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1 Johdanto

Tämän  tutkielman  aiheena  on  liberaalien  normien  levittäminen  Afganistanin

turvallisuussektorin, kuten armeijan, uudistamisen yhteydessä. Suomalaisia sotilaita on

osallistunut  Afganistanin  turvallisuussektorin  uudistamiseen  paikallisten

turvallisuusviranomaisten  neuvonantajina  ja  mentoreina  (Puolustusvoimat  2014b).

Uudistus  on  osa  Afganistanissa  tehtävää  rauhanrakennusta.  Rauhanrakennuksella

viitataan  yleensä  demokraattisten  ja  rauhaa  tukevien  rakenteiden  vahvistamiseen

kansainvälisen  intervention  avulla  (Barnett  ym.  2007,  36).  Rauhanrakennukselle  on

keskeistä liberaalien arvojen ja normien, kuten vapauden, edustuksellisen hallinnon ja

vallan rajoittamisen, levittäminen (Paris 2010). Käytännössä normit leviävät yksilöiden

välisessä vuorovaikutuksessa,  mutta  normeja levittävien ihmisten on ensin uskottava

levittämiinsä  ajatuksiin.  (Sikkink  2011,  88.)  Yksilöiden  arvoilla  ja  heidän  hyvinä

pitämillään  normeilla  on  siis  vaikutusta  rauhanrakennuksen  luonteeseen  ja

käytännöntoteutukseen.  Tämän  vuoksi  on  tärkeää  tietää,  minkälaista

turvallisuussektorin toimintaa neuvonantajina työskennelleet sotilaat pitävät hyvänä ja

tavoiteltavana. Käsillä oleva tutkielma kertoo rauhanrakennuksesta: ei pelkästään, mitä

sen halutaan olevan ja mitä  sillä tavoitellaan,  vaan myös mitä  se käytännössä on ja

miten se vastaa päivittäisessä elämässä kohtaamiinsa haasteisiin. 

Tutkielmaa  varten  haastattelin  kuutta  Afganistanissa  sotilaallisena  neuvonantajana

työskennellyttä  henkilöä.  Afganistanissa  neuvonantajat  ovat  henkilökohtaisesti

tekemisissä  maan  armeijan  sotilaiden  kanssa  ja  kertovat  afgaaneille  oman

näkemyksensä  siitä,  miten  tietyissä  tilanteissa  olisi  hyvä  toimia  (Puolustusvoimat

2014b).  Tämän  jälkeen  afgaanit  kuitenkin  päättävät  itse,  miten  he  lopulta  toimivat.

Tällaista  vuorovaikutustilannetta  voidaankin  kuvata  myös  neuvotteluna,  jossa

molemmat osapuolet edistävät omia arvojaan ja normejaan (Zahar 2012, 76-77). Tässä

tutkielmassa  keskitynkin  suomalaisten  neuvonantajien  rooliin  tässä  neuvottelussa

mahdollisina  liberaalien  normien  levittäjinä.  Varsinainen  tutkimuskysymys  on  jaettu

kahteen osaan:

1) Mitä normeja suomalaiset mentorointi- ja neuvonantotehtävissä työskennelleet

sotilaat levittävät Afganistanissa?

2) Miten he näitä normeja levittävät?
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Haastattelut olivat asiantuntijahaastatteluita, joissa keskusteltiin etukäteen määritellyistä

tutkimuskysymysten kannalta tärkeistä teemoista. Näin voitiin kerätä tutkimusongelman

ja -asetelman kannalta relevantti aineisto.  Sisällönanalyysiä hyödyntämällä litteroidusta

haastatteluaineistosta  etsittiin  eroja  ja  yhtäläisyyksiä  liberaalia  rauhanrakennusta  ja

normien levittämistä käsittelevän tutkimuskirjallisuuden kanssa.  Tällä tavoin saaduilla

tuloksilla  vastataan  tutkielman  lopuksi  kysymyksiin  siitä,  mitä  normeja  suomalaiset

neuvonantajat Afganistanissa levittävät, ja miten he sen tekevät. 

Tutkielman tarkoitus on syventää käsitystä rauhanrakennuksen luonteesta ja valottaa,

miten yksilöiden levittämät  normit  ja  käsitykset  suhtautuvat  liberaaleihin normeihin.

Turvallisuussektorin  uudistus  nojaa  paljon  siihen  osallistuvien  sotilaiden osaamiseen

(Downes ja Thompson 2007, 290). Heidän koulutuksessaan on kuitenkin usein annettu

enemmän  painoarvoa  uudistuksen  teknisille  tavoitteille,  eikä  tapoihin  muuttaa

paikallisten toimijoiden normeja ole välttämättä kiinnitetty huomiota (Sedra 2006, 105).

Tästä huolimatta neuvonanto- ja mentorointitilanteissa tapahtuu normien välittämistä.

Siksi  onkin  mielenkiintoista  tutkia,  miten  paikallisten  toimijoiden  ajatusmaailmaa

pyritään muuttamaan ja mitä uusia normeja heille pyritään välittämään. Rauhanrakennus

konfliktin  jälkeisessä  yhteiskunnassa  on  kuitenkin  haastavaa  (Sisk  2013,  70).

Rauhanrakennuksen tarkastelu yksilötasolla voisikin kehittää toimintaa tuomalla uuden

näkökulman mikrotasolla tapahtuvan rauhanrakennuksen dynamiikkaan.

Seuraavaksi  tutkielmassa  käsitellään  terrorismin  vastaista  sotaa  ja  rauhanrakennusta

Afganistanissa.  Tämän  turvallisuussektorin  uudistusta  taustoittavan  luvun  jälkeen

pohditaan  tarkemmin  rauhanrakennuksen  liberaalia  luonnetta  ja  turvallisuussektorin

uudistamista. Kolmannen luvun tarkoitus on perustella, miten olen päätynyt hetki sitten

esitettyihin  tutkimuskysymyksiin.  Neljännessä  luvussa  esitellään  tutkielman

teoreettisena  viitekehyksenä  toimiva  normiteoria.  Tutkimushaastatteluiden  toteutusta

käsittelevässä  viidennessä  luvussa  perehdytään  asiantuntija-  ja  teemahaastatteluun

aineistonkeruumenetelmänä.  Tässä  luvussa  esitellään  myös  haastatteluteemat.  Tämän

jälkeen  kuudennessa  luvussa  esitellään  kerätty  aineisto  ja  sisällönanalyysi.  Luvun

painopiste  on  aineiston  analyysissä,  jonka  pohjalta  vastataan  tutkimuskysymyksiin.

Aivan lopuksi pohditaan vielä tutkimustulosten merkitystä.
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2 Rauhanrakennus Afganistanissa terrorismin vastaisen 

sodan jälkeen

Tämän  luvun  tarkoituksena  on  antaa  konteksti  Afganistanin  turvallisuussektorin

uudistamiselle  ja  sen  puitteissa  tapahtuvalle  sotilaalliselle  mentoroinnille.  Aluksi

kerrataan  hyvin  tiivistetysti  Afganistanin  lähihistoriaa  ja  terrorismin  vastaisen  sodan

jälkimainingeissa aloitettua rauhanrakennusta. Tämän jälkeen käsitellään vielä lyhyesti

Pohjois-Atlantin  puolustusliiton  (North  Atlantic  Treaty  Organization,  NATO)

operaatiota Afganistanissa ja keskitytään maan turvallisuussektorin uudistustukseen.

11.9.2001 tapahtuneiden terrori-iskujen seurauksena Yhdysvallat  liittolaisineen aloitti

niin  kutsutun  terrorismin  vastaisen  sodan  ja  hyökkäsi  Talibanin  hallitsemaan

Afganistaniin,  joka  ei  suostunut  luovuttamaan  iskuista  vastuussa  ollutta  Al-Qaidan

johtajaa Osama bin Ladenia. Vuoden 2001 loppuun mennessä Taliban oli  vetäytynyt

tärkeimmiltä alueilta ja Afganistania alettiin valmistella rauhanrakennusta varten (YK

2001a).  Rauhanrakennuksen  esitettiin  helpottavan  siirtymää  sodasta  rauhaan  ja

operaation  ajateltiin  olevan  uusi  alku  Talibanin  alla  kärsineelle  Afganistanille

(Goodhand ja Sedra 2013, 245, 250.)

Rauhanrakennuksen  alkaessa  Afganistanin  valtiota,  instituutioita  ja  rakenteita  ei

käytännössä enää ollut olemassa, vaan maan vakauttaminen vaati niiden rakentamista

uudelleen  (Barfield  2010,  272).   Afganistanissa  tavoitteena  oli  mm.  edustuksellisen

demokratian,  hyvän  hallinnon,  oikeusvaltion,  ihmisoikeuksien,  vastuullisen

talouspolitiikan  ja  kestävän  kehityksen  edistäminen.  (Department  of  Defense  2012,

104). Kansainvälisten toimijoiden lisäksi rauhanrakennuksessa on käytetty apuna myös

paikallisia  shura-neuvostoja,  mikä  on  antanut  afgaaneille  mahdollisuuden  ottaa

rauhanrakennusprojekteja  omikseen.  Näiden  onnistumisesta  on  kuitenkin  hyvin

vaihtelevia kokemuksia. (Chopra ja Hohe 2004, 247.)

Afganistanissa ihmiset olivat 2000-luvun alussa hyvin kärsivällisiä paikallista kulttuuria

ymmärtämättömiä  ulkomaalaisia  joukkoja  kohtaa,  koska  heidän  ei  pelätty  yrittävän

valloittaa Afganistania. Suopeaa suhtautumista selittää myös se, että afgaanit halusivat

parannusta  päivittäiseen  elämäänsä  ja  turvaa  maan  tuhonneilta  talibaneilta.  Näiden
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toiveiden toteutumisesta riippui myös Afganistanin väliaikaishallituksen legitimiteetti.

(Barfield  2010,  274-277;  YK 2002b.)  Suhtautuminen kansainväliseen operaatioon ei

kuitenkaan ole ollut  pelkästään myönteistä.  Jopa operaatiossa mukana olleet afgaanit

ovat hyökänneet kansainvälisiä joukkoja vastaan. (Department of Defense 2012, 33.)

Tukea on nakertanut  myös rauhanrakennusoperaatioon liitetty korruptio ja afgaanien

alentava  kohtelu.  Tämä  lisäsi  afgaanien  epäluuloisuutta  liberaaleja  normeja  ja

kansainvälistä operaatiota kohtaan. (Goodhand ja Sedra 2013, 243.)

Legitimiteetti  vaikuttaa  suuresti  koko  rauhanrakennusoperaation  ja  sen  ajamien

uudistusten onnistumiseen. Thomas Barfieldin (2010) historiallisen analyysin mukaan

Afganistanissa  rauhanrakennuksen  lähtökohtana  on  2000-luvulla  ollut  vanhojen

rakenteiden ja instituutioiden demokratisoiminen ja niiden oikeutuksen palauttaminen

vaalien  avulla.  Tämä  ei  kuitenkaan  ole  toiminut,  koska  Afganistanissa  hallinnon

legitimiteetti  ei  synny  sen  edustavuudesta  vaan  sen  kyvystä  luoda  turvallisuutta,

taloudellista vakautta ja mahdollisuus tavalliseen elämään ylipäätään. (Barfield 2010, 7-

8.)  Toimiva turvallisuussektori  onkin valtion oikeutuksen kannalta  tärkeä.  Aseellisen

konfliktin  jälkeen ihmisten  turvallisuudesta  onnistuneesti  huolehtiminen tuo  valtiolle

auktoriteettia, mikä on olennaista koko rauhanrakennuksen onnistumisen kannalta (Sisk

2013, 56, 79). 

On huomattava, että Afganistanissa liberaalit rauhanrakentajat eivät ole yhtä vahvassa

asemassa  kuin  yleensä.  Afganistanissa  liberaali  rauhanrakennus  joutuu  kilpailemaan

vaihtoehtoisten  voimien,  instituutioiden  ja  auktoriteetin  ja  legitimiteetin  lähteiden

kanssa. Lisäksi kansainväliset toimijat ovat hyvin hajallaan ja tekevät vähän yhteistyötä,

mikä  heikentää  liberaalin  rauhanrakennuksen  voimaa  Afganistanissa.  (Goodhand  ja

Sedra 2013, 241.) Jonathan Goodhand ja Mark Sedra (2013) tunnistavat kolme erilaista

näkökulmaa suhtautumisessa rauhanrakennukseen Afganistanissa. Yhden näkemyksen

mukaan  operaatio  oli  mahdollisuus,  joka  menetettiin,  koska  terrorismin  vastainen

taistelu vei liikaa resursseja. Rauhanrakennusoperaatioiden pitäisikin olla onnistuakseen

hyvin koordinoituja ja tarpeeksi massiivisia. Toisen näkemyksen mukaan operaatio oli

jo alusta alkaen tuhoon tuomittu, koska sille ei ollut kunnollista suunnitelmaa. Vaikka

ulkopuolelta tuotu rauhanrakennus ei voikaan tämän näkemyksen mukaan toimia, niin

kansainvälisten toimijoiden vetäytyminen voi luoda uusia mahdollisuuksia afgaaneille

ja alueellisille toimijoille.  Kolmannen näkemyksen mukaan kansainvälinen interventio
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nähdään imperialismina, jolla ei alun perinkään ollut mitään tekemistä liberaalin rauhan

kanssa,  vaan se perustui  puhtaasti  kansallisen turvallisuuden ja geopoliittisten etujen

tavoitteluun. Rauhanrakennus ei siis koskaan edes ollut tavoitteena. (Goodhand ja Sedra

2013, 252.)

2.1 NATO:n operaatio Afganistanissa

Afganistanin rauhanrakennukseen osallistuu myös NATO:n johtaman ja Yhdistyneiden

kansakuntien (YK) valtuuttama operaatio. Mahdollinen liberaalien normien leviäminen

Afganistanin  turvallisuussektorin  uudistuksen  yhteydessä  liittyykin  läheisesti  sekä

Afganistanissa  käynnissä  olevaan kriisinhallintaoperaatioon  että  yleisemmällä  tasolla

koko  liberaalin  rauhanrakennuksen  ilmiöön. Joulukuussa  2001  YK:n

turvallisuusneuvosto  valtuutti  kansainvälisen  International  Security  Assistance  Force

(ISAF) -operaation pitämään yllä turvallisuutta Kabulin alueella. (YK 2001b) Vähitellen

ISAF:n  toiminta-aluetta  laajennettiin  myös  muihin  merkittäviin  kaupunkeihin

Afganistanin väliaikaishallituksen aseman vahvistamiseksi ja vakiinnuttamiseksi (YK

2002a, 2002b, 2002c). ISAF:n mandaattia myös pidennettiin, koska Afganistan nähtiin

edelleen uhkana kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle (YK 2002c). Vuoden 2014

lopussa päävastuu maan turvallisuudesta siirrettiin Afganistanin omille joukoille (NATO

2015a), mikä oli myös yksi ISAF-operaation tavoitteista (Puolustusvoimat 2014a).

ISAF-operaatiossa  palveli  yhteensä  hieman  alle  2000  suomalaista  vuodesta  2002

lähtien.  Suomi  osallistui  operaation  vaatimusten  ja  Afganistanin

turvallisuusviranomaisten  tarpeiden  mukaan  esikunta-,  tuki-,  neuvonanto-  ja

operatiivisiin  tehtäviin.  Operaation  alkuvuosina  keskityttiin  erityisesti  sotilaiden  ja

siviilien  väliseen  yhteistyöhön,  minkä  ajateltiin  edesauttavan  maan  kehitystä,

parantavan turvallisuustilannetta ja lisäävään operaation oikeutusta paikallisten silmissä.

Operaation  lopussa  suomalaiset  panostivat  paikallisten  viranomaisten  neuvontaan.

Tavoitteena oli, että tuen vähentyessä afgaanit pystyisivät jatkamaan suunnitelmallista ja

kestävää toimintaa itsenäisesti. (Puolustusvoimat 2014a.) 

1.1.2015  alkanut  RS-operaatio  jatkaa  Afganistanin  turvallisuusjoukkojen  ja

-instituutioiden koulutusta ja kehityksen tukemista.  Operaation tärkeimpiä tehtäviä ja

tavoitteita  ovat  mm. läpinäkyvyyden,  vastuullisuuden ja valvonnan edistäminen sekä
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oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteiden tukeminen. (NATO 2015b.) Se keskittyy

tukemaan Afganistanin keskushallintoa ja korkeatasoisia turvallisuusviranomaisia eikä

osallistu  enää  taistelutoimintaan.  RS-operaatiossa  palvelee  kerrallaan  noin  80

suomalaista sotilasta. (Puolustusvoimat 2014a.)

2.2 Afganistanin turvallisuussektorin uudistaminen

NATO:n  kriisinhallintaoperaation  yhtenä  tehtävänä  on  Afganistanin

turvallisuusjoukkojen ja -instituutioiden, kuten armeijan, kouluttaminen ja kehityksen

tukeminen. (Puolustusvoimat 2014a.) Afganistanin asevoimista ei virallisesti kuitenkaan

ole tarkoitus rakentaa länsimaisen armeija kopiota  ja afgaanien on tarkoitus  kehittää

kansainvälisten  joukkojen  tuella  omia  toimintatapoja  ja  tavoitteitaan.  Länsimaisia

standardeja ei myöskään ole tarkoitettu afgaanien kehityksen mittareina. (Department of

Defense  2012,  48.)  Turvallisuussektorin  uudistaminen  ja  siihen  liittyvä  liberaalien

normien levittäminen ovat kuitenkin luonteeltaan pitkän aikavälin työtä. Uudistuksella

pyritään vaikuttamaan nimenomaa Afganistanin valtion instituutioiden ja auktoriteetin

kehitykseen, mikä tarvitsee aikaa onnistuakseen. Afganistanissa rauhanrakennus onkin

jatkunut  jo  pitkään.  Osaltaan  tämä  tekee  maan  rauhanrakennuksesta  ja  siihen

osallistuvasta  sotilaallisesta  kriisinhallintaoperaatiosta  kiinnostavan  tutkimusaiheen.

Toisaalta  alun  perin  Afganistaniin  lähdettäessä  operaatiota  ei  oltu  tarkoitettu  näin

massiiviseksi tai pitkäikäiseksi, mistä kertoo esimerkiksi ISAF:n mandaatin jatkaminen

ja laajentaminen vähitellen.

Turvallisuussektorin  uudistamisessa  pitää  rauhanrakennuksen  tavoin  ottaa  huomioon

myös  se,  että  projektia  ei  voida  aloittaa  puhtaalta  pöydältä.  Esimerkiksi  ihmisten

turvallisuussektorin  toimijoita  kohtaan  tuntemaan  luottamukseen  vaikuttaa  se,  mitä

nämä toimijat ovat aikaisemmin tehneet. Konfliktin jälkeen yhteiskunnan turvallisuus

on  kuitenkin  tärkeässä  asemassa  koko  rauhanrakennuksen  kannalta.  Afganistanissa

hallinnon legitimiteetti syntyy nimenomaan sen kyvystä luoda turvallisuutta ja vakautta

(Barfield 2010, 7-8).  Sota ja keskushallinnon heikkous Afganistanissa vaikuttavat maan

turvallisuussektorin  uudistukseen  ja  ihmisten  asenteisiin  turvallisuussektoria  ja  sen

toimijoita  kohtaan.  Turvallisuussektorin  uudistaminen  aseellisen  konfliktin  jälkeen

asettaa  uudistukselle  tiettyjä  haasteita,  sillä  turvallisuussektorin  osallistuminen

konfliktiin  vaikuttaa  sen  toimintaan  nyt  ja  myös  tulevaisuudessa  (Mayer-Rieckh  ja
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Dutchie 2009,  227, 229).  Turvallisuussektori  on kuitenkin hyödytön,  jos  sillä  ei  ole

yhteiskunnan luottamusta (Sedra 2006, 107). Tämän vuoksi myös kansalaisyhteiskunta

on tärkeää ottaa huomioon uudistuksessa. 

Turvallisuussektorin  uudistamisen  suurimpina  haasteina  Afganistanissa  pidetään

viranomaisten  korruptoituneisuutta  ja  järjestäytynyttä  rikollisuutta.  Myönteisestä

kehityksestä  huolimatta  turvallisuussektorin toimijoista ilmavoimat,  paikallispoliisi  ja

rajavartiosto ovat erityisen alttiita jopa korkealla komentoketjussa tehdyille rikoksille.

(Department  of  Defense  2012,  118.)  Kansalaisyhteiskunnan  lähtemistä  mukaan

uudistuksiin  pidetään  oleellisena  terrorismin,  huumekaupan,  järjestäytyneen

rikollisuuden ja korruption vähentämiseksi. Afganistanin hallitus ja ISAF pyrkivätkin

tunnistamaan  vaikutusvaltaiset  kansalaisyhteiskunnan  toimijat  ja  tekemään  heidän

kanssaan yhteistyötä. (Department of Defense 2012, 121.) Lisäksi naisten rekrytoiminen

Afganistanin  turvallisuusjoukkoihin  on  osoittautunut  hyvin  vaikeaksi.  Afganistanin

puolustus-  ja  sisäministeriöissä  kuitenkin  jatketaan  pitkän  aikavälin  suunnitelman

kehittämistä, jotta sukupuolijakaumaan, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyviä asioita

voitaisiin parantaa turvallisuusjoukoissa. (Department of Defense 2012, 144.) 

RS-operaatiossa  neuvonta  keskittyy  toimintoihin,  prosesseihin  ja  organisaation

kehittämiseen,  jotta  turvallisuussektori  olisi  kestävä.  Alkuvuonna  2015

turvallisuusjoukot toimivat melko itsenäisesti,  mutta operaatioiden onnistumisessa oli

vaikeuksia  erityisesti  pohjoisessa.  Johtajuus  on  yksi  suurista  turvallisuusjoukkojen

toimintaa  haittaavista  asioista.  RS-operaation  mukaan  turvallisuusjoukkojen  kyvyt,

kapasiteetti  ja  moraali  ovat  riittävällä  tasolla,  jotta  maassa  voidaan  aloittaa

yhteiskunnallisen  sovinnon  teko  afgaanien  johdolla  ja  heidän  omistuksessaan.

Turvallisuussektorin  uudistusta  on  haitannut  myös  vaikeudet  Afganistanin  uuden

hallituksen  muodostamisessa  Afganistanin  uudet  johtajat,  Ghani  ja  Abdullah,  ovat

kuitenkin  sitoutuneet  korruption  kitkemiseen  ja  naisten  aseman  parantamiseen.

(Department of Defense 2015, 2-9.) Onnistuessaan turvallisuussektorin uudistus voisi

tuoda Afganistanissa legitimiteettiä koko rauhanrakennusprosessille, sillä Afganistanissa

hallinnon  legitimiteetti  ei  synny  sen  edustavuudesta  vaan  sen  kyvystä  luoda

turvallisuutta,  taloudellista  vakautta  ja  mahdollisuus  tavalliseen  elämään  ylipäätään

(Barfield 2010, 7-8).
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3 Liberaali rauhanrakennus

Kansainväliset interventiot ovat merkki muuttuvista kansainvälisistä normeista, kuten

valtioiden  suvereniteetista,  inhimillisestä  turvallisuudesta  ja  perusoikeuksista.  (Beer

2004, 121).  Rauhanrakennus voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta yleensä sillä

tarkoitetaan  rauhaa  tukevien  rakenteiden  vahvistamista  kansainvälisen  intervention

avulla.  Edistämällä  turvallisuutta  ja  vakautta,  kansalaisyhteiskunnan  toimintaa,

taloudellista  kehitystä,  demokratiaa,  oikeudenmukaisuutta  ja  oikeusvaltion  kehitystä

halutaan  ehkäistä  konfliktien  syntyä  ja  uusiutumista.  (Barnett  ym.  2007,  36.)

Rauhanrakennuksen  käsite  onkin  hyvin  laaja  ja  sitä  on  vaikea  tyhjentävästi  tai

yksiselitteisesti määritellä. Toisaalta rauhanrakennuksen suurena tavoitteena on edistää

positiivisen  rauhan  kehitystä.  Toisaalta  taas  se,  mitä  rauhanrakennuksella  oikeasti

tarkoitetaan käytännössä, riippuu tilanteesta. 

Michael  Barnettin,  Hunjoon  Kimin,  Madalena  O'Donnellin  ja  Laura  Sitean  (2007)

mukaan rauhanrakennusta rahoittavat ja sitä tekevät länsimaiset organisaatiot käyttävät

rauhanrakennuksesta useita erilaisia nimityksiä ja määritelmiä. Termin valinta näyttäisi

riippuvan  kyseisen  organisaation  mandaatista  ja  sen  määritelmä  noudattelevan

organisaation  intressejä.  Rauhanrakennuksen  lisäksi  siihen  liittyvästä  toiminnasta

käytetään  esimerkiksi  seuraavia  nimityksiä:  konfliktin  jälkeinen  rauhanrakennus,

rauhanturvaaminen, konfliktin ehkäisy, kriisinhallinta, jälleenrakennus, vakauttaminen,

siirtymäkauden apu, kehitys ja rauhan vahvistaminen. (Barnett ym. 2007, 36, 38-41.)

Tämä antaa käsityksen termien moninaisuudesta ja toiminnan erilaisista painotuksista.

Organisaatioiden  erilaiset  käsitykset  rauhanrakennuksesta  johtavat  myös  erilaisiin

käytännön toteuttamisstrategioihin.  Käsiteviidakko ja vain hienoisilta vaikuttavat erot

rauhanrakennuksen  määritelmissä  voivat  kuitenkin  helposti  peittää  alleen

perustavanlaatuisia eroja eri toimijoiden käsityksissä rauhanrakennuksesta. (Barnett ym.

2007, 44.)

Nämä eivät välttämättä ole rauhanrakennuksen ideaalimääritelmiä, mutta kertovat sitä

rahoittavien  organisaatioiden käsityksistä.  Eri  toimijat  panostavat  rauhanrakennuksen

eri  osa-alueisiin.   Erityisen  suosittua  on  vastata  nopeasti  hoidettaviin  ongelmiin  sen

sijaan,  että  kehitettäisiin  pitkäjänteisesti  valtion  instituutioita  ja  auktoriteettia.
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Rauhanrakennuksen  käsitteellinen  sekavuus  ja  toiminnan  erilaiset  painopisteet

johtunevat  osaltaan  siitä,  että  konfliktien  tai  positiivisen  rauhan  syntymistä  ei

toistaiseksi  ole  kyetty  selittämään  tarkasti  tai  tyhjentävästi.  Toisaalta  organisaatiot

voivat myös oikeuttaa omaa olemassaoloaan määrittelemällä itsensä rauhanrakennuksen

kannalta erityisen tärkeiksi toimijoiksi. (Barnett ym. 2007, 44-45.)

Timothy  Sisk  (2013)  suosii  rauhanrakennuksen  sijaan  valtionrakennuksen  käsitettä.

Valtionrakennuksella Sisk tarkoittaa hauraiden valtioiden turvallisuuden ja kehityksen

edistämistä.  Sen  tavoitteena  on  kansalaisten  legitiiminä  pitämä  järjestelmä,  joka

mahdollistaa  ristiriitojen  rauhanomaisen  ratkaisun  ja  tarjoaa  tärkeitä  julkisia

hyödykkeitä.  Hyväksyttävää,  legitiimiä  ja  toimintakykyistä  valtiota  tavoitellaan

parantamalla ja ammattimaistamalla julkisten instituutioiden hallintaa ja toimintatapoja.

Myös  vaalit,  parlamentarismi  ja  kansalaisten  kuunteleminen  ovat  tärkeässä  osassa

valtionrakennuksen  edetessä.  Muut  valtiot  ja  kansainväliset  toimijat  pyrkivät  usein

vaikuttamaan  valtionrakennukseen  esimerkiksi  kriisinhallintaoperaatioiden  kautta.

Näiden  ulkopuolisten  toimijoiden  tavoitteena  on  yleensä  edistää  liberaalin  valtion

syntymistä. Sen keskeisiä tunnuspiirteitä, kuten demokratiaa ja hyvää hallintoa, pidetään

pohjimmiltaan  universaaleina  normeina,  joita  kaikkien  pitäisi  noudattaa.

Rauhanrakennuksen ja valtionrakennuksen käsitteet ovatkin hyvin lähellä toisiaan ja ne

molemmat  perustuvat  liberaalien  arvojen  edistämiselle.  (Sisk  2013,  1-8.)

Rauhanrakennusta  ja  valtionrakennusta  pidetään  erottamattomina  ja  toisiaan

vahvistavina prosesseina (Goodhand ja Sedra 2013, 240).

Tässä tutkielmassa käytetään kuitenkin selkeyden vuoksi pelkästään rauhanrakennuksen

käsitettä.  Se  tuo  mielestäni  valtionrakennusta  paremmin  esille  tavoitteen  liberaalien

normien  levittämisestä,  kun  tarkastelukohteena  on  kansainvälisten  toimijoiden

näkökulma.  Loppujen  lopuksi  rauhanrakennuksen  käsitettä  ei  välttämättä  ole

mahdollista, tai edes toivottavaa, määritellä tyhjentävästi. Liian tiukka määrittely voisi

vähentää  käsitteen  käyttökelpoisuutta.  Sanojen  merkitykset  myös  muuttuvat

luonnostaan,  eikä aina ole tarpeellista keksiä uutta  termiä,  jos vanhan käyttötapa on

muuttunut.   Seuraavaksi  siirrytään  tarkastelemaan  lähemmin  rauhanrakennuksen

liberaalia luonnetta ja sen taustalla vaikuttavaa ideologiaa.
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3.1 Rauhanrakennuksen liberaali luonne

Roland  Parisin  (2010)  näkemyksen  mukaan  nykyinen  rauhanrakennus  on

perusolemukseltaan  liberaalia,  sillä  operaatioiden  tavoitteisiin  kuuluu  liberalismin

arvojen, kuten vapauden, edustuksellisen hallinnon ja vallan rajoittamisen, edistäminen.

Liberalismiin sisältyy myös se käsitys, että taloudellinen ja poliittinen liberalisaatio, eli

vapaa  markkinatalous  ja  edustuksellinen  demokratia,  ovat  paras  tapa  järjestää

yhteiskunnan toiminta kaikkialla maailmassa (Paris  2010, 350).   Rauhanrakennus on

aina  toki  jossain  määrin  paikallinen  prosessi,  mutta  esimerkiksi  sitä  tukevat

kriisinhallintaoperaatiot perustuvat pohjimmiltaan liberaaleihin arvoihin ja tavoitteisiin

(Sisk  2013,  10).  Toisin  sanoen  kansainvälisellä  läsnäololla  pyritään  vaikuttamaan

erityisesti  niiden  maiden  kehitykseen,  joiden  nähdään  olevan  jonkinlaisessa

siirtymävaiheessa. Kansainvälistä interventiota pidetään myös tarpeellisena, sillä mikäli

maa kykenisi  itse  järjestämään hallintonsa,  ei  rauhanrakennuksellekaan olisi  tarvetta

(Paris  2010,  359).  Erilaisten  normien  välillä  tasapainoilu  onkin  liberaalin

rauhanrakennuksen  ja  sen  ajamien  uudistusten  haaste,  johon  tuskin  löytyy  helppoa

ratkaisua  missään  kontekstissa.  Tämä  ehkä  osaltaan  selittää  rauhanrakennuksen

määrittelyn haastavuutta.

Rauhanrakennukseen liittyy myös tiettyjä välitavoitteita tai askeleita, joiden uskotaan

johtavan  kestävään  rauhaan  (Knight  2004,  359).  Rauhanrakennuksen  ajama  muutos

pyritään  toteuttamaan  liberaalin  rauhan  strategisten  kompleksien  avulla.  Muutos

operationalisoidaan  monien  toisiinsa  kytkeytyvien  aloitteiden,  kuten

turvallisuussektorin  uudistuksen,  perustuslain  kirjoittamisen,  hyvän  hallinnon  ja

oikeusvaltion  vahvistamisen,  makrotalouden  uudistusten,  jälleenrakennuksen  ja

syrjäseutujen  kehittämisen,  kautta.  (Goodhand  ja  Sedra  2013,  240.)

Rauhanrakennuksessa  onkin  yleensä  keskitytty  enemmän  liberaalille  valtiolle

tunnuksenomaisten  rakenteiden  luomiseen  eikä  valtion  kypsyyden  tai  toimintakyvyn

edistämiseen (Barnett ym. 2007, 36).

Liberaalin rauhanrakennuksen käytännöntoteutus on saanut paljon kritiikkiä osakseen,

mutta loppujen lopuksi tämä ei vielä kiistä liberalismin arvoja ja tavoitteita. Liberaalia

rauhanrakennusta pidetäänkin usein muita tapoja parempana tapana rakentaa kestävää ja

kansainvälistä rauhaa. Tästä huolimatta se ei ole ongelmatonta. Liberalismin näkemys
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edustuksellisesta  demokratiasta  universaalisti  parhaana  hallinnan  mallina  on  ainakin

ajoittain  ristiriidassa  itsehallinto-oikeuden,  toisen  liberalismin  perusarvon,  kanssa.

(Paris  2010,  350,  354-355,  359.)  Välillä  esimerkiksi  paikallinen  vastustus  voi  estää

rauhanrakennuksen kannalta hyödyllisten muutosten toteuttamisen (Talentino 2012, 54).

Liberalismilla  voidaan siis  ainakin  osin  oikeuttaa  myös  muutosvastarinta  vetoamalla

paikallisen  yhteisön  oikeuteen  hallita  itseään  parhaaksi  katsomallaan  tavalla.  Tässä

tuleekin esiin liberalismin, ja sitä myötä myös liberaalin rauhanrakennuksen, sisäinen

jännite toisaalta universaaleina pidettyjen normien ja toisaalta paikallisen itsehallinto-

oikeuden  välillä.   Esimerkiksi  vaaleilla  valittu  hallitsija  saatetaan  tunnustaa

kansainvälisesti, vaikka hänellä ei olisikaan paikallista tukea. Tämä aiheuttaa konfliktin

niiden  käsitysten  välille,  miten  kansalaiset  ja  toisaalta  muu  maailma  ymmärtävät

oikeutetun hallitsijan. Toisaalta kyläpäällikön ottaminen mukaan päätöksentekoon voi

tuoda  päätöksenteolle  paikallista  oikeutusta,  mutta  se  samalla  vahvistaa  vanhoja

valtarakenteita,  joita  pidetään  kansainvälisesti  esimerkiksi  epätasa-arvoisina  ja

ihmisoikeuksia  rikkovina.  Tässä  nousevat  esille  liberalismin  individualistiset,

ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvät arvot. Jos niillä yritetään korvata perinteiset

arvot, on kyse radikaalista yrityksestä muuttaa koko yhteiskuntaa. Tähän muutokseen

liittyy myös suuri epäonnistumisen riski. (Chopra ja Hohe 2004, 245, 251-252.)

3.2 Liberaalin rauhanrakennuksen kritiikki

Liberaalin  rauhanrakennuksen  epäonnistumiset  osoittavat,  että  kansainvälisten

toimijoiden  edistämiä  normeja  ei  ole  onnistuttu  vakiinnuttamaan  normaaleiksi

toimintatavoiksi  operaatioiden  isäntämaissa  (Talentino  2012,  48).  Tämä  voi  johtua

esimerkiksi siitä, että paikallisia tarpeita tai kontekstia ei ole riittävästi otettu huomioon.

Yksi liberaalin rauhanrakennuksen ongelma onkin, että rauhanrakennuksen edistämät

liberaalit  normit  on  määritelty  liian  väljästi  ja  epämääräisesti,  eikä  niiden

noudattamiselle  ole  selkeitä  kriteereitä.  Normit  eivät  yksinkertaisesti  leviä,  kun  ei

tiedetä, mitä niillä käytännössä haetaan. (Talentino 2012, 68.) Toisaalta vähitellen on

tullut myös merkkejä tämän hallinnan muotoon keskittyvän kehityksen kääntymisestä

(Barnett  ym.  2007,  36).  Tämän vuoksi  onkin  kiinnostavaa  tutkia  sitä,  mitä  normeja

mentoreina  toimivat  suomalaiset  rauhanturvaajat  levittävät  Afganistanin

turvallisuussektorin uudistuksen yhteydessä.
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Rauhanrakennuksen  tavoitteena  on  kehittää  instituutioita,  jotta  ihmisten  rauhallinen

rinnakkaiselo  olisi  mahdollista  ja  he  luottaisivat  toisiinsa,  yhteiskuntaan  ja  valtioon

(Lenzen  2009,  82-83).  Esimerkiksi  puuttumalla  kulttuurin  ihmisoikeuksia  rikkovien

epämuodollisten instituutioiden toimintaan voidaan edistää oikeusvaltion kehittymistä

(Sisk  2013,  146).  Oikeudenmukaisuuden  ja  vastuunkannon  edistäminen  ovatkin

olennainen osa rauhanrakentamista konfliktin jälkeisissä yhteiskunnissa (Lenzen 2009,

81).  Usein kansainväliset  toimijat  kuitenkin sivuuttavat  tämän,  eivätkä ota  riittävästi

huomioon  paikallisten  yhteiskunnalliseen  oikeudenmukaisuuteen  liittyviä  huolia.

Tällöin  koko operaatio  leimataan  helposti  epätasa-arvoiseksi  ja  vain  kansainvälisten

toimijoiden  intressejä  edistäväksi.  (Talentino  2012,  55.)  Vaikka  liberaalin

rauhanrakennuksen mukaan demokratia edistää rauhan kestävyyttä, niin silti vaikeassa

tilanteessa  kansainväliset  toimijat  valitsevat  monesti  vakauden  demokratian

kustannuksella.  Tämä  aiheuttaa  usein  epäilyksiä  operaation  todellisista  motiiveista.

(Zahar  2012,  74,  78-79.)   Rauhanrakennuksen  vastustaminen  ei  aina  liitykään  itse

liberaaleihin  arvoihin  tai  normeihin.  Toinen  liberaaliin  rauhanrakennukseen  liittyvä

ongelma onkin sen edistäjien epäoikeudenmukaisiksi  koetut toimintatavat.  (Talentino

2012, 55.) Yhteiskunnan liberalisoituminen on monimutkainen ja hidas prosessi, johon

vaikuttavat  valittu  toimintasuunnitelma  ja  paikallinen  toimijuus.  Avainasemassa  ovat

hallinnon,  turvallisuuden  ja  oikeusvaltion  kehittyminen  tehokkaiksi,  vastuullisiksi,

läpinäkyviksi ja ihmisoikeuksia kunnioittaviksi. (Zahar 2012, 74-75.) Tämän vuoksi on

kiinnostavaa tutkia sitä, miten sotilaalliset neuvonantajat levittävät normeja.

Liberaaliin  rauhanrakennukseen liittyy tiiviisti  oletus,  jonka mukaan taloudellinen  ja

poliittinen  liberalisaatio  ovat  universaalisti  paras  tapa  rakentaa  rauhanomainen

yhteiskunta.  Kuitenkin  sekä  vapaa  markkinatalous  että  edustuksellinen  demokratia

perustuvat  kilpailuun.  Liberaalin  rauhanrakennuksen  kolmas  ongelma  on  se,  että

kilpailu  lisää  yhteiskunnallista  epävakautta,  jos  yhteiskunnassa  ei  ole  tehokkaita

instituutioita pintaan nousevien konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun. (Paris 1997, 55-

56.) Yhteiskunnat voidaan erotella karkeasti  kahteen ryhmään sen mukaan, miten ne

pääasiassa ratkaisevat konflikteja. Yhteisöllisyyteen perustuvissa yhteiskunnissa arvot ja

asenteen  ovat  ratkaisevassa  roolissa.  Liberaaleissa  yhteiskunnissa  puolestaan

painotetaan oikeuksien ja normien merkitystä konfliktin ratkaisussa. (Kratochwil 1989,
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67-68.)  Usein  rauhanrakennusprojekti  sellaisena,  kuin  kansainväliset  toimijat  sen

toteuttavat,  ei  siis  sovi  operaation  isäntämaan  tarpeisiin  (Talentino  2012,  54).

Tutkielmassa  ei  varsinaisesti  pyritä  ottamaan  kantaa  tähän  liberalismin  kolmanteen

ongelmaan,  kilpailun  lisäämään  epävakauteen.  Se  kuitenkin  pidettiin  mielessä

tutkimusaineistoa kerätessä ja analysoitaessa.

Rauhanrakennusta toteutetaan sekä kansainvälisellä että valtiollisella tasolla (Keating ja

Knight  2004,  xl-xli).  Kansainvälinen  yhteisö  on  käyttänyt  poliittista  auktoriteettia

konfliktin  jälkeisissä  yhteiskunnissa  avustamalla  väliaikaista  hallitusta,  kuten

Afganistanissa, toimimalla valtion kumppanina, kuten Nigeriassa, kontrolloimalla sitä,

kuten Kambodžassa, tai hallitsemalla sitä, kuten Itä-Timorissa. (Chopra ja Hohe 2004,

242).   Liberaali  rauhanrakennus  on  instituutioiden  rakentamisprojekti,  jolla  pyritään

muuttamaan  valtiota.  Se  perustuu  ajatukseen,  että  valtion  legitimiteetti  riippuu  sen

roolista julkisten palvelujen tarjoajana ja lockelaisesta yhteiskuntasopimuksesta. Valtiot,

jotka poikkeavat tästä, ovat jotenkin viallisia ja niille pitää rakentaa kapasiteettia, jotta

ne noudattaisivat hyvän hallinnon perusperiaatteita. Liberaali rauhanrakennus perustuu

valtion epäpolitisoituneeseen ymmärtämiseen ja se on sokea historialle, joka vaikutti

eurooppalaisen  valtion  syntymiseen  ja  länsimaisen  valtion  mallin  muodostumiseen.

(Goodhand  ja  Sedra  2013,  242.)  Rauhanrakennus  pitäisikin  politisoida  uudelleen

(Richmond 2010).

Liberaali  rauhanrakennus  oli  kylmän  sodan  jälkeen  vallitseva  tapa  vastata

turvattomuuteen.   Liberaalista  rauhanrakennuksesta  ja  sen  massiivisesta

yhteiskunnallisesta  suunnittelusta  on  kuitenkin  tullut  yhä  vaikeampi  ylläpitää  ja

puolustaa. (Goodhand ja Sedra 2013, 239-240.) Jonathan Goodhandin ja Mark Sedran

(2013)  mukaan  liberaalit  rauhanrakentajat  eivät  välttämättä  tunnista  omaa  rooliaan

vallankäyttäjinä. Kansainvälisten rauhanoperaatioiden kannattajat piirtävät selkeän rajan

omien  intressien  tavoitteluun  perustuvaan  uuskolonialismiin  ja  altruistiseen

rauhanrakennukseen. Toisaalta sekä kannattajat että kriitikot ottavat yleensä liberalismin

arvot itsestäänselvyyksinä. Jos tavoitteita ei saavuteta, sen katsotaan johtuvan siitä, että

rakentajat  poikkeavat  liberaalin  rauhanrakennuksen  polulta,  eivät  ole  tarpeeksi

liberaaleja  tai  käyttävät  epäliberaaleja  keinoja  saavuttaakseen  liberaalit  tavoitteet.

Liberaaliin rauhaan doktriinina liittyy kuitenkin itse asiassa hyväksikäyttäviä realistisia
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elementtejä sekä emansipatorisia elementtejä (Goodhand ja Sedra 2013, 240). 

Rauhanrakennuksen  ytimessä  on  legitimaatio,  sillä  melkein  kaikki  rauhan  muodot

asettavat rajoja käyttäytymiselle. Tästä pitää olla yhteisymmärrys koko yhteiskunnassa.

Rauhanrakennus esitetään usein teknisenä prosessina, vaikka todellisuudessa kyseessä

on  poliittisen  vallan  jakaminen,  tuottaminen  ja  muuttaminen.  Tämä  prosessi  usein

haastetaan  jopa  väkivaltaisesti.  Hyvää  hallintoa  ja  turvallisuussektorin  uudistamista

pitäisi  käsitellä  pohjoisen  ja  etelän  välisen  suhteen  ideologiana,  sillä  ne  paljastavat

enemmän siitä, miten länsimaat yrittävät esittää itsensä. Rauhanrakennus voidaan siis

ymmärtää ideologiana tai  legitimoivana narratiivina.  (Goodhand ja Sedra 2013, 242-

245.)  Toisaalta  liberaalin  rauhanrakennuksen  kontakti  paikallisten  todellisuuksien

kanssa  on  luonut  hybridejä  hallinnan  muotoja,  jotka  voivat  olla  negatiivisia  tai

positiivisia.  Voimasuhteista  johtuen liberalismi  kuitenkin  voi  helposti  marginalisoida

paikallisen.  On  kuitenkin  huomattavaa,  että  liberaali  rauhanrakennus  ja  paikalliset

hallinnan muodot vetävät toisiaan puoleensa. (Richmond 2010, 689-690.)

Tässä  tutkielmassa  lähdetään  siitä  oletuksesta,  että  nykyinen  rauhanrakennus  on

lähtökohdiltaan liberaalia, vaikka se ei välttämättä ole ongelmatonta ja sitä on kritisoitu

sekä liberalismin kannattajien että vastustajien puolesta. Liberalismin sisäinen ristiriita

siis toisaalta oikeuttaa ja toisaalta kiistää sen arvojen ja normien levittämisen. Kyseinen

ristiriita on myös tämän tutkielman kannalta merkittävässä roolissa, koska aiheena on

liberaalien  normien  levittäminen  Afganistanin  turvallisuussektorin  uudistamisen

yhteydessä  ja  tarkastelussa  ovat  nimenomaa  kansainvälisiä  voimia  edustavat

suomalaiset  neuvonantajat.  Ristiriidan  oletetaankin  nousevan  esiin  aineistoa

analysoitaessa.  Seuraavaksi  tässä  luvussa  käsitellään  tarkemmin  rauhanrakennuksen

etenemistä Afganistanissa, minkä jälkeen esitellään maan turvallisuussektorin uudistus.

3.3 Sotilaallinen interventio

Liberaalin  rauhanrakennuksen  tavoitteena  on  siis  kansainvälisten  toimijoiden  avulla

rakennettu demokraattinen valtio, jonka instituutiot toteuttavat ja edistävät liberaaleja

arvoja ja normeja (Barnett ym. 2007, 36; Paris 2010, 359).  Moderneilla, länsimaisilla

valtioilla on usein vahva halu edistää muiden maiden demokratisoitumista, koska maan



15

sisäisen rauhan ja laajemman kansainvälisen turvallisuuden välillä nähdään positiivisesti

korreloiva  yhteys  (Zahar  2012,  74).  Kansainvälisellä  läsnäololla,  kuten

kriisinhallintaoperaatioilla,  pyritäänkin  vaikuttamaan  erityisesti  niiden  maiden

kehitykseen,  joiden nähdään olevan jonkinlaisessa siirtymävaiheessa.  Jos nämä maat

pystyisivät itse tekemään tarvittavat uudistukset, ei rauhanrakennukselle olisi tarvetta

(Paris  2010, 359).  Kriisinhallintaoperaatio  on kuitenkin nykyään yleisin sotilaallinen

operaatio  (Reddy  2012,  40).  Kansainvälisten  toimijoiden  kiinnostus

kriisinhallintaoperaatioihin,  ja rauhanrakennukseen yleisemminkin,  liittyykin toisaalta

käsitykseen  demokraattisesta  tai  liberaalista  rauhasta  ja  toisaalta  käsitykseen

liberalismin arvojen ja normien universaaliudesta.

Kansainvälinen  interventio  on  yksi  tapa  toteuttaa  rauhanrakennusta.  Sotilaalliset

interventiot ja kriisinhallintaoperaatiot vaativat niihin osallistuvilta valtioilta valmiutta

käyttää omia sotilaitaan ja riskeerata heidän henkensä. Rauhanrakennusregiimi voikin

toimia tehokkaasti vain, jos se pystyy hyödyntämään valtioiden kansallisia intressejä

omaksi  edukseen.  Erilaiset  kansainväliset  liittoumat  saattaisivatkin  toimia  paremmin

kuin näennäisesti puolueettomat tai neutraalit YK-johtoiset joukot. (Daudelin 2004, 14-

16.)

Perinteisesti rauhanturvaamisella tarkoitetaan rauhan säilyttämistä voimankäytön tai sen

uhan  avulla.  Kuitenkin  sotilaalliset  interventiot  voivat  olla  vastuussa  myös

humanitäärisestä  avusta  rakentamalla  hätämajoitusta,  antamalla  ensiapua  ja

sairaanhoitoa  sekä  jakamalla  ruokaa.  Nämä  operaatiot  ovat  astuneet  pidemmälle

rauhanrakennuksen  humanitääriselle  alueelle.  Humanitäärisestä  avusta  on  tullut  yksi

keino  hallita  maailmaa.  (Ankersen  2004,  71-74.)  Sotilaallinen  ja  kehityslähtöinen

lähestymistapa  rauhanrakennukseen  ovat  monessa  suhteessa  toistensa  vastakohtia.

Sotilasjohtoisissa operaatioissa lähdetään yleensä niiden omavaraisuudesta ja pyritään

minimoimaan paikallinen panos tuomalla mukana sekä työhön tarvittava materiaali että

henkilöstö.  Lisäksi  nämä  operaatiot  ovat  usein  hyvin  tavoiteorientoituneita,

lyhytaikaisia ja riippuvaisia korkean tason institutionaalisesta tuesta. Kehityslähtöinen

rauhanrakennus  puolestaan  pyrkii  maksimoimaan  paikallisten  osallistumisen  ja

käyttämään paikallisia  resursseja  kehittääkseen paikallisia  kykyjä  ratkaista  ongelmia.

Nämä  ovat  myös  pitkän  aikavälin  prosesseja  eivätkä  juurikaan  riippuvaisia
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institutionaalisesta tuesta. (Bush 2004, 31.)

Asevoimilla on sekä taitoa että kapasiteettia osallistua rauhanrakennukseen ensinnäkin

turvallisuuden vahvistamiseksi ja toiseksi auttaakseen konfliktista toipuvia yhteiskuntia.

Sotilaallista interventiota ei kuitenkaan pitäisi käyttää pika-apuna, vaan se tulee olla osa

isompaa  rauhanrakennusoperaatiota.  Ensisijaisesti  asevoimia  tarvitaan  tuomaan

turvallisuutta  muulle  rauhanrakennukselle.  Tämä  näkyy  myös  koulutuksessa  ja

joukkojen rakenteessa. Toisaalta  sotilaat  ovat  tarpeeksi  päteviä  ottamaan vastuulleen

uusia  tehtäviä  perinteisten lisäksi.  Ammattisotilaiden koulutus  ja työ  kehittää heidän

aloitteellisuuttaan, kekseliäisyyttään ja koulutustaitoja, sillä ohjeiden antaminen kuuluu

olennaisesti  heidän toimenkuvaansa.  Lisäksi he ovat tottuneet  toimimaan haastavissa

tilanteissa ja ympäristössä. (Ankersen 2004, 80, 87.)

Rauhanturva-  ja  kriisinhallintaoperaatioilla  on  kytkös  liberaaliin  ideologiaan,  mutta

toisaalta niiden oletetaan usein olevan neutraaleja toimijoita,  jotka eivät puutu maan

kehitykseen juuri muuten kuin fyysisen turvallisuuden takaamalla. Iain Kingin ja Whit

Masonin  (2006)  tulkinnan  mukaan  Kosovossa  kansainvälinen  yhteisö  halusi  pysyä

neutraalina toimijana eikä kertoa ihmisille, miten heidän ja heidän yhteiskuntansa pitäisi

muuttua.  Tämä  lähestymistapa  kuitenkin  vain  esti  Kosovon  todellisten  ongelmien

korjaamisen. Rauhanturvaoperaatioiden ei tarvitse yrittää rakentaa länsimaisen valtion

tai yhteiskunnan kopioita, mutta perinteisiä tapoja on uskallettava muuttaa, jos ne ovat

kehityksen  esteenä.  Kosovossa  rauhanrakennus  epäonnistui,  koska  ihmisten

ajatusmaailmoja  ei  kyetty  muuttamaan,  ja  operaation  päätyttyäkin  yhteiskunta  piti

voimankäyttöä hyväksyttävänä toimintatapana valtaa ja  oikeutta  tavoiteltaessa.  Tämä

esimerkki korostaa sitä, että lopulta yhteiskunnan luonteen määrittävät siinä vallitsevat

ajatukset ja ideat. (King ja Mason 2006, 239, 245, 260.)

Kriisinhallintaoperaatioiden  ei  tämän  vuoksi  pidäkään  olla  ideologisesti  neutraaleja

toimijoita,  vaan  avoimesti  ottaa  kantaa  siihen,  mitä  operaation  isäntämaassa  pitäisi

muuttaa.  Erilaisissa  operaatioissa  kansainväliset  toimijat  kuitenkin  kohtaavat  mm.

erilaisista  arvoista  johtuvia  ristiriitoja  (Paris  ja  Sisk  2009  (Sisk  2013,  74),  1-21).

Yksilötasolla rauhanrakennus voidaankin nähdä neuvotteluna, jossa sekä kansainväliset

että  paikalliset  toimijat  edistävät  omia  arvojaan  ja  normejaan  (Zahar  2012,  76-77).
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Tämän  vuoksi  on  kiinnostavaa  tutkia  Afganistanissa  ISAF-  ja  RS-operaatioiden

toteuttamaa turvallisuussektorin uudistamista sekä niiden roolia rauhanrakennuksessa ja

liberaalien normien levittämisessä.  Toisaalta myös operaatioon osallistuvat eri maiden

armeijat ja organisaatiot suhtautuvat eri tavoin rauhanturvaamiseen. Lisäksi sotilaiden

omat käsitykset vaikuttavat heidän työhönsä ja tapaansa suoriutua siitä. (Reddy 2012,

33, 40.) Mentorointitilanteessa voidaankin joutua neuvottelemaan useiden eri tahojen

edistämien  normien  välisistä  ristiriidoista.  Tutkielmassa  pyritään  kuvaamaan  tätä  ja

erityisesti peilaamaan sitä, miten neuvonantajien omat käsitykset suhtautuvat liberaaliin

rauhanrakennukseen.

3.4 Turvallisuussektorin uudistaminen

ISAF-  ja  RS-operaatioiden  Afganistanin  turvallisuusviranomaisille  antama  tuki  ja

koulutus  ovat  osa  koko  maan  turvallisuussektorin  uudistamista.

Turvallisuusviranomaisten  monipuolisesta  koulutuksesta  ja  tukemisesta  käytetään

termiä turvallisuussektorin uudistus (engl. security sector reform), jolla viitataan yleensä

Taloudellisen  yhteistyön ja  kehityksen järjestön (OECD, Organization  for  Economic

Co-operation and Development) ja YK:n määritelmiin (Mayer-Rieckh ja Dutchie 2009,

216). YK:n mukaan turvallisuussektorin uudistamisella tarkoitetaan valtion ja ihmisten

turvallisuudesta vastuussa olevien rakenteiden, instituutioiden ja henkilöiden toiminnan

arvioimista  ja  tehostamista.  Tavoitteena  on  tehdä  sen  toiminnasta  vastuullista  ja

ihmisoikeuksia  ja  oikeusvaltion  periaatteita  kunnioittavaa.  Olennaista  on  myös

uudistuksen  paikallinen  omistajuus.  (YK  2008,  5-6.)  OECD  puhuu

turvallisuusjärjestelmän  uudistamisesta  (engl.  security  system reform)  ja  sisällyttää

siihen  valtion  turvallisuusviranomaisten  lisäksi  oikeussektorin  ja  epäviralliset

turvallisuusjoukot. Myös OECD:n mukaan uudistuksen tulee perustua demokraattisiin

normeihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltion periaatteisiin. Lisäksi sen

paikallinen  omistajuus  on  tärkeää.  (OECD 2005,  11-12.)  Molempien  instituutioiden

määritelmät  ovatkin  yhteneväisiä  liberaalin  rauhanrakennuksen  ja  demokratisaation

tavoitteiden kanssa.

Turvallisuussektorin  uudistaminen  uhkaa  vallitsevia  valtarakenteita  ja  tarjoaa  niiden

tilalle  historiallisesti  syntyneitä  hyvän  hallinnon  normeja,  joiden  juuret  ovat
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liberalismissa  ja  länsimaissa.  Usein  oletetaan,  että  turvallisuussektorin  uudistusten

normatiivinen  sisältö  antaa  prosessille  legitimiteetin  myös  länsimaiden  ulkopuolella.

Yksi  turvallisuussektorin  uudistamisen tavoitteista  on kuitenkin  projektin paikallinen

omistajuus.  YK:n  ja  OECD:n  määritelmien  pienistä  eroista  huolimatta  molempien

keskiössä  on  kaksi  ajatusta.  Ensinnäkin  nähdään,  että  turvallisuussektorin  toiminta

paranee,  kun  se  hyväksyy  tietyt  normit.  Toiseksi  prosessin  paikallista  omistajuutta

pidetään  tärkeänä  uudistuksen  onnistumiselle.  Ajatuksena  turvallisuussektorin

uudistaminen onkin hyvin ristiriitainen. Toisaalta prosessi on luonteeltaan normatiivinen

ja  se  pohjautuu  länsimaisiin  käsityksiin  hyvästä  hallinnosta.  Toisaalta  kuitenkin

korostetaan  sitä,  että  paikallisten  on  otettava  uudistus  omakseen,  jotta  sillä  on

mahdollisuuksia  onnistua.  (Egnell  ja  Haldén  2009,  32,  35.)  Turvallisuussektorin

uudistamisessa  toistuukin  liberaalin  rauhanrakennuksen,  ja  ylipäätään  liberalismin,

sisäinen  ristiriita  paikallisen  omistajuuden  tai  itsehallinto-oikeuden  ja  universaaleina

pidettyjen  hyvän  hallinnon  normien  välillä.  Samalla  kun  turvallisuussektorin

uudistaminen  tuo  mukanaan  uusia  normeja  vanhojen  tilalle,  se  myös  tavoittelee

prosessin paikallista omistajuutta.

Käytännössä  turvallisuussektorin  uudistuksen  lähtökohta  on  toimimaton

turvallisuussektorin,  joka ei  kykene tuomaan ihmisille  tehokkaasti  turvallisuutta  eikä

kunnioita demokratian periaatteita. Pahimmassa tapauksessa turvallisuussektori voi olla

väkivaltaisen  konfliktin  aiheuttaja.  Turvallisuussektorin  uudistamisen  tavoitteena  on

turvallisuusjoukkojen  modernisointi  ja  ammattilaistaminen.  Erityisen  tärkeää  onkin

niiden toiminnan muuttaminen demokraattisesti vastuulliseksi. (Bryden ja Hänggi 2005,

27.) On kuitenkin huomattava, että turvallisuussektorin uudistus vaatii olemassa olevia

poliittisia  instituutioita,  jotta  demokraattisen  vastuun  ja  hyvän  hallinnon  periaatteita

pystytään toteuttamaa. Uudistus onkin myös tältä kannalta katsottuna hyvin poliittinen

ja hyvin normatiivinen. (Hänggi 2005, 15.)

Lähtökohtaisesti turvallisuussektorin siis oletetaan olevan, tai ainakin sen pitäisi olla,

siviilihallinnolle  vastuussa.  Siviilihallinnon  tehtävä  on  myös  varmistaa,  että

turvallisuussektori  toimii  tehokkaasti,  demokraattisten  ja  ihmisoikeusnormien

mukaisesti.  (Bryden  ja  Hänggi  2005,  25.)  Toisaalta  turvallisuussektorin  alistaminen

siviilihallinnolle voi olla vaikeaa,  koska asevoimien ideologiaan kuuluu valtion edun
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suojelu  poliittisesta  johdosta  riippumatta  (Sikkink  2011,  156-157).  OECD:n

näkemyksen  mukaan  demokratian  ja  hyvän  hallinnon  periaatteita  noudattava

turvallisuussektori  lisää  kuitenkin  vakautta  ja  mahdollistaa  kehityksen.  Tämän  takia

turvallisuus  pitäisikin  nähdä  oikeutena,  jonka  toteuttaminen  on  valtion  vastuulla.

(Downes ja Thompson 2007, 285-286.) Tämä näkemys sopii  hyvin yhteen liberaalin

rauhanrakennuksen kanssa.

Välillä  maan  turvallisuustilanne  voi  olla  niin  vaikea,  että  turvallisuussektorin

uudistamiseen  paikallisilla  ei  riitä  resursseja  tai  kapasiteettia.  Tilanne  voi  olla  tämä

esimerkiksi silloin, kun rauhanrakennusta edeltää sisällissota tai hallitsija on vaihdettu

kansainvälisen  operaation  avulla.  Tällöin  turvallisuus  jää  usein  kansainvälisten

toimijoiden  vastuulle.  Sotilaalliset  kriisinhallintaoperaatiot  saattavat  myös  osallistua

turvallisuussektorin uudistamiseen vahvistamalla sektorin demokraattista valvontaa ja

kansalaisyhteiskunnan  roolia.  Turvallisuuden  kansainvälistyminen  kuitenkin  haittaa

uudistuksen  paikallista  omistajuutta.  (Bryden  ja  Hänggi  2005,  31-38.)

Turvallisuussektorin  uudistamiseen  osallistuvan  kriisinhallintaoperaation  pitäisikin

ihmisoikeuksien  ja  humanitäärisen  oikeuden  lisäksi  edistää  myös  vastuun  siirtoa

paikallisille  instituutioille  (Vité  2005,  200).  Afganistanissa  vastuu  turvallisuudesta

siirrettiin kokonaan maan omille joukoille vuoden 2015 alussa.

Turvallisuussektorin  uudistuksen  mahdollisuudet  onnistua  konfliktin  jälkeisessä

yhteiskunnassa ovat melko heikot, koska valtiolla ei ole auktoriteettia ja turvallisuus on

usein yksityisten toimijoiden käsissä. Paljon kuitenkin riippuu toisaalta kansainvälisestä

sitoutumisesta  uudistukseen  ja  toisaalta  paikallisesta  valmiudesta  muuttaa

toimintatapoja.  Tämä  aiheuttaa  jännitteitä  uudistuksen  paikallisen  omistajuuden  ja

kansainvälisten tavoitteiden välille.  Tasapainon löytäminen kansainvälisinä pidettyjen

hyvien käytäntöjen ja paikallisen poliittisen kulttuurin välillä onkin ehto uudistuksen

onnistumiselle.  Kyseinen  ristiriita  on  kuitenkin  turvallisuussektorin  uudistuksen

ytimessä, eikä siihen ole helppoja ratkaisuja.  (Bryden ja Hänggi 2005, 28-30.) Sama

ristiriita toistuu myös liberaalissa rauhanrakennuksessa.

Turvallisuussektorin uudistuksella konfliktin jälkeisessä tilanteessa pitäisikin olla tarkat

tavoitteet.  Konflikti  ja  mahdollinen  kansainvälinen  interventio  vaikuttavat
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turvallisuussektoriin  ja  sen  uudistamiseen  määrittelemällä  tilanteen,  jossa  uudistus

tehdään.  Esimerkiksi  vahvan  keskushallinnon  perinne  tekee  turvallisuussektorin

uudistamisesta  Irakissa  hyvin  erilaista  kuin  Afganistanissa,  jossa  valta  on  ollut

paikallisilla  ryhmillä.  Toisaalta  kansainvälinen  interventio  vaikuttaa  uudistuksen

oikeutukseen ja paikalliseen omistajuuteen. Myös turvallisuusviranomaisten nauttiman

luottamuksen  palauttaminen  esimerkiksi  julkisen  keskustelun  avulla  on  olennaista.

Lisäksi uudistusten oikea järjestys ja ajoittaminen on tärkeää. (Bryden ja Hänggi 2005,

31-38.)

Oikeusvaltio on yksi turvallisuussektorin uudistuksen tavoitteista. YK:n mukaan tällä

tarkoitetaan  sitä,  että  kaikki  ovat  samojen,  julkisessa  prosessissa  luotujen  ja

tasapuolisesti  täytäntöön  pantujen,  riippumattomasti  tulkittujen  lakien  alaisia.

Oikeusvarmuus  sekä  oikeusprosessien  läpinäkyvyys  ja  ennakoitavuus  ovat  myös

tärkeitä.  (Vité  2005,  188-189.)  Oikeusvaltion  kehitys  vaatiikin  turvallisuussektorin

uudistamisen  lisäksi  myös  oikeussektorin  uudistamista.  Konfliktin  jälkeisissä

yhteiskunnissa oikeusvaltion pitäisi olla tärkein institutionaalinen uudistus. Kun tämä

yhdistetään  turvallisuussektorin  uudistukseen,  voidaan  vastata  sekä  poliittiseen

väkivaltaan  että  tavalliseen  rikollisuuteen.  Tämä on tärkeää  myös  sukupuolten  tasa-

arvon  kannalta.  (Nakaya  2004,  148.)  Oikeusvaltion  kehitys  Afganistanissa  on  ollut

haastavaa.  Kuten  aikaisemmin  todettiin,  kriisinhallintaoperaatioon  osallistuneiden

väärinkäytökset  ovat  heikentäneet  kehitystä  ja  afgaanien  tuke  koko

rauhanrakennusprosessille.

Usein turvallisuussektoria uudistettaessa oletetaan, että sen normatiivinen sisältö antaisi

uudistukselle  oikeutuksen  ja  hyväksynnän  myös  liberaaleille  arvoille  perustuvien

yhteiskuntien  ulkopuolella.  Tosiasiassa  turvallisuussektorin  uudistuksessa  pyritään

kuitenkin viemään tietyssä historiallisessa kontekstissa syntyneitä liberaaleja normeja

hyvin  erilaiseen  ympäristöön.  (Egnell  ja  Haldén  2009,  35-36.)  Tämä  saattaakin

aiheuttaa  eroavaisuuksia  turvallisuussektorin  uudistuksen  tavoitteiden  ja  todellisten

tulosten välille. Turvallisuussektorin uudistaminen on hyvin ristiriitainen prosessi. Siinä

toistuvat liberalismin ja liberaalin rauhanrakennuksen sisäiset jännitteet universaaleina

pidettyjen liberaalien normien ja paikallisen omistajuuden välillä.
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Turvallisuussektorin  uudistus  vaatiikin  sekä  instituutioiden  että  ihmisten

ajatusmaailmojen  muuttamista,  mikä  vie  aikaa.  Periaatteessa  paikallisia  tapoja  ja

rakenteita ei pitäisi tuhota, mutta ne voivat olla ristiriidassa universaaleiksi miellettyjen

normien kanssa.  (Sedra 2006, 94, 105.) Instituutioiden muuttaminen voidaan ajatella

pitkälti  teknisenä  prosessina.  Ajatusmaailmojen  muuttaminen  liittyy  puolestaan

enemmän  uusien  normien  omaksumiseen  ja  uudistuksen  paikalliseen  omistajuuteen.

Seuraavaksi esitellään tarkemmin johdannossa esitetyt tutkimuskysymykset.

3.5 Tutkimuskysymykset

Peter Reddyn (2012, 33) mukaan kriisinhallintaoperaation isäntäyhteisön kulttuurinen ja

yhteiskunnallinen  dynamiikka,  sekä  niistä  juontuvat  tarpeet,  eivät  välttämättä  aina

kohtaa sotilaiden taitojen kanssa. Käytännössä turvallisuussektorin uudistus nojaa siihen

osallistuvien  ase-  ja  poliisivoimien  osaamiseen.  Uudistus  on  kuitenkin  tilanteena

poikkeuksellinen,  eikä  sen  poliittista  luonnetta  välttämättä  ymmärretä  niiden

keskuudessa,  jotka  uudistusta  yksilötasolla  toteuttavat.  (Downes  ja  Thompson 2007,

290.) Sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset ulottuvuudet voivat näin jäädä vähemmälle

huomiolle (Bryden 2005, 261).

Turvallisuussektorin  uudistajien  koulutuksessa  on  annettu  enemmän  painoarvoa

uudistuksen teknisille  tavoitteille  kuin oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien

ymmärtämiselle  (Sedra  2006,  105).  Koska  toimijoiden  ajatusmaailmaan  ja  normien

levittämiseen  ei  osata  kiinnittää  tarpeeksi  huomiota,  ne  eivät  myöskään  välttämättä

muutu tai leviä, vaikka se olisi tärkeää uudistuksen onnistumisen kannalta. Teknisenä

prosessina  toteutettu  uudistus  ei  lisää  sen  paikallista  omistajuutta  tai  sitä  kautta

saavutettavaa luottamusta. Oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien ymmärryksen

lisäksi  ajatusmaailmojen  muuttaminen  ja  normien  levittäminen  vaatinevat

neuvonantajina  työskenteleviltä  sotilailta  vahvoja  henkisiä  ominaisuuksia  ja

yhteistyökykyä  eri  kulttuureista  tulevien  ihmisten  kanssa.  Myös  se, miten  sotilaat

ymmärtävät  omat  tehtävänsä,  koko  operaation  ja  sen  tavoitteet,  vaikuttaa  heidän

työskentelyynsä (Reddy 2012, 33). Tämän takia koulutuksessa pitäisi painottaa vahvoja

henkisiä  ominaisuuksia  ja  yhteistyökykyä  eri  kulttuureista  tulevien  ihmisten  kanssa.

Hyvä  kriisinhallintatehtävissä  työskentelevä  sotilas  esimerkiksi  tekee  päätöksensä
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läpinäkyvästi,  kohtaa  ihmiset  yksilöinä,  ymmärtää  muita  kulttuureja  ja  on  avoin,

päättäväinen  sekä  vastuuntuntoinen.  (Reddy  2012,  62,  211-212.)  Esimerkiksi  osa

ISAF:ia vastaan tehdyistä iskuista johtui kansainvälisten joukkojen ja heidän kanssaan

työskentelevien  afgaanien  tulehtuneista  väleistä. Tämän  vuoksi  lisättiin  varsinkin

mentoreina  työskentelevien  koulutusta  eri  kulttuurien  kohtaamisesta.  (Department  of

Defense 2012, 38). 

Sotilaiden  toiminta  yksilötasolla  ja  heidän  käsityksensä  rauhanrakentamisesta

vaikuttavat siis koko operaatioon. Tämän vuoksi myös heidän saamansa koulutus on

tärkeää.  Tutkielmassa keskitytään suomalaisten neuvonantajina toimineiden sotilaiden

rooliin  mahdollisina liberaalien normien levittäjinä.  Varsinainen tutkimuskysymys  on

jaettu kahteen osaan:

1) Mitä normeja suomalaiset mentorointi- ja neuvonantotehtävissä työskennelleet

sotilaat levittävät Afganistanissa?

2) Miten he näitä normeja levittävät?

Ensimmäinen  tutkimuskysymys  liittyy  osaltaan  liberaalin  rauhanrakennuksen

ongelmaan siitä,  että sen edistämät  normit on määritelty väljästi.  Tässä tutkielmassa

pyritään  tarkentamaan sitä,  mitä  ne käytännön tasolla  voivat  olla.  YK:n ja  OECD:n

turvallisuussektorin  uudistuksen  määritelmän  mukaa  ne  oletettavasti  liittyvät

vastuullisuuteen, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon ja demokraattiaan.

Toinen tutkimuskysymys liittyy osaltaan liberaalin rauhanrakennuksen ongelmaan siitä,

että  sen  edistystavat  usein  herättävät  paikallista  vastusta.  Toisaalta  rauhanrakennus

voidaan  myös  nähdä  eri  normien  välisenä  neuvottelutilanteena.  Nämä  syyt  tekevät

normien  levittämistapojen  tutkimisesta  kiinnostavaa.  Turvallisuussektorin  uudistus

toteutetaan joukkoja modernisoimalla ja ammattimaistamalla (Bryden ja Hänggi 2005,

27), minkä voisi olettaa näkyvän myös normien levittämistavoissa.

Turvallisuussektorin  uudistus  riippuu  paljon  siihen  osallistuvien  sotilaiden  ja

neuvonantajien  osaamisesta.  Heidän  omat  käsityksensä  ovatkin  tutkimisen  arvoisia,

koska ne vaikuttavat heidän antamiinsa neuvoihin, ja sitä kautta myös koko liberaalin
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rauhanrakennuksen  onnistumiseen.  Tämä  tekee  mentoreina  työskennelleiden

rauhanturvaajien haastattelemisesta tutkielman kannalta hyvin olennaista.

Turvallisuussektorin  kaltaisen  monimutkaisen  sosiaalisen  prosessin  tuloksia  on

kuitenkin  hyvin  hankala  ennustaa  (Egnell  ja  Haldén  2009,  47).  Joten  vaikka

Afganistanissa armeija rakennettaisiin modernin, länsimaisen armeijan institutionaalisen

mallin mukaisesti, se ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla. Myös arvoja, normeja ja

toimintaa pitää muuttaa halutun tuloksen saamiseksi. Tämä asettaa jatkossakin haasteita

koko liberaalille rauhanrakennukselle. Haasteet eivät kuitenkaan tarkoita, että liberaalin

rauhanrakennus pitäisi lopettaa tai että sen tavoitteet olisivat vääriä. Lisätieto normien

leviämisestä  sotilaallisissa  kriisihallintaoperaatioissa  voi  kuitenkin  lisätä  liberaalin

rauhanrakennuksen  valmiutta  kohdata  ongelmia.  Epätäydellisyydestään  huolimatta

liberaalia  lähestymistapaa  pidetään  vallitsevan  valtavirtakäsityksen  mukaan  muita

parempana  tapana  toteuttaa  rauhanrakennusta  (Paris  2010,  357).   Oletettavasti  tässä

kuitenkin näkyy myös liberaalin rauhanrakennuksen sisäinen jännite universaaliuden ja

paikallisuuden välillä. Tavoitteena ei ole ratkaista jännitettä, vaan havainnoida, miten

sen kanssa on tässä tapauksessa pystytty elämään.

Tässä  tutkielmassa  on  kyse  tapaustutkimuksesta,  koska  tutkimuskohteena  on

suhteellisen  rajattu  aihe:  normien  levittäminen  Afganistanin  turvallisuussektorin

uudistuksen yhteydessä. Tapaustutkimuksessa tutkitaan intensiivisesti yhtä yksikköä tai

ilmiön  ilmentymistapaa,  jotta  voidaan  paremmin  ymmärtää  koko  ilmiötä.  Yksiköllä

tarkoitetaan yhtä ilmiötä, kuten vallankumousta tai kansallisvaltiota, tiettynä hetkenä tai

määrittelemättömänä  ajanjaksona. Tapaustutkimus  voidaan  toteuttaa  esimerkiksi

tutkimalla  yhtä  yksikköä  tiettynä  hetkenä  ja  rikkomalla  alkuperäinen  yksikkö

alayksiköihin,  joita  analysoidaan  (Gerring  2004,  342-343).   Tässä  tutkielmassa

rauhanrakennus  on  se  laajempi  ilmiö,  jota  tutkitaan  tällä  kertaa  Afganistanin

tapauksessa.  Turvallisuussektorin  uudistaminen  on  yksi  rauhanrakennuksen

ilmenemistapa ja se on myös se yksikkö, johon tässä huomio kohdennetaan. Uudistus

puolestaan on rikottu neuvonantajien erilaisiin  kokemuksiin ja  näkemyksiin työstään

Afganistanissa,  joita  analysoimalla  pyritään  vastaamaan  tutkimuskysymyksiin  ja

syventämään  käsitystä  turvallisuussektorin  uudistamisesta  Afganistanissa  ja  myös

yleisemmin  rauhanrakennuksesta.  Usein  on  vaikea  sanoa,  mitkä  tutkittavan  yksikön
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piirteistä  ovat  yleistettävissä,  minkä  vuoksi  tarkka  raportointi  on  tärkeää

tapaustutkimuksissa (Gerring 2004, 346). 
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4 Normit ja niiden leviäminen

Tutkielman aiheena on liberaalien normien leviäminen Afganistanin turvallisuussektorin

uudistuksen yhteydessä. Tarkemmin tutkittava ilmiö on normien levittäminen. Tämän

vuoksi tutkimusta ohjaavaksi viitekehykseksi sopii hyvin sosiaaliseen konstruktivismiin

liittyvä normiteoria. Normit ovat havaittavissa toimijoiden välisessä viestinnässä, koska

ne oikeuttavat toimintaa. Tämä myös mahdollistaa normien tutkimisen. Pelkkä normin

olemassaolo tai  edes sen vahvuus eivät  kuitenkaan riitä  muuttamaan käyttäytymistä.

(Finnemore ja Sikkink 1998, 892.)

Esimerkiksi  moderniin  oikeuskäsitykseen  liittyy  näkemys  siitä,  että

ihmisoikeusrikkomuksia  ei  voida  käsitellä  valtion  toimina  ja  että  niistä  vastuussa

olevien  yksilöiden  pitää  joutua  vastuuseen  teoistaan.  Käsitys  haastaa  perinteisen

näkemyksen  valtion  suvereniteetista  ja  suvereenista  immuniteetista.  Uusien  normien

leviäminen selittää tämän muutoksen, mutta onnistunut leviäminen tarvitsee tuekseen

myös rakenteellisia muutoksia kansainvälisessä järjestelmässä. (Sikkink 2011, 13, 17,

231.) Maailmanpolitiikassa tämä on merkittävä kehityssuunta, sillä ihmisoikeusnormit

rajoittavat  merkittävästi  valtioiden suvereniteettia  ja  suvereenia  immuniteettia.  Useat

nykyiset  valtionpäämiehet  ovat  syytettyinä  ihmisoikeusrikkomuksista  ja  korruptiosta.

Uusien  normien sisällyttäminen kansainväliseen  oikeuteen  vaikuttaakin  merkittävästi

diplomatian  harjoittamiseen.  Monilla  maailmanpolitiikan  teorioilla  on  kuitenkin

vaikeuksia selittää näitä muutoksia.  Realismi ja neoliberalismi eivät kykene selittämään

rajoja  ylittävää  normien  leviämistä,  kun  kyse  ei  ole  hyödyn  tai  vallan/voiman

maksimoimisesta. Toisaalta myös toimijakeskeisissä teorioissa on merkittäviä puutteita.

(Kim  ja  Sharman  2014,  443.)  Debattia  käydään  siitä,  muokkaako  ja  määritteleekö

kulttuuri poliittiset instituutiot, ja sosialisoi niiden piirissä työskentelevät ihmiset, vai

ovatko politiikka ja vallantavoittelu avainasemassa kehittämässä kulttuuria (Adelman

2004, 305).

Christian  Reus-Smit  (1999)  on  tarkastellut  valtioiden  toimintaa  ja  sen  muutosta

kansainvälisen järjestelmän tasolla.  Kun maan sisäisen hallinnan instituutiot ja ehdot

muuttuvat,  valtiot  alkavat  levittää  uusia  käsityksiä  olemassaolonsa  ja  toimintansa

oikeutuksesta  kansainvälisellä  tasolla.  Tämä  on  johtanut  nykyisin  vallalla  olevan
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liberaalin  konstitutionalismin  mukaisen  mallin  leviämiseen.  Multilateralismi  ja

kansainvälinen  oikeus  ovat  tänä  päivänä  ne  instituutiot,  joita  käytetään  yhteistyön

edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun. Valtion olemassaolon ja toiminnan oikeutukseen

vaikuttaa  ihmisten  syvä  ontologinen  tietoisuus.  Ympäröivän  maailman  muutokset

vaikuttavat  tähän  tietoisuuteen  samalla  kun  tämä  tietoisuus  muokkaa  ympäröivää

maailmaa.  Yhdessä  ne  määrittelevät  legitiimin  hallinnan  kansainvälisen  järjestelmän

kannalta  merkittävimmissä  valtioissa.  Nämä  valtiot  puolestaan  levittävät  yleisenä

standardina omaa näkemystään legitiimistä valtiosta ja sen toiminnasta. Kansainvälisen

yhteisön  jatkuvan  vuorovaikutuksen  kautta  tästä  näkemyksestä  tulee  koko

kansainvälisen järjestelmän rakenteellinen piirre, joka vaikuttaa valtioiden kykyyn tehdä

yhteistyötä ja ratkaista  erimielisyyksiä. Se,  miten valtion olemassaolo oikeutetaan ja

mitä  pidetään  valtion  oikeutettuna  toimintana,  vaikuttaa  multilateralismin  ja

kansainvälisen  oikeuden  kaltaisten  instituutioiden  kehittymiseen.  Nämä  instituutiot

puolestaan antavat raamit erilaisiin aiheisiin liittyville regiimeille kuten vapaakaupalle.

(Reus-Smit  1999,  14-15,  153,  167.)  Myös  liberaalia  rauhanrakennusta  voidaan pitää

yhtenä regiiminä. 

Rauhanrakennuksessa  liberaalien  normien  hyväksyminen  näyttäisi  jäävän  puheen

tasolle  sen  sijaan,  että  tapahtuisi  todellisia  muutoksia.  Monesti  tämä  muodollinen

muutos  riittää  kansainvälisille  toimijoille.  Epävakaan  turvallisuustilanteen  vuoksi

kansalaisjärjestötkään  eivät  aina  pysty  osoittamaan  jäljelle  jääneitä  epäkohtia.

(Talentino  2012,  52.) Normien  levittämisen  onnistuminen  on  rauhanrakennukselle

tärkeää, koska liberalismi tunnustaa yhteiskuntien vapauden järjestää oma toimintansa

parhaaksi katsomallaan tavalla. Jollei liberaaleja normeja onnistuta levittämään niiden

muodollista  hyväksymistä  pidemmälle,  niitä  tuskin  valitaan  yhteiskunnan  toimintaa

ohjaaviksi normeiksi. Seuraavaksi tässä luvussa esitellään ensin normin käsite ja sen

jälkeen normien erilaisia leviämismahdollisuuksia.  Erityisesti  huomioidaan liberaaliin

rauhanrakennukseen ja turvallisuussektorin uudistamiseen liittyvät normit. 

4.1 Normin määritelmä

Normit  ovat  yksittäisiä  käyttäytymissääntöjä  ja  näiden  sääntöjen  kokoelmat

muodostavat  instituutioita  (Finnemore  ja  Sikkink  1998,  891).  Yksi  normien
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tärkeimmistä  ominaisuuksista  on  se,  että  ne  helpottavat  toimijoiden  valintoja

monimutkaisissa tilanteissa. Ne siis ohjaavat toimijoiden käytöstä ja toimintaa. Normit

ovat  yleistyksiä,  jotka  pyrkivät  ratkaisemaan  itsekkäiden  ja  yhteiskunnallisesti

toivottavien tekojen välisen dilemman. (Kratochwil  1989, 10,  92.)  Normilla  voidaan

tarkoittaa  tietyssä  tilanteessa  joko  yleistä  ja  hyväksyttyä  tai  toivottua  ja  odotettua

käytöstä (Florini 1996, 364-365). Liberaalin rauhanrakennuksen yhteydessä levitettävät

normit  ovat  tätä  jälkimmäistä  tyyppiä:  ne  edustavat  toivottua  ja  odotettua  käytöstä.

(Talentino  2012,  49).  Rauhanrakennustilanteessa  levitettävät  normit  ovat  niitä,  joita

modernin valtion ja sen edustajien odotetaan noudattavan. 

Kaikki normit eivät kuitenkaan ole keskenään saman tyyppisiä, vaan ne voidaan jaotella

toimintaa  määritteleviin  ja  rajoittaviin  normeihin.  Määrittelevät  normit  luokittelevat

toimijoita, intressejä ja toimintaa ja rajoittavat normit ohjaavat käyttäytymistä. Normit

eroavat  muista  säännöistä  normatiivisuutena  eli  käyttäytymistä  arvottavan

ominaisuutensa  vuoksi.  (Finnemore  ja  Sikkink  1998,  891.)  Tässä  tutkielmassa

keskitytään toimintaa rajoittaviin normeihin.

Normit siis kertovat, kuinka pitäisi käyttäytyä. Muista käyttäytymissäännöistä normin

erottaa  sen  legitimiteetti  (Florini  1996,  364-365).  Normi  ja  sen  legitimiteetti  ovat

tiukasti  sidoksissa  toisiinsa,  koska  legitimiteetin  avulla  voidaan  erotella  se,  missä

tilanteessa  mikäkin  sääntö  on  käytössä.   Normit  voivat  jossain  määrin  toimia

käyttäytymisen  selittävänä  tekijänä,  mutta  tämä  ei  täysin  kuvaa  niiden  merkitystä

ihmisille. Normien avulla arvioidaan myös toimijan vastuuta, sitä pitäisikö häntä kiittää

vai  syyttää  toiminnastaan.  Toiminnan selittämiseen  vaikuttavatkin  merkittävästi  sekä

vallitsevat moraalikäsitykset että käytännön intressit.  Monet sosiaaliset tilanteet eivät

ole etukäteen tarkasti määriteltyjä, mutta silti niissä on toimittava. Käsitys siitä, mitkä

normit  kulloinkin  pätevät,  on  riippuvainen  toimijoiden  yhteisestä  ymmärryksestä.

(Kratochwil  1989,  54,  100-101.)  Normit  vaikuttavat  siihen,  miten valtiot  ajattelevat,

kommunikoivat  ja  toimivat  esimerkiksi  määrittelemällä  tilanteen  ja  vaikuttamalla

valtioiden valmistautumiseen (Legro 1997, 52). 

Normilla  tarkoitetaan tietyn identiteetin  omaavalle  toimijalle  hyväksyttävää käytöstä.

Normit  rajoittavat  käyttäytymistä,  koska  toimijat  ovat  huolissaan  sekä  toimintansa
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seurauksista että sen vaikutuksista omaan identiteettiinsä. (Barnett 2011, 161.)  Normit

siis asettavat odotuksia toimijoiden käytöstä ja toimintaa kohtaan. Friedrich Kratochwil

(1989)  huomauttaakin,  että  normeilla  ja  arvoilla  on  paljon  yhteistä

yhteiskuntajärjestyksen  ylläpitämisen  kannalta. Arvot  vaikuttavat  toimijoiden

asenteisiin. Ne korostavat solidaarisuuden sekä toimijan luonteen ja maineen merkitystä

yhteiskunnassa.  Yhteistyön  kannalta  yhteisesti  jaetut  arvot  eivät  kuitenkaan  ole

välttämättömiä. Toisaalta normien asema korostuu monimutkaistuvassa yhteiskunnassa,

jossa rationaalisuus, byrokraattisuus ja oikeudet painottuvat arvoja enemmän. Toisaalta

myös kaikkein moderneimman yhteiskunnan on löydettävä keino herättää jäsenissään

syvä  yhteenkuuluvuuden  tunne  ja  kaikkein  karismaattisinkin  johtaja  joutuu

institutionalisoimaan  edustamansa  elämäntavan,  mikä  johtaa  entistä  tarkempiin

normeihin. Kaikissa yhteiskunnissa sekä normeilla että arvoilla on oma roolinsa. Arvot

kuitenkin ovat lopulta elämäntavan perusta, mikä on otettava huomioon myös normien

tulkinnassa. Myös kansainvälisellä tasolla on löydettävissä yhteisiä normeja, mutta ei

juurikaan yhteisiä arvoja. Tämä on ongelmallista ja vaikeuttaa myös yhteisten normien

tulkintaa varsinkin uusissa tilanteissa. (Kratochwil 1989, 64-67.)

Yhteiskunnan moraalin, arvojen, valtion identiteetin ja oikeutetun toiminnan nähdään

liittyvän toisiinsa erottamattomasti kun katsotaan yhden maan sisäistä tilannetta (Reus-

Smit  1999,  155-156).  Tämä  pitäisi  ottaa  huomioon  myös  normien  leviämistä

tarkasteltaessa. Vaikka kansainvälisellä tasolla ei olekaan samalla tavalla yhteisiä arvoja

kuin kansallisesti, niin tämä ei tarkoita, etteivätkö arvot tai pikemminkin niiden puute

vaikuta normien leviämiseen kansainvälisesti.

4.2 Normin elämänkaari

Kaikki normit ovat historiallisesti kehittyneitä, eikä uusia normeja omaksuta helposti.

(Barnett  2011, 161.)  Toimijat  eivät  kuitenkaan ainoastaan noudata normeja,  vaan he

myös muokkaavat niitä omalla toiminnallaan jakamalla merkityksiä, kommunikoimalla

aikomuksiaan,  kritisoimalla  muita  ja  oikeuttamalla  omaa  toimintaansa  (Kratochwil

1989, 61). Esimerkkinä tästä oli jo aikaisemmin ihmisoikeusnormien vaikutus valtion

suvereniteettiin.  Toimijoita  voidaankin  pitää  tärkeimpinä  muutoksen  lähteinä

(Kratochwil  1989,  61).  Yhteiskunnan  arvojen  ja  normien  muuttaminen  on  siis
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mahdollista  muuttamalla  sitä,  mitä  pidetään sopivana käytöksenä tietyssä tilanteessa.

Kotimaiset  normit  ovat  erityisen  vahvoja  muutosvoimia,  kun  niitä  aletaan  soveltaa

uusissa  tilanteissa.  (Sikkink  2011,  173,  244-246.)  Kuitenkin  turvallisuussektoria

uudistettaessa oletetaan, että sen liberaali sisältö antaa prosessille legitimiteetin myös

muissa  kuin  liberalismin  arvoille  perustuvissa  yhteiskunnissa.  Uudistuksen

sisäänrakennettuna  ajatuksena  on,  että  turvallisuussektorin  toiminta  paranee,  kun  se

hyväksyy  tietyt  normit.  Nämä  uudet  normit  kuitenkin  haastavat  sektorin  vallitsevat

valtarakenteet.  Toisaalta  taas  yksi  turvallisuussektorin  uudistuksen  tavoitteista  on

projektin paikallinen omistajuus, jota pidetään olennaisena uudistuksen onnistumiselle.

(Egnell ja Haldén 2009, 32, 35.)

Se,  miten  kansainväliset  normit  muuttuvat,  ei  ole  täysin  selvää  (Narine  2004,  218).

Alexander Wendtin (1992) mukaan vuorovaikutus voi johtaa normien muutokseen ja

sitä  kautta  muuttaa  myös  toimijoiden  identiteettiä.  Martha  Finnemore  ja  Kathryn

Sikkink  (1998)  käsittävät  normin  eräänlaisena  jatkumona  ja  kuvaavat  sitä  normin

elämänkaaren  avulla.  Normin  syntyvaiheessa  tietyt  yksilöt  aloittavat  aktiivisesti

edistämään oman käsityksensä mukaista sopivaa käyttäytymistä koko yhteiskunnassa.

Näiden  yksilöiden  motivaatio  uuden  normin  edistämiseen  liittyy  yleensä  empatiaan,

altruismiin  ja  idealismiin.  Seuraavassa  vaiheessa  valtiot,  kansainväliset  järjestöt  ja

verkostot  pyrkivät  levittämään  normia  kansainvälisesti.  Tässä  vaiheessa  normia

ryhdytään  noudattamaan  yleensä  sen  takia,  että  se  liittyy  vahvasti  valtioiden

identiteettiin  kansainvälisen  yhteisön  jäsenenä.  Viimeisessä  vaiheessa  normista  tulee

laajalti  hyväksytty,  se  sisällytetään  lakiin  ja  sen  noudattamista  pidetään

itsestäänselvyytenä. Tämän vuoksi nämä sisäistetyt normit ovat erityisen voimakkaita.

(Finnemore ja Sikkink 1998, 896-905.) Rauhanrakennuksen lopullisena tarkoituksena

onkin liberaalien normien tuominen tähän viimeiseen vaiheeseen saakka, jossa ne on

todella sisäistetty ja omaksuttu.

Normiteorian  kannalta  keskeisessä  roolissa  on  käännekohta,  joka  erottaa  normin

ensimmäisen  ja  toisen  vaiheen  toisistaan.  Ensimmäisessä  vaiheessa  normit  leviävät

hitaasti suostuttelun avulla yksittäisten toimijoiden toimesta, mutta toisessa vaiheessa

leviäminen kiihtyy. Yksilöiden lisäksi tässä vaiheessa korostuu normin omaksuneiden

valtioiden  rooli. Normin  elämänkaari  korostaakin  eri  järjestöjen  ja  ammattilaisten
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roolia,  mikä  vähentää  sen  valtiokeskeisyyttä.  Lisäksi  se  olettaa,  että  ajatuksilla  on

itsenäinen, kausaalinen rooli. Rakenteet jäävät tässä kuitenkin vähemmälle huomiolle,

vaikka normien leviäminen tosiasiassa alkaa rakenteista ja toimijuus tule vasta niiden

jälkeen. (Kim ja Sharman 2014, 421-425.)

Hun Joon Kimin ja J.C. Sharmanin mukaan (2014) on tärkeä ottaa huomioon myös

toimijoiden ja heidän ympäristönsä suhde. Rakenteista lähtevä selittäminen lähtee siitä,

että  toimijat  ovat  ympäristönsä  muovaamia.  Toimijalähtöisessä  näkökulmassa

puolestaan toimijat tulevat ajallisesti ennen ympäristöään ja ovat analyyttisesti erillään

luomistaan  normeista. Kuitenkin  esimerkiksi  ihmisoikeuksia,  yksilön  vastuuta  ja

rationaalista auktoriteettia  voidaan pitää modernin kulttuurin keskeisimpinä piirteinä,

jotka  ovat  olemassa  ennen  toimijoita.  Vaikka  yksilöiden  omaksumilla  normeilla  on

merkitystä  omalta  osaltaan,  tärkeämmässä  roolissa  on  kuitenkin  koko  modernin

kulttuurin leviäminen. Sitä ei  voida pelkistää yksittäisiin toimijoihin.  Kuitenkin sekä

toimija-  että  rakennelähtöisellä  teorialla  on  vaikeuksia  selittää  muutoksen  nopeutta.

(Kim ja Sharman 2014, 429, 443.)

Tässä  tutkielmassa  pyritään  huomioimaan  se,  että  toimijat  ovat  kasvaneet  jossakin

ympäristössä.  Neuvonantajien  odotetaankin  levittävän  liberaaleja  normeja,  koska  ne

ovat rauhanrakennuksessa ja Suomessa valitsevassa asemassa.  Tarkastelukohteena on

kuitenkin  yksilö,  koska  kaikki  rakenteet  ovat  riippuvaisia  ihmisten  toimista.  Tässä

mielessä ne eivät elä omaa elämäänsä, vaikka olisivatkin osiensa summaa suurempia.

4.3 Liberaalit normit

Normin sisältö ja tyyppi vaikuttavat normin leviämiseen ja omaksumiseen (Talentino

2012,  54),  joten  liberaaleja  normeja  on  vielä  hyvä  tarkastella  erikseen  hieman

tarkemmin. Normin vahvuus ja elinvoima riippuvat sen tarkkuudesta, kestävyydestä ja

johdonmukaisuudesta  (Legro  1997,  34-35).  Normin  pitäisi  sisältönsä  puolesta  olla

mahdollisimman tarkka.  Normit ovat käytännön soveltamisen kannalta ongelmallisia,

jos ne universaaliuden väitteestä huolimatta hyväksyvät poikkeuksia (Kratochwil 1989,

93).  Tämä liittyy liberaalin rauhanrakennuksen edistämien normien epämääräisyyteen.

Levitäkseen  ja  säilyäkseen  normin  pitää  päästä  tarpeeksi  hyvään  asemaan  muiden
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kilpailevien  normien  joukossa.   Normin  pitäisi  olla  myös  yhdenmukainen  muiden

yhteiskunnassa  vallitsevien  normien  kanssa.  Normin  legitimiteetti  riippuu  sen

johdonmukaisuudesta. Normin pitää tuntua selkeältä, oikeudenmukaiselta ja järkevältä

myös  niistä,  joiden  oletetaan  normia  noudattavan.  (Florini  1996,  374,  376.)   Toisin

sanoen muutosta ei voida selittää ”ulkoisilla tekijöillä” menemättä kohteen pään sisälle.

Normien noudattaminen ei  myöskään ole sokeaa,  vaan siihen liittyy argumentaatiota

normin noudattamisen syistä (Kratochwil 1989, 97).

Liberaalit  normit  tekevät  universaaleja  väitteitä  hyvästä  elämästä,  mikä  lisää  niiden

leviämismahdollisuuksia (Finnemore ja Sikkink 1998, 906-907). Toisaalta tämä saattaa

tehdä  liberaaleista  normeista  epämääräisiä.  Epäonnistuminen voi  johtua  esimerkiksi

siitä,  että  paikallisia  tarpeita  tai  kontekstia  ei  ole  riittävästi  otettu  huomioon.  Kuten

aikaisemmassa  luvussa  todettiin,  liberaalin  rauhanrakennuksen  edistämät  normit  on

määritelty  liian  väljästi  ja  epämääräisesti,  eikä  niiden  noudattamiselle  ole  selkeitä

kriteereitä. Normit eivät yksinkertaisesti leviä, kun ei tiedetä, mitä niillä käytännössä

haetaan. (Talentino 2012, 68.) Toisaalta myös tarkkojen, kestävien ja johdonmukaisten

normien voidaan väittää olevan universaaleja.

Sisältönsä  puolesta  liberaalin  rauhanrakennuksen  levittämät  normit  liittyvät  usein

poliittiseen  tai  taloudelliseen  järjestelmään,  ihmisoikeuksiin,  yhteiskunnalliseen

sovintoon tai oikeusvaltioon. Näistä oikeusvaltioon liittyvät normit näyttäisivät leviävän

parhaiten. Nämä normit on usein määritelty tarkasti ja ne sisältävät poliisille, armeijalle

ja oikeuslaitokselle tarkoitettuja käyttäytymismalleja.  Yksi menestyksen edellytys on

se,  että  normien  edistymistä  voidaan  mitata,  vaikka  mittarit  eivät  kykenisikään

ilmentämään  oikeusvaltion  kaikkia  merkityksiä  ja  puolia.  (Talentino  2012,  68.)

Toisaalta sotilaallisessa operaatiossa on aina läsnä voimankäyttö tai vähintäänkin sen

mahdollisuus. Tämä voi aiheuttaa normien levittämistä pakolla.

Tiettyjä  kansainvälisiä  normeja  pidetään  nykyään  universaaleina  ja  hyvää  elämää

määrittelevinä  (Barnett  2011,  160).  Tällaisiksi  voidaan  käsittää  myös

turvallisuussektorin  uudistuksen  tavoitteena  oleva  ihmisoikeuksien,  oikeusvaltion,

vastuullisuuden  ja  hyvän  hallinnon  mukainen  toiminta.  Pohjimmiltaan  nämä  normit

ovat  usein  liberalismin  arvojen  mukaisia.  Vaikuttaa  siltä,  että  liberaaleja  arvoja
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kunnioittavat normit leviävät kansainvälisesti muita normeja todennäköisemmin, koska

niitä  noudattavia  maita  pidetään  menestyneinä.  Lisäksi  nämä  normit  tekevät  myös

universaaleja  väitteitä  hyvästä  elämästä,  mikä  lisää  niiden  leviämismahdollisuuksia.

(Finnemore ja Sikkink 1998, 906-907.) Toisaalta siis liberaalilla rauhanrakennuksella ja

sen  normien  levittämisellä  pitäisikin  olla  melko  hyvät  mahdollisuudet  onnistua,

varsinkin jos normeja onnistutaan tarkentamaan ja niiden levittämistavat hyväksytään.

Liberaalien  normien  jatkuva  leviäminen  ei  kuitenkaan  ole  itsestäänselvyys.  Myös

vakiintuneessa demokraattisessa yhteiskunnassa voidaan vastustaa liberaalien normien

leviämistä kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Normi ei siis leviä tiukasti edellä kuvatun

mallin mukaisesti vaan se voi myös välillä heikentyä ja sitten taas voimistua. (Stiles

2006, 154.)

Kuten aiemmin tuotiin esille, normeilla ja arvoilla on paljon yhteistä, sillä molemmat

vaikuttavat  yhteiskuntajärjestyksen  ylläpitoon.  Hallintaan  liittyvät  normit  korreloivat

vahvasti  ja  systemaattisesti  kulttuurin  arvojen  kanssa.  Oikeusvaltio,  korruption

vastaisuus  ja  demokraattinen  vastuu  korreloivat  itsenäisyyden,  tasa-arvon  ja

individualismin  kanssa,  kun  muita  kulttuurisia  arvoja  ovat  yhtenäisyys,  hierarkia  ja

valtaetäisyys. (Licht  ym.  2007,  669).  Edistykseen,  oikeudenmukaisuuteen,

rationaalisuuteen ja yksilöllisyyteen perustuva länsimainen kulttuuri  korostaa yksilön

oikeuksia  ja  vastuuta.  Hallinto  perustuu  persoonattomaan  rationaalis-oikeudelliseen

auktoriteettiin ja tiukkaan julkisen ja yksityisen erotteluun. Nämä rakenteelliset tekijät

korostavat tiettyjä normeja kuten yksilön vastuuta omista teoistaan. (Kim ja Sharman

2014, 419.)

Nykyinen  kansainvälinen  yhteisö  on  kuitenkin  monikulttuurinen  ja  siihen  kuuluu

muitakin  kuin  perusteiltaan  liberaaleja  konstitutionaalisia  valtioita.  Korkeasta

keskinäisriippuvuudesta  johtuen  käytännön  syyt  ovat  saaneet  muutkin  valtiot

käyttämään ja jopa edistämään länsimaisia institutionaalisia toimintatapoja. (Reus-Smit

1999, 37.)  Näitä ovat muun muassa lakien yleinen ja yhtäläinen sitovuus, korruption

vastaisuus ja muut yleiset demokraattiset toimintatavat. Ne linkittyvät yksilön laajaan

autonomiaan ja sen kulttuuriseen hyväksyntään ja edistämiseen. (Licht ym. 2007, 679.)

Valtion olemassaolon ja toiminnan legitimiteetti ovat yhä tiiviimmin sidoksissa yksilön

tarkoitukseen  ja  mahdollisuuksiin,  mikä  on  johtanut  kaikkia  sitovien  sääntöjen
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kodifikaatioon (Reus-Smit 1999, 122).

Amir Lichtin, Chanan Goldschmitin ja Shalom Schwartzin (2007) tekemän tutkimuksen

mukaan oikeusvaltion, korruption vastaisuuden ja demokraattisen vastuun normit ovat

hyvin vahvoja englanninkielisissä maissa ja Länsi-Euroopassa. Erityisesti oikeusvaltion

ja korruption vastaisuuden normit ovat vahvempia näillä alueilla kuin Afrikassa, Itä-

Euroopassa, Kauko-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa, joiden välillä ei juuri ole eroja.

Myös  demokraattisen  vastuun  normi  on  vahva  englanninkielisissä  maissa  ja  Länsi-

Euroopassa.  Tulokset  osoittavat  maailman muodostuvan kahdesta  erilaisiin  hallinnan

normeihin perustuvasta alueesta. Tämä tukee sitä havaintoa, että edellä mainitut normit

perustuvat  länsimaisissa  yhteiskunnissa  vallitseviin  arvoihin.  Vaikka  alueiden  sisällä

valtioiden välillä  on toki  eroja,  niin suuri  kuva on se,  että  oikeusvaltion,  korruption

vastaisuuden  ja  demokraattisen  vastuun  normit  ovat  vahvempia  länsimaissa  kuin

muualla. (Licht ym. 2007, 679.)

Kun otetaan huomioon painoarvo,  jonka länsimainen kulttuuri  antaa ihmisen omalle

toimijuudelle,  ei  voida  hyväksyä  väitettä,  että  esimerkiksi  korruptio  ja

ihmisoikeusrikkomukset  johtuisivat  rakenteellisista  ongelmista  ja  niihin  voitaisiin

vaikuttaa  vain  pitkän  aikavälin  mekanismeilla.  Muuten  tämä  tarkoittaisi  sitä,  että

poliittisilla  päätöksillä  ei  olisi  mitään  merkitystä.  Tämä olisi  uskomatonta  suhteessa

näkemykseen siitä, että ihmiset voivat itse luoda oman yhteiskunnallisen ympäristönsä.

(Kim ja Sharman 2014, 436.)

Alexandra Gheciu (2005) on tutkinut NATO:a liberaalien normien levittäjänä. NATO ei

ole pelkkä sotilaallinen liittouma, vaan turvallisuudenhallintainstituutio, joka ulkoisiin

uhkiin vastaamisen lisäksi pyrkii ratkaisemaan jäsentensä välisiä väärinymmärryksiä ja

lisäämään luottamusta. Kylmän sodan jälkeen NATO on pyrkinyt lisäämään vakautta,

mutta  ei  ole  selvää,  miten  se  on  vaikuttanut  valtioiden  identiteetteihin  ja  niihin

normeihin,  joiden  nähdään  olevan  rauhan  ja  kehityksen  lähde.  NATO:a  pidetään

läntisenä instituutiona, joka puolustaa vapautta, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja

yksilön  liberaaleja  oikeuksia.  Tällöin  se  voidaan  nähdä  yhteisten  arvojen

ruumiillistumana  ja  legitiiminä  liberaalien  normien  opettajana.  NATO:n  identiteetin

seurauksen se tunnustettiin legitiiminä liberaalien ja demokraattisten normien osaajana
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turvallisuussektoreilla  Tsekeissä  ja  Romaniassa.  NATO  vaikutti  voimakkaasti  näissä

maissa  liberaalien  ja  demokraattisten  normien,  kuten  vastuullisen  ja  läpinäkyvän

puolustusbudjetin  muodostamisen,  vallan  hajauttamisen,  siviilien  valvoman

puolustuksen ja  armeijan  demokraattisen  vastuun,  levittämiseen turvallisuussektorilla

kommunististen  hallintojen  kaaduttua.  Tämän  lisäksi  NATO  edisti  konfliktien

rauhanomaista sovittelemista, multilateralismia, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. NATO

yritti  vaikuttaa  myös  Romanian  ja  Tsekin  kansalliseen  identiteettiin  ja  intresseihin

sosialisoimalla  näiden  valtioiden  turvallisuussektorin  toimijoita.   Kommunismin

romahduksen  seurauksena  vanhat  normit  menettivät  legitimiteettinsä  Romaniassa  ja

Tsekeissä. Näissä maissa sotilasta ei esimerkiksi käsitetty univormussa olevana siviilinä,

jota tietyt oikeudet ja velvollisuudet sitovat myös kriisin aikana. Ylipäätään NATO:lle

oli  erittäin  tärkeää  muuttaa  sitä,  miten  armeija  ja  sitä  johtavat  siviilit  ajattelevat

Tsekeissä ja Romaniassa. (Gheciu 2005, 974-976, 985-986, 988, 1004.)

4.4 Normien levittäminen

Normit  voivat  levitä  institutionaalisen  yhdenmukaistumisen,  normien

kansainvälistymisen  tai  sosialisaation  kautta  (Barnett  2011,  160).  Tutkielmassa

ajatellaan, että Afganistanin kriisinhallintaoperaatio ja turvallisuussektorin uudistus jo

sinänsä  edistävät  liberaaleja  normeja  muuttamalla  sekä  maan  rakenteita  että

Afganistanin  valtiolta  odotettua  käytöstä  enemmän  liberaaliin  suuntaan.  Lisäksi

liberaaleja  normeja  voidaan  pitää  ainakin  jossain  määrin  kansainvälisinä  tai

universaaleina.  Tutkimuksen  tavoitteena  onkin  kuvailla  neuvonantajien  kokemuksen

kautta  normien  sosialisaatiota,  leviämistä  ja  muuttumista  mikrotasolla.  Yksilötasolla

tehtävää tarkastelua puoltaa myös Kathryn Sikkinkin (2011) havainto siitä, että normit

leviävät aina yksilöiden välityksellä (Sikkink 2011, 88). 

Sosialisaatiolla  tarkoitetaan  prosessia,  jolla  toimijat  saadaan  käyttäytymään  tietyn

yhteisön  normien  ja  sääntöjen  mukaan  (Gheciu  2005,  976).  Normit  leviävät

sosialisaation  kautta  kun yksi  toimija  kopioi  toisen  käytöstä,  toimija  taivutellaan  tai

pakotetaan käyttäytymään tietyllä tavalla, toimija oppii tai hänen identiteettinsä muuttuu

(Barnett  2011,  161;  Finnemore  ja  Sikkink  1998,  905;  Kim ja  Sharman  2014,  433;

Talentino 2012, 49). Sosialisaatio on onnistunutta, kun normit sisäistetään ja niistä tulee
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itsestäänselvyyksiä  ja  niiden  noudattamista  pidetään  tietyssä  tilanteessa  sopivana.

Rationaalisesta näkökulmasta sosialisaatiossa on kyse siitä, että toimijat itse haluavat

omaksua  kyseessä  olevat  normit,  koska  he  saavat  siitä  etua.  Jos  kuitenkin  normien

sosialisaatio tapahtuu ulkopuolisten vaikutuksesta ja normit todella sisäistetään, niiden

leviäminen vastaa kuitenkin enemmän konstruktivistien käsitystä. (Gheciu 2005, 976-

977.)

Normien  pääasiallinen  leviämismekanismi  on  käyttäytymisen  jäljittely.  Parhaiten

mekanismi toimii, kun suurin osa päättäjistä vaihtuu kerralla, edelliset normit selkeästi

epäonnistuivat  tai  syntyy  uusi  ongelma-alue,  jonka  normit  eivät  vielä  ole  selvillä.

(Florini  1996,  379.)  Kun  muiden  käytös  ja  uskomukset  vaikuttavat  valtion

käyttäytymiseen, normi leviää jäljittelyn kautta (Talentino 2012, 51-52). Vaikuttaa siltä,

että esimerkiksi liberaaleja arvoja kunnioittavat normit leviävät, koska niitä noudattavia

maita pidetään menestyneinä (Finnemore ja Sikkink 1998, 906-907). Lisäksi tiettyjen

normien noudattaminen puolestaan voi tuoda valtiolle enemmän kansainvälistä apua ja

resursseja (Talentino 2012, 50). Ylipäätään menestyksekkäitä ja innovatiivisia toimijoita

jäljitellään,  koska se oikeuttaa  toimijan  käytöstä  myös niissä  tilanteissa,  joissa  se  ei

kykenekään saavuttamaan omia tavoitteitaan (Kim ja Sharman 2014, 433).

Taivuttelulla  tai  suostuttelulla  tarkoitetaan  vertailua  erilaisten  kulttuuristen  odotusten

väillä (Kim ja Sharman 2014, 433). Suostuttelua helpottaa, jos toimijoilla samanlainen

maailmankuva, joka on voitu saavuttaa esimerkiksi opettamisen kautta. Suostuttelussa

tai taivuttelussa toimijat ovat vetäneet eri johtopäätökset, mutta toinen toimija haastaa

vastapuolen  argumenteilla  ja  pyrkii  muuttamaan  niitä.  Mekanismin  toiminnalle  on

tärkeää, että toinen toimija tunnustetaan legitiiminä partnerina. (Gheciu 2005, 981, 983.)

Suostuttelusta  on  kyse  silloin,  kun toimija  muuttaa  preferenssejään  kommunikaation

seurauksena.  Tämä  on  sosiaalinen  prosessi,  eikä  sitä  voida  tutkia  vain  toimijoiden

käyttäytymistä havainnoimalla. (Payne 2001, 43.)  Suostuttelu luultavasti epäonnistuu,

jos argumentit eivät ole loogisia tai toimijoiden väliltä häviää luottamus (Gheciu 2005,

984).

Normin  muutosta  ei  voida  selittää  ongelman  tietynlaisella  määrittelyllä,  jos  normin

edistäjillä  on erityisen paljon valtaa,  tai  jos  he käyttävät  harhaanjohtavaa viestintää.
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Tällaisessa tapauksessa ei olisi kyse aidosta preferenssien muutoksesta. (Payne 2001,

47.)  Pakottamisella tarkoitetaan  valtion  päätöksentekoon vaikuttavaa  taloudellista  tai

sotilaallista voimankäyttöä tai sillä uhkaamista (Talentino 2012, 49-50). Pakottamisen

seurauksena  normeja  tuskin  aidosti  omaksutaan.  Sotilaallisessa  operaatiossa

voimankäytön  mahdollisuudesta  saattaa  kuitenkin  seurata  normien  ”omaksumista”

pakottamisen seurauksena.

Normi  saatetaan myös hyväksyä oppimisen kautta,  sen filosofisen tai  käytännöllisen

arvon  vuoksi,  kun  vaikutusvaltaisessa  asemassa  olevat  henkilöt  kehittävät  uusia

ajattelutapoja  saamansa  uuden  tiedon  pohjalta.  Edellytyksenä  tällöin  on  kuitenkin

itsensä  tunnistaminen oppilaaksi.  (Talentino  2012,  51.)  Suomalaisten  neuvonantajien

asema  eräänlaisina  mentoreina  Afganistanin  turvallisuussektorin  uudistamisessa  tuo

heille jo sinänsä vaikutusvaltaa ja mahdollisesti opettajan roolin. Toki afgaanit voivat

vastustaa tai tukea tätä asemaa. Lähtökohdiltaan asetelma on kuitenkin sellainen, että

molemmat  osapuolet  odottavat  suomalaisten  neuvoja  siitä,  miten  toimia  tietyissä

tilanteissa. Toisin sanoen normien levittämistä tai yritystä levittää niitä odotetaan.

Oppiminen voi selittää muutosta yksilötasolla, mutta ei systeemitasolla (Florini 1996,

380).  Opettaminen ja oppiminen riippuvat myös siitä, että kohde nähdään oppimiseen

kykenevänä ja kohde tunnistaa itsensä oppilaana. Oppimisessa tärkeää säännöllinen ja

jatkuva  kontakti  (Gheciu  2005,  979-980,  983).  Normeja  levittävien  ihmisten  on

kuitenkin uskottava levittämiinsä ajatuksiin, jotta myös muut toimijat omaksuisivat ne

(Sikkink 2011, 88). Tämän takia on kiinnostavaa haastatella rauhanturvaajia ja kysyä

heidän näkemyksiään Afganistanin armeijan koulutukseen ja neuvonantoon liittyvästä

työstä. Näiden suomalaisten sotilaiden työ on osa maan turvallisuussektorin uudistusta,

joten heidän voisi olettaa ainakin jossain määrin edistävän liberaalin rauhanrakennuksen

arvojen mukaisia normeja. 

Uusi  tieto  juontaa  lopulta  kansallisen  intressin  määrittelyyn  uudelleen,  sillä  valtiot

oppivat.  Oppiminen  ei  kuitenkaan  tarkoita  automaattisesti  muutoksia  valittuun

politiikkaan.  Episteemiset  yhteisöt  ovat  yksi  mahdollisuus  siihen,  miten  tällainen

muutos voisi käytännössä tapahtua. Esimerkiksi asiantuntijaryhmä tai kansalaisjärjestö,

joka jakaa saman ajatusmaailman, voi saada muutoksen aikaan levittämällä tehokkaasti
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siitä tietoa. Periaatteellisilla ajatuksilla, kuten sillä, että orjuus on epäoikeudenmukaista,

voi  olla  iso  vaikutus  politiikkaan.  Nämä  ajatukset  ovat  kokonaisvaltaisempia  kuin

strategiat,  joilla  tähdätään  tietyn  ongelman  ratkaisuun  tietyn  kausaalisen  oletuksen

perusteella. Tällaisessa tapauksessa alan asiantuntijat voivat olla erimielisiä parhaasta

ratkaisusta, eikä uudella tiedolla siis ole vaikutusta. (Lloyd 2004, 285-286.)

Esimerkiksi  Tsekeissä ja  Romaniassa NATO onnistui  opettamalla  ja suostuttelemalla

levittämään  liberaaleja  normeja  ja  muuttamaan  toimijoiden  käsityksiä  esimerkiksi

hyvästä  hallinnasta.  NATO:n  toiminta  Tsekeissä  ja  Romaniassa  oli  elitististä,  koska

maiden ihmisten nähtiin tarvitsevan erityistä ohjausta, joka valmisti heitä itsehallintoon.

NATO:n rooli levittäjänä riippuu kuitenkin siitä, pidetäänkö sitä auktoriteettina ja sen

tarjoamia tulkintoja maailmasta oikeina. NATO:n materiaalinen vahvuus voidaan nähdä

myös uhkana, joten sen rooli ei ole itsestään selvä. (Gheciu 2005, 978-979, 987-988,

1009)

Normit voivat levitä myös jatkuvan yhteistyön seurauksena, koska empatia ja ihmisten

välinen luottamus lisääntyvät näissä tilanteissa. Tällöin normi omaksutaan identiteetin

muutoksen seurauksena. Ihmiset siis näkevät itsensä enemmän samankaltaisina, mikä

muuttaa heidän identiteettiään ja normeja. (Finnemore ja Sikkink 1998, 905.) Normit

leviävätkin ensisijaisesti alueellisesti (Sikkink 2011, 251). Esimerkiksi kansainvälinen

yhteisö oli alun perin eurooppalaisten valtioiden yhteisö, joka sittemmin laajeni myös

maantieteellisen Euroopan ulkopuolelle (Barnett 2011, 162).  Nykyään kansainvälisen

yhteisön arvoja, kuten lain ja ihmisten kunnioittamista, pidetään universaaleina ja niiden

noudattamista  myös  vaaditaan  kaikilta  toimijoilta.  Esimerkiksi  Kosovon tapauksessa

näiden arvojen rikkominen oli myös syy kansainvälisen operaation aloittamiselle. (King

ja Mason 2006, xii.) Yksilötasolla voi tapahtua ammattimaistumista, jonka seurauksena

eri  alojen  osaajat  määrittelevät  itsensä  auktoriteetiksi  erikoisosaamisensa  perusteella

(Kim ja Sharman 2014, 433).

Leviäminen  ei  kuitenkaan  takaa  normien  omaksumista.  Lisäksi  levitettävän  normin

sisältö  ja  tyyppi  saattavat  vaikuttaa  myös  leviämismekanismien  toimintaan.

Oikeusvaltioon liittyvät normit leviävät ainakin pakottamisen ja oppimisen kautta, mutta

mahdollisesti myös jäljittelyn seurauksena.  Pakottamisen onnistuminen riippuu lähinnä



38

sen  toteutuksesta,  muiden  mekanismien  toiminta  riippuu  enemmän  paikallisen

kulttuurin  ominaisuuksista  (Talentino  2012,  49-52,  54,  68.)  Organisaatiokulttuuri

näyttäisi selittävän normin noudattamisen tai noudattamatta jättämisen, riippuen siitä,

miten  normi  sopii  kyseessä  olevaan  kulttuuriin.  (Legro  1997,  35-36,  58).  Normin

omaksuminen  riippuu  siis  aina  viime  kädessä  siitä,  hyväksytäänkö  tai  sallitaanko

leviämismekanismin vaikutus  käyttäytymiseen.  Pääasiassa  valtion sisäiset  intressit  ja

preferenssit  ovat  ensisijaisia  normatiivisen  muutoksen  voimia,  joten  kansainvälisillä

toimijoilla ei ole paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa uusien normien omaksumiseen

(Talentino  2012,  67).  Mutta  toisaalta,  koska  normit  leviävät  lopulta  aina  yksilöiden

välityksellä  (Sikkink 2011, 88),  niiden omaksumiseen vaikuttanee muiden tekijöiden

lisäksi normin levittäjän ja levittämisen kohteena olevan suhde. 

Marie-Joëlle  Zaharin  (2012)  mukaan  normien  leviäminen  riippuu  siinä  osallisena

olevien  toimijoiden  suhteesta:  toisaalta  kansainvälisten  toimijoiden  strategiasta  ja

toisaalta  paikallisesta  toimijuudesta.  Rauhanrakennuksen  yhteydessä  kulttuurisen

kontekstin ymmärtäminen antaa paikallisille toimijoille etulyöntiaseman, jonka avulla

he  voivat  vastustaa,  ohittaa  tai  omaksua  omilla  ehdoillaan  nämä  liberaalit

rauhanrakennusyritykset.  Liberaalien  normien  edistäminen  myös  kritisoi  samalla

paikallista kulttuuria. Samoin moraalisen legitimiteetin jakautuminen kansainvälisten ja

paikallisten toimijoiden kesken aiheuttaa näiden välille sekä kilpailua että yhteistyötä.

Esimerkiksi  demokratisoituminen  voidaankin  nähdä  neuvottelutilanteena,  jossa

molemmat  osapuolet  edistävät  omia  normejaan  ja  arvojaan.  Tämän  seurauksena

liberaalit  ja  epäliberaalit  normit,  instituutiot  ja  toimijat  osallistuvat  maan  hallintaan.

(Zahar  2012,  74-77.)  Neuvottelutilanteen  metafora  sopiikin  hyvin  kuvaamaan  myös

koko  liberaalia  rauhanrakennusta,  joka  kamppailee  liberalismin  universaaliuden  ja

paikallisen itsehallinto-oikeuden kanssa.



39

5 Haastatteluaineiston kerääminen

Tässä  luvussa  esitellään  tutkielman  aineiston  keräämisessä  hyödynnetyt  menetelmät.

Tutkielmassa  kuvaillaan  sitä,  mitä  normeja  turvallisuussektorin  uudistamisen  parissa

Afganistanissa työskentelevät  suomalaiset  neuvonantajat  edistävät ja miten he tämän

tekevät.  Näihin  kysymyksiin  voidaan  mielestäni  parhaiten  vastata  haastattelemalla

Afganistanissa  neuvonantotehtävissä  työskennelleitä  sotilaita.  Näiden  haastattelujen

tarkoitus on tutkimusongelmaan vastaavan aineiston kerääminen, eikä haastatteleminen

sinänsä (Dexter 2006 (1970), 37). Erityisesti kun tutkitaan aikomuksia, aineisto voidaan

kerätä kysymiseen perustuvilla menetelmillä, kuten haastattelulla. Mutta kun tutkitaan

vuorovaikutusta  tai  normien  ja  todellisuuden  välistä  ristiriitaa,  havainnointi  olisi

parempi  aineistonkeruumenetelmä.  (Tuomi  ja  Sarajärvi  2002,  73,  83.)  Liberaaleja

normeja  ja  niiden  leviämistä  tutkittaessa  havainnointi  Afganistanissa  olisikin

mielenkiintoista, mutta pro gradu -työn puitteissa se ei valitettavasti ollut mahdollista.

Lisäksi konfliktialueella toimimiseen ja havainnointiin liittyy monia tutkimuseettisiä ja

turvallisuuskysymyksiä.  Toisaalta haastattelussa haastateltava voi selventää ja selittää

käytöstään.  Tällöin  tutkittavaan  ilmiöön,  kuten  liberaaliin  rauhanrakennukseen  ja

Afganistanin  turvallisuussektorin  uudistamiseen,  liittyvät  normit  tulevat  paremmin

esille.  (Tuomi  ja  Sarajärvi  2002,  83.)  Näin  ollen  myös  haastattelemalla  kerätyllä

aineistolla  voidaan  vastata  kysymyksiin  siitä,  mitä  normeja  turvallisuussektorin

uudistamisen parissa Afganistanissa työskentelevät suomalaiset neuvonantajat edistävät

ja miten he tämän tekevät.

Haastattelu  voidaan  ymmärtää  keskusteluna,  jonka  tarkoituksena  on  kerätä

järjestelmällisesti  tietoa  tutkittavana  olevasta  ilmiöstä.  Sillä  on  haastattelijan  ennalta

määrittelemä tarkoitus. Lisäksi keskustelunomaisen haastattelun avulla päästään käsiksi

tietoisuuteen,  aikomuksiin  ja  kokemuksiin  liittyviin  ilmiöihin.  (Hirsjärvi  ja  Hurme

1993,  7,  25-26.)  Tässä  tutkittavana  ilmiönä  on  normien  leviäminen  ja  erityisesti

neuvonantajien  kokemukset  niiden  levittämisestä  Afganistanin  turvallisuussektorin

uudistuksen  yhteydessä.  Tämän  vuoksi  haastattelu  sopiikin  tutkielman

aineistonkeruumenetelmäksi.  Haastatteluaineisto  tuskin  kuitenkaan  tuottaa

yksiselitteistä  vastausta  tutkimuskysymyksiin,  eikä  se  ole  tarkoituskaan.

Kvalitatiivisessa  yhteiskuntatieteellisessä  tutkimuksessa  kiinnostavaa  onkin
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nimenomaan  haastateltavien  tutkimusaiheelle  antamat  merkitykset  ja  sisällöt

(Ruusuvuori  ym.  2010,  17.)  Konstruktivistisesta  näkökulmasta  katsottuna

haastatteluiden antama lisäarvo on nimenomaa tutkittavalle ilmiölle annettu tarkoitus ja

relevanssi (Littig 2009, 102).

Seuraavaksi  perehdytään  tarkemmin  tutkielmassa  käytettyihin  haastattelumentelmiin.

Aluksi  esitellään  asiantuntijahaastattelun  erikoispiirteet  ja  sen  jälkeen  käsitellään

puolistrukturoitua  teemahaastattelua  aineistonkeruumenetelmänä.  Lopuksi  esitellään

haastatteluteemat.

5.1 Asiantuntijahaastattelu

Neuvonantajina työskennelleiden sotilaiden haastattelut pidettiin loka- ja marraskuussa

2015 (Liite 3). Haastatteluun osallistui neuvonantajia sekä ISAF- että RS-operaatiosta.

Molempien  operaatioiden  yhtenä  tavoitteena  on  Afganistanin  turvallisuussektorin

uudistaminen, joten tutkimuksen toteutuksen kannalta sillä ei ole merkitystä, kumpaan

operaatioon haastateltava oli osallistunut. Olennaista on se, että he ovat työskennelleet

turvallisuussektorin  neuvonanto-  ja  mentorointitehtävissä  Afganistanissa.  Koska

laadullisessa tutkimuksessa pyritään tilastollisten yleistyksien sijaan kuvaamaan ilmiöitä

ja  ymmärtämään  toimintaa,  haastateltavat  valittiin  sen  mukaan,  että  he  tietävät

tutkimuksen aiheena olevasta ilmiöstä (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 87-88).

Neuvonantajien  haastatteluita  lähestytään  tutkielmassa  asiantuntijahaastattelun

näkökulmasta,  sillä  haastatteluissa  keskitytään  heidän  omiin  kokemuksiinsa  ja

näkemyksiinsä  turvallisuussektorin  mentorin  ja  neuvonantajan  työstä  Afganistanissa.

Beate Littigin (2009) mukaan asiantuntijuuden määrittelee haastateltavilla henkilöillä

oleva spesifi, sekä sisältöön että prosesseihin liittyvä, kontekstuaalinen tieto ja heidän

oma tulkintansa tutkittavana olevasta ilmiöstä. Toisin sanoen tutkimus ja sen tavoitteet

antavat  tietyille  henkilöille  asiantuntijan  roolin.  Pelkkä  tieto  ei  kuitenkaan  riitä

asiantuntijuuteen, vaan siihen tarvitaan myös ammattilaisuutta ja lisäksi ainakin jonkin

verran  valtaa.  Asiantuntijoiden  valta  liittyy  läheisesti  ilmiöiden  määrittelemiseen  ja

niistä  tehtävään  tulkintaa.  Eliitti  puolestaan  on  asiantuntijoiden  osajoukko,  jolla  on

erityistä  valtaa muodostaa ongelmia  ja vastauksia.  (Littig  2009,  100,  103,  106-108.)
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Haastateltavien rooli  mentoreina  ja  neuvonantajina  antaa  heille  asiantuntija-asemaan

liittyvää  valtaa  määritellä  ja  tulkita  Afganistanin  turvallisuussektorin  uudistamiseen

liittyviä puutteita ja ongelmia.

Eliittihaastattelun klassikon Anthony Dexterin (1970) mukaan haastattelututkimuksen

paras  toteutustapa  riippuu  aina  haastattelijasta,  haastateltavista  ja  tutkimusaiheesta.

Hyvälle  haastattelututkimukselle  ominaista  on  haastattelutilanteessa  haastateltavien

ymmärtävä  kuunteleminen  ja  aineistoa  analysoitaessa  tietoisuus  käytetystä

haastattelutekniikasta.  Monet  asiantuntija-asemassa  olevat  ihmiset  ovat  taipuvaisia

analysoimaan itseään ja  omaa toimintaansa,  mikä  voi  motivoida  heitä  osallistumaan

tutkimukseen.  (Dexter  2006  (1970),  32-34,  42.) Kirjallisuudessa  asiantuntija-  ja

eliittihaastatteluiden  erottaminen  toisistaan  johtuu  yhteiskuntatieteiden  erilaisista

tutkimussuuntauksista. Toteutuksen kannalta ne eivät juuri eroa toisistaan. (Littig 2009,

98.)

Haastatteluissa  on  myös  hyvä  käyttää  tieteellisen  kielen  sijasta  yleiskieltä,  jotta

haastateltavat  tuntevat  itsensä  päteviksi  osallistumaan  tutkimukseen  ja  vastaamaan

haastattelukysymyksiin  (Dexter  2006  (1970),  37).  Keskimäärin  yhden  haastattelun

arvioitiin kestävän noin tunnin, mutta kesto riippui myös siitä,  kuinka kiinnostuneita

haastateltavat  olivat  ja  kuinka  yksityiskohtaisesti  he  olivat  valmiita  keskustelemaan

omista  kokemuksistaan.  Asiantuntijahaastattelun  yksi  etu  on  se,  että  haastattelu  on

vuorovaikutustilanne  ja  haastattelija  voi  mukauttaa  kysymyksensä  ja  kommenttinsa

keskusteluun sopivalla tavalla (Dexter 2006 (1970), 50).

Eliitti- ja asiantuntijahaastatteluissa haastateltavia on yleensä vaikea valita jonkin tietyn,

otoksen  kattavuuden  takaavan  metodin  mukaisesti  (Dexter  2006  (1970),  43).  Tässä

tutkielmassa mahdollisiin haastateltaviin yritettiin ensin saada yhteys Puolustusvoimien

kautta, mutta he eivät muun muassa tietoturvaan liittyvistä syistä voineet auttaa. Lopulta

sain  yhteyden  ensimmäisiin  haastateltaviin  erilaisten  rauhanturvaajien  Facebook-

ryhmissä julkaistun haastattelupyynnön (Liite 1) ja henkilökohtaisten kontaktien kautta.

Lisäksi  Rauhanturvaaja-lehden  numerossa  5/2015  julkaistiin  pieni  ilmoitus  (Liite  4)

tutkimuksesta. Haastattelujen yhteydessä pyysin haastateltavia myös kertomaan muille

potentiaalisille  haastateltaville  tutkimuksestani.  Haastateltavista  kolme  löydettiin
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Facebook-ryhmien  kautta,  yksi  henkilökohtaisten  kontaktien  kautta  ja  kaksi  muiden

haastateltavien kautta.

Haastateltavien  tunnistamattomuuden  takaaminen  on  tärkeää  tutkimuksessa,  joka

keskittyy  heidän  omiin  näkemyksiinsä  (Mykkänen  2001,  114).  Neuvonantajien

tapauksessa  tunnistamattomuuden  takaaminen  on  tärkeää  myös  haastateltavien

turvallisuuden  varmistamiseksi,  koska  Afganistanissa  palvelleita  rauhanturvaajia  on

uhattu  terrorismilla  (Aamulehti  2015).  Haastattelututkimuksessa  ei  kuitenkaan  voida

samalla  tavalla  täysin  taata  tunnistamattomuutta  kuin  kyselylomakkeella  tehtävässä

tutkimuksessa  (Hirsjärvi  ja  Hurme 1993,  16),  koska haastateltavien  henkilökohtaiset

kokemukset  ovat  tärkeässä  osassa  ja  varsinkin  mahdollisten  haastateltavien  joukon

ollessa  rajallinen  heidän  tunnistamisensa  saattaa  olla  joukon  muille  jäsenille

mahdollista.  Anonymiteetin  säilyttämiseksi  parhaalla  mahdollisella  tavalla

haastateltavista  ei  kuitenkaan  kerrota  tässä  tutkielmassa  mitään  henkilötietoja  tai

tarkkoja  komennukseen  liittyviä  yksityiskohtia.  Tutkimuksen  kannalta  on  riittävää

kertoa,  että  haastateltavat  ovat  työskennelleet  Afganistanissa  neuvonanto-  ja

mentorointitehtävissä  ISAF-  ja  RS-operaatioiden  aikana.  Tutkielmassa  eri

haastateltaviin viitataan numerolla. Haastatteluja ei myöskään anneta kenenkään muun

käyttöön ja niistä saatua aineistoa käytetään vain tässä tutkielmassa.

5.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu

Tutkielmassa haastateltiin  kuutta  Afganistanissa mentorointi-  ja  neuvonantotehtävissä

työskennellyttä  sotilasta.  Haastattelut  toteutettiin  puolistrukturoituina

teemahaastatteluina,  jotta  haastateltavat  saivat  ilmaista  omia  näkemyksiään

mahdollisimman  vapaasti  ja  omaa  käsitystään  vastaavasti.  Nimensä  mukaisesti

teemahaastattelussa keskustellaan tietyistä teemoista.  Se, että teemat ovat tiedossa jo

ennen  haastattelua,  mutta  kysymyksille  eikä  vastauksille  ole  tarkkaa  muotoa  tai

järjestystä, tekee siitä puolistrukturoidun menetelmän.  (Hirsjärvi ja Hurme 1993, 36.)

Teemahaastattelu  perustuu  siihen,  että  haastateltavat  ovat  olleet  tilanteessa,  joka  on

tutkimusaiheena olevan ilmiön kannalta merkittävä. Lisäksi tämän ilmiön toiminnasta

on  jo  olemassa  ainakin  alustava  käsitys,  jonka  avulla  muodostetaan  haastateltavien

henkilöiden omiin kokemuksiin keskittyvä haastattelurunko tai teemaluettelo. (Merton
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ym. 1956 (Hirsjärvi ja Hurme 1993, 36), 3-4.) Toisaalta teemahaastattelun luonteeseen

kuuluu sekin,  että  myös  haastateltava jäsentää ilmiötä omalla  tavallaan  (Hirsjärvi  ja

Hurme 1993, 41). 

Teemoissa  pyritään  keskittymään  siihen,  mitä  neuvonantotehtävissä  toimineet

haastateltavat  ovat  tehneet  afgaanien  kanssa  ja  millä  tavoilla  he  pyrkivät  afgaaneita

neuvomaan.  Tällöin  aineistolla  pystytään  analyysin  jälkeen  mahdollisimman  hyvin

vastaamaan tutkimuskysymyksiin siitä, mitä normeja koulutus- ja neuvonantotehtävissä

työskentelevät  suomalaiset  rauhanturvaajat  levittävät  ja  miten  he  sen  tekevät.

Toimintatapojen  kuvaus  ja  konkreettiseen  toimintaan  keskittyvä  haastattelu  antaa

haastateltaville mahdollisuuden tuottaa omia tulkintojaan tutkimuksen aiheena olevasta

ilmiöstä  (Alastalo  ja  Åkerman  2010,  387-389).  Tästä  syystä  haastatteluteemoissa

pyritään  pysymään  mahdollisimman  käytännönläheisellä  tasolla  ja  antamaan  tilaa

haastateltavien omille käsityksille.

Teemahaastattelu mahdollistaakin haastateltavien vapaan reagoinnin omaa ajatteluaan

vastaavasti, eivätkä valmiit vastausvaihtoehdot rajoita heidän mahdollisuuksiaan vastata

ajatusmaailmansa  ja  maailmankuvansa  mukaisesti  (Hirsjärvi  ja  Hurme 1993,  8,  16).

Sekä  hyvä  perehtyminen  tutkimusaiheeseen  että  sopivien  haastatteluteemojen  ja

-kysymysten  pohtiminen  etukäteen  on  kuitenkin  tärkeää  hedelmällisen

haastatteluilmapiirin luomiselle. Toisaalta tilanteessa vaaditaan myös herkkyyttä tarttua

ennalta  arvaamattomiinkin  kommentteihin.  (Alastalo  ja  Åkerman  2010,  379-380.)

Joustavuus  kysymysten  esittämistavassa  ja  -järjestyksessä  onkin  tämän  tutkielman

kaltaisessa  laadullisessa  tutkimuksessa  tärkeää,  jotta  haastattelua  ei  tulkita

tietokilpailuksi (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 75). Varsinkin haastattelun alku on hyvä pitää

tarpeeksi  yleisenä,  jotta  haastateltava  voi  tulkita  aiheet  ja  kysymykset  oman

kokemuksensa  pohjalta.  Tällöin  saadaan  tietoa  siitä,  miten  haastateltava  itse  näkee

aiheen. (Dexter 2006 (1970), 53-54.) Toisaalta haastateltavien puhetta saattaa rajoittaa

organisaatiokuri. Haastateltavat helposti toistavat organisaationsa virallisia näkemyksiä

sen  sijaan,  että  kertoisivat  omia  käsityksiään.  (Mykkänen  2001,  119.)   Pyrin

varautumaan  tähän  tutustumalla  etukäteen  mahdollisimman  hyvin  Puolustusvoimien

sotilaallista kriisinhallintaa, ISAF- ja RS-operaatiota käsitteleviin dokumentteihin sekä

esimerkiksi rauhanturvaajien muistelmiin. Tällöin minulla haastattelijana oli paremmat
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mahdollisuudet  tunnistaa  mahdolliset  vakiovastaukset  ja  kysyä  tarkentavia

jatkokysymyksiä. Myös itse haastattelutilanteessa kysymyksissä pyrittiin korostamaan

haastateltavien omien mielipiteiden arvoa.

Haastattelukysymysten  tarkoituksena  on  antaa  ensin  haastateltavien  kertoa  omia

näkemyksiään  tutkimusaiheesta.  Kerätylle  haastatteluaineistolle  esitetään  sitten

analyyttisiä kysymyksiä,  joista saatujen vastausten perusteella on mahdollista vastata

varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. (Ruusuvuori ym. 2010, 9-10.) Suunnitteluvaiheessa

on tärkeää määritellä, minkälaista tietoa haastatteluista tulee saada, jotta tutkimuksen

tarkoitus  täyttyy.  Haastattelukysymykset  voidaan  karkeasti  ottaen  jakaa  tosiasioita

koskeviin  kysymyksiin  ja  mielipidekysymyksiin.  Tosiasioita  käsittelevät  kysymykset

ovat usein taustakysymyksiä. Teemahaastattelussa esiintyy molempia kysymystyyppejä,

mutta muodoltaan kaikki kysymykset ovat lähtökohtaisesti avoimia. (Hirsjärvi ja Hurme

1993,  44-45.)  Jotta  haastattelumateriaalin  analyysin  jälkeen olisi  mahdollista  vastata

tässä  tutkielmassa  esitettyihin  tutkimuskysymyksiin,  itse  haastatteluista  tulisi  käydä

ilmi, mitä neuvonantotehtävissä olleet haastateltavat tekivät afgaanien kanssa ja miten

he pyrkivät hoitamaan kriisinhallintaoperaatiolta saamansa tehtävät. 

5.3 Haastatteluteemat

Haastatteluteemoiksi  muodostuivat  haastateltavan  työhistoria,  neuvonantotehtäviin

saatu  koulutus,  neuvonantotehtäviin  liittyvät  ammatilliset  kokemukset  ja

työskentelytavat Afganistanissa sekä työn merkitys.  Teemat muodostettiin tutkielman

aiheen,  teoreettisen  viitekehyksen  ja  tutkimuskysymysten  pohjalta.  Haastattelujen

tarkoituksena  on  kerätä  aineisto,  joka  analyysin  jälkeen  vastaa  esitettyihin

tutkimuskysymyksiin.  Liberaaleista normeista ja niiden leviämisestä olemassa olevan

käsityksen  perusteella  muodostettiin  haastateltavien  henkilöiden  omiin  kokemuksiin

keskittyvä  haastattelurunko.  Haastattelussa  pyrittiin  välttämään  ennalta  annettuja

asetelmia  ja  määritelmiä,  jotta  haastateltava  voisi  puhua  omia  kokemuksiaan  ja

käsityksiään  vastaavalla  tavalla.  Jotta  haastattelumateriaalin  analyysin  jälkeen  olisi

mahdollista  vastata tutkielmassa esitettyihin tutkimuskysymyksiin,  itse haastatteluista

tuli  käydä  siis  ilmi,  mitä  neuvonantotehtävissä  työskennelleet  haastateltavat  tekivät

afgaanien kanssa ja miten he pyrkivät hoitamaan kriisinhallintaoperaatiolta saamansa
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tehtävät. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, haastatteluteemojen ja -kysymysten on

hyvä  olla  mahdollisimman  käytännönläheisiä,  mikä  on  pyritty  ottamaan  huomioon

teemojen ja esimerkkikysymysten laadinnassa.  Konkretiaa haastatteluun saatiin myös

pyytämällä haastateltavaa kertomaan esimerkkejä ja tarkennuksia.

Afganistanissa  neuvonantotehtävissä  olleiden  sotilaiden  haastatteluissa  keskusteltiin

ensiksi  yleisesti  haastateltavan taustasta  ja työhistoriasta.   Tarkoituksena oli  selvittää

tarkemmin mm. milloin hän oli  Afganistanissa ja minkälaisissa työtehtävissä. Kaikki

haastateltavat ovat toki olleet  neuvonantotehtävissä,  mutta kysymyksen tarkoituksena

helpottaa koko kokemuksen palauttamista haastateltavan mieleen ja samalla antaa hänen

kertoa  työstään  omin  sanoin.   Lisäksi  on  mielenkiintoista,  miten  neuvonantajat  itse

määrittelevät tehtävänsä. Näin myös päästään jo alussa käyttämään haastateltavan omia

määritelmiä  ja  sanastoa.  Kuten  todettua,  kvalitatiivisessa  yhteiskuntatieteellisessä

tutkimuksessa kiinnostavaa onkin nimenomaan haastateltavien tutkimusaiheelle antamat

merkitykset  ja  sisällöt  (Ruusuvuori  ym.  2010,  17).  Tämän  vuoksi  haastatteluissa

pyrittiin esittämään avoimia kysymyksiä ja annetaan tilaa myös haastateltavan omille

määritelmille.

Toisen  haastatteluteeman  muodostaa  tehtäviin  saatu  koulutus.  Tarkoituksena  oli

selvittää, minkälainen tavoite, tehtävä tai mandaatti neuvonantajille annettiin. Kolmas

haastatteluteema on Afganistanissa saadut kokemukset. Tarkoituksena oli selvittää, mitä

haastateltava  pyrki  saavuttamaan  työssään  Afganistanissa.  Erityisesti  tästä  teemasta

keskusteltaessa  oli  oletettavaa  saada  aineistoa,  joka  vastaisi  ensimmäiseen

tutkimuskysymykseen ja tarkentaisi liberaalin rauhanrakennuksen levittämiä normeja.

Molemmissa  teemoissa  oletettiin  esille  nousevan  myös  turvallisuusviranomaisille

asetetut käyttäytymisstandardit, joiden tehtävä on tukea oikeusvaltion kehitystä.

Neljäs haastatteluteema on Afganistanissa käytetyt työskentelytavat. Tarkoituksena oli

selvittää, miten töitä tehtiin, erityisesti miten afgaanien kanssa kommunikoitiin ja miten

työlle asetetut tavoitteet pyrittiin saavuttamaan. Kiinnostavaa on myös, millainen suhde

työparin  välille  muodostui,  sillä  normit  voivat  levitä  myös  jatkuvan  yhteistyön

seurauksena (Finnemore ja Sikkink 1998, 905). Afgaanityöparilla on myös tietynlainen

kaksoisrooli  turvallisuusviranomaisena  ja  yhteiskunnan  jäsenenä,  minkä  vuoksi
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uudistusten  vastustaminen  tai  hyväksyminen  voi  olla  mahdollista  useista  erilaisista

syistä. Erityisesti tästä teemasta keskusteltaessa oli oletettavaa saada aineistoa, jonka

avulla voitaisiin vastata toiseen tutkimuskysymykseen normien levittämistavoista.

Viides haastatteluteema käsittelee haastateltavan henkilökohtaisia näkemyksiä työstään

ja sen merkityksestä.  Tämä on kaikkein  henkilökohtaisin  teema ja  mahdollisuuksien

mukaan pyrittiin jättämään viimeiseksi, jotta haastattelijan ja haastateltavan välille oli

ehtinyt  syntyä  mahdollisimman  suuri  luottamus.  Haastateltavien  rooli  mentorina  ja

neuvonantajana antaa heille asiantuntija-asemaan liittyvää valtaa määritellä  ja tulkita

turvallisuussektorin  uudistamiseen  liittyviä  ongelmia.  On  myös  kiinnostavaa  miten

neuvonantajat  itse  määrittelevät  oman  roolinsa  rauhanrakennuksessa  ja  oikeuttavat

oman työnsä.

Tavoitteena  oli  tehdä  haastatteluista  keskustelunomaisia.  Haastatteluteemat  voitiinkin

käydä  läpi  missä  tahansa  järjestyksessä,  mikä  vain  oli  kulloisessakin  tilanteessa

luontevaa. Kaikkia teemojen alla olevia kysymyksiä (Liite 2) ei käyty kirjaimellisesti tai

systemaattisesti lävitse. Kysymysten tarkoitus oli lähinnä varmistaa, että keskustelussa

nousevat  kaikki  tutkimuksen  kannalta  oleelliset  asiat  esille.  Ensimmäinen,  toinen  ja

kolmas haastatteluteema käsittelevät pääasiassa tosiasioita (Hirsjärvi  ja Hurme 1993,

44-45),  joten  usein  oli  luontevaa,  että  ne  käytiin  ensin  lävitse.  Tämän  jälkeen

haastateltava oli valmiimpi keskustelemaan neljännestä ja viidennestä teemasta, jotka

keskittyvät enemmän haastateltavan mielipiteisiin.



47

6 Aineiston kuvaus ja analyysi

Tässä luvussa kuvaillaan haastatteluista saatua aineistoa ja esitellään sen analyysissä

käytetty  menetelmä.  Tarkoituksena  on  vastata  edellisissä  luvuissa  esiteltyihin

tutkimuskysymyksiin  ja  pohtia  vastausten  merkitystä  rauhanrakennuksen  ja

normiteorian  kannalta.  Haastatteluiden  lyhyen  kuvailun  jälkeen  kerrotaan,  miten

aineiston  sisältöä  on  analysoitu.  Tämän  jälkeen  aineisto  käydään  läpi

haastatteluteemoittain,  minkä  lisäksi  kiinnitetään  huomiota  haastatteluissa  esille

nousseisiin teemoihin. Analyysin jälkeen vastataan tutkimuskysymyksiin.

Afganistanissa  neuvonantotehtävissä  olleiden  sotilaiden  haastatteluissa  keskusteltiin

ensiksi  yleisesti  haastateltavan taustasta,  minkä tarkoituksena on selvittää tarkemmin

muun  muassa  milloin  haastateltava  oli  ollut  Afganistanissa  ja  millaisia  työtehtäviä

hänellä  siellä  oli.  Taustakysymysten  avulla  helpotettiin  myös  koko  kokemuksen

palauttamista  mieleen.  Muita  haastatteluteemoja  olivat  työhön  saatu  koulutus,

neuvonantotehtävissä  saadut  kokemukset  ja  työn merkitys.  Näiden käsittelyjärjestely

vaihteli  jonkin  verran  riippuen  keskustelun  kulusta.  Työlle  annetuista  merkityksistä

puhuttiin  kuitenkin  kauttaaltaan  enemmän  haastatteluiden  loppupuolella,  jolloin

haastateltavat  olivat  ensinnäkin  saaneet  verestää  muistojaan  ja  toiseksi  he

todennäköisesti  myös  luottivat  haastattelijaan  enemmän.  Haastateltavat  myös  tekivät

kysymättä kytköksiä oman työnsä ja maailman tapahtumien välille.

Haastattelut  pidettiin  tilassa,  jossa  oli  mahdollista  keskustella  mahdollisimman

yksityisesti.  Kolme  haastattelua  tehtiin  Helsingin  yliopiston  kirjaston  tiloissa,  kaksi

haastattelua haastateltavien työpaikoilla ja yksi kahvilassa. Kaikki haastateltavat olivat

miehiä ja he tuntuivat suhtautuvan haastatteluun hyvin myönteisesti ja kiinnostuneesti.

Vastoin ennakko-oletustani, haastateltavia ei ollut vaikea saada puhumaan ja kertomaan

omia  näkemyksiään,  mikä  toisaalta  on  asiantuntijahaastatteluissa  ehkä  tyypillistä.

Luottamus  haastattelijan  ja  haastateltavan  välille  tuntui  syntyvän  myös  odotettua

nopeammin kaikissa haastatteluissa. Haastattelijana otin haastatteluissa myötämielisen

kuuntelijan  roolin,  sillä  tarkoituksena  oli  saada  tietoa  haastateltavien  omista

näkemyksistä,  eikä arvioida niitä.  Luonnollisesti  tämä asennoituminen myös vaikutti

saatuun  aineistoon.  Useat  haastateltavat  myös  näyttivät  kuvia  Afganistanista  sekä
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suosittelivat aiheeseen liittyviä artikkeleita ja kirjoja. 

Haastattelujen  kesto  vaihteli  60  minuutista  90  minuuttiin.  Haastattelua  oltiin  useaan

otteeseen  lopettelemassa  noin  tunnin  kohdalla,  mutta  viimeisiä  mietteitä  kysyttäessä

haastateltavat  intoutuivat  vielä  kertomaan  lisää  tärkeäksi  kokemiaan  asioita.  Kaikki

haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin haastateltavien suostumuksella. Näin niistä saatiin

kaikki  mahdollinen  tieto,  eikä  oltu  pelkästään  haastattelijan  muistin  varassa.

Litteroinnin  jälkeen  ääninauha  tuhottiin.  Litteroinnit  säilytetään  haastattelijan

tietokoneella  eikä  niihin  ole  liitetty  haastatteluavainta.  Haastatteluissa  tehtiin  myös

muistiinpanoja,  jotta  tilanteen  aikana  tehdyt  havainnot  saatiin  talteen.  Litteroitua

materiaalia kertyi noin 20-30 sivua per haastattelu. Litterointi tehtiin sanatarkasti, mutta

useaan kertaan toistetut täytesanat jätettiin pois, koska koin niiden haittaavan litteroidun

aineiston lukemista. Myös haastattelijan kiinnostusta osoittavat äännähdykset jätettiin

pois, koska niiden ei katsottu tuovan lisäarvoa.

Nauhoitetut haastattelut siis  litteroitiin ja niitä  analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.

Käytännössä kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja käsittely kannattaa

aloittaa  samaan  aikaan.  Tässä  auttoivat  haastattelupäiväkirjan  pitäminen  ja

haastattelujen litterointi.  Päiväkirjan avulla  seurattiin haastattelujen aikana syntyneitä

oivalluksia,  selvennettiin  haastattelumuistiinpanoja  ja  tehtiin  alustavia  tulkintoja.

Litteroimalla  haastattelut  puolestaan  saatiin  helpommin  hallittavaan  muotoon  ja

prosessin  aikana  aineisto  myös  tuli  hyvin  tutuksi.  (Ruusuvuori  ym.  2010,  11,  13.)

Asiantuntijahaastattelun analyysi on kuitenkin haastavaa, koska haastateltava on samaan

aikaan sekä tutkittavan ilmiön asiantuntija  että  tutkimuskohde (Alastalo  ja  Åkerman

2010,  373).  Tämän  vuoksi  tutkielmassa  pyritään  kuvaamaan  haastatteluja

mahdollisimman  moniulotteisesti  kuvailemalla  sekä  haastattelujen  muodostamaa

aineistokokonaisuutta,  siinä  toistuvia  tutkimusongelman  kannalta  kiinnostavia

yhtäläisyyksiä ja eroja sekä mahdollisia poikkeustapauksia (Ruusuvuori ym. 2010, 22-

23). 

Haastattelut sujuivat siis hyvin ja niistä saatiin mielenkiintoista aineistoa. Seuraavaksi

esitellään sisällönanalyysin yleisiä periaatteita, minkä jälkeen tarkennetaan vielä tässä

tutkielmassa aineiston analyysissä käytettyjä kriteereitä.
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6.1 Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi  on hyvä valinta tutkimusmetodiksi silloin,  kun tutkimuskohteena on

kommunikaation  sisältö,  kuten  tässä  tutkielmassa.  Sisällönanalyysissa  aineistoa

eritellään ja  siitä  etsitään yhtäläisyyksiä  ja  eroja.  Menetelmän tavoitteena  on kuvata

tutkittavaa ilmiötä ja yhdistää tulokset osaksi aikaisempaa tutkimusta. Sisällönanalyysin

avulla  muodostetaan  tiivistetty  kuvaus  ilmiöstä.  Pelkkä  aineiston  järjestely  ja

tiivistäminen  eivät  kuitenkaan  riitä.  (Tuomi  ja  Sarajärvi  2002,  48,  105.)  Analyysin

ensimmäisessä  vaiheessa  aineisto  käytiinkin  järjestelmällisesti  lävitse  ja  jaoteltiin

haastatteluteemoittain.  Kuten  edellisessä  luvussa  esiteltiin,  haastatteluteemojen

muodostamisen  lähtökohtana  olivat  tutkimuskysymykset.  Tämän  teemoittelun  avulla

aineistoa siis rajataan ja järjestellään uudelleen varsinaista analyysiä varten. Rajaaminen

on tärkeää, sillä puolistrukturoidussa haastattelussa saadaan myös tutkimuksen kannalta

epäolennaista aineisto (Hirsjärvi ja Hurme 1993, 16). Huolellisesta teemojen valinnasta

huolimatta haastatteluaineiston rajaaminen ei ole mahdollista ennen sen keräämistä. Ne

osat, jotka eivät vastanneet mitään teemaa, rajattiin pois analyysistä.

Vaikka  haastatteluiden  yksi  anti  onkin  tutkittavalle  ilmiölle  annettavat  uudet

määritelmät,  niin  analyysimenetelmäksi  valikoitui  lopulta  kuitenkin  teorialähtöinen

sisällönanalyysi, jossa aineiston luokittelu perustuu teoreettiseen viitekehykseen, mikä

tässä  tutkielmassa  tarkoittaa  käytännössä  normiteoriaa.  Normiteoria  kuitenkin  antaa

analyysille  vain  suunnan  ja  jättää  tilaa  myös  aineistosta  nouseville  kategorioille  ja

määritelmille. Analyysissä ja siitä vedettävissä johtopäätöksissä onkin erityisen tärkeää

pitää huoli siitä, että tehtyjen havaintojen teoriapitoisuus otetaan huomioon tutkimuksen

merkityksen pohdinnassa. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 19, 95, 116.) Muita mahdollisia

sisällönanalyysin  suuntauksia  olisivat  olleet  esimerkiksi  aineistolähtöinen  tai

teoriasidonnainen sisällönanalyysi.

Yhteiskuntatieteellisiä  kuvauksia  pitävät  koossa  kieli,  termit  ja  määritelmät.  Ilmiötä

kuvatessa sitä verrataan yleensä ilmiön ideaalityyppiin. Kuvailu on siis kategorisointia,

jonka  avulla  maailma  jaetaan  tunnistettaviin  kokonaisuuksiin.  (Gerring  2004,  347.)

Tutkielmassa  hyödynnetäänkin  myös  kategoria-analyysia,  koska  se  tuo  analyysiin
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järjestelmällisyyttä  ja  johdonmukaisuutta,  jota  olisi  vaikea  saavuttaa  pelkästään

yhtäläisyyksiä  ja  eroja  kuvailemalla.  Se  sopii  hyvin  tutkimusaiheeseen,  jossa

tarkastellaan liberaalien normien leviämisen kaltaista makrotason ilmiötä yksilötasolla.

Kategoria-analyysissä  rakenteita  lähestytään  siis  yksittäisen  ihmisen  näkökulmasta.

Ihmisten  toiminta  toisaalta  ilmentää  ja  toisaalta  muokkaa  tällaisia  rakenteellisina

pidettyjä  ilmiöitä. Käyttäytymisen  ohjaamisen  lisäksi  normeja  käytetään  muiden

ihmisten  toiminnan  ymmärtämiseen  ja  tulkitsemiseen.  Onkin  kiinnostavaa,  mitä

kategorioita tai normeja haastateltavat tuovat esiin. Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero

Suomisen  (2012)  mukaan  ihmiset  kuvaavat  ilmiöitä  esimerkiksi  rakentamalla  niistä

ongelmia  tai  tuomalla  esille  poikkeuksia.  Ongelmia  kuvaillessa  on  tyypillistä  tuoda

esille erilaisia näkökulmia, syy- ja seuraussuhteita, toiminnan oikeutus tai moraalinen

perusta.  Poikkeavuus  puolestaan  tuodaan  usein  esille  kuvailemalla  muita  ja  heidän

toimintaansa  suhteessa  omiin  tai  yleisesti  hyväksyttyihin  normatiivisiin  odotuksiin.

(Jokinen ym. 2012, 13, 22, 24, 38, 146-147, 160, 197.)

Turvallisuussektorin  uudistamiseen  liittyvä  neuvonanto  on  institutionaalista

vuorovaikutusta, sillä mentorointi on syy koko vuorovaikutukselle.  Neuvonannolla on

myös tiettyjä päämääriä ja vuorovaikutuksen osapuolet ovat lähtökohtaisesti sidottuja

mentorin  ja  mentoroitavan  rooleihin.  Lisäksi  vuorovaikutukseen  liittyy  tiettyjä

rajoituksia  ja  se  on  yhteydessä instituution  vakiintuneisiin  toimintatapoihin  ja

kontekstiin.  (Jokinen  ym.  2012,  231.)  Aineistossa  kuvaillaan  siis  institutionaalisen

vuorovaikutuksen  sisältöä  ja  keinoja,  joiden  tarkoituksena  on  Afganistanin

turvallisuussektorin  uudistaminen.  Neuvonantotoiminnan  institutionaalinen  luonne

vaikuttaakin  myös  sille  annettuihin  merkityksiin  ja  se  on  hyvä  huomioida  myös

analyysissä.  Toiseksi  haastateltavien  asema  ammattisotilaina  ja  oman  alansa

asiantuntijoina antaa heidän tuottamilleen määritelmille tietyn legitimiteetin. Aineistoa

analysoitaessa tulisikin ottaa huomioon myös vallan mekanismit.  (Jokinen ym 2012,

262, 264.) 

Vaikka  tutkimuksessa  tuleekin  antaa  mahdollisuus  ennalta  odottamattomillekin

päätelmille,  voidaan  niistä  kuitenkin  tehdä  joitain  oletuksia.  Yksilötasolla

rauhanrakennus voidaan nähdä neuvotteluna, jossa sekä kansainväliset että paikalliset

toimijat edistävät omia arvojaan ja normejaan (Zahar 2012, 76-77). Tämän vuoksi onkin
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siis selvää, että neuvonantajat levittävät joitain normeja ja arvoja, vaikka ne eivät aina

olisikaan puhtaasti  liberaalin rauhanrakennuksen ideaalin  mukaisia.  Kuitenkin,  koska

rauhanrakennus  on  luonteeltaan  vahvasti  liberaalia,  olisi  hyvin  yllättävää,  jos

haastateltavien levittämät normit olisivat täysin liberalismin arvojen vastaisia. Toisaalta

haastattelututkimuksessa  on  oltava  herkkänä  haastateltavien  puheessa  esiintyville

uusille merkityksille eikä rajoittua liikaa aikaisemman tutkimuksen pohjalta tehtyihin

oletuksiin (Ruusuvuori ym. 2010, 15-16).

Analyysin  validiteettia  ja  reliabiliteettia  ei  voida  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  sen

luonteen  vuoksi  tarkasti  mitata,  vaan  siinä  korostuvat  järjestelmällisyys  ja  aineiston

luotettava tulkinta. Validiteetin ja reliabiliteetin sijaan voidaan puhua tutkimustulosten

läpinäkyvyydestä  ja  yleistettävyydestä.  Läpinäkyvyydellä  tarkoitetaan  tutkimuksessa

tehtyjen valintojen ja rajausten avaamista sekä aineiston huolellista kuvaamista. Lisäksi

on tärkeää käsitellä tehdyn analyysin rajoituksia. Yleistettävyydellä puolestaan viitataan

siihen, että analyysissä löydettyjen merkitysten voidaan olettaa olevan jollakin tasolla

yhteisesti  jaettuja.  Haastateltavat  yleensä perustelevat  enemmän koetusta  normaalista

poikkeavia  tapoja  kun  itsestäänselvyyksinä  pidettyjä  merkityksiä.  (Ruusuvuori  ym.

2010,  26-29.) Tutkimuksen läpinäkyvyyden vuoksi  seuraavissa alaluvuissa käytetään

myös runsaasti suoria sitaatteja haastatteluaineistosta.

Haastatteluaineisto  asettaa  analyysille  myös  rajoituksia,  koska  se  on  aina

haastatteluhetken  näkökulmasta  tuotettua  tietoa.  Tämä vaikuttaa  sekä  haastateltavien

esille  nostamiin  asioihin  että  niille  annettuihin  merkityksiin.  Haastateltavat  voivat

varmuudella kertoa vain omista näkemyksistään. Muiden toimijoiden toiminnan syiden

kuvaaminen onkin aina epäluotettavaa. (Alastalo ja Åkerman 2010, 381, 384.) Toisaalta

haastateltavan tulkinta muista toimijoista voi antaa myös arvokasta tietoa haastateltavan

omista käsityksistä ja tavoista jäsentää tutkittavana olevaa ilmiötä. Lisäksi haastattelija

vaikuttaa aineiston syntyyn esimerkiksi keskustelua ohjaamalla. Toisaalta haastattelija

on  tilanteessa  myös  haastateltavan  kertomuksen  yleisönä.  (Jokinen  ym.  2012,  165.)

Vaikka  jokainen  haastattelu  oli  aina  sidoksissa  siihen  tilanteeseen,  oli  niissä

havaittavissa paljon myös toistoa.  Jo kolmannen haastattelun kohdalla  olisikin voitu

puhua  saturaatiosta,  mutta  koska  tutkielman  tarkoituksena  ei  ollut  hakea  aineistosta

samuutta,  haastatteluita jatkettiin (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 91).  Haastatteluaineiston
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tilannesidonnaisuus  vaikuttaa  siis  siitä  tehtävien  johtopäätösten  yleistettävyyteen.

Toisaalta  juuri  näistä  syistä  voidaan  saada  kattavampi  tai  syvempi  näkemys

tutkimuskohteesta, kun päästään käsiksi sen harvinaisempiin tai vähemmän tunnettuihin

puoliin.

6.1.1 Normien tunnistamisen indikaattorit

Kerättyä aineisto analysoidaan siis etsimällä siitä eroja ja yhteneväisyyksiä liberaalia

rauhanrakennusta  ja  normeja  käsittelevään  kirjallisuuteen,  jotka  nostettiin  esille  jo

edellisissä luvuissa. Nyt käydään vielä tiivistetysti läpi esille tuodut indikaattorit, jotka

auttavat normien tunnistamisessa ja löytämisessä aineistosta.

Kuten aikaisemmin jo todettiin,  normit helpottavat  valintojen tekoa monimutkaisissa

tilanteissa sekä ohjaavat käytöstä ja toimintaa (Kratochwil 1989, 10). Normit kuitenkin

eroavat  muista  säännöistä,  koska  ne  arvottavat  toimintaa  edustamalla  toivottua  ja

odotettua käytöstä (Finnemore ja Sikkink 1998, 891, Talentino 2012, 49).  Normeilla

voidaankin myös oikeuttaa omaa toimintaa (Finnemore ja Sikkink 1998, 892). Normit

tulevatkin esille toiminnalle annetuissa merkityksissä, aikomusten kuvauksissa, muiden

toiminnan  kritisoinnissa  ja  oman  toiminnan  oikeuttamisessa  (Kratochwil  1989,  61).

Normeja  saatetaan  tuoda  esille  myös  käänteisesti  tuomalla  esille  siitä  tehtyjä

poikkeuksia ja suhteuttamalla toimintaa sille asetettuihin odotuksiin. Normeja voidaan

havaita myös tarkastelemalla niihin liitettyjä ongelmia. Tällöin esille tuodaan yleensä

erilaisia  näkökulmia,  syy-  ja  seuraussuhteita  ja moraalisia  perusteluita.  (Jokinen ym.

2012, 160.)

Normin  tunnistamisen  lisäksi  tutkimusasetelman  kannalta  on  tärkeää  tunnistaa  sen

luonne.  Monet  liberaalit  normit  liittyvät  poliittiseen  järjestelmään  ja  demokraattisiin

toimintatapoihin  (Chopra ja Hohe 2004, 245, 251-252; Licht ym. 2007, 679; OECD

2005,  11-12;  Talentino  2012,  68).   Näitä  voivat  olla  muun  muassa  edustuksellinen

hallinto,  vallan rajoittaminen ja demokraattinen vastuu (Bryden ja Hänggi  2005, 27;

Licht ym. 2007, 669; Paris 2010, 350; YK 2008, 5-6). Myös oikeusvaltiota ja lakien

yhtäläistä ja yleistä sitovuus ovat tärkeitä liberaaleja normeja (Licht ym. 2007, 669, 679;

Talentino 2012, 68; YK 2008, 5-6; OECD 2005, 11-12). Oikeusvaltioon liittyvät normit



53

liittyvät  erityisesti  poliisin,  armeijan  ja  oikeuslaitoksen  käyttäytymismalleihin

(Talentino 2012, 68). Myös yksilön vastuu ja ihmisoikeuksien mukainen toiminta ovat

keskeisiä liberaaleja normeja (Chopra ja Hohe 2004, 245, 251-252; Kim ja Sharman

2014, 419; OECD 2005, 11-12; Talentino 2012, 68; YK 2008, 5-6). Toisaalta liberalismi

edistää myös yhteiskunnallista sovintoa ja paikallista omistajuutta (OECD 2005, 11-12;

Talentino  2012,  68).  Myös  rakenteiden,  instituutioiden  ja  henkilöiden  tehokasta  ja

arvioitavaa  toimintaa  pidetään  tärkeänä  (YK  2008,  5-6).  Tämän  vuoksi  erityisesti

turvallisuussektorin toimintaa pitää modernisoida ja ammattimaistaa (Bryden ja Hänggi

2005, 27). Taloudelliseen järjestelmään liittyvät liberaalit normit korostavat korruption

vastaisuutta (Licht ym. 2007, 669, 679).

Tällaiset yhteiskunnan hallintaan liittyvät normit korreloivat kulttuurin arvojen kanssa

(Licht ym. 2007, 669). Liberaaleissa yhteiskunnissa hallinto perustuu persoonattomaan

rationaalis-oikeudelliseen  auktoriteettiin  ja  julkisen  ja  yksityisen  erotteluun,  mikä

korostaa yksilön vastuuta omista teoistaan (Kim ja Sharman 2014, 419). Normit ja arvot

liittyvät läheisesti toisiinsa, joten normien voi tunnistaa olevan liberaaleja, jos ne ovat

liberaalien arvojen mukaisia. 

Liberalismille  on  olennaista  yksilökeskeisyys,  individualismi,  yksilön  oikeuksien  ja

vastuun  korostaminen,  yksilön  laaja  autonomia  ja  näiden  arvojen  kulttuurinen

hyväksyntä ja edistäminen (Chopra ja Hohe 2004, 245, 251-252; Kim ja Sharman 2014,

419; Licht ym. 2007, 669, 697). Tämä näkyy erityisesti itsenäisyyden, vapauden tasa-

arvon ja oikeudenmukaisuuden arvostamisena (Chopra ja Hohe 2014, 245, 251-252;

Kim ja Sharman 2014, 419; Licht ym. 2007, 669; Paris 2010, 350). Lisäksi korostetaan

edistyksen ja rationaalisuuden tärkeyttä (Kim ja Sharman 2014, 419).

6.1.2 Levittämistapojen indikaattorit

Toinen tutkimuskysymys  liittyi  niihin  tapoihin,  joilla  neuvonantajat  normeja levittät.

Tämän  vuoksi  kerrataankin  vielä  aikaisemmissa  luvuissa  esille  nostettuja  normien

levittämismekanismeja. 

Kuten  aikaisemmin  jo  tuli  ilmi,  normit  leviävät  sosialisaation  seurauksena.
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Sosialisaatiolla  tarkoitetaan  käytöksen  kopioimista,  taivuttelua  tai  pakottamista,

oppimista ja identiteetin muutosta (Barnett 2011, 161; Finnemore ja Sikkink 1998, 905;

Kim ja  Sharman 2014,  433;  Talentino  2012,  49).  Jäljittelystä  on  kyse,  kun muiden

käytös ja uskomukset vaikuttavat toimijaan (Talentino 2012, 51-52). Tämä on yleisintä

silloin, kun henkilöt vaihtuvat, aikaisemmin vallalla olleet normit eivät enää toimi tai

esille nousee uusi ongelma-alue, johon ei vielä liity mitään normeja (Florini 1996, 379).

Suostuttelussa olennaista on toisen toimijan legitimiteetin tunnistaminen (Gheciu 2005,

981).  Pakotettaessa  käytetään  taloudellista  tai  sotilaallista  voimaa  tai  uhataan  sillä

(Talentino 2012, 49).

Vaikka  oppiminen  ei  selitäkään  normien leviämistä  systeemitasolla,  se  on  kuitenkin

merkittävässä asemassa yksilötasolla (Florini  1996, 380).  Oppimisessa uusi  tieto saa

aikaan  käytöksen  muutoksen  ja  uusia  toimintatapoja  (Talentino  2012,  51).  Tämän

tapahtumiseksi säännöllinen ja jatkuva kontakti toimijoiden välillä on tärkeää (Gheciu

2005, 979-980, 983). Lisäksi opettajan roolissa olevan pitää nähdä oppilas oppimaan

kykenevänä ja toisen toimijan pitää tunnistaa itsensä oppilaaksi (Gheciu 2005, 979-980,

983; Talentino 2012, 51).

Normien  levittämisestä  on  kuitenkin  hankala  puhua,  ilman  että  pohditaan  sen

onnistumista,  varsinkin kun otetaan huomioon neuvonantotoiminta institutionaalisena

vuorovaikutuksena,  jonka tarkoitus  on  muuttaa  turvallisuussektorin  toimintaa.  Kuten

aikaisemmissa  luvuissa  tuli  ilmi,  normin  tarkkuus,  kestävyys  ja  johdonmukaisuus

vaikuttavat  sen  leviämiseen  (Legro  1997,  34-35).  Normin  leviäminen  ei  kuitenkaan

takaa sen omaksumista (Talentino 2012, 54). Esimerkiksi uuden tiedon oppiminen ei

automaattisesti tarkoita, että toimintaa muutettaisiin sen mukaan (Lloyd 2004, 285-286).

Pakottamalla  levittämisen  onnistuminen  riippuu  lähinnä  sen  toteutuksesta,  muiden

mekanismien  toiminta  riippuu  enemmän  organisaatiokulttuurista  ja  paikallisen

kulttuurin ominaisuuksista yleensä (Legro 1997, 285-386; Talentino 2012, 49-52).

Normin  omaksuminen  riippuu  viime  kädessä  siitä,  hyväksytäänkö  tai  sallitaanko

leviämismekanismin vaikutus käyttäytymiseen (Talentino 2012, 67). Paljon riippuukin

toisaalta  kansainvälisestä  sitoutumisesta  ja  toisaalta  paikallisten  halukkuudesta.

Tasapainon  löytäminen  eri  kulttuurien  välille  onkin  ehto  turvallisuussektorin
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uudistamisen onnistumiselle. (Bryden ja Hänggi 2005, 28-30.) Systeemitasolla valtion

sisäiset intressit ja preferenssit ovat ensisijaisia normatiivisen muutoksen voimia, joten

kansainvälisillä toimijoilla ei ole paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa uusien normien

omaksumiseen  (Talentino  2012,  67).  Toisaalta,  koska  normit  leviävät  lopulta  aina

yksilöiden välityksellä (Sikkink 2011, 88), niiden leviäminen ja omaksuminen riippuvat

siinä  osallisena  olevien  toimijoiden  suhteesta:  toisaalta  kansainvälisten  toimijoiden

strategiasta  ja  toisaalta  paikallisesta  toimijuudesta.  Esimerkiksi  mentorointi  voidaan

nähdä  neuvottelutilanteena,  jossa  molemmat  osapuolet  edistävät  omia  normejaan  ja

arvojaan. Rauhanrakennuksen yhteydessä kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen antaa

kuitenkin  paikallisille  toimijoille  etulyöntiaseman,  jonka  avulla  he  voivat  vastustaa,

ohittaa tai omaksua omilla ehdoillaan nämä liberaalit rauhanrakennusyritykset. (Zahar

2012, 74-77.)

On ongelmallista,  että  liberaalit  normit  epämääräisiä  eikä niiden noudattamiselle  ole

selkeitä  kriteereitä  (Talentino  2012,  68).  Kuitenkin  turvallisuussektorin  uudistuksella

pitäisi olla tarkat tavoitteet ja mittarit ovat edellytys normien leviämiselle (Bryden ja

Hänggi 2005, 31-38; Talentino 2012, 68). Tästä syystä oikeusvaltioon liittyvät normit

näyttävät leviävän parhaiten (Talentino 2012, 68).

Toisaalta  vastustus  ei  aina  liity  itse  normeihin  tai  arvoihin  vaan  niiden  levittäjien

toimintatapoihin (Talentino 2012, 55). Tämä vahvistaa sitä, että normien levittäjien on

myös itse aidosti uskottava levittämiinsä normeihin ja toimia niiden mukaisesti. Lisäksi

moraalisen  legitimiteetin  jakautuminen  kansainvälisten  ja  paikallisten  toimijoiden

kesken aiheuttaa näiden välille sekä kilpailua että yhteistyötä (Zahar 2012, 74-77).

6.2 Aineiston kuvaus ja analyysi haastatteluteemoittain

Analyysin  ensimmäisessä  vaiheessa  haastatteluaineisto  siis  jaoteltiin

haastatteluteemojen mukaisesti ja samalla rajattiin tutkielman kannalta epäolennainen

aineisto  pois.  Tämän  jälkeen  jokainen  haastatteluteema  vielä  luokiteltiin  tai

pikemminkin teemoiteltiin  siinä esiin  nousevan sisällön mukaan.  Aineistosta  etsitään

eroja ja yhtäläisyyksiä liberaalia rauhanrakennusta ja normien levittämistä käsittelevään

kirjallisuuteen (Liite  5).  Tässä kappaleessa kuvaillaan haastatteluteemojen sisältöä ja
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niistä esiin nousseita havaintoja. Erityisesti kiinnitetään huomiota niihin kommentteihin,

jotka  vahvistivat  tai  erosivat  teoreettisesta  viitekehyksestä.  Tässä  käytetään  edellä

määriteltyjä  indikaattoreita.  Koska  normilla  tarkoitetaan  turvallisuussektorin

uudistamisen  yhteydessä  pääasiassa  toivottua  tai  odotettua  käytöstä,  analyysissä

pyritään  kiinnittämään  huomiota  siihen,  miten  neuvonantajat  kuvailevat  afgaanien

käytöstä ja minkälaisia asioita he itse halusivat Afganistanissa edistää.

Aineisto  jaoteltiin  haastatteluteemoittain  sen  mukaan,  mihin  tarpeeseen  sen  sisältö

vastasi  ja  minkälaista  tietoa  haasteltavat  kyseisessä  kommentissa  antoivat.  Tämä oli

tärkeä vaihe analyysissa, koska haastateltavat saattoivat esimerkiksi vastata kysymyksen

ohi  tai  tulkita  sen  eri  tavalla.  Lisäksi  tämä  jaottelu  auttoi  muodostamaan  tutkitusta

ilmiöstä  kokonaiskuvan  sen  sijaan,  että  olisi  keskitytty  haastateltavien  tulkintoihin

yksilöinä.

6.2.1 Työtehtävät

Työhistoriasta  ja  tehtävänkuvasta  keskusteltaessa  tarkoitus  oli  sekä  virkistää

haastateltavien  muistia  että  antaa  heille  tilaisuus  omin  sanoin  määritellä  omat

työtehtävänsä.  Tämän  teeman  kuvailun  on  tarkoitus  myös  antaa  parempi  käsitys

neuvonantajien  työstä  ja  tehtävistä.  Neuvonantajia  työskentelee  muun  muassa

afgaaniarmeijan tukena tykistö-, tiedustelu-, esikunta- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Neuvonantajilla tuntui olevan luontainen kiinnostus kansainvälisiä tehtäviä kohtaan ja

monet  olivatkin  olleet  myös  muissa  kansainvälisissä  tehtävissä.  Useat  olivat  itse

aktiivisesti hakeutuneet neuvonantajaksi Afganistaniin:

Ihan  normaalisti  hain  sotilaana  noihin  kansainvälisiin  kriisinhallintatehtäviin.
Kansanomasesti  puhutaan  YK-tehtävistä  ja  niin  edelleen,  mut
kriisinhallintatehtäviähän ne nykyään on. Emmä sit ollu päässy pitkään aikaan ja
sit tää paikka, missä mä olin Afganistanistanissa, nii se oli sellanen paikka, mikä
oli suomalaisilta ollu auki vuoden verran, et siel ei ollu ollu ketään. Siihen tuli
sellanen pikahaku, lähdin niin ku kättä nostamalla, et oli neljä viikkoo aikaa.
(Haastateltava 3.)

Kokemus oli sen verran myönteinen, että kaikki olivat valmiita lähtemään ulkomaille
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myös uudestaan. Myös neuvonantotehtävät koettiin niin kiinnostaviksi ja palkitseviksi,

että  niihin  haluttaisiin  hakeutua  varta  vasten  myös  tulevaisuudessa.   Toisaalta

neuvonantajalta vaaditaan myös oikeanlaista kokemusta:

Ei sinne muute, mentoriks ei  voi lähtee, jos ei  oo oikeeta taustaa. Mun pitää
kuitenki opettaa sellasta ihmistä, joka on ollu venäläisten kanssa sotimassa ja
ollu siellä 25 vuotta armeijassa, nii ei sinne voi lähettää sellasta, joka ei tiedä
niistä asioista mitään. (Haastateltava 5.)

Tästä syystä osa oltiin rekrytoitu myös suoraan Afganistaniin neuvonantotehtäviin:

Mä oon Puolustusvoimien henkilökuntaa ja niin ihan rekrytoitu sinne, nii ei ollu
tarkotus,  tai  sanotaan,  että  oli  tarkotus  lähteä  johonkin…  Mutta  sitten
marraskuussa  puhelin  soi  ja  tarjottiin  paikkaa  ja… Sitten  sopi  myös  muihin
työkuvioihin niin… (Haastateltava 1.)

Kaikki haastateltavat olivat olleet neuvonantajana Afganistanissa vähintään kymmenen

kuukautta. Useaan otteeseen nostettiin esille se, että neuvonantotehtävissä pitäisi olla

kauemmin kuin yleensä kriisinhallintatehtävissä ollaan, koska neuvottavaan on tärkeää

muodostaa  hyvä  ja  luottamuksellinen  suhde.  Tämä  on  tärkeää,  jotta  mentori  ja

mentoroitava  voivat  hyväksyä  toisensa  tasavertaisina.  Neuvottavan  koettiin  myös

turhautuvan, jos neuvonantaja vaihtuu muutaman kuukauden välein:

Siis  muillahan  se  on  neljä  viiva  kuus  kuukautta,  muilla  mailla  toi
neuvonantajatehtävä,  mutta  käytännössä  se  on  todettu,  että  vuosi  on  hyvä,
vähintään  vuosi.  Et  koska  kuitenkin  pitää  olla  sen kaverin  kanssa  pitkään ja
oppia  tuntemaan ja  saada  tietty luottamus.  Jos  nyt  vaihtuu neljän kuukauden
välein kaveri tai puolen vuoden välein, nii se ei välttämättä anna parasta tulosta.
Et suomalaisilla meil oli hyvä systeemi, et meil tosiaan vuosi oli se lähtökohta
neuvonantajille. (Haastateltava 6.)

Työpäivät  noudattivat  tiettyä  rytmiä  ja  erityisesti  aamupäivisin  seurattiin  afgaanien

toimintaa ja tuettiin heitä tarpeen mukaan:

Seittemältä  syömään,  seittemän  kolmekymmentä  noin  menin  sinne  afgaanien
puolelle. Näin ensin tulkin, mul oli tulkki siinä koko ajan, ja sit sen tulkin kans
mentii  sinne  afgaanien  puolelle  aamun  tilannekatsaukseen.  Sit  siellä  nähtii
meijän  operaatioalueen,  joka  on  semmonen  Suomen  kokonen,  mitä  siellä
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tapahtuu. Ja ja tota… Sen jälkeen mentiin meijän toimipaikalle ja toimipaikalla
alko  kaheksan  kolmekymmentä  tällanen  päiväkokous,  missä  sitten  annettiin
tehtävät  sen  aamubriiffin  jälkeen  niin  noille  afgaaneille.  Ja  sit  sen  jälkeen
riippuen siitä, kuinka kiireisiä ne oli, tai mitä ne teki, sitte mä seurasin siellä niitä
asioita. (Haastateltava 4.)

Tulkin rooli on hyvä ottaa tässä huomioon. Neuvonantajilla oli tulkki, jonka välityksellä

afgaanien kanssa kommunikoitiin, mikä luonnollisesti vaikutti viestiin puolin ja toisin.

Tulkin  rooli  myös  koettiin  tärkeäksi  ja  häneltä  saattoi  usein  kysyä  asioita,  joita

mentoroitavalta ei voinut kysyä. Tulkki saattoikin myös pehmentää välillä kiivaaksikin

käyvää keskustelua ja osaltaan näin auttaa keskusteluyhteyden säilymistä.

Itse työtehtävien kuvailtiin jakautuvan ikään kuin kahteen osaan. Toisaalta oltiin tiiviisti

afgaanien, ja erityisesti oman neuvottavan, kanssa tekemisissä ja toisaalta tehtiin paljon

yhteistyötä muiden neuvonantajien kanssa,  jotta  kaikkien työllä  olisi  sama suunta ja

välitettävät normit ja toimintatavat olisivat yhteneväisiä:

Käytännössä se jakautu kahteen puoleen tää tehtävä. Elikkä ensin piti keskittyy
afgaaneihin, joka oli se päätehtävä elikkä neuvonanto… Elikkä antaa hänelle ne
neuvot  ja  käydä  sitä  lävitse,  hänen  tehtäväänsä.  Ja  sitte  piti  johtaa  sitä
kansainvälistä neuvonantajaryhmää myös, eli koordinoida sitä toimintaa, koska
esikuntapäällikkö, joka johtaa esikuntatoimintaa, kaikkia sektoreita, ja sitte on
kullaki sektorilla, osastolla, oma neuvonantaja. No meidänhän pitää tehdä sitte
taas, mun pitää kattoo, et me neuvonantajapuolelta puhutaan samaa kieltä kun
esikuntapäällikkö  sitte  osastopäälliköille.  Me  ollaan  tavallaan  niin  ku
rinnakkaiset organisaatiot, et se, mitä hän täällä suunnitteli ja käski, nii meidän
piti kattoo, että sitte täällä meidän suunnassa on kaikki… (Haastateltava 6.)

Vaikka tämän teeman tarkoituksena oli lähinnä virittää keskustelua, niin silti heti alusta

lähtien  tuli  ilmi  tutkimusasetelman  kannalta  kiinnostavia  kommentteja.  Ensinnäkin

neuvonantajien  kiinnostus  kansainvälisiä  tehtäviä  kohtaan  ja  toisaalta  vankka

ammatillinen kokemus luovat asetelma, joka antaa heille asiantuntijan tai jopa opettajan

roolin suhteessa neuvottavaan, mutta myös tunnustaa mentoroitavan osaamisen. Tosin

neuvonantajiksi saatettiin valita myös sellaisia henkilöitä, joiden uskottiin kannattavan

turvallisuussektorin uudistamisen periaatteita. Hyvän suhteen rakentamisen merkitystä

ja jatkuvaa vuorovaikutusta afgaanien kanssa korostettiinkin. Nämä seikat viittaavatkin

normien  levittämiseen  oppimisen  kautta,  jolloin  tunnustetaan  sekä  opettajan  että
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oppilaan kyvyt sekä uskotaan uuden tiedon tuovan uusia toimintatapoja. Esiin tuotiin

myös  se,  kuinka  neuvonantajatiimin  kanssa  pyrittiin  viemään  afgaaneita  samaan

suuntaan. Levitettävien normien yhteneväisyys onkin ennakkoehto niiden leviämiseksi.

6.2.2 Koulutus ja tavoitteet

Toinen  haastatteluteema  muodostui  tehtävään  saadusta  koulutuksesta  ja  työlle

asetetuista tavoitteista. Tarkoitus oli selvittää, minkälaiset lähtökohdat neuvonantajille

annettiin.  Lähtökohtaisesti  sotilaiden  voisi  olettaa  soveltuvan  hyvin

rauhanrakennustehtäviin,  koska  heidän  koulutus  ja  työ  kehittävät  aloitteellisuutta,

kekseliäisyyttä ja koulutustaitoja (Ankersen 2004, 80).  Erityisesti tässä teemassa tuli

paljon  eroavaisuuksia  ja  erilaisia  käsityksiä  ja  kokemuksia  esille.  Nämä  pyritään

tuomaan  esille  runsaiden  sitaattien  avulla,  sillä  myös  sotilaiden  omat  käsitykset

vaikuttavat heidän työhönsä ja tapaansa suoriutua siitä (Reddy 2012, 33, 40).  Toisaalta

kaikki  osallistuivat  samantyyppiseen  koulutusohjelmaan,  jossa  käytiin  läpi

Afganistaniin  vietävää  suunnitteluprosessia,  paikallista  kulttuuria  ja  konfliktialueella

tarvittavia taitoja:

Oisko se kokonaiskoulutusaika ollu viis tai kuus viikkoo. Että se alko, meil oli
ekana,  sillon  2011  oli  Tuusulassa  keväällä  tällanen  viikon  kurssi,  että  missä
opetettiin esimerkiks tätä suunnitteluprosessia, kulttuurista tälläsii niin ku yleisiä
asioita. Sit oli jotain ihmisiä… Yks päivä oli niin ku tällanen avoin Afganistani-
seminaari,  missä  kävi  erilaisia  ihmisiä  kertomassa  niin  ku  maasta.  Siin  oli
tällanen  niin  ku  viikon  setti  ja  sit  siinä  osaltaan  tutustu  niihin  ihmisiin.
Esimerkiks mä tutustuin siihen norjalaiseen everstiin, mikä sit tuli olemaan mun
esimiehenä siellä  Afganistanissa.  Sen jälkeen sitten oli  tällanen kahen viikon
koulutus Puolassa, missä käytännössä sitä esikuntarutiinia koulutettiin. Tällasii
ikään kun case-tilanteita.  Ja  sit  sinne  tuli  muutamaks  päiväks,  tai  oisko ollu
peräti  viikoks,  afganistanilaiset.  Että  meille  annettiin  niin  ku  tehtäväks,  et
muodostettiin esikunta ja annettiin suunnittelutehtäviä ja muita sellasia. Niin ku
sitä monikulttuurisessa tiimissä työskentelyä koulutettiin. Ja kolmantena vaiheen
oli  neljän viikon koulutus  tuolla Porin prikaatissa,  missä oli  sitten painopiste
ehkä  tällasessa  niin  ku  henkilökohtasessa  toimintakyvyssä,
aseenkäsittelytaidoissa,  ensiaputaidoissa.  Sitten  tällasissa  ryhmäkohtasissa
taidoissa, että miten niin ku ajoneuvoilla mennään, miten toimitaan erilaisissa
tilanteissa.  Se  oli  sitten  sellanen  kohtuu  intensiivinen,  että  pitkiä  päiviä  ja
kahentoista  tunnin  päiviä  ja…  Oli  siinä,  siinä  oli  joku  kulttuurivaihekin.
(Haastateltava 2.)
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Vaikka koulutuksessa ei suoraan annettukaan tavoitteita, niin keskittyminen tiettyihin

prosesseihin ja toimintatapoihin kuitenkin viittaa siihen, että juuri niitä haluttiin levittää

Afganistaniin.  Muita  koulutukseen  sisällytettyjä  asioita  olivat  Afganistaniin

toimintaympäristönä liittyvät seikat ja käytännön asiat:

No joo, ehkä hengissä säilymiseen. Et ehkä se meni silleen… Ku se Suomen
kurssihan on sellanen,  et  siellä  opetetaan  nimenomaa se,  miten  toimitaan  eri
tilanteissa  ja  Bydgoszczin  kurssi  on  sellanen,  missä  selvitetään  sitä  isoa
viitekehystä  ja siihen liittyviä asioita.  Ja sitten siellä  toiminta alueella,  nii  sit
siellä selvitetään se paikka, missä sä teet työtä, kenen kanssa teet työtä ja sitte
tota niin myös tutustutaan henkilöön.  (Haastateltava 4.)

Neuvonantajiksi lähtevien koulutus oli samantyyppistä, mutta kaikki eivät esimerkiksi

lähdön nopeudesta johtuen päässeet osallistumaan koulutuksen kaikkiin osiin. Hieman

yllättäen haastateltavien saaman koulutuksen määrä vaihtelikin melko paljon viidestä

viikosta yhteen viikkoon:

No  mä  ehdin  käydä  yhden  viikon,  se  oli  pilottikurssi,  se  oli  ensimmäinen
mentori-kurssi, minkä toi PV, siis toi Puolustusvoimien kansainvälinen keskus,
piti sillon. Semmosen ehdin käydä, mut siinä kaikki. (Haastateltava 3.)

Samoin koulutuksessa tunnuttiin painottavan hyvin eri asioita ja sen koettiin olevan eri

tavoin hyödyllinen. Yhtenä tärkeimpänä asiana pidettiin saatua kulttuurikoulutusta, joka

auttoi toimimaan neuvottavan kanssa ja mukauttamaan myös omaa käytöstä:

No sanotaan, että nyt kun mä en ollut siellä Puolassa, nii painopiste, vois sanoo,
on se yleinen niin ku, mitä on toimia neuvonantajana. Ja sitten se Afganistanin
kulttuuri, ihmiset ja heidän niin ku se ymmärtäminen. Että kumminki on tollanen
muslimikulttuuri, muslimimaa, ja sitten kun ajatellaan, että voi tehdä vahingossa
sellasia asioita, mitkä niin ku loukkaa ihmistä… (Haastateltava 1.)

Itse mentorointiin saatiin koulutusta siinä mielessä, että tiedettiin, mitä mentori saa ja ei

saa tai voi tehdä, mutta pääasiassa sen koettiin kuitenkin tulevan kokemuksen kautta,

olevan jotain sellaista, mitä ei edes voida opettaa:

Meil  oli  se  kaks  kuukautta  se  koulutus  siellä  Porin  prikaatissa  ja  se  oli
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enemmänki olosuhdekoulutusta  ja sit  tämmöstä ampumista  ja sitä,  et  niin  ku
tavallaan pystyy turvallisesti tekee sitä hommaa. Se, mikä mun työ siellä oli, nii
siihen  mun  työhön  mua  ei  varsinaisesti  koulutettu  ollenkaan,  koska  se  on
semmonen, mikä on vuosien kautta tullu sitte. (Haastateltava 5.)

Koulutuksen  koettiin  pääasiassa  hyvin  tukevan  neuvonantajan  työtä  ja  erityisesti

afgaanikulttuurista  saadun opin koettiin  olevan hyödyllistä.  Yllättävää oli,  että  muut

länsimaat  koettiin  sen  verran  erilaisina,  että  heidän  kanssaan  työskentelyyn  olisi

tarvinnut enemmän tukea:

Silleen se ei tukenu, että siinä ois enemmän pitäny siinä kulttuurikoulutuksessa
käyä läpi muut länsimaiset kulttuurit, sotilaskulttuurit, kenen kanssa sä oot niin
ku  tekemisissä.  Esimerkiks  miten  norjalaisten,  ruotsalaisten,  saksalaisten,
amerikkalaisten, kroatialaisten kanssa. Koska ne oli ainaki 50 %, kenen kanssa
sä jouduit niin ku työskentelemään aikuisten oikeesti. (Haastateltava 2.)

Haastateltavat eivät suoraan kokeneet saaneensa omia tavoitteita esimerkiksi NATO:lta,

vaan se perustui omaan kokemukseen ja sitä kautta muodostettuun näkemykseen siitä,

mihin suuntaan toimintaa Afganistanissa pitäisi kehittää:

No meillä niin ku tehdään, kun neuvonantajat on yleensä niin ku puol vuotta tai
vuoden,  niin  tehdään  seuraavalle  puolelle  vuodelle  tällasia
neuvonantosuunnitelmia.  Ehkä  niissä  toimistoissa,  missä  on  useampia
neuvottavia, niin se suunnitelma on vähän sellanen konkreettisempi. Mul on ihan
selkeitä  tavotteita,  just  lisätä  sen  esikunnan  yhteistyökykyä  ja  just  lisätä  sen
esikunnan  yhteistyötä  tällasten  säännöllisten  tapahtumien  merkeissä.
(Haastateltava 1.)

Käytännössä  neuvonantajat  halusivat  lisätä  toiminnan  tehokkuutta  ja

suunnitelmallisuutta. Tavoitteiden asettaminen riippuu kuitenkin tarkemmin esimerkiksi

siitä, minkä alan mentoriksi Afganistaniin oli lähtenyt, sillä toisille oli annettu etukäteen

tavoitteita, jotka piti saavuttaa:

Mulle oli asetettu tavotteet. Olin mä iteki asettanu jotain, mut niitä mä en enää
muista.  Mitäköhän  ne  mahto  olla...Periaatteessa  ne  aina  vaihtu,  ku  rotaatio
vaihtu. [...] Mitäköhän siellä mahto olla, jos mä nyt muistelisin… No siellä oli,
esimerkiks tää koulutuksen järjestäminen tulipatterille oli niin ku yks. Eli ne oli
ihan tällasii konkreettisia juttuja. Ja ainaki osassa niissä onnistuin. (Haastateltava
2.)
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Erityisen  hyvänä  pidettiin,  jos  afgaanit  saivat  osallistua  tavoitteiden  asettamiseen.

Tällöin  kaikkien  osapuolten  koettiin  olevan  sitoutuneita  yhteisen  päämäärän

saavuttamiseen.  Tavoitteiden  muodostaminen  olikin  eräänlainen  neuvottelu,  jossa

pyrittiin hakemaan tasapainoa eri osapuolten näkemysten välille:

Ei  ollu  niin  ku  sellasii  tavotteita,  mut  sitte  ku  mä  sain  tietyllä  tavalla  sen
homman niitte mun kavereiden kans menemään niitte kahentoista… Me ensin
katottiin tietyt osa-alueet. Ja me nähtiin se asia tietyllä tavalla. Sitte me juteltiin
afgaanien kanssa ja ne näki sen asian tietyllä tavalla. Sitte me yhdistettiin nämä
asiat nii ku niiltä osin, ku ne on mahdollista yhdistää. Ja sitte me lähetettiin se
meijän ylempään esikuntaan ISAF:n puolella, ne hyväksy sitte sen asiakirjan ja
siitä  tuli  operaatiokäskyn  liite,  jollon  nää  asiat,  mitä  täällä  oli,  ne  oli  tehty
yhdessä.  Sen kokemuksen kautta,  afgaanien kautta ja ne oli  sitte  tullu  meille
käskyksi. Eli periaatteessa me itte tehtiin itsemme käsky. Ja sillon ku me saatiin
se käsky, nii näiden asioiden toteutuminen oli todennäkösempää ku se, että joku
ois siellä ylemmässä esikunnassa vaan kirjottanu sen. Ja tätä kautta me pystyttiin
niin ku tekemään. Tähän me hahmotettiin nää ydinkysymykset ja sitten… No
joo, tavotteet oli sillä lailla, me kirjotettiin, miten me haluttiin, niin ku mihin
suuntaan mennä.  Ja  sit  me  käytettiin  tiettyjä  teorioita,  et  miten  asiat  yleensä
maailmalla muuttuu ja kehittyy. Ja sitte käytiin tää keskustelu, saatiin toi, ja sitte
sen jälkeen me toimittiin. Tääl oli se end state, se loppuasetelma sitte, mihin me
haluttiin mennä. (Haastateltava 4.)

Joitain ohjeita saatiin myös Suomesta, mutta avainasemassa oli oppia, missä afgaanien

puutteet  olivat.  Tähän  vaikutti  erityisesti  onnistunut  tehtävänvaihto  ja  rehellinen

kommunikointi edeltäjän kanssa. Tällöin myös yksittäisten neuvonantajien näkemykset

saattoivat nousta merkittävään asemaan:

Onhan tavotteet, vuosittain tehdään ja ne toimitetaan Suomeen ja Suomessa tulee
niistä palaute ja… Mut yleensä tavotteet… On kuitenki se, et tavotteet tulee sitä
kautta,  mitä  ne  ei  osaa.  Et  se  on  vaikee  Suomessa  esimerkiks  sanoo,  et
kehittäkää tota, vaan se pitää kattoo, mitä ne osaa ja mitä ne ei osaa ja keskittyy
siihen, mitä ne ei osaa. Ja kyllä mentorit yleensä näkee asiat samalla tavalla, ne
haasteet ja ongelmat, elikkä samaan suuntaan mennään. Ja jos tehtävänvaihto on
onnistunut, nii edeltäjä kertoo seuraajalle, missä on epäonnistunu ja sitä pitää
jatkaa. (Haastateltava 5.)

Neuvonantajat  pitivät  tärkeimpänä  pitkän  tähtäimen  tavoitteena  itsensä  tekemistä
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tarpeettomaksi:

No päätehtävähän oli saada turvallisuusjoukot siihen kuntoon, poliisi, armeija,
rajajoukot, että ne pystyis hoitamaan homman itsenäisesti. […] Se on se tavote,
että  he  pystyvät  hoitamaan  itsenäisesti  ja  länsiliittouman  joukot  vois  lähtee
kaikki pois sieltä. […]  Mut sitte siellä oli jokaiselle niin ku toimialueelle, tai
toimialalle, määritetty ne omat tavotteet, että niin ku huoltoon ja vahvuuteen ja
koulutukseen ja henkilöstöön, näihin liittyvät tavotteet. Niitä oli hirvittävä lista,
mihin pitäs päästä ja… Koska pakkohan se oli joku mittari tai muu olla, ei niitä
muuten… (Haastateltava 6.)

Koska  mentorit  kuitenkin  aika  ajoin  vaihtuivat,  oli  tärkeää,  että  tavoitteissa  on

jatkuvuutta, jotta jotain saadaan myös aikaan:

Me pidettiin itte niin ku siitä [tavoitteiden jatkuvuudesta mentorien vaihtuessa]
huoli. Ensinnäki ne kaverit on aina siellä kaks kolme viikkoo päällekkäin ennen
ku vaihtaa  tehtäviä.  Mut  siis  nimenomaa  juu.  Et  ei  edellinen  vaa  lähteny ja
seuraava tuli, vaan sille kerrottiin, et me ollaan nyt tehty tätä, tätä ja tätä. Tota ne
hallitsee ja tota ne tarvii lisää ja tos on meidän tavote. Et kyl se, siitä niin ku
pidettiin  huoli,  et  se  jatkuvuus säilyy kyllä.  […] Mehän olitiin  vaan yks  osa
siellä,  sehän  oli  saksalaisen  kenraalin  johtama  tää  koko  mentorointihomma
siellä. Sieltähän se lähti ihan niin ku sotilashierarkiassa vois kuvitella ylhäältä
alas, myös mentoroinnin suunnitelmat ja tavotteet ja välistepit  ja kaikki.  […]
Että  jonkinlaista  tämmöstä  niin  ku  yhteneväisyyttä  eri  joukkojen  välillä,
prikaatejaki on monta. Et kautta linjan, et se ois yhteneväinen. (Haastateltava 3.)

Myös  koko  ISAF:n  ja  afgaaniarmeijan  tavoitteiden  yhteneväisyys  koettiin

merkittäväksi.  Tiettyjen suunnitteluprosessien nähtiin leviävän vain, jos niitä viedään

johdonmukaisesti koko organisaatioon:

Toisiaan se lähti tietenki kaikki sieltä Kabulin päästä, pitää mennä… Ei auta, että
me jossain tuolla alemmalla  tasolla jotain tiettyä prosessia,  vaan pitää kattoo
koko ISAF:n tehtävää ja miten se koko… Miten tätä armeijaa kehitetään ja…
Nii  ne pitää  lähteä  sieltä  nää  prosessit,  sieltä  ylhäältä.  Vaikka  me kehitetään
täällä kuinka hienot prosessit tahansa, nii ne pitää mätsätä täältä ylempää, koska
nehän perusti  kaiken siihe,  että  kaikki käsketään ylhäältä,  et  mitään ei  voinu
tehdä itse, et se on hyvin keskusjohtoinen se paketti. (Haastateltava 6.)

Toisaalta vaikka tavoitteiden jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä pidettiin tärkeänä, niin se ei

aina näkynyt käytännössä:
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Ei, sitä ei käytännössä yhteisesti niin ku vedetty. Että jokaisella tasolla oli omat
tavotteensa. (Haastateltava 2.)

Onnistumisen  kannalta  kaikkein  tärkeintä  oli  kuitenkin,  että  neuvonantajan  omat

tavoitteet ovat hänellä kirkkaasti koko ajan mielessä, sillä muuten niitä ei saa vietyä

eteenpäin:

Sun pitää rakentaa sellanen mindsetti sun päähäs, elikkä sul on vaikka tälleen
näin asioita, mulla niitä oli kakskytkolme. Ja sitte jokasessa asiassa on looginen
polku, jos on kolmesta viiteen kohtaa, tääl on sitte sellanen loppuasetelma, ku
asiat on kunnossa. [...] Ja sit ku sä meet sinne tilanteeseen, niin sulla pitää olla
koko ajan päässä se asia, et sä et voi mennä niin ku sanomaa, et hei, että nyt
aletaan juttelee tästä. Koska mun esimieheni käski, et nyt aletaan juttelee tästä.
[...] [K]u ne keskusteli jostain asiasta tai armeijakunnan komentaja nosti asian
esille,  nii  sillon  piti  omassa  mielessään  pystyy  muistamaan,  et  hetkinen  tää
kuuluu tähän kohtaan, toi on se kysymys, tohon mä haluun keskustella ja sit mä
meen  mukaa  siihen  keskusteluun.  Ja  sitte  sitä  kautta  taas  saada  täältä  näitä
punasia kysymyksiä jonki väriseks, vaikuttaa siihen.  Et sillä lailla sai täältä aina
niin ku jonkun palasen täytettyä, mutta eihän se vihreeks tullu missään mielessä
ja osa niist asioista jää varmaan pitkäks aikaa punaseks. Mun oli,  mul oli sit
hirveen helppo aina toimii, ku tiesin sen lokeron, mihin se… (Haastateltava 4.)

Tavoitteiden pitäminen koko ajan mielessä oli tarpeellista myös sen takia, että niiden

edistymisestä piti raportoida tarkasti. Edistymisen mittaaminen koettiin kuitenkin välillä

hankalaksi monestakin syystä:

Mittareita  kehiteltiin  koko ajan sinne ja  ne vaihtu kyllä  koko ajan,  tasalta  ja
puolelta,  mitä  kohtia  täs  nyt  pitäis  niin  ku  seurata,  et  se  oli  kyllä  todella
työllistävää. Nyt tässä loppuajassa, suurin osa ajasta meni näihin raportteihin ja
kaikkeen muuhun. Et afgaanihommaan jäi 20 %, ja kaikki muu 80 % meni sitte
tähän NATO:n raportointiin, koska ne kehitteli semmoset hienot Excel-taulukot,
joihin piti sit merkata, missä kohdassa ollaan menossa ja kaikkea muuta. Se oli
niin ku todella työllistävä ja osa oli semmosia, mitä on tosi vaikee mitata. Et
millä  ihmeellä  sä  sanot,  et  johtaminen  on  nyt,  et  komentajat  ja  muut  on
ammattitaitosia, et osaavat johtaa, no mites sä sitte määrittelet sen siihe sitte. Et
siihen  ku  ei  oo  mitää  mittarii…  Mut  semmoset  on  helppo,  mis  on  jotain
määrällistä.  Nyt on näin paljon koulutettu näitä miehiä,  näin monta asetta on
tuolla, näin monta kurssia on käyty, näin monta henkilöö on taas rekrytoitu ja
muuta.  Näin,  tämmöstä  voi.  Mut  sit  nää  tälläset  yleiset,  johtamiset  ja
suorituskykyyn  liittyvät  jutut,  nii  nehän  mitataan  vasta  sitte,  ku  taistelu  on
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käynnissä, suorituskyvyt ja muut. Et se oli aika kaks… Monijakoista se arviointi
kaiken kaikkiaan.  Tavotteita oli  joku miljoona kohtaa ja niitä koko ajan joku
kehitti  lisää.  Ja  paine  tietenki  kasvoi,  koska  tää  poliittinen  paine  oli  paljon
suurempi  taas.  Ja  saksalaistenki  piti  näyttää,  että  okei,  tässä  on  paljon  saatu
aikaan. Kun siellä kävi ministerit  ja muut,  nii  heidän pitää näyttää nyt  sinne
Saksaan,  että  tämä  on  nyt  menny hyvin  ja  tämä  on  hyvin  ja  tässä  on  tullu
tuloksia ja muuta. Nii kauhee semmonen paine, et nyt pitää näyttää tuloksia ja
sitte ku niitä raportteja, jos kirjotit jonku negatiivisen raportin, tää ei oo edenny
yhtään, nii mitä, et sä voi tämmöstä sanoa tässä. Mä, hei tää on totta, juu juu,
mut et sä voi kirjottaa tätä. No sitte ne korjas niitä kato. Suomalaiseen tyyliin ku
kirjotti  näin,  nii  se  tuli  joku  monta  kertaa,  et  siellä  joku  majuri  oli  vähän
kirjotellu, muuttanu, tää pitää sanoo vähän lievemmin. (Haastateltava 6.)

Tavoitteiden saavuttamista pidettiin siis  tärkeänä,  mutta samalla tuntui välillä olevan

epäselvää,  mitattiinko  neuvonantajien  vai  neuvottavien  suoriutumista.  Jatkuva

mittaaminen koettiin hyvin työllistäväksi senkin takia, että suurin osa tavoitteista riippui

afgaanien  ajatusmaailman  muuttumisesta,  eikä  tällaisia  abstrakteja  asioita  voi

yksiselitteisesti mitata:

Paljon helpompi on laittaa jotain tällasii konkreettisia juttuja, mut kertooko ne sit
oikeesti  mitään,  se  on  sitte  toinen  juttu.  Se  on,  mittaristossa  on  aina  omat
haasteensa. Sitähän sä saat, mitä mittaat.  (Haastateltava 2.)

Tämän  teeman  tarkoitus  oli  hahmottaa  neuvonantajien  työhönsä  saamia  eväitä  ja

tavoitteita.  Vaikka  saadun  koulutuksen  määrässä  oli  havaittavissa  eroja,  niin

haastatteluissa kuitenkin nousi esiin suunnitteluprosessi, jota heille koulutettiin ja jota

heidän odotettiin neuvovan omille mentoroitavilleen. Tavoitteiden asettamisessa nousi

esille liberaaleissa yhteiskunnissa arvostettu yksilön vastuu ja itsenäisyys, johon myös

afgaaneita  ohjattiin.  Toisaalta  vaikka  neuvonantajien  oli  vaikea  nimetä  tavoitteitaan,

mikä  saattaa  johtua  esimerkiksi  niiden  teknisyydestä,  niin  esille  nousi  vahvasti

edistyksen  mittaaminen,  jota  pidetään  myös  edellytyksenä  normien  levittämiselle.

Toisaalta  mittaamisen  koettiin  olevan  myös  hyvin  ongelmallista,  koska  erityisesti

ajatusmaailmaan liittyviä muutoksia on hankala mitata. 

6.2.3 Kokemukset Afganistanissa ja mitä siellä haluttiin saavuttaa

Kolmannen haastatteluteeman tarkoituksena oli selvittää, mitä neuvonantajat pyrkivät
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saavuttamaan  työssään  ja  sen  kautta  pyrkiä  vastaamaan  ensimmäiseen

tutkimuskysymykseen siitä, mitä normeja he levittivät. Tästä teemasta keskusteltaessa

oletettiin esille nousevan myös turvallisuusviranomaisille asetetut, oikeusvaltiokehitystä

tukevat käyttäytymisstandardit.

Usein haastateltavien tuntui olevan helpompi kuvat sitä, mitä afgaanit tekivät, kuin sitä,

mitä he itse tekivät. Näin tuotiin ilmi afgaanien toiminnan poikkeavan länsimaisista tai

liberaaleista  normeista.  Nämä  kuvaukset  eivät  välttämättä  ole  luotettavia,  mutta  ne

paljastavat  paljon  haastateltavien  omista  käsityksistä  ja  samalla  tuovat  ilmi  heidän

itsensä edistämiä normeja.  Haastateltavat kuvasivat paljon vastaan tulleita käytännön

ongelmia ja työssään kohtaamia haasteita:

No yks sellanen niin ku käytännön esimerkki oli esimerkiks... Se kesti melkeen
varmaan  kuukauden,  et  mä  pystyin  järjestämään  tällasen,  niin  ku  sen
armeijakunnan tykistön kovapanosammunnan. Että kun se ainut tykistö oli siinä
meijän  prikaatin  alla,  mut  siin  on  sellanen  problematiikka,  et  jos  me  oltiin
Maimanassa, niin sit se tykistö ja se neljäs kandakki oli pääosaltaan Mazar-i-
Sharifissa, eli monen sadan kilometrin päässä, tunnin lentomatka käytännössä.
Niin se kun mä yritin sille mun omalle tykistöpäällikölle myydä sitä ajatusta, että
nyt kun sä kuitenkin vastaat tästä tykistötoiminnasta prikaatissa, nii sun pitäis
niin  ku  olla  sairaalloisen  kiinnostunu,  että  mikä  se  sun  ainut  assetti,  se  sun
tulipatteri,  että mikä on sen suorituskyky.  Ja tavallaan valvoo sen koulutusta,
valvoa sen materiaalista tasoa ja tällasta. Ja mä yritin myyä sitä ajatusta sille, se
kesti tosi kauan. Ja sit loppupeleissä kun mä sain myytyä sen sellasella kierolla
ajatuksella… Että kun se asu Mazar-i-Sharifissa… Että by the way, että jos tää
onnistuu, nii sähän oot niin ku illat tai yöt niin ku kotonas. Nii sit se innostu siitä
ajatuksesta.  Sit  järjestettiin  tällanen,  et  mä  avustin  sitä  siinä,  et  me  tehtiin
tällanen niin ku viikon koulutussuunnitelma, että mitä me tarkastettiin. Et me
laitettiin kovapanosammunta yhtenä päivänä, sit oli jotain kaluston tarkastuksia,
asiakirjatarkastuksia… Opetin periaatteessa sen, että millä tavalla hänen pitäis
valvoa, seurata sitä omaa yksikköään, mikä oli niin ku uus asia. Sit kun mä sain
myytyä  oikealla  tavalla  niin  hän  tosiaan  innostu  ja  tekin  nää  darinkieliet
asiakirjat siitä ja sitten me päästiin hakemaan kenraalilta allekirjotuksia. Että se
meni tavallaan niin ku ihan oikein, niin ku sen kuuluukin mennä. Mut se oli niin
ku tosi pitkä työ. (Haastateltava 2.)

Tässä  kuvauksessa  tulee  hyvin  ilmi  se,  kuinka  neuvottavan  koettiin  sekoittavan

tykistöpäällikön asema ja  siihen kuuluva vastuu omien yksityisten intressien kanssa.

Mentori  joutuikin  lopulta  käyttämään  tätä  hyödyksi  saadakseen  edistettyä  tykistön
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toiminnan tehokkuutta ja arviointia. 

Neuvonantajat pyrkivät ongelman tunnistettuaan ratkaisemaan sen. Usein neuvottavien

koettiin  toimivan  liian  hitaasti,  jolloin  asiat  jäivät  junnaamaan  paikoilleen  välillä

pitkäksikin  aikaa.  Mentorit  yrittivät  patistaa  näiden  asioiden  hoitamisessa  parhaansa

mukaan itse varsinaisesti työtä mentoroitavan puolesta kuitenkaan tekemättä:

Kun  on  henkilöstöala,  niin  henkilöstöala  ei  saa  oikein  riittävän  nopeasti
rekrytoitua seuraajia avoimiin tehtäviin. Tossa kyseisessä armeijakunnassa niin
esimerkiksi tiedustelupataljoona, niin tiedustelupataljoonan päällikkö siirrettiin
armeijakunnan tiedustelupäälliköksi.  Niin  nyt  se  tiedustelupataljoona on ollut
kohta puol vuotta ilman komentajaa. Olen nyt yrittänyt sitä omalta kohdaltani
kertoa, et nyt sinne tarvittais se pataljoonan komentaja. (Haastateltava 1.)

Konkreettisesti  haastateltavat  yrittivät  siirtää  työssä  ja  koulutuksessa  itse  oppimiaan

asioita afgaaneille. Heitä neuvottiin esimerkiksi toiminnan suunnittelussa:

No  kyllä  mä  sanoisin,  että  tommosen…  Koska  heillehän  opetettiin  tollasta
samantapasta  suunnitteluprosessia,  ku  mitä  käytetään  länsimaisessa.  Sitä
prosessiahan sä opit siinä, sehän ei oo nimittäin… Sehän jos sä ottaisit sen esiin,
mikä meilläki on FINGOP:n suunnitteluprosessi, nii kun sä oot ekan kerran sen
lukenu, nii sä mietit, onko noi ihan hulluja, ku noi tekee sitä tällä systeemillä. No
sehän  on  kopioitu  meille  jostain  tietysti,  mutta… Mut  siellä  sä  käytännössä
pääsit  siihen sisään,  ihan niin  ku oikeesti  eikä vaan paperilla.  Kyl  se  tietysti
paljasti niin ku hyviäki puolia. Että… Siitä tuli kyl paljon oppia. (Haastateltava
3.)

Suunnitteluprosessia  opittiin  samalla  myös  itse.  Vaikka  virallisesti  Afganistanin

armeijasta ei  ole tarkoitus tehdä länsimaisen armeijan kopiota,  niin käytännössä niin

neuvonantajien mielestä kuitenkin tapahtuu. Kuitenkin toimintatapojen koettiin olevan

vielä ongelmallisia, sillä niitä pidettiin hyvin hierarkkisina ja tehottomina:

Sitähän yritettiin muuttaa länsimaiseks armeijaks ja siinä ollaan jollain tavalla
onnistuttu.  Tää  rakenne  on  samanlainen,  mutta  toimintatapa  on  paljon
lyhytjänteisempää.  Ja  niin  ku  rahan  käyttö  on  niin  ku  huomattavasti
hankalampaa,  koska  heil  on  tämmönen  venäläisiltä  peritty…  Miten  mä  sen
sanoisin… Esimerkiksi jos sä haluisit bensaa tankata autoon, nii siin pitää olla
seittemän ihmisen nimikirjotus, kehenkää ei luoteta. Eli se kuka sen haluu, jos sä
oot tykkimies tai sotamies, haluu sen auton tankata, nii se panee sen nimen siihe,
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sit  se  vie  se  ryhmän  johtajalleen,  sit  se  vie  sen  kompanian  päällikölle,
pataljoonan komentajalle ja loppukädessä se on sen armeijakunnan komentaja tai
esikuntapäällikkö, joka allekirjottaa sen paperin, et se saa tankata puol tankillista
autoon bensaa. Ja se on se, mikä teki, se on niin ku tosi kankeeta siit toiminnasta.
Se oli ihan sama, mist oli kyse, nii hirvee määrä leimoja ja papereita ja jokainen
lyö leiman ja pani nimen siihen, nii seittemän nimee oli muistaakseni tälläsessa
paperissa, missä oli lupa tankata autoo. (Haastateltava 5.)

Kaiken kaikkiaan afgaanien toiminnan ja arvomaailman koettiin eroava melko pajon

länsimaisen armeijan toimintaperiaatteista.

Haastateltavat  pohtivat  myös  paljon  sitä,  oliko  heidän  neuvoilla  lopulta  vaikutusta

afgaanien toimintaan:

Osa oli ehkä sitoutuneita, mutta sitten kun seuras osaa niitä juttuja, niin emmä oo
ollenkaan  vakuuttunu,  että  ne  oli.  Ja  sitten,  no  sanotaan,  että  meillä  siinä
tykistökoulutuksessakin oli tällänen tilanne, että sillon ku mä menin sinne, nii
siin  oli  tällänen  mongolialais-amerikkalainen  tiimi  kouluttamassa  sitä
tulipatteria. Ja sitten siinä oli tällanen asema-ajoharjotus meneillään ja sit siinä
sitten afgaanikomppaniapäällikkö tai patterin päällikkö siinä sitten huus jotain.
Sitten  myöhemmin  mun tulkki  sano,  että  se  oli  todennu,  että  sitten  kun nää
länkkärit lähtee täältä pois, niin palataan vanhaan tapaan. Ja vanha tapa tässä
epäsuorassa tulen käytössä, että nii ne haluu ampuu niin ku suora-ammuntaa,
koska tosi mies ampuu vihollista niin, että näkee sen silmät. Ja se on niin ku
vähän raukkamaista ampuu niin ku mäen toiselle puolelle. Mut sit kun on tällasii
asejärjestelmii, nii eihän se oo hirveen tehokasta, kun niille yritettiin opettaa se,
miten  ammutaan  epäsuoratuli  koordinaattimenetelmällä.  Mä  en  oo  ollenkaan
vakuuttunu, että se tuotti tulosta. Jos se, kelle koulutetaa, ei niin ku usko siihen
juttuun, onks sillä sitten tulosta. (Haastateltava 2.)

Toimitapojen  kuitenkin  uskottiin  jäävän  Afganistaniin,  jos  he  kokivat  onnistumisia

niiden  kautta.  Toisaalta  afgaanien  seuraaminen  läheltä  sai  neuvonantajat  myös

kyseenalaistamaan omaa toimintaansa ja sen järkevyyttä:

Ne  onnistuneet  toimintatavat  jäi,  kyl  ne  niitä  kopioi  sitte.  Mut  eihän  nekää
kaikkee. Jos me sanotaa, et me lähetään viideks päiväks autolla johonki, nii me
suunnitellaan se aina, me tankataan auto, varataan vettä mukaan, nii ei ne tee
mitään.  Ne  aamulla  ajaa  tonne  tankkaamaan,  ei  ne  mieti,  onks  niillä  vettä
mukana, ei ne mieti, onks niillä vaatteita mukana. Ne lähtee vaan. Ja sitte hassua
taas on se, et se lopputulos on melkee yhtä hyvä ku meillä, ku länsimailla, jotka
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tekee hirveet suunnitelut ja esittelee kaikki ja... Siellä se on johtaja, se johtaja
päättää  kaikken  ja  melkee  tekeeki  kaiken.  Et  suurin  osa  niistä  afgaaneista,
esikunnasta, ei ne tehny muuta ku oli vaan.  (Haastateltava 5.)

Myös  naisten  asema  nostettiin  esiin  ja  sen  parantamista  armeijassa  pidettiin  hyvin

haasteellisena,  koska  yhteiskunta  ei  tue  sitä.  Ylipäätään  yhteiskunnan  asenteiden

koettiin  heijastuvan  myös  armeijan  toimintaan.  Tämä  takia  virallisiin  tavoitteisiin

saatettiin suhtautua myös hieman epäillen:

Ja sit  yks  mun tehtävä  oli  myöskin,  et  mä olin  Gender  Advisorina  siellä.  Ja
tarkotus oli niin, että… Et tota 15 % joukoista olis naisia, ja meijän 15 650:stä
meil oli viis naista. Et siin on vähän matkaa mentävänä. Mut me saatiin niin ku
niille viidelle aika kivasti kaikkee niin ku aikaan. [...]Se on yhteiskunta. Eli tota
yhteiskunta,  ja  varsinki  sit  tämmösiltä  rekrytointialueilta,  mistä  niitä
rekrytoidaan  niitä  sotilaita,  nii  sieltä  kylän  päälliikkö  sanoo,  et  näin  monta
lähtee. Nii sitten se ei sano, et näin monta naista lähtee. Et kaupungeista niit ois
voinu helpommin rekrytoida ja sitte ne eivät jääneet sinne pohjoseen, vaan ne oli
lähinnä muissa joukoissa, Kabulissa ja muualla. Eli mis on vähän vapaampaa.
[…] Yhteiskunnan pitää  muuttuu.  […] Et  se  kestää  sen  kymmenen,  viistoist
vuotta. Tai kattoo, mihin suuntaan se menee, mutta siis jos se jatkuis tää kehitys,
nii  kestäis sen verran.  […] [A]lussa tulis varmastikki paljon vaikeuksia siellä
joukoissa.  Mutta  ehkä  pitemmällä  aikavälillä  se  homma  vois  parantuu.  […]
Pitkällä  aikavälillä  se  on  ihan  ookoo,  mutta  lyhyellä  aikavälillä  niitte
ensimmäisten naisten kohtalo on aika karu. (Haastateltava 4.)

Toimialaan  liittyvän  substanssiosaamisen  lisäksi  neuvonantajat  keskittyivät  myös

johtamisen kehittämiseen. Johtamistavan nähtiin olevan hyvin erilainen:

No siellä halutaan näyttää, että ollaan niin ku… Se johtamistapa, niin ku täski
tää sano mulle, että niitten pitää pelätä mua. Sit toisaalt taas nii, voin sanoa taas
ku Suomessa aikoinaan Ehrnroot sano, että joukkoja johdetaan edestä, nii nää
johda joukkoja edestä. Ne on enemmän niin ku tota… Ne johtaa sieltä niin ku
esikunnasta.  Ehkä ne siellä  huutaa niin  kovaa,  että  ne luulee,  et  se  vaikuttaa
sinne etulinjaan asti.  Se ei  ihan mee silleen,  että… Ne ei ymmärrä,  et  se on
vähän niin ku silleen, et pitäisi sitä… (Haastatetava 1.)

Varsinkin komentajakeskeisyys nostettiin esille:

On siellä paljon eroja. Eli se on hyvin komentajakeskeinen, elikä se on vähän
niin  ku klaanipäällikkö.  Sitte  toine  on se,  ku  jotain  sattuu,  nii  johtaja  toimii
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nopeesti  ja  lähtee  paikalle,  meillä  ruvetaan  suunnittelemaan  ja  miettimään.
(Haastateltava 4.)

Nämä kuvaukset esitetään poikkeuksina länsimaisesta tai  liberaalista johtamistavasta,

joka korostaa yksilöiden välistä tasa-arvoa.

Toisaalta  vaikka  neuvonantajien  ensisijainen  tehtävä  oli  keskittyä  afgaaniarmeijan

toiminnan  kehittämiseen,  niin  välillä  operaatiossa  tuntui  kuitenkin  menneen  roolit

sekaisin,  kun  NATO  alkoi  suoraan  käskyttämään  sen  sijaan,  että  käsky  olisi  tullut

Afganistanin armeijan rakenteiden kautta:

Että ku siinä pitää ymmärtää se, että se on se afgaanirakenne, komentorakenne,
että  Kabulissa  on  päämaja,  sitte  Mazar-i-Sharifissa  oli  armeijakunta  ja  sitte
prikaatit  oli  siellä  pohjosella  alueella.  Nii  ei  me  voija,  vaikka  sieltä  NATO-
esikunnasta tuli jotain suoraan armeijakuntaan, nii sielt saatto tulla esim jotain
sellassii, et haluttiin, et se armeijakunta tekee nyt jotain, nii sen ois periaatteessa
pitäny tulla sieltä niin ku afgaanikomentoketjuja pitkin. Että nyt siinä oli joskus
ne roolit sekasin, että kuka on ketäkin varten ja näin päin pois. (Haastateltava 2.)

Neuvottavien uskottiin hyväksyvän normin noudattamisen syyt, mutta he eivät uskoneet

lopulta niiden pätevän Afganistanissa. Haastateltavat tuntuivat myös itse hyväksyneen

tämän, sillä afgaanien ajatusmaailman korostettiin olevan erilainen:

Se sano hyvin mulle tää kaveri, et juu juu, hän tietää tasan tarkkaan, et näinhän
tää menee, mutta me ollaan Afganistanissa, me tehdään ihan eri tavalla kun te.
Sä oot antanu mulle hyvii neuvoja, mut mä annan sulle yhen neuvon, me ollaan
Afganistanissa, me ajatellaan ihan eri tavalla ku te. Että vaikka hän tietää tasan
tarkaan, hän on käyny NATO-kurssit ja tietää nää prosessit, miten niiden pitäis
mennä… (Haastateltava 6.)

Toisin  sanoen  neuvottavat  kyllä  oppivat  uutta,  mutta  eivät  muuttaneet  toimintaansa,

koska  eivät  uskoneet  uusien  normien  toimivan  Afganistanissa.  Sen  lisäksi,  että

neuvonantajat pyrkivät viemään omia oppejaan ja käsityksiään Afganistaniin, niin he

myös itse saivat sieltä paljon. Erityisesti korostettiin saatua kärsivällisyyttä:

Malttia. Siellä ku sanotaan, et nähdään kymmeneltä, nii saat odottaa kaks tuntia
ja sitte nähdään. Et siel ei ollu… Ja aina jos joku oli kiire, nii se oli insallah, että
jumalan kätee, jumala päättää, mitä millonki tapahtuu. Et se oli se mikä tuli ja
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kärsivällisyys  oli  se,  mikä karttu  siellä.  Ja  sitte  tavallaan  välinpitämättömyys
sellasia asioita kohtaan, mitkä ei ole niin ku itse haluais. Se on, kaikkeen siel ei
voi vaikuttaa. Nii aika paljon oppi sietämään joo. (Haastateltava 5.)

Lisäksi  saatua  ymmärrystä  eri  kulttuureita  kohtaan  pidettiin  tärkeänä.  Normien  ja

arvojen kuvattiin välittyvän puolin ja toisin:

Siis kyl, taisin siin aluski sanoo, kyl mä niin ku suurimpina asioina, jos mä niin
ku ajattelen ihmisenä, mä niin ku näin sen ja opin tuntee sitä kulttuuria. Ja niin
ku ymmärtää niitä paremmin. Ja sitte niin ku sotilaana taas, noilta reissultahan
jää aina, sun ammattitaitos kasvaa ihan ehdottomasti. Siel tehään niin ku oikeita
operaatioita,  eikä  niin  ku  täällä  vihreän  veran  äärellä,  onneks.  Ja  sit  just
tämmönen kansainvälinen joukkio opettaa sulle aina,  jos ei  muuta,  nii  ainaki
englantia. Siitähän se lähtee. Ja sit, sitte oppi myös tuntee noita muita armeijoita
ja maita. Se on niin ku hämmästyttävää, kuinka kaikki kansat on erilaisia. Mä
voin heti sanoo suomalaisista, ruotsalaisista, norjalaisista, tanskalaisista et mikä
niis on eroa. Emmä niitä ny sano mutta… Kuka on paras kaveri ja kuka on ehkä
paras jossain tilanteessa ja niin edelleen. Mut tosiaan se, että se kulttuuripläjäys,
minkä  sieltä  sai  niin…  Ja  sitte  ammatillisia  asioita  tulee  tietysti  aina.
(Haastateltava 3.)

Samalla  haastateltavat  oppivat  ymmärtämään,  miksi  neuvonantotoiminta  on

haasteellista ja iloitsemaan vähittäin tapahtuvasta edistyksestä:

Siis  sen mä opin,  että niin ku… Ihan erilaiseen kulttuuriin kuuluvan ihmisen
opastaminen ja neuvominen… Nii sun pitää oppia tuntemaan se kulttuuri ja sun
pitää olla äärettömän kärsivällinen, mut sä saat siitä tosi paljon, sit ku sä saat
edes jonku pienen muutoksen aikaseks, nii sehän on tosi hienoo. (Haastateltava
3.)

Tästä  teemasta  keskusteltaessa  haastateltavat  toivat  esille  afgaanien  toimintatapoja,

joiden  koettiin  poikkeavan  niistä  normeista,  joita  haluttiin  levittää.  Erityisesti  esille

nousivat  työn  suunnitelmallisuus  ja  tehokkuus,  joita  pidettiin  sotilaan  ammattiin

kuuluvana. Lisäksi esille nousi niin sukupuolten kuin yksilöiden välinen tasa-arvokin.

Toisaalta  läheinen  ja  jatkuva  vuorovaikutus  sai  neuvonantajat  aika  ajoin  myös

epäilemään omia toimintatapojaan ja ymmärtämään afgaanien toimintaa.
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6.2.4 Työskentelytavat ja miten tavoitteet yritettiin saavuttaa

Tämän teeman tarkoituksena oli selvittää, miten neuvonantajat pyrkivät saavuttamaan

tavoitteensa.  Tästä  teemasta  haastateltavien  oli  yllättävän  helppo  puhua,  ehkä  jopa

kaikkein helpointa. Neuvonantajan ja neuvottavan välisen suhteen nähtiin olevan hyvin

tärkeä,  koska  se  on  avainasemassa  neuvonantajan  työn  tavoitteiden  saavuttamisen

kannalta:

No se oikeestaan siinä mun työnkuvassa, se kesti niin ku monta kuukautta, että
sä pääsit  ees  niiden  ihmisten kanssa  sellaseen tilanteeseen,  että  ne ees  viittii
kuunnella sua. Koska eihän se nyt mee silleen, että ois joku tällanen mentori tai,
onko tuhma sana, sotilasneuvonantaja tai mikskä sitä haluu kuvatakaan tai minkä
nimen antaa,  että tulee sellanen niin  ku henkilökohtanen suhde, että  siinä on
jotain  annettavaa  niin  ku  puolin  ja  toisin.  Se  kestää  jo  monta  kuukautta.
(Haastateltava 2.)

Paljon riippui myös siitä, miten neuvonantajan ja neuvottavan luonteet sopivat yhteen.

Jos suhde ei toimi, niin silloin neuvonantajalla ei enää ole mahdollista tehdä työtään:

Mut ei sitä voi niin ku hosua, että ne kemiat joko toimii tai sitte ne ei toimi. Et
meil oli paljon, tai paljon ja paljon, mut henkilöitä, jotka syystä tai toisesta joutu
sellaseen  tilanteeseen,  että  keskusteluyhteys  katkes.  Ja  sillon  ku
keskusteluyhteys  katkee,  tapahtu  mitä  tahansa,  nii  sillon  sä  oot  oikeestaan
työtön. Sul ei oo enää mitää mahollisuutta vaikuttaa. (Haastateltava 4.)

Suhde  saattoi  muodostua  hyvinkin  läheiseksi,  mutta  välillä  se  jäi  myös  puhtaasti

ammatilliseksi. Suhteessa pidetään tärkeänä luottamusta, kunnioitusta ja avoimuutta:

No sanotaanko aika sellanen, että aina voi mennä puhumaan ja aina voidaan niin
ku keskustella niistä asioista, mitkä on päivän polttavia. Mutta kyllä sanotaanko,
että kaverilla on aika sellanen oma tapansa johtaa, mitä hän kyllä mullekin on
esitellyt ja hän ei kyllä sitä välttämättä lähde muuttamaan. Ja jos mä kerron, että
täs ois nyt vaikka syytä käydä siellä, täällä ja tuolla, niin hän tuota saattaa sanoa,
että hän on itse käynyt ja hän on itse nähnyt ja muuta. Mutta vähän sellanen
kovapäinen, jos näin vois sanoo. Että suhde on hyvin ammattimainen. Meil on
yks rakennusprojetki siellä niin, pyysin, että yks antenni, joka on keskellä sitä
rakennusprojektii, nii pitäisi siirtää. Ja hänen pitäis sit olla näin, että se siirtyy. Ja
hän mulle sano, että hän kävi siellä kattoo, että ei se antenni oo siellä tiellä. No
sit meijän tää rakennuspuolen neuvonantaja, meil on semmonenki siellä, nii se
tuli sit mulle sanoo, että kyllä se rakennustyömaa on siellä käynnissä, mut kyl
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joka tapauksessa se antenni joudutaan jossain vaiheessa siirtämään. Että tota... ei
välttämättä aina ota tosissaan, mitä mä sanon.  (Haastateltava 1.)

Suhteesta saattoi muodostua myös hyvin kaverillinen ja avoin:

Meillä oli  kyllä  tosi  hyvä,  puhuttiin ihan kaikesta,  maasta  taivaaseen asiat  ja
todella niin ku sellanen… Ja kutsu mut syömään aina luokseen sinne, se asu
erillään,  tai  siis  asu Kabulissa perhe,  asu yksin,  mutta  siis  halus  aina  kutsua
syömään  ja  anto  lahjoja  ja  kaikkea  muuta.  Kyl  me  puhuttiin  ihan  maasta
taivaaseen kyllä, joskus saatto mennä päivä, et se kerto niitä naisjuttuja vaan. Et
me  päästiin  niin  ku  sillä  tavalla,  et  saatettiin  heittää  läppää,  se  oli  kova
vitsinheittäjä, naurettiin niitä juttuja. Kerranki tulkki sano, et hän ei kehtaa edes
kääntää tätä juttua, mitä toi kentsu just kerto tossa, tää oli niin härski vitsi, et hän
ei ite kehtaa kääntää sitä. Voin sanoo, et ihan todella hyvä, hyvä kaveri oltiin
sillai. (Haastateltava 6.)

Myös tulkin rooli oli tärkeä, koska hän toimi välittäjänä neuvottavan ja neuvonantajan

välillä.  Usein  suhde  tulkin  kanssa  muodostui  välittämättömämmäksi  ja  tulkki  myös

auttoi ymmärtämään kulttuuria. Myös tulkkiin piti muodostaa hyvä suhde, koska hän

toimi ikään kuin välittäjänä mentorin ja mentoroitavan välillä:

No  ihan  älyttömän  hyvä,  mulla  tietysti  vaihtu  se  mentoroitava  siinä  noin
puolessa  välissä.  Mutta  ei  siinä  niin  ku  sen  alkuteenjuonnin  ollu  niin  ku
ongelmaa.  Ja  sit  mul  oli  sellanen  hyvä  tilanne,  et  mul  oli  tulkki  koko  16
kuukautta sama sälli, tollanen kaksvitonen kaveri. […] Niin toi, sehän autto siinä
paljon,  koska  16  kuukautta  samanlainen  kaveri  niin…  Esimerkiks  just  kun
puhutaan tästä islamista,  muslimeja ku ovat nii… Ku sen hetken, sen puolen
vuoden jälkeen pystyit kysyy siltä ihan mitä vaan. Ja se ymmärsi, miks sä kysyt
sitä. Ku et sä voinu… Vaik oli hyvä suhde mentoroitavaan, nii et sä voi siltä ihan
suoraan mennä kysyy, et miksä sä muuten hakkaat vaimoos tai jotain tämmöstä
näin  nii…  Nii  siltä  tulkilta  pysty  kysyy,  se  autto  siinä  niin  ku  tosi  paljon.
(Haastateltava 3.)

Lähtökohtaisesti  neuvonantajat  kokivat,  että  heihin  suhtauduttiin  myönteisesti,  koska

heidän  olemassaolonsa  nähtiin  status-kysymyksenä  ja  afgaanit  olivat  hyvin  tarkkoja

arvostaan. Tämä saattaa olla hyvä lähtökohta neuvonantajan työlle:

Joo, kyl ne ehdottomasti oli, heille oli kunnia-asia, että heil oli neuvonantaja. Et
se  oli  myöski  semmonen  arvostuksen  osotus,  että  jos  oli  kenraali  ja  oli
neuvonantaja, nii sehän oli  heille… Jos ei  ollu neuvonantajaa, nii  se oli,  että
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miks mulla ei oon neuvonantajaa ku teillä kaikilla on, enks mä oo niin tärkee. Et
kyllä ne koki tärkeeksi, ne aina halus meikäläisenki mukaan joka paikkaan, et
hei  tänne  näin,  mul  on  tää  nyt.  Ja  niin  ku  tavallaan  kovassa  arvossa  piti.
(Haastateltava 6.)

Neuvonantajista  oli  kuitenkin  ollut  myös  huonoja  kokemuksia,  minkä  huomattiin

vaikuttavan mentoreihin suhtautumiseen:

Sillon ku mä häntä hyödytin,  nii  me oltiin  kavereita.  Jos  must  ei  ollu  mitää
hyötyy,  hän  toivo  koko  ajan,  et  mä  lähtisin  pois  siitä.  […]  [H]änel  ei  ollu
pelkästää  myönteisii  kokemuksii  mentoreista,  seki  varmasti  vaikutti.  […]  No
tota yks mentori oli sellanen, et hän teki kaiken ite, sen puolesta ja sitte odotti, et
mä tekisin saman. Mä sanoin, et en mä tuu sun puolesta tekemään mitään, mä
voin  auttaa  sua,  ku  sä  teet  ite.  Ja  hänelle  se  oli  hirveen  vaikeeta,  ku
perusluonteeltaan  ei  oo  ahkerin  ihminen,  et  mä  en  tee  tai  printtaa  hänelle
papereita.  Et  tämmöstä  niin.  Ja  sit  ainahan  mentorivalinnat  ei  välttämättä
onnistu, et siel ei oo pätevin ihminen. Yks mun edeltäjistä oli vähemmän osaava
ku se mun mentoroitava ite. Nii tämmöset huonot kokemukset… Ei se estä sitä
mentorointia,  mut  se  pidentää  sitä  aikaa,  et  saadaan  luottamus  rakennettua.
(Haastateltava 5.)

Hyvän  suhteen  rakentaminen  lähti  kärsivällisyydestä  ja  luottamuksen  voittamisesta.

Luottamuksen saavuttamiseksi oli erittäin tärkeää, että neuvonantajan oma ammattitaito

on kohdillaan:

Ja sit ammattitaito niissä asioissa, mitä mentoroit. Koska se tilannehan on… No
mun osalta oli hyvä, elikkä tää mentoroitava oli saman arvonen. Mut sitten ku
mentoroidaan ylempiä herroja siellä, nii yleensä se mentori on alempi arvonen.
Nii se on jo lähtökohtasesti semmonen, et siin pitää olla ammattitaito kunnossa,
et  sit  ku  pystyt  omalla  ammattitaidollas  osottamaan,  et  ne  asiat,  mitä  sä
mentoroit, sä osaat ne ite, nii sitte se syntyy niin ku se luottamus. (Haastateltava
3.)

Ammattitaidon osoittamisen lisäksi oli tärkeää kohdata neuvottava myös ihmisenä ja

tutustua häneen. Lisäksi piti pystyä tuoda neuvottavan työhön jotain uutta ja tuoreita

näkökulmia:

No  se  on  vaan  semmonen  hitaasti  tuleva,  päivittäin  puhutaan,  ei  jutella
työasioita, vaan kerrotaan kaikkee muuta juttuu ja pikkuhiljaa. Sitte ku sä pystyt
tekemään  jotain,  antamaan  hänelle  jotain  konkreettista  eikä  pelkkiä  neuvoja.
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Toki neuvonantajanahan on vaikee konkreettista mitään muuta antaa, ku sitte jos
se  tarvii  jotain  tukea  tarvitsee,  nii  sitä  voidaan,  me  ollaan  välittämässä  sitä
tukipyyntöä sinne isompaan esikuntaan ja sitä kautta voi tulla. Ja sehän voi olla
ihan vaikka taistelutilanteessa, hän tarvitsee tulitukea, tarvitaan kaks hävittäjää
tonne, ampumaan tohon. No okei, sitte mä soitan, tuol on tommonen tilanne,
tarvitaan  tulitukea.  Tai  sitte  he  tarvii  jotain  materiaalitukea  tai  tarvii  jotain
kouluttaja-apua johonki, et he ei osaa tätä hommaa. No okei, sitte järjestetään
kouluttaja sinne. Tämmönen pikkuhiljaa jotain konkreettista hyötyä on, että siitä
se sitten lähtee. Ja myöski, että sen pitää, mitä on luvannu. Se on se, että tästä
kaverista on jotain hyötyä, että ei se vaan tossa tuu aamulla lätisemään tyhjiä ja
sitte lähe pois. Että eihän ne pelkkiä neuvoja, neuvoja voi antaa kelle tahansa,
mutta ottaa tän kaverin, joka on kolkyt vuotta taistellu, tuntee alueet ja muut, nii
taas meikäläinen, ei  mulla oo mitää taistelukokemusta sinällään. Nii  meeppäs
siihen nyt sit neuvomaan, teet nyt sitte tämän ja teet tämän näin. Ja sitte se sanoo
ei, mä oon asunu tuolla, mä oon taistellu tuolla jo 70-luvulla, 70-luvun lopulla
neuvotoliittolaisia  vastaan  ja  kaikkee  muuta,  että  mä  tunnen  tän  alueen,  mä
tiedän, miten tää tehdään. Mutta sitte ku pystyy antaa jotain uutta siihen, että hei
ootko miettiny tätä, tähän vois auttaa tää ja tää juttu. […] Mut siitä se luottamus
oikeestaa lähtee, et päivittäin ja oot semmonen ystävällinen ja kuuntelet ja pystyt
auttamaan ja pieniä juttuja. (Haastateltava 6.)

Omia näkemyksiä pyrittiin edistämään aluksi osoittamalla ne asiat, joita pitäisi muuttaa

armeijan toiminnan parantamiseksi:

Se ottaa useamman kuukauden, ennen ku se yhteistoiminta alkaa niin ku sujua
niiden  kavereiden  kanssa  siellä.  Ja  sitten  sanotaanko,  että  se,  myös  se,
neuvonantajan ammattitaito  lisääntyy siinä,  kun on neuvonantajayhteisö,  joka
kirjottaa  päiväraportteja  ja  keskustelee  keskenään  ongelmista.  Sit  se
neuvonantotoiminta alkaa olla sitä, että kun sä näät tuolla ongelman, niin sä voit
sitä  sun  neuvottavalle  kertoa,  et  hei  tuol  on  tollanen  ongelma,  pitäiskö  vaik
mennä käymään siellä. Et eikä sanota, miten sä nyt sen ratkaset, vaan tuodaan se
ihminen siihen, ja kerrotaan, et täs on nyt tämmönen ongelma, jolle pitäis tehdä
jotain.  Niin  se  ottaa  oman  aikansa,  ennen  kun  sä  tiedät  ne  ongelmat  siellä.
(Haastateltava 1.)

Monissa asioissa neuvottaville piti löytää henkilökohtainen motiivi, sillä sen ei koettu

riittävän, että tietyllä tavalla kuuluu tai olisi hyvä tehdä:

Se on se henkilökohtanen. Silleen niissä monissa asioissa, mä ainakin ymmärsin.
Et jos ne ite saa jotain… No on se tietysti, on se joka hommassa periaatteessa, et
jos  yksilö  saa  jotain  positiivista  itellensä,  nii  ehkä  se  on  sit  innostuneempi



76

tekemään  sitä  juttua.  Että  tossakin  ongelma on se,  että  kun melkein  kaikilla
muilla rotaatiovauhti oli viidestä kuuteen kuukautta, ja sit tuli uus mies siihen,
nii  eihän  siinä  oo… Kylhän  se  kyllästyy se  mentoroitavakin,  että  koko ajan
naama  vaihtuu  ja  periaatteessa  alkaa  niin  ku  sama  länkytys  uuestaan.
(Haastateltava 2.)

Myös perinteistä opettamista ja esimerkkien voimaa käytettiin hyödyksi:

Mulla sit vaihtu se tykistöpäällikkö niin ku, sanotaanko kaks kolme kuukautta
ennen ku mä lähin, nii sellaseen nuoreen kaveriin. Varmaan, oisko ollu ehkä joku
kaksvitonen. Ja se vaan, se edellinen kaveri oli niin ku mua ainaki kymmenen
vuotta  vanhempi.  Nii  sitte  tähän  nuoreen  kaveriin,  se  ehkä  johtu  siinä
kulttuurissa, kun siinä vanhempaa henkilöä kunnioitetaan ihan eri lailla, nii hän
sitten  oli  paljon  ottavaisempi  siihen.  Ja  mä  näin  siinä  niin  ku  sellasen
hedelmällisen,  pystyn  ehkä  vaikuttamaan  asenteisiin.  Ja  sit  mentiin  ihan,
koulutin niin ku tällasta etäisyyden mittaamista, piirukolmion käyttöä. Eli että
vaikkei sul oo mitään välineitä, niin miten sä pystyt kiikareilla ja piirukolmiolla
laskemaan  etäisyyksiä.  Koska  niil  oli  hankaluuksia  esimerkiks  heittimillä
ampuessa arvioida se etäisyys, mikä on. Sitä koulutettiin. Ja sitten mä tälläsii
case-tilanteita niin ku rakensin. Otin järjestelmästä sellasii taisteluja, mitä oltiin
käyty vastapuolen kanssa, ja sitten mietin siihen, miten siinä ois kannattanu tätä
epäsuoraa tulta käyttää, niin ku tytkistön tai kranaatinheittimistön tulta. Ja sit me
käytiin niin ku yks kaks esimerkkiä viikossa silleen, että istuttiin, juotiin teetä ja
sitten mä otin sen casen sit siihen. Keskusteltiin sit siitä ja keskusteltiin, miten
tässä kannattais niitä assetteja käyttää. Että mä yritin tavallaan opettaa häntä, kun
ei hänel ollu sellasta opetusta, et miten näitä kannattais käyttää. […] Mä uskon,
että  se  oli  järkevä  juttu.  Innovatiivisuuden  vähän  niin  ku  rohkaseminen.
(Haastateltava 2.)

Toinen tapa oli  avoin keskusteleminen erilaisista  vaihtoehdoista,  vaikka neuvottavan

korostettiinkin tekevän lopullisen päätöksen:

Elikä neuvonantaja niin… Keskustelee,  juttelee.  Neuvonantaja ei  tee koskaan
päätöstä.  Vaikka  sulta  niin  ku  kysyttäis,  et  hyökkäänks  mä  vasemmalta  vai
oikeelta tai mitä mä teen tai mitä tekee, nii me ei koskaan oteta sitä niin kun,
sellasta vastuuta. Mutta me ei myöskään voida olla niin ku irti siitä tilanteesta.
[…] Eli jos alkaa tiukka paikka, nii me ei sillon puututtu siihen toimintaan ku oli
se… Tai sanotaan ettei puututtu. Mut sillon ku oli se tosi kova juttu, nii otettiin
sillon vähän taakse päin. Me annettiin niide hoitaa se homma. Ja sitte ku ne oli
niin ku palautunu suunnillee siihe normaalitasolle, nii sit rupes vähän kysymään
et,  hei  mitä  sä  teit,  tai  miks  sä  teit  noin,  mitä  sä  näit  täs  hommassa.
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(Haastateltava 4.)

Tärkeimpänä tavoitteena pidettiin mentoroitavan ajattelun muuttamista, koska sillä on

vaikutuksia  myös  neuvonantajien  lähdettyä  ja  antaisi  mahdollisuuden  itsenäiseen

toimintaan:

No ehkä se on niin ku kirkkaammat, et mä uskon niin ku siihen, että mentorina
sä pystyt todennäkösesti vaikuttamaan ainoostaan niihin muutamaan ihmiseen,
mitkä on niin  ku siinä.  Ja se,  että  tavallaan se,  jonkin näkösen niin  ku… Ei
siihen, että tässä kun te opettelette tän kirja, se on niin ku sitten hyvin. Vaan
jonkun näkönen niin ku ajattelun, ajattelun kautta meneminen. Ja se, että ne ite
tekee  ja  pystys  tavallaan  tukemaan  sitä  tekemistä.  Että  silleen  porukalla
mietittäis  ja  sen  tyyppinen,  se  ois  mun  mielestä  se  ideaali,  miten  sen  pitäis
mennä. Mut se voi olla joskus äärimmäisen hidas tapa saada mitään ja voi olla,
et jossain kohtaa nii mentorit haluis osa oikasta, koska niien pitää näyttää omille
esimiehilleen, että niin ku tulosta syntyy. (Haastateltava 2.)

Välillä  siis  keskityttiin  mieluummin  omien  tavoitteiden  saavuttamiseen  kuin

mentoroitavan toiminnan ja ajattelun todelliseen muuttamiseen.

Myös muiden neuvonantajien tukea ja yhteen hiileen puhaltamista pidettiin tärkeänä,

jotta asioita saataisiin aikaan:

Ja sitte ku me oltiin saatu tiettyjä asioita aikaan, nii sitte me tavattiin aina muut
neuvonantajat. Ja me yritettiin niin ku sillä lailla saada se toiminta pysymään
kasassa, et me tiedettiin, mitä missäkin tapahtuu. Ja sitte me pystyttii, jos jollain
oli joku haaste jossain muualla, nii pystyttiin sitte, mä voin vaikka sanoo, et hei,
mä lähen käymään siellä, et mä meen juttelee sen kanssa, et mä ehkä tunnen
hänet parhaiten. Tai sit joku toinen sano, et mul on tällanen haaste nyt, mut mä
hoidan sen itte. (Haastateltava 4.)

Vaikka neuvonantajat  tekivät  pääasiassa töitä  muutaman ihmisen kanssa,  niin  muuta

organisaatiota ei saanut unohtaa. Usein koettiin, että oli tarpeellista toimia myös niin

sanotusti  kulissien takana.  Tämän koettiin liittyvän myös siihen,  että afgaanit  pitivät

statusta ja kunniaa tärkeänä:

Monet, siellä oli muutama todella hyvä ja näiden hyvien kautta mä yritin niitä
ideoita saada sille everstille niin ku enemmänki. Et jos suoraan hänelle sano, et
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näin pitää tehdä,  niin se ei  ole afgaanin arvolle sopivaa.  Mut jos joku hänen
alaisensa tulee ehdottaa, et hän vois omana ideanaan kertoo, nii sit se on taas
hyvä asia. Et se on taas se kasvojen menettäminen. Ja eversti on fiksumpi ku
everstiluutnantti  tai  majuri,  et  siel  on  tällanen  ajattelu.  Suomessa  voidaan
hyväksyä, et majuri on jossain asiassa everstiä parempi ja neuvoo everstiä, mut
Afganistanissa se ei onnistu.  (Haastateltava 5.)

Työssä  nousivat  esille  myös  suomalaisen  ja  afgaanikulttuurin  erot,  joiden  koettiin

työskentelyyn:

Mä oli aika pitkään siinä, jonkun kuukauden jo mentoroinu, ja sitten tota se mun
mentoroitava kysy multa yhtäkkiä,  [...]  että minkä takia sä aina pidät kaiken,
minkä sä lupaat  mulle?  Ja mä olin  sitte,  että  hetkinen,  että  totta  kai,  jos mä
lupaan jotain nii, se pitää pitää. [...] Nii sen jälkeen he avas mulle sitä heidän
kulttuuriaan,  et  heidän  kulttuurissa  niin,  jos  joku  kysyy  sulta  jotain,  nii  on
epäkohteliasta, jos ei lupaa. Eli pitää luvata, mut sitä ei tarvi pitää. Et erot on
niin ku valtavia. Eihän meillä suomalainen mee lupaa, jos ei se pidä sitä. Jos se
tietää, et mä en aio pitää tätä. (Haastateltava 3.)

Erityisesti  hierarkian  koettiin  olevan  jyrkkä,  minkä  osoitettiin  myös  poikkeavan

suomalaisesta systeemistä:

[S]ielä on vielä olemassa se enemmän hierarkinen systeemi, missä upseerit tekee
vaan  upseerin  töitä,  aliupseerit  aliupseerien  ja  miehistö  miehistön  töitä.
Esimerkiks  mun  toimistossa,  missä  tietokonetta  ei  käyttäny  se  mun
mentoroitava. Yks, se ei osannu, kaks, se ei voinu näyttää sitä, et se ei osaa, ettei
se  joudu häpeemään ja  kolme,  ei  se  ollu  hänen mielestään  upseerin  tehtävä.
Tämmöstähän  ei  meillä  enää  oo,  kaikkihan  tekee  meillä  ihan  sikin  sokin
hommia. Et se siellä oli aika tarkka vielä kuitenki. Ja sitten se viiminen mosuuli
siinä toimistossa, nii teetähän se keitti että. (Haastateltava 3.)

Näiden kulttuurierojen ymmärrettiin  myös vaikuttavan neuvonantajan ja neuvottavan

suhteeseen, ja siihen, että vieraasta kulttuurista tulevaan mentoriin saatettiin suhtautua

epäilevästi:

Mä en tiedä, mitä meidän kulttuureissa on eroja, mutta mä voisin tuntee, et mä
oisin aika vaivaantunu, jos tohon ilmestyis tohon mun selän taakse joku päivä
kaveri ja sanos, että mä oon tässä vuoden sun kanssa ja hän on Espanjasta, hän
tuli kertoo, auttaa sua. Mutta tota, ehkä meijän lähtökohdat on vähän erilaiset
sitte. Siel rakennetaan nollasta armeijaa ja… (Haastateltava 3.)
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Toisaalta tuotiin esille myös se, että kaikkia eroja on turha yrittää selittää kulttuurilla,

sillä kaikki ovat myös yksilöitä ja jokaisessa maassa on erilaisia ihmisiä: 

Omalaatusia piirteitä niillä kavereilla kyllä on. No hei ne on persoonia kaikkia,
ei siinä mitää, suomalaisia ihan samanlaisia periaatteessa ku rupes kattoomaan
tyyppejä, mitä siellä oli. Se ei nyt eroa millään tavalla suomalaisista loppujen
lopuks. (Haastateltava 6.)

Tässä  teemassa  korostui  se,  kuinka  hyvän  henkilökohtaisen  suhteen  koettiin  olevan

avainasemassa mentoroitavien asioiden viemiseksi eteenpäin. Sen luomiseksi tarvittiin

kärsivällisyyttä ja vahvaa sotilaan ammattitaitoa, jotta luottamus syntyisi. Itse normien

levittäminen näyttäisi tapahtuvan pääasiassa opettamisen ja oppimisen kautta. Lisäksi

käytettiin suostuttelua. Toisaalta läheiseksi muodostunut suhde ja jatkuva vuorovaikutus

saattoivat johtaa myös vähintäänkin pieniin identiteetin muutoksiin, puolin ja toisin.

6.2.5 Työn merkitys

Tässä  teemassa  käsiteltiin  haastateltavien  henkilökohtaisia  näkemyksiä  työnsä

merkityksestä ja vaikutuksista suurempaan kuvaan. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä,

miten  haastateltavat  perustelevat  ja  oikeuttavat  omaa  työtään  ja  toimintaansa

neuvonantajana.  Toiminnalle  annetut  merkitykset  ja  tavoitteet  myös  auttavat

tunnistamaan  levitettäviä  normeja.  Tämä  on  tärkeää,  koska myös  sotilaiden  omat

käsitykset vaikuttavat heidän työhönsä ja tapaansa suoriutua siitä (Reddy 2012, 33, 40). 

Haastateltavat  toivat  esille  sen,  että  heidän  työllään  oli  tarkoitus,  jonka  vuoksi  he

työtään tekivät. He kokivat tekevänsä työtä paremman maailman puolesa:

Ei se, että sä pääset jotain oikeesti tekemään, ampumaan tai mitä tahansa, vaan
se, et se mitä siel tehdään, nii sil on joku tarkotus. (Haastateltava 3.)

Toisaalta tarkoitusta ja työn merkitystä myös epäiltiin välillä:

Vois niin ku sanoa, joskus tuli sanottua, et ei täst oo mitään hyötyä. Ku yritti sitä
isompaa kuvaa hahmottaa ja… Onko tästä hyötyä… Mutta sehän jää meillä nyt
nähätäväks, miten siin käy. Mutta kyllä sillon niin ku tuntu, että parhaamme täs
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yritetään ja… Olihan se hauskaakin välillä. Kyllähän se tota noin niin… Oot niin
ku  kuukausi  tolkulla  tommosen  mentoroitavan  ja  tommosten  kanssa  niin
kyllähän  siinä  ihan  hyvät  ystävyyssuhteet  tulee  ja  kaikki.  Olihan  se  niin  ku
hienoo. (Haastateltava 3.)

Vaikka oman roolin nähtiin siis olevan vain yksi pala suuremmassa kuvassa, niin työ

koettiin myös henkilökohtaisesti merkittäväksi.

Työtä oikeutettiin myös sillä, että se parantaa tilannetta Afganistanissa:

Tän  operaation  jälkeen  mä  oikeesti  tajusin  sen  kriisinhallinnan  merkityksen.
Koska siel näki, ku ihmisiä oikeesti kuoli ja ihmisil oli oikeesti asiat huonosti ja
näki, et sit jossain asioissa siel kuitenki tapahtu sitä kehitystä.  (Haastateltava 5.)

Ihmisten turvallisuuden parantaminen nähtiin tärkeänä asiana, jonka eteen myös koko

operaatio teki töitä:

Sitte me, ehkä me edustettii,  edustettii  tiettyä sotilaallista näkemystä,  jolla he
pystyy hoitamaan hommansa niin, että tilanne siellä rauhottuu.[…] Emmää niin
ku nähny et mä mitenkää NATO:a tai ISAF:ia edustanu, ehkä se oli enemmän
sitä, et hoidettiin sillä tiimillä se homma, mikä meillä oli käsketty. Et ei siinä
semmosta… (Haastateltava 4.)

Muutoksen  saavuttamiseksi  koettiin  tarvitsevan  tällaista  sotilaallista  näkemystä.

Muutoksen  nähtiin  olevan  mahdollista  ainoastaan  NATO-johtoisissa  operaatioissa,

mutta se riippuu myös paikallisten valmiudesta omaksua muutoksia:

No sanotaan, että se mitä on nyt kuullu esimerkiks noista YK-operaatioista, nii
näyttää  siltä,  että  NATO-johtoset  operaatiot  on  ainoita,  missä  voi  niin  ku
saavuttaa jotain tuloksia. Sit on olemassa operaatioita, missä katellaan niin ku
sivusta  ja  ehkä  raportoijaan.  Ja  sitten se vaikutti  ehkä sillä  tavalla,  että  mitä
tällasella sotilaallisella, tai ton tyyppisellä operaatiolla, mitä sillä voijaan niin ku
saavuttaa. […] No ei sillä ainakaan mitään pysyvää [voida saavuttaa], jos ei se
tavallaan, ketä ollaan tukemassa, nii oo sitoutunu tai kypsä tai joitain. Nii se on
niin ku sen valon kantamista sinne pimeään huoneeseen. (Haastateltava 2.)

Neuvonantotoiminnalla nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia, koska sen avulla koettiin

voitavan muuttaa afgaanien ajatusmaailmaa:
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On siinä mahollisuuksia niin ku, mut se pitäis lähtee niin ku jotenki, että sen
ajattelumaailman…  Ei  tuomalla  niitä  vimpaimia  ja  sit  opettelemalla  jotain
sellasii  juttuja,  mitkä  näyttää  hetkessä  ehkä  hyvältä,  mitkä  ei  kestä  aikaa.
Enemmän  lähtee  sieltä  tavallaan,  miten  pystytään  joku  pieni  siemen  tai  itu
pistämään sinne yksilöiden päähän. Mistä se lähtis niin ku itse kasvamaan. Nyt
se  painopiste  on  ehkä  osaltaan  ollu  liikaa  siinä  niin  ku  ulkosissa  jutuissa.
(Haastateltava 2.)

Hallinnon vahvistamista pidettiin myös mahdollisena:

Aikanaan  sisällissota  ois  sanottu,  sisäisiä  tämmösiä  ristiriitoja.  Ja  sillon  se
mentorointi on musta hyvä tapa saada se niin ku laillinen hallitus vahvemmaks.
(Haastatetava 5.)

Neuvonantajat  identifioivat  itsensä  hyvin  eri  tavoin.  Toisaalta  koettiin  edustavansa

Suomea, vaikka paikalliset yleensä näkivät kaikki NATO-joukkoina tai amerikkalaisina:

Suomea koin edustavani, Suomea joo. Emmä sitä NATO:oo, emmä koko aikana
varmaan niin ku NATO:a, ajatellu et täs nyt niin ku ollaan NATO:ssa. Ei, kyllä
se on Suomi. Ja ehkä vähän Pohjoismaatkin, mut meillä olikin Suomi, Ruotsi,
Norja  se  leiri.  Taikka  se  meijän  työporukka  joo.  […]  No  joo,  semmonen
ristiriitanen niin ku ajatusmaailma siellä niin ku oli, että hyvin usein tunsi, että se
paikallinen,  joka katsoo niitä NATO:n joukkoja,  niin jotka siel  menee,  ne on
kaikki  NATO,  tai  itse  asiassa  vähän  niin  ku  amerikkalaisia.  Et  se  et  sul  on
Suomen lippu,  nii  se ei  oikeestaan,  sulle  se  merkkaa,  mut  sille  toiselle  se  ei
merkkaa yhtään mitään. Sä oot NATO, amerikkalainen. Se on, siin on se ero. Et
vaik sä ite ajattelet kuinka olevas suomalainen tai pohjoismaalainen nii, se oli
meinaa hyvä tiedostaa välillä. Että tota noin, se sun oman maan lippu hihassa
merkkaa  yhtään  mitään,  sä  oot  sen  ison  kansainvälisen  koalition  NATO-
joukkoja. Ja sehän voi olla nimittäin vaarakin joskus. Että jos liian sinisilmäsesti
luulee,  et  mitäs  me  suomalaiset  rauhanturvaajat,  mehän  ollaan  kuuluisia
rauhanturvaajia  maailmalta  nii… Se toinen saattaa,  ei  se  ees  tiedä,  mitä  sun
lippus tarkottaa. (Haastateltava 3.)

Kuitenkin tiedostettiin myös se, että oltiin osa NATO:n kriisinhallintaoperaatiota:

Sun pitää puhua sillä NATO:n suulla tavallaan. Ja aina, jos NATO teki jotain,
vaikka sä oisit  suomalainen,  mutta  ku sulla  on toi  ISAF:n merkki,  ni  sä  oot
samaa ISAF:ia ku kaikki. Mut toki sitte ku me oltiin siinä kahestaan näin, nii
sitte  saatto  kertoo  suomalaisia  juttuja.  Mutta  sitte  ku  taas  oli  näiden muiden
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kanssa yleisesti, nii sitte se oli se ISAF siinä aina. (Haastateltava 6.)

Toisaalta  työtä  ajateltiin  tehtävän  Afganistanin  hyväksi  riippumatta  siitä,  kuka

operaatiota johti. Tällä myös oikeutettiin työtä:

ISAF:ia,  mä  en  ajatellu  sitä.  […]  Siellä  mä  tein  Afganistanille  töitä.
(Haastateltava 5.)

Neuvonantotoiminnan nähtiin liittyvän laajemmin myös sotilaalliseen kriisinhallintaan

ja tukevan sen tavoitteita. Tärkeänä pidettiin maan kykyjen pysyvää kehitystä. Jollakin

tavalla oli yllättävää, että kriisinhallinnan yhteys valtataisteluun nähtiin niin selkeästi:

No sehän on tota… Jos nyt ajatellaan kriisinhallintaa, sanaa, niin tavote on se,
että  käynnissä  olevaa  kriisiä  pystytään  hallitsemaan  siten,  että  se  saadaan…
Sitähän ne on nyt yrittäny siellä, että se saadaan käytännössä laukastua se. Ja se,
jota me miellämme oikeaksi puoleksi saa sen vallan siellä. Nii eikös se sitten oo
se kaikista isoin tavote? [...] Että mentoroinnilla sen tavotteen saavuttaminen on
huomattavasti… Tai se antaa paljon paremmat mahollisuudet siihen. Koska aina
se, et joku jenkki menee Irakiin ja se tekee siel hirveen työn ja lähtee pois, nii
sinne ei jää mitään. Mutta kun mentoroinnilla tehdään se hirvee työ niin se jää,
se joka sen työn itse asiassa teki, niin se jää sinne. Nii sillonhan sä voit sillä
jotain saavuttaa. (Haastateltava 3.)

Vaikka  kriisinhallintaa  pidettiin  tarpeellisena,  niin  sen  pitkäaikaisuus  nähtiin  myös

ongelmallisena Afganistanin kehityksen kannalta:

Ja  sitte  pikku hiljaa koko ISAF-operaatio  alko ruokkimaan itse  itseään siinä.
Elikkä koska siitähän tuli osa tätä Afganistanin bruttokansantuotetta, koska he
tekivät  sopimuksia  ja  se  myös  hidasti  investointeja,  koska  yritykset  eivät
halunneet mihinkää ulkomaille ruveta sijottamaan eikä muuta tekemään, koska
he saivat samat rahat, tekivät sopimuksen ISAF:n kanssa, antoivat ne palvelut
siihen sitte. No sitte ku ISAF rupes pikkuhiljaa lähtemään pois, nii nää oli tyhjän
päällä nää kaikki paikalliset yrittäjät ja muut. Se vähän niin ku söi koko pakettia
se,  että  ISAF:sta  tuli  yks  osa  sitä,  ku se  ei  kuitenkaa  oo pysyvä  eikä  se oo
tavotekaan. (Haastateltava 6.)

Sotilaallisen kriisinhallinnan tavoitteena pidettiin ihmisten turvallisuuden parantamista,

mutta eri keinoin, kuin mitä perinteinen rauhanturvaaminen hyödyntää:
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Mitenköhän  sen  nyt  sanois  kauniisti,  et  rauhanturvaamisen  kans,  perinteisen
rauhanturvaamisen  tai  kriisinhallinnan  mielestä  nii,  jos  me  mietitään  niin  ku
määritelmiä, nii sehän on ihan siellä toisessa sektorissa se toiminta. Sitte me,
ehkä  me  edustettii,  edustettii  tiettyä  sotilaallista  näkemystä,  jolla  he  pystyy
hoitamaan  hommansa  niin,  että  tilanne  siellä  rauhottuu.  Eli  tarkotushan,  se
perustarkotus ois ollu niin ku safe and secure area ihmisille. Ja siinä sit tarvii
tietynlaisia keinoja. (Haastateltava 4.)

Afganistanin kehityksen kannalta siviilien ja sotilaiden yhteistyötä pidettiin tärkeänä,

jotta maan kehitys lähtisi käyntiin:

Nii  mä  oon aina  ollu  sitä  mieltä,  et  meillä  pitäis  olla  siviilikriisinhallinta  ja
sotilaallist kriisinhallintaa rinta rinnan. Se on paljon parempi keino ratkasta näitä
ongelmia,  ku  missä  nyt  ollaan.  Niin  ku  Afganistanissaki  ois  voinu  ehkä
enemmän olla siviilikriisinhallintaa sotilaallisen kriisinhallinnan, ei sijaan, mutta
lisäks.  Koska  se  on  rikas  maa  luonnonvaroiltaan,  ja  että  nää  rauhallisemmat
alueet, oltais alotettu niistä ja saatu sitä taloutta, maa tuottamaan ite rahaa. [… ]
Nii sen takii se siviilikriisinhallinta, et pantas taloutta kuntoon, hallintoa kuntoon
ja sit ihan tämmöstä yritysinfraa kuntoon. Sotilaskriisinhallinnalla turvattas se, et
se on mahollista. (Haastateltava 5.)

Tästä  teemasta  keskusteltaessa  esille  nousi  se,  kuinka  mentoroinnilla  nähtiin  olevan

oikeita  mahdollisuuksia  saada  aikaan  pysyvää  kehitystä  ajattelutapaa  muuttamalla.

Tämän  takia  sitä  pidettiin  olennaisena  osana  myös  sotilaallista  kriisinhallintaa  ja

rauhanrakennusta yleensä. Mentorit oikeuttivat toimintaansa vetoamalla turvallisuuden

tuomiseen, vaikka välillä omia vaikuttamismahdollisuuksia epäiltiinkin.

6.3 Haastatteluissa esiin nousseet teemat

Tässä  kappaleessa  käsitellään  vielä  erikseen  sellaisia  huomioita  tai  teemoja,  jotka

nousivat  vahvasti  läpi  haastatteluteemojen  ja  joita  haastateltavat  myös  korostivat.

Näiden nostojen tekemisessä hyödynnetään edellä määriteltyjen indikaattorien lisäksi

haastatteluissa tehtyjä muistiinpanoja ja haastattelupäiväkirjaa. Tarkoitus on näin antaa

tilaa  myös  haastateltavien  omille  tavoille  hahmottaa  Afganistanin  tuvallisuussektorin

uudistamista.

Haastatteluissa nousi toistuvasti esiin se, että neuvonantajat halusivat edistää toisaalta
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afgaanien oma-aloitteisuutta ja toisaalta vastuunottoa:

No se heiän kulttuuri ei oo niin tavotehakunen ehkä kun tää länsimainen, että
siinä on ehkä sellanen suurin niin  ku… Kautta  sit  se,  et  otettais  vastuu siitä
omasta tekemisestä, sellanen mun mielestä kanssa niin ku puuttu. Hyvin pitkälti
katottiin,  että  se  kenraali  on  niin  ku  ainoo,  joka  voi  tehä.  Tai  ne  ylemmät
esimiehet. (Haastatetava 2.)

Siel  oli  ehkä,  siinä  armeijassa  se  heikkous  oli  kuitenki,  olis  ollu  tämmönen
ajottainen  vastuun  pakoilu.  Et  se  oli…  Siinä  kulttuurissa  nimittäin  oli
semmonen, että vastuu, siihen liittyen, jos sä joudut nolatuks, nii se on niin ku
niin  valtava  juttu  niille,  että  ne  yrittää  sitä  epäonnistumista  ja  sitä  nolatuks
joutumista väistää sillä, että pakoillaan niin ku vastuuta. Ei haluta olla tekemässä
päätöksiä, ei  haluta juuri  nyt, ku asia olis tässä käsillä, nii  ehkä sitä päätöstä
tehdä siihen. Se on nimittäin hirvittävä se häpee siellä niitten kulttuurissa, nii se
on jotain ihan… Meillä selviää kahen minuutin punastelulla, mutta siel se saattaa
olla ihan elämän ja kuoleman kysymys melkein. Ja se tekee siitä järjestelmästä
vähän niin ku heikon, mun mielestä, että jos pelätään sitä, jos mä teen jotain, nii
jotain  sattuu.  Koska  ainahan  jotain  sattuu,  ku  jotain  tehdään.  Et  kyl  se
pahimmillaan näky niin, että oman metoroitavani jouduin joskus niin jonkunkin
kerran  nii  kädestä  sunnilleen  taluttaa  paikalle,  et  nyt  mennään  siihen
suunnittelutilaisuuteen mukaan. Sä joudut siellä ehkä ottaa kantaa johki asiaan,
kysy multa ensin, jos et oo varma, miten haluaisit ottaa kantaa. Ne niin ku yritti
paeta paikalta jollain tekosyyllä. Mutta senki mä näin niin ku siihen kulttuuriin
kuuluvaks, se johtu just siitä se… Et, ettei joudu häpeen tai nolatuks, se on aika
iso asia siinä kulttuurissa. (Haastateltava 3.)

Tavoitteena oli myös lisätä ylipäätään toiminnan tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta:

No sehän on nyt tietysti hyvin tilannesidonnaista, mutta sanotaan nyt vaikka, että
kun  suunniteltiin  jotain  operaatiota,  nii  sitte  ihan  konkreettisesti  tietyssä
vaiheessa  sitä  suunnittelua  niin  mentoroitavalta…  Piti  olla  niin  ku  sellanen,
mentorin piti olla niin ku sellanen aktiivinen, ettei se oo liian passiivinen se sun
mentoroitava, mikä saattaa siinä kulttuurissa olla just niin ku mä oon vihjannu,
ettei tehdä virheitä ja muuta. Niin keskustellaan ne asiat läpi, että niin ku tiiät,
meijän  täytyy  huomenna  suunnitella  täs  operaatiossa  tästä  tykistön  käytöstä
nämä ja nämä asiat, nii sitte vaikka puoli päivää keskustella sen kartan ääressä,
että  esimerkiks  mitä  olis  vaihtoehtoja,  miten  tehdä  ja  näin.  Ku  he  ei  kovin
herkästi  lähe tähän niin  ku ite.  Ja  sit  ku sä oot puoli  päivää käyny näitä  eri
vaihtoehtoja läpi, nii sitte ku ne tekee sitä suunnittelua sinä seuraavana päivänä,
nii sit se mentoroitava useimmiten muisti, et mitä on keskusteltu ja pysty antaa
niitä vaihtoehtoja niin ku. Jos ei tämmöstä tee, nii ei se ois, se ois nukkunu ihan



85

rauhassa koko yönsä, ei sitä ois murehdittanu ollenkaa. Vaikka heil on tää häpee
ja muu, mut silti he ei osaa murehtia mistään. Mikä on niin ku ihan ihmeellistä.
(Haastateltava 3.)

Syvälle juurtunut ja laajalle levinnyt korruptio, vastuun pakoilu paikallisten intressien

ajaminen,  tiukka  hierarkia  ja  välistä  vetäminen  nähtiin  suurimpana  kehityksen

hidasteena, mutta siihen neuvonantajat eivät kokeneet voivansa vaikuttaa:

Mut se, mitä koulutuksessakin peräänkuulutettiin, ja mitä pitää niin ku välttää,
jos  ne  afgaanit  siellä  jotain  törttöilee,  siellä  on  rattijuopumusta  tai  vahvoja
korruptioepäilyjä,  niin  meijän  tehtävä ei  oo toimia niin  ku tuomarina.  Me ei
voida niin ku sanoa, et tuo henkilö on nyt niin huono ihminen, et hänet pitää
erottaa. Koska sitten tää afgaanijohtaja menee sanomaan sille huonolle ihmiselle,
että nää länsimaiset sano, et sä oot huono. Ja sitten siitä tulee tavaallaan, jaa,
länsimaiset sanoo, et mä oon huono. Siinä tulee vastakkainasettelu ja se on myös
turvallisuusriski.  Eli  meijän  pitää  olla  aika  lailla  neutraaleja  ja  yrittää  olla
ystävällinen ja ymmärtäväinen. Ja vaikka tietäis näistä ongelmista, vaikka niitä
ei itse henkilökohtasesti hyväksyis, niin keskittyis siihen neuvonantotoimintaan
eikä tuomaritoimintaan. (Haastateltava 1.)

Lisäksi  kiinnitettiin  huomiota  johtajien  mikromanageeraukseen  sen  sijaan,  että  he

keskittyisivät toiminnan johtamiseen ja tavoitteelliseen kehittämiseen:

No johtamistapa niin se on just tällasta...  Kun mä puhuin sulle,  et  pitäis olla
esikuntakokouksia,  pitäis  olla  johtoryhmän  kokouksia,  pitäis  olla  vähemmän
kavereita niissä VTC-kokouksissa. Niin tässä tää, meillähän on niin ku tollanen
tilannekeskus armeijalla, nii tää saattaa nyt mennä sillä lailla, et se tilannekeskus
on  täysin  ulalla  siitä,  et  mitä  siellä  armeijakunnassa  tapahtuu.  Mut  nää  isot
johtajat,  ne  soittaa  suoraan  jopa  komppanian  päällikölle,  et  mikä  sinulla  on
tilanne siellä etulinjassa nyt. He itse lähtee selvittää sitä. Mikä pahinta niin ne
soittaa kännykällä, joka on helposti kuunneltavissa ja aika epäterve homma. Eli
tää on vähän tällasta mikromanageerausta. (Haastateltava 1.)

Afganistanissa  olonsa  aikana  neuvonantajat  myös  kokivat  oppineensa  ymmärtämään

paremmin  afgaaneita  ja  heidän  kulttuuriaan.  Heidän  rohkeuttaan  ja  kykyään  olla

murehtimatta  myös  ihailtiin.  Erityisesti  eri  etnisyyksien  välisiä  jännitteitä  ja  niiden

vaikutuksia armeijaan opittiin ymmärtämään ja myös lieventämään:

Joo etninen balanssi,  just  niin.  Niin  tota  niitä  ja  sitte  ku  me  seurattiin  näitä
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asioita ja keskusteltiin, niin me huomattiin, että niin ku tietyt etnisyydet toimii
tietyllä tavalla ja etnisten ryhmien välillä on niin ku jännitteitä. Ja sit piti kattoo
niin, et siel on tasasesti kaikkia suhteessa siihin prosenttilukuun, joka aikoinaan
oli laskettu. Ei sitä kukaan tiedä, onks se oikeen vai väärin, mut tota niin siihen
liittyen katottiin niitä. (Haastateltava 4.)

Neuvonantajien tavoitteena pitäisi haastateltavien mielestä olla ajattelutavan muutos ja

toiminnan saaminen pitkäjänteisemmäksi:

Pitkäjäntesyyttä ja sitte sitä, tavallaan tällasta… Miten mä… Kurinalasuutta, sitä
että he pystysivät, jos on joku operaatio, nii ois siellä nii pitkää ku sanotaan, eikä
yhtäkkii päätäkkää, et nyt lähetään pois. Esimerkiks siellä putsataan joku alue
näistä pahoista pojista niin armeijakunta tekee, tai sieltä joku prikaati, pataljoona
tekee sen alueen putsauksen ja sit tulee afgaanipoliisi, jonka pitäs sit valvoo sitä
aluetta kaks kuukautta ettei ne tuu takas. Ku armeijakunta lähtee pois, nii viikko
siit nii lähtee poliisi pois. Elikkä tää viranomaisyhteistyö on ihan pelkästään niin
ku,  todella  huonolla  tasolla,  ainaki  sillon.  Ja  poliiseilla  myös  oli  mentoreita
jonkun  verran,  ei  paljoo.  Ja  sitte  rajavartiostolla,  joka  on  kaikkein
korruptoitunein,  heillä  ei  oo  mentoreita,  ainakaa  mun  tiedon  mukaan.  Ja  tää
yhteistyö,  ne tapas,  johto,  aika ajoin,  mutta  se kun ne suunnittelikin yhdessä
asioita nii… Ne suunnitteli sen ookoo, mut sit ku tuli totetutus, nii se aina kuoli
siihe, että… (Haastateltava 5.)

Toisaalta näiden saavuttamisen nähtiin riippuvan ennen kaikkea siitä, että Afganistanin

pitäisi  ensin  olla  tarpeeksi  kypsä  tietynlaiselle  demokraattiselle  tai  liberaalille

hallintamallille:

[L]ähtökohtatilanne  pitää  mun  mielestä  olla  sellanen,  että  se  ketä  mennään
tukemaan, että sieltä lähtee… Että he on niin ku kypsiä, tai tilanne on kypsä, että
sen tietyn vaiheen jälkeen he pystyy alottaa oman toimintansa. Mä en tiiä oisko
toi Jugoslavia nyt sellanen, että missä siinä on nyt onnistuttu. On sielläkin pientä
kiehuntaa, mutta pääsääntösesti se on niin ku rauhottunu. Tosin se alkuhan oli,
ku  eiks  se  ollu  YK-operaatio,  missä  nää  Srebrenican  joukkomurhat,  missä
hollantilaiset  katteli  vierestä,  että ei  me mitään voida tehä,  koska nää meijän
rauhanajan säännöt sanoo näin. Sit se NATO-operaatio sai periaatteessa serbit
johonki ruotuun. Joku sen tyyppinen, että se lähtökohta pitää olla se että, mitä
mennään tukemaan tai se alue, on tarpeeks kypsä. Muuten sillä ei niin ku… Okei
se saattaa hetken näyttää hyvältä, mutta niin ku pitemmän päälle ei se tilanne
muutu mikskään. […] [M]un henkilökohtanen mielipide on, että se [Afganistan]
ei oo tarpeeks kypsä. […] No joo se on sitte oma keskustelunsa, että sopiiko
kaikkiin  maihin  demokratia  sitten.  Jos  ei  se  yhteiskunta  oo  kypsä  siihen.
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(Haastateltava 2.)

Vaikka neuvonantajien pitää antaa vaihtoehtoja, niin silti  siinä pitää pysyä koko ajan

neutraalina,  eikä  liian  suoraan  neuvoa  suuntaan  eikä  toiseen,  koska  afgaanien  pitää

kantaa vastuu omista päätöksistään:

Nii,  pitää  pitäytyy niissä yleisissä taktisissa  periaatteissa,  mitä  nyt  on,  mitkä
pätee  missä  tahansa  sodankäynnissä  ja…  Tämmösiä  hyvin  yleisiä.  Vähän
poliitikon sulla pitää puhua, ehkä sä nyt hyökkäät oikealta tai vasemmalta, ihan
sama kummalta hyökkäät, mut kannattaa miettii tarkkaan. (Haastateltava 6.)

Myös yhteiskunnan ja armeijan suhde nostettiin esille:

Yhteiskuntahan tietysti heijastuu siihen armeijaan, ei toiste päin yleensä. Tää on
ehkä niin ku vaikeeta, että poliittisesti hyväksyy se asia. (Haastateltava 2.)

Toisaalta  armeijan  kehityksen  nähtiin  riippuvan  paljon  koko  Afganistanin

yhteiskunnallisesta  kehityksestä,  minkä  vuoksi  sotilaallisen  ja  siviilikriisinhallinnan

yhteistyötä pitäisi olla enemmän ja sen pitäisi olla johdonmukaisempaa:

Nii  mä  oon aina  ollu  sitä  mieltä,  et  meillä  pitäis  olla  siviilikriisinhallinta  ja
sotilaallist kriisinhallintaa rinta rinnan. Se on paljon parempi keino ratkasta näitä
ongelmia,  ku  missä  nyt  ollaan.  Niin  ku  Afganistanissaki  ois  voinu  ehkä
enemmän olla siviilikriisinhallintaa sotilaallisen kriisinhallinnan, ei sijaan, mutta
lisäks.  Koska  se  on  rikas  maa  luonnonvaroiltaan,  ja  että  nää  rauhallisemmat
alueet, oltais alotettu niistä ja saatu sitä taloutta, maa tuottamaan ite rahaa. Sen
maan,  valtion  budjetti  on,  onks  se  kaheksan  miljardii,  puolet  siitä  tulee
ulkopuolisina lahjotuksina ja asevoimien budjetti on kaks miljardii siitä. Ei siinä
oo mitään toivoa. Siel on kultaa, siel on kaasua, öljyä, mutta ne luonnonvarat ei
voida hyödyntää tarpeeks hyvin, koska turvallisuustilanne on semmonen, et sitä
ei  voi  tehä.  Nii  sen  takii  se  siviilikriisinhallinta,  et  pantas  taloutta  kuntoon,
hallintoa  kuntoon  ja  sit  ihan  tämmöstä  yritysinfraa  kuntoon.
Sotilaskriisinhallinnalla turvattas se, et se on mahollista. Ja kun se sais rahaa se
maa ittelleen, ne pystys vahvistumaan ja sitä kautta voitais mennä Qandahariin,
Helmandiin  tai  Ghowrmachiin,  jotka  on  niitä  pahimipia  alueita.  Siellä
alottamaan  sotilaallisella  kriisinhallinnalla  ja  jatkaa  siviilikriisinhallinnalla.
Nytte  tehtii  sillä  lailla,  et  amerikkalaiset  meni  sinne,  vaihto hallinnon ja  uus
presidentti, valitsi presidentinki. Nii onhan se ihan selvää, jos laillinen hallinto,
oli se kuinka mätä tahansa, sysätään, nii joku on sillo tyytymätön. Sinä vuonna
ku tää tapahtu, nii tais kuolla pari kolme länsimaista, sinä vuonna ku mä olin
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siellä, kuoli  yli  700. Et ei  se sen kymmenen vuoden aikaan ainakaan hyvään
suuntaan oo menny. (Haastateltava 5.)

Armeijan nähtiin kuitenkin voivan vaikuttaa myös yhteiskunnan kehitykseen, koska se

on eräänlainen koulutuksen tarjoaja ja sosiaalihuoltolaitos:

Mä nään sen niin ku, et afgaaniarmejakunta niin ja asevoimat, niin se on iso
sosiaalihuoltolaitos, joka saa rahaa ja sit sitä rahaa välittyy niihin kyliin niin ku
niille vanhemmille, jotka tekee sitä työtä tai niin ku elättää sen perheen siellä. Sit
ne samalla, samaten ne saa tota noin niin ammattitaidon ja sitte ku ne on saanu
sen ammattitaidon,  ne voi rakentaa sitä yhteiskuntaa.  Ja sit  taas se on vähän
hankala asia, jos se yhteiskunta ei muutu, sit on tosi vaikee saada niitä ihmisiä
lähettämään esimerkiks tyttöjä kouluun. Ja sitte ku tytöt lähetetään kouluun, nii
tytöt alkaa oppimaan ja pystyy lukemaan, puhumaan, kirjottamaan, niistä tulee
niin ku itsenäisempiä. Ja sitä kautta se muutos lähtee niin ku liikkeelle siellä. Et
se kestää sen kymmenen, viistoist vuotta. Tai kattoo, mihin suuntaan se menee,
mutta siis jos se jatkuis tää kehitys, nii kestäis sen verran. (Haastateltava 4.)

Toisaalta  rakenteellisen  kehityksen  lisäksi  myös  pienillä  teoilla  koettiin  olevan

merkitystä:

Sitte  monessa  paikassa  pienet  asiat  sai  ihmiset  tosi  ilosiksi,  et  se  oli  kans
semmonen yllätys. Et täällä niin ku vois sanoo todella monelle, et älä valita, kato
peiliin. Et siellä ne elämän perusrealiteetit on niin lähellä sitä ihmistä, et täällä ne
on vähän niin ku kaukana. Me ei enää tunnisteta niitä ja sit ku ne tapahtuu, me
pidetään niitä niin ku semmosena, et eihän näin voi sattua. Voi Ville-kulta, mut
ku se sattuu aina.  Et  sillä  lailla  oppi  niin  ku semmosen niin  ku asian.  Moni
ihminen  tuli  tosi  pienestä  asiasta  tosi  onnelliseks.  Et  sillee  niin  ku  jokasella
toiminnalla voi aiheuttaa jotain hyvää, hyvääki, et ei kaikki oo ihan surullista ja
synkkää. (Haastateltava 4.)

6.4 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen

Haastatteluissa  nousivat  siis  esille  erityisesti  korruptio,  suosiminen,  paikallisten

intressien  edistäminen.  Toiminta  oli  hyvin  keskusjohtoista  ja  armeijassa  oli  korkea

hierarkia.  Haastateltavat  halusivatkin  lisätä  yksilön  mahdollisuuksia,  itsenäistä

toimintaa,  suunnitelmallisuutta  ja  pitkäjänteisyyttä,  jotta  organisaatio  voisi  kehittyä.

Heidän oli  kuitenkin  pysyttävä  neutraaleina,  sillä  afgaaneille  kunnia  ja  status  olivat

tärkeitä asioita, mikä tuli ilmi virheiden pelkona ja vastuun pakoiluna. Vaikuttamisen
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nähtiin  olevan  mahdollista  vain  molemminpuolisen  luottamuksen  ja  kunnioituksen

kautta. Mentorit olivat myös merkki statuksesta, mutta afgaanit osasivat myös käyttää

heitä omaksi hyödykseen. Toisaalta mentorien nähtiin välillä myös häiritsevän heidän

omia bisneksiään.

Ensimmäinen  tutkimuskysymys,  mitä  normeja  suomalaiset  neuvonantotehtävissä

työskennelleet  sotilaat  levittivät  Afganistanissa,  liittyi  siihen  liberaalin

rauhanrakennuksen  ongelmaan,  että  sen  edistämät  normit  oli  määritelty  väljästi.

Analyysin  kautta  haastatteluista  nousi  esille  se,  että  neuvonantajat  halusivat  edistää

suunnitelmallista  toimintaa,  koska  hyvän  armeijan  ajateltiin  olevan  tehokas.  Lisäksi

haluttiin erityisesti lisätä oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa. Toisaalta esille tuotiin myös

korruptio ja korkea hierarkia, jotka haittasivat armeijan toimintaa, mutta näihin ei koettu

voitavan  vaikuttaa,  koska  neuvonantajien  piti  olla  neutraaleja  eikä  arvostella

mentoroitavien toimintaa. 

Toinen tutkimuskysymys,  miten  näitä  normeja  levitettiin,  liittyi  siihen,  että  toisaalta

liberaalien  normien  levittämistavat  herättävät  vastustusta  ja  toisaalta  siihen,  että

rauhanrakennus voidaan nähdä normien välisenä  neuvottelutilanteena.  Haastatteluista

kävi  ilmi,  että  normeja  yritettiin  levittä  suostuttelun  ja  opettamisen  kautta.  Tällöin

avainasemassa  olivat  luottamuksellisen  suhteen  rakentaminen  ja  molemminpuolinen

kunnioitus.  Toisaalta  läheinen  vuorovaikutus  saattoi  johtaa  myös  identiteetin

muuttumiseen.  Tässä  on  hyvä  huomata,  että  normien levittämistä  tapahtui  puolin  ja

toisin, mutta levittäminen ei aina johtanut toiminnan muutokseen ja leviäminen riippui

aina  kohteen  suostumuksesta.  Neuvonantajana  olemisesta  kuitenkin  pidettiin,  koska

työllä  tunnettiin  olevan  jokin  merkitys.  Toisaalta  ei  kuitenkaan  oltu  varmoja  siitä,

jäivätkö uudet toimintatavat käyttöön Afganistanissa.
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7 Päätelmät

Tutkielmassa  tarkoituksena  oli  ymmärtää  neuvonantajina  toimineiden  sotilaiden

toimintaa  yksilötasolla  ja  heidän  käsityksiään  rauhanrakentamisesta,  koska  ne

vaikuttavat  koko  Afganistanissa  toimivaan  sotilaalliseen  kriisinhallintaoperaatioon.

Haastatteluiden  avulla  pyrittiin  saamaan  tietoa  siitä,  mitä  mentoreina  toimineet

haastateltavat  olivat  tehneet  afgaanien  kanssa  ja  millä  tavoin  he pyrkivät  afgaaneita

neuvomaan.  Kerätystä  aineistosta  pyrittiin  sitten  tunnistamaan  normeja  ja  niiden

leviämistapoja etsimällä teoreettisen viitekehyksen avulla muodostettuja indikaattoreita.

Tässä avainasemassa, haastateltavien kommenttien varsinaisen sisällön lisäksi, oli olla

tarkkailla sitä, miten haastateltavat sanottavansa esittivät, koska normeille ominaista on

käyttäytymisen  ja  toiminnan  arvottaminen  ja  perustelu.  Analyysissä  kiinnitettiin

huomiota  siihen,  miten  neuvonantajat  kuvailivat  afgaanien  käytöstä  ja  minkälaisia

asioita  he  itse  halusivat  Afganistanissa  edistää.  Lisäksi  normien  luonteen

tunnistamisessa käytettiin  apuna niiden  suhdetta  arvoihin.  Hallintaan  liittyvät  normit

korreloivat  vahvasti  ja  systemaattisesti  kulttuurin  arvojen  kanssa.  Oikeusvaltio,

korruption  vastaisuus  ja  demokraattinen  vastuu  korreloivat  itsenäisyyden,  tasa-

arvoisuuden ja individualismin kanssa. (Licht ym. 2007, 669).

Turvallisuussektorin  uudistus  on  osa  Afganistanissa  tehtävää  rauhanrakennusta,  jolla

pyritään vahvistamaan maan demokraattisia ja rauhaa tukevia rakenteita kansainvälisen

intervention  avulla.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  esimerkiksi  liberaalien  arvojen  ja

normien levittämistä Afganistanin armeijan mentoroinnin yhteydessä. Normit leviävät

neuvonantajien ja neuvottavien välisessä vuorovaikutuksessa. Jotta normien levittämien

olisi  mahdollista,  mentorien  on  kuitenkin  uskottava  levittämiinsä  normeihin.

Neuvonantajina työskennelleiden suomalaisten sotilaiden levittämät normit vastasivat

lähtökohtaisesti  hyvin  liberaaleja  hyvän  hallinnon  normeja.  Kuitenkin  läheiseksi

muodostunut  suhde  mentoroitaviin  ja  kasvanut  kulttuurinen  ymmärrys  saivat  heidät

suhtautumaan  epäilevämmin  myös  omiin  käsityksiinsä.  Vaikka  turvallisuussektorin

uudistamiseen  osallistuvien  sotilaiden  koulutusta  on  kritisoitu  liian  teknisesti,  niin

haastatteluista  välittyi  myös  halu  ymmärtää  afgaanien  ajattelua  ja  lähtökohtia  sekä

kiinnostus  kulttuuria  ja  paikallisia  olosuhteita  kohtaan.  Toki  tämä  voi  johtua

koulutuksen  lisäksi  myös  neuvonantajiksi  valikoituneiden  henkilökohtaisista
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ominaisuuksista.  Turvallisuussektorin  uudistamiseen  liittyvä  neuvonantotoiminta

kertookin ehkä enemmän siitä, miten mentorit näkevät itsensä ja oman oikeutuksensa,

kuin Afganistanin turvallisuussektorin puutteista.

Haastattelututkimuksessa  on  oltava  herkkänä  haastateltavien  puheessa  esiintyville

uusille merkityksille eikä rajoittua liikaa aikaisemman tutkimuksen pohjalta tehtyihin

oletuksiin  (Ruusuvuori  ym.  2010,  15-16).  Vaikka tutkimuksessa annettiin  tilaa  myös

ennalta odottamattomillekin huomioille, niin silti vahvimpana huomiona nousi esiin se,

että  mikrotasolla  rauhanrakennus  on  neuvottelua,  jossa  sekä  kansainväliset  että

paikalliset toimijat edistävät omia arvojaan ja normejaan (Zahar 2012, 76-77). Olikin

selvää, että neuvonantajat levittävät joitain normeja ja arvoja, mutta myös mentoroitavat

levittivät heidän suuntaansa omia arvoja ja normejaan. Molempien osapuolten koettiin

ymmärtävän toisen lähtökohdat ja toiminnan perusteet, vaikka niitä ei aina oltaisi itse

omaksuttukaan.  Tässä  mielessä  rauhanrakennus  kertoo  enemmän  sitä  tekevien

toimijoiden  liberaaleista  käsityksistä  kuin  näiden  käsitysten  absoluuttisesta

universaaliudesta. 

Toisaalta  normien  ja  arvojen  välinen  neuvottelu  selittää  myös  liberaalin

rauhanrakennuksen kohtaamia käytännönongelmia. Turvallisuussektorin uudistus vaatii

sekä  instituutioiden  että  ihmisten  ajatusmaailmojen  muuttamista,  mikä  vie  aikaa.

Periaatteessa  paikallisia  tapoja  ja  rakenteita  ei  pitäisi  tuhota,  mutta  ne  voivat  olla

ristiriidassa  universaaleiksi  miellettyjen  normien  kanssa.  (Sedra  2006,  94,  105.)

Instituutioiden  muuttaminen  voidaan  ajatella  pitkälti  teknisenä  prosessina.

Ajatusmaailmojen muuttaminen liittyy puolestaan enemmän toisaalta uusien normien

omaksumiseen ja toisaalta uudistuksen paikalliseen omistajuuteen. Turvallisuussektoria

uudistettaessa  oletetaan  kuitenkin,  että  sen  normatiivinen  sisältö  antaa  uudistukselle

oikeutuksen  ja  hyväksynnän  myös  liberaaleille  arvoille  perustuvien  yhteiskuntien

ulkopuolella.  Kuitenkin  uudistuksessa  pyritään  viemään  tietyssä  historiallisessa

kontekstissa  syntyneitä  liberaaleja  normeja  hyvin  erilaiseen  ympäristöön.  (Egnell  ja

Haldén 2009, 35-36.) Tämä aiheuttaa eroavaisuuksia turvallisuussektorin uudistuksen

tavoitteiden  ja  todellisten  tulosten  välille.  Lisäksi  uudistukselle  asetettujen  mittarien

koettiin  itse  asiassa  mittaavan  enemmän  mentorien  työtä  kuin  heidän  Afganistanin

armeijassa  aikaan  saatua  muutosta.  Toisaalta  turvallisuussektorin  uudistukseen
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liittyvällä neuvonantotoiminnalla koettiin myös saavan paljon hyvää aikaan, mikä myös

oikeutti mentorien työtä. Tärkeintä oli maan turvallisuuden lisääminen. Mentoroinnissa

tuli  ilmi  liberalismin  sisäinen  ristiriita  universaalien  normien  ja  paikallisen

omistajuuden välillä, mutta sitä ei kuitenkaan koettu ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi

tai  haitaksi.  Pikemmin oli  rikkaus nähdä asioiden uusia  puolia.  Molemmin puolinen

ymmärrys toi myös tavoitteet lähemmäksi toisiaan. Käytännössä rauhanrakennus onkin

monien  eri  intressien  välistä  neuvottelua  ja  tasapainon  hakemista,  niin,  että  kaikki

osapuolet voivat seistä sen takana ainakin jollain tapaa. Tämän vuoksi myös suomalaiset

neuvonantajat muokkasivat omia käsityksiään. Rauhanrakennus onkin sitä, mitä toimijat

siitä  tekevät.  Hyvää  hallintoa  ja  turvallisuussektorin  uudistamista  pitäisi  käsitellä

pohjoisen  ja  etelän  välisen  suhteen  ideologiana,  sillä  ne  paljastavat  enemmän  siitä,

miten  länsimaat  yrittävät  esittää  itsensä  (Goodhand  ja  Sedra  2013,  242-245).

Neuvonantajien näkemykset vastasivat hyvin liberaaleja arvoja, mutta lopulta he olivat

myös valmiita joustamaan niistä ja näkemään myös muita vaihtoehtoja.
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Liite 1. Haastattelupyyntö

Helsingin yliopisto    21. syyskuuta 2015
Valtiotieteellinen tiedekunta    Johanna Häkkä
Yleinen valtio-oppi    johanna.hakka(a)helsinki.fi
Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja
Rauhan- ja konfliktintutkimuksen erikoistumisala

Haastattelupyyntö Afganistanissa koulutus- ja neuvonantotehtävissä 
työskennelleille rauhanturvaajille

Teen  Helsingin  yliopiston  valtiotieteellisessä  tiedekunnassa  pro  gradu  -tutkielmaa
normien  leviämisestä  Afganistanin  rauhanrakennusoperaatiossa.  Tutkimusta  varten
haluaisin  haastatella  Afganistanissa  neuvonanto-  ja  koulutustehtävissä  toimineita
rauhanturvaajia  teidän  roolista  ja  kokemuksistanne  afgaanien  kanssa  työskentelystä.
Tutkielmani tarkoituksena on valottaa rauhanrakennuksen ja -operaatioiden yhteydessä
tapahtuvaa  normien  leviämistä  ja  rauhanturvaajien  roolia  tässä.  Rauhanrakennuksen
tarkastelu yksilötasolla voi myös kehittää sitä tuomalla uuden näkökulman mikrotasolla
tapahtuvaan  rauhanrakennuksen  dynamiikkaan.  Tutkielmani  ohjaajana  toimii
maailmanpolitiikan professori Juha Vuori (juha.vuori(a)helsinki.fi).

Noin tunnin mittaiset haastattelut pidetään loka- ja marraskuussa 2015. Haastatteluissa
keskustelemme  ensiksi  yleisesti  haastateltavan  taustasta,  minkä  tarkoituksena  on
selvittää tarkemmin mm. milloin olitte Afganistanissa ja millaisia työtehtäviä teillä oli.
Taustakysymysten avulla helpotetaan myös rauhanturvaamiskokemuksen palauttamista
mieleen. Muita teemoja ovat työhön saatu koulutus, koulutus- ja neuvonantotehtävissä
saadut kokemukset ja työn merkitys. 

Haastattelu kestää kokonaisuudessaan noin tunnin.  Ennen haastattelua teiltä pyydetään
mahdollista  lupaa  haastattelun  nauhoittamiseen  ja  litterointiin.  Litteroinnin  jälkeen
ääninauha  tuhotaan.  Teen  haastattelun  aikana  myös  muistiinpanoja.  Keräämääni
haastatteluaineistoa käytetään ainoastaan tässä tutkimuksessa eikä sitä anneta kenenkään
muun käyttöön.  Tutkimuksessa viittaan haastateltaviin numeroilla,  eikä teistä  kerrota
mitään henkilötietoja tai tarkkoja komennukseen liittyviä yksityiskohtia. Tutkimukseni
kannalta  on  riittävää  kertoa,  että  haastateltavat  ovat  työskennelleet  Afganistanissa
neuvonanto- ja koulutustehtävissä Afganistanin rauhanturvaoperaation aikana. 

Haastatteluun voivat osallistua kaikki Afganistanissa koulutus- ja neuvonantotehtävissä
työskennelleet rauhanturvaajat. Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen
tai  haluatte  lisätietoja,  pyydän  teitä  ystävällisesti  olemaan  minuun  yhteydessä
sähköpostitse  (johanna.hakka(a)helsinki.fi)  7.10.2015 mennessä haastatteluajankohdan
sopimiseksi.

Ystävällisin terveisin,

Johanna Häkkä
Valtiotieteiden kandidaatti

mailto:johanna.hakka@helsinki.fi
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Liite 2. Haastatteluteemat 

Työhistoria – kokemuksen palauttaminen mieleen
Voisitteko lyhyesti kuvata työhistoriaanne?
Milloin olette ollut Afganistanissa ja kuinka pitkään?
Voisitteko kuvailla työtehtäviänne Afganistanissa?
Miten päädyitte kyseiseen tehtävään?

Koulutus – minkälaiset raamit, tehtävä tai mandaatti työlle annettiin 
organisaation puolesta
Minkälaisen koulutuksen saitte tehtävään?
Mitkä olivat koulutuksen painopisteet?
Miten saamanne koulutus vastaa työnne vaatimia tietoja ja taitoja Afganistanissa?

Ammatilliset kokemukset Afganistanissa – mitä pyrittiin saavuttamaan (normit)
Minkä asioiden parissa työskentelitte Afganistanissa? Mitkä olivat työnne tavoitteet? 
Miksi?
Mitä neuvoja annoitte? Mitkä asiat kiinnittivät huomionne? (afgaanien työtavoissa tai 
organisaatiossa)
Mitä katsotte oppineenne tänä aikana? Oliko Afganistanissa sellaista kuin odotittekin? 
Mikä oli yllättävää?

Työskentelytavat Afganistanissa – miten työn tavoitteet pyrittiin saavuttamaan 
(levittäminen)
Millainen suhde teidän ja mentoroitavanne välille muodostui?
Miten edistitte tavoitteitanne?
Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja havaitsitte (suomalaisissa/länsimaisissa ja 
afganistanilaisissa) armeijoissa ja niiden työskentelytavoissa?

Työn merkitys – henkilökohtainen näkemys
Miten kokemuksenne Afganistanissa ovat vaikuttaneet työuraanne tai teihin? Entä 
yleiseen näkemykseenne sotilaallisesta kriisinhallinnasta tai rauhanrakennuksesta?
Mitä sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanrakentaminen tarkoittavat teille ?
Ketä tai keitä koitte edustavanne ollessanne Afganistanissa?
Onko sotilaallisessa kriisinhallinnassa yleisesti nähtävissä yhteinen intressi? Ilmeneekö 
siinä eri maiden välillä erimielisyyksiä?
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Liite 3. Haastattelut

Haastateltava 1, 14.10.2015

Haastateltava 2, 26.10.2015

Haastateltava 3, 30.10.2015

Haastateltava 4, 6.11.2015

Haastateltava 5, 14.11.2015

Haastateltava 6, 26.11. 2015
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Liite 4. Rauhanturvaaja-lehdessä julkaistu haastattelupyyntö
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Liite 5. Analyysin indikaattorit

Normien tunnistaminen:

 valintojen  helpottaminen  monimutkaisissa  tilanteissa,  ohjaavat  käytöstä  ja
toimintaa (Kratochwil 1989, 10)

 normatiivisuus  eli  käyttäytymisen  arvottaminen  (Finnemore  ja  Sikkink  1998,
891)

◦ toiminnan oikeutus (Finnemore ja Sikkink 1998, 892)

◦ toivottu ja odotettu käytös (Talentino 2012, 49)

 toiminnalle  annetut  merkitykset,  aikomukset,  muiden  kritisointi  ja  oman
toiminnan oikeutus (Kratochwil 1989, 61)

 kategoria-analyysi:

◦ ongelmien rakentaminen:

▪ erilaiset näkökulmat

▪ syy- ja seuraussuhteet

▪ toiminnan oikeutus tai moraalinen perustelu

◦ poikkeavuus: toiminnan suhteuttaminen odotuksiin

→ normien tuominen esille ”käänteisesti”

Liberaalit normit:

 poliittiseen järjestelmään liittyvät (Talentino 2012, 68)

◦ demokraattiset  toimintatavat  (Licht  ym.  2007,  679;  OECD  2005,  11-12;
(Chopra ja Hohe 2004, 245, 251-252)

◦ edustuksellinen hallinto (Paris 2010, 350)

◦ vallan rajoittaminen (Paris 2010, 350)

◦ demokraattinen vastuu (Licht ym. 2007, 669; Bryden ja Hänggi 2005, 27;
YK 2008, 5-6)

 oikeusvaltio (Licht ym. 2007, 669; Talentino 2012, 68; YK 2008, 5-6; OECD
2005, 11-12)

◦ lakien yhtäläinen ja yleinen sitovuus (Licht ym. 2007, 679)

◦ oikeusvaltio:  poliisille,  armeijalle,  oikeuslaitokselle  tarkoitetut
käyttäytymismallit (Talentino 2012, 68)

 yksilön vastuu omista teoistaan (Kim ja Sharman 2014, 419)
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 ihmisoikeudet (Talentino 2012, 68; Chopra ja Hohe 2004, 245, 251-252; YK
2008, 5-6; OECD 2005, 11-12)

 yhteiskunnallinen sovinto (Talentino 2012, 68)

 paikallinen omistajuus (OECD 2005, 11-12)

 rakenteiden,  instituutioiden,  henkilöiden  toiminnan  arviointi  ja  tehostaminen
(YK 2008, 5-6)

 modernisointi, ammattilaisuus (Bryden ja Hänggi 2005, 27)

 taloudelliseen järjestelmään liittyvät (Talentino 2012, 68)

◦ korruption vastaisuus (Licht ym. 2007, 669, 679)

Normien ja arvojen yhteys:

 hallintaan liittyvät normit korreloivat kulttuurin arvojen kanssa (Licht ym. 2007,
669)

 hallinto  perustuu  persoonattomaan  rationaalis-oikeudelliseen  auktoriteettiin  ja
julkisen ja yksityisen erotteluun (Kim ja Sharman 2014, 419)

→ yksilön vastuu omista teoistaan (Kim ja Sharman 2014, 419)

Liberaalit arvot:

 yksilön laajan autonomia ja sen kulttuurinen hyväksyntä ja edistäminen (Licht
ym. 2007, 679)

 individualismi/yksilöllisyys (Licht ym. 2007, 669; Chopra ja Hohe 2004, 245,
251-252; Kim ja Sharman 2014, 419)

 yksilön oikeudet ja vastuu omista teoistaan (Kim ja Sharman 2014, 419)

 itsenäisyys (Licht ym. 2007, 669; Chopra ja Hohe 2014, 245, 251-252)

 vapaus (Paris 2010, 350)

 tasa-arvo (Licht ym. 2007, 669)

 oikeudenmukaisuus (Kim ja Sharman 2014, 419)

 edistys (Kim ja Sharman 2014, 419)

 rationaalisuus (Kim ja Sharman 2014, 419)

 muita arvoja: yhtenäisyys, hierarkia, valtaetäisyys (Licht ym. 2007, 669)

Normien levittäminen:
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 sosialisaatio = käytöksen kopioiminen, taivuttelu tai pakottaminen, oppiminen,
identiteetin muutos (Barnett 2011, 161; Finnemore ja Sikkink 1998, 905; Kim ja
Sharman 2014, 433; Talentino 2012, 49)

 jäljittely = muiden käytös ja uskomukset vaikuttavat (Talentino 2012, 49-52)

 käyttäytymisen jäljittely (Florini 1996, 379)

◦ päättäjät vaihtuvat

◦ edelliset normit epäonnistuvat

◦ uusi ongelma-alue

 suostuttelu  tai  taivuttelu  =  toisen  legitimiteetin  tunnistaminen  (Gheciu  2005,
981)

 pakottaminen = voimankäyttö (sot tai tal) tai sillä uhkaaminen (Talentino 2012,
49-52)

 identiteetin muutos

◦ nähdään toiset samankaltaisiana (Finnemore ja Sikkink 1998, 905)

 oppiminen  selittää  muutokset  yksilötasolla,  ei  systeemitasolla  (Florini  1996,
380)

 oppiminen (Talentino 2012, 49-52)

◦ tunnistaminen itsensä oppilaaksi

◦ uusi tieto → uudet ajattelutavat

 oppiminen (Gheciu 2005, 979-980, 983)

◦ kohde nähdään oppimiseen kykenevänä

◦ kohde tunnistaa itsensä oppilaaksi

◦ säännöllinen ja jatkuva kontakti

Onnistuminen:

 institutionaalinen  vuorovaikutus,  vuorovaikutuksella  tarkoitus  (Jokinen  ym.
2012, 231)

 normin tarkkuus, kestävyys ja johdonmukaisuus → elinvoima ja vahvuus (Legro
1997, 34-35)

 leviäminen ei kuitenkaan takaa normien omaksumista (Talentino 2012, 54)

◦ pakottamisen  onnistuminen  riippuu  lähinnä  sen  toteutuksesta,  muiden
mekanismien  toiminta  riippuu  enemmän  paikallisen  kulttuurin
ominaisuuksista (Talentino 2012, 49-52)
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◦ paljon  riippuu  toisaalta  kansainvälisestä  sitoutumisesta  ja  toisaalta
paikallisten  halukkuudesta  →  tasapainon  löytäminen  ehto  onnistumiselle
(Bryden ja Hänggi 2005, 28-30)

◦ organisaatiokulttuuri  näyttäisi  selittävän  normin  noudattamisen  tai
noudattamatta jättämisen, riippuen siitä, miten normi sopii kyseessä olevaan
kulttuuriin. (Legro 1997, 35-36, 58)

◦ oppiminen  ei  automaattisesti  tarkoita  muutoksia  valittuun  politiikkaan
(Lloyd 2004, 285-286)

 normin omaksuminen riippuu siis aina viime kädessä siitä, hyväksytäänkö tai
sallitaanko leviämismekanismin vaikutus käyttäytymiseen (Talentino 2012, 67)

◦ pääasiassa  valtion  sisäiset  intressit  ja  preferenssit  ovat  ensisijaisia
normatiivisen  muutoksen  voimia,  joten  kansainvälisillä  toimijoilla  ei  ole
paljoakaan  mahdollisuuksia  vaikuttaa  uusien  normien  omaksumiseen
(Talentino 2012, 67)

◦ toisaalta, koska normit leviävät lopulta aina yksilöiden välityksellä (Sikkink
2011,  88),  niiden  omaksumiseen  vaikuttanee  muiden  tekijöiden  lisäksi
normin levittäjän ja levittämisen kohteena olevan suhde

◦ normien leviäminen riippuu siinä osallisena olevien toimijoiden suhteesta:
toisaalta  kansainvälisten  toimijoiden  strategiasta  ja  toisaalta  paikallisesta
toimijuudesta (Zahar 2012, 74-77)

◦ neuvottelutilanteena, jossa molemmat osapuolet edistävät omia normejaan ja
arvojaan (Zahar 2012, 74-77)

◦ rauhanrakennuksen yhteydessä kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen antaa
paikallisille  toimijoille  etulyöntiaseman,  jonka avulla  he  voivat  vastustaa,
ohittaa  tai  omaksua  omilla  ehdoillaan  nämä  liberaalit
rauhanrakennusyritykset (Zahar 2012, 74-77)

 liberalismin sisäinen ristiriita toisaalta oikeuttaa ja toisaalta kiistää sen arvojen ja
normien levittämisen

◦ tiettyjä  kansainvälisiä  normeja  pidetään  universaaleina  ja  hyvää  elämää
määrittelevinä (Barnett 2011, 160)

◦ valtion  olemassaolon  ja  toiminnan  legitimiteetti  sidoksissa  yksilön
tarkoitukseen ja mahdllisuuksiin (Reus-Smit 1999, 122)

◦ viedään  tietyssä  historiallisessa  kontekstissa  syntyneitä  normeja  hyvin
erilaiseen ympäristöön (Egnell ja Haldén 2009, 35-36)

◦ liberaalien normien edistäminen myös kritisoi samalla paikallista kulttuuria
(Zahar 2012, 74-77)

◦ ongelma:  liberaalit  normit  epämääräisiä,  noudattamiselle  ei  ole  selkeitä
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kriteereitä (Talentino 2012, 68)

◦ turvallisuussektorin  uudistuksella  pitäisi  olla  tarkat  tavoitteet,  mittarit
edellytys leviämiselle (Bryden ja Hänggi 2005, 31-38; Talentino 2012, 68)

◦ oikeusvaltioon liittyvät normit näyttävät leviävän parhaiten (Talentino 2012,
68)

 vastustus  ei  aina  liity  itse  normeihin  tai  arvoihin  vaan  niiden  levittäjien
toimintatapoihin  (Talentino  2012,  55)  →  viittaa  siihen,  että  levittäjien  pitää
aidosti uskoa niihin

◦ moraalisen  legitimiteetin  jakautuminen  kansainvälisten  ja  paikallisten
toimijoiden kesken aiheuttaa  näiden välille  sekä  kilpailua  että  yhteistyötä
(Zahar 2012, 74-77)

 yhteisöllisyyteen  perustuvissa  yhteiskunnissa  arvot  ja  asenteet  ratkaisevassa
roolissa  vrt.  liberaaleissa  yhteiskunnissa  painotetaan  oikeuksien  ja  normien
merkitystä (Kratochwil 1989, 67-68)
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