdollisuuksia käyttää 

asianajajaa.165 Käytetyt keinot voidaan tulkita tämän tutkimuksen viitekehyksessä terroris-

miksi, keinoksi pitää paikalliset tottelevaisina MUJAO:ta kohtaan pelon avulla. 

 

Helmikuussa 2013 MUJAO aloitti ensimmäiset terrori-iskunsa ranskalaisten joukkoja vastaan 

Malin maaperällä. Itsemurhaliivillä varustautunut MUJAO:n taistelija hyökkäsi ranskalaisten 

ja Malin armeijan ylläpitämällä tarkastuspisteelle Gaossa 8.2.2013 Tämä isku toimi ensimmäi-

senä varoituksena ranskalaisille siitä, millaiseksi MUJAO:n vastarinta tulisi konfliktin edetessä 

muodostumaan. 166  

 

Ensimmäisessä iskussa taistelija ajoi tarkastuspisteelle moottoripyörällä ja räjäytti päälleen 

puetun räjähdevyön haavoittaen yhtä sotilasta. Moottoripyörään oli sidottu myös isompi rä-

jähde, jota taistelija ei kyennyt räjäyttämään. Seuraavana päivänä samalla pisteelle yritettiin 

suorittaa vastaavanlaista iskua, mutta kumouksellinen taistelija ammuttiin ennen kuin hän pääsi 

tappavalle etäisyydellä tarkastuspisteestä. Samana päivänä Malin armeija vangitsi kaksi Gaoon 

räjähteiden kanssa pyrkinyttä miestä. MUJAO otti iskuista vastuun todeten iskujen olleen suun-

nattu Malin armeijan sotilaita vastaan, jotka olivat valinneet puolensa vääräuskoisten puolella 

taisteluissaan Islamia vastaan. 167  

 

                                                 
165 Harmon (2014), s. 193, Hilsum, Lindsey: Inside Gao where Arab jihadis took bloody sharia retribution on 

Mali´s black Africans. The Guardian, 2013. [https://www.theguardian.com/world/2013/feb/02/mali-jihadis-sha-

ria-black-africans], luettu 18.2.2022 & The France 24 Observers: “Islamic extremists in Gao broadcast amputa-

tions”. 2013. [https://observers.france24.com/en/mali-mujao-gao-jihad-sharia-islamic-extremist-amputation-

thief-crime], luettu 18.2.2022. 
166 Hansen (2019), s. 79. 
167 BBC: Mali Conflict: “First suicide bombing” in Gao. 2013. [https://www.bbc.com/news/world-africa-

21381379], luettu 5.1.2022 & France24: Second suicide bomber strikes in Gao. 2013. 

[https://www.france24.com/en/20130210-mali-suicide-bomber-france-islamists-gao], luettu 5.1.2022 & Al 

Jazeera: Mali troops foil suicide attack near Gao. 2013. [https://www.aljazeera.com/news/2013/2/9/mali-troops-

foil-suicide-attack-near-gao], luettu 5.1.2022. 
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Maaliskuussa 2013 MUJAO teki ensimmäisen itsemurhaiskunsa Timbuktun alueella. Ajoneu-

voon sijoitettu räjähde räjäytettiin Malin armeijan tarkastuspisteellä Timbuktun lentokentän lä-

heisyydessä. MUJAO:n taistelija ajoi tarkastuspisteelle ja räjäytti ajoneuvon tappaen yhden 

Malin armeijan sotilaan. Lähellä sijainneen ranskalaisten tarkastuspisteen henkilöstö ei kokenut 

tappioita. Räjähdystä seurasi aseellinen hyökkäys kohti lentokenttää, jonka Malin ja Ranskan 

armeijan joukot löivät aiheuttaen kumouksellisille noin kymmenen miehen tappiot.168 

 

Toukokuussa 2013 MUJAO toteutti itsemurhaiskuja sekä Menakassa että Timbuktun alueella 

sijaitsevassa Gossin kaupungissa. Molemmat iskut oli suunnattu sotilaskohteisiin Menakassa 

varuskuntaan ja Gossissa armeijan tarkastuspisteelle.169 Menakan iskussa isku suoritettiin ajo-

neuvoon sijoitetulla räjähteellä, kun taas Gossin iskussa neljä taistelijaa oli varustautunut itse-

murhaliivillä. Menakan iskussa ainoat tappiot tulivat hyökkääjälle, jota vastaan avattiin tuli en-

nen taistelijan pääsyä tappavalle etäisyydelle. Gossin iskussa kaksi sotilasta haavoittui sekä 

kaikki itsemurhaiskuihin osallistuneet hyökkääjät kuolivat.170 

 

Edellä mainitut esimerkit MUJAO:n terroristisesta toiminnasta on kyetty lähteiden valossa var-

mistamaan MUJAO:n suorittamaksi tai MUJAO on itse julkisesti ottanut vastuun iskuista. Näi-

den varmistettujen esimerkkien ulkopuolella tapahtui useita samankaltaisia iskuja, joista 

MUJAO:ta epäiltiin käsitellyllä ajanjaksolla, mutta joista järjestö ei ottanut vastuuta tai sen 

vastuuta iskusta ei ole kyetty luetettavista todistamaan. Nämä edellä esiintuodut tapahtumat 

kuitenkin luovat tutkimuksen puitteissa riittävän laajan kuvan MUJAO:n toimintatavoista. 

 

                                                 
168 Global Terrorism Database: GTD ID 201303200011. [https://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSum-

mary.aspx?gtdid=201303200011], luettu 3.2.2022 & BBC: Mali Solder killed in Timbuktu suicide bomb attack. 

2013. [https://www.bbc.com/news/world-africa-21875891], luettu 3.2.2022. 
169 Global Terrorism Database: GTD ID 201305100003. [https://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSum-

mary.aspx?gtdid=201305100003], luettu 22.2.2022 & Global Terrorism Database: GTD ID 201305100004. 

[https://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSummary.aspx?gtdid=201305100004], luettu 22.2.2022 
170 Diallo, Tiemoko: Five suicide bombers dead in failed attacks in Mali. Reuters, 2013. [https://www.reu-

ters.com/article/us-mali-attack/five-suicide-bombers-dead-in-failed-attacks-in-northern-mali-

idUSBRE9490RM20130510], luettu 22.2.2022 & The San Diego Tribune: Jihadist group claims Mali suicide 

attacks. 2013. [https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-jihadist-group-claims-mali-suicide-attacks-

2013may11-story.html], luettu 22.2.2022. 
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Tässä tutkimuksessa käsiteltävistä kolmesta toimijasta MUJAO hyödynsi terrorismia selkeästi 

eniten osana omien tavoitteidensa saavuttamista tutkimuksessa käsiteltävänä ajanjaksona. 

MUJAO käytti uhkailua, kidnappauksia ja paikallisten äärimmäisiä rangaistuksia keinona saa-

vuttamaan tavoitteensa. MUJAO erottuu MNLA:sta ja Ansar Dinestä selkeästi taktiikan muu-

toksessa ranskalaisten intervention jälkeen. MUJAO otti ainoana käsiteltävistä toimijoista käyt-

töönsä terrorismin sisältäen itsemurhaiskut, joita se käytti alueella toimivia vastakumouksellisia 

toimijoita vastaan.   

 

5.3 Hyökkäys 

 

Kesäkuussa 2012 MUJAO aloitti toimenpiteet MNLA:n häätämiseksi Gaon alueelta. 

MUJAO:n saapuessa kaupunkiin se antoi MNLA:lle vaatimuksia liittyen esimerkiksi paikallis-

ten kohteluun, joka johti taisteluluihin MNLA:n ja MUJAO:n välillä. Taisteluissa MUJAO löi 

MNLA:n joukot pois Gaon alueelta. Gaon alue oli MUJAO:n hallussa 27.6.2012 171 

 

MNLA koki Gaon taisteluissa raskaita tappioita. MUJAO haavoitti taisteluiden aikana myös 

MNLA:n johtaja Bilal Ag Cherifiä, joka evakuoitiin taisteluiden jälkeen Burkina Fasoon. Isla-

mistien mukaan MUJAO haavoitti myös muita MNLA:n korkeita johtajia sekä sai MNLA:n 

taistelijoille aikaan suuria tappioita, jonka jälkeen taistelijat ajettiin ulos Gaon alueelta. MNLA 

evakuoi taisteluiden jälkeen haavoittuneita taistelijoitaan rajan yli Algeriaan saamaan hoitoa.172 

 

Gaon taistelut ja niiden lopputulos olivat merkittävä tekijä MNLA:n häätämisestä Pohjois-Ma-

lin suurimmista asutuskeskuksista ja islamistien ottaessa Pohjois-Malin haltuunsa. Kun 

MUJAO oli lyönyt MNLA:n pois Gaon alueelta, Ansar Dine otti Timbuktun ja Kidalin alueet 

haltuunsa käytännössä ilman taisteluita MNLA:n väistäessä alueelta. 

 

                                                 
171 Harmon (2014), s. 182–183 & Hansen (2019), s. 76. 
172 Diallo, Tiemoko & Diarra, Adama: Islamists declare full control of Mali´s north. Reuters, 2012. 

[https://www.reuters.com/article/us-mali-crisis-idUSBRE85R15720120628], luettu 15.2.2022 & France24: Ansar 

Dine Islamists oust Tuareg rebels from Timbuktu. 2012. [https://www.france24.com/en/20120629-ansar-dine-is-

lamists-oust-tuareg-rebels-timbuktu-mnla-mali-unrest], luettu 15.2.2022. 
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Kesän ja syksyn 2012 seesteisen vaiheen jälkeen, marraskuussa 2012 MUJAO aloitti toimen-

piteet aiemman liittolaisensa, Ansar Dinen, lyömiseksi pois Timbuktun alueelta.  Alue oli ollut 

Ansar Dinen hallinnassa kesästä lähtien. Taisteluissa MUJAO löi Ansar Dinen pois Timbuktun 

alueelta. Timbuktu oli MUJAO:n hallussa 10. marraskuuta 2012. Taisteluiden jälkeen Ansar 

Dine kutsui MUJAO:n taistelijoita joukoksi ulkomaalaisia ja halusi katkaista kaikki välit jär-

jestöön ennakoiden ulkomailta tulevaa väliintuloa. MUJAO:n voiton myötä Ansar Dine myös 

kertoi mahdollisuuksista luopua sen vaatimuksista sharia lakia noudattavan valtion perusta-

miseksi.173  

 

Timbuktun valtaamisen jälkeen MUJAO jatkoi toimintaansa hyökkäämällä Menakan kaupun-

kiin. Menaka sijaitsee Gaosta itään lähellä Nigerin rajaa. Kesällä lyöty, mutta loppu syksystä 

2012 jälleen aktivoitunut MNLA oli kerännyt voimiaan ja Menakan alueella saavuttanut jalan-

sijaa myös paikallisten keskuudessa.174 MUJAO hyökkäsi Menakaan ja löi MNLA:n pois kau-

pungin alueelta. MUJAO sai Menakan haltuunsa 20.11.2012. MUJAO:n hyökkäyksen tavoit-

teena oli tuaregien sotilaallisen johtajan Mohamed Najimin löytäminen sekä eliminoiminen. 

MNLA:n tiedottajan mukaan sen joukot väistivät taisteluiden jälkeen muutaman kilometrin 

päähän kaupungista.175 

 

MUJAO:n toiminnan kannalta merkittävimmät hyökkäykselliset toimet käsiteltävällä ajanjak-

solla ovat MNLA:n lyöminen Gaon alueelta kesällä 2012, sekä sen oman vaikutusvallan levit-

täminen Pohjois-Malin alueella hyökkäyksillä Ansar Dineä vastaan Timbuktussa sekä 

MNLA:ta vastaan Menakassa. MUJAO:n osalta hyökkäyksellinen oman vaikutusvallan levit-

täminen päättyi tammikuussa 2013 ranskalaisten suorittamaan interventioon.  

 

Verrattaessa MNLA:han, joka johti konfliktin alkuvaiheessa hyökkäyksellisen vaiheen Poh-

jois-Malin valtaamiseksi sekä Ansar Dinen hyökkäysvaiheeseen kohti etelää, MUJAO:lla ei ole 

yhtä selkeää hyökkäyksellistä roolia käsiteltävällä ajanjaksolla. MUJAO kuitenkin todisti 

Gaon, Timbuktun ja Menakan taisteluissa, että myös se kykenee hyödyntämään hyökkäystä 

osana taktisia käyttöperiaatteitaan. 

 

                                                 
173 Harmon (2014), s. 203. 
174 Hansen (2019), s. 76. 
175 San Antonio Express-News: Mali: Tuareg fighters lose their last base in north. 2012. [https://www.express-

news.com/news/local/amp/Mali-Tuareg-fighters-lose-their-last-base-in-4055081.php], luettu 15.2.2022 & Daily 

News Egypt: Islamists drive Tuareg rebels from north Mali town. 2012. [https://dailynew-

segypt.com/2012/11/19/islamists-drive-tuareg-rebels-from-north-mali-town-sources/], luettu 15.2.2022. 
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5.4 Menestyksen hyödyntäminen 

 

Saatuaan Gaon alueen hallintaansa, MUJAO kuten Ansar Dinekin alkoi levittää vaikutusval-

taansa alueella. Alkuvaiheessa MUJAO saavutti kansan suosiota ja tukea Gaossa, koska paikal-

lisille sen toiminta näytti kurinalaiselta ja järjestelmälliseltä toisinkuin MNLA:n toimet alu-

eella. MUJAO kykeni myös tuomaan paikallisille avustuspaketteja, kuten ruokaa ja polttoai-

neitta päivittäisen elämän helpottamiseksi. MUJAO:n vallan alkuvaiheessa myös sharian tul-

kinta oli vapaamielisempää. Paikalliset olivat tyytyväisiä MUJAO:n kyvystä estää ja vähentää 

rikollisuutta Gaon alueella. Ansar Dinen tavoin MUJAO kykeni rahoittamaan toimintaansa ke-

räämällä veroja paikallisilta.176 

 

MUJAO saavutti ihmisten suosiota palkkaamalla ihmisiä riveihinsä. Osa taistelijoista liittyi 

MUJAO:n riveihin aatteellisista syistä, osa rahan takia. MUJAO kykeni tarjoamaan taistelijoille 

kuukausipalkan sekä majoituksen hallituksen entisten työntekijöiden asunnoissa. MUJAO rek-

rytoi taistelijoita itselleen paikallisten lisäksi ulkomailta. Toimintansa jatkoa ajatellen MUJAO 

myös perusti Gaon alueelle koraanikouluja, joiden oppilaille se maksoi palkkaa. Koraanikoulut 

olivat ainoita kouluja, jotka saivat jatkaa toimintaansa normaalisti alueella. Yksityiset koulut 

suljettiin ja julkisten koulujen toimintaa rajoitettiin.177 

 

Merkittävä tekijä MUJAO:n vallan ja toiminnan jatkuvuuden kannalta oli MUJAO:n kyky pe-

rustaa tukikohtia Gaon ulkopuolelle, jossa se koulutti ja rekrytoi joukkoja.178 Tukikohtien pe-

rustaminen Gaon ulkopuolelle herätti huolta myös Malin ulkopuolella, tukikohtien houkutel-

lessa myös ulkomaisia taistelijoita koulutukseen Malin alueelle. MUJAO:n omien taistelijoiden 

lisäksi tukikohdassa koulutettiin mm. noin 100 nigerialaisen Boko Haramin taistelijaa. Tästä 

johtuen esimerkiksi Nigerian presidentti Goodluck Jonathan vaati neuvotteluita Malin alueen 

vakauttamiseksi sekä uhkasi sotilaallisella väliintulolla, jos neuvottelut eivät tuottaisi tulosta.179 

MUJAO koulutti tukikohdissaan myös koraanikoulujen oppilaista lapsisotilaita taistelijoiksi ri-

veihinsä.180 Malista oli ulkovaltojen silmissä muodostumassa ”safe heaven” terrorismille. 

                                                 
176 Harmon (2014), s. 184, 191–192 & Hansen (2019), s. 78. 
177 Harmon (2014), s. 192. 
178 Hansen (2019), s. 78. Tukikohtien perustaminen Maliin on MUJAO:ta tarkasteltaessa merkittävä ero Ansar 

Dineen ja MNLA:han. Niiden toiminnassa ei ole viitteitä selkeistä koulutustukikohdista Malissa. Maon teoriaan 

peilaten tukikohdat ovat tärkeä osa pitkällisen kumouksellisen sodan toteuttamiseksi. Tukikohdat mahdollistavat 

levon ja harjoittelun, sekä joukkojen rotatoinnin alueella. 
179 179 Solomon (2015), s. 75–76 & Vanguard: Force inevitable if Mali talks fails says Jonathan. 2012. 

[https://www.vanguardngr.com/2012/08/force-inevitable-if-mali-talks-fail-says-jonathan/], luettu 17.2.2022. 
180 Harmon (2014), s. 192. 
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MUJAO:n alkuvaiheessa saavuttama paikallisten suosio kääntyi kuitenkin laskuun sen kiristä-

essä tulkintaansa sharia-laista ja alkaessa käyttää paikallisten rankaisemiksi esimerkiksi ampu-

taatioita ja rajoittaessa paikallisten päivittäistä elämää sekä toimintaa. Tämä johti väestön ja-

kautumiseen Gaon alueella sekä siihen, että osa väestöstä pakeni kokonaan Gaon alueelta.181 

 

MUJAO kykeni hyödyntämään ulkoisen tuen avulla saavutettua vahvistumistaan lyömällä 

MNLA:n Gaon alueelta. MUJAO kykeni hallitsemillaan alueilla luomaan alueille hallinnon, 

sekä rekrytoimiaan lisää taistelijoita riveihinsä. MUJAO:n vaikutusvallan leviämisen suhteen 

huomattava seikka on sen taloudellinen vahvuus. MUJAO kykeni maksamaan palkkaa taisteli-

joille sekä rekrytoimaan jäseniä riveihinsä myös Malin ulkopuolelta. 

 

Edellä mainituista tekijöistä huolimatta MUJAO ei kyennyt saavuttamaan kansan tukea. Vaikka 

MUJAO sai tukea toiminnalleen hallinta jaksonsa alussa, sen kiristettyä tulkintaansa sharia-

laista, kansa kääntyi sitä vastaan. Pääosa maltilliseen islamin tulkintaan tottuneista malilaisista 

ei ymmärtänyt eikä hyväksynyt paikallisten äärimmäisiä rangaistuksia uskonnon varjolla. 

MUJAO:ta ja sen suosiota tarkasteltaessa on myös otettava huomioon, että pääosa sen jäsenis-

töstä ei koostunut malilaisista. Verrattuna MNLA:han ja Ansar Dineen, MUJAO olikin ainoa 

puhtaasti ulkopuolinen, ulkomaalainen toimija Malissa. Myös tällä saattoi olla vaikutusta ku-

moukselliselle kansan tuen saavuttamiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Harmon (2013). s. 184, 192–193. Katso luku 5.2, MUJAO:n keinoista väestön hallitsemiseksi.  
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6 MONIPUOLISTA KUMOUKSELLISUUTTA - ANSAR DINE  
 

Ansar Dinen, ”uskon puolustajien” perustajana ja johtajana pidetään tuaregitaustaista, tuare-

gikapinoihin jo 1990- luvulla osallistunutta sekä tuaregien puolesta Malin hallinnon kanssa 

neuvotellutta Iyad ag Ghalia. Ansar Dine on perustettu tammikuussa 2012. Ag Ghali pyrki nou-

semaan MNLA:n johtajaksi sekä tuaregiheimo ifoghasien ”amenokaliksi” eli ylimmäksi johta-

jaksi. Kun hänen asemaansa ifoghaseissa ei tunnustettu eikä ag Gali noussut MNLA:n johtoon, 

hän perusti oman toimijansa, Ansar Dinen. Konfliktin alkuvaiheessa Ansar Dine jäi MNLA:ta 

pienemmäksi toimijaksi, mutta kasvoi konfliktin edetessä saadessaan logistista tukea AQIM:lta 

sekä rekrytoituaan MNLA:n jäseniä omiin riveihinsä maksamalla taistelijoille. Ansar Dine oli 

konfliktin ajan läheinen toimija AQIM:in kanssa ja joidenkin lähteiden mukaan se sai suoria 

tehtäviä AQIM:lta. 182  

 

AQIM halusi hyökkäysvaiheessa Ansar Dinen ottavan myös kunnian onnistumisista, jotta sen 

rooli taustavaikuttajana ei olisi niin näkyvä Malin ulkopuolelle.183 AQIM:in ja Ansar Dinen 

johtajan ag Ghalin välistä yhteyttä varmentaa YK:n julkaisema tieto, jonka mukaan ag Ghali 

vastaanotti 400 000 euron siirron AQIM:n johtoportaalta taisteluidensa tukemiseksi.184 

 

Vaikkakin Ansar Dine oli tuaregitaustainen, se ei jakanut MNLA:n ajatusta itsenäisen tuare-

givaltion perustamisesta Pohjois-Malin alueelle. Pääosa Ansar Dinen jäsenistä koostui Malin 

alueen tuaregeista, mutta konfliktin edetessä toimija laajensi jäsenpohjaansa myös Malin lähi-

alueelta saapuneista taistelijoista. Ansar Dinen tavoitteena oli taistella sharia lain puolesta sekä 

sharialakia noudattavan valtion perustamiseksi Azawadin alueelle. Ansar Dine teki konfliktin 

alussa yhteistyötä lähes kaikkien konfliktin osapuolien kanssa, mukaan lukien MNLA:n, 

AQIM:in sekä MUJAO:n. Haltuun otetuilla alueilla Ansar Dinen toiminta erosi perustavanlaa-

tuisesti mm. MNLA:sta. Ansar Dine muodosti paikallishallintoja alueille ja otti vastuulleen 

yleisen järjestyksen ylläpitämisen sekä perusti sharia tuomioistuimia. Yhtenä Ansar Dinen vah-

vuuksista toimi sen vahva taloudellinen tilanne, jota se kykeni hyödyntämään konfliktin pitkit-

tyessä.185 

 

                                                 
182 Harmon (2014), s. 179–180.  
183 Solomon (2015), s. 74. 
184Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto: Ansar Eddine. [https://www.un.org/securitycouncil/sancti-

ons/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/ansar-eddine], luettu 12.1.2022. 
185 Hansen (2019), s. 74–75.  
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6.1 Väistäminen 

 

Tammikuussa 2013 Ranska aloitti väliintulonsa Malissa. Ranskalaisilla oli käytössään noin 

4500 miehen hyvin koulutettu, mekanisoitu osasto, joka käyttöperiaatteiltaan sopi kumouksel-

listen kohtaamiseen avoimessa taistelussa. Hyökkäys aiheutti Ansar Dinen irtautumisen taiste-

luista. Ansar Dinen taktiikaksi hyökkäyksen edetessä muodostui taisteluiden välttäminen sekä 

irtautuminen tappioita välttäen. Kumouksellisten onnistuivatkin irtautumaan taisteluista orga-

nisoidusti.186 

 

Paikallisten kuvauksen mukaan kumoukselliset onnistuivat piiloutumaan vastakumouksellisten 

hyökkäyksen edestä. Kumoukselliset väistivät erämaahan ja välttelivät asutuskeskuksia. Asu-

tuskeskuksissa liikkuessaan kumoukselliset eivät kulkeneet jalan vaan piilossa kuorma-autojen 

lavalla. Hyökkäyksen ensi vaiheessa ranskalaisten ainoat tappiot muodostuivatkin ainoastaan 

ilmajoukoille, joilla ranskalaiset tukivat etenemistään. Maataisteluissa vastakumoukselliset ei-

vät kokeneet tappiota. 187 

 

Helmikuun 2012 loppuun mennessä ranskalaiset olivat ylivoimaisia avoimessa, konventionaa-

lisessa taistelussa kumouksellisia toimijoita vastaan. Ansar Dine ei kyennyt haastamaan rans-

kalaisia avoimessa taistelussa eikä Ansar Dinellä ollut realistista mahdollisuutta lyödä ranska-

laisten nopeasti eteneviä joukkoja. Ranskalaiset eivät kuitenkaan kyenneet lyömään Ansar Di-

neä. Stig Jarle Hansenin tulkinnan mukaan Ansar Dineä ja sen liittolaisia ei kuitenkaan oltu 

voitettu taistelukentällä eikä Ansar Dineä oltu kukistettu vaan Ansar Dine oli joutunut muuttu-

maan ja muuttamaan taktiikkaansa.188 

 

Ansar Dinen päätös väistää ja välttää suurempia tappioita on taktisella tasolla ymmärrettävissä. 

Ansar Dine ei kyennyt luomaan taistelukentällä nopeasti liikkuvalle, miesvahvuudeltaan yli-

voimaisille ranskalaisille tilanteita, joissa se olisi kyennyt luomaan itselleen paikallisen ylivoi-

man ja pärjäämään avoimessa taistelussa. Ranskalaiset tukivat hyökkäystään ilmasuorituksin ja 

käyttivät nimenomaan nopeutta hyväkseen, joten Ansar Dinellä ei ollut mahdollisuutta puolus-

tusvalmisteluihin.  

                                                 
186 Hansen (2019), s. 78–79.   
187 Hille, Peter & Abgrall-Kante, Kadiatour: Malians hope for swift defeat of Islamists.Deutsche Welle, 2013.  

[https://www.dw.com/en/malians-hope-for-swift-defeat-of-islamists/a-16523108], luettu 14.2.2022. 
188 Hansen (2019), s. 80. Tulkitessaan ranskalaisten vaikutusta Ansar Dineen Hansen käyttää termiä “not defeated”, 

jolla viitataan täydelliseen tuhoamiseen tai lyömiseen. Suomennettu termiksi kukistettu. Ansar Dinen muutoksesta 

Hansen käyttää termiä “tranformation”, joka tarkoittaa muodonmuutosta, suomennettu tekstissä tutkimuksen kon-

tekstiin soveltuvaan muotoon muuttumaan ja muuttamaan taktiikkaansa. 
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Ansar Dinen taktiikka oli perustunut konfliktin alkuvaiheessa MNLA:n rinnalla hyökkäykseen, 

saavutetun menestyksen hyödyntämiseen sekä paikallisen ylivoiman luomiseen, joten kyky 

konventionaaliseen puolustukseen olisi ollut myös joukon osaamisen kannalta arvoitus. Näin 

ollen, ylivoimaisen vastustajan kanssa taisteluun sitoutuminen sekä itsensä kuluttaminen olisi 

saattanut ajaa Ansar Dinen tilanteeseen, jossa se olisi kuluttanut itsensä loppuun kykenemättä 

jatkamaan toimintaansa. Avoimessa taistelussa vastakumouksellinen osapuoli olisi voinut tu-

hota Ansar Dinen joukot ja taistelumoraalin.  

 

Näin ollen, Ansar Dinen toiminta voidaan tämän tutkimuksen viitekehyksessä luokitella tutki-

muksen teorian mukaisesti väistämisenä. Maon teorioiden mukaisesti Ansar Dine ei sitoutunut 

taisteluun itseään vahvempaa vihollista vastaan eikä se muuttanut taktiikkaansa aloitteellisesta, 

puolustukselliseen, passiivisempaan tapaan taistella, jossa aloite olisi siirtynyt vastakumouk-

selliselle osapuolelle eli ranskalaisten johtamalle koalitiolle.  

 

6.2 Terrorismi 

 

Toukokuussa 2012 Ansar Dine julkaisi lausunnon, jossa se uhkasi hyökkäävänsä neljään es-

panjalaiseen kaupunkiin: Granadaan, Valenciaan, Sevillaan ja Cordobaan. Ansar Dinen mu-

kaan olivat ennen olleet muslimien hallinnassa ja hyökkäyksellä Ansar Dine vapauttaisi kau-

pungit kristittyjen hallinnasta ja perustaisi alueelle Andalusian kalifaatin. Espanjassa uhkauk-

seen ei julkisesti suhtauduttu kovinkaan vakavasti, mutta paikalliset viranomaiset vakuuttivat 

maan tekevän töitä sen eteen, että islamistiset ryhmät eivät kykenisi toimimaan maassa tai muu-

alla Euroopassa. Hussein Solomonin mukaan ulkomaille suunnattu lausunto, jossa uhataan ter-

rorismilla, alleviivaa Ansar Dinen ja AQIM:n läheisiä välejä. Ansar Dinen pääasiallinen toi-

mintamalli sekä jäsenistö koostui kuitenkin malilaisista (tuaregeista) ja heidän tavoitteensa oli-

vat hyvin paikallisia. Eurooppaan annettu uhkaus taas lähentelee enemmän AQIM:n ideologiaa 

kansainvälisen jihadin levittämisestä. 189  

 

                                                 
189 Solomon (2015), s. 74 & Gates of Vienna: Ansar al-Din Targets Spain. 2012. [http://gatesofvienna.blogs-

pot.com/2012/05/ansar-al-din-targets-spain.html], luettu 11.2.2022. Lähteissä mainittu “caliphate of Al-Andalus” 

suomennettu Andalusian kalifaatiksi. 
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Noustuaan valtaan Pohjois-Malin alueella Ansar Dine kielsi tupakoinnin, musiikin kuuntelun 

sekä jalkapallon. Se rajoitti miesten ja naisten välistä kanssakäymistä sekä tuhosi baareja ja 

hotelleja, jotka tarjoilivat alkoholia. Terrorismiksi voidaan tulkita myös Timbuktussa sijainnei-

den Unescon maailmanperintökohteiksi määrittämien suufilaisten alttarien ja mausoleumien tu-

hoaminen sekä vahingoittaminen. Ansar Dine uhkasi tuhoavansa kaikki maailman perintökoh-

teiseksi nimetyt mausoleumit, koska sen tulkinnan mukaan niiden palvominen on epäjumalan-

palvontaa.190  

 

Ansar Dinen toiminta mausoleumien tuhoamiseksi voidaan jossain määrin nähdä myös länsi-

maalaisuuden ja sen instituutioiden vastustamisena sekä siitä ulospäin viestimisenä. Unesco oli 

julistanut Timbuktun alueen ja sen mausoleumit vaarassa olevien maailmanperintökohteiden 

listalle muutamaa päivää ennen kuin Ansar Dine aloitti niiden tuhoamisen. Voidaankin olettaa, 

että juuri Unescon ilmoitus Timbuktun ja sen historiallisten kohteiden vaarassa olemisesta toimi 

katalyyttinä Ansar Dinen toiminnalle.  

 

Heinäkuussa 2012 Ansar Dine kivitti Aquelhokissa pariskunnan kuoliaaksi.191 Pariskunnan ki-

vittämiseen johti se, että he olivat harrastaneet avioliiton ulkopuolista seksiä. Ansar Dinen mu-

kaan sen taistelijat olivat käyttäneet sharia-lakia tilanteen ratkaisemiseksi eikä heidän tarvitse 

vastata toiminnastaan tai perustella toimintaansa kenellekään ulkopuoliselle.192 

 

Edellä mainituista tapauksista voidaan päätellä, että Ansar Dinen käyttämä terrorismi käsiteltä-

vällä ajanjaksolla oli vähäistä. Espanjaan kohdistettu uhkaus ei sovi Ansar Dinen toimintaperi-

aatteisiin, toimijan keskittyessä Maliin ja sen alueelle. Paikallisten kivittäminen sharia-lain hen-

gessä on perinteisempää, väestöön kohdistuvaa terrorismia ja kauhun levittämistä, pyrkimyk-

senä kansan alistamiseen toimijan tavoitteille pelottelun kautta. Käsitellyllä ajanjaksolla Ansar 

Dine ei myöskään kohdistanut terrorismia valtiollisia, aseellisia toimijoita kohtaan, joka on 

merkillepantavaa verrattuna esimerkiksi MUJAO:oon ja sen käyttämiin keinoihin.  

                                                 
190 Solomon (2015), s. 75, BBC: Timbuktu shrines damaged by Mali Ansar Dine Islamists. 2012. 

[https://www.bbc.com/news/world-africa-18657463], luettu 11.2.2022 & Al Jazeera: Ansar Dine fighters destroy 

Timbuktu shrines. 2012. [https://www.aljazeera.com/news/2012/7/1/ansar-dine-fighters-destroy-timbuktu-

shrines], luettu 11.2.2022. Suufilaisuus on islamin suuntaus, joka korostaa mystiikkaa sekä sisältää alueellisesti 

erilaisia tapoja palvoa jumalaa. 
191Global terrorism database: GTD ID 201207290022. [https://www.start.umd.edu/gtd/search/Inci-

dentSummary.aspx?gtdid=201207290022], luettu 14.2.2022. 
192 BBC: Mali unwed couple stoned to death by Islamists. 2012. [https://www.bbc.com/news/world-africa-

19053442], luettu 14.2.2022 &: Bavier, Joe: Mali Islamists stone couple to death for adultery. Chicago Tribune, 

2012. [https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2012-07-30-sns-rt-us-mali-crisis-stoningbre86t1i2-

20120730-story.html], luettu 14.1.2022. 
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6.3 Hyökkäys 

 

Kesällä ja alkusyksyllä 2012 Pohjois-Malin tilanne oli stabiili islamistien hallitessa valtaamiaan 

alueita. Loppu syksystä Ansar Dine aloitti yhdessä MUJAO:n kanssa hyökkäyksen kohti etelää. 

Hyökkäyksen ensimmäisessä vaiheessa he valtasivat Konnan kaupungin, joka sijaitsee noin 700 

kilometrin päässä pääkaupunki Bamakosta.193   

 

Konnan sijainti oli konfliktin molemmille osapuolille strategisesti tärkeä, sillä se sijaitsee Malin 

maantieteellisesti kapeassa kohdassa, joka jakaa maan kahtia. Konnan eteläpuoli Malista oli 

hyökkäyksen hallituksen joukkojen hallinnassa, kun taas pohjoispuoli oli kumouksellisten hal-

linnassa. Ansar Dine ilmoitti 10.1.2013 lyöneensä hallituksen joukot Konnan alueelta ja hallit-

sevansa lähes koko kaupunkia. Ansar Dine ilmoitti olevansa Konnassa pyhässä sodassa (jihad) 

ja valmistautuvansa jatkamaan hyökkäystään kohti etelää.194 

 

Ansar Dine aloitti etemisen Konnasta kohti Moptin kaupunkia. Mopti sijaitsee noin 70 kilomet-

rin päässä Konnasta lounaaseen. Hyökkäys pysähtyi kuitenkin ennen joukon saapumista 

Moptiin, Ranskan suoritettua sotilaallisen väliintulonsa Maliin. Ranskan puolustusministeri 

Jean-Yves Le Drian ilmoitti ranskalaisten hyökänneen Moptia kohti liikkuneiden kumouksel-

listen kimppuun helikoptereilla ja avanneen tulen kohti kumouksellisia. Ranskalaisten ensim-

mäisissä iskuissa kumouksellisten eteneminen kohti etelää saatiin pysäytettyä. Kumoukselliset 

olivat vastanneet helikoptereiden tuleen käsiaseilla, jonka seurauksena yksi ranskalainen heli-

kopterilentäjä menehtyi.195  

 

Ranskalaisten väliintulo keskeytti kumouksellisten toimijoiden hyökkäysvaiheen kohti etelää. 

Ranskalaisten väliintulon jälkeen kumoukselliset aloittivat kappaleessa 6.1 esitetyn väistämisen 

vastakumouksellisten hyökkäyksen edestä.  

 

                                                 
193 Solomon (2015), s. 77. Lähteiden mukaan myös AQIM osallistui tässä vaiheessa konfliktia hyökkäysvaihee-

seen, mutta Ansar Dinen kuvattiin johtavan hyökkäystä ja hyökkäykseen käytettävät joukot koostuivat Ansar Di-

nen ja MUJAO:n joukoista. Joissain lähteissä Ansar Dinea ja MUJAO:ta käsitellään osana AQIM:ia toisinkuin 

tässä tutkimuksessa, joissa kyseisiä toimijoita käsitellään itsenäisinä, taktisen tason toimijoina osana Malin kon-

fliktia. 
194 BBC: Mali Islamists “enter” Konna after clashes with army. 2013. [https://www.bbc.com/news/world-africa-

20970604], luettu 11.2.2022 & France 24: Ansar Dine Islamists seize Malian town of Konna. 2013. 

[https://www.france24.com/en/20130110-ansar-dine-islamists-seize-konna-mali], luettu 11.2.2022. Katso liite 2, 

Malin kartta, Konnan sijainti, selventää kaupungin maantieteellistä sijaintia Malin ”pullonkaulassa”. 
195 BBC: French troops continue operation against Malian islamists. 2013. [https://www.bbc.com/news/world-

africa-20997522], luettu 11.2.2022 & BBC: France confirms Mali military intervention. 2013. 

[https://www.bbc.com/news/world-africa-20991719], luettu 11.2.2022. 
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Ansar Dine osallistui MNLA:n johtamaan tammikuussa 2012 alkaneeseen hyökkäysvaihee-

seen. Tutkimuksen kannalta Ansar Dineä käsiteltäessä merkittävämpi hyökkäyksellinen vaihe 

on kuitenkin ranskalaisten interventioon johtanut Bamakoa kohti suuntautunut hyökkäys. Ansar 

Dine kykeni konventionaaliseen hyökkäykseen ja valtasi edellä mainitun Konnan kaupungin. 

Hyökkäys kuitenkin pysähtyi ranskalaisten suorittamaan interventioon.  

 

Tästä huolimatta Ansar Dine todisti kykenevänsä käyttämään konventionaalista, paikallisen yli-

voiman luomiseen perustuvaa hyökkäyksellistä taktiikkaa. Hyökkäyksen edellytyksenä toimi 

Maon mukaisesti tilanne, jossa Ansar Dine valitsi taistelut sen perusteella, että se kykeni lyö-

mään vastustajansa taistelukentällä. Ansar Dinen luoman tilannekuvan perusteella se hyödynsi 

hyökkäystä heikkoon vastustajaan. Näin ollen, tässä tutkimuksessa käsiteltävistä toimijoista, 

tutkimuksen Ansar Dinen voidaan MNLA:n ja MUJAO:n ohella todeta käyttäneen hyökkäystä 

taktisena käyttöperiaatteenaan. 

 

6.4 Menestyksen hyödyntäminen 

 

MNLA:n ja islamistien saatua Pohjois-Malin hallintaansa, Ansar Dine aloitti oman vaikutus-

valtansa levittämisen alueella. Ansar Dine oli ulkoisen tuen avulla vahvistunut taloudellisesti 

ja se aloitti MNLA:n taistelijoiden rekrytoimisen omiin riveihinsä. Ansar Dine onnistuikin hou-

kuttelemaan taistelijoita riveihinsä, osittain sen takia että MNLA oli haluton taistelemaan Ansar 

Dineä vastaan. Ansar Dinen ja MNLA:n neuvotteluiden tuloksena Ansar Dine suostui tunnus-

tamaan Azawadin alueen itsenäisyyden, joka ei ollut toiminut sen toiminnan tavoitteena hyök-

käysvaiheen aikana. MNLA puolestaan suostui siihen, että lainsäädäntö alueella tulisi perustu-

maan Koraaniin.196 Ansar Dinen vaikutusvallan kasvu sekä leviäminen alueella johti lopulta 

MNLA:n lyömiseen pois Pohjois-Malin suurimmista kaupungeista ja siihen, että islamistit hal-

litsivat Pohjois-Malin aluetta.  

 

                                                 
196 Hansen (2019), s. 74.  
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Ansar Dinen valtasi Timbuktun MNLA:lta kesäkuun lopussa 2012. Ansar Dine lietsoi levotto-

muuksia Pohjois-Malin MNLA:ta vastaan, jonka jälkeen islamistien ja MNLA:n välillä käytiin 

joitain taisteluita Gaossa.  Gaon taisteluiden jälkeen MNLA:han verrattuna vahvistunut Ansar 

Dine antoi MNLA:lle vaatimuksen poistua Timbuktun alueelta. 28.6.2012 Ansar Dine ilmoitti 

Timbuktun olevan sen hallinnassa ja MNLA:n väistäneen Pohjois-Malin suurimmista kaupun-

geista.197 Ansar Dine hyödynsi islamistien menestystä sekä etenkin MNLA:n kokemia tappiota 

Gaossa saaden Timbuktun hallintaansa käytännössä ilman taisteluita.  

 

Kun islamistiset toimijat olivat saaneet Pohjois-Malin alueen hallintaansa, he alkoivat levittää 

vaikutusvaltaansa alueella. Ansar Dinen hallinnassa olivat etenkin Timbuktun ja Kidalin alueet. 

Vaikutusvaltansa levittämiseksi Ansar Dine aloitti hallinnollisten toimintojensa levittämisen 

sekä perusti poliisiasemia ja tuomioistuimia alueelle. Todistaakseen vaikutusvaltansa Ansar 

Dine julkaisi tietoja oikeudenkäynneistä ja videon, jossa sen taistelijat partioivat torilla ja van-

gitsevat autovarkaan. Hallinnollisten resurssien sekä osaamisen puute vaikeuttivat Ansar Dinen 

toimintaa alueen täydellisen kontrollin saavuttamiseksi. Myös alueella asuvien useiden heimo-

jen toisistaan poikkeavista toimintatavoista johtuneet ristiriidat haastoivat Ansar Dinen hallin-

nollista osaamista. Kaikesta huolimatta, Ansar Dine kykeni MUJAO:n tapaan keräämään veroja 

toimintansa rahoittamiseksi hallitsemiltaan alueilta. 198 

 

Ansar Dine kykeni yhdessä MUJAO:n kanssa hyödyntämään islamististen toimijoiden vahvis-

tumista lyödessään MNLA:n pois Pohjois-Malin suurimmista asutuskeskuksista. Ansar Dine 

kykeni luomaan hallitsemilleen alueille hallinnon sekä keräämään veroja hallitsemiltaan alu-

eilta. Ansar Dine kykeni myös rekrytoimaan tuaregitaustaisia taistelijoita riveihinsä heikenty-

neen MNLA:n riveistä. Ansar Dinen voidaan todeta tutkimuksen viitekehyksessä onnistuneen 

osittain hyödyntämään saavuttamaansa menestystä vaikutusvaltansa levittämiseksi. 

 

                                                 
197 Hansen (2019), s. 76, France 24: Ansar Dine Islamists oust Tuareg rebels from Timbuktu. 2013. 

[https://www.france24.com/en/20120629-ansar-dine-islamists-oust-tuareg-rebels-timbuktu-mnla-mali-unrest], 

luettu 14.2.2022 & Diallo & Diarra (2013). Gaon taistelut pääosin MUJAO:n toimesta, katso kappale 5.3. 
198 Hansen (2019), s. 76–78. 
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Huolimatta edellä mainituista, MUJAO vahvistui Ansar Dineä enemmän taloudellisen vahvuu-

tensa ansiosta ja se kykeni lyömään Ansar Dinen pois esimerkiksi Timbuktun alueelta. Vaikka 

Ansar Dine kykeni hyödyntämään menestystään ja levittämään vaikutusvaltaansa, se ei saavut-

tanut toivomaansa hyväksyntää malilaisilta, jonka turvin se olisi kyennyt vakiinnuttamaan ase-

mansa. Samoin kuin MUJAO:lla, sen käyttämä islamin tiukka tulkinta ja paikallisten äärim-

mäiset rangaistukset toimivat osittain toimijaa vastaan. Voidaan tulkita, että paikalliset maltil-

liseen islamiin tottuneet malilaiset, eivät hyväksyneet islamin käyttämistä pelotteena ja rangais-

tusten taustana, joka heikensi Ansar Dinen mahdollisuuksia asemansa vakiinnuttamiseksi. 
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7 SYNTEESI 

 

Vastausta tutkimuskysymykseen ”Minkälaisia taktisia käyttöperiaatteita kumoukselliset ovat 

hyödyntäneet Malin konfliktissa vuosien 2012 ja 2013 aikana?” lähestytään kahdella tavalla. 

Ensimmäisenä käsitellään tutkimuksen kolmea eri kumouksellista toimijaa sekä näiden erityis-

piirteitä. Sen jälkeen pyritään löytämään samankaltaisuuksia toimijoiden taktisista käyttöperi-

aatteista vuosien 2012 ja 2013 välillä. Tutkimuksen valossa voidaan todeta, että kumouksellis-

ten toimijoiden taktiset käyttöperiaatteet riippuvat pääsääntöisesti toimijasta, sen taustoista ja 

tavoitteista. Kaikilta kolmelta toimijalta löytyy kuitenkin myös yhteneväisyyksiä. 

 

MNLA toimi tutkimuksessa tarkasteltavista toimijoista “perinteisenä kumouksellinen sodan-

käynnin toimijana”, jonka tavoitteena oli etnisen kansanosan itsenäistyminen, vallitsevan yh-

teiskuntajärjestyksen syrjäyttäminen ja uuden, itsenäisen valtion Azawadin perustaminen Poh-

jois-Malin alueelle.  

 

MNLA:n taktisista käyttöperiaatteista nousee esille konventionaalisuus, hyökkäykseen perus-

tuva taktiikka. MNLA:lla oli tammikuusta 2012 huhtikuuhun 2012 selkeä hyökkäysvaihe, joka 

päättyi Azawadin alueen itsenäisyyden julistamiseen. MNLA osoitti, että se kykenee perintei-

seen konventionaaliseen hyökkäyssodankäyntiin, jossa se kykeni lyömään ajallisen ja paikalli-

sen ylivoiman turvin vastustajansa. Hyökkäysten onnistuessa MNLA onnistui hyödyntämään 

paikallisten joukkojen sekasortoa ja kiihdyttämään hyökkäyksiään tavoitteidensa saavutta-

miseksi. MNLA kykeni konfliktin aikana tilannetietoisuuden ja voimasuhteiden ymmärtämisen 

avulla mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen, mukauttamaan tavoitteitaan sekä liittoutumaan 

alueen vahvimman sotilaallisen toimijan, Ranskan, kanssa.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltavista toimijoista MUJAO:ta voidaan käsitellä ”terroristisena ku-

mouksellisena toimijana”, jonka tavoitteena oli koko Malin alueen muuttaminen islamilaiseksi 

valtioksi. MUJAO:ta tarkasteltaessa on huomioitava sen tausta. Pääosa sen taistelijoista ei ollut 

malilaisia, mikä vaikutti sen kykyyn saavuttaa paikallisten tuki toiminnalleen. Kriittisesti to-

dettuna, rahalla voi ostaa taistelijoita riveihinsä, mutta ei uskollisuutta toiminnalle. 

 

MUJAO:ta tarkasteltaessa nousee esille kaksi tekijää, jotka erottavat sen muista tutkimuksessa 

käsiteltävistä toimijoista. MUJAO on ainoa toimija, joka kykeni perustamaan tukikohtia, jossa 

se rekrytoi, koulutti ja rotatoi joukkojaan, Malin alueella. Tukikohtien merkitys toiminnan py-

syvyyden kannalta on huomattava. MUJAO:n toiminnassa on myös viitteitä Algerian heikosti 
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vartioidun rajan hyödyntämisestä ja Algerian käyttämisestä tukialueena toiminnalle. MUJAO 

on tarkasteltavista toimijoista ainoa, joka muutti toimintansa lähes välittömästi intervention jäl-

keen terrorismiin, alkaen hidastaa ja kuluttaa vastakumouksellisten joukkoja terroristisin me-

netelmin, kuten itsemurhapommituksilla. Jo ennen ranskalaisten väliintuloa MUJAO oli käyt-

tänyt terrorismia taktisena käyttöperiaatteena rahoittamalla toimintaansa kidnappauksilla, uh-

kailemalla Ranskaa terroristi-iskuilla sekä vaikuttamalla paikallisiin yrittäen pakottaa heidät 

julkisten rangaistusten avulla toteuttamaan MUJAO:n tulkintaa islamista.  

 

Ansar Dineä ja sen toimintaa on vaikeampi yleistää kumouksellisena toimijana. Ansar Dine on 

omanlaisensa esimerkki siitä, miten se ajoi ”kaksilla rattailla” pyrkien ajamaan sekä tuaregien, 

että radikaalin islamin tavoitteita perustamalla tuaregijohtoisen islamistisen valtion Pohjois-

Malin alueelle. Voidaan todeta, että yrittämällä olla kaikkea, Ansar Dine ei kyennyt kohdenta-

maan toimintaansa saavuttaakseen kansan tukea toiminnalleen. 

 

Ansar Dine hyödynsi kaikkia tutkimuksessa käsiteltäviä taktisia käyttöperiaatteita toiminnas-

saan. Saavuttamaansa menestystä Ansar Dine hyödynsi rekrytoimalla taistelijoita riveihinsä toi-

sesta tuaregitaustaisesta toimijasta MNLA:sta. Terrorismia Ansar Dine käytti paikallisten hal-

litsemiseksi ja alistamiseksi. Ansar Dine kykeni konventionaaliseen, hyökkäykselliseen toimin-

taan, jossa se löi vastustajansa ajallisen ja paikallisen ylivoiman turvin. Tästä osoituksena toimii 

konfliktin loppuvaiheessa suoritettu hyökkäys kohti etelää, jossa Ansar Dine kykeni valtaamaan 

strategisesti tärkeän Konnan kaupungin. Ansar Dinen merkittävimpänä taktisena onnistumisena 

voidaan kuitenkin pitää sen kykyä väistää ranskalaisten johtamaa hyökkäystä ja sen vaikutusta. 

Ansar Dine kykeni väistämään hallitusti, tappioita ja taisteluita vältellen. 

 

MUJAO:ta ja Ansar Dineä yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä niiden uskontoon perustuva ter-

rorismi paikallisia vastaan. Molempien hallitsemilla alueilla otettiin käyttöön sharia-laki ja sen 

ankarat rangaistukset paikallisten alistamiseksi. Vaikka Malin pääuskonto on islam, malilaiset 

ovat tottuneet hyvin maalliseen uskon tunnustukseen. Ankaran islamin tulkinnan voidaan nähdä 

heikentäneen kummankin toimijan kannatusta paikallisten keskuudessa etenkin tilanteessa, 

jossa sharian tulkinta kiristyi nopeasti. Muutos aiempaan oli liian suuri ja se tuli liian nopeasti. 
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Kaikkia kolmea toimijaa yhdistäviä tekijöitä löytyy. Yksikään tutkimuksessa käsiteltävä toi-

mija ei käsiteltävällä ajanjaksolla sitoutunut taisteluun itseään vahvempaa vihollista vastaan 

eikä muuttanut toimintaansa passiiviseksi, konventionaaliseksi puolustustaisteluksi. MNLA 

väisti islamistien edestä, jonka jälkeen se liittoutui alueen vahvimman sotilaallisen toimijan, 

ranskalaisten kanssa. MUJAO väisti ranskalaisten hyökkäyksen edestä, jonka jälkeen se muutti 

nopealla aikataululla taktiikkansa terrorismiksi alkaen hidastamaan ja kuluttamaan vastusta-

jansa joukkoja. Ansar Dine väisti hyökkäyksen edestä ja valitsi toimintaperiaatteekseen tappi-

oiden sekä taisteluiden välttämisen. 

 

MNLA, MUJAO ja Ansar Dine kykenivät konventionaaliseen hyökkäykseen, jossa he ajallisen 

ja paikallisen ylivoiman turvin löivät vastustajansa. Kaikki kolme kykenivät tunnistamaan ja 

hyödyntämään vastustajansa heikkouden oli vastustaja sitten hallinnon joukot tai toinen ku-

mouksellinen toimija. Omassa hyökkäysvaiheessaan MNLA hyödynsi Malin hallinnon jouk-

kojen heikkoutta, joka johtui koulutuksen sekä varustuksen puutteellisuudesta. Vaikka 

MUJAO:lla ei ollut selkeää hyökkäyksellistä vaihetta, se osoitti kykenevänsä toteuttamaan yk-

sittäisiä konventionaalisia hyökkäyksiä lyömällä MNLA:n pois sekä Gaon että Menakan alu-

eelta. Ansar Dine osoitti kykenevänsä konventionaaliseen hyökkäykseen lyömällä Malin halli-

tuksen joukot Konnan kaupungista. Pitkään suhteellisen stabiilina jatkuneen tilanteen jälkeen 

aloitettu hyökkäys yllätti sekä Malin hallituksen joukot, että kansainväliset toimijat.  Kaikki 

toimijat osoittivat kykenevänsä hyväksikäyttämään tilanteita, joissa voimasuhteet olivat niiden 

hyökkäyksen kannalta edulliset.  

 

Kolmantena yhdistävänä tekijänä toimii liittoutumiset muiden toimijoiden kanssa. Liittoutumi-

nen ei ole varsinaisesti taktinen käyttöperiaate, mutta se näkyy kautta linjan toimijoita tarkas-

teltaessa. Tammikuussa 2012 alkaneessa hyökkäysvaiheessa islamistiset toimijat liittoutuivat 

konfliktin tässä vaiheessa vahvimman toimijan MNLA:n kanssa. Kun Pohjois-Mali oli saatu 

hallintaan, islamistiset toimijat irtautuivat liittoumasta ja liittoutuivat keskenään MNLA:n hää-

tämiseksi alueelta. Ranskan suorittaessa interventionsa, MNLA liittoutui ranskalaisten kanssa. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kumoukselliset toimijat liittoutuivat kon-

fliktin eri vaiheissa itseään vahvemman toimijan kanssa hyödyntääkseen tämän menestystä. 

Liittoumasta irtauduttiin tilanteessa, jossa toimija oli itse vahvistunut eikä enää kokenut saa-

vansa hyötyä toisen vahvuudesta. Liittoumat eivät olleet vahvoja, sillä tilanteessa, jossa liit-

touman sisällä toinen toimija vahvistui toiseen nähden, vahvempi haastoi heikomman ja sen 

myötä lopetti toimijoiden välisen yhteistyön.  
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Lopullisena synteesinä voidaan todeta, että toimijoiden taktiset käyttöperiaatteet heijastelivat 

niiden taustoja ja tavoitteita. Konfliktin aikana, kaikkia tutkimuksessa käsiteltäviä kumouksel-

lisia toimijoita yhdisti seuraavat taktiset käyttöperiaatteet; väistäminen itseään vahvemman toi-

mijan edestä sitoutumatta konventionaaliseen puolustustaisteluun, hyökkääminen ajallisen ja 

paikallisen ylivoiman turvin sekä liittoutuminen itseään vahvemman toimijan kanssa tämän 

saavuttaman menestyksen hyödyntämiseksi. 

 

7.1 Jatkotutkimusehdotukset  

 

Jatkotutkimuksen avulla Malin konfliktia voi lähestyä useasta eri näkökulmasta.  Tämän tutki-

muksen aikana esiin tulleita mahdollisia jatkotutkimusaiheita nostetaan esille kolme. Ensim-

mäisenä aiheena tämän tutkimuksen ajallinen jatkaminen kesästä 2013 vuonna 2015 tehtyyn 

viralliseen rauhansopimukseen. Tutkimuksessa voitaisiin käsitellä samoja toimijoita kuin tässä 

tutkimuksessa, mutta tutkia toimijoiden taktisten käyttöperiaatteiden muutosta tulitaukosopi-

muksesta rauhansopimukseen. Kyseisellä ajanjaksolla on viitteitä taktiikan muuttumisesta pit-

käkestoiseen sissisotaan, jossa esimerkiksi terrorismin rooli korostuu aiempaa enemmän.  

 

Toinen mahdollinen jatkotutkimuksen aihe on AQIM:n rooli konfliktin taustavaikuttajana. Mi-

ten AQIM toimi ja mihin se toiminnallaan pyrki? AQIM on Malin konfliktin kannalta keskeinen 

taustavaikuttaja, joka tämän tutkimuksen ajanjaksolla ei kuitenkaan näyttäytynyt taktisen tason 

kumouksellisena toimijana. AQIM:lla oli läheiset suhteet kahteen tutkimuksessa käsiteltyyn 

toimijaan, MUJAO:on sekä Ansar Dineen. AQIM:n tutkimista voitaisiin lähestyä enemmän sen 

strategian ja tavoitteiden näkökulmasta kuin tässä tutkimuksessa käytettyjen taktisten käyttö-

periaatteiden näkökulmasta. 

 

Kolmas ja laajin jatkotutkimuksen aihe on Malin nykytilanteeseen johtaneet syyt. Vuoden 2012 

tapahtumat johtivat lopulta Ranskan väliintuloon vuonna 2013 sekä maan aktiiviseen läsnä-

oloon Malissa vuoteen 2022 asti. Vuonna 2015 tehty rauhansopimus ei kuitenkaan onnistunut 

ratkaisemaan konfliktiin johtaneita syitä vaan päättämään ainoastaan väliaikaisesti konfliktin 

näkyvän vaiheen. Malissa on tapahtunut useita kapinoita ja vallankaappauksia myös tämän jäl-

keen. Vuonna 2022 Ranska vetäytyy Malin alueelta ja mm. venäläisten palkkasotilaiden saapu-

misesta alueelle on viitteitä. Tutkimalla 2010-luvun kumouksellista ja vastakumouksellista so-

dankäyntiä Malin alueella kokonaisuutena, voitaisiin nähdä syitä sekä seurauksia nykytilantee-

seen.  
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7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomion sen yleistettävyys. 

Tutkimuksen tulokset eivät voi olla sattumanvaraisia ja tutkimuksessa käytettävien käsitteiden 

on oltava yhteensopivia sekä tutkimusongelman että tutkimuksen aineiston sisällön kanssa.199 

 

Kaikki tutkimuksen taktiset käyttöperiaatteet ovat johdettuja Maon teorioiden suhteellisen 

proosallisesta kirjoituksesta. Maon teoriaan peilaten, termeistä ongelmallisin on terrorismin kä-

sittely taktisena käyttöperiaatteena. Terminä terrorismi ei suoraan vastaa Maon teoriaan, jossa 

suomennettuna puhutaan vihollisen ahdistamisesta. Terrorismin käyttämiseen tässä tutkimuk-

sessa päädyttiin, koska se mahdollistaa epäkonventionaalisen voimankäyttämisen yleistämisen 

yhteen termiin. Jälkikäteen ajatellen, tutkimuksessa käytettyä termiä terrorismi kuvaavampi 

sana olisi terrori, sillä se kuvaa suomenkielessä paremmin toimintaa, ei aatetta toiminnan taus-

talla. Terrorismi määriteltiin Maon hengessä vihollisen hidastamiseksi ja kuluttamiseksi sekä 

vapaan liikkuvuuden estämiseksi epätavanomaisin keinoin.  

 

Toimijoiden taktisia käyttöperiaatteita tarkasteltiin julkisten lähteiden avulla. Käyttämällä eri 

julkisia lähteitä kyettiin varmentajaan, mikä toimija oli kyseessä ja mitä se toiminnallaan ta-

voitteli. Tapaustutkimukseen ei valittu tapauksia, jonka toimijaa ei kyetty varmentamaan. Esi-

merkiksi terrorismin käyttämisessä tämä rajoitti esiin nostettavia tapauksia, jos toimija itse ei 

tunnustanut olleensa iskun takana tai iskun alkuperää ei muuten kyetty varmentamaan, tapausta 

ei valittu tässä tutkimuksessa käsiteltäväksi esimerkiksi taktisesta käyttöperiaatteesta.  

 

Tutkimuksen luetettavuutta kyettäisiin lisäämään tekemällä käsitellyltä ajanjaksolta määrällistä 

analyysiä käytetyistä keinoista. Määrällisen tutkimuksen avulla kyettäisiin määrittämään tar-

kasti toimijoiden painopisteet taktisten käyttöperiaatteiden suhteen. Määrällinen tutkimuksen 

haasteena olisi jokaisen eri taistelun ja sen osapuolen analysoiminen ja määrittäminen, joka on 

alueen useista toimijoista johtuen haastavaa. Tämän tutkimuksen puitteissa määrällisen tutki-

muksen yhdistäminen laadulliseen tutkimukseen ei ollut mahdollista tutkimuksen laajuus huo-

mioiden.  Edellä mainituista syistä, tutkimus on tehty laadullisesti ilmiöön perehtyen ja ilmiötä 

selittäen. 

 

                                                 
199 Koppa: Tutkimuksen toteuttaminen. Jyväskylän yliopisto [https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/mentelmapol-

kuja/tutkimusprosessi/tutkimuksen-totettuaminen], luettu 7.3.2022. 
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Tutkimuksessa käsiteltävät esimerkkitapaukset painottuvat Pohjois-Malin suurimpiin asutus-

keskuksiin. Tämä johtuu osittain kansainvälisten uutistoimistojen viestinnän painopisteestä ja 

sen myötä luotettavan tiedon saamisesta alueelta. Esimerkkitapausten käsittelyssä haastavinta 

oli, jo edellä mainittu, toimijan tunnistaminen alueen useiden toimijoiden joukosta.  

 

Tutkimus tuotti tietoa MNLA:n, MUJAO:n ja Ansar Dinen hyödyntämistä taktisista käyttöpe-

riaatteista Malissa vuosina 2012 ja 2013. Tutkimuksen keskiössä olevat taktiset käyttöperiaat-

teet ja niiden sisältämät lainalaisuudet ovat yleismaailmallisia ja siten siirrettävissä myös mui-

hin konflikteihin tai tutkimuksiin. Tutkimuksen tulos, eli se miten tutkimuksessa käsiteltävät 

toimijat ovat hyödyntäneet taktisia käyttöperiaatteita omassa toiminnassaan, on sidottu tutki-

muksessa käsiteltävien toimijoiden käytössä olleisiin resursseihin sekä tutkimukseen rajattuun 

toimintaympäristöön. Tämän vuoksi, tutkimuksen tulosten vertailu muiden kumouksellisten so-

dankäynnin tutkimusten kanssa on haastavaa.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin yleistämiseen ja yksinkertaistamiseen. Malia, sen taustoja sekä taiste-

luita on pyritty käsittelemään luodun analyysirungon mukaisesti käsitteellistäen tapahtumien 

kulkua. Taisteluissa aiheutetut tai aiheutuneet tappiot eivät olleet tutkimuksen painopisteessä. 

Näin ollen, kyettiin laadullisen tutkimuksen keinoin käsittelemään ilmiötä, tässä tutkimuksessa 

kumouksellista sodankäyntiä, paneutuen kumouksellisten toimijoiden taktisiin käyttöperiaat-

teisiin. Malin aluetta samalta ajanjaksolta tutkittaessa toinen tutkija pääsisi samankaltaisin tut-

kimustuloksiin käyttämällä tutkimuksen aineistoa ja käsittelemällä sitä tämän tutkimuksen 

kanssa samasta näkökulmasta. 
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