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1 Johdanto 
 
1.1 Lyhyt katsaus suomalaisen värväytymisen historiaan  
 

Vaikka usein pidetään ainutlaatuisena sitä, että suomalainen ryhtyy palkkasoturiksi, 
niin maailmassa ei liene montakaan sotaa, jossa joku suomalainen ei ole heilunut. 
Legioonan on käynyt joku ukko lähes joka kylässä. Lisäksi olen tavannut sattumalta 
suomalaisveteraaneja Angolasta, Sudanista, Biafrasta, Kongosta ja Vietnamin 
sodasta. Uudet palkkasotilastoverini ovat myöskin kertoneet toimineensa yhdessä 
suomalaisten kanssa eri puolilla maailmaa. Pieni kansa, mutta aika monella tuntuu 
veri vetävän sotahommiin.1 

 

Kuten Luca Moconesin aliaksella kirjoittava Marco Casagrande omia sotakokemuksiaan 

Bosnian sodassa käsittelevässä teoksessa Mostarin tien liftarit – Suomalainen 

palkkasoturi Bosnian sodassa2 ja edellä lainatussa sitaatissa kuvailee, vapaaehtoinen 

värväytyminen oman valtion ulkopuolisiin konflikteihin on historiallisessa mielessä 

vanha toimintamalli Suomessa.3 Vuosien 1936-1939 Espanjan sisällissota oli 

ensimmäinen modernin ajan laajamittaisesti kansainvälistynyt sisällissota, johon myös 

suomalaiset osallistuivat poikkeuksellisen runsaslukuisesti. Sisällissodan osallisiksi 

matkusti kaiken kaikkiaan noin 32 000 henkilöä Espanjan ulkopuolelta.4  Suomesta 

osallistujia alueelle lähti kaikkiaan 86 henkilöä, joista 73 taisteli Tasavallan puolella. 

Tasavaltalaisista 17 kaatui ja 56 palasi myöhemmin Suomeen. Francon puolella taisteli 

kaikkiaan 14 henkilöä, joista 4 kaatui ja 10 palasi Suomeen. Heidän lisäkseen konfliktiin 

osallistui tasavaltalaisten puolella 78 amerikansuomalaista, 73 kanadansuomalaista sekä 

2 Neuvostoliiton suomalaista. Kaikkiaan Suomeen kytköksissä olleita henkilöitä lähti siis 

Espanjaan 239.5 

 
Espanjan sisällissodan jälkeen suomalaiset ovat osallistuneet myös muihin 

kansainvälistyneisiin sotiin. Yleisesti ottaen suomalaisten omia kertomuksia 

kansainvälistyneisiin sotiin osallistumisesta on rajatusti, sillä sotatoimiin osallistumiseen 

on usein liittynyt sekä kansallisia että kansainvälisiä ristiriitoja ja mahdollista pelkoa 

juridisista seurauksista. 1900-luvun aikana Suomesta on lähdetty muun muassa osaksi 

 
1 Moconesi 1997, 56.  
2 Moconesi, 1997. 
3 Saarinen 2014, 50. 
4 Ehdotus viranomaisyhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä ehdotus 
siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan 29.3.2017, 7. 
5 Juusela 2003, 416. 
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SS-joukkoja Saksaan, Muukalaislegioonaan palkkasotilaiksi sekä Bosnian sisällissodan 

osallisiksi. Näistä ensimmäisestä, eli suomalaisten osallisuudesta SS-joukkoihin vaiettiin 

pitkään toisen maailmansodan tapahtumien vuoksi. SS-joukkojen toteuttamien 

tuhoamistoimien vuoksi myöskään suomalaiset vapaaehtoiset eivät ole julkisesti 

halunneet muistella osallisuuttaan.6 

 

Muukalaislegioonaan on arvioiden mukaan liittynyt kaikkiaan noin 500 miestä Suomesta. 

Ensimmäinen vahvistettu suomalainen värväytyi legioonaan vuonna 1917, mutta 

todennäköistä on, että jo tätä ennen legioonaan olisi liittynyt Suomesta lähtöisin olevia 

henkilöitä. Tarkkojen lukujen antaminen on mahdotonta, sillä legioona ei luovuta tietoja 

värväytyneistä, tai päästä ulkopuolisia tutkimaan arkistojaan. Tämän lisäksi legioonaan 

värväytyvien henkilöiden todellinen henkilöllisyys salataan ja hänelle luodaan uusi 

identiteetti, eikä oikeaa henkilöllisyyttä paljasteta, mikäli henkilö itse ei toisin valitse. 

Legioonan osallisiksi henkilöt ovat päätyneet useita reittejä, mutta heistä monia on 

yhdistänyt ajautuminen ongelmiin lainvalvojien kanssa, säännöllisten tulojen kaipuu sekä 

puhdas seikkailuhalu.7 Edellä mainituista seikoista johtuen vain harvojen legioonaan 

liittyneiden todellinen henkilöllisyys on kerrottu julkisuuteen. 

  
Suomalaisten tiedetään osallistuneen kansainvälisiin konflikteihin myös yksittäisinä 

toimijoina, ilman laajamittaisen organisaation tukea. Näistä tunnetuimpiin esimerkkeihin 

lukeutuu suomalaisten osallisuus Bosnian sotaan vuosina 1992–1995. Bosniaa voidaan 

pitää poikkeuksellisena konfliktina, sillä suomalaiset ovat osallistuneet siihen useina eri 

osapuolina (esimerkiksi yksittäiset palkkasotilaat sodan molempina osapuolina, 

muukalaislegioonan jäsenenä sekä toisaalta YK:n rauhanturvausjoukkojen osana).8  

 
2000-luvulla vapaaehtoinen värväytyminen on jatkunut. Suomalaisten tiedetään ottaneen 

osaa esimerkiksi 2010-luvulla alkaneeseen, Ukrainassa edelleen jatkuvaan konfliktiin, 

jossa he ovat taistelleet Venäjän kansallisia intressejä edistäen.9  Merkittävän muutoksen 

aikaisempiin vuosikymmeniin nähden muodostaa kuitenkin politisoituneen islamin ja 

niin sanotun radikaalin jihadin innoittama vierastaistelijailmiön synty sekä nousu. Ilmiö 

on poikkeuksellinen Suomen näkökulmasta, sillä Espanjan sisällissodan jälkeen mikään 

 
6 Swanström, 2018.  
7 Kallonen 2007, 9,11 & 28. 
8 Moconesi, 1997; Kallonen 2007, 9,11& 28. 
9 kts. esim. Rossi, 2015; Karhu, 2018; Viljakainen, 2018. 
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muu kansainvälistynyt konflikti ei ole kyennyt mobilisoimaan yhtä suurta valtiollisen 

tuen ulkopuolelle jäävää, yksittäisistä kansalaisista koostuvaa, osallistujakuntaa 

Suomesta.   

 

Sisäministeriön näkemyksen mukaisesti vuodesta 2012 alkaen Syyrian ja Irakin alueen 

konflikti, sekä tämän osalliseksi matkustaminen eroaakin aikaisemmista konflikteista, 

sillä kyseinen konflikti on vetänyt puoleensa laajasti erilaisia etnisiä ryhmittymiä, 

lähtijöiden ikä ja sukupuoli, sekä toisaalta lähdön motiivit ovat vaihdelleet laajasti. 

Erityisen merkittävää on ollut se, miten suuren määrän ulkomaalaisia osallistujia konflikti 

on lyhyen ajan sisällä kerännyt. Arviot siitä, kuinka monta henkilöä alueelle on lähtenyt 

tai sieltä palannut vaihtelevat. Sisäministeriön vuonna 2017 julkaiseman arvion mukaan 

Euroopasta olisi matkustanut noin 4000–5000 henkilöä Syyrian ja Irakin kriisialueelle. 

Suojelupoliisin virallisten arvioiden mukaan Suomesta on matkustanut vuoden 2015 

jälkeen noin 80 henkilöä Syyrian konfliktialueelle. Heistä noin 20 tiedetään kuolleen ja 

noin 20 palanneen Suomeen. Luvut eivät sisällä arvioita alueelle matkustaneista, siellä 

syntyneistä tai sieltä palanneista lapsista.10 

 
1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus  
 

Tässä tutkimuksessa keskeisenä tutkimuskohteena ovat itsenäisesti osaksi 

kansainvälistyneitä sisällissotia hankkiutuneet henkilöt ja Suomen valtiollisten 

instituuttien, viranomaisten ja median suhtautuminen heidän toimiinsa niin sanotun 

turvallistamiskeskustelun näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimus rakentuu 1930-luvun 

Espanjan sisällissotaa sekä 2010-luvun Syyrian sotaa käsittelevien aineistojen ympärille. 

Kyseiset konfliktit on valittu tutkimuksen kohteeksi, sillä ne ovat saaneet osakseen 

poikkeuksellisen suurta julkista huomiota ja vetäneet puoleensa runsaan määrän 

vapaaehtoisia osallistujia, joilla ei ole suoria kansallisia siteitä kyseisiin valtioihin. Edellä 

mainittuihin konflikteihin on osallistunut myös poikkeuksellisen suuri määrä 

suomalaisia, mikä on pakottanut Suomen viranomaistahot reagoimaan värväytymiseen 

sekä tähän linkittyvään ideologiseen tematiikkaan ja näiden mahdollisiin 

yhteiskunnallisiin seuraamuksiin.  

 

 
10 Ehdotus viranomaisyhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä 
ehdotus siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan 29.3.2017, 3, 7–8. 
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Tutkimuksen kohteet sijoittuvat ajallisesti kauas toisistaan, mutta tästä huolimatta niiden 

väliltä on löydettävissä yhdistäviä tekijöitä. Molemmat konfliktit ovat niin sanottuja 

kansainvälistyneitä sisällissotia, jotka ovat houkutelleet osakseen poikkeuksellisen laajan 

ulkomaisten osallistujien joukon.11 Molempiin konflikteihin on osallistunut 

poikkeuksellisen suuri määrä suomalaisia. Kuten tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa 

käy ilmi, toimintaan osallistuneiden voi jossain määrin nähdä molemmissa 

tutkimustapauksissa edustavan ryhmittymiä, jotka ovat sitoutuneet monikansallisiin 

ideologioihin vahvemmin, kuin kotimaassaan vallinneeseen yhteiskunnalliseen 

arvomaailmaan. Tämä on aiheuttanut merkittäviä ristiriitoja yksilöiden ja yhteiskunnan 

väliseen suhteeseen, pakottaen Suomen valtion reagoimaan yksilöiden valintojen 

mahdollisiin yhteiskuntarauhaa häiritseviin seurauksiin. Molempien konfliktien kohdalla 

henkilöiden osallisuus sekä palaaminen Suomeen on myös herättänyt voimakkaita 

reaktioita ulkopuolisen yhteiskunnan ja median puolelta, mikä on korostanut ilmiöön 

liittyviä seurannaisvaikutuksia.12   

 

Tutkimuksen keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

§ Millaiset syyt ovat kannustaneet suomalaisia värväytymään ja millaisia vaikutuksia tällä 

on ollut ympäröivään yhteiskuntaan? 

§ Miten värväytymistoiminnasta on rakennettu yhteiskunnallinen uhka niin sanotun 

turvallistamisprosessin kautta? Ja toisaalta; 

§ Millainen rooli viranomaisilla ja medialla on ollut turvallistamiskeskustelussa? 

 
1.3 Tutkimuksessa käytetyt käsitteet  
 
Tutkimuksen kohteena oleviin henkilöihin viitataan jatkossa kattotermillä värväytyneet, 

sillä se ei terminä ota kantaa siihen, mikä on ollut lähdön peruste. Espanjan sisällissotaan 

osallistuneista suomalaisista käytän vakiintunutta termiä vapaaehtoinen ja Syyrian 

konfliktiin osallistuneisiin viittaan termillä vierastaistelija. Rajaan tutkimuksen 

ulkopuolelle palkkasotilaat, eli henkilöt, jotka ovat osallistuneet sotatoimiin ensisijaisesti 

yksilölähtöisten rahallisten tai materiaalisten etujen vuoksi (esimerkiksi 

muukalaislegioonan toimintaan osallistuneet suomalaiset). Rajausta voidaan pitää jossain 

 
11 Temaattisesti tutkimuksen piiriin voisi sopia myös esimerkiksi Boko Haramiin linkittyneiden 
suomalaisten tarkastelu 
12 kts. esim. Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016. 
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määrin keinotekoisena, sillä myös vapaaehtoiset ja vierastaistelijat ovat tiedettävästi 

saaneet ainakin muodollisia palkkioita osallistumisestaan. Rahalliset korvaukset13 eivät 

kuitenkaan ole näiden ryhmittymien tapauksessa toimineet ensisijaisena motivaattorina, 

joten en lue heitä kuuluvaksi palkkasotilaiden ryhmään. Palkkasotilaiden lisäksi rajaan 

tarkastelun ulkopuolelle Suomen valtion tukeman ja laillistaman kriisinhallinta- sekä 

rauhanturvaustoiminnan. 

 

Turvallistamisella (securitization) tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin asia esitetään 

välittömiä, ja uhkaavuutensa vuoksi poikkeuksellisia, toimenpiteitä vaativana. Kyseessä 

on siis kielellisesti erilaisten diskurssien kautta rakennettu ilmiö, jossa jostakin 

yksittäisestä asiasta rakennetaan turvallisuusuhka. Turvallistaminen linkittyy usein 

yhteen valtiotasoisen poliittisen toimijuuden kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan aina 

välttämätöntä, sillä turvallistaminen tapahtuu vasta, kun laajempi yleisö hyväksyy uhan 

todelliseksi legitimoiden näin turvallisuuden nimissä suoritettavat toimenpiteet.14 

Turvallistaminen muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja termin kautta 

pyritään hahmottamaan, millaisia uhkakuvia värväytyneisiin ja värväysilmiöön 

laajemmin on Espanjan sisällissodan sekä Syyrian konfliktin tapauksessa liitetty. 

 

Käsitteillä radikalismi ja ekstremismi viitataan yleisesti tutkimuksissa poliittisen 

väkivallan oikeuttavan ideologian ja terroristisen ajatustavan omaksumiseen. 

Radikalismilla on kuitenkin myös maltillisempia muotoja, joiden kohdalla tarkoitetaan 

yleisesti valtavirrasta merkittävästi poikkeavan ajatusmaailman omaksumista. 

Radikalisaatioksi kutsutaan prosessia, jonka aikana yksilön uskomukset ja arvot 

muuttuvat. Tällöin hän irtautuu yleisesti hyväksytyistä ”valtavirtaa” edustavista 

ajatuksista ja alkaa omaksua ääriliikkeille sekä -ajattelulle ominaisia näkemyksiä sekä 

ihanteita. Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan tilannetta, jossa väkivallan käyttöön 

kannustetaan, sillä uhataan tai se oikeutetaan omaan aatemaailman tai ideologiaan 

linkittyvien näkemysten kautta.15  

 

 

 
13 Nousiainen 20.10.2014, HS. 
14 Buzan, Waever & de Wilde 1998, 24–25. 
15 Tammikko & Iso-Markku 2020, 20. 
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1.4 Tutkimuksen relevanssi  
 
Värväysilmiö on yksittäistä konfliktia laajempi ja historiallisesti kauaskantoisempi ilmiö, 

eikä se rajaudu vain tietyn ideologian ja aikakauden ympärille.16 Espanjan ja Syyrian 

välisen historiallisen jatkuvuuden tutkiminen on nähdäkseni perusteltua, sillä vaikka 

kyseiset konfliktit ovat tapahtuneet historiallisesti eri aikoina ja toisistaan 

riippumattomien ideologioiden motivoimina, ovat niiden vaikutukset olleet 

yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niiden tehokkuus värväytyjien mobilisoinnissa 

poikkeuksellisen suurta. Molempien konfliktien kohdalla värväytymisilmiöön on katsottu 

liittyvän valtiollisia uhkakuvia, joihin valtio on erinäisin keinoin pyrkinyt vastaamaan. 

Tällä on ollut suoria vaikutuksia paitsi värväytyneisiin, myös laajemmin yhteiskuntaan 

sekä yhteiskunnalliseen tapaan hahmottaa kansallista turvallisuutta uhkaavia tekijöitä.17  

 

Espanjan 1930-luvun lopun sisällissällissotaa voidaan pitää täysin poikkeuksellisena 

konfliktina Suomen näkökulmasta. Espanjaan matkusti kaikkiaan 239 Suomeen 

sidoksissa ollutta henkilöä,18  mikä vastaa karkeasti kolminkertaista osallistujamäärää 

Suomeen sidoksissa oleviin 2000-luvun vierastaistelijamääriin verrattaessa.19 Huolimatta 

Espanjan kaukaisesta maantieteellisestä sijainnista Suomeen nähden kriisi muodostui 

symbolisesti ja aatteellisesti tärkeäksi myös Suomen kannalta. Espanjan sisällissota 

kuvasti paitsi maan sisäistä, myös Euroopassa laajemmin vallinnutta aatteellista ja 

ideologista kahtiajakautumista sosialismin ja oikeistolaisten fasistien välillä. Ideologinen 

kahtiajako oli todellisuutta myös Suomessa, mikäli osaltaan selittänee suomalaisten 

vapaaehtoisten runsaslukuisuutta. 

 

Kansainvälisen kriisin lisäksi Espanjan sisällissota herätti Suomessa vahvoja tunteita, 

sillä sen tapahtumia peilattiin Suomen omaan lähihistoriaan ja vuoden 1918 veriseen 

sisällissotaan, jonka haavat eivät olleet ehtineet umpeutua. Espanjan sisällissodan 

puhjetessa kesällä 1936 Suomi oli sisäpoliittisesti ja aatteellisesti kahtiajakautunut maa, 

jolla oli oikeistolainen hallitus sekä virkakoneisto. Suomen hallituksen silmissä 

sosialismi ja sen kannattajat muodostivat suurimman yksittäisen valtiollisen 

 
16 kts. esim. Ehdotus viranomaisyhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 
sekä ehdotus siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan 29.3.2017, 7. 
17 kts. osio 3 Turvallistaminen 
18 Juusela 2003, 416. 
19 Ehdotus viranomaisyhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä 
ehdotus siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan 29.3.2017, 3, 7–8. 
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turvallisuusuhan, sillä näiden katsottiin uhkaavan Suomen kykyä säilyttää 

itsenäisyytensä. Kansainvälisiä levottomuuksia Suomi pyrki hillitsemään, sillä ei 

halunnut joutua osaksi laajempaa kriisiä. Kuten myöhemmin käy ilmi, uhkakuvat 

heijastuivat myös Espanjan vapaaehtoisiin. 

 

Poliittinen aatemaailma muodosti keskeisen jakolinjan Espanjaan lähteneiden 

vapaaehtoisten ja suomalaisen yhteiskunnan välille 1930-luvulla. Syyriaan matkanneiden 

vierastaistelijoiden kohdalla uhkakuvien syyt ovat moninaisemmat. Radikaalin 

islamismin, ja tästä ideologiasta kumpuavan kansainvälisen terrorismin, noustua 

uutisotsikoihin 2000-luvun alun jälkeen kiinnostus vapaaehtoista värväytymistä ja sen 

lieveilmiöitä kohtaan on kasvanut. Syyrian konflikti, Isisin kalifaatin perustaminen sekä 

näistä seurannut vuoden 2015 laajamittainen Eurooppaan suunnannut pakolaisaalto sekä 

samanaikaisesti ympäri Eurooppaa tehdyt lukuisat radikaalin islamin inspiroimat terrori-

iskut nostivat vierastaistelijat myös Suomessa kansalliseksi uhkakuvaksi. Vuonna 2016 

sisäministeriö asettikin työryhmän, jolle annettiin tehtäväksi laatia ehdotus siitä, miten 

viranomaisten yhteistyö tulisi Suomessa järjestää, jotta Syyrian ja Irakin taistelualueelta 

palaajiin liittyviä turvallisuusriskejä kyettäisiin vähentämään sekä hallitsemaan. 

Ehdotuksen tarpeellisuutta perusteltiin ilmiön yhteiskunnallisella merkittävyydellä, sekä 

Suomen väkimäärään suhteutetulla suhteellisen korkealla lähtijöiden määrällä.20  

 

Virallislähteiden mukaan vierastaistelijailmiön muodostamat uhkakuvat liittyvät ennen 

kaikkea rikolliseen toimintaan osallistumiseen, kuten terrorismiin tai rahanpesuun.21 

Laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ongelmaksi muodostuvat näiden lisäksi 

erilaiset toiseuden muodot,22 kuten etninen erilaisuus (maahanmuuttajat), erot 

uskonnollisessa vakaumuksessa (islam) sekä toisaalta pelko suomalaiseen yhteiskuntaan 

ja sen jäseniin kohdistuvista väkivaltaisista tai ideologisista loukkauksista.  Syyrian 

kohdalla erityistä huomiota on myös kerännyt huomiota värväytyjien ja alueelle 

matkanneiden henkilöiden poikkeuksellisen laajan ja monipuolisen matkustajaprofiilin 

vuoksi: Alueelle on matkustanut miesten lisäksi ennen näkemätön määrä naisia ja lapsia, 

 
20 Ehdotus viranomaisyhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä 
ehdotus siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan 29.3.2017, 3. 
21 mt., 3. 
22 Kotilainen 2020, 96. 
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joiden ei ole ainakaan virallisesti ollut tarkoitus osallistua varsinaisiin taisteluihin. Tämän 

lisäksi lähtijöiden ikäjakauma ja erot sosiaalisissa taustoissa ovat suuria.23 

 

Muutos uhkakuvissa heijastelee paitsi Suomen sisäisen tilanteen muuttumista, mutta 

myös laajemmin kansainvälistymiseen, globalisaatioon liittyviä teemoja. 1930-luvulla 

Suomi oli vielä nuori valtio ja Euroopan sisäinen poliittinen tilanne oli jännitteinen. 

Valtioiden välinen yhteistyö perustui lähinnä valtioiden välisiin sopimuksiin ja sodan 

uhka oli Euroopassa todellinen.24 2010-luvulle tullessa Suomi on vakiinnuttanut 

asemansa Pohjoismaisena hyvinvointivaltiona. Globalisaation myötä kansainvälinen 

keskinäisriippuvuus ja sen myötä myös yhteistyö ovat lisääntyneet: maantieteellisesti 

kaukaisilla tapahtumilla on yhä selkeämmin vaikutuksia myös Suomeen.25 Suomen 

sisäisten sekä kansainväliseen asemaan liittyvien muutostekijöiden hahmotus on tärkeää, 

sillä nämä auttavat ymmärtämään myös värväysilmiöön linkittyvien uhkakuvien 

kehitystä paremmin. 

 

2 Tutkimusasetelma 
 
2.1 Teoreettinen viitekehys 
 
Tutkimuksen keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä käytetään turvallistamista (katso 

tarkemmin osio 3 Turvallistaminen). Käyttämällä turvallistamista teoreettisena 

viitekehyksenä pyrin löytämään vastauksen sille, miten värväystoiminnasta ja 

värväytymisestä on rakennettu yhteiskunnallisia uhkia viranomaisten sekä median 

toimesta. 

 

2.2 Aikaisempi tutkimus 
 

Viime vuosina tutkijayhteisön kiinnostus värväytymisilmiötä, vapaaehtoisia sekä 

vierastaistelijoita kohtaan vaikuttaisi kasvaneen, sillä aihetta koskevaa tutkimusta on 

alettu tuottaa kiihtyvissä määrin. Taustalla saattaa osaltaan vaikuttaa poliittinen kysyntä, 

sillä etenkin Syyriaan suuntautunut vierastaisteluliikehdintä on luonut tarpeen ymmärtää 

 
23 kts. esim. Saarinen 2014, 66–69. 
24 kts. esim. Malet 2013, 95–97. 
25 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, 11–13. 
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monikansallisia ulottuvuuksia saaneen värväytymisilmiön syitä ja seurauksia laajemmin 

läntisessä maailmassa ja Suomessa. Toisaalta kysynnän voi nähdä kytkeytyvän 

laajemmin ilmiön herättämiin tunnereaktioihin: Etenkin Syyriaan lähteneet 

vierastaistelijat ovat herättäneet laajaa julkista keskustelua ja pakottaneet yhteiskunnat 

reagoimaan uudenlaisiin uhkakuviin yhä nopeammassa tahdissa.  

 

Yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat aina väistämättä siihen, millaisia tulkintoja 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä tehdään. Itse 

koen, että värväytymisilmiön tutkimukseen ja toisaalta ilmiöstä tehtyihin tulkintoihin 

ovat väistämättä vaikuttaneet ilmiön herättämät voimakkaat tunnereaktiot, sekä 

toiminnan suhde yhteiskunnassa kulloinkin vallalla olleisiin normeihin nähden. Tätä 

voidaan pitää luonnollisena, sillä yhteiskunnallinen tutkimus ei synny tyhjiössä, vaan sillä 

on aina vaikutuksensa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen toimintaan. 

 

2.2.1 Värväytymisilmiön tutkimus 
 

Suomalaiset ovat kautta historian ottaneet osaa Suomen ulkopuolisiin konflikteihin.26 

Huolimatta pitkistä perinteistä, värväytymistä koskevaa yleistutkimusta on toteutettu 

Suomessa lukumäärällisesti mitattuna vain vähän. 1900-luvun alkupuolen 

värväytymisilmiö tuntuu jääneen tutkimuksessa sisäpoliittisten jakolinjojen (punaiset ja 

valkoiset), vuoden 1918 sisällissotaa koskevan sekä toisaalta maailmansotiin ja Suomen 

sotiin keskittyvän tutkimuksen varjoon. Suomalaisten osallistumista oman valtion 

ulkopuolisiin konflikteihin on näkemykseni mukaan tutkittu pitkälti näiden ilmiöiden 

osana ja spesifisti aiheeseen liittyvää tutkimusta on alettu tuottaa Suomessa vasta 2000-

luvun puolella. Osaltaan ilmiötä saattaa selittää se, että edellä mainituista lähes kaikkia 

tutkimuskohteita ovat leimanneet yhteiskunnalliset tabut: ilmiöiden tutkimista on 

tietoisesti vältelty, sillä ei ole haluttu repiä auki asianomaisten haavoja tai järkyttää 

yhteiskunnallista rauhaa.27  

 

Sotahistorioitsija FT Jussi Jalosen vuonna 2015 julkaistu Vapaaehtoiset – viisi tarinaa 

vieraisiin sotiin osallistuneista suomalaisista28 on laajin suomalaista värväytymisilmiötä 

 
26 Saarinen 2014, 50.  
27 kts. esim. Häkkinen & Salasuo (toim.), 2015. 
28 Jalonen 2015. 
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kuvaava yleisesitys. Teoksessa Jalonen kuvaa ilmiön kehitystä 1820-luvulta 1930-luvun 

loppuun. Tarkastelun kohteena olevat konfliktit ovat Balkanin sotaretki 1829, Tanskan-

Saksan sota 1864, Buurisota 1899–1902, Neuvosto-Venäjän sota 1920 sekä Abessinian 

sota 1936. Tutkimus on rakennettu elämänkerrallisen tutkimusmetodin kautta, sillä 

jokaista konfliktia tarkastellaan tietyn keskushenkilön kokemusten näkökulmasta käsin. 

Aineistolähteinä tutkimuksessa on käytetty aikalaisaineistoja (sanomalehdet) sekä 

arkistolähteitä, kuten muistelmia sekä päiväkirjoja. Aikarajauksen vuoksi värväytyminen 

ilmiönä nivoutuu Jalosen teoksessa vahvasti yhteen Suomen itsenäistymiskehityksen 

sekä nationalististen aatteiden kanssa. Kuten Jalonen tuo ilmi värväytymisen taustalla 

vaikuttavat monin paikoin henkilökohtaiset syyt, kuten seikkailunhalu ja 

uramahdollisuudet, jotka sekoittuvat poliittisiin tarkoitusperiin.29 Jalosen esitystä voidaan 

pitää uskottavana, sillä vastaavia löydöksiä esittävät lähes kaikki lukemani tutkimukset 

värväytymisilmiöön, vapaaehtoisiin ja vierastaistelijoihin liittyen. 

 

Kansainvälisiä yleisesityksiä värväytymisilmiöstä edustaa David Maletin vuonna 2013 

julkaistu teos Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts.30 Kuten teoksen 

nimi tuo ilmi, Malet keskittyy teoksessaan tutkimaan nimenomaisesti värväytymisilmiön 

monikansallista luonnetta sekä värväytyjien monikansallisia identiteettejä. Merkittävänä 

erona Jalosen ja Maletin välillä voidaan pitää tutkimuksen perspektiiviä: Jalonen 

keskittyy nimenomaisesti suomalaisiin ja heidän toimiinsa. Malet puolestaan luo 

laajempaa ja kansainväinvälisempää katsausta ilmiöön ja sen historiaan, sitomatta sitä 

mihinkään yksittäiseen kansaan. Tutkimuksessaan Malet määrittelee 

vierastaisteluilmiöksi kutsutun ilmiön, sekä kuvailee sen historiallisia juuria ja niitä 

sosiaalisia vaikuttimia, jotka ruokkivat ilmiön esiintyvyyttä. Tarkastelun kohteeksi Malet 

on valinnut Texasin vallankumouksen (1835–1836), Espanjan sisällissodan (1936–1939), 

Israelin vapaussodan (1947–1949) sekä Afganistanin sodan (1978–1992) ja tämän 

jälkeisen ajan.  

 

2.2.2 Espanjan sisällissota & vapaaehtoiset 
 

Suomessa on viime vuosina julkaistu useampi suomalaisten osuutta Espanjan 

sisällissotaan kartoittanut tutkimus. Jyrki Juuselan vuonna 2003 julkaistu teos 

 
29 Jalonen 2015, 7.  
30 Malet 2013. 
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Suomalaiset Espanjan sisällissodassa 1936–193931 on kattava esitys Espanjaan sotimaan 

lähteneistä suomalaisista. Juuselan lähestymistapa on samankaltainen, kuin Jalosen 

teoksessa. Molemmat tuovat esiin lähtijöiden henkilökohtaisia motiiveja sekä aatteita, 

peilaten näitä yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin. Siinä missä Jalonen lähestyy 

aihetta viiden henkilön elämäntarinoiden kautta, on Juuselan lähestymistapa 

yleisluontoisempi ja käyttää henkilöitä lähinnä suuren kertomuksen osallistujina. Jalosen 

teoksen konteksti on vahvasti sidoksissa Suomen itsenäistymiseen ja aatteelliseen 

kehitykseen. Juuselan tutkimus jatkaa saman tematiikan ympärillä, keskittyen vahvasti 

lähtijöiden tapaan osallistua kommunismiin aatteena. Juuselan tausta toimittajana näkyy 

teoksessa, sillä aineistolähteinä on hyödynnetty arkistolähteiden lisäksi runsaasti sanoma- 

ja aikakauslehtiä. Tätä voidaan pitää luontevana lähestymistapana, sillä median rooli 

yleisen mielipiteen muovaajana sekä julkituojana on merkittävä. 

 

Teoksessa Kun aseet puhuvat – poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällissodissa 

Jukka Kekkonen pohtii Espanjan sisällissodan poliittista luonnetta ja sisällissotaan 

liittyviä oikeudellisia ongelmia. Teoksessa Kekkonen kartoittaa Suomen ja Espanjan 

sisällissodan syitä sekä sitä, miten yhteiskunnallinen järjestelmä maissa romuttui. 

Kekkosen mukaan molempien maiden kohdalla poliittinen väkivalta jatkoi 

laajentumistaan puhdistuksiksi asti, tehden sodista ennennäkemättömän verisiä ja 

väkivallasta laajamittaista. Erityisen merkittävänä Kekkonen pitää sodan laajoja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia: kärsimykset ulottuivat myös siviiliväestöön ja sodan 

päätyttyä väkivalta jatkui, sillä hävinneelle osapuolelle haluttiin antaa ankara opetus.32  

Kekkosen teoksen merkittävin huomio on, etteivät sodat ikinä tapahdu 

yhteiskunnallisessa tyhjiössä, vaan niillä on aina väistämättä pitkäaikaisia 

seurannaisvaikutuksia. Espanjan sisällissodan runsasta suomalaisperäistä 

osallistujamäärää saattaa selittää tämän valossa Suomen hajanainen sisäpoliittinen 

tilanne, sekä vuoden 1918 sisällissodan perintö ja halu korjata tällöin koettuja vääryyksiä. 

 

2.2.3 Vierastaisteluilmiö 
 

2010-luvun vierastaistelua on tutkittu sekä Suomessa että muualla läntisessä maailmassa 

pääsääntöisesti terrorismin ja globaalin jihadismin näkökulmasta. Norjalainen Thomas 

 
31 Juusela 2003.  
32 Kekkonen 2016. 
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Hegghammer on kansainvälisesti tunnetuimpia jihadismitutkijoita. Hän on muun muassa 

kartoittanut islamiin linkittyvän vierastaisteluilmiön syntyä33 sekä syitä siihen, miksi osa 

ideologian omaksuneista on päätynyt lähtemään Syyriaan ja osa tehnyt valinnan jatkaa 

taistelua kansallisesti omassa kotimaassaan.34 Hegghammerin löydöksiä on siteerattu 

runsaasti etenkin vierastaisteluilmiön noustessa julkiseen tietoisuuteen 2010-luvun 

alussa. Tällöin myös vierastaistelijoiksi värväytyminen eli kultakauttaan. Hegghammerin 

tutkimusten keräämää julkista näkyvyyttä selittää se, että tutkimukset keskittyvät 

pääsääntöisesti kartoittamaan ilmiön syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ja lähtijöiden 

motiiveja. Nyt käsillä oleviin kysymyksiin siitä, millaisia vaikutuksia ilmiöllä tulee 

Euroopassa olemaan, Hegghammer on ottanut rajatummin kantaa.35 Lähteneiden ja 

palanneiden vierastaistelijoiden suhdetta Eurooppaan ovat tutkineet myös lukuisat muut 

kansainväliset tutkijat, kuten Lasse Lindekilde, Preben Bertelsen ja Michael Stohl36. 

Vastaavia Eurooppaan keskittyviä tutkimuksia ovat kirjoittaneet myös muun muassa 

Lorenzo Vidino37 ja Arsla Jawaid38. Kansallista tutkimusta vierastaistelusta ja sen 

vaikutuksista on tehty myös runsaasti. Esimerkiksi Edwin Bakker ja Roel de Bont39 ovat 

tutkineet Belgiasta ja Saksasta lähteneitä vierastaistelijoita, sekä näiden motiiveja ja 

yhteiskunnallista vaikutusta. 

 
Politisoitunutta islamia sekä terrorismia ilmiönä laajemmin sivuavaa suomalaista 

tutkimusta edustavat esimerkiksi Leena Malkin ja Jukka Paastelan toimittama vuonna 

2007 julkaistu terrorismia ilmiönä kuvaava teos Terrorismin monet kasvot40. Teos 

selventää muun muassa terrorismin määritelmää ja historiaa, sekä ilmiön alueellista 

kehittymistä toisen maailmansodan jälkeen. Teoksessa tuodaan myös ilmi Suomen 

suhdetta terrorismiin ja sen tutkimukseen. Malkin tuore, vuonna 2020 julkaistu tutkimus 

Mitä tiedämme terrorismista41 käsittelee terrorismin historiaa, nykytilaa ja sisältää 

arvioita ilmiöön liittyvästä tulevaisuuden kehityksestä. Kirjassa käsitellään myös Syyriaa 

ja vierastaisteluilmiötä. Molemmissa teoksissa keskeinen fokus on kuitenkin 

terrorismissa, eli karkeasti määriteltynä niissä teoissa, joita radikaalin ideologian 

 
33 Hegghammer 2010. 
34 Hegghammer 2013. 
35 Hegghammer 2016. 
36 Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016. 
37 Vidino 2014. 
38 Jawaid 2017. 
39 Bakker & Bont 2016. 
40 Malkki & Paastela 2003. 
41 Malkki 2020. 
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omaksuneet henkilöt saattavat pyrkiä toteuttamaan ideologiaansa edistääkseen. Teokset 

kartoittavat radikalisoitumisprosessin historiaa, eli tässä mielessä tarjoavat selityksiä 

myös vierastaisteluilmiön synnylle. Huomion arvoista kuitenkin on, ettei vanhempi 

vuonna 2007 julkaistu teos käsittele vierastaistelijoita, eikä viittaa Espanjaan 

matkanneisiin suomalaisiin terrorismin historiaa Suomessa 1920–1930-luvulla 

käsitelleissä osioissa.42 

 

Suomessa valtaosa puhtaasti vierastaisteluun liittyvästä tutkimuksesta on 

viranomaistahojen, kuten sisäministeriön tai Maanpuolustuskorkeakoulun, tuottamaa. 

Marko Juntusen, Karin Creutz- Sundblomin sekä Juha Saarisen selvitys Suomesta Syyrian 

ja Irakin konfliktikentälle suuntautuva liikkuvuus43 antaa viitteitä identifioitumisen ja 

värväytymisen välisestä linkittymisestä. Esityksessä kuvataan miksi ja miten Syyrian ja 

Irakin konfliktikenttien ja siellä toimivien aseellisten järjestöjen, erityisesti Isisin, on 

onnistunut houkutella toimintansa piiriin suomalaislähtöisiä musliminuoria. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu haastattelemalla konfliktialueelle 

suuntautuvaan liikkuvuuteen kytköksissä olevia henkilöitä. Musliminuorten vaikeudet 

identifioitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa, sekä toisaalta muslimiyhteisön sisäinen 

hajanaisuus ovat keskeisiä tutkimuskohteita ja selittävät tutkijoiden mukaan myös 

vierastaisteluilmiön laajaa puhuttelevuutta.  

 
2.2.4 Turvallistamisen tutkimus 
 

Tutkimuksen keskeisenä viitekehyksenä käytetään Buzanin, Waeverin ja de Wilden 

vuonna 1998 julkaistua teosta Security – A New Framework For Analysis44. Teoksessa 

esitellään turvallistamisen (securitization) käsite. Teoksen mukaan turvallistamisella 

tarkoitetaan prosessia, jossa valitusta asiasta muodostetaan erilaisia kielellisesti 

rakennettuja diskursseja hyödyntäen uhkaavuutensa vuoksi välittömiä ja poikkeuksellisia 

toimenpiteitä vaativa. Turvallistamiskeskustelua käydään usein valtiollisella tasolla ja 

valtiot ovat usein keskeisiä toimijoita keskustelun edistämisessä. Tämä ei kuitenkaan ole 

välttämätöntä, sillä turvallistamisen katsotaan tapahtuvan vasta, kun laajempi yleisö 

 
42 Malkki & Paastela 2003, 353–358. 
43 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016. 
44 Buzan, Waever & de Wilde 1998. 
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katsoo uhan olevan todellinen ja legitimoi sen rajoittamiseksi tehtävät poikkeukselliset 

toimenpiteet.45  

 

Buzanin, Waeverin ja de Wilden teoria on julkaisunsa jälkeen kerännyt laajaa suosiota ja 

vakiinnuttanut asemansa turvallisuustutkimuksen piirissä. Teoriaa on myös kritisoitu: 

Vuonna 2019 Alison Hollowell ja Melanie Richter-Montpetit julkaisivat artikkelin, jossa 

turvallistamisen teoriaa syytettiin rasistiseksi ja eurosentrisiin näkökulmiin 

pohjautuvaksi, sillä se normalisoi läntisten toimijoiden ylläpitämiä valtarakenteita ja 

sortaa näiden ulkopuolisia tahoja.46 Rasistisia syytöksiä sisältäneen artikkelin 

julkaisemisen jälkeen teorian kehitellyt Ole Waever on joutunut laajan kritiikin kohteeksi, 

mutta katsoo itse rasistiväitösten olevan perättömiä ja heikolta näytölliseltä pohjalta 

todeksi väitettyjä.47  

 

Käyty keskustelu turvallistamisen perusluonteesta kuvastaa hyvin 

turvallisuustutkimuksen sekä toisaalta turvallistamispuheen keskeisiä haasteita. Kuten 

turvallisuutta ilmiönä tutkineet Jarmo Limnell ja Jari Rantapelkonen kuvaavat: 

Turvallisuus on tulkinnallinen ja moninainen ilmiö, joka perustuu subjektiiviseen 

kokemukseen. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa määrittää turvallisuutta, vaan suuri 

joukko erilaisia turvallisuuskäsityksiä,48 joista käydään keskustelua useilla erilaisilla 

areenoilla samanaikaisesti.49 Turvallisuutta, kuten värväytymiseen linkittyviä 

teemojakin, on mahdotonta tutkia täysin objektiivisesti tai omasta laajemmasta 

yhteiskunnallissosiaalisesta kontekstista eroteltuna, sillä turvallisuuden ja yhteiskunnan 

välinen suhde on monessa mielessä vastavuoroinen. Sekä tutkimuksen kohteena olevat 

ilmiöt (tässä tapauksessa vapaaehtoiset, värväytyneet ja vierastaistelijat) että näiden 

tutkimuksessa hyödynnetyt teoriat (turvallistaminen) herättävät monenlaisia tunteita ja 

tulkintoja korostaen ilmiöihin linkittyvää moniulotteisuutta. Tämä osoittaa, että 

tutkimuskohteista ja tutkimuksen tavoista tulee myös tulevaisuudessa käydä keskustelua. 

 

 

 
45 Buzan, Waever & de Wilde 1998, 24-25. 
46 Hollowell & Richter-Montpetit 2019. 
47 kts. esim. Rasmussen 15.5.2020. 
48 Limnell & Rantapelkonen 2017, 24. 
49 mt., 21. 
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2.3 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineisto on koottu julkisia ja avoimia virallisläheitä, arkistoaineistoja, 

muistelmia sekä media-aineistoja hyödyntäen. Tutkimusaineiston yleistä validiteettia 

pohdittaessa on tärkeää havainnoida, että aineisto kattaa vain pienen osan niistä 

henkilöistä ja näkemyksistä, joita värväytymisilmiö ja ideologiat ovat koskettaneet. 

Värväytymistoimintaan osallistuneisiin tai heihin kytköksissä oleviin henkilöihin ei olla 

oltu yhteydessä. Aineisto tai sen pohjalta tehty analyysi eivät näin ollen anna täysin 

kattavaa kuvaa lähtijöiden tilanteesta, motiiveista tai päätöksiin vaikuttaneista 

yhteiskunnallisista olosuhteista. Aineistossa tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet 

esimerkiksi sellaiset henkilöt, joiden värväytymisprosessi on katkennut (eivät ole 

esimerkiksi päässet alueelle).  
 

2.3.1 Media-aineisto  

 
Espanjan sisällissotaa koskeva aineisto on koottu Helsingin Sanomissa (HS) sekä 

Sosialistissa julkaistuista uutisista aikaväliltä 17.07.1936 – 31.12.1939. Käytetyt aineistot 

on julkaistu Kansalliskirjaston digitaaliset aineisot -verkkopalvelussa sähköisessä 

muodossa.50 Aineistokeruu on toteutettu kahta sanomalehteä hyödyntäen, sillä Suomen 

sanomalehdistö on ollut yhteiskunnallisten olosuhteiden mukaisesti aatteellisesti 

kahtiajakautunut. Sanomalehdistä Helsingin Sanomat edustaa oikeistolaista, Suomen 

silloisen hallituksen näkemyksiä vastaavaa ideologiaa. Sosialisti edustaa nimensä 

mukaisesti vasemmistolaista ideologiaa. Aineisto itsessään ei anna absoluuttista kuvaa 

Suomen sanomalehdistössä esiintyneestä kahtiajakoisuudesta tai kaikista mielipiteistä, 

joita lehdistössä on esitetty. Aineiston avulla on pyritty ensisijaisesti kuvaamaan 

eroavaisuuksia oikeistolaisissa sekä vasemmistolaisissa uhkakuvissa sekä vapaaehtoisiin 

liittyvässä uutisoinnissa. Aineistokeruun aikana on kiinnitetty erityistä huomiota 

ideologiseen kahtiajakoon, sodan uutisoinnissa esiintyviin uhkakuviin sekä suomalaisia 

vapaaehtoisia koskeviin uutisiin. 1930-luvun uutisten kohdalla viittaukset ja 

lähdeluettelointi on tehty sanomalehden mukaan, sillä kirjoittajat eivät ole tiedossa. 

 

Syyrian vapaaehtoisia koskeva media-aineisto on koottu pääsääntöisesti Yleisradion 

(Yle) sekä kaupallisen median tuottamia uutisia hyödyntäen. Media-aineiston keruu on 

 
50 Kansalliskirjasto – Digitaaliset aineistot, 2021. 
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toteutettu täten, sillä Yle on Suomen valtion omistama, liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonalalla toimiva mediataho, jonka toimintaa rahoitetaan verovaroin. Tämän 

seurauksena media ei ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta.51 Ylen toimintaa 

säätelee Laki Yleisradio Oy:stä, minkä mukaisesti Ylen tulee toiminnallaan edistää 

sananvapautta, journalismin korkeatasoisuutta sekä median monimuotoisuutta.52 Edellä 

mainituista syistä johtuen katson, että Ylen uutisoinnin tulisi tuoda ilmi verrattain 

neutraalisti näkemyksiä koskien vierastaisteluilmiötä. Ylen aineistot on koottu Ylen 

verkkosivuilla heinäkuun 2014 ja helmikuun 2021 välissä julkaistuista uutisista.  

  

Kaupallisen median osuutta aineistossa edustavat Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat. 

Kyseiset sanomatalot on otettu osaksi tutkimusaineistoa, jotta on voitu tarkastella, 

millainen merkitys ulkopuolisella rahoituksella on uutisten luonteeseen (kuvaavatko ne 

esimerkiksi ilmiötä räikeimmin sanakääntein tai kuvituksin, kuin valtiorahoitteiset 

uutiset). Kyseiset sanomalehdet ovat riippuvaisia lukijamääristä sekä mainostuloista, 

mikä itsessään saattaa kannustaa huomiohakuisempaan uutisointiin.53 Ylen sekä 

kaupallisen median tuottamiin uutisiin viitataan aineistossa uutisen kirjoittaneen 

toimittajan nimillä. Aineisto on listattu lähteissä painettujen lähteiden ja 

sanomalehtilähteiden alle, jotta lähdeviittaukset säilyisivät yhtenäisinä 1930-luvun 

Helsingin Sanomia ja Sosialistia koskien. Käytettyjä hakusanoja ovat olleet: al-Holin 

Leiri, terrorismi, kalifaatti, Syyria, Isis, vierastaistelija ja jihadisti. 

 

2.3.2 Virallislähteet 
 

Virallislähteiden eli hallituksen esitysten ja toimenpideohjelmien, sekä näihin liittyvien 

poliittisten mietintöjen ja viranomaislausuntojen avulla olen pyrkinyt hahmottamaan, 

miten värväytymisilmiötä on turvallistettu ja millaisiin uhkakuviin yhteiskunta on 

pyrkinyt kriisien kohdalla vastaamaan. Espanjan sisällissotaa ja vapaaehtoisia koskeva 

virallisaineisto on koostettu Eduskunnan hakupalvelun avoimen datan digitoituja 

valtiopäiväasiakirjoja 1907–2000 koskevan haun avulla.54 Syyrian vapaaehtoisia koskeva 

 
51 Yle – Yle pähkinänkuoressa 28.11.2014. 
52 Yle – Mitä julkinen palvelu tarkoittaa? 05.01.2015. 
53 Laine 2021, 166. 
54 Eduskunta – Haku: Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat, 2021. 



 

 17 

aineisto on koottu pääsääntöisesti hyödyntäen Sisäministeriön julkaisemia Väkivaltaisen 

radikalisoitumisen ja ekstremismin tilannekatsauksia vuosilta 2013–2020.55 

 
2.3.3 Muistelmat   
 

Useat kansainvälisiin konflikteihin osallistuneista suomalaisista ovat julkaisseet 

kokemuksistaan muistelmia. Muistelmien aikana henkilöt tuovat ilmi kokemuksiaan, 

omia näkemyksiään konfliktien luonteesta sekä tapahtumista (esimerkiksi Espanjassa 

taistelleen Paavo Pajusen puolison Jenni Pajusen teos Espanja, sinä nuoruutemme56 ja 

Espanjassa taistelleen Tauno Leo Fabritiuksen Tasavaltalaisena Espanjan 

sisällissodassa57). Usein muistelmat myös kuvaavat, miten henkilö on päätynyt osaksi 

toimintaa ja millaisia muistoja toiminta hänessä herättää.  

 
Muistelmateoksia aineistona käytettäessä aineiston luotettavuuteen liittyy 

ongelmallisuuksia. Historiallisesti kaukaisiin tapahtumiin, kuten Espanjan sisällissotaan, 

sijoittuvat muistelmat on pääsääntöisesti kirjoitettu useita kymmeniä vuosia varsinaisten 

tapahtumien jälkeen. Tämä on väistämättä vaikuttanut siihen, miten henkilöt tapahtumia 

muistavat, tulkitsevat ja haluavat teoksissa kuvailla. Muistelmiin liittyy muistin 

tulkinnallisuuden lisäksi myös juridisen vastuun ulottuvuus, mikä saattaa kannustaa 

muuntelemaan totuutta. Näiden lisäksi on muistettava, että muistelmat itsessään ovat 

kaupallisia tuotteita, joiden toivotaan myyvän. Muistelmat ovatkin valmiiksi filtteröityjä 

aineistoja, eikä niitä voida tässä mielessä pitää alkuperäisaineistojen veroisina lähteinä. 

 

2.3.4 Arkistolähteet  
 

Tutkimuksen Espanjaa koskevassa aineistossa on hyödynnetty myös valikoituja 

arkistolähteitä. Kansallisarkiston Etsivän keskusrikospoliisin (Valpon) arkistosta58 

löytyvien kuulustelupöytäkirjojen avulla on pyritty hahmottamaan viranomaisten toimia 

Espanjan vapaaehtoisia koskien näiden palattua Suomeen. Kuulusteluaineisto on koottu 

henkilöidysti, minkä vuoksi jokainen haku on tehtävä henkilön nimellä. Löydettävyyden 

lisäksi myös saatavissa olevan aineiston laatu vaihtelee.  Joistakin Espanjaan 

matkanneista henkilöistä löytyy useita satoja sivuja arkistomateriaaleja pidemmältä 

 
55 Valtioneuvoston kanslia, sisäministeriön julkaisut. 
56 Pajunen, 1976. 
57 Fabritius 1986. 
58 Kansallisarkisto, Helsinki 
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ajanjaksolta, kun taas osasta Espanjan sisällissotaan osallistuneista ei mitään. Tämän 

vuoksi aineistoa on hyödynnetty rajallisesti, lähinnä paluuta seuranneiden 

viranomaiskuulustelujen kuulustelupohjaa hyödyntäen. 

 

Espanjan tasavaltalaisia koskien tutkimusta tehdessä on hyödynnetty Työväenarkistosta 

löytyneitä dokumentteja, muistitietoaineistoja ja lehtileikkeleitä59. Näiden kautta on 

pyritty luomaan yleistä ymmärrystä Espanjaan tasavaltalaisten puolelle matkanneiden 

henkilöiden kokemuksista Suomessa. Erityisesti aineistoa on hyödynnetty pohdittaessa 

Espanjasta palanneiden henkilöiden olosuhteita ja heille tarjottuja avustustoimia. 

 

3 Turvallistaminen  
 
3.1 Turvallisuus ja uhkakuvat 
 
Turvallisuus on monitahoinen ja vaikeasti määriteltävä ilmiö. Turvallisuudessa 

yhdistyvät tunne, todellisuus, kulttuuri ja sietokyky.60  Yhteiskunnassa vallitsevat 

sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset normit sekä arvot ohjaavat näkemyksiä siitä, mitä 

pidetään uhkaavana, miksi ja miten uhkiin pyritään vastaamaan.61 Fyysisten tekijöiden 

lisäksi turvallisuus sisältää aina tunnetta ja mielikuvia, mikä tekee sen kokemuksesta 

hyvin henkilökohtaisen ja subjektiivisen. Turvallisuuden mittaamisen ja tutkimisen 

kannalta haastavaa on, että todellisuus ja kokemus eivät välttämättä vastaa toisiaan.62 

Turvallisuus, kuten muutkin yhteiskunnalliset ilmiöt, on jatkuvassa muutoksessa. 

Vallitsevat käsitykset turvallisuudesta ovat aina oman aikansa tuotteita, mutta etsittäessä 

ratkaisuja käsillä oleviin uhkakuviin historialla sekä aikaisemmilla kokemuksilla ja 

toimintamalleilla on merkittävä vaikutus siihen, miten uhkiin reagoidaan ja vastataan.63 

Pohdittaessa värväytymisilmiöön liittyvää turvallistamiskeskustelua onkin tässä mielessä 

luontevaa tehdä vertailuja Espanjan sisällissodan ja Syyrian konfliktin välillä. Huolimatta 

siitä, että värväytyminen on tapahtunut keskenään eriävissä yhteiskunnallisissa 

olosuhteissa ja historiallisesti eri aikana, yhdistää molempia tapauksia se, että molempien 

konfliktien värväytymisryhmien on koettu uhkaavan yhteiskunnallista turvallisuutta ja 

 
59 Työväen arkisto, Espanjan sisällissota 1926–1939 & 1984 & 1991. 
60 Limnell & Rantapelkonen 2017, 28. 
61 Wuthnow 2010, 13. 
62 Limnell & Rantapelkonen 2017, 29. 
63 Wuthnow 2010, 1 & 5. 
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vakautta. Tämän seurauksena valtio on katsonut olevansa velvollinen puuttumaan 

tilanteeseen rajoittamalla värväystoimintaan liittyviä negatiivisia vaikutuksia. 

Viranomaisten esittämien linjausten lisäksi värväytyneistä, sekä kriiseistä niiden 

ympärillä, on käyty runsaasti keskustelua suomalaisessa mediassa, mikä on osaltaan 

muovannut käsityksiä kriiseihin liittyvistä uhkakuvista. 

 

Pelon kulttuurista luonnetta sekä pelon herättämiä yhteiskunnallisia tuntemuksia tutkinut 

sosiologi Robert Wuthnow on esittänyt hallittavuuden kokemuksen olevan keskeinen 

aspekti siinä, miten yhteiskunnat ja yksilöt kykenevät uhkaavista tilanteista selviämään.64 

Wuthnown mukaan suurilla organisaatioilla on keskeinen rooli siinä, miten hallittaviksi 

yhteiskunnat kokevat uhkaavat tilanteet. Uhkaavien tilanteiden aikana vastauksia 

pyritään löytämään yhteiskunnallisten auktoriteettien, kuten viranomaisten tai median 

edustajien, kautta. Heidän toivotaan tarjoavan ratkaisuja sekä ohjeita siihen, miten 

pelkoon ja uhkaavaan tilanteeseen tulisi reagoida. Tämä korostaa oikea-aikaisen ja 

luotettavan viestinnän merkitystä kriisin sattuessa. Mikäli viestintä ei ole hallittua ja 

faktoihin perustuvaa, saattaa kriisi pahimmassa tapauksessa pahentua ja kriisin hallinta 

vaikeutua virheellisen tiedon levitessä.65 Esimerkkinä median haitallisesta vaikutuksesta 

ja taitamattoman viestinnän vaarallisuudesta voidaan pitää Suomessa 1930-luvulla 

vallinnutta yhteiskunnallista uskomusta kommunismin uhkaavuudesta. Huolimatta siitä, 

että kommunismi oli todellisuudessa aatteena menettänyt poliittisen vaikutusvaltansa 

eivätkä kommunistisen aatteen omanneet henkilöt omanneet todellista kykyä uhata 

yhteiskuntaa laajamittaisesti, ylläpiti media käsitystä kommunistien yhteiskunnalle 

muodostamasta uhasta. Tämä lisäsi yhteiskunnallista jännittyneisyyttä Suomen sisällä, 

minkä voi osaltaan katsoa kannustaneen viranomaisia ryhtymään tarpeettoman 

suurieleisiin ja kovakouraisiin toimenpiteisiin kommunismin kitkemiseksi.66 

 

3.1.1 Valta, identiteetit ja ryhmäjäsenyydet  
 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan yksilöt rakentavat käsitystä itsestään ja omasta 

identiteetistään erilaisten ryhmäjäsenyyksien kautta. Sosiaaliset ryhmät muovaavat 

jäsentensä näkemyksiä ja käytänteitä sekä tarjoavat yksilöille rooleja, joiden mukaan he 

 
64 Wuthnow 2010, 1 & 3. 
65 mt., 13. 
66 kts. esim. Lackman 2009, 214 tai Pajunen 1976, 15. 



 

 20 

toimivat osana yhteiskuntaa. Ryhmän jäsenyys vaikuttaa siihen, millaisissa paikoissa 

ihmiset oleilevat, millaista kieltä he puhuvat ja millaisia arvoja jäsenet jakavat. 

Jäsenyydet ovat ajallisesti kestoltaan eriäviä: toiset jatkuvat sukupolvien yli, toisten 

kestäessä vain lyhyitä hetkiä. Myös ryhmittymien koot vaihtelevat kahdesta jäsenestä 

laajempiin yhteisöihin, kuten kansakuntiin, poliittisten vakaumusten muodostamiin 

yhteisöihin ja uskonnollisiin ryhmittymiin. Yksi ihminen voi olla samanaikaisesti useiden 

erilaisten ryhmittymien jäsen, ja yksilön sitoutumisen taso ryhmiin nähden voi vaihdella. 

Oleellista on, että ryhmän jäsenet identifioivat itsensä saman koodiston kautta.67 

 

Ryhmäjäsenyyksien avulla yksilöt peilaavat suhdettaan ympäröivään yhteiskuntaan, sillä 

ryhmien jäsenyys toimii keskeisenä tekijänä yksilöiden identiteetin muovautumiselle. 

Ryhmäjäsenyydet auttavat yksilöitä hahmottamaan keitä he ovat, millaisia ihmisiä he 

ovat ja mikä on heidän suhteensa muiden ryhmien jäseniin. Itsensä identifioiminen 

ryhmäjäsenyyksiä peilaamalla on psykologisesti tärkeä osa ihmisen minuutta, sillä se 

auttaa yksilöä hahmottamaan suhdetta omaan kokemusmaailmaansa. Tämän vertailun 

kautta yksilöt muodostavat käsityksen ryhmän sisäisestä (sisäryhmä) ja oman ryhmän 

ulkopuolisesta (ulkoryhmä) toimijuudesta. Yksilöt ovat taipuvaisia suosimaan oman 

ryhmänsä etuja muiden ryhmien yli, sillä kokevat oman ryhmänsä itselleen 

merkityksellisemmäksi ja paremmaksi muihin ryhmiin nähden.68  

 

Kansallisvaltioiden toimiessa kansainvälisen kentän keskeisinä toimijoina kansalaisten 

odotetaan sitoutuvan omaan valtioonsa ja taistelevansa oman valtionsa puolesta.69 

Yksilöiden poliittinen solidaarisuus ei kuitenkaan aina ole sidottu kansallisiin poliittisiin 

rajoihin, sillä solidaarisuus on riippuvaista laajemmasta yhteenkuuluvuuden tunteesta.70 

Voidakseen sitoutua hallitsevan tahon suojeltavaksi, yksilön täytyy kokea olevansa osa 

yhteisöä, joka vallankäytön legitimiteetin oikeuttaa. Mikäli yksilöt kokevat jäävänsä 

tämän yhteisön ulkopuoliseksi, alkavat he etsiä suojelua sekä samaistuttavuutta tarjoavaa 

yhteisöä rinnakkaisista yhteisöistä.  

 

 
67 Abrams & Hogg 1998, 2,7. 
68 mt., 7. 
69 Malet 2013, 15. 
70 mt., 19. 
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Tarkastellessa Espanjan sisällissotaan sekä myöhemmin Syyrian konfliktiin osallistuneita 

värväytyneitä voidaan havaita, että molempien tapausten yhteydessä värväytyneet ovat 

samaistuneet oman kansallisen ryhmittymänsä lisäksi myös voimakkaasti 

monikansallisiin yhteisöihin. Espanjan sisällissodan kontekstissa kyse on ollut ennen 

kaikkea poliittisesta vakaumuksesta ja sen sisältämästä arvomaailmasta. Tasavaltalaisten 

puolella Espanjaan lähteneet pyrkivät osoittamaan tukensa maan tasavaltalaiselle 

hallitukselle sekä kärsiville siviileille, joiden kokemiin vääryyksiin samaistuttiin. Lähtö 

oli keino tukea omaa monikansallista sosialistien perhettä, mutta se tarjosi myös 

konkreettisen keinon oman suomalaisen sosialistisen lähipiirin suojeluun, sillä Francon 

äärioikeistolaisten joukkojen katsottiin uhkaavan Espanjan lisäksi myös laajemmin 

Eurooppaa ja tätä kautta myös Suomen turvallisuutta. Vastaavasti Francon puolella 

taistelleet ovat kokeneet tärkeäksi suojella äärioikeistolaista ajatusmaailmaansa, jota 

sosialismi ja sen mahdollinen levittäytyminen ovat uhanneet. Lähteminen on koettu 

tarpeelliseksi, sillä Espanjan sisäisten tapahtumien on katsottu vääjäämättä heijastuvan 

myös Suomeen ja maan sisäisiin poliittisiin kehityskulkuihin.71 

 

Kuten Espanjan kohdalla, myös Syyriaan lähteneitä on yhdistänyt kokemus omaa 

kansallista viiteryhmää suuremman yhteisön osaksi identifioitumisesta (diasporat). 

Syyrian kontekstissa lähdön syiden voi katsoa linkittyvän laajemmin muslimien (etenkin 

nuorten) uskonnollista identifioitumista koskeviin kysymyksiin. Läntisessä Euroopassa 

ja Suomessa elää nykyisin merkittävän kokoinen siirtolaisväestö, sekä islamiin 

kääntyneiden henkilöiden yhteisö. Suomessa muslimiväestö koostuu noin 60 000 

henkilöstä, jotka ovat peräisin kielellisesti, etnisesti, kulttuurisesti sekä 

uskontotraditioiltaan eriävistä lähtökohdista. Uskoa harjoittavat ovat saapuneet Suomeen 

eri aikoina ja erilaisin lähtökohdin, ja heidän yhteiskunnalliset asemansa vaihtelevat. 

Islamiin kääntyneitä etniseltä taustaltaan suomalaisia on maassa tällä hetkellä noin 

2000.72  

 

Islamilaisten järjestöjen, perinteiden sekä keskustelua ohjaavien uskonnollisten 

auktoriteettien määrä Suomessa ja laajemmin läntisessä maailmassa on runsaslukuinen. 

Islamilaisella keskustelulla ei ole yhtä ainutta keskusta, vaan keskustelua käydään 

 
71 kts. esim. Pajunen 1976, 12 tai Sosiaalidemokraatti 30.07.1939. Työväenarkisto. 
72 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 15.  
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lukuisilla keskenään eriäviä näkökulmia omaavilla areenoilla.73 Monikansallisen 

yhteisöllisyyden ja diasporien yleistyessä yhä useampi yksilö kokee yhteenkuuluvuutta 

omaa kansallisvaltiotaan suurempien yhteisöjen jäsenenä. Perinteisesti monikansalliset 

identiteetit ovat linkittyneet nimenomaan etnisiin suhteisiin, mutta viimeisten 

vuosikymmenten aikana identiteettien pohja on laajentunut ja idealisoitunut ulottuen 

esimerkiksi uskonnollisiin (muslimien diaspora), kansainvälisiin (Pan-arabilaisuus) sekä 

normatiivisiin kansalaisyhteiskunnan (maailmankansalaisuus ennen nationalismia) 

muotoihin. Poliittiset identiteetit ovat näin laajempia, kuin aikaisemmin on uskottu. 

Kuviteltujen yhteisöjen pohja voi rakentua myös odotettua moninaisemmalle pohjalle.74 

Monille Syyriaan lähteneille kysymys on ennen kaikkea oikeudesta elää oikeaoppista ja 

puhdasta muslimien elämää, jossa ulkopuoliset (ja usein vihamieliseksi koetut) tahot eivät 

rajoita uskon harjoittamista. Lisäksi kyse on oman uskonnollisen yhteisön hyvinvoinnin 

sekä tulevaisuuden turvaamisesta.75 

 

3.1.2 Turvallistamiskeskustelun subjektit ja objektit  
 

Turvallisuus käsitteenä kietoutuu voimakkaasti yhteen vallan käsitteen kanssa. 

Turvallisuuden ollessa tuotettua on kysymys aina lopulta siitä, kuka turvallisuutta tuottaa 

ja ketkä ovat toiminnan kohteena ja millä ehdoin.  Perinteisessä turvallisuustutkimuksessa 

suvereenit valtiot ovat keskeisiä turvallisuuspoliittisia toimijoita ja yksilöt sekä kansat 

voimankäytön kohteita.76 Perinteinen turvallisuustutkimus keskittyy pohtimaan 

turvallisuutta valtio- ja armeijakeskeisen näkökulman kautta, korostaen niin sanotun 

kovan voimapolitiikan roolia. Perinteisessä valtion ja armeijan roolia painottavassa 

näkemyksessä turvallisuus linkittyy yhteen kansakunnan ja valtion selviytymisen kanssa 

painottaen valtioiden välisen voimapolitiikan merkitystä. Tämänkaltaisessa 

turvallisuuskäsityksessä uhkakuvat ovat keskeisiä, sillä niiden avulla oikeutetaan 

tavallisista olosuhteista poikkeavat voimankäyttöoikeudet uhkiin vastaamiseksi. 

Voimapoliittisessa näkemyksessä keskiössä onkin kysymys siitä, kenelle kuuluu 

voimankäytön legitimiteetti eli oikeus käyttää valtaansa muihin.77   

 

 
73 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 16–20.  
74 Malet 2013, 22–23. 
75 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 31. 
76 Buzan, Waever & de Wilde 1998, vii. 
77 mt., 21. 
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Viime vuosikymmeninä turvallisuustutkimuksen kenttä on kuitenkin laajentunut, ja 

ylikansallisten sekä ei-valtiollisten toimijoiden rooli turvallisuuskysymyksissä on 

kasvattanut merkitystään.78 Laajentuneen turvallisuuskäsityksen myötä valtiokeskeisen 

lähestymistavan rinnalle on kohotettu myös muita toimijoita, ja pelkästään valtioon 

keskittyvää turvallisuusdoktriinia on ryhdytty kyseenalaistamaan. Nykyisin uskotaan, 

että turvallisuus voi muodostua myös ”alhaalta ylöspäin” ollen lähtöisin yksittäisistä 

ihmisistä, paikallisyhteisöistä sekä ruohonjuuritason turvallisuustarpeista. 

Yhteiskunnallisen turvallisuuden lisäksi keskiöön on noussut näin myös käsitys 

yksilöiden turvallisuudesta.79 Suomessa tämä on näkynyt vierastaistelijoita koskevassa 

julkisessa keskustelussa sekä viranomaisten toimenpiteissä. Syyrian konfliktin 

alkuaikoina suomalainen media nosti esiin lähtijöiden lähipiirin sekä paikallisyhteisön 

näkemyksiä ilmiöön liittyen.80 Vastaavasti viranomaiset pyrkivät löytämään ratkaisuja 

radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa.81  

 

Kansainvälisesti toimivat ylikansalliset organisaatiot ja näiden piirissä toimivat yksilöt 

ovat perinteiselle turvallisuustutkimukselle haaste, sillä heidän toimijuutensa rikkoo 

perinteistä valtiokeskeistä lähestymistapaa. Valtion toimiessa keskeisenä 

vallankäyttäjänä voimankäyttöä ohjaavat erilaiset kansalliset sekä kansainväliset lait ja 

normit, joiden muuttaminen on hidasta. Ylikansallisten turvallisuusuhkien yleistyessä 

haasteena on, että valtiot joutuvat ennakoimaan ja vastaamaan itseään huomattavasti 

ketterämpien toimijoiden asettamiin uhkakuviin. Valtioneuvoston vuoden 2016 ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisesti:  

 
Valtitoimijoiden rinnalle on noussut ei-valtiollisia toimijoita. Joidenkin ei-
valtiollisten toimijoiden tavoitteet ja toimintatavat ovat uhka kansainväliselle tai 
yksittäisten maiden ja niiden asukkaiden, mukaan lukien Suomen, turvallisuudelle. 
Terroristijärjestöt ja verkostot muuttavat muotoaan ja kykenevät hyödyntämään 
muita rajat ylittävän rikollisuuden muotoja, mutta myös uutta teknologiaa, muun 
muassa tietoverkkoja sekä joukkotuhoaseissa käytettäviä materiaaleja. Ne hakevat 
usein voimansa äärimmäisyysideologioista, mukaan lukien väkivaltaisista 
ääriliikkeistä. Ne kasvavat oloissa, joita leimaa syrjäytyminen, työttömyys ja 
tulevaisuuden näkymien puute, heikko tai romahtanut hallinto ja perusvapauksia ja 
ihmisoikeuksia kunnioittavan turvallisuuskoneiston puute, väkivalta ja eriarvoisuus. 

 
78 Buzan, Waever & de Wilde 1998, vii. 
79 Limnell & Rantapelkonen 2017, 23. 
80 Esim. Rigatelli & Hagert 6.8.2014, Yle uutiset; Rigatelli 16.9.2014, Yle uutiset. 
81 Radinet EXIT-ohjelma 2016–2018. 
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Syyriassa ja Irakissa syntyneen ISILin (Islamic State of Iraq and the Levant) historia 
ja toimintatavat ovat kuvaava esimerkki.82 

 

3.2 Turvallistaminen prosessina 
 
Turvallistamisella (securitization) tarkoitetaan prosessia, jossa jokin asia esitetään 

olemassa olevana uhkana, joka poikkeuksellisuutensa vuoksi tavallisesta poliittisesta 

toiminnasta poikkeavia toimenpiteitä. Turvallistamisesityksien (securitizing move) avulla 

rakennetaan kuva äkillisestä ja välittömästä uhasta, joihin vastaaminen oikeuttaa 

poikkeuksellisten toimenpiteiden sekä vallan käyttämisen. Prosessin kannalta oleellista 

on, että turvallistamisprosessissa on kaksi osapuolta turvallistaja (securitizing actor) sekä 

turvallistamispuheen vastaanottaja. Valtioiden asema on turvallistamisessa yleisesti 

keskeinen, sillä niillä on oikeus toimeenpanna erilaisia vallankäytön legitimiteettiä 

vaativia toimenpiteitä. Turvallistaminen voi kuitenkin tapahtua myös valtiollisten 

toimijoiden ulkopuolella, esimerkiksi median välityksellä. Turvallisuus käsitteenä on 

itseään reflektoiva: asioista muodostuu turvallisuusuhkia, kun niitä aletaan kohdella 

välitöntä reagointia vaativina, jo olemassa olevina uhkina. Kokemus uhkaan vastaamisen 

tarpeellisuudesta on näin ollen prosessin kannalta tärkeämpää kuin se, onko uhka 

todellisuudessa välitön vai ei. Asian esittäminen uhkana ei riitä turvallistamisen 

määritelmän täyttymiseen, sillä turvallistaminen tapahtuu vasta, kun yleisö hyväksyy 

uhan todelliseksi ja hyväksyy turvallisuuden nimissä suoritettavat toimenpiteet.83 

 

Pohdittaessa turvallistamista prosessina värväytymisilmiön näkökulmasta on tärkeä 

huomioida, että turvallistamista tapahtuu kaksisuuntaisesti. Yhteiskunnan turvallistaessa 

värväytyneitä henkilöitä myös värväytyneet henkilöt turvallistavat yhteiskunnan 

valtavirtaisia ajatuksia omissa piireissään ja luovat tämän prosessin kautta oikeutusta ja 

tarpeellisuutta omille toimilleen. Tässä yhteydessä keskitän huomioni ennen kaikkea 

Suomen valtion sekä median tapaan turvallistaa lähteneitä henkilöitä. Analysoidessa 

värväytyneiden henkilöiden motiiveja on kuitenkin tärkeä huomioida, että värväytyneet 

ovat pitäneet toimiaan tarpeellisina, sillä ovat katsoneet yhteiskunnallisten olosuhteiden 

uhkaavan omaa aatemaailmaansa ja sen säilyvyyttä. 

 

 
82 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016, 16. 
83 Buzan, Waever & de Wilde 1998, 24–25, 33 & 40. 
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3.2.1 Diskurssit, käsitteet ja metaforat turvallisuuspuheessa 
 

Diskurssit luovat objektiivista ja subjektiivista todellisuutta. Diskurssien avulla on 

mahdollista kuvata ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Kielenkäyttö on ymmärrettävissä 

tekoina, joilla on seurauksia. Täten puheenvuoroilla on erilaisia funktioita ja tulkinnat 

puheenvuoroista voivat olla hyvinkin erilaisia. Puheen merkitykset rakentuvat 

vuorovaikutusketjuissa, jotka ovat riippuvaisia sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, 

tilanteista ja olosuhteista. Siihen, miten asioita tulkitaan vaikuttavat muun muassa 

kulttuuriset konventiot eli kirjoittamattomat normit sekä sosiaalistetut käytösmallit, joita 

noudatamme sekä tietoisesti, että tiedostamattamme.84 Diskurssien lisäksi myös 

retoriikalla on keskeinen merkitys turvallistamisprosessissa. Turvallistamisprosessin 

aikana esiin nostetaan näkemyksiä toimien välttämättömyydestä yhteisön selviytymisen 

kannalta. Nopean toiminnan merkitystä pyritään korostamaan, sillä 

turvallistamisajattelun mukaisesti liian hitaat toimenpiteet saattavat vaarantaa yhteisön 

selviytymisen.85 Turvallisuuspuhetta ei aina ohjaa perinteinen turvallisuussanaston 

käyttö. Joissain tapauksissa turvallistaminen on institutionalisoitu: asioista voidaan puhua 

niin, että automaattisesti odotamme niiden vaativan välittömiä toimia ja huomiota ilman, 

että toimenpiteiden välttämättömyyttä täytyy korostaa. Tämä on yleistä varsinkin 

armeijan ja maanpuolustuksen piiriin liittyvillä sektoreilla.86 

 

Turvallisuuden ollessa käsittein rakennettu ilmiö, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

millaisin termein asioista puhutaan. Asiayhteydestä ja tilanteesta riippuen kieliasultaan 

samankaltaisia väittämiä, sanoja ja lauseita voidaan tulkita useilla eri tavoilla. Vastaavasti 

asioista voidaan keskustella useiden erilaisten diskurssien avulla ilman, että toisistaan 

eroavia diskursseja on mahdollista arvottaa todellisuuden tai paremmuuden 

näkökulmasta käsin. Konteksti, jossa kieltä ja sanoja käytetään, luo merkityksiä rakentaen 

kielellisesti tuotettuja merkityssysteemejä.87 Metaforien eli kielikuvien käyttö on yleistä 

turvallisuuspuheessa. Metaforiksi kutsutaan puhe- ja esitystapaa, jonka avulla 

rakennetaan rinnastus kahden asian välille. Turvallisuuspuheessa metaforat toimivat 

merkityksellistämisen keinoina, auttaen tunnistamaan käsiteltävät asiat yhteiskunnallisen 

 
84 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006 
85 Buzan, Waever & de Wilde 1998, 26. 
86 mt., 27. 
87 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006. 
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ja poliittisen toiminnan perusteiksi ja kohteiksi. 88 Tämä käy ilmi myös vapaaehtoisia ja 

vierastaistelijoita tutkittaessa. Molempien ryhmittymien kohdalla virallislähteet ja media 

ovat muovanneet mielikuvia ilmiön uhkaavuudesta ja luonteesta käytettyjen termien 

kautta. Samaa ilmiötä kuvataan usein monin erilaisin termein, joiden objektiivisuuden 

pohdinta ole yksiselitteistä. 

 

Käsitteillä, asiayhteyksillä ja näihin liittyvillä mielikuvilla on vaikutuksensa siihen, millä 

tavalla jäsennämme käsitteillä kuvattavia ilmiöitä. Pohdittaessa yhteiskunnan 

suhtautumista värväytyneisiin, on keskeistä pohtia, millä tavalla heistä käytetyt termit 

vaikuttavat ennakko-oletuksiimme ja käsityksiimme. Värväytymisilmiöön liittyville 

käsitteille ei ole olemassa akateemisessa maailmassa yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä. 

Tämä asettaa haasteita ilmiön käsittelylle tutkimuksellisin keinoin, sillä se pakottaa 

tutkimusta tekevän henkilön rajaamaan tutkimuksensa kohdetta selkeästi määriteltävien 

rajojen kautta ja toisaalta jättää lukijalle tilaa omien tulkintojensa tekoon lisäten näin 

väärinymmärrysten mahdollisuutta. Turvallistamisen tapauksessa tutkimuksesta tulee 

aina jossain määrin puolueellista, sillä se asettaa toisen osapuolen valtaa käyttäväksi 

tahoksi ja toisen vallankäytön kohteeksi. Vastaavat ongelmat heijastuvat myös ilmiön 

laajempaan yhteiskunnalliseen kuvaukseen. 

 

Käytettyjen termien avulla pystytään ohjaamaan sitä, millaisia mielikuvia käsiteltävään 

ilmiöön liitetään. Esimerkiksi kommunisti89, ryssä90 ja tasavaltalainen välittävät 

keskenään täysin erilaisia mielikuvia uutisen lukijalle. Kommunisti indikoi laajempaa 

poliittista suuntausta, ryssä yhteyksiä Suomen ja Venäjän välisiin konflikteihin ja 

tasavaltalainen liittää mielikuvat Espanjan sisällissodan tasavaltalaisten puolella 

taistelleisiin. Vastaavasti jihadistimatkaaja91 viittaa henkilöön, joka on päätynyt 

tekemään matkansa nimenomaisesti jihadistisessa tarkoituksessa, kun taas 

vierastaistelija92 on terminä neutraalimpi. Kyseinen termi viittaa edelleen taisteluun, 

muttei ota suoraan kantaa taistelun motiiviin, vaan kuvaa aiemminkin taisteluun 

lähteneen henkilön vierautta tai muukalaisuutta suhteessa konfliktin tapahtumapaikkaan. 

 

 
88 Laine, Kotilainen & Kettunen 2021, 16-17. 
89 HS 26.07.1936 no 198, 4. 
90 HS 04.09.1937 no 237, 5 & 10. 
91 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa – tilannekatsaus 2/2013, 9. 
92 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa – tilannekatsaus 2016, 17. 
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3.3 Värväytyminen ja radikalisoituminen prosessina 
 

Nykytutkimuksen valossa radikalisaatio sekä tätä mahdollisesti seuraava värväytyminen 

ovat epälineaarisia ja yksilöllisiä prosesseja. Värväytyjien kokemuksia verrattaessa 

kokemukset ovat toisinaan samankaltaisia, mutta on yksilöllistä, missä järjestyksessä 

prosessi etenee. Näkemykset siitä, mitä voidaan pitää radikalisaatioprosessin 

päätepisteenä vaihtelevat, eivätkä tutkijat ole yksimielisiä sen suhteen, tulisiko 

radikalisaatioprosessin päätepisteenä pitää nimenomaan väkivaltaista käyttäytymistä.93  

 

Radikalisoitumisprosessiin linkittyy usein pyrkimys merkityksellisyyden löytämisestä. 

Tilanteeseen liittyvien riskien havainnointi on vaikeaa yksilölle ja tämän läheisille, sillä 

radikalisoituminen on yleensä pitkäaikainen ja monimuotoinen prosessi, joka on 

sidoksissa elämän merkityksettömyyteen sekä merkityksellisyyden löytämiseen. Osana 

tätä prosessia yksilö hakeutuu itse (esimerkiksi etsittyään tietoa kokemistaan 

vääryyksistä) tai ajautuu osaksi radikaalien ryhmien toimintaa. Ryhmään liitytään 

useimmiten sen tuoman sosiaalisen sisällön vuoksi, eivätkä yksilöt näin ollen välttämättä 

tiedä tai koe, että ryhmä omaa radikaalin ajatusmaailman. Ryhmän jakamat ajatukset 

tuntuvat elämänsä kanssa kadoksissa olevasta henkilöstä houkuttelevilta, sillä ne 

tarjoavat usein yksinkertaisia ja helpolta tuntuvia vastauksia yksilön elämää hallitseviin 

suuriin ongelmiin.94 Radikalisoituminen voi tapahtua myös ilman ryhmän jäsenyyttä, 

mutta tällöinkin radikalisoitunut yksilö on usein itsenäisesti etsinyt tietoa radikaalin 

yhteisön toiminnasta ja ideologiasta. Esimerkiksi vierastaistelijailmiön kohdalla osa 

radikalisoituneista henkilöistä on omaksunut radikaalit ajatukset hyvin nopeasti, ilman 

sosiaalisen viiteryhmän tarjoamaa tukea.95  

 

Radikalisoitumisprosessin aikana yksilön vuorovaikutus radikaalin ryhmän kanssa 

lisääntyy, ja suhteet muihin sosiaalisiin viiteryhmiin heikkenevät. Tiiviin 

vuorovaikutuksen kaudella yksilön identiteetti muuttuu hänen luopuessaan aiemmista 

rooleistaan ja omaksuessaan uuden viiteryhmänsä osoittaman roolin (siinä missä henkilö 

on aiemmin ollut lapsi, vanhempi ja ystävä, on hän jatkossa ensisijaisesti aatteellinen ja 

aatteensa puolesta taisteleva).96 Prosessin edetessä radikaalin ryhmittymän jakamat 

 
93 Tammikko & Iso-Markku 2020, 20. 
94 Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016, 862–864. 
95 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 29. 
96 Malet 2013, 22. 



 

 28 

ajatukset alkavat hallita yksilöä ja tämän arkea, ja muiden suhteiden heikettyä yksilön 

perspektiivi radikaaleihin ajatuksiin muuttuu.97  

 
3.3.1 Yksilölliset altistavat tekijät  

 
Iän ja sukupuolen välinen yhteys radikaaliin ja rikolliseen käyttäytymiseen on usein 

toistettu löydös.98 Erityisesti nuorten miesten tiedetään olevan muita väestöryhmiä 

alttiimpia rikolliseen sekä väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Yleisintä rikollisen 

käyttäytymisen tiedetään olevan 15–19-vuotiaiden keskuudessa (Suomessa 

rikosaktiivisin elämänvaihe koetaan nykytutkimuksen valossa 15–20-vuotiaina). 

Rikosaktiivisimmassa vaiheessa sukupuolten väliset erot ovat pienimmillään, eli myös 

naiset ovat tällöin aggressiivisimmillaan. Iän myötä erot sukupuolten välillä kasvavat ja 

aggressiivisuuden muodot eriytyvät. Naisille yleisiä aggression muotoja ovat epäsuora 

sosiaalinen viestintä sekä sanallinen ilkeys, kun taas miehet purkavat omaa 

aggressiivisuuttaan väkivallan avulla.99 Iän ja väkivaltaisen käyttäytymisen välinen linkki 

radikalisoitumisprosessissa ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteinen: Kaikki 

radikalisoituneet henkilöt eivät osallistu suoraan väkivaltaiseen toimintaan, vaan 

saattavat tukea ryhmittymää muilla tavoin. Radikalisaatio itsessään ei myöskään tarkoita, 

että henkilö olisi valmis toteuttamaan väkivaltaisia tekoja.100   

 

Pohdittaessa iän ja sukupuolen merkitystä Espanjan vapaaehtoisten ja Syyrian 

vierastaistelijoiden kohdalla löydökset täsmäävät jossain määrin edellä kuvattuihin 

väittämiin. Espanjan sisällissodan kontekstissa on oleellista pohtia, ajoiko nuoria miehiä 

(ja naisia) sotakentille ensisijaisesti heidän ikänsä ja sukupuolensa, vai laajemmassa 

mittakaavassa läntisessä maailmassa vallitsevat yhteiskunnalliset normit ja ihanteet. 

Aikakausi oli poikkeuksellisen sotaisa ja on oletettavaa, että väkivaltaan ja sen 

läsnäoloon, samoin kuin poliittisiin jännitteisiin, oli jossain määrin totuttu. On myös 

huomionarvoista, että yhteiskunta pyrki kaikin keinoin rajaamaan sosialistisen 

aatemaailman omaavien henkilöiden keinoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan poliittisin 

keinoin.101 Tämän seurauksena sosialistisen ja toisaalta äärioikeistolaisen aatemaailman 

 
97 Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016, 862–864. 
98 Esim. Kivivuori, Aaltonen, Näsi, Suonpää & Danielsson 2018, 114&116; Lauerma 2009, 44; 
Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016, 868. 
99 Lauerma 2009, 37. 
100 Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016, 868. 
101 Lackman 2009, 223-224. 
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omaavat henkilöt ovat saattaneet tahtomattaankin ajautua osaksi radiaaleja piirejä, sillä 

laillisia keskustelun ja yhteiskunnallisen toiminnan areenoita ei ole ollut.102  

 

Syyrian kohdalla iän ja sukupuolen merkitys värväystoimintaan osallistuessa hämärtyy. 

Alueelle matkanneiden henkilöiden ikä ja sukupuolijakauma on poikkeuksellisen 

moninainen aikaisempiin kansainvälistyneisiin sisällissotiin verrattaessa: nuorten 

miesten lisäksi alueelle on konfliktiaikana matkannut myös runsaslukuisesti naisia sekä 

lapsia.103 Vastaavasti myös syyt matkustaa ovat liittyneet moninaisiin tekijöihin (3.3.2.2 

Syyria – lähdön taustalla perhesyyt ja radikaalit ideologiat). 

 

3.3.2 Yhteisölliset normit 
 
Sosiaalisilla verkostoilla on keskeinen rooli siinä, millaiseen ajatusmaailmaan ja 

toimintaan yksilöt sitoutuvat. Yhteisöön kuuluminen on tavoiteltavaa, sillä se tuo turvaa, 

vakautta ja arvostusta jäsenilleen. Mikäli yksilö kokee elävänsä täyspainoista arvojensa 

mukaista elämää ja arkea, jossa häntä ympäröivät vahvat sosiaaliset suhteet, riski 

radikalisoitumiseen vähenee. Sosiaalisten suhteiden (esimerkiksi perhe, ystävät tai 

kollegat) merkitys on suuri, sillä ryhmäjäsenyyksien kautta yksilöt kykenevät 

hälventämään elämäänsä liittyvää epävarmuutta. Yhteisöön kuuluminen auttaa luomaan 

merkityksellisyyden kokemuksia: yhteisön sisäinen arvostus kohottaa henkilöiden 

itsetuntoa ja onnellisuutta, mikä toisaalta ennaltaehkäisee radikalisoitumista, mutta 

saattaa myös ajaa onnettomia yksilöitä osaksi radikaalien yhteisöjen toimintaa.104 

Kuvaavana esimerkkinä sosiaalisten verkostojen merkitysestä voidaan pitää 

Sosiaalidemokraatin uutista vuodelta 1939, jossa arvioidaan Espanjaan matkanneiden 

tasavaltalaisten mahdollisia motiiveja värväytyä:  

 
Meiltä meni etupäässä merimiehiä, jotka matkoillaan saivat aatteellisen innostuksen 
asiaan. Sitten meni ryhmä ”Tammisaaren koulun käyneitä” nuoria miehiä, jotka 
lapsellisessa aatteellisessa innostuksessaan olivat eksyneet kommunistien puuhiin ja 
samalla niin tuskallisiin ristiriitoihin meikäläisten olosuhteiden kanssa, että 
Espanjassa auennut houkutteleva tilaisuus taistella fascisteja vastaan vaikutti 
kiihottavalta ja vapauttavalta seikkailulta. Eräs itkevä äiti huomauttikin 
allekirjoittaneelle, saatuaan kuulla poikansa kuolemasta, ettei poika koskaan olisi 
mennyt ellei mieli olisi niin kovettunut ja katkeroitunut Tammisaaressa ja vankilaa 

 
102 kts. esim. Silvennoinen & Tikka & Roselius 2016, 249–251 & 258. 
103 Ehdotus viranomaisyhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä 
ehdotus siitä, miten järjestöjen palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan 29.3.2017, 3, 7–8. 
104 Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016, 861–862. 
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edeltäneissä tutkimuksissa. Tämä ryhmä, johon toistaiseksi ei maassamme ole 
kohdistettu mitään hellävaraista ja ymmärtävää nuorisohuoltoa, oli vallitsevin 
vapaaehtoisten joukossa. Lisäksi on ollut työläisiä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet 
mukana minkäänlaisessa järjestötoiminnassa, mutta saaneet silti palavan halun 
auttaa pientä kansaa sen suurissa vaikeuksissa ylivoimaista vihollista vastaan, 
vihollista, joka saattaa tulla vaaraksi meidän omallekin maallemme.105 

 
Uutisen näkemyksiä voidaan pitää uskottavina, sillä Työväen arkistosta löytyvät aineistot 

Tammisaaren vankilaa koskien osoittavat, että kyseiselle leirille on koottu runsaasti 

ihmisiä poliittisiksi vangeiksi, mutta vain harvan kohdalla poliittisuus on voitu näyttää 

toteen. Aineiston mukaan Tammisaareen on vuoden 1918 jälkeen päätynyt kaiken 

kaikkiaan 260–275 uuskapinallista, joista vuoden 1918 ansiosta puhtaasti poliittisia on 

ollut 11 ja ”1918 asioista n.s. kirjavia” 140–155.106 Vankilaan ja poliittisesti leimatuksi 

henkilöksi on tämän valossa päätynyt liukuvarajaisin perustein. 

 

3.3.2.1 Vankilat radikalisoivana ympäristönä  
 

Vankilaympäristössä tapahtuva radikalisoituminen nimettiin Suomessa keskeiseksi 

ongelmaksi virallisdokumenteissa vuonna 2017.107 Ilmiöstä ollaan huolissaan myös 

laajemmin Euroopassa.108 Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vangit ovat lähtökohtaisesti 

yhteiskunnallisesti tarkasteltuna haavoittuvassa asemassa, mikä lisää riskiä väkivaltaisten 

ääriryhmien propagandan omaksumiseen sekä tekee vangeista helpommin rekrytoitavia. 

Suomessa ilmiö koskettaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia vankeja, joiden 

erityistarpeisiin ei tällä hetkellä kyetä vastaamaan tarvittavalla tasolla. Haasteita 

muodostavat kielelliset ja kulttuuriset eroavaisuudet, minkä seurauksena vankien 

sijoittaminen erilaisiin kuntouttaviin (ja kotouttaviin) toimintoihin on haasteellista. 

Maahanmuuttajataustaiset vangit ovat tämän vuoksi usein eristäytyneet omiin 

ryhmittymiinsä, joiden piirissä mahdollisesti leviäviä radikaaleja ajatuksia ei aina kyetä 

tunnistamaan tai kitkemään ajoissa. Vankilassa tapahtuvan radikalisoitumisen kannalta 

erityisen merkittävässä asemassa ovat karismaattiset johtohahmot ja uskonnolliset 

tilaisuudet. Tarvittavat materiaalit tuotetaan itse tai kerätään kirjojen tai cd-levyjen 

muodossa, sillä internetin käyttö on rajattua. Edellä mainittujen lisäksi myös vankiloiden 

 
105 Sosiaalidemokraatti 30.07.1939. Työväenarkisto. 
106 Työväen arkisto – Vuoden 1918 arkisto, Tammisaaren poliittisten vankien lukumäärä HV: HV77 
107 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 18. 
108 Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on tunnustettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, kts. 
esim. Lindekilde, Bertelsen & Stohl 2016, 871. Tässä yhteydessä tarkastelen ilmiötä Suomen 
näkökulmasta. 
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ulkopuoliset asiat (kuten sosiaaliset suhteet ja Isisin toteuttamat onnistuneet iskut) voivat 

edistää henkilön radikalisoitumista vankilassa.109 Kuten osiossa 5 Syyrian ja Irakin 

konflikti & vierastaistelijat tarkemmin kuvataan, vierastaistelijoiden myötä 

vankilaolosuhteissa tapahtuva radikalisoituminen koskettaa Suomea myös 

maantieteellisten rajojen ulkopuolella, sillä Suomeen sidoksissa olevia henkilöitä on 

vangittu myös konfliktialueella paikallisten viranomaisten toimesta.  

 
3.3.2.2 Espanjan sisällissota ja miehisyyden myytti  
 
Espanjan sisällissodan aikakaudella Suomessa, kuten myös laajemmin Euroopassa, 

vallitsi sotien miehisyyskulttuuria ihannoiva aatemaailma. Erityisesti nuorten miesten 

keskuudessa vallitsi tällöin kollektiivinen kaipuu rintamaelämää kohtaan, sillä 

rintamamieselämään liitettiin maskuliinisia yhteiskunnallisia hyveitä. Sotapalveluksen 

nähtiin symbolisoivan velvollisuudentuntoa, maskuliinisuutta sekä isänmaanrakkautta.110 

Monille vaatimattomista oloista lähtöisin oleville miehille sotakokemus ja värväytyminen 

olivat myös keinoja sosiaaliseen nousuun sekä yhteisöllisen arvostuksen 

saavuttamiseen.111 Espanjaan tasavaltalaisten puolelle vapaaehtoisena lähtenyt Paavo 

Pajunen kuvaa tuntemuksiaan vaimolleen jättämässään jäähyväiskirjeessä: 

 
Kansalaissodan aikana 1918 minun mieleni teki rintamalle. Usein itkin kun en 
päässyt, itkin voimattomuuttani. Mutta nyt en itke. Nyt tiedän mitä teen. Tuntuu etten 
tulisi koskaan takaisin, mutta jo vuosia tarpeettomana oltuani tunnen itseni 
tarpeelliseksi. Toivottavasti kaikki pyhät pirut suojaavat minua.112 

 

Jäähyväiskirjeessään Pajunen kuvaa tuntemuksiaan koskien Suomen omaa vuoden 1918 

sisällissotaa. Kirjeessään Pajunen mainitsee tunteneensa voimattomuuttaan, sillä pääsy 

rintamalle oli häneltä evätty. Pajunen, kuten useat muutkin Espanjaan pyrkineet, oli 

lähtiessään nuori aikuinen.113 Tämän valossa on oletettavaa, että monet Espanjaan 

pyrkineet ovat kasvaneet sotien jälkeisen ajan ilmapiirissä, jossa sotakokemukset ovat 

edustaneet vaiettuja, mutta myös myyttisiä tapahtumia. Lähtö Espanjaan on toiminut 

mahdollisesti sekä keinona osallistua kollektiivisesti punaisten vuoden 1918 aikaisiin ja 

sen jälkeen koettujen vääryyksien korjaamiseen, mutta myös toiminut henkilökohtaisena 

 
109 HE 106/2017 vp. 
110 Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016, 27–28. 
111 Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016, 56. 
112 Pajunen 1976, 10. 
113 Luettelo Espanjan sisällissodassa taistelleista suomalaisvapaaehtoisista. Työväenarkisto. 
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voimaantumisen keinona. Viittaus siihen, että Pajunen on valmis kuolemaan kentällä 

osoittaa, että ainakin hän itse on jossain määrin samaistunut rintamamiesmytologiaan, 

jonka mukaisesti kuolema sodassa, omien arvojen puolesta taistellen, on arvokas. 

Jäähyväiskirjeestä itsestään on kuitenkin vaikea päätellä sitä, missä määrin kirjeen 

tuntemukset ovat olleet sotienvälisen ajan ideaalien ja hyveiden mukaisia, ja missä 

määrin niitä on tarkoitettu tulkittavaksi kirjaimellisesti.  

 

Huolimatta siitä, että molemmat sukupuolet joutuivat kantamaan osansa sodan raskaista 

kokemuksista, pyrittiin naiset rajaamaan oikeistolaisissa piireissä varsinaisten 

sotatoimien ulkopuolelle. Oikeistolaisen ideologian mukaan naisilla ei ollut pääsyä 

rintamille, sillä rintamayhteisöjen symboliikka linkittyi maskuliinisten ominaisuuksien 

ihannointiin, eikä naisten katsottu soveltuvan henkisiltä tai fyysisiltä ominaisuuksiltaan 

sotatoimiin. Tämän seurauksena naisten kiinnittyminen eurooppalaiseen 

rintamakokemukseen jäi häilyväksi ja rajatuksi.114   

 

Sosialistien puolella suhtautuminen naisten aseellista toimintaa kohtaan oli 

kahtiajakoisempi. Suomessa naisten tiedetään osallistuneen sotatoimiin vuoden 1918 

sisällissodan aikana punaisten puolella. Tällöinkin naisten osallistuminen oli 

poikkeuksellista ja naiset olivat selkeästi vähemmistönä miehiin nähden. Huomion 

arvoista kuitenkin on, että naisten on todistettu olleen osallisina Suomen sisällissodan 

kaikissa vaiheissa (taisteluissa, kaatuneissa ja myöhemmin myös vankileireillä). Kuten 

sotatoimiin osallistuneet miehet, myös naiset ovat olleet pääsääntöisesti iältään nuoria.115 

Naiset osallistuivat aktiivisiin sotatoimiin myös Espanjassa tasavaltalaisten 

puolella.116Vapaaehtoisiksi heitä ei kuitenkaan ainakaan Suomesta pyritty värväämään.117 

Yksiselitteistä syytä sille, miksei naisia haluttu osaksi Espanjan vapaaehtoisia on 

mahdotonta antaa. Naisten totaalinen ulossulkeminen värväytymisprosessista ei 

välttämättä juontunut täysin heidän sukupuolestaan tai suomalaisten rekrytoijien halusta 

sulkea naisia ulos. Taustalla ovat voineet vaikuttaa käytännölliset syyt: Matka Espanjaan 

on ollut haastava ja naisten on mahdollisesti pelätty herättävän turhaa huomiota 

sukupuolensa tähden. Espanjaan päässeet suomalaiset vapaaehtoiset sijoitettiin osaksi 

 
114 Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016, 56. 
115 Suomen sotaturmat 1914–22, Valtioneuvoston kanslia. 
116 HS 19.08.1936 no 222, 9. 
117 Pajunen 1976, 11–12. 
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kansainvälisiä joukkoja, mikä on pakottanut myös joukkoja tarjonneet tahot 

huomioimaan Espanjan tilanteen ja vallitsevat normit laajemmassa mittakaavassa.  
 

3.3.2.2 Syyria - lähdön taustalla perhesyyt ja radikaalit ideologiat  
 

Kutsun tällä hetkellä veljiä, muslimeja, jotka asuu Amerikassa, Suomes, Euroopassa, 
joka puolella, tulkaa tekee hijra teiän perheen kaa. Älkää pelätkö, meillä on kalifaatti, 
joka auttaa meitä rahalla, kaikella. Sä meet taisteleen, sä tuut takas sun perheen luo. 
Jos sä kuolet Allahin tiellä, alhamdulillah (kunnia ja kiitos Jumalalle), sä meet jannah 
(paratiisiin), inshallah (jos Jumala suo). Jumala huolehtii sua, mut täällä kalifaatti 
huolehtii sua.118 
- suomalainen vierastaistelija Abu Shuayb as-Somali Isisin propagandavideolla 

 

Naisten ja miesten syyt matkustaa osaksi konfliktia ovat olleet eroavaisia, mutta niistä on 

löydettävissä myös yhtäläisyyksiä. Molempien sukupuolien kohdalla syyt nivoutuvat 

vahvasti yhteen ideologisten tekijöiden kanssa. Suomesta lähteneiden miesten motiivit 

linkittyvät vahvasti yhteen käytännöllisten, konkreettisten syiden kanssa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kalifaatin puolustaminen, muiden muslimien auttaminen, toimeentulo 

(varsinkin konfliktin alkuvaiheessa kalifaatti maksoi jäsenilleen verrattain hyvää 

palkkaa) sekä jännityksen ja seikkailun etsiminen.119  

 

Naisten rooli kalifaatissa on ollut hyvin erilainen miehiin nähden ja myös lähdön syyt 

linkittyvät vahvemmin sosiaalisiin ja ideologisiin tekijöihin. Naisten pääasiallinen rooli 

kalifaatissa on ollut perinteisiä perhearvoja noudattava: he ovat toimineet taistelijoiden 

vaimoina, huolehtineet kodista sekä turvanneet kalifaatin jatkuvuuden synnyttämällä ja 

kasvattamalla yhteisön arvoihin sitoutettuja lapsia. Perheinä matkustaneita on saattanut 

motivoida halu kasvattaa lapsensa ympäristössä, jossa lapset voidaan kasvattaa 

perinteisten arvojen mukaisessa ympäristössä. Perhekeskeisten roolien lisäksi naisten 

tiedetään osallistuneen aktiivisesti jihadistisen propagandan tuottamiseen ja 

levittämiseen. Naiset ovat myös toimineet keskeisessä roolissa rekrytoijina. Osalle 

naisista toimintaan osallistuminen onkin näyttäytynyt keinona taistella sukupuolten 

välistä eriarvoisuutta vastaan.120 

 
118 Nousiainen 20.10.2014. HS. 
119 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 15. 
120 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 15. 
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4 Espanjan sisällissota ja vapaaehtoiset 
 
4.1 Turvallistamiskeskustelu mediassa – aatteellisesti jakautunut sanomalehdistö 
 
Espanjan sisällissota rakentui vahvan aatteellisen kahtiajaon ympärille ja keräsi runsaasti 

medianäkyvyyttä myös Suomessa. Kriisin aatteellisuus heijastui vahvasti myös 

suomalaisen median tapaan käsitellä Espanjan tapahtumia ja sen mahdollisia kansallisia 

sekä kansainvälisiä seurauksia. Tässä yhteydessä tarkastelun kohteeksi on valittu kaksi 

eriävän ajatusmaailman omannutta sanomalehteä: oikeistolaisia Francon joukkoja 

kannattava Helsingin Sanomat sekä Sosialisti, joka nimensä mukaisesti on kannattanut 

sosialistista ajatusmaailmaa ja Espanjan sosialistista hallitusta. Kahden keskenään 

eriävän ajatusmaailman omaavan sanomalehden avulla pyritään hahmottamaan 

eroavaisuuksia sen suhteen, miten suuria tunteita herättänyttä kriisiä on turvallistettu 

Suomessa oikeistolaisten ja vasemmistolaisten tahojen puolelta.  

 

4.1.1 Uhkakuvat muodostuvat 
 
Aatteellinen jakautuneisuus Suomen sanomalehdistön sisällä heijastuu myös uutisoinnin 

tapaan, sekä niihin uhkakuviin, joita lehdistö Espanjan sisällissotaan ja vapaaehtoisiin 

liitti. Suomessa julkaistut uutiset olivat monesti peräisin ulkomaalaisista 

sanomalehdistöstä sekä ”luotettavista lähteistä”121, joiden alkuperää tai kirjoittajaa ei 

eritellä. Yksittäisiä kirjeenvaihtajia käytettiin lähteinä, eivätkä nämä läheskään aina olleet 

sanomalehden itsensä lähettämiä. Useissa tapauksissa Helsingin Sanomat ja Sosialisti 

ovat julkaisseet keskenään lähes identtisiä uutisia, mikä antaa viitteitä siitä, että uutinen 

on kopioitu Suomen ulkopuolelta tulevista lähteistä. On todennäköistä, että 

kansainvälisen median uutisoinnin tapa ja kieli ovat heijastuneet siihen, millaisessa 

valossa tapahtumat ovat Suomen sanomalehdistölle näyttäytyneet. Sanomalehdistön 

kahtiajakautunut suhtautuminen sodan tapahtumiin käy ilmi jo sodan alkuvaiheita 

koskevassa uutisoinnissa, sillä lehdistön käyttämät sanavalinnat ja tapahtumien 

kuvaukset poikkeavat toisistaan. Monissa tapauksissa uutisoinnin kohteena olevat asiat 

ovat keskenään samankaltaisia, mutta kumpikin lehdistö tuo oman kantansa esiin pienin 

nyanssein, jotka muovaavat uutisen sisältöä omaan aatemaailmaan sopivammaksi. 

 
121 Esimerkiksi HS 28.11.1936 no 323, 9.  
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Esimerkiksi 17.07.1936 Helsingin Sanomat ja Sosialisti julkaisivat omat uutisensa kriisiä 

koskien:  

 
Helsingin Sanomat: Sotilaskaappausta pelätään Espanjassa – suuri joukko 
fascisteja vangittu.122 
Sosialisti: Espanjan fascistit suunnittelevat vallankaappausta.123 

 

Uhkakuvia on sanomalehdistön piirissä rakennettu useiden retoristen keinojen kautta. 

Varsin yleinen keino on ollut kuvata vastapuolta todellisuutta voimakkaammaksi 

liioittelemalla vastapuolen sotilaiden sekä käytettävissä olevien aseiden lukumäärää 

suuremmaksi.124 Myös vastapuolen tekojen raakuutta ja moraalittomuutta on usein 

alleviivattu,125 samalla kuin omien joukkojen tekemiä tekoja on pyritty häivyttämään ja 

oikeuttamaan. Esimerkiksi heinäkuun 1936 Helsingin Sanomissa Espanjan sisällissodan 

puhkeamista on kuvattu tavoilla, jotka ovat antaneet vihjauksia vallankaappauksen 

oikeutuksesta: 
 
Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö tämän sotilaskapinan aiheuttajina ole 
äärimmäiset vasemmistoainekset, kommunistit ja syndikalistit. He ovat pyrkineet 
saamaan yhä suuremman määräämisvallan Espanjan sisäisessä elämässä, hyväkseen 
käyttäen heihin liittoutuneitten rauhallisempien tasavaltalaisten apua. (---) Kehitys 
kulki yhä nopeammassa tahdissa kohti suoranaista bolshevismia. Samanlaiset ilmiöt 
kuin Venäjällä 1917 tulivat yleisiksi päiväntapahtumiksi. Vangitut vastapuoluelaiset 
eivät enää edes vankiloissa olleet turvassa. Syntyi vastaliike, joka alkoi puhtaasti 
sotilaspiireistä, joihin sitten vähitellen ovat liittyneet erinäiset fascistiset ainekset, 
katolilaiset, muutamista maakunnista talonpojat ja muutakin porvarillista ainesta. 
Armeijan melkein kokonaan jättäessä hallituksen on sen ollut pakko turvautua 
santarmistoon ja miliisiin, ja kansanjoukoille on jaettu aseita. Tulokset ovat olleet 
sen mukaiset. (---) Nyt tänne saapuneitten tietojen mukaan on ilmeisen selvää, että 
kapinalliset ovat olleet paremmin järjestäytyneitä ja heidän pyrkimyksensä on ollut 
tehdä loppu Espanjassa hallitsevasta äärimmäisestä suunnasta niin pienin veriuhrein 
kuin mahdollista.  126 

 

 
122 HS 17.07.1936 no 189.  
123 Sosialisti 17.07.1936 no 162, 1. 
124 Esimerkiksi Helsingin Sanomat on liioitellut runsaasti Espanjassa tasavallan puolella taistelleiden 
lukumäärää uutisissaan HS 08.12.1938 no 331, 5; HS 13.12.1938 no 336, 8.  
125 Esimerkiksi Sosialistin uutisen mukaan kapinajohtajat ovat antaneet ohjeeksi teurastaa kaikki 
vangeiksi otetut kommunistit Sosialisti 29.07.1936 no 172, 1. Vastaavasti Helsingin Sanomat on 
julkaissut lukuisia uutisia koskien tasavaltalaisten raakuuksista kirkkoa kohtaan, mm. HS 24.07.1936 no 
196, 5; HS 02.08.1936 no 205, 16; HS 28.11.1936 no 323, 9. 
126 HS 26.07.1936 no 198, 4. 
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Vastaavasti Sosialistin kolumnissa Muste-Maalarin napustuksia otettiin kantaa Suomen 

oikeistolehtien tapaan uutisoida Espanjan sodan tapahtumia ja suhtautua ”marxilaisiin” 

sekä näiden yhteiskunnalliseen toimijuuteen: 

 
Kun Espanjan työläiset v. 1934 syksyllä nousivat kapinaan, haukkuivat Suomen 
oikeistolehdet siitä marxilaisia ja sanoivat, että semmoisia verisiä kapinoita ne 
marxilaiset tekevät. Nyt tekivät oikeistoporvarit siellä kapinan, ja marxilaiset 
asettuivat taistelemaan hallituksen ja tasavallan puolesta kapinallisia porvareita 
vastaan. Ja taas haukkuvat suomalaiset oikeistolaiset marxilaisia ja sanovat, kuten 
kollien päätorvi, että Espanjassa vuotaa nyt paljon verta – marxilaisten ansiosta! 
On se marxilaisten asema sitten helkkarin kenkkua.127 

 

Kuten sodan syttymisen syyt, myös Espanjan hallituksen tapa aseistaa työläisväestöön 

kuuluvia kansalaisiaan jakoi suomalaisen sanomalehdistön mielipiteitä. Molemmat 

sanomalehdet nostavat uutisessaan esiin Espanjan työläisten aseistamisen hallituksen 

toimesta. Sosialisti korostaa uutisessaan työläisväestön halua asettua omien sisäisten 

ristiriitojensa yläpuolelle tasavaltalaisen hallituksen edun turvaamiseksi: 

 
Työväen erimieliset järjestöt unohtaneet riitansa ja yhtyneet taisteluun tasavallan 
suojelemisen puolesta. – Hallitus jakaa aseita työläisille.128 

 

Tapa uutisoida luo mielikuvia kansan itseään suuremmista, aatteellisista ideaaleista ja 

näihin epäitsekkäästi sitoutumisesta, sillä hallituksen (kollektiivi) suojelu nähdään 

yksittäisten ihmisten riitoja tärkeämpinä. Sosialistin tavoin myös Helsingin Sanomat 

nostaa esiin hallituksen tavan aseistaa työläisiä. Tapa suhtautua työläisväestön sisäisen 

solidaarisuuden kasvuun sekä toisaalta aseellistamiseen on selkeästi epäileväisempi:  

 
(---) Sisäpoliittisen tilanteen huomattavin ilmiö on tällä hetkellä, että 
työväenliikkeen keskuudessa tähän saakka vihamielisesti toisiinsa suhtautuneet 
ryhmät ovat nyt liittoutuneet. Sosialistiset ammattiliitot ja syndikalistit ovat 
päättäneet äkkiä unohtaa mielipide-eroavaisuutensa ja taistella yhteisesti tasavallan 
vihollisia vastaan.129 

 
Asturiasta on pääkaupunkiin saapunut 6,000 kaivostyöläistä.  
(---) Huomattavia aseistettuja työläisjoukkoja on lähetetty Valladolidiin taistelemaan 
kapinallisia vastaan. Madridin kaduilla liikkuu aseistettuja työläisnaisia.130 

 
127 Sosialisti 23.07.1936 no 167, 4. 
128 Sosialisti 20.07.1936 no 164, 1.  
129 HS 20.07.1936 no 192, 1. 
130 HS 20.07.1936 no 192, 3. 
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Siinä missä Sosialisti korostaa uutisessaan tasavaltalaisen hallituksen oikeutta turvata 

hallituksen ja isänmaan etu aseellisesti kapinaa vastaan puolustautuen, nostaa Helsingin 

Sanomat uutisessaan esiin kaduilla näkyvät aseistetut työläiset, näiden lukumäärän sekä 

toisaalta aseiden laadun.131 Uutisten valossa tilannetta kuvataan kaoottisemmaksi, kuin 

Sosialistin uutisissa. Sosialistiin verrattaessa Helsingin Sanomat nostaa esiin 

aseistautuneen työläisväestön sukupuolittuneemmin ja yksilökeskeisemmin. Sosialistin 

uutisessa kuvataan työväenjärjestöjä ja näiden välisen solidaarisuuden kasvua. Helsingin 

Sanomat nostaa esiin punaisen miliisin miehet sekä aseistetut työläisnaiset. Elokuussa 

1936 Helsingin Sanomat nostaa naisten aseellisen osallisuuden esiin entistä näkyvämmin 

ja tuo selkeästi esiin reportterinsa kielteisen suhtautumisen asiaa kohtaan: 

 
Espanjan sisällissota on naisten sotaa. Heitä näkee kaikkialla, ensimmäisillä 
tulilinjoilla, juoksuhaudoissa, yleisesikuntien sihteeristöissä sekä anarkistien 
salaisissa kokouksissa. Mutta heidän mukanaolonsa ei suinkaan ole omiaan 
tekemään sotaa vähemmän julmaksi – ei, päinvastoin. Heidän läsnäolonsa antaa sille 
vieläkin julmemman leiman. Kun vaimot ja lapset ovat jääneet kotiin miesten 
taistellessa rintamalla on tämä tietoisuus omiaan tekemään sotamiehen jossain 
määrin lempeämmäksi vihollistaan kohtaan. Mutta näin ei ole asianlaita, kun mies 
näkee taistelussa rinnallaan vaimonsa, joka kenties seuraavassa hetkessä kaatuu 
vihollisten kuulien lävistämänä. (---)132 

 

Muualta saatujen, toisen käden tietojen vuoksi sanomalehtiin on toisinaan eksynyt 

selkeitä virheitä, joiden korjaaminen on ollut hidasta. Myös sanomalehdet ovat 

tiedostaneet sota-alueelta kantautuvien uutisten todenperäisyyteen liittyvät haasteet, ja 

nostavat näitä toisinaan esiin.  Esimerkkinä tästä voidaan pitää suomalaisia vapaaehtoisia 

koskevia kuolinilmoituksia, joita sanomalehdistössä on julkaistu ja myöhemmin peruttu. 

Kuvaavana esimerkkinä uutisten polveilevasta kerronnasta voidaan käyttää Helsingin 

Sanomain sotakirjeenvaihtajan kirjaamaa uutista syksyltä 1937, joka käsittelee 

suomalaisen vapaaehtoisen oletettua kuolemaa:  

 
Erään tiedon mukaan Eero Vuoristo kuoli Toledon rintamalla konekiväärinsä ääreen 
kranaatin sirpaleista. Kolmekymmentäseitsemän kranaatin sirua ruumiissaan hän 
kuitenkin vielä 20 minuuttia ampui konekiväärillään, kunnes hän verenvuodon takia 
menetti henkensä. 

 
131 HS 20.07.1936 no 192, 3. 
132 HS 19.08.1936 no 222,9. 
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Toinen tieto kertoo, että kun kansallisten suuri kesähyökkäys Toledon rintamalla 
tehtiin, oli myös Eero Vuoristo mukana. Legioonan hyökätessä luulivat kansallisten 
puolella taistelevat maurijoukot legionalaisia vihollisiksi ja suuntasivat ankaran 
kivääri- ja konekivääritulen legionan rivejä kohti ja tällöin m.m. Vuoristo menetti 
henkensä. 
Huomautamme muuten, että kaikkiin Espanjasta saapuviin kuolonuutisiin on 
suhtauduttava varovaisesti, sillä aikaisemmin ilmoitettiin kuolleeksi kaksi 
suomalaista (ratsumestari Haartman ja toimittaja Rutanen), jotka ovat yhä edelleen 
elossa ja taistelevat yhdessä pohjoisrintamalla.133 

 

On nähdäkseni todennäköistä, että vastaavia väärinymmärryksiä, liioitteluita ja virheitä 

on esiintynyt tapahtumien kulkua koskevissa uutisissa laajemminkin. Kuten yllä oleva 

esimerkki Eero Vuoriston kuolemaa koskien osoittaa, ovat kuvaukset sodan tapahtumista 

saaneet toisinaan jopa myyttisiä mittasuhteita. Tällä itsessään on mahdollisesti ollut 

vaikutuksia sanomalehtiä lukeviin ja toimittaviin henkilöihin, sekä näiden keskuudessa 

vallitseviin asenteisiin ja tuntemuksiin. Uutisointia ei täten voida pitää missään mielessä 

puolueettomana. 

 

4.1.2 Helsingin Sanomat – sosialistit ja moraalinen rappio uhkaavat Suomea   
 

Oikeistolaisena lehtenä Helsingin Sanomat nosti keskeiseksi uhkakuvaksi Euroopassa ja 

Suomessa esiintyvän sosialismin. Espanjan sosialistiseen hallitukseen suhtauduttiin 

uutisissa epäileväisesti varsinkin sodan alkuaikoina, vaikka sen asemaa laillisena 

hallituksena ei uutisissa suoraan kyseenalaistettu. Uutiset vaikuttavat kuitenkin epäilevän 

hallituksen kykyä hallita aseistamiensa tasavaltalaisten toimia ja maan sisäistä kehitystä. 

Myös toimenpiteiden taustalla vallitsevia motiiveja epäillään: 

 
Uuden hallituksen muodostamisen jälkeen on sisäministeri ilmoittanut virallisesti, 
että hallituksen fascismin vastainen luonne on vain vahvistunut. Mitä tulee maan 
sisäiseen tilanteeseen selitti sisäministeri radiopuheessaan, että hallituksella on 
ohjakset käsissään koko Espanjassa (---) Tämän ilmoituksen kautta on hallituksen 
edellinen julistus, jossa se kehoittaa kaikkia hallituksen kannattajia kaikissa 
kaupungeissa järjestäytymään taisteluliitoksi tasavallan puolustamiseksi, tullut 
ristiriitaiseksi. Tasavaltalaiset ja työläiset muodostavat yhdessä näitä taisteluliittoja, 
joita hallitus sitten varustaa aseilla. Bilbaon kenraalikuvernööri on lähettänyt 
sähkösanoman, jossa tiedotetaan, että sotilasjoukot, siviilikaarti, iskujoukko-osastot 
ja poliisi ovat pysyneet hallitukselle uskollisina.134 

 
 

133 HS 04.09.1937 no 237, 10. 
134 HS 20.07.1936 no 192, 3.  
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Espanjan hallitukseen kohdistuvan kritiikin lisäksi Helsingin Sanomat nostaa esiin useita 

kertoja tasavaltalaisten toimeenpanemia väkivaltaisuuksia. Kuvaukset ovat useissa 

tapauksissa raakoja ja tunteisiin voimakkaasti vetoavia: 
 
Ainakin 1.000 henkilöä teloitettiin, niiden joukossa noin 100 naista. (---) Kaikki 
merkit näiden kuolleiden ruumiissa, joita yleisesti pidetään Espanjan marxilaisten 
murhaamina panttivankeina, viittaavat asiantuntijain käsitysten mukaan siihen, että 
he ovat saaneet surmansa seuraavalla tavalla: nämä henkilöt on ensiksi varustettu 
suukapulalla. Enempää heidän päästään kuin vartalostakaan ei ole löydetty mitään 
kuolettavia haavoja. Senvuoksi heidät on ilmeisesti hukutettu köytettyinä, minkä 
lisäksi heihin on ennen mereen heittämistä mahdollisesti kiinnitetty raskaita 
painoja.135 

 

Aineiston valossa sosialistien ja oikeistolaisten suhtautuminen kirkkoa kohtaan vaihteli. 

Fasisteille ja oikeistolaisille kirkkoa kohtaan suunnatut väkivaltaisuudet ovat 

symbolisoineet sosialististen ja kommunististen tahojen moraalittomuutta. Samaan 

moraalittomuuden kastiin lukeutuu myös sosialistien tapa kohdentaa väkivaltaisuuksia 

naisia kohtaan sekä toisaalta käyttää naisia sodankäynnin osapuolina. Varsinkin sodan 

alkuvaiheissa Helsingin Sanomat nosti usein esiin tasavaltalaisten kirkkoa kohtaan 

suuntaamat väkivaltaisuudet: 

 
Kommunistiterroria Espanjassa – Kirkot palavat, veri virtaa.136 
 
Kommunistien viha kirkkoa kohtaan kuohuu yli äyräittensä. Kirkkoja poltetaan, 
pappeja surmataan. (---) Päiväjärjestykseen kuuluu kertoman mukaan 
pommiattentaatteja kirkkoja, luostareita sekä fascistien ja monarkististen joukkojen 
kokoushuoneita vastaan. Kaikkialla suoritetaan ryöstöjä ja murhapolttoja. (---) 
Tänään rajan ylittäneiden pakolaisten joukossa on paljon nunnia, pappeja y.m. 
hengenmiehiä. jotka kertovat kammottavia tarinoita kokemuksistaan kansalaissodan 
jaloissa. 137 
 
Nunnia kuljetetaan pois autoissa ja murhataan. Luostareita ryöstetään.138 
 
Punaiset teloittavat nunnia. 
Lontoo, 27.11. Tänne tänään luotettavista lähteistä saatujen tietojen mukaan ovat 
Madridin hallituksen miliisijoukot ampuneet t.k. 21 p:nä Valenciassa 9 munkkia ja 
32 nunnaa.139 

 
135 HS 11.02.1937 no 40, 5. 
136 HS 24.07.1936 no 196, 5. 
137 HS 24.07.1936 no 196, 5. 
138 HS 02.08.1936 no 205, 16. 
139 HS 28.11.1936 no 323, 9. 
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Helsingin Sanomien kuvauksia sosialistien katolilaista kirkkoa kohtaan suuntaamista 

raakuuksista voidaan jossain määrin pitää uskottavina, sillä esimerkiksi Suomessa 

Sosialisti julkaisi seuraavan kannanoton kolumnissaan: 

 
Perimpänä syyllisenä on – katolinen kirkko ja papisto. 
Kaikissa maissa on kirkko papistoineen aina kynsin hampain taistellut ennallaan 
olon puolesta ja kynsin hampain vastustanut kaikkia ajan ja kehityksen vaatimia 
uudistuksia. Missä kirkko papistoineen on saanut rautaotteen kansan sieluun, siellä 
on kansa pysynyt pimiänä ja valistumattomana, siellä on kehitys pysähtynyt 
paikoilleen, siellä on muodostunut tyypillisin kuningas mammonan valta, jossa 
kourallinen mammonaruhtinaita ja kirkkoruhtinaita omistaa kaiken, mutta jossa 
varsinainen kansa ei omista muuta kuin kurjat ja risaiset riekaleensa. 
Juuri niin oli käynyt Espanjassakin.140 

 

Sosialistin artikkelissa viitataan nimenomaisesti katolilaiseen kirkkoon ja papistoon, eikä 

puhuta kristillisestä kirkosta yleisesti, mikä itsessään luo eroa Suomen ja Espanjan 

tilanteen välille. Myös Sosialistin uutisen mukaan Espanjassa toimet kirkkoa kohtaan 

ovat olleet todellisia. Huomion arvoista kuitenkin on, että uutinen antaa ymmärtää, että 

ainakin osa väitetyistä teoista on jäänyt tapahtumatta tai ainakaan niitä koskevat 

paikkatiedot eivät pidä paikkaansa:   

 
Kirjeenvaihtaja kertoo edelleen, että kommunistijoukot kapinan kukistuttua 
sytyttivät parikymmentä kirkkoa ja luostaria tuleen. Tunnistettu tuomiokirkko on 
kuitenkin vahingoittumatta. Väitetään, että useita pappeja on surmattu. Sunnuntain 
ja maanantain taistelujen jälkeen olivat kadut täynnä ihmisten ja eläinten ruumiita.141 
 

Katolilaisen papiston ja tasavaltalaisten jännittyneet välit ovat heijastuneet myös alueelle 

pyrkineeseen suomalaiseen merimieheen. Helsingin Sanomissa julkaistun uutisen 

mukaan katolilainen papisto on kieltäytynyt suorittamasta tälle hautausmenoja tämän 

jouduttua ammutuksi Espanjassa. Tämän kaltaiset uutiset ovat varmasti vaikuttaneet 

myös Suomen tasavaltalaisten näkemyksiin Espanjan papistoa koskien: 

 
Laivan saavuttua Rio Berniton satamaan kielsivät sataman kansallismieliset 
viranomaiset laivan miehistöä astumasta maihin, koska epäilivät heidän olevan 
punaisten kannattajia. Laivan kapteenin, Fredrik Wennerströmin varoituksista 
huolimatta lähti eräänä iltana kolme laivan konemiehistöön kuuluvaa miestä maihin. 
Espanjalaisten viranomaisten aikoessa pidättää heidät lähtivät miehet pakoon. 
Syntyneessä takaa-ajossa ampuivat espanjalaiset erään laivamiehistä. Toiset kaksi 

 
140 Sosialisti 23.07.1936 no 167, 4. 
141 Sosialisti 23.07.1936 no 167, 4. 
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onnistuivat piiloittautumaan läheisteen metsään, josta he muutaman tunnin kuluttua 
uimalla pelastautuivat ehjin nahoin laivaansa. Seuraavana päivänä haudattiin 
ammuttu laivamies Rio Beniton hautausmaalle laivan kapteenin suorittaessa 
ruumiinsiunauksen, koska paikkakunnan katolilaiset papit eivät siihen suostuneet.142 

  
4.1.3 Sosialisti – fasismi uhka Suomelle ja koko maailmalle  
 

Sosialistien silmissä Espanjan sisällissodan suurimmat uhkakuvat linkittyivät sodan 

alusta lähtien Euroopassa vahvistuvaan fasismiin, sekä tämän mahdollisen leviämisen 

vaikutuksiin. Sosialistien silmissä Francon toiminta oli laitonta, sillä valtaa piti laillisesti 

valittu tasavaltalainen hallitus, jota nyt yritettiin laittomasti suistaa sivuun. Espanjassa 

hallitus vetosikin ulkomaihin saadakseen näiltä tukea kapinan taltuttamiseksi. Sosialistin 

silmissä Suomen oikeistolaislehtien esittämät puuttumattomuusvaateet vaikuttavat 

näyttäytyneen merkkinä siitä, ettei Francon toimintaa haluttu estää, vaan pahimmillaan 

jopa tukea: 

 
Madrid, 30.7. (UP) Kommunistinen kansanedustaja Dolores Ibarrori puhui eilen 
illalla Madridin yleisradiossa esittäen vetoomuksen Ranskan, Belgian, Englannin ja 
Yhdysvaltain vapaamielisesti ajatteleville kansalaisille ja kehotti heitä tukemaan 
Espanjan kansanrintamahallitusta sen taistelussa fascismia vastaan. Hallituksen 
puolustajat, lausui hän, eivät ole mitään kommunisteja, sillä kommunismia ei 
Espanjassa ole olemassakaan. Espanjalaiset taistelevat vain fascismia vastaan, joka 
on hukuttamaisillaan maan terroriin ja epäjärjestykseen. ”Me täällä tulemme 
taistelemaan kaikin voimin ja uskomme varmasti pelastavamme demokratian.”143 
 
Kapinalliset teurastavat valtaamiltaan paikoilla kansanrintaman jäsenet viimeiseen 
mieheen – Italia kapinaliikkeen takana vaanien tekosyytä voidakseen sekaantua 
Espanjan asioihin?144 

 
”Puuttumattomat” haluavat puuttua Espanjan kultaan – Saksa ja Italia vaativat 
Espanjan hallituksen varoja kaapattavaksi – Venäjä kieltäytyy keskustelemasta 
asiasta145 

 

Uutisoinnissa fasismin muodostamaa uhkakuvaa rakennettiin ennen kaikkea Espanjan 

kansaan ja siviileihin kohdistuneen kurjuuden ja väkivallan kautta. Francoa, sekä 

laajemmin Euroopan oikeistolaisia hallituksia, pidettiin vastuullisena Espanjan kansan 

kohtaamasta moraalittomasta ja epäinhimillisestä kohtelusta. Erityisesti huomiota 

 
142 HS 14.03.1937 no 71, 21.  
143 HS 31.07.1936 no 203, 6. 
144 Sosialisti 28.07.1936 no 171, 1. 
145 Sosialisti 17.03.1937 no 63, 6. 
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kiinnitettiin naisiin ja lapsiin, joiden hyväksi järjestettiin ympäri Eurooppaa ja Suomea 

keräyksiä avustustoiminnan takaamiseksi.146 Tämä heijastui myös uutisointiin. 

Pääsääntöisesti Sosialisti lähestyi Espanjan sisällissotaa uutisoinnissaan melko 

koruttomasti ja faktapohjaisesti. Sodan alkuvaiheessa uutisointi rakentui 

mahdollisimman reaaliaikaisten tapahtumakuvausten välittämiseen sekä tasavaltalaisen 

hallituksen linjausten julkituontiin.147 Taustalla on saattanut vaikuttaa lehden toimituksen 

sisäpoliittisesti tukala tilanne - uutisointiin liittyviä ylilyöntejä on todennäköisesti haluttu 

välttää, jotteivat viranomaiset saisi syytä puuttua lehden uutisointiin tai toimintaan. 

Uutisoinnissa suurimmat tunnelataukset linkittyivät kuvauksiin paikallisen 

tasavaltalaiselle hallitukselle uskollisen väestön kokemista kurjuuksista:  

 
 (---) Kiivaita lähitaisteluja syntyi ja verenvuodatus oli hirvittävä. Pahin päivä oli 
sunnuntai, jolloin yön saapuessa voitiin laskea 300 ihmisen saaneen surmansa. 
Laukausten vaihto jatkui aamuvarhaisesta myöhään iltaan. Tällöin käytettiin 
konekiväärejä ja tykkejä. (---) Sairaalat ovat täynnä haavoittuneita. Kirjeenvaihtaja 
kertoo edelleen, että kommunistijoukot kapinan kukistuttua sytyttivät parikymmentä 
kirkkoa ja luostaria tuleen. Tunnistettu tuomiokirkko on kuitenkin vahingoittumatta. 
Väitetään, että useita pappeja on surmattu. Sunnuntain ja maanantain taistelujen 
jälkeen olivat kadut täynnä ihmisten ja eläinten ruumiita.148 

 

Kuten Helsingin Sanomat omissa uutisissaan, myös Sosialisti pyrki julkituomaan 

vastapuolen väkivaltaisuutta ja moraalittomuutta esiin. Esimerkkinä tästä voidaan pitää 

uutisia, joissa esitetään raakoja kuvauksia kapinajohtajien tasavaltalaisiin kohdistamista 

väkivaltaisuuksista: 

 
(---) Muuan legionalainen, joka kuului La Linean valloittaneisiin joukkoihin, on 
Reuterin toimiston kirjeenvaihtajalle esittänyt seuraavaa: ”Meille annettujen 
ankarien ohjeiden mukaan emme saa ottaa vankeja, vaan meidän on teloitettava 
kaikki kommunistit.” La Linean jalkaväen kasarmissa näki kirjeenvaihtaja kuitenkin 
myöhemmin satakunta vangittua kommunistia, mutta hänelle ilmoitettiin, että vangit 
teloitetaan hetimiten 20 miehen ryhmissä.149 

 
 

 
146 kts. esim. Espanjan sisällissodan humanitaarinen avustustoiminta H:1. Työväenarkisto. 
147 Esim. Sosialisti 22.07.1936 no 166, 1; Sosialisti 23.07.1936 no 167, 3; Sosialisti 25.07.1936 no 169, 1. 
Kuvauksia sodan tapahtumista, sekä hallituksen ja kapinallisten välisistä aluevaltauksista. 
148 Sosialisti 23.07.1936 no 167, 4. 
149 Sosialisti 29.07.1936 no 172, 1. 
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4.1.4 Uutisoinnin linkittyminen Suomen omaan lähihistoriaan 

 

Sekä Helsingin Sanomat että Sosialisti nostivat varsinkin Espanjan sodan alkuaikoina 

selkeästi esiin yhtäläisyyksiä Suomen omaan lähihistoriaan, sekä maan sisäiseen 

kahtiajakautuneeseen ilmapiiriin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat liitti ensimmäiseen, 

laajemmin Espanjan kriisiä käsittelevään 20.07.1936 julkaistuun, uutiseen 

loppuhuomautuksen: ”Muistakaa lahjoituksillanne Vapaussodan Invaliidien Liittoa”150. 

Myös Sosialistin sivuilla luodaan yhtäläisyyksiä Espanjan tapahtumien ja Suomen 

lähihistorian välille esimerkiksi viittaamalla Francon puolelle lähteneisiin henkilöihin 

lapualaisina151:  

 
Espanjassa on viime vuosina paljon hulinoitu täyslapualaiseen malliin.  
Siellä on poltettu kirkkoja ja muita taloja, kuten lapualaiset täällä polttivat 
työväentaloja. Siellä on tehty pommiräjähdyksiä, kuten lapualaiset täällä 
räjäytellessään kirjapainoja ja työväentaloja. Siellä on hakattu ihmisiä, kuten 
lapualaiset täällä muilutusreissuillaan. (---) Ja iikooällä, verisen kapinan ja veristen 
sotien ihailija, tietysti taputtaa ihastuksissaan käsiään, kehuu teurastusmaakareita 
”isänmaalliseksi armeijaksi” ja ivailee laillista hallitusta, kuten se omankin 
kapinansa aikana ivaili Suomen esivaltaa.152 

 

Suomen omaan lähihistoriaan viittaaminen on mitä ilmeisemmin toiminut ennen kaikkea 

retorisena keinona, minkä avulla on kyetty kasvattamaan uutisten herättämiä 

tunnereaktioita. Tämän kaltaisen toiminnan kautta on mahdollisesti pyritty lisäämään 

uutisoinnin seuraamisen mielekkyyttä sekä kasvattamaan lehtien myyntilukuja luomalla 

kosketuspintaa lukijoiden oman arjen ja kriisin välille. 

 
4.2 Huoli kansainvälistyvästä kriisistä 
 

Espanjan sisällissota herätti runsaasti kansainvälistä huomiota kriisin alusta alkaen. 

Euroopan sisäisesti jakautuneen aateilmapiirin ja poliittisesti epävakaan tilanteen vuoksi 

kriisin alueellista leviämistä pyrittiin rajaamaan erinäisin kansainvälisin toimenpitein. 

Tilanteen epävakaus tiedostettiin myös Suomessa ja kuten osio tarkemmin kuvaa, tällä 

oli suoria vaikutuksia siihen, miksi Suomi päätyi liittymään osaksi 

 
150 HS 20.07.1936 no 192, 3. 
151 kts. esim. Sosialisti 20.02.1937 no 42, 5. 
152 Sosialisti 23.07.1936 no 167, 4. 



 

 44 

puolueettomuuskomitean sopimuksia ja kielsi suomalaisten vapaaehtoisten matkaamisen 

sota-alueelle.  

 

4.2.1 Kansainvälistynyt maailmankatsomusten kamppailu 
 

Kansainvälinen yhteisö toi jo varhaisessa vaiheessa esiin huolensa koskien Espanjan 

kriisin mahdollisia seurauksia, sillä levottomuuksien pelättiin leviävän myös muualle 

Eurooppaan. Tilanne oli epävakaa, sillä Euroopan valtiot olivat aatteellisesti jakautuneita, 

minkä seurauksena kansainvälisen yhteisön sympatia jakautui molemmille sodan 

osapuolille. Tilanteen rauhoittamiseksi kansainvälinen yhteisö ryhtyi jo varhaisessa 

vaiheessa Ranskan ja Iso-Britannian johdolla vaatimaan tilanteen jäädyttämistä Espanjan 

sisäiseksi asiaksi.153 Euroopan valtioiden väliset vanhat kaunat ja epäluuloisuudet 

kuitenkin vaikeuttivat neuvotteluiden etenemistä. Suomessa Helsingin Sanomat uutisoi 

asiaa seuraavasti kesällä 1936: 
 
Suurella mielenkiinnolla on seurattu Espanjan tapahtumia. Näin ei ainoastaan 
Espanjan itsensä vuoksi, jossa jo muutamia vuosia tilanne on ollut erinomaisen 
epävarma ja epämääräinen, vaan Länsi-Euroopan yleisen kehityksen takia.154 
 
Espanjan sekasorto luo synkän varjonsa kansainväliseen tilanteeseen.155 
 
Espanjan kansalaissodan pelätään aiheuttavan kansainvälisiä selkkauksia.156 

 
Saksan ja Espanjan suhteet kärjistyneet ”Kamerunin” -jutusta paisuu kansainvälinen 
selkkaus. Saksa keskeyttänyt puolueettomuusneuvottelut. Kuusi saksalaista 
sotalaivaa matkalla Espanjaan.157 
 
Venäjän hirmuvalta ja Espanjan tapahtumat vasta kommunistien suunnitelmien 
alkua. Lontoo, 30.11. (STT) Englannin katolinen arkkipiispa on julkaissut 
paimenkirjeen, jossa sanotaan, että hirmuvalta Neuvosto-Venäjällä ja Espanjan 
kaameat tapahtumat muodostavat yhden renkaan siinä kommunistisessa 
suunnitelmassa, joka ajan täyttyessä toteutetaan kaikissa maissa.158 

 
Puuttumattomuuspolitiikan ratifiointi osoittautui kuitenkin hitaaksi prosessiksi, sillä jo 

sodan alkuvaiheilta lähtien Espanjan tilanne herätti runsaasti huomiota kansainvälisessä 

 
153 HE 17/1937 vp 
154 HS 26.07.1936 no 198, 4. 
155 HS 01.08.1936 no 204, 5. 
156 HS 03.08.1936 no 206, 5. 
157 HS 21.08.1936 no 224, 5. 
158 HS 01.12.1936 no 326, 15. 
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mediassa. Sodan aatteellisen syyhyn sekä kansainvälisesti epävakaan poliittisen tilanteen 

vuoksi alueelle pyrki jo varhaisessa vaiheessa runsaasti ulkomaalaisia vapaaehtoisia, 

jotka lisäsivät muiden Euroopan valtioiden siteitä sodan aikaisiin tapahtumiin.  

 
Belgialaisia vapaaehtoisia Espanjan hallituksen armeijassa.159 
 
Saksa, Ranska ja Venäjä kieltävät aseidenviennin Espanjaan.160 
 
Saksasta aseita ja miehiä Francon joukkojen vahvistukseksi.161 
 
Irlannin sinipaitoja vapaaehtoisina Francon joukkoihin.162 
 
Romaniasta vapaaehtoisia Francon armeijaan.163 

 

Espanjan sisäisen tilanteen pahentuessa huoli kriisin kansainvälisistä seurauksista alkoi 

kasvaa Euroopan sisällä, minkä seurauksena asenteet ulkomaalaisten alueelle suuntaamaa 

tukitoimintaa kohtaan alkoivat koventua. Tilanteen kärjistymistä kuvattiin myös 

Suomeen Espanjasta kantautuneissa Helsingin Sanomien uutisissa:  

 
Ajan kuluessa on saapunut kaikkialta Euroopasta antifascisteja ja vapaaehtoisia tai 
muiden maiden kansanrintamiin kuuluvia jäseniä tuhansittain. Samalla ovat 
hallituksen joukot myöskin saaneet kaikenlaista aineellista apua suuret määrät. (---) 
Täällä seurataan erittäin tarkasti kansainvälisen mielenkiinnon kasvamista Espanjan 
kansalaissotaa kohtaan. Koko sisällissotahan ei enää ole espanjalaisten keskeinen, 
vaan on siitä muodostunut taistelu elämästä tai kuolemasta erilaisten 
maailmankatsomuksen välillä. (---) Espanjan kansalaissota on tällä hetkellä täysin 
kansainvälistä laadultaan.164 

 
 
 
 
 
 
4.2.2 Euroopan valtiot solmivat puuttumattomuussopimukset 
 

 
159 HS 23.08.1936 no 226, 19. 
160 HS 25.08.1936 no 228, 5. 
161 HS 21.11.1936 no 316, 11. 
162 HS 22.11.1936 no 317, 18. 
163 HS 24.11.1936 no 319, 11. 
164 HS 03.12.1936 no 328, 5 & 13. 
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Puuttumattomuuden tärkeyttä korostavaan näkemykseen ja Espanjan puuttumattomuutta 

Espanjan sisäisiin asioihin käsittelevään komiteaan liittyivät kaikki muut Euroopan 

valtiot paitsi Sveitsi.165 Kuten suomalainen sanomalehdistö asiaa uutisoi:  

 
Puuttumattomuuskomitea on päättänyt kieltää vapaaehtoisten saapumisen 
Espanjaan.166 

Sopimuksen myötä Euroopan valtiot sitoutuivat valvomaan, ettei Espanjaan tai sen 

alusmaihin vietäisi sopimuksen kieltämiä ampuma-aseita tai muita sotatarvikkeita. 

Tämän lisäksi sopimuksessa määriteltiin, ettei vapaaehtoisia päästettäisi kulkemaan 

näihin maihin. Toimenpiteiden mahdollistamiseksi säädettiin, että kansainväliset 

valvontaviranomaiset valvoisivat paikallisten tulli- ja poliisiviranomaisten kanssa 

Espanjan maarajoja Ranskan, Portugalin sekä Gibraltarin puolelta. Maarajojen lisäksi 

myös meriliikennettä valvottiin: Espanjan lähisatamiin säädettiin perustettavaksi 

seitsemän tarkastusasemaa, joiden yhteydessä jokainen Espanjaan tai sen alusmaihin 

matkalla oleva alus lastattiin tarkastusviranomaisilla. Valvonnan avulla pyrittiin 

varmistamaan, ettei aluksista purettaisi aseita, sotatarvikkeita tai päästettäisi maahan 

vapaaehtoisia. Näiden toimenpiteiden lisäksi puuttumattomuussopimukseen yhtyneet 

valtiot asettivat Espanjan aluevesien ympärille sotalaivoja, joiden tehtävänä oli valvoa, 

että kauppalaivat täyttivät niille valvontajärjestelmän asettamat velvollisuudet.167 

Suunnitelman alkuperäisessä ehdotelmassa pyrkimyksenä oli järjestää sotatoimia 

rajaavaa valvontaa Espanjassa. Suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, sillä tämä olisi 

vaatinut yhteistyötä sisällissodassa taistelevien osapuolten kanssa ja hidastanut näin 

toimien nopeaa täytäntöönpanoa. Tämän seurauksena valvonta päädyttiin suorittamaan 

Espanjan valtiollisten rajojen ulkopuolella komitean toimeenpanemana.  

 

4.2.3 Puuttumaton Suomi 
 

Suomessa puuttumattomuuskysymykseen suhtauduttiin kahtiajakoisesti. Maan 

oikeistolainen hallitus ja sanomalehdistö kannattivat puuttumattomuutta, sillä pelkäsivät 

Espanjan levottomuuksien leviävän muualle Eurooppaan. Suomen sosialistiset tahot 

vaativat Suomea ja Euroopan valtioita osoittamaan tukeaan Espanjan hallitukselle sekä 

 
165 HE 17/1937 vp 
166 HS 17.02.1937 no 46, 5. 
167 HE 17/1937 vp 
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kärsivälle kansalle, jotka sosialistien näkemyksen mukaisesti joutuivat oikeistolaisen 

terrorin kohteeksi. Asiasta käytiin keskustelua esimerkiksi sanomalehdistön sivulla: 

 
(---) tilaisuudessa esiintynyt S. Sosiaalidemokraatin toimittaja Swentorzetski 
räikeällä ja taktillisessa tarkoituksessa väritetyllä lausunnolla, missä hän koettaa 
tehdä kuulijoilleen sekä S.S:n selostuksen kautta laajemmillekin piireille 
uskottavaksi, että Helsingin Sanomat muka on kirjoittanut ”espanjalaisista 
hengenheimolaisistaan kuin vihollisista” sekä muka kaikkien porvarillisten lehtien 
asenteen mukaisesti kertonut asioista, värittäen niitä tahallisesti kapinallisten 
hyväksi. (---) Ainoa asenne, minkä Helsingin Sanomat omissa kirjoituksissaan 
Espanjan tapahtumiin on merkinnyt, on ehdoton puolueettomuus siinä mielessä, että 
siellä raivoava kaamea valtataistelu on säilytettävä Espanjan omana sisäisenä asiana 
ja estettävä sitä muodostumasta kansainvälisen aseellisen selkkauksen aihetta. Tässä 
asiassa meillä on tosiaankin eri kanta kuin herra Swentorzetskillä, joka siitä 
huolimatta, että itsekin myöntää tilanteen olevan kansainvälisessä suhteessa 
jännittyneen ja sodan vaaran uhkaavan, koettaa osaltaan kiihoittaa meilläkin 
kansalaisten intohimoja tässä asiassa. (---)168 

 

Sosialistien toiveiden vastaisesti myös Suomi päättyi liittymään osaksi 

puuttumattomuussopimusta: 

 

Tasavallan Presidentin 31 päivänä elokuuta 1936 antaman valtuutuksen nojalla 
annettiin samana päivänä Ranskan täkäläisille asiainhoitajille Ranskan hallituksen 
ehdottama nootti, jossa ilmoitettiin Suomen hallituksen päättäneen pidättäytyä 
kaikesta välillisestä ja välittömästä sekaantumisesta Espanjan sisäisiin asioihin. 
Samalla ilmoitettiin Suomen hallituksen hyväksyvän Ranskan ehdotuksen 
Lontooseen muodostettavasta komiteasta, johon osallistuisivat kaikki samanlaisen 
julkilausuman antaneiden maiden hallitusten edustajat ja jonka tehtävänä olisi koota 
tiedot kaikista tällä tavoin tehdyn kansainvälisen sopimuksen aiheuttamista 
toimenpiteistä sekä harkita ja ratkaista sen soveltamista koskevia kysymyksiä.169 
 

Hallituksen eduskunnalle esittämä näkemys puolueettomuuspolitiikasta ja sen 

toteuttamistavoista heijastelee Euroopan sisäistä vallanjakoa. Espanjan valtion sisäisestä 

sodasta tehtiin jo varhaisessa vaiheessa kansainvälisiin suhteisiin ja Euroopan 

kokonaisvaltaiseen vakauteen liittyvä kysymys, jossa keskeistä roolia 

seurannaisvaikutusten hillitsemisessä kantoivat suurvallat Ranska ja Iso-Britannia. 

Ranskan kohdalla päätös pyrkiä hillitsemään kriisiä linkittyi luultavasti maan omaan 

geopoliittiseen sijaintiin Espanjan rajanaapurina. Toisaalta taustalla on saattanut 

vaikuttaa Ranskan halu rauhoitella muita Euroopan valtioita, sillä myös Ranskassa valtaa 

 
168 HS 29.08.1936 no 232, 4. 
169 HE 17/1937 vp  
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piti sosialistinen hallitus, johon etenkin Saksa suhtautui epäileväisesti. Kansainvälisen 

tuen hakeminen hillitsemistoimille oli Espanjan kannalta järkevää, sillä maa sai 

käyttöönsä valvontaa tukevia resursseja sekä poliittista tukea: 

 
Edellä olevan perusteella ehdotetaan,  
että Eduskunta päättäisi lisäykseksi vuoden 1937 menoarvioon 5 Pl:n IV luvun 
kohdalle uudelle 8 momentille ottaa 1,360,000 markan määrärahan 
puuttumattomuutta Espanjan asioihin koskevan sopimuksen aiheuttamiin kuluihin, 
sekä että Valtioneuvosto oikeutettaisiin edellä olevan menon suorittamiseen 
käyttämään kuluvana vuonna kertyviä valtion tuloja.170 

 

Puuttumattomuuskomitea arvioi 07.03.1937 voimaantulevan järjestelmän vuotuisten 

kustannusten olevan 898 000 Englannin puntaa. Kustannuksia jaettiin 

puuttumattomuuskomitean toimintaan osallistuvien maiden kesken. Suomen osuudeksi 

määriteltiin 0,8 % osuus kokonaiskustannuksista eli 7 184 puntaa, mikä vastasi 1 630 768 

Suomen markkaa. Määrästä pyydettiin heti suoritettavaksi 20 %, eli 1 440 puntaa 

(326 000 Suomen markkaa). Vuosikustannuksista ensimmäisen vuoden osuudeksi 

arvioitiin koituvaksi 5/6. Suomen hallitus päätti hyväksyä komitean pyynnön, mutta asetti 

ehdoksi, ettei Suomen osuus saa nousta yli 0,8 % silloin edellytetyistä yhteiskuluista. 

Suomen ehtojen mukaan myös muiden sopimusvaltioiden tuli hyväksyä heille osoitetut 

maksuvelvollisuusosuudet.171 

 

Suomen näkökulmasta hillitsemistoimiin osallistuminen oli tarpeellista, sillä tämä osoitti 

maan sitoutuneen Euroopan sisäisen vakauden säilyttämiseen aktiivisena toimijana 

yhdessä Euroopan muiden valtioiden kanssa.172  Valkoisen Suomen intressien taustalla 

lienee myös ollut Suomen oma sisäpoliittinen tilanne. Itsenäistymisestään lähtien 

Suomen hallitseva valkoinen eliitti pyrki liittämään Suomea osaksi läntistä Eurooppaa ja 

tekemään eroa itäiseen naapurimaahansa. Espanjan sisällissodan alkaessa 1936 Suomi oli 

edelleen sisäisesti jakautunut valtio, jossa viranomaistahot pitivät kommunismia ja 

sosialismia yhteiskunnallista vakautta uhkaavana ilmiönä ja yhteiskunnan ensisijaisena 

turvallisuusuhkana. Suomessa vallitsevan yleisen ilmapiirin vuoksi Espanjan 

sisällissodan on mahdollisesti pelätty lisäävän kommunismimyönteisyyttä sekä lisäävän 

sisäisten levottomuuksien määrää. Huomion arvoista on, että Espanjan sisällissodan 

 
170 HE 17/1937 vp 
171 HE 17/1937 vp 
172 HE 17/1937 vp 
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alkaessa Suomen omasta vuoden 1918 keväällä alkunsa saaneesta sisällissodasta oli 

ennättänyt kulua vajaat 20 vuotta.  

 

Eduskunta ja valtiovarainvaliokunta päättivät puoltaa hallituksen esityksessä esitettyä 

määrärahan myöntämistä.173 Päätös puoltamisesta ei kuitenkaan ollut täysin 

yksimielinen, sillä Isänmaallisen kansanliikkeen (IKL) kansanedustaja Pauli Tuorila esitti 

vastalauseen 16.3.1937 pyytäen Eduskuntaa hylkäämään hallituksen esityksen: 

 
On paikallaan että Suomen hallitus on päättänyt pidättäytyä kaikesta välillisestä ja 
välittömästä sekaantumisesta Espanjan sisäisiin asioihin. Sitävastoin en voi pitää 
asiaan kuuluvana sitä, että Suomen valtion varoja myönnetään 1,360,000 markkaa 
osanottoa varten Espanjan rajojen valvontaan, jolla on merkitystä ensikädessä vain 
suurvalloille. Koska sellainenkin Euroopan keskustassa oleva valtio kuin Sveitsi on 
pysynyt sivussa Espanjaa koskevasta suurvaltojen politiikasta, niin vielä vähemmän 
aihetta on paljon kaukaisemmalla Suomella myöntää rahavaroja Espanjan rajojen 
valvontaa koskevan suurvaltojen politiikan tukemiseen. Meidän maamme 
säilyminen puolueettomana valtiona ei mitenkään tällaista osallistumista vaadi.174 

 

Tuorilan vastalauseen keskeisiksi argumenteiksi nousee näkemys siitä, että Suomen tulisi 

irrottautua suurvaltojen välisestä politikoinnista ja korostaa Sveitsin tavoin rooliaan 

puolueettomana toimijana. Tuorila myös korostaa, ettei Suomella ole välitöntä tarvetta 

ottaa kantaa Espanjaan tilanteeseen oman kaukaisen geopoliittisen sijaintinsa vuoksi. 

Tuorilan näkemys, sekä toisaalta hallituksen esitys korostavat, että Suomessa Espanjan 

sisällissotaan sekaantumista turvallistettiin ensisijaisesti kansainvälisen 

suurvaltapolitiikan kautta. Suomi pyrki tietoisesti valtiollisesti sitoutumaan Euroopan 

läntisten suurvaltojen muodostamaan puolueettomuuskoalitioon, sillä uskoi tämän 

vakauttavan Euroopan sisäistä kehitystä kokonaisuudessaan, sekä toisaalta näki tämän 

sitovan Suomea laajemmin osaksi läntistä toimijuutta.  

 

Espanjan sisällissodan uskottiin mitä ilmeisemmin olevan lyhytaikainen, sillä 30.4.1937 

säädetyssä laissa eräistä toimenpiteistä Espanjan sisällissotaan osallistumisen estämiseksi 

määriteltiin lain olevan voimassa 1.4.1938 asti, jollei tilanne maan sisällä parantuisi tätä 

ennen ” – mutta että asetuksella voidaan määrätä sen soveltamisen lakkauttamisesta jo 

 
173 HE 17/1937 vp 
174 HE 17/1937 vp, Pauli Tuorila Vastalause. 
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ennen sitä.”175 4.3.1938 Hallitus esitti, että voimassa olevaa lakia pidennettäisiin edelleen 

yhdellä vuodella, eli 1.4.1939 asti.176 

 

Suomi pyrki rajoittamaan vapaaehtoista osallistumista Espanjan sisällissotaan 

hyödyntämällä jo olemassa olevia lakeja. Tärkeimmiksi keinoiksi hallitus nosti 

vapaaehtoisten värväämisen ja värväytymisen kriminalisoinnin, sekä maastalähdön ja 

kauttakulun vaikeuttamisen passitarkastusten sekä matkalippuja rajoittavien säädösten 

avulla:177 

 

Ottaen huomioon Suomen maantieteellisen aseman ja sen seikan, että meillä on 
esiintynyt hyvin vähän yrityksiä osallistua Espanjan sisällissotaan, Hallitus on 
katsonut, passeista annettujen hallinnollisten määräysten lisäksi, voivansa tyytyä nyt 
esitetyssä laissa oleviin säädöksiin vapaaehtoisten estämiseksi lähtemästä 
Espanjaan. Toiselta puolen on katsottu ainakin näiden säännösten antaminen 
tarpeelliseksi. Rikoslain 16 luvun 22 §:ssä on jo säädetty rangaistus pestaamisesta 
vieraan vallan sotilaspalvelukseen. Kun näyttää tarpeelliselta, että myöskin 
pestaamisen yritys rangaistaan samaten kuin pestaaminen muihinkin kuin 
hallituksen joukkoihin Espanjassa, on lakiehdotukseen otettu erikoinen pykälä tästä. 
Edelleen on katsottava tarpeelliseksi, että myöskin henkilöä, joka pestautuu 
sotapalvelukseen Espanjaan, voidaan rangaista ja on sitä tarkoittava määräys otettu 
lakiehdotuksen 2 §:ään.178 

Hallituksen esityksestä on nähtävissä, että Suomen valtio on pitänyt vapaaehtoista 

osallistumista Espanjan sisällissotaan haitallisena ilmiönä, jota on pyritty kitkemään. 

Espanjan sisällissota oli valtion näkökulmasta kansainvälinen kriisi, jonka uhkaavuus 

linkittyi yhteen Suomen sisäisten uhkakuvien, etenkin kommunistisen toiminnan 

aktivoitumisen, kanssa. Viitteitä tähän antaa etenkin se, että Suomen valtio päätyi itse 

rikkomaan allekirjoittamaansa puolueettomuussopimusta lähettämällä meriteitse aseita 

Francon joukoille. Asekuljetukset herättivät Suomessa sanomalehdistön179 ja 

poliitikkojen keskuudessa laajaa keskustelua, sillä toiminnan tiedettiin olevan Suomen 

virallisen linjan vastaista.  Vuonna 1936 Yorkbrook nimiseen alukseen lastattiin 

konepistooleja, konekivääreitä sekä suojeluskunnan kunnostamia vanhoja tykkejä. 

Aluksen määränpääksi merkittiin Jemenin lähistöllä sijaitseva Hodeidan satama, mutta 

alus ei päässyt millään reissulla määränpäähänsä saakka. Kahdella ensimmäisellä kerralla 

 
175 HE 17/1937 vp 
176 HE 32/1937 
177 HE 32/1937 
178 HE 32/1937 
179 HS 11.3.1937; VP 1937 Pöytäkirja 1, 1061–1062. 
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laivan sisältö joutui hallituksen joukkojen käsiin ja kolmannella matkalla alus kaapattiin 

Biskajanlahdella. Suomen aselähetykset herättivät huomiota kansainvälisesti ja 

kansallisesti. Virallisen totuuden mukaan aseet olivat käyttökelvottomia ja romuun 

verrannollisia, eikä asiasta sopinut käydä julkista keskustelua valtiopäivillä.180  

4.3 Suomalaiset vapaaehtoiset turvallistamisen kohteena 
 
Helsingin Sanomat ja Sosialisti kirjoittivat suomalaisista vapaaehtoisista melko harvoin 

verrattaessa ulkomaalaisiin vapaaehtoisiin. Aineiston valossa vapaaehtoisia koskeva 

uutisointi linkittyy vahvasti yhteen laajemman aatteellisen kahtiajaon kanssa. 

Henkilöiden motiiveja ja toimia tarkastellaan osana suurempaa aatteellista kertomusta, ja 

vain harvoissa tapauksissa lehdet antavat äänen vapaaehtoisille itselleen. Suhtautuminen 

heijastuu myös vapaaehtoisiin liitettyihin uhkakuviin ja tapaan, jolla lehdet ovat alueelle 

matkanneita vapaaehtoisia turvallistaneet.  

 

Sodan alkuaikoina, loppuvuodesta 1936 kevääseen 1938 Helsingin Sanomat ja Sosialisti 

julkaisivat vapaaehtoisia koskevia uutisia pääsääntöisesti Francon puolelle matkanneista. 

Helsingin Sanomille kyse on ollut mitä luultavammin arvovalinnasta: uutisoimalla 

Francon puolelle matkaavista suomalaisista on luotu mielikuvaa siitä, että Suomi tukee 

ennen kaikkea Euroopan oikeistolaisia voimia. Sosialistin toimitus on mahdollisesti 

pyrkinyt lisäämään fasismiin liittyvää uhkaavuutta tuomalla lukijakunnalleen esiin 

nimenomaisesti alueelle matkanneiden fasistien pyrkimyksiä.  

 

Tasavaltalaisten puolelle matkanneista ja heidän sodanaikaisista kokemuksistaan on 

julkaistu rajatummin uutisia. Syyt saattavat liittyä paitsi sanomalehdistön preferensseihin, 

mutta tasavaltalaisten puolelle pyrkineet ovat saattaneet myös tietoisesti vältellä 

lehdistöjulkisuutta: Sosialistit olivat monissa Euroopan maissa poliittisesti ja 

taloudellisesti epäsuotuisammassa asemassa, mikä on itsessään rajoittanut heidän 

liikkumismahdollisuuksiaan, sillä viranomaiset ovat olleet heidän toimistaan 

kiinnostuneempia, kuin oikeistolaiset arvot jakavien francolaisten kohdalla. 

Tasavaltalaisten kohdalla uutisointi painottuu tarkastelun kohteena olleissa 

sanomalehdissä heidän paluuseensa, eli loppuvuoteen 1938. Myös tätä ennen julkaistiin 

 
180 Juusela 2003, 79–81. 
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satunnaisia uutisia tasavaltalaisista, mutta ne eivät saavuttaneet vastaavia mittasuhteita, 

kuin palautuksia koskevat.  

 

4.3.1 Suomalaiset fascistit mediassa 

 

Adolf Hitlerin Saksassa keräämä suosio kasvatti fasistisen aatteen näkyvyyttä myös 

Suomessa vuosina 1932–1933. Tällä oli suoria vaikutuksia suomalaisen median 

esittämiin näkemyksiin: parlamentarismiin, demokratiaan ja yksilönvapauteen alettiin 

suhtautua aiempaa epäileväisemmin. Sosialistisiin aatteisiin oikeistolaiset piirit 

suhtautuivat jo lähtökohtaisesti kyseenalaistaen, mutta fasismin kasvattaessa suosiotaan 

myös ”ryssiä” kohtaan tunnettu vihamielisyys syventyi.181 Huolimatta suomalaisen 

kansallissosialismin hetkellisestä nousukaudesta ja lukuisista aatteen ympärille 

syntyneistä järjestöistä liikkeiden poliittinen vaikuttavuus jäi vähäiseksi ja niiden suosio 

alkoi hiipua 1930-luvun puolivälissä.182 Tässä mielessä on luontevaa, että myös 

suomalaiset kansallissosialistisia aatteita kannattaneet tahot pyrkivät osaksi Espanjan 

sisällissotaa.  

 

Vuonna 1937 uutiset Francon puolelle pyrkivistä suomalaisista lisääntyivät. 

Uutiskuvausten perusteella suomalaiset francolaiset pukeutuivat järjestäen Isänmaallisen 

kansanliikkeen (IKL) asuihin, mikä antaa viitteitä siitä, että kyseinen järjestö rekrytoi 

jäsenistöään matkaamaan Espanjaan. Ensimmäiset tiedot suomalaisten vapaaehtoisten 

matkaamisesta Francon puolelle saatiin helmikuun alussa 1937, jolloin Helsingin 

Sanomat uutisoi suomalaisten vapaaehtoisten matkustaneen Espanjaan: 

  
Eilen lähti hl. ”Ilmattarella” kolme suomalaista nuorta miestä ”Australiaan”, kuten 
heidän kerrotaan ilmoittaneen matkansa määrän. Mikäli tiedämme, on heidän 
tarkoituksenaan matkustaa Espanjaan liittyäkseen siellä vapaaehtoisina kansallisten 
joukkoihin. Lähtijöitä oli satamassa parisenkymmentä nuorta miestä, jotka laivan 
irtautuessa satamasta tervehtivät vapaaehtoisia nostamalla kätensä 
fascistitervehdykseen. Heidän laivassa olevat toverinsa vastasivat tervehdykseen 
samalla tavalla.   Eilen lähteneillä vapaaehtoisilla oli yhtenäinen puku: musta pusero, 
sininen solmio ja olkahihna. Lisäksi oli kaikilla musta baskerilakki, jossa pieni, 
nähtävästi metallinen merkki.183 

 
181 Silvennoinen & Tikka & Roselius 2016, 252. 
182 mt., 269. 
183 HS 04.02.1937 no 33, 7. 
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Seuraava laajamittainen uutinen suomalaisia vapaaehtoisia koskien julkaistiin helmikuun 

1937 lopulla Helsingin Sanomissa: 

 
Jo pidemmän ajan kuluessa on Helsingissä huhuiltu täältä Espanjaan lähtevistä 
vapaaehtoisista, joiden tarkoituksena on liittyä Francon joukkoihin. Saamiemme 
tietojen mukaan onkin Suomesta viime kuukausien aikana matkustanut nuoria 
miehiä, joukossa nuorukaisiakin, Espanjaan. Täältä lähteneiden vapaaehtoisten 
lukumäärä on saamiemme tietojen mukaan yli 200, mutta viranomaisten 
suorittamissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan voitu todeta täältä mahdollisesti 
Espanjaan lähteneiden luku kuin vähän yli kymmeneksi. Tiedossamme on, että 
lähtijät käyttävät samoja kulkureittejä pysähtyen ennakolta tarkoin määrätyillä 
seuduin. Matka Espanjaan tapahtuu sekä Saksan että Englannin kautta. Useimmilla 
Espanjaan lähtevillä suomalaisilla on yhdenmukainen puku: musta pusero, sininen 
solmio, musta baskerilakki, olkahihna ja vyö puukkoineen. Nämä vapaaehtoisethan 
suorittavat matkansa omalla vastuullaan ja lienevät tietoisia kaikista niistä 
vaikeuksista, joihin he joutuvat erikoisesti senvuoksi, että tietämämme mukaan 
suurin osa heistä ei osaa mitään vieraita kieliä. Todennäköistä onkin, että 
seikkailuhalu on näytellyt suurta osaa matkalle lähdössä. 
Ainakin eräissä tapauksissa on lähtijöille ilmoitettu, että heidän on itsensä 
suoritettava matkakulut Saksaan saakka. Sieltä käsin huolehdittaisiin heidät sitten 
edelleen Espanjaan. Mikäli kerrotaan, olisi kuitenkin pari ”vapaaehtoista” palannut 
kotimaahan Saksaan tekemällään matkalta pettyneenä, sillä täällä annetut lupaukset 
eivät olleetkaan pitäneet paikkaansa Saksassa. 
Eräät nuorimmat lähtijöistä ovat vaienneet täydellisesti matkansa todellisesta 
tarkoituksesta, joten heidän vanhempansa vasta myöhemmin ovat saaneet tiedon 
asiasta. (---) Tiedossamme on useiden lähtijöiden nimet, mutta emme katso olevan 
syytä saattaa niitä julkisuuteen.184 

 

Uutisointia tarkastellessa huomio kiinnittyy etenkin Helsingin Sanomien tapaan suojella 

matkaan lähteneitä francolaisia. Kun uutiset helmikuussa 1937 julkaistiin, käytiin 

Euroopassa laajaa keskustelua koskien vapaaehtoiskysymystä ja Espanjaan matkaamisen 

estämistä. Helmikuun 17 päivänä Helsingin Sanomat julkaisi uutisen otsikolla: 

”Puuttumattomuuskomitea on päättänyt kieltää vapaaehtoisten saapumisen 

Espanjaan”185. Tästä huolimatta suomalaisiin vapaaehtoisiin ei uutisissa suhtauduta 

tuomitsevasti, vaan heidän poliittisia tarkoitusperiään kuvataan avoimesti: Molemmat 

matkaan lähteneet ryhmät ovat pukeutuneet uutisten mukaan fasisteille ominaisiin asuihin 

ja ilmaisseet avoimesti poliittisen kantansa ”nostamalla kätensä 

 
184 HS 20.02.1937 no 49, 5. 
185 HS 17.02.1937 no 46, 5. 
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fascistitervehdykseen”.186  Tässä mielessä vapaaehtoisia koskeva uutisointi muodostaa 

selkeän ristiriidan Suomen ja Euroopan yleiseen puolueettomuusvaateeseen, sekä ennen 

kaikkea Helsingin Sanomien itsensä esiin tuoman puolueettomuusnäkemyksen187 kanssa. 

 

Tarkastellessa Helsingin Sanomien tapaa kuvata lähteneitä voidaan havaita, että uutisissa 

lähtijöitä suojellaan monin tavoin. Toisin kuin suomalaisia vapaaehtoisia koskevissa 

uutisissa yleisesti, heidän anonymiteettinsa on päätetty tietoisesti turvata.188 Tätä voidaan 

pitää merkittävänä valintana, sillä tällä on voitu välttää lähtijöiden julkinen leimaaminen, 

mitä myöhemmin on Helsingin Sanomissa harjoitettu etenkin tasavaltalaisten puolelle 

pyrkineiden ja siellä taistelleiden kohdalla. Tällä on ollut etenkin tasavaltalaisten puolella 

taistelleille selkeitä vaikutuksia näiden palattua Suomeen. Huomion arvoista on myös se, 

että samassa uutisessa linjataan selkeästi, etteivät viranomaiset ole löytäneet syytä 

puuttua vapaaehtoisten matkaan: 

 
Viranomaiset ovat suorittaneet tutkimuksia, jotka ovat johtaneet toteamukseen, ettei 
tähän mennessä ole tapahtunut sellaista värväystä, josta rikoslaissa puhutaan. 
Viranomaisten tutkimukset jatkuvat edelleen.189 

 

Muita suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi lehden tapa korostaa lähtijöiden nuoruutta, 

kielitaidottomuutta ja seikkailunhalua.190 Tällä tavoin lehti häivyttää lähdön syiden 

poliittisia tarkoitusperiä, tarjoten tilalle harkitsemattomien nuorten seikkailunhalua. 

Matkaan lähteneiden yksilöiden lisäksi lehti tarjoaa oikeutusta myös näiden perheille, 

joiden kerrotaan olleen tietämättömiä lähdön syistä.191 

 

Myös Sosialisti julkaisi aiheesta uutisen: 

 
Kymmenkunta lapualaista mennyt marokkolaisten joukkoon ”pelastamaan 
sivistystä” H.S. kertoo viranomaistemme voineen todeta, että täältä on lähtenyt 
Espanjan kapinallisten riveihin vapaaehtoisiksi vähän yli 10 nuorukaista. Heillä on 
ollut lähtiessään yhdenmukainen puku: musta pusero, sininen solmio, musta 
baskerlakki, olkahihna ja vyö puukkoineen. Todennäköistä on, että seikkailuhalu on 

 
186 HS 04.02.1937 no 33, 7. 
187 HS 29.08.1936 no 232, 4. 
188 HS 20.02.1937 no 49, 5. 
189 HS 20.02.1937 no 49, 5. 
190 HS 20.02.1937 no 49, 5. 
191 HS 20.02.1937 no 49, 5. 
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näytellyt suurta osaa matkallelähdössä, sillä kaikki pojat eivät ole edes ilmoittaneet 
vanhemmilleen aikomuksistaan.192 

 

Myös tässä uutisessa korostetaan matkaan lähteneiden henkilöiden asua, nuoruutta ja 

riippuvuutta vanhemmista. Toisin kuin Helsingin Sanomat, Sosialisti antaa matkaan 

lähteneistä henkilöistä suoraan todenperäisen, varmistetun lukumäärän. Varsinainen 

kannanotto koskien lähtijöitä löytyy otsikosta, jossa vapaaehtoisia kuvataan lapualaisiksi, 

jotka ovat lähteneet ”pelastamaan sivistystä”. Viittaamalla lapualaisuuteen Sosialisti luo 

siltaa Espanjan sisällissodan ja Suomen oman historian välille, korostaen Espanjan sodan 

mahdollisia vaikutuksia ja lähtijöihin liittyvää uhkaavuutta. 

 

Maaliskuun 1937 aikana Helsingin Sanomien kanta alueelle matkanneita francolaisia 

kohtaan muuttui, sillä Suomen liittyminen osaksi puolueettomuussopimusta vahvistui.193 

Uutisissa kuvataan suomalaisten pyrkimyksiä päästä osaksi Francon joukkoja, sekä 

viranomaisten näihin kohdentamia rangaistustoimia. Huomion arvoista on, että näissä 

uutisissa myös francolaisia nimetään, mikä osoittaa lehden luopuneen halusta suojella 

alueelle matkanneiden yksityisyyttä: 
 
Saamamme tiedon mukaan pidätettiin viime lauantaina Espanjan ja Ranskan 
välisellä rajalla seitsemän suomalaista vapaaehtoista, jotka pyrkivät Espanjaan 
vapaaehtoisina. He olivat yrittäneet yli rajan Hendayen puoleisilla Pyreneillä. 
Lähellä näitä seutuja Espanjan puolella on San Sebastian, joka, kuten tunnettua, on 
Francon armeijan hallussa. Kaikesta päätellen näillä pidätetyillä suomalaisilla oli 
aikomuksena liittyä Francon armeijaan. (---) Rajalla tavattujen suomalaisten nimistä 
ei ole toistaiseksi tiedossamme kuin kolme, nimittäin Kalevi Heikkisen, Koriston ja 
Vuoriston nimet. Saamiemme tietojen mukaan olivat Heikkinen ja Koristo lähteneet 
yhdessä Helsingistä Kotkaan, josta heidän oli määrä jatkaa matkaansa. Vuoristo 
sensijaan oli lähtenyt Helsingistä Hullin vuorolaivalla helmikuun alussa. Samalla 
laivalla kuin Vuoristo matkusti kaksi muuta suomalaista nuorukaista matkansa 
päämääränä myös Espanja.194 
 
Saamamme tiedon mukaan on Suomen Pariisissa oleva lähetystö ryhtynyt 
toimenpiteisiin Espanjan rajalla pidätettyjen suomalaisten, Francon armeijaan 
vapaaehtoiseksi pyrkineiden nuorten miesten palauttamiseksi kotimaahan.195 

 

 
192 Sosialisti 20.02.1937 no 42, 5. 
193 HE 32/1937. 
194 HS 09.03.1937 no 66, 5. 
195 HS 10.03.1937 no 67, 5. 
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Myös Sosialisti julkaisi kiinniotettuja suomalaisia koskevan uutisen,196 joka oli 

sisällöltään hyvin vastaavan kaltainen, kuin Helsingin Sanomissa julkaistu. Myöhemmin 

Sosialistissa julkaistussa uutisessa kuvataan osan päässeen rajan yli viranomaisten 

toimista huolimatta.197 Tämän jälkeen francolaisia vapaaehtoisia koskevat uutiset 

keskittyvät lähinnä kuvaamaan alueelle edelleen pyrkiviä ja siellä kaatuneita 

vapaaehtoisia.  Uutiset on julkaistu keskenään samanaikaisesti ja hyvin samassa 

muodossa sekä Helsingin Sanomissa että Sosialistissa, eikä niissä näy selkeitä 

turvallistamispyrkimyksiä. 

 
4.3.2 Tasavaltalaiset mediassa  

 

Suomesta Espanjaan tasavaltalaisten puolelle matkanneita vapaaehtoisia alettiin käsitellä 

tarkastelun kohteena olleissa sanomalehdissä näkyvämmin vuoden 1938 aikana. Tällöin 

painopiste oli ennen kaikkea palautuksia koskevissa uutisissa, joita käsitellään tarkemmin 

osiossa 4.3.4 Vapaaehtoisten paluu Suomeen. Varsinaisia reaaliaikaisia kuvauksia 

tasavaltalaisten puolella taistelleista sotilaista julkaistiin Helsingin Sanomissa ja 

Sosialistissa vain vähän. Ainut palauttamiskeskustelun ulkopuolinen, laajamittainen 

tasavaltalaisia käsittelevä uutinen ilmestyi Helsingin Sanomissa tammikuussa 1938. 

Huomion arvoista on, ettei tämä tarkoita, etteikö tasavaltalaisia käsitteleviä uutisia olisi 

julkaistu muissa aikakauden julkaisuissa Toisin kuin vapaaehtoisia koskevista uutisista 

yleensä, Sosialisti ei julkaissut omaa vastinettaan uutisesta: 

 
”Aftonbladet” kertoo asioita tuntevalta taholta saaneensa tietää, että suomalaisia 
vapaaehtoisia on laajassa mitassa ”salakuljetettu” Ruotsin kautta Espanjaan 
taistelemaan Barcelonan hallituksen puolella. Värväystoiminta on lehden kertoman 
mukaan ollut hyvin järjestetty sekä Ruotsissa että Suomessa. Värvätyt suomalaiset 
ovat olleet etupäässä kommunisteja tai henkilöitä, jotka eivät laillista tietä päässeet 
Suomesta. Vapaaehtoiset on yöllä noudettu autolla Suomen puolelta, kertoo lehti, 
kohtaamispaikoilta. jotka ovat sijainneet m.m. suurissa metsissä. Ruotsin puolella 
suomalaiset on varustettu ruotsalaisilla passeilla, joita ruotsalaiset aateveljet ovat 
luovuttaneet heidän käytettävikseen. Tällä tavalla Espanjaan matkustaneiden 
lukumäärä ei liene kovinkaan vähäinen, arvelee lehti. Ruotsista vapaaehtoiset ovat 
tavallisesti Saksan kautta matkustaneet Pariisiin suureen värväyskeskukseen, joka 
on salakuljettanut heidät edelleen Espanjan rajan yli. Pariisin värväyskeskuksen 

 
196 Sosialisti 09.03.1937 no 56, 1 & 5. 
197 Sosialisti 16.03.1937 no 62, 4. 
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palveluksessa on n. 50 henkilöä, etupäässä amerikkalaisia sekä saksalaisia pakolaisia 
ja keskuksen ilmoitetaan kuuluvan kominterin alaisuuteen.198 

 

Yllä oleva uutinen tuo esiin useita Helsingin Sanomien tasavaltalaisiin liittämiä 

uhkakuvia. Uutisessa annetaan ymmärtää, että vapaaehtoisten rekrytoiminen Espanjaan 

on ollut hyvin järjestettyä sekä Suomessa että Ruotsissa. Järjestäytymisen lisäksi uutinen 

korostaa toiminnan laajuutta, määrittämällä matkustaneiden lukumäärän, joka ”ei liene 

kovinkaan vähäinen”.  Espanjan sijaan uutinen korostaa lähtijöiden yhteyksiä Venäjään 

kertomalla värväyskeskuksen toimivan kominterin alaisuudessa ja nimittämällä 

värväytyneitä kommunisteiksi. Nimitysten lisäksi uutinen alleviivaa lähtijöiden 

toiminnan laittomuutta tuomalla esiin, että: ”Värvätyt suomalaiset ovat olleet etupäässä 

kommunisteja tai henkilöitä, jotka eivät laillista tietä päässeet Suomesta.” Tämä 

muodostaa selkeän eron lehden tapaan uutisoida francolaisista, sillä kuten aiemmin 

tuotiin ilmi, francolaisten puolelle matkanneiden henkilöiden kohdalla toiminnan 

laittomuutta ei vastaavalla tavalla alleviivattu.  

 

4.3.4 Vapaaehtoisten paluu Suomeen 

 

Sisällissodan loppuvaiheessa puuttumattomuuskomitea teki linjauksen, jonka mukaisesti 

kaikki komitean jäsenmaat luopuisivat syytteistä vapaaehtoisesti lähteneitä kohtaan, 

mikäli nämä palaisivat vapaaehtoisesti kotimaihinsa. Linjauksen avulla komitea on 

halunnut mitä ilmeisemmin vauhdittaa kriisin ratkaisemista ja Espanjan sisäisen tilanteen 

rauhoittamista poistamalla paikalta ulkopuoliset sekasortoa aiheuttaneet tahot. Komitean 

halukkuutta tehdä linjaus asiasta lienevät lisänneen Espanjan paikallisviranomaisten 

aikaisemmin aloittamat kotouttamistoimet. Kannustamalla vapaaehtoisia palaamaan 

komitea edesauttoi omalta osaltaan tilanteen ratkeamista ja säilytti roolinsa konfliktia 

ratkovana tahona: 

 
Sen jälkeen kun lain voimassaoloaika pidennettiin, on asia joutunut uuteen 
vaiheeseen kansainvälisen puuttumattomuuskomitean periaatteessa hyväksyttyä 
puuttumattomuussopimuksen toimeenpanoa koskevan päätöslauselman yhteydessä 
vapaaehtoisten poistamista Espanjasta tarkoittavan suunnitelman, jonka mukaan 
kaikki puuttumattomuussopimukseen osallistuneet vallat suostuvat 
myötävaikuttamaan Espanjan sisällissotaan puolella tai toisella suoranaisesti tai 
välillisesti osallistuneiden kansalaistensa poistaminen Espanjasta ja m.m. 

 
198 HS 31.01.1938 no 29, 5. 
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huolehtimaan siitä, ettei niitä sotaan osallistuneita kansalaisia, jotka vapaaehtoisesti 
suostuvat Espanjasta poistumaan, rangaista sotaan osallistumisesta.199 

 

Muiden Euroopan valtioiden tavoin myös Suomen valtio ryhtyi 

puuttumattomuussopimuksen hyväksymisen jälkeen edistämään omien kansalaistensa 

kotouttamista Espanjasta. Puolueettomuuskomitean linjausten mukaisesti myös 

Suomessa päätettiin jättää rankaisematta alueelle matkanneita, mikäli nämä palaisivat 

alueelta vapaaehtoisesti: 

 
Näin ollen käy tarpeelliseksi että Espanjan sisällissotaan tähän mennessä 
osallistuneille Suomen kansalaisille taataan mahdollisuus, Suomen hallituksen 
kehoituksesta vapaaehtoisesti Espanjasta poistuttuaan, palata kotimaahan joutumatta 
tällöin syytteeseen pestautumisestaan sotapalvelukseen Espanjaan.200 

 

Hallituksen tekemästä linjauksesta käy ilmi, että syytteestä vapautettiin ainoastaan 

vapaaehtoisesti ennen tiettyä ajankohtaa värväytyneet henkilöt. Laissa201 ei tehty 

muutoksia värväystä koskevien rangaistusten lieventämiseksi, mikä yhdessä laissa 

säädettyjen tuomioiden kanssa osoittaa, että värväytymistä tukevaa toimintaa pidettiin 

vahingollisena ja vaarallisena valtion näkökulmasta. Muuttunut laki ei myöskään 

poistanut kaikkien vapaaehtoisesti värväytyneiden rikosvastuuta, ainoastaan heidän, 

jotka olivat alueelle värväytyneet ennen lain voimaantuloa. Tässä mielessä voidaan siis 

tulkita, että lainsäädännön muutoksella pyrittiin lähinnä palauttamaan värväytyneet 

henkilöt kootusti Suomeen. 

 

Suomessa palautuskeskustelu keskittyi vahvasti tasavaltalaisten puolella taistelleisiin 

henkilöihin, sillä viranomaiset olivat heidän toimistaan ja motiiveistaan kiinnostuneita. 

Francon puolella taistelleista oikeistolaisista ei juuri mediassa puhuttu, eivätkä 

viranomaiset tiedettävästi haastatelleet heitä paluun jälkeen. Heidän tuntemuksensa 

paluuta koskien ovat myös jääneet tässä yhteydessä käytettävissä olleen 

tutkimusaineiston ulottumattomiin.  

Espanjassa suomalaisten vapaaehtoisten tavoittamisesta vastasi tehtävään nimitetty 

kenraali Jalander, joka kuvataan tasavaltalaisten puolella taistelleiden vapaaehtoisten 

muistelmissa positiiviseen sävyyn. Muistelmien mukaan, Jalander muun muassa vaati 

 
199 HE 79/1938 vp 
200 HE 79/1938 vp 
201 HE 79/1938 vp 
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palauttaessaan vapaaehtoisia Suomen Espanjan lähetystöön, että vapaaehtoisille tulisi 

tarjota huolenpitoa sekä Geneven sopimuksen mukaista kohtelua.202 Suomen valtio 

tarjosikin vapaaehtoisesti palanneille ruokaa, uuden vaatekerraston sekä kustansi 

vapaaehtoisten paluumatkat Suomeen.203 Jalanderin vapaaehtoisille osoittama reilu 

kohtelu herätti kiitollisuutta, mutta paluu Suomeen herätti ristiriitaisia tuntemuksia. Jo 

paluumatkan aikana tasavaltalaisten puolella taistelleille oli selvää, että valtiollinen 

poliisi olisi kiinnostunut Espanjan tapahtumista. Osa paluumatkalle lähteneistä 

vapaaehtoisista ei koskaan matkannutkaan Suomeen asti, sillä pelkäsi poliisin 

kohtaamista.204 Suomeen palanneet olivat tietoisia viranomaisten kiinnostuksesta ja 

pyrkivät valmistumaan edessä oleviin kuulusteluihin:205 

 
Jostakin saimme vinkin, että nyt olisi korkea aika päästä eroon mahdollisesta 
tulenarasta aineistosta, jota itsekullakin saattoi olla vielä mukanaan. Kotomaan portit 
aukeaisivat kuulemma Ratakadun kautta, ”Ohranan” kuulustelujen jälkeen.  
Löytyihän niitä papereita. Laivan takatäkiltä heitin nipun Espanjan muistoja 
Pohjanmeren aaltoihin. Pari tasavallan armeijalta saamaani kunniakirjaa sentään 
uskalsin jättää taskuun.206 

 

Vapaaehtoisia palautettiin Suomeen useassa osassa. Näistä eniten huomiota saivat 

joulukuun 1938 palautukset, joista kirjoitettiin laajasti molemmin puolin 

sanomalehdistöä. Uutisia lukiessa huomio kiinnittyy lehdistön tapaan kuvata palanneita 

suomalaisia ja näiden edelleen voimassa olevia vahvoja kytköksiä kommunistiseen 

liikehdintään. Mielikuvaa vahvistetaan kuvaamalla palanneiden saavuttamia 

sotilasarvoja sekä taistelukokemuksia. Näiden lisäksi tuodaan esiin myös alueelle 

matkanneiden ja siellä kaatuneiden Suomeen sidoksissa olleiden tasavaltalaisten 

suurilukuisuutta.207 Edellä mainittujen seikkojen avulla palaavista vapaaehtoisista 

rakennetaan uhkaavia hahmoja, ja tämän valossa viranomaisten vapaaehtoisiin 

kohdentamat kuulustelutoimenpiteet on nähty oikeistolaisen, tasavaltalaisia 

turvallistaneen tahon, puolelta oikeutettuina. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa 

palautuksia kuvattiin seuraavasti:  
 

 
202 Fabritius 1986, 187. 
203 Helsingin sanomat 13.12.1938. Työväenarkisto.  
204 kts. esim. Fabritius 1986, 188. 
205 Fabritius 1986, 189. 
206 Fabritius 1986, 189. 
207 HS 13.12.1938 no 336, 8. 
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Eilisaamuna klo 7 saapui Helsinkiin hl. ”Polariksella” 20 suomalaista, jotka 
vapaaehtoisina olivat taistelleet Espanjassa tasavaltalaisten riveissä. (---) 
”Polariksen” saapuessa aamupimeällä laituriin oli sinne saapunut joukko 
virkapukuisia poliiseja ja valtiollisen poliisin edustajia. Muina vastaanottajina oli 
parikymmentä henkeä käsittävä joukko tulijoiden sukulaisia ja ”aatetovereita”, 
joiden johtajana esiintyi Jarno Pennanen. Poliisi eristi tulijat, heidät kuljetettiin 
”Mustalla Maijalla” lääkärintarkastukseen ja kuulusteltaviksi. Sen jälkeen heidät 
vietiin desinfioimislaitokseen Arkadiankadulle, mistä he puhdistuksen jälkeen 
pääsivät lähtemään kotiseuduilleen. 
Vapaaehtoisten saapuminen tapahtui rauhallisesti. Tulijat olivat hyvin hiljaisia 
poliisiauton nähdessään joku heistä huusi laivasta: ”Me luotamme Jalanderin 
sanaan”. Vastaanottajat yrittivät tervehtiä heitä laululla ja eläköönhuudoilla, mutta 
poliisi esti mielenosoitukset. M.m. yrittivät vastaanottajat laulaa erästä laulua, jonka 
sanat olivat poliiseillekin tuntemattomat, vaikka sävel olikin Maamme-laulun.   
(---) Suurin osa heistä oli taistellut tavallisina sotilaina, mutta joukossa oli eräitä 
upseerejakin, joku kapteeni ja luutnantti. Kaikki olivat kuuluneet kansainvälisiin 
joukkoihin enimmäkseen espanjalaisten upseerien johdolla. (---) Useimmat sanoivat, 
että he kaikkein mieluimmin olisivat edelleenkin jääneet sotimaan, mutta tämä ei 
käynyt enää päinsä. Kaikki vakuuttivat olevansa varmoja tasavaltalaisten 
lopullisesta voitosta. Kansainvälisiä joukkoja oli yleensä käytetty kaikissa 
suuremmissa taisteluissa. (---) 208 

 

Myöhemmin samalla viikolla toi Jarno Pennanen oman näkemyksensä ilmi koskien 

palautuksen aiheisia tapahtumia. Kuten Pennasen ulostulo osoittaa, osapuolet ovat 

kokeneet palautuksen hyvin eri tavoin ja liittäneet siihen keskenään erinäisiä odotuksia 

sekä tulkintoja: 

 

Minun on valitettavasti laimennettava lehtenne reportterin lennokasta kuvausta 
Espanjan vapaaehtoisten kotiinpaluusta numerossa 336. (---) eivät enemmän tulijat 
kuin vastaanottajatkaan halunneet tehdä siitä mitään mielenosoitusta, vaan 
ainoastaan osoittaa luonnollisella tavalla tunteitaan. Kun laiva laski laituriin, 
virittivät vastaanottajat Maamme-laulun, Paavo Cajanderin käännöstä seuraten.  
Toinen ”mielenosoitus” oli eläköönhuuto sille maalle, josta toverimme olivat 
lähteneet; Espanjan tasavallalle.209 

 

Myös myöhemmät kuvaukset palautuksia koskien noudattavat vastaavaa kaavaa, jossa 

Suomeen palanneet tasavaltalaiset ohjataan viranomaisten kuultaviksi ja tämän jälkeen 

vapautetaan. Merkittävän poikkeuksen muodostaa Helsingin Sanomien uutinen, jossa 

mainitaan Francon puolen vapaaehtoiset, jotka mitä ilmeisemmin eivät ole halunneet 

saada suurempaa huomiota paluunsa jälkeen: 

 
208 HS 13.12.1938 no 336, 8. 
209 HS 15.12.1938 no 338, 18. 
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Francolaiset eivät saapuneet. ”Baltic” toi eilen yhden tasavaltalaisten puolella 
taistelleen suomalaisen. 
”Balticin”, jonka mukana huhuiltiin olevan Francon joukoissa taistelleita 
suomalaisia, oli määrä saapua klo 15-16 aikaan, mutta jo puolisen tuntia ennen klo 
15 oli Katajanokan rantaan kokoontunut sankka yleisöjoukko, pääasiassa 
työläisväkeä, odottamaan laivaa. (---) Vaikka eräiltä tahoilta olikin saatu tietää, että 
laivassa ei ole yhtään matkustajaa, näkyi kannella ihmisiä, jotka ilmeisesti eivät 
kuuluneet henkilökuntaan. Kun laiva oli kiinnitetty laituriin, alkoi yleisön joukossa 
kuulua arvailuja, olivatko tulijat tasavaltalaisten vai Francon puolelta. Odottajien 
joukossa näkyi muutamia baskilaishattuisia Espanjan-kävijöitä, jotka olivat tulleet 
edellisenä päivänä ”Capellalla” Suomeen. 
Matkustajia oli kahdeksan. (---) Ripeän tullitarkastuksen jälkeen matkustajat astuivat 
alas laivasta ja läksivät autoilla keskikaupunkia kohti. (---) Matkustajista joutui neljä 
miestä valtiollisen poliisin tutkittaviksi, koska he herättivät epäilyksiä poliisissa. 
Tutkimuksessa todettiin, että heistä kolme oli Ranskasta kotimaahan palanneita 
suomalaisia merimiehiä sekä yksi Espanjan kansalaissodassa tasavaltalaisten 
puolella taistellut suomalainen, nimeltään Hugo Koski. Hän on syntynyt v. 1915 ja 
on kotoisin Helsingistä. 210 

 

Sanomalehdistön kuvaukset vapaaehtoisten paluuta koskien ovat yhtenäisiä 

vapaaehtoisten omien kuvausten kanssa. Molemmat tahot nostavat esiin paluun 

koruttomuuden sekä viranomaisten läsnäolon. Tilaisuudet pyrittiin tietoisesti pitämään 

viranomaisten toimesta pienenä ja juhlattomana, mielenilmaisuja tai ”kansankiihotusta” 

ei sallittu.211 Tarkan valvonnan avulla viranomaiset ovat mahdollisesti halunneet paitsi 

hillitä mahdollisia levottomuuksia, mutta myös pyrkineet osoittamaan auktoriteettiaan. 

Esimerkkinä tästä voidaan pitää tapausta, jossa eläköön-huudon huutanut,212 

tasavaltalaisia vastaanottanut, henkilö oli viety poliisiautoon, mutta vapautettu pian sen 

jälkeen, kun vapaaehtoiset oli saatettu poliisin huostaan. Paikalla olleiden punaisten 

omaisten mukaan viranomaiset käyttäytyivät heitä kohtaan asiattomasti sekä kohdensivat 

heihin tarpeetonta voimankäyttöä esimerkiksi tönimällä.213 Kohtelu oli vastaavan 

kaltaista myös kuulusteluihin kuljetetuilla vapaaehtoisilla. Vapaaehtoisten ja heidän 

läheistensä mukaan valtiollisen poliisin toimeenpanemat kuulustelut olivat 

kovakouraisia, ja Jalanderin vaateet asiallisesta kohtelusta unohtuivat nopeasti:214 

 

 
210 HS 14.12.1938 no 337, 8. 
211 Kauppalehti 15.12.1938. Työväenarkisto 
212 Sosiaalidemokraatti 12.12.1938, 5. Työväenarkisto 
213 Sosiaalidemokraatti 12.12.1938, 5. Työväenarkisto 
214 Fabritius 1986, 189. 
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Poliisiauto vei meidät suoraa päätä Ratakadulle. Otettiin sormenjäljet, valokuvattiin 
edestä, sivulta ja takaa kuin rikollisia ainakin. Kysymyksiä sateli: Missä olette 
olleet? Oletteko olleet Venäjällä? Missä aselajissa olitte Espanjassa? Oliko 
tasavallalla paljon lentokoneita ja tykistöä?215 

 

Kansallisarkistosta löytyvä Valpon arkisto vahvistaa viranomaisten olleen kiinnostuneita 

palanneiden vapaaehtoisten taustoista, sosiaalisista suhteista sekä toisaalta lähdön 

motiiveista ja Espanjassa kerätystä osaamisesta. Kuulustelujen avulla on pyritty 

luultavasti selvittämään paitsi yksilöiden sidoksellisuutta sosialistiseen aatemaailmaan, 

myös näiden verkostojen laajuutta sekä mahdollisia valmiuksia osallistua aseellisiin tai 

poliittisiin levottomuuksiin Suomessa. Palanneita vapaaehtoisia on kuulusteltu seuraavan 

kaavakkeen mukaisesti: 

 
Ilmoitus. 
___kuun __päivänä 193_ saapui Helsinkiin höyrylaivalla __________ alempana 
mainittu, Espanjan kansallissotaan osallistunut henkilö, joka antoi itsestään 
seuraavat tiedot:  
Täydell. nimi 
Ammatti  
Synt.aika ja -paikka 
Kirjoissaolo  
Viim. vakin. osoite Suomessa  
Mihin ja kenen luo aikoo nyt asettua  
Lähin omainen Suomessa ja hänen osoitteensa  
Järjestötoiminta 
Sotilaskoulutus Suomessa  
Espanjaan lähtö  
Osallisuus Espanjan kansallissotaan  
Milloin lähti paluumatkalle  
Keitä muita kuin nyt samaan aikaan palaavia Suomen kansalaisia tietää olleen 
mukana Espanjan kansalaissodassa216 

 

Kuulusteltavaksi joutuneen vapaaehtoisen mukaan valtiollisen poliisin virkailijat eivät 

suhtautuneet suopeasti haluttomuuteen vastata kuulusteltavalle esitettyihin kysymyksiin: 

 
Minä heittäydyin jukuripääksi. Sanoin, etten ollut velvollinen vastaamaan moisiin 
kysymyksiin. Silloin Ohrana päätti käyttää järeämpää asetta, pelkoa. Viereisestä 
huoneesta alkoi kuulua tuskallista valitusta. Kuulustelijat muuttuivat uhkaaviksi ja 
alkoivat käyttää karkeampaa suomen kieltä. Käsittelykin oli jo kovakouraista.  
Innokkaimmalle tulin tokaisseeksi kohtelusta tuohtuneena:  

 
215 Fabritius 1986, 189. 
216 Kansallisarkisto, Valpon arkisto 
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- Lyö saatana jos uskallat! 
Mies punastui kiukusta. 
- Eipäs sinutella! 
- Itsehän tuon aloitit. Ja sitä paitsi, minä olin Antwerpenistä lähtiessäni lääkärissä. 
Niin että jos tämän jälkeen löytyy ylimääräisiä mustelmia, niin joudutte niistä 
vastaamaan. 
Kuulustelija laski irti otteensa. 
- Saitte koko ajan turpiinne siellä Espanjassa. 
- Jos saatiin niin kyllä takaisinkin annettiin. 
Kun kuulustelu vihdoin oli ohi, minulta vielä lopuksi kysyttiin:  
- Menettekö Viipuriin? 
- Ensin menen kadulle ja sitten sitä pitkin minne nenä sattuu osoittamaan.217 

 

Vapaaehtoisten pelkoa kuulustelujen sisältämää väkivaltaisuutta kohtaan voi pitää 

perusteltuna, sillä valtiollisen poliisin tiedettiin käyttävän runsaita voimankäyttökeinoja 

kuulustelutilanteissa, jotka olivat jopa johtaneet kuulusteltavien kuolemaan. 

Kuulusteltavien oikeusturvaa ei ollut, sillä valitukset kuulustelutilanteiden aikaisista 

tapahtumista eivät johtaneet jatkotoimenpiteisiin tai oikaisuvaatimusten etenemiseen.218 

Kuulustelujen päätyttyä vapaaehtoiset toimitettiin terveystarkastukseen sekä 

”desinfioitaviksi” ”täisaunaan”219. Valtiollisen poliisin mukaan toimenpide oli perusteltu, 

sillä Espanjasta palautuvat muodostivat poliittisen uhan lisäksi myös terveydellisen riskin 

isorokkovaaran vuoksi.220 Terveystarkastuksen jälkeen omaisten sallittiin tavata sodasta 

palautuneita läheisiään. Jenny Pajusen kuvaus jälleen kohtaamisesta kuvaa tilanteen 

herättämiä tunnetiloja omaisen näkökulmasta: 

 
Täynnä jännitystä juoksin ensimmäisenä omaisena ’täisaunaan’ heti kun valtiollinen 
poliisi oli antanut vain lähimmille omaisille luvan mennä vapaaehtoisia tapaamaan. 
(---) kun avasin oven pitkään huoneeseen, jossa oli vuode toisensa vieressä kauas 
ulottuvana rivinä, jokaisessa masentavan harmaa huopa ja huovan päällä selällään 
lojuen mies, minusta tuli hetkessä typötyhjä. (--) Tämä oli joukko miehiä 
alushoususillaan odottamassa takaisin vaatteitaan, joita parhaillaan turmeltiin 
jossakin myrkkyuunissa. Tämä oli ryhmä suomalaisia vapaaehtoisia, joille 
suomalainen nainen oven pielessä oli niin outo ilmiö, että silmien viesti aivoihin 
kesti huomattavasti pitempään kuin vaistomainen reaktio heittäytyä maahan 
kranaatin kiitäessä kohti. Tämä oli kokoelma silmäpareja, jotka oven avautuessa 
odottivat näkevänsä liudan poliiseja, kaikenkarvaisia poliiseja virkapuvussa tai 
ilman virkapukua, valtiollisen poliisin ohranoita.221 

 
217 Fabritius 1986, 189–190. 
218 Lackman 2009, 215. 
219 Pajunen 1976, 145.  
220 Sosiaalidemokraatti 12.12.1938, 5. Työväenarkisto 
221 Pajunen 1976, 145–146. 
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Pajusen kuvauksen mukaan paluu värväytymistä edeltäneeseen aikaan oli haastavaa, sillä 

aviopuolisot kokivat toistensa muuttuneen eivätkä kyenneet yhdessä käsittelemään 

eronsa aikaisia kokemuksia.  Paluuta arkeen vaikeuttivat sosiaalisen etäisyyden sekä 

rintamakokemusten lisäksi myös miehen työttömyys ja taloudellinen riippuvuus 

vaimonsa tuloista.222 Tiedot Espanjaan osallistuneista vapaaehtoisista sekä näiden 

henkilöllisyydestä, asuinpaikasta ja syntymäajasta levisivät laajasti esimerkiksi 

sanomalehtien kautta, millä on varmasti ollut osaltaan vaikutusta siihen, miten henkilöt 

Suomeen paluun kokivat.  Pajusia, kuten monia muitakin Espanjasta palanneita seurattiin 

ja kuulusteltiin toistuvasti valtiollisen poliisin toimesta.223 Eräs toinen Espanjan 

vapaaehtoinen kuvaili ilmapiirin muuttuneen Suomessa kuristavaksi Ohranan käsittelyn 

jälkeen.224  

 

Aineiston valossa vapaaehtoisten paluu Suomeen oli monessa mielessä Espanjaan 

pyrkineille ja siellä taistelleille nuorille miehille karu ja kunniaton kokemus, joka erosi 

täysin värväytymistä edeltäneistä ja sen aikaisista kokemuksista. Värväytyminen 

itsessään näyttäytyy aineistossa vapaaehtoisille merkittävänä ja kunniakkaana 

kokemuksena, joka symbolisoi positiiviseksi koettuja asioita: ideologisen vakaumuksen 

puolesta taistelua, siviilien ja omien aateveljien ja -sisarien puolustamista sekä suurta 

seikkailua, jossa hankittiin paitsi sotakokemuksia, myös matkattiin tuntemattomaan 

maailmaan.225  Sodan pitkittyessä median ja kansainvälisen yhteisön näkemykset 

värväytymistä koskien muuttuivat negatiivisemmiksi, ja vaatimukset ulkopuolisten 

osallistumisen hillitsemistä koskien kasvoivat. Tämä heijastui myös tapaan, jolla 

värväytyneitä suomalaisia mediassa käsiteltiin.  

 

Värväytyneiden paluun myötä Espanjaan liittyneiden uhkakuvien maantieteellinen 

etäisyys katosi ja uhat alkoivat näyttäytyä aiempaa selkeämmin Suomea koskettavina. 

Erityisen selkeästi tämä heijastui palanneisiin tasavaltalaisiin, joihin viranomaiset 

kohdensivat lukuisia toimenpiteitä. Tasavaltalaisia koskevissa uutisissa ja muistelmissa 

paluu kuvataan karuksi kokemukseksi, jossa viranomaiset kohdistavat tarpeettoman 

paljon voimankäyttöä palanneisiin. Tämän lisäksi sodan aikaiset kokemukset ovat 

 
222 Pajunen 1976, 149–150. 
223 Pajunen 1976, 150. 
224 Fabritius 1986, 190. 
225 kts. esim. HS 20.02.1937 no 49, 5. 
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jättäneet jälkensä miehiin, ja paluu osaksi muuta yhteiskuntaa sujuu värväytyneisiin 

liitettyjen ideologisten uhkakuvien vuoksi vaivalloisesti. Virallisen Suomen 

kommunistikeskeiset uhkakuvat heijastuivat tasavaltalaisiin suunnattujen toimenpiteiden 

lisäksi myös francolaisiin,226 sillä aineiston valossa heihin ei kohdennettu tasavaltalaisten 

tavoin toimenpiteitä viranomaisten tai median puolelta. Värväytyneisiin liitetyt 

uhkakuvat ja värväytymisen seuraukset ovatkin aineiston valossa olleet hyvin eriäviä 

tasavaltalaisiksi ja francolaisiksi pyrkineiden osapuolten välillä. 

 

5 Syyrian ja Irakin konflikti & vierastaistelijat 
 
 
5.1 Vierastaistelijat & media 
 
Median merkitys on keskeinen kansallisen identiteetin, tietoisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen kehittymisen ja ylläpitämisen kannalta tarkasteltuna.227 

Tämä heijastuu myös vierastaistelijoihin ja vierastaistelijailmiötä käsitteleviin uutisiin. 

Eri mediatalot ovat julkaisseet aiheen ympäriltä lukuisia haastatteluita sekä analyyseja, 

joissa äänensä kuuluviin ovat saaneet paitsi lähtijät itse, myös heidän lähipiirinsä, 

asiantuntijalausuntoja antavat tutkijat sekä viranomaiset ja poliitikot. Keskustelua 

ylläpitävät tahot ovat pysyneet läpi tarkasteluajanjakson samoina: aihetta kommentoivat 

toistuvasti valikoidut asiantuntijat ja uutisten kirjoittamisesta vastaavat mediatalojen 

sisällä samat henkilöt. Taustalla vaikuttanee se, että vierastaistelijat (samoin kuin ilmiöön 

linkittyvät terrorismi ja jihadismi), ovat Suomessa marginaalisia ilmiöitä, joiden 

tutkimiseen on perehtynyt verrattain rajallinen määrä henkilöitä. Vastaavasti uutisten 

tuottaminen on varmasti helpompaa, mikäli toimittajalla on ymmärrystä ilmiön 

laajemmista kehityskuluista.  

 

Verrattaessa vierastaistelijoita käsitteleviä uutisia Espanjan vapaaehtoisiin 

merkittävimmät muutokset muodostavat uutisten julkaisualusta (siirtymä painetusta 

mediasta sähköiseen), uutisten julkaisutahti (siirtymä korkeintaan kerran päivässä 

julkaistuista uutisista jatkuvaan, reaaliaikaiseen uutisointiin) sekä ennen kaikkea uutisten 

 
226 HS 14.12.1938 no 337, 8. 
227 Laine 2021, 155. 
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selkeä kaupallistuminen.228 Näiden lisäksi kuvien käyttö sanallista viestintää tukevana 

tehokeinona229 on huomattavasti yleisempää vierastaistelijailmiötä käsittelevissä 

uutisissa, kuin Espanjan vapaaehtoisten kohdalla.  

 

Tarkastelen tässä yhteydessä valikoidusti median tapaa kuvata vierastaistelijoita 

ajanjaksolla 2013–2021. Analyysin ulkopuolelle on jäänyt yleiseen mielipiteeseen 

laajemmin vaikuttaneita tulokulmia, kuten kuvaukset Isisin hirmuteoista, terrori-iskuista 

sekä vuoden 2015 pakolaiskriisiä230 koskeva uutisointi. Tarkasteluajanjakso on jaettu 

kolmeen vaiheeseen (2014–2015, 2016–2018 ja 2019–2021). Jaottelun avulla pyrin 

kuvaamaan uutisoinnin painotuksessa tapahtuneita muutoksia, jotka ovat osaltaan 

vaikuttaneet julkisessa turvallistamiskeskustelussa esiintyviin painotuksiin.  

 

2014–2015: Suomensomalit & vierastaistelijailmiön synty mediassa  

Kesällä 2014 suomalainen media julkaisi ensimmäiset uutisensa ulkomaalaisia 

taistelijoita terroristeiksi kouluttavasta Isisistä231 sekä Suomesta lähteneistä 

vierastaistelijoista. Erityisen suurta huomiota saivat suomalaisten jihadistien sosiaalisessa 

mediassa julkaisemat radikaalit ulostulot232 sekä Isisin propagandavideo, jolla 

suomalainen mies kannustaa ihmisiä liittymään osaksi kalifaattia.233 Ensimmäisinä 

vuosina vierastaistelijailmiötä käsiteltiin ja kuvattiin uutisissa vahvasti yksittäisten 

somalitaustaisten lähtijöiden ja näistä tehtyjen laajojen henkilöhaastatteluiden kautta. 

Lukijoille paljastettiin muun muassa yksittäisten lähtijöiden nimiä, kuvia, 

matkustustietoja, sosiaalisen median sisältöjä sekä asuinpaikkoja.234 Uutisten kautta 

vierastaistelijailmiö henkilöityi vahvasti yksittäisiin lähtijöihin (sekä nimien, että 

kasvokuvien kautta) ja näiden välisiin sosiaalisiin verkostoihin235.   

 

 
228 Laine 2021, 167. 
229 Kotilainen 2021, 94. 
230 Kts. esim. Kotilainen & Laine (toim.) 2021. 
231 Romanoff 12.06.2014, Yle; Koistinen 09.09.2014, Yle. 
232 Yle uutiset 19.06.2014; Aro 19.06.2014, Yle. 
233 Tuohinen 03.08.2014, HS; Asplund 03.08.2014, Yle; Jokelainen 04.08.2014, HS; Tuohinen 
04.08.2014, HS; Saarenpää 04.08.2014, Yle. 
234 Nousiainen 25.09.2014, HS; Nousiainen 20.10.2014, HS; Rigatelli 15.12.2014, Yle; Zidan 12.02.2015, 
HS; Rigatelli 25.02.2015, Yle; Mykkänen 17.03.2015, HS. 
235 Hannulla 06.08.2014 HS; Rigatelli 11.08.2014 Yle; Rigatelli & Hagert 06.08.2014, Yle. 



 

 67 

Suomen somalivähemmistö tuomitsi ilmiön vahvasti ja pyrki irtautumaan 

vierastaistelijoiden kannattamista radikaaleista ajatuksista julkisesti.236  Isisiin ja 

vierastaistelijoihin somaliyhteisö suhtautui uutisissa kielteisesti.237 Yhteisön edustajat 

muun muassa vetosivat Suomen viranomaistahoihin julkisissa kannanotoissa ja pyysivät 

näiltä apua estääkseen Isisin nuoriin kohdistamia rekrytointitoimenpiteitä238 ja ideologian 

juurtumisen Suomeen.239 Erityisen keskeiseksi huolenaiheeksi nousivat 

maahanmuuttajataustaisten nuorten haavoittuva asema240 ja uskonnollisten auktoriteettien 

tekemät vääristyneet tulkinnat islamin uskosta.241 Yhteiskunnassa laajemmin puhuttivat 

internetin ja sosiaalisen median ennen näkemättömän keskeinen rooli Isisin ideologian 

levittämisalustana sekä värväysalustana.242 Näiden lisäksi mediassa julkaistiin tasaisesti 

uutisia koskien epäilyjä Suomeen linkittyvien henkilöiden toteuttamista 

väkivaltaisuuksista ja terroriteoista.243 

 

2016–2018: Viranomaisraportit, jihadistipropaganda & terrorismirikokset 

Vuosina 2016–2018 vierastaistelijailmiötä alettiin käsitellä laajemmin suomalaiseen 

yhteiskuntaan linkittyvänä ilmiönä ja somaliyhteisöön linkittyvä uutisointi vähentyi. 

Tästä huolimatta mediassa jo aiemmin esiintyneet kuvat aseistautuneista 

maahanmuuttajataustaisista suomalaisista kuvittivat edelleen useita artikkeleista.244 

Tässä mielessä vierastaisteluilmiön voi katsoa edelleen visualisoituneen suomalaiseen 

maahanmuuttajaväestön kautta varsinkin ajanjakson alkupuolella. Suomessa 

viranomaiset julkaisivat lukuisia virallisdokumentteja ajanjakson aikana. Näiden avulla 

pyrittiin kuvaamaan vierastaisteluilmiön ja radikalisoitumisen syitä sekä ilmiön 

erityispiirteitä Suomen näkökulmasta tarkastellessa.245 Lähteneiden vierastaistelijoiden 

 
236 Nissinen 06.08.2014, Yle; Kerkelä & Koponen & Rajamäki & Väliaho 16.09.2014, HS; Koponen 
16.09.2014 HS; Peipponen 16.09.2014, Yle; Oksanen 16.12.2015, HS. 
237 Rigatelli 16.09.2014, Yle; Zidan 22.10.2014, HS. 
238 Halminen 06.09.2014, HS; Nousiainen 04.10.2014, HS; STT 14.01.2015a, HS; STT 14.01.2015b, HS; 
Rigatelli 17.06.2015, Yle; Rigatelli & Rissanen & Hurtta 17.06.2015, Yle. 
239 Caalim 06.09.2014, Uusi Suomi Blogit. 
240 Caalim 06.09.2014, Uusi Suomi Blogit. 
241 Rissanen & Sakaranaho 02.10.2014, HS; Huusko 26.01.2015, HS; Huusko 27.01.2015, HS. 
242 Rigatelli 16.09.2014, Yle; Helminen 02.10.2014, Yle; Halminen 20.10.2014, HS; Toivola 27.04.2015, 
HS; Koskinen 06.06.2015, HS;  
243 Yle uutiset 07.10.2014, Yle; Koppinen 07.10.2014, HS; Passi & Zidan 07.10.2014, HS; Kerkelä & 
Huusko 14.09.2015, HS; Rigatelli 14.09.2015, Yle; Kerkelä 29.10.2015, HS. 
244 Esim. Kokko 14.10.2016 HS; Huhtanen & Tuohinen & Niemeläinen 15.10.2016, HS. 
245 Kähkönen 04.04.2016, HS; Kokko 14.10.2016 HS; Huhtanen 15.10.2016, HS; Kerkelä 07.02.2017, 
HS; Happonen & Leppänen & Sullström 22.11.2016, Yle.   
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lisäksi huomio alkoi kiinnittyä yhä vahvemmin Suomeen palaaviin taistelijoihin ja heidän 

mahdolliseen uhkaavuuteensa ja avuntarpeeseensa.246 

 

Isisin alueellisen aseman heikentyessä myös Isisin propaganda muovautui. Vuosina 

2014–2015 järjestö pyrki korostamaan viestinnässään sotaisia ja voitokkaita, jihadia 

kalifaatin puolesta käyviä miehiä. Vuoteen 2016 tullessa propagandan kohdennus 

muuttui: Taisteluiden sijaan painopiste kiinnittyi ideologisen jatkuvuuden takaamiseen 

kuvaamalla naisten ja lasten keskeistä roolia järjestössä.247 Isisin viestinnällinen muutos 

heijastui myös Suomeen, sillä Suomen248 ja Suomesta lähteneiden naisten näkyvyys Isisin 

propagandassa kasvoi.249 Tämä muutti keskeisellä tavalla vierastaistelijoihin mediassa 

linkitettyjä uhkakuvia, sillä siinä missä aikaisemmin uhkakuvat linkittyivät aseellisiin, 

maahanmuuttajataustaisiin miehiin, nousivat nyt turvallisuuskeskustelun keskiöön 

Suomeen sidoksissa olevat, kalifaatin väkivaltaisen koulutuksen saaneet lapset äiteineen. 

Suomen ensimmäinen jihadistinen terrori-isku toteutettiin Turussa kesällä 2017. Terrori-

isku sekä tähän liittynyt oikeudenkäyntiprosessi keräsivät runsaasti näkyvyyttä 

mediassa.250 Turun iskun lisäksi mediassa käsiteltiin myös laajemmin suomalaisten 

kytköksiä terrorismiin ja ulkomailla tapahtuneisiin terrorismirikoksiin.251 Uutisissa 

kuvasto keskittyi vahvasti oikeussalikuviin sekä toisaalta iskun toteuttaneisiin 

henkilöihin. Turun puukotuksesta tuomittu ei peittänyt kasvojaan oikeudessa.  

 

2019–2021: Palaavat vierastaistelijat, al-Hol & Isisin vaimot sekä lapset  

Alkuvuodesta 2019 Suomeen saapuivat uutiset Isisin kalifaatin viimeisten alueiden 

romahduksesta252 sekä al-Holin pakolaisleirin perustamisesta. Erityistä huomiota keräsi 

kansainvälisissäkin medioissa esiintynyt suomalainen ”Sanna”, eli al-Holin leirille 

päätynyt Suomesta kotoisin oleva, Isisin kalifaattiin lapsineen matkannut nainen.253 

 
246 Nousiainen 06.05.2017, HS. 
247 Pekonen 12.02.2016, HS; Manner 09.03.2016, HS. 
248 Mehtonen 30.12.2016, Yle; Hakkarainen & Halminen 08.02.2017, HS; Leppänen 08.02.2017, Yle; 
Rigatelli 10.03.2017, Yle; Kankkonen 15.01.2018, Yle. 
249 HS 31.07.2016 
250 Mäntymaa 06.09.2017, Yle; STT Aamulehti 08.02.2019, Yle; Jansson 18.04.2018; Happonen & 
Jansson 15.05.2018, Yle; Jansson 14.06.2018, Yle; Jansson 15.06.2018a, Yle; Koskinen 15.06.2018, Yle; 
Jansson 15.06.2018b, Yle. 
251 Harju 24.08.2016, HS; Kerkelä 22.11.2016, HS; Rigatelli 04.03.2017, Yle; Nousiainen 06.05.2017, 
HS; Mansikka. 24.05.2017, Yle. 
252 Haukka 19.02.2019, Yle; Sillanpää 14.04.2019, HS. 
253 Kurki 06.03.2019, Yle; Leppänen & STT 06.03.2019, Yle; Vesa 07.03.2019, IS; Marttinen & 
Kilpamäki 30.03.2019, IS; Kilpamäki 25.05.2019, IS. 
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Myöhemmin myös muut leirille päätyneistä naisista kertoivat näkemyksiään medialle, 

vedoten Suomen päättäjiin ja viranomaisiin, jotta nämä palauttaisivat lähteneet leiriltä 

Suomeen.254 Al-Holin ja Sannan antaman haastattelun myötä vierastaistelijoihin 

linkittyvän keskustelun painopiste keskittyi yhä selkeämmin kalifaatin vaimoihin ja 

lapsiin, sekä näihin liitettyihin uhkakuviin. Myös uutiskuvasto muuttui: aseistettujen 

miesten sijaan kuvissa alkoivat esiintyä tummiin kaapuihin puetut naiset ja likaisissa 

leiriolosuhteissa kuvatut lapset.255 Painopisteen muutosta selittänee osaltaan se, että useat 

Suomesta lähteneet miehet ovat kaatuneet taisteluissa tai joutuneet paikallisten 

viranomaisten vangitsemiksi.256 Median näkökulmasta naisia ja heidän lapsiaan on ollut 

tästä syystä mahdollisesti helpompi lähestyä. Naisiin painottunut uutisointi jatkui vuoteen 

2020 asti, jolloin valtaosa al-Holin leirillä oleskelleista suomalaisista naisista lapsineen 

palasi Suomeen.257  

 

Vierastaistelijakysymys on herättänyt laajaa keskustelua kansainvälisesti, eikä 

kansainvälinen yhteisö ole ollut yksimielinen sen suhteen, miten taistelijoihin ja näiden 

perheisiin tulisi suhtautua. Kansainvälinen yhteisö on jakanut yhteisen käsityksen siitä, 

että hirmutekoihin osallistuneet henkilöt tulisi tuomita kalifaatin aikaisista teoistaan, 

mutta näkemykset siitä, missä tuomiot tulisi antaa ja millaisia niiden tulisi olla 

vaihtelevat.258 Kysymykset kalifaatin aikaisista hirmuteoista ja syytettyjen 

tuomitsemisesta ovat olleet esillä myös Suomessa259. Keväällä 2020 pahentunut 

koronapandemia260 lisäsi kansainvälisesti painetta löytää ratkaisu leirin tilanteeseen. 

Loppuvuodesta 2020 Suomi linjasi kotiuttavansa leiriltä lasten lisäksi myös suomalaiset 

naiset.261 

 

 
254 Marttinen & Kilpamäki 30.03.2019, IS; Kuronen 23.05.2019, Yle; Sillanpää 24.05.2019a, HS; 
Sillanpää 24.05.2019b, HS; Kuronen & Kerola & Mäkeläinen 24.05.2019, Yle; Kuronen 26.05.2019, Yle; 
Kuronen 23.09.2019, Yle; Kuronen 02.10.2019, Yle. 
255 esim. Sillanpää 19.05.2019, HS. 
256 Pehkonen & Mattinen 01.04.2019, Yle; Kuronen & Juhola 28.05.2019, Yle; Kuronen & Kerola & 
Ortamo 31.08.2019, Yle. 
257 Burtsoff & Mattila 31.05.2020, Yle; Juusola 01.06.2020, Yle; Moliis & Alenius & Ripaoja 
01.06.2020, Iltalehti; Kuronen 01.06.2020, Yle; Kilpamäki 02.06.2020, Iltalehti; Rigatelli 03.08.2020, 
Yle 
258 Perttu 11.04.2019, HS; Kankkonen 04.07.2019, Yle; Kankkonen 07.10.2019, Yle; Kuronen 
25.01.2020, Yle; Ekholm 29.01.2020, Yle; Pärssinen 21.10.2020, Yle. 
259 Raivio 07.03.2019, Yle; Similä 18.04.2019, HS; Jaskari 14.01.2020, Yle; Kuronen 29.01.2020, Yle; 
Kuronen 30.01.2020, Yle. 
260 Kaario 10.04.2020, Yle; Kuronen 13.08.2020, Yle. 
261 Rigatelli 20.12.2020, Yle; Haapanen & Rigatelli 20.12.2020, Yle; Tolkki & Hara 21.12.2020, Yle. 
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Al-Holin leirin naisten ja lasten palautusta koskenut keskustelu on ollut luonteeltaan 

tunnepitoista. Keskenään eriäviä mielipiteitä esittivät muun muassa poliitikot262, 

lapsiasiavaltuutettu263, tutkijat264 sekä viranomaiset.265 Erityisen huolissaan viranomaiset 

olivat lapsista, joiden kasvuympäristö on ollut poikkeuksellisen traumatisoiva ja 

väkivaltainen.266 Keskusteluun osallistuneet olivat pääsääntöisesti yhtä mieltä siitä, että 

suomalaiset lapset tulisi viipymättä kotiuttaa leiriltä Suomeen.267 Keskustelun 

jakolinjoiksi muodostuivat Suomessa kysymykset siitä, tulisiko palautusten koskea myös 

lasten äitejä268, vai tulisiko lapset269  erottaa äideistään. Huomion arvoista 

palautuskeskustelun kannalta on, että keskustelu on keskittynyt hyvin vahvasti al-Holilla 

oleskelleisiin naisiin ja lapsiin, mutta miehet ja teini-ikäiset, paikallisissa vankiloissa 

pidettävät pojat, on jätetty keskustelun ulkopuolelle.270  Heidän tilannettaan ei myöskään 

juuri olla mediassa käsitelty. 

 
5.2 Vierastaistelijat & virallislähteet  
 
Suomessa sisäministeriö on julkaissut vuodesta 2013 alkaen tilannekatsauksia, joissa 

tarkastellaan väkivaltaisen ekstremismin esiintyvyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. 

Tilannekatsausten avulla viranomaiset jakavat tietouttaan ja käsityksiään Suomessa 

esiintyvän radikalismin tilasta ja luonteesta, sekä esittävät arvioita siitä, mihin suuntaan 

kehitys on kulkemassa. Tarkastelun kohteena oleva ääriliikehdintä kattaa muun muassa 

äärioikeiston, äärivasemmiston, radikaalin uskonnollisuuden sekä yksinäiset toimijat. 

Katsauksissa linjataan keskeiset uhkakuvat ilmiöön liittyen sekä viranomaisten 

toimenpiteet uhkiin vastaamiseksi. Tilannekatsaukset on koottu julkisia lähteitä 

hyödyntäen. Lähteinä on käytetty Suojelupoliisin, Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin 

tilannekuvia, asiantuntijalausuntoja sekä kotimaista ja ulkomaista tutkimustietoa.271 

 
262 Areva 24.05.2019, HS; Burtsov 24.05.2019 Yle; Loula 24.05.2019, Yle; Mäntymaa 10.12.2019, Yle; 
Pilke & Uosukainen 12.12.2019, Yle; Strömberg & Sullström 16.12.2019, Yle. 
263 Toivonen 24.05.2019, Yle; Jämsen 10.12.2019, Yle; Hakahuhta 17.12.2019, Yle; Ortamo 17.12.2019, 
Yle 
264 Asikainen 16.12.2019, Yle; Kangas 17.12.2019, Yle. 
265 Koivisto & Hara 28.05.2019, Yle; Strömberg 10.07.2019, Yle; STT 19.12.2019. Yle. 
266 Krautsuk 19.12.2019, Yle. 
267 Kangasvieri & Koivisto 13.06.2019, Yle; Malinen 04.07.2019, Yle. 
268 Koskinen 27.06.2019, Yle; Orjala 26.06.2019, Yle; Stenroos & Orjala 27.06.2019, Yle; Happonen & 
Orjala 05.07.2019, Yle; Zidan 17.08.2019, Yle; STT 15.12.2019, Yle; Strömberg 16.12.2019, Yle. 
269 Kankkonen 16.09.2019, Yle; STT 02.07.2019, Yle; Toivonen & Strömberg 13.12.2019, Yle; 
Hevonoja 16.12.2019, Yle. 
270 Pehkonen & Mattinen 01.04.2019, Yle; Kuronen & Juhola 28.05.2019, Yle; Kuronen & Kerola & 
Ortamo 31.08.2019, Yle. 
271 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 5. 
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Tarkastelen tässä yhteydessä vierastaisteluilmiön kehitystä virallislähteiden 

näkökulmasta käyttämällä lähteenä sisäministeriön julkaisemia tilannekatsauksia. 

Tarkastelun kohteeksi on valikoitu vuosina 2013–2020 julkaistut radikalismia koskevat 

tilannekatsaukset sekä muut aihepiiriä koskettavat virallisjulkaisut. Virallislähteiden 

tarkastelu on toteutettu temaattisesti, pyrkimyksenä hahmottaa viranomaissuomen 

näkemyksiä vierastaisteluilmiön kansallisesta kehityksestä. Näiden lisäksi huomiota on 

kiinnitetty siihen, millä tavalla vierastaisteluilmiötä on Suomessa turvallistettu. 

 

5.2.1 Vierastaisteluilmiön kansainväliset ja kansalliset vaikutukset  
 

KANSAINVÄLINEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuvio 1. Vierastaisteluilmiön vaikutus Suomen kansainväliseen, kansalliseen sekä sisäiseen 
turvallisuuteen. 
 

Tilannekatsausten mukaan vakavin Suomeen potentiaalisesti kohdistuva turvallisuusuhka 

vierastaistelijoihin ja radikaali-islamiin liittyen on vuodesta 2013 alkaen ollut 

organisoitu, radikalisoituneen ryhmittymän toteuttama terrori-isku.272 Kuvio 2 kuvastaa 

vierastaistelijailmiön vaikutuksia Suomen kansainväliseen, kansalliseen ja sisäiseen 

turvallisuuteen (kuviossa paikallinen taso). Kuten kuvio osoittaa, vierastaisteluilmiö 

 
272 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa – tilannekatsaus 1/2013, 5. 
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vaikuttaa Suomen tilanteeseen kaikilla turvallisuuden toimitasoilla (yksilöistä 

kansainväliseen näkyvyyteen) ja toiminnan vaikutukset ovat usein läpileikkaavia. 

 

Kansainvälinen taso 

Tarkastellessa vierastaisteluilmiön vaikutusta Suomen kansainväliseen asemaan kyse on 

tilannekatsausten mukaan ennen kaikkea siitä, millaista huomiota Suomi saa osakseen. 

Virallislähteiden näkemyksen mukaisesti Suomi on edelleen kansainvälisten 

jihadistiliikkeiden silmissä syrjäinen maa, joka ei näyttäydy houkuttelevana iskukohteena 

tai muodosta suurta aatteellista vihollista.273 Vierastaisteluilmiö on kuitenkin lisännyt 

Suomen ja Suomeen kytköksissä olevien henkilöiden näkyvyyttä jihadistipropagandassa 

etenkin vuoden 2017 aikana, minkä vuoksi myös todennäköisyys terroristiselle iskulle on 

kasvanut. Näiden lisäksi Suomen osallisuus kriisinhallintatoimintaan konfliktialueella on 

vahvistanut terrorististen vierastaistelijoiden käsitystä siitä, että Suomi lukeutuu Isisin 

vastaiseen länsiliittoumaan.274 

 

Jihadistisen liikehdinnän lisäksi Syyrian ja Irakin konfliktilla (sekä vierastaistelijoiden 

osallisuudella konfliktiin) on myös muita vaikutuksia. Konfliktin seurauksena 

pakolaisuus alueelta on lisääntynyt. Tällä on ollut laajoja heijastusvaikutuksia paitsi 

paikallisesti, myös Euroopan ja Suomen kannalta. Erityisesti vaikutukset ovat olleet 

nähtävissä vuosina 2015–2016, jolloin myös Suomeen kohdistui ennennäkemättömän 

suuri turvapaikanhakijoiden aalto (vuonna 2015 Suomeen saapui 32 000 

turvapaikanhakijaa).275 Lisääntyneen pakolaisuuden seurauksena pakolaisleirien ja 

vastaanottokeskusten määrät ovat kasvaneet globaalisti, ja monilla mailla on ollut suuria 

vaikeuksia resursoida riittävästi varoja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen sekä 

kotouttamiseen. Näiden lisäksi pitkään jatkuneen sodan seuraukset ovat olleet merkittävät 

inhimillisen kärsimyksen ja traumojen näkökulmasta.276 Tilanne on aiheuttanut haasteita 

esimerkiksi Euroopan unionin sisällä, sillä jäsenvaltioilla on ollut keskenään hyvin 

eriäviä näkemyksiä tilanteen oikeaoppisesta hoitamisesta. Tilannetta on vaikeuttanut se, 

että vierastaisteluilmiön negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisy on vaatinut muun 

muassa yhtenäisen lainsäädännön kehittämistä EU:n jäsenvaltioiden välille.277 

 
273 Malkki & Saarinen 2019, 3. 
274 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 19. 
275 mt., 22. 
276 Maahanmuuton tilannekatsaus 1/2016, 9. 
277 mt., 16-17. 
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Kansallinen taso 

Suomeen kohdistuvan terrori-iskun lisäksi väestöryhmien välinen polarisaatio ja tähän 

linkittyvä lisääntynyt rikollisuus muodostavat keskeisen haasteen kansallisella tasolla 

tarkasteltuna. Vuoden 2015 jälkeen kansallisen tason keskeisimmät uhkakuvat ovat 

linkittyneet yhteen lisääntyneiden turvapaikanhakijamäärien, muslimiyhteisön sisäisten 

ristiriitojen lisääntymisen, muslimiyhteisöön kohdistuvan islamofobia lisääntymisen sekä 

uskonnolla perusteltujen viharikosten määrän kasvun kanssa.278  

 

Tilanteen vaikutukset ovat olleet etenkin Suomen muslimiyhteisölle merkittävät, sillä 

uskonyhteisön sisäiset ristiriitaisuudet ovat perinteisesti olleet Suomessa maltillisia, 

mutta turvapaikanhakijoiden kasvun myötä uskonnolla perusteltu väkivalta ja rikollisuus 

ovat kasvaneet myös Suomessa.279 Uskonyhteisön sisäisten ristiriitojen lisäksi 

kantaväestön epäluuloisuus myös maltillisia ja jihadistisiin liikkeisiin kuulumattomia 

muslimeita kohtaan on lisääntynyt. Viranomaisten arvioiden mukaan tällä on vaikutusta 

väestöryhmien välisiin suhteisiin, muslimiyhteisöjä kohtaan tunnettuun luottamukseen 

sekä laajemmin islamin uskon asemaan läntisissä yhteiskunnissa.280 Syrjinnän ja 

epäluulon kokemukset itsessään lisäävät radikalisoitumisen riskiä muslimiväestön 

keskuudessa, minkä vuoksi esimerkiksi Isis on pyrkinyt tietoisesti myös lisäämään 

alueellista polarisaatiokehitystä ja muslimeita kohtaan tunnettua epäluuloisuutta omassa 

propagandassaan.281 

 

Marraskuussa 2015 Suojelupoliisi päivitti terrorismin uhka-arviota kohottaen sen tasolle 

2 kohonnut (neliportaisella asteikolla mitattaessa), sillä Suomeen kohdistuvan uhkatason 

arvioitiin kohonneen ja uhkien monimuotoistuneen. Arvion mukaan yksittäisten 

radikaali-islamisten väkivallantekojen uhan katsottiin kasvaneen etenkin yksittäisten 

henkilöiden ja pienryhmien toteuttamina.282 Suomen ainut terroristi-isku (Turussa 2017) 

oli nimenomaisesti yksittäisen, löyhästi jihadistisiin liikkeisiin sidoksissa olleen miehen 

toteuttama.283 

 

 
278 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 9; 
Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2016. 
279 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 23. 
280 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 9. 
281 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 23. 
282 mt., 18. 
283 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018, 17. 
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Paikallistaso – yhteisöt ja yksilöt 

Vierastaisteluilmiön vaikutukset ovat välittömimmät paikallisella tasolla tarkasteltuna. 

Kuten osiossa 3.3 Värväytyminen ja radikalisoituminen prosessina kuvattiin, 

radikalisoitumisprosessissa sosiaalisilla suhteilla sekä yksilöllisillä tekijöillä on 

keskeinen rooli. Kansainvälisen esimerkin mukaisesti Suomessa vierastaistelijailmiötä 

tarkasteltiin ensimmäisissä tilannekatsauksissa nimenomaisesti kansallisella tasolla, sillä 

tietoa ilmiön paikallistason vaikutuksista ja yksilötason ilmentymisestä ei ollut 

saatavilla.284 Tämä itsessään kuvaa sitä, miten yllättävä vierastaistelijailmiön synty 

Suomen näkökulmasta oli. Myöhemmissä tilannekatsauksissa285 huomiota on kiinnitetty 

myös ilmiön yksilötason vaikutuksiin. 

 

Suomessa virallislähteet korostavat paikallistason merkitystä paitsi 

radikalisoitumisprosessin ja tämän estämisen, myös paluuta seuranneen ajan ja 

yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta. Viranomaisten mukaan kansainvälinen kokemus 

osoittaa palaajien herättävän usein pelkoa ja epäluuloa sekä omassa yhteisössään että 

laajemmin yhteiskunnassa. Tämän seurauksena yhteisöjen (esimerkiksi työpaikat ja 

koulut) on usein vaikea luottaa henkilöön, joka on oleskellut väkivaltaisella alueella.286 

Taistelualueelta palanneisiin henkilöihin liittyvät riskit ovat keskenään erilaisia: osa 

kärsii mielenterveydellisistä ongelmista ja pahoista traumoista, jotka saattavat ilman 

asianmukaista hoitoa johtaa radikalisoitumisprosessin syventymiseen.287 Näiden lisäksi 

korostuneessa roolissa ovat henkilöiden sosiaaliset suhteet (etenkin yhteydet muihin 

radikalisoituneisiin tahoihin sekä Suomessa että ulkomailla), konfliktialueella omaksutut 

väkivaltaiset ja länsivastaiset ideologiat sekä henkilön mahdollinen halu jatkaa 

toimintaansa Suomessa.288 

 

5.2.3 Lyhyen & pitkän aikavälin uhkakuvat 
 

Virallislähteissä vierastaisteluilmiöön linkittyviä uhkakuvia tarkastellaan jaottelemalla 

uhkakuvia lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin uhkiin. Lyhytaikaisilla uhkilla viitataan 

nopeasti, lyhyen aikavälin sisällä, tapahtuviin uhkiin. Aineistossa tällaisia uhkia 

 
284 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa – tilannekatsaus 1/2013, 5–6. 
285 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2/2015, 16. 
286 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 18. 
287 mt., 17. 
288 mt., 18–19. 
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edustavat esimerkiksi palanneiden toteuttamat väkivaltaiset iskut, sekä radikaalin 

toiminnan jatkuvuuden tukeminen (esimerkiksi rekrytointitoiminta, kouluttaminen ja 

propagandan tuottaminen). Tämänkaltaiset uhkakuvat nivoutuvat usein yhteen 

palanneiden aseellisiin taisteluihin osallistuneiden miesten, sekä järjestön ideologiaan 

vahvasti sitoutuneiden naisten kanssa.289 Ulkopuolisiin kohdistetun väkivallan lisäksi 

alueelta palanneet henkilöt saattavat myös olla vaaraksi itselleen (itsetuhoisuus, 

mielenterveysongelmat, traumat).290 

 

Pitkäaikaisilla uhkakuvilla viitataan uhkiin, jotka ilmentyvät vasta tulevaisuudessa. 

Pitkäaikaiset uhat saattavat ilmentyä vasta vuosien päästä henkilöiden paluun jälkeen. 

Pitkäaikaisten uhkakuvien nähdään aineistossa linkittyvän ennen kaikkea pitkäaikaiseen 

oleskeluun sota-alueella ja tämän henkilöihin jättämiin traumoihin. Myös pitkäaikainen 

oleskelu väkivaltaa ihannoivan jihadistisen ideologian parissa lisää mahdollisuutta 

traumojen myöhempään esiintymiseen. Virallislähteiden mukaan etenkin lapset ja 

sellaiset aikuiset, jotka eivät ole saaneet paluunsa jälkeen tukea traumojensa 

työstämiseen, ovat vaarassa radikalisoitua myöhemmässä vaiheessa elämäänsä.291 Tällä 

on ollut keskeinen merkitys etenkin sille, miten konfliktialueella oleskelevia lapsia ja 

heidän äitejään on Suomessa turvallistettu.  

 
5.3 Turvallistamiskeskustelun keskiössä 
 
5.3.1 Vieraan diskurssi  
 
Islam on Suomessa vähemmistöuskonto, jonka harjoittajista valtaosa on 

maahanmuuttaja- ja siirtolaistaustaisia. Suomen ensimmäiset muslimit saapuivat maahan 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa tataarien mukana. Muuhun läntiseen maailmaan 

verrattaessa muslimiyhteisöjen järjestäytyminen on kuitenkin tapahtunut Suomessa 

verrattain myöhään. Siinä missä Länsi- ja Keski-Euroopassa islamin järjestäytyminen 

tapahtui pääsääntöisesti 1960–1980-luvuilla ja Pohjoismaissa muslimivähemmistöt 

kasvoivat 1970-luvun alkuvuosina, Suomessa muslimiväestö alkoi lisääntyä vasta 1990-

luvulla.292 Erityisen vahvasti islaminuskoisten määrää Suomessa kasvattivat maahan 

1990-luvun aikana saapuneet somalipakolaiset, jotka olivat pitkään suurin yksittäinen 

 
289 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 17. 
290 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 12. 
291 mt., 12. 
292 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 15–16. 
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maahanmuuttajaryhmittymä Suomessa.293 Vuoden 2015 pakolaiskriisin myötä Lähi-

idästä kotoisin olevien, islamin uskoa harjoittavien, henkilöiden määrä Suomessa kasvoi 

nopeasti. Nykyisin islam on Suomen toiseksi yleisin uskontokunta.294 

 

Huolimatta islaminuskoa harjoittavien henkilöiden kasvaneesta lukumäärästä islam on 

Suomessa edelleen verrattain huonosti tunnettu uskonto, jonka uskonnollisia käytänteitä 

ei juuri tunnisteta.295 Populaarikulttuurin ylläpitämät mielikuvat vahvasti 

aseistautuneista, uskonsa puolesta taistelevista länsivastaisista terroritekoja tekevistä 

miehistä ja naisista sitä vastoin ovat yleistyneet vuoden 2001 9/11-iskujen sekä 

populaarikulttuurin ylläpitämien stereotypioiden myötä.296 Islamiin liitettävät mielikuvat 

ovatkin Suomessa monin paikoin virheellisiä ja vajavaisia. Tämä on osaltaan luonut 

kaikupohjaa paitsi maahanmuuttoa ja islaminuskoa vastustaville tahoille,297  mutta on 

myös auttanut radikalisoimaan uskoa huonosti tuntevia henkilöitä.298 Ilmiön tunnistavat 

myös radikalisoitumisen riskiryhmässä olevat nuoret, jotka haastatteluissa kertovat Isisin 

pyrkivän värväämään taistelijoiksi etenkin alaikäisinä turvapaikanhakijoina Suomeen 

yksin saapuneita poikia. Kyseiset nuoret kohtaavat Suomessa yhteiskunnallista 

näköalattomuutta ja joutuvat vahvojen ennakkoluulojen kohteeksi. Ilman työtä, 

koulupaikkaa ja vakinaista asuntoa nuorten elämät ovat usein sirpaleisia. Vahvan 

auktoriteetin omaavan värvääjän on usein helppo luoda nuoriin yhteys tarjoamalla heille 

helppoja ratkaisuita vaikeisiin ongelmiin.299 

 

Suomessa maahanmuuttoa on turvallistettu kasvavassa määrin 1990-luvulta lähtien. 

Keskustelussa maahanmuutto linkittyy usein yhteen Suomen kansallisen historian, 

nationalististen aatteiden sekä arvojen ja identiteetin kanssa. Keskustelussa 

maahanmuuttajataustaiset henkilöt on kuvattu ulkopuolisina, kansalliseen narratiiviin 

kuulumattomina hahmoina, joihin on liitetty uhkaavuuteen viittaavia mielikuvia. 

Maahanmuuttoon, samoin kuin esimerkiksi turvapaikanhakijoihin, liittyvä keskustelu 

onkin Suomessa ollut vahvasti politisoitunutta ja tunnelatautunutta.300 Maahanmuuton 

 
293 Suomen somalialaisten liitto – Somalialaiset Suomessa 2021. 
294 Pantsu 11.11.2015, Yle. 
295 Malkki & Pohjonen 2020, 64; Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 6. 
296 Tammikko 2020, 123; Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 41–44; Oksanen 16.12.2015, HS. 
297 Laine, Kotilainen & Kettunen 2021, 13–14. 
298 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa – tilannekatsaus 1/2013, 5; Tapiola 21.9.2015, Yle.  
299 Rigatelli, Rissanen & Hurtta 17.06.2015, Yle.  
300 Laine, Kotilainen & Kettunen 2021, 13–14 & 20–21. 
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kuvallisia metaforia suomalaisessa mediassa tutkinut tutkijatohtori Noora Kotilainen on 

havainnut, että kielellisen retoriikan lisäksi myös uutisissa nähdyt kuvat ovat muovanneet 

suomalaisten käsityksiä maahanmuuttokeskustelusta. Kotilaisen mukaan visuaaliset 

esitykset vaikuttavat tunteiden ja mielikuvien tasolla. Niiden kautta on mahdollista luoda 

käsiteltävään ilmiöön pelkkiä kielellisiä esityksiä laajempia ulottuvuuksia.301 

Vierastaistelijoita käsitteleviä uutisia kuvittavat usein tummiin asuihin puetut, 

hyökkäävästi asetellut aseistetut parrakkaat miehet, sekä ryhmissä liikkuvat vartalon 

peittäviin kaapuihin puetut naiset. Edellä esitetty kuvaustapa poikkeaa rajusti 

perinteisestä suomalaisesta mediakuvastosta ja suomalaisuuteen liitettävistä mielikuvista. 

Kuvituskuvien kautta vierastaistelijailmiö ja maahanmuuttokeskustelu lomittuvat 

toisiinsa, sillä molempien ilmiöiden kuvittamisessa käytetyt kuvat edustavat tummaa, 

uhkaavaa muukalaisuutta. Vierastaistelijat, kuten myös maahanmuuttajat laajemmin, 

turvallistetaan kuvaamalla heitä ulkopuolisina muukalaisina, jotka uhkaavat Suomen 

kansakuntaa ja sen selviämistä. 

 
5.3.2 Nuoret vihaiset miehet  
 
Suomalaisen vierastaisteluilmiön ensimmäisinä vuosina (2013–2016) kirjalliset ja 

kuvalliset uhkakuvat linkittyivät vahvasti nuoriin, usein maahanmuuttajataustaisiin, 

vihaisiin miehiin. Suomalaiset virallislähteet ja media ovat molemmat kuvanneet miehiin 

liittyviä uhkia ennen kaikkea radikaalien ideologisten syiden sekä väkivaltaisen 

käyttäytymisen kautta. Lähdön syitä, sekä toisaalta alueelle pyrkineiden miesten taustoja, 

on kuvattu mediassa ja virallislähteissä yhteneväisin tavoin. Virallislähteissä miehiin 

liittyviä uhkakuvia rakennetaan ennen kaikkea radikaalien länsivastaisten ideologioiden 

ja aseellisen jihadin kautta. Miesten katsotaan pyrkineen alueelle naisia selkeämmin 

nimenomaisesti osallistuakseen aseellisiin taisteluihin ja radikaalien ryhmittymien 

toimintaan. Lähdön taustalla vaikuttavat syyt vaihtelevat humanitaarisista syistä 

kalifaatin puolustamiseen ja seikkailunhaluun, mutta näitä kaikkia yhdistää se, että niiden 

kautta voidaan oikeuttaa aseelliseen taisteluun osallistuminen oman sisäryhmän edun 

nimissä.302  

 

 
301 Kotilainen 2021, 94–95. 
302 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 15. 
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Mediassa nimenomaisesti nuoriin, maahanmuuttajataustaisiin miehiin linkittyvää 

uhkaavuutta on rakennettu laajojen henkilöhaastatteluiden sekä tummanpuhuvan 

uutiskuvaston avulla. Näistä etenkin uutiskuvastolla on ollut keskeinen roolinsa siinä, 

miten suomalaiset vierastaistelijat ovat laajemmalle lukijakunnalle näyttäytyneet. 

Uutiskuvissa on toistuvasti kuvattu tummapiirteisiä, aseistautuneita ja armeijavarusteisiin 

pukeutuneita miehiä. Kuvissa miehet on usein kuvattu autoissa tai väkivaltaisten 

tapahtumien keskellä: he osoittavat asein303, poseeraavat autossa armeijavaatteisiin 

pukeutuneina304, ratsastavat tummanpuhuvissa kuvissa305 ja poseeraavat tummiin asuihin 

puettuina, Isisin lippua ja asetta kantaen306. 

 

Suomalaisen Abu Shu’ayb as-Somalin julkaistua suomenkielisen propagandavideon 

Youtubessa levisivät kuvakaappaukset videolla esiintyvästä nuoresta kameraan 

katsovasta somalimiehestä laajalti Suomen mediassa.307 Vastaiskuna Isisin ideologialle 

ja Suomeen kohdistuvalle rekrytoinnille suomensomaleita edustavat tahot alkoivat antaa 

medialle haastatteluja308. Tämä itsessään vahvisti ilmiön linkittymistä nimenomaisesti 

somali- ja maahanmuuttajaväestöön, sillä huolimatta lähtijöiden laajasta ikäjakaumasta 

ja moninaisista etnisistä taustoista,309 kuvitettiin uutisissa ilmiötä korostuneesti Suomen 

tuolloin suurimman maahanmuuttajaryhmittymän, somaleiden, kautta. Erityisen vahvasti 

mielikuvaa vahvistivat lähtijöistä tehdyt laajat reportaasit, joita kuvittivat kuvat 

suomensomaleista Alista ja Husseinista.310 Myös kantasuomalaiset miehet esiintyivät 

uutisissa, mutta heidän kuviaan ei julkaistu.311 

 

Uhkakuvissa nuorten radikalisoituneiden miesten katsottiin edustavan nimenomaisesti 

lyhyen aikavälin nopeasti realisoituvia uhkia, kuten terrori-iskuja. Kuvaukset miesten 

taustoista vahvistavat palaaviin henkilöihin liittyvää uhkaavuutta: Virallislähteiden 

 
303 Leinonen 26.6.2014, Yle. Kuva: AFP/Lehtikuva; Koskinen 03.09.2014, HS. Kuva: Bassam Khabieh 
Reuters.  
304 Nousiainen 20.10.2014, HS. Kuvat: Alin ja Hussein Facebookista. 
305 Saarenpää 04.08.2014, Yle. Kuva: Youtube. 
306 Tuohinen 06.08.2014, HS. Kuva: Stringer Reuters; Rigatelli 16.09.2014, Yle. Kuva: YouTube/Yle; 
Huusko 10.06.2015, HS. Kuva: AP.  
307 kts. esim. Tuohinen 03.08.2014, HS; Jokelainen 04.08.2014, HS; Hannula 06.08.2014, HS; Rigatelli & 
Hagert 06.08.2014, Yle. 
308 Rigatelli & Hagert 11.08.2014, Yle; Peipponen 16.09.2014, Yle; Zidan 22.10.2014, HS. Kuva: 
Piiroinen, HS; Rigatelli & Rissanen & Hurtta 17.06.2015, Yle. Kuva: Björksten, Yle; Oksanen 
16.12.2015, HS. Kuvat: Niiranen, HS. 
309 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 19. 
310 Nousiainen 20.10.2014, HS. Kuvat: Alin ja Hussein Facebookista. 
311 Rigatelli 25.02.2015, Yle. Kuva: Yle Uutisgrafiikka. 



 

 79 

mukaan useilla taistelualueelle pyrkineillä miehillä on jo ennen lähtöä ollut rikollista 

taustaa sekä ongelmia päihteiden kanssa. Näiden lisäksi osalla alueelle matkustaneista on 

paluun jälkeen tunnistettu olevan mielenterveydellisiä ongelmia, joita ei ole kyetty 

diagnosoimaan tai hoitamaan ennen henkilöiden matkustamista.312  Vierastaistelijoihin 

liittyen viranomaisten uhkakuvat linkittyivät ennen kaikkea radikaaleja länsivastaisia 

ajatuksia omaksuneisiin nuoriin, joiden pelättiin osallistuvan konfliktialueella taisteluihin 

tai koulutusleireille. Väkivaltaisen ja traumatisoivan ympäristön pelättiin madaltavan 

väkivaltaisen käytöksen kynnystä myös Suomeen palanneiden kohdalla.313 

 

Mediassa esiintyneet kuvaukset olivat yhteneväisiä virallislähteiden kuvausten kanssa. 

Henkilöhaastatteluissa Irakin ja Syyrian konfliktialueille matkanneita henkilöitä kuvattiin 

usein syrjäytyneiksi ja radikalisoituneiksi, länsivastaisia ajatuksia omaksuneiksi nuoriksi, 

jotka olivat sitoutuneet vahvasti äärimmäisiin ja mustavalkoisina näyttäytyviin 

tulkintoihin islamista. Erityisen merkittävään rooliin kohoavat muslimien Suomessa ja 

kansainvälisesti kokemat vääryydet ja vainot, sekä henkilökohtainen halu oman 

uskonyhteisön tukemiseen ja ”puhtaan” islaminuskon mukaisen elämän elämiseen.314 

 

5.3.3 Naiset ja lapset 

 

Kalifaattiin matkanneiden naisten ja lasten rooli on turvallistamiskeskustelun 

näkökulmasta katsottuna kahtiajakautunut. He näyttäytyvät aineistossa objekteina 

(etenkin lapset kuvataan keskusteluissa vanhempiensa tekemien valintojen viattomina 

uhreina315), mutta myös subjekteina eli aktiivisina toimijoina ja valinnantekijöinä.316 

Naisten ja etenkin lasten kahtiajakoisella roolilla on ollut selkeitä vaikutuksia siihen, 

miten heitä ja heidän tilannettaan on mediassa ja virallislähteissä käsitelty.  

 
Isisin eläessä voitokasta kauttaan vuosina 2013–2015 naisia rekrytoitiin kalifaattiin 

perinteisiä perhekeskeisiä rooleja hoitamaan. Naisten vastuulla oli kalifaatin ideologisen 

ja fyysisen jatkuvuuden turvaaminen jälkeläisten kautta: heidän odotettiin synnyttävän ja 

kasvattavan uuden sukupolven jihadisteja, joiden toivottiin jatkavan kalifaatin ideologian 

 
312 Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa 2017, 17. 
313 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa – tilannekatsaus 2/2013, 11.  
314 Nousiainen 20.10.2014, HS; Rigatelli 25.02.2015, Yle; Rigatelli & Rissanen & Hurtta 17.06.2015, 
Yle; Rigatelli 14.09.2015, Yle; Kokko 14.10.2016, HS.  
315 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, 20–21.  
316 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018, 26–27.  
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mukaista taistelua vanhempiensa jälkeen. Tämän lisäksi ainakin osa naisista osallistui 

aktiivisesti uusien jäsenten rekrytoimiseen ja propagandamateriaalien tuottamiseen.317 

Kalifaatin menetettyä alueellisia valtauksiaan ja ajauduttuaan kriisiin naisten merkitys 

kalifaatin ideologisen jatkuvuuden turvaajana on korostunut: perinteisten roolien lisäksi 

liikkeen edustajat toivovat naisten ylläpitävän ja vahvistavan Isisin ideologiaa 

leiriolosuhteissa.318 Leiriolosuhteissa haastatellut suomalaiset naiset ovat itse kuvanneet 

rooliaan kalifaatissa nimenomaisesti perhekeskeisen toiminnan kautta, häivyttäen 

aktiivista toimijuuttaan sotatoimiin ja liikkeen väkivaltaisiin ideologioihin liittyen.319 

 

Median ja viranomaisten antama kuva naisista ja heidän aktiivisuudestaan järjestössä 

eroaa naisten omista kuvauksista. Suomessa ensimmäiset kuvat aseistautuneesta 

naisjihadistista ja tätä kohtaan nostetuista rikossyytteistä alkoivat levitä syksyllä 2014.320 

Tämän jälkeen naiset ja heidän roolinsa ovat olleet säännöllisesti esillä vierastaistelijoita 

koskevissa uutisissa ja viranomaisraporteissa. Erityisen merkittävään rooliin naiset on 

nostettu virallislähteissä vuoden 2018 jälkeen, jolloin naisten ja lasten merkitystä 

jihadistisen liikkeen kannalta alettiin tarkastella miehistä erillisenä ilmiönä.321 

Viranomaisten näkemyksen mukaisesti kalifaattiin matkustaminen itsessään indikoi 

väkivaltaista radikalisoitumista ja sitä, että henkilö hyväksyy uskonnolla perustellun 

väkivallan käytön tietyissä olosuhteissa, vaikkei itse suoranaisesti väkivaltaan 

turvautuisikaan. Näiden lisäksi naisten (ja lasten) pitkäkestoinen oleskelu alueella on 

altistanut heitä pitkäkestoisesti väkivaltaiselle ideologialle.322 Vastaavia havaintoja on 

tehty myös mediassa, sillä al-Holissa haastatelluista suomalaisnaisista ainakin osa kertoo 

hyväksyvänsä uskonnolla perustellun väkivallan: mikäli ”pään irti leikkaaminen on 

kirjattu sharian lakiin, se on oikein.”323  

 

Suomesta Syyrian ja Irakin konfliktialueelle matkanneista naisista valtaosa on islamiin 

kääntyneitä kantasuomalaisia, joiden radikalisoituminen ja kalifaatin alueelle 

matkustaminen on tapahtunut nopeasti.324 Tämän tuovat esiin sekä virallislähteet, että 

 
317 Vale 2019, 5; Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018, 26. 
318 Vale 2019, 5 & 9. 
319 Vesa 07.03.2019, Ilta-Sanomat. 
320 Aro 19.06.2014, Yle; Yle uutiset 19.06.2014.  
321 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018 
322 mt., 28. 
323 Kilpamäki 25.05.2019, Ilta-Sanomat. 
324 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018, 28. 
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median julkaisemat artikkelit. Alueelle matkanneet ja toistensa kanssa al-Holin leirillä 

samanaikaisesti oleskelleet naiset muodostavat keskenään tiiviin 

vuorovaikutusverkoston.325 Viranomaisten näkemyksen mukaisesti naisten radikaalit 

ajatukset ja suhteet radikaaleihin verkostoihin eivät rajoitu pelkästään konfliktialueelle. 

Vaarana on, että naiset saattavat kasvattaa myös lapsensa väkivallankäytön oikeuttavien 

ideologioiden mukaisesti, mikä itsessään tekee alueelta palanneista naisista ja lapsista 

potentiaalisen turvallisuusuhan muulle yhteiskunnalle.326 

 

Kalifaatin alueella eläneet ja syntyneet lapset ovat kasvaneet poikkeuksellisen 

väkivaltaisessa ja turvattomassa ympäristössä. Heidät koulutettu pienetä pitäen 

askeettiseen elämäntyyliin ja kuolemanjälkeisen elämän tavoitteluun. He ovat tottuneet 

näkemään kotonaan erinäisiä sotilasvarusteita, kuten aseita ja räjähteitä. Näiden lisäksi 

lapset opetetaan rakastamaan aseellista taistelua altistamalla heitä toistuvan väkivallan 

näkemiselle. Kalifaatin piirissä yli 9-vuotiaille pojille on annettu fyysistä ja aseellista 

koulutusta taistelutoiminnasta ja jopa teloituksista. Tyttöjä on valmistettu nuorena 

solmittaviin avioliittoihin ja tässä vaadittaviin kodinhoidon ja äitiyden taitoihin.327 

Turvallistamiskeskustelussa lapset edustavatkin pitkäaikaisia, potentiaalisesti vasta 

vuosien päästä realisoituvia, uhkakuvia. Vaikeiden kasvuolosuhteiden vuoksi lasten riski 

traumatisoitua on korostunut ja heidän uskomuksensa maailmasta ovat vahvasti 

sidoksissa kalifaatin ideologiaan.328 Kalifaatissa elämisen lisäksi myös al-Holin 

pakolaisleirillä vietetty aika on ollut lapsille korostuneen vaikea kokemus. Leirin 

”keskitysleirimäiset” olosuhteet ovat olleet lasten terveyden ja kehityksen vaarantavat.329 

Viranomaisten mukaan konfliktialueelta palaaviin lapsiin ja heidän palauttamiseensa 

osaksi yhteiskuntaa tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja viranomaiset pyrkivät olemaan 

aktiivisesti yhteydessä alueelta palanneisiin naisiin ja heidän lapsiinsa.330 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mediassa ja virallislähteissä kalifaatin alueelle 

matkanneisiin naisiin ja lapsiin on suhtauduttu eri tavoin, kun alueelle matkanneisiin 

miehiin. Tämä on heijastunut myös turvallistamiskeskusteluun ja lähtijöihin liitettyihin 

 
325 mt., 27–28; Marttinen & Kilpamäki 20.04.2019, Ilta-Sanomat. 
326 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018, 28. 
327 mt., 27. 
328 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020, 25. 
329 Helpinen & Tahkokorpi 21.12.2020, Yle. 
330 Eromäki 22.12.2020, Yle. 
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uhkakuviin. Aineiston valossa naiset ja lapset on niputettu yhteen ja miehiä on tarkasteltu 

heistä erillisenä yksikkönä. Aineistossa miehet näyttäytyvät ideologisesti sitoutuneina ja 

aktiivisesti sota-alueen toimiin osallistuneina toimijoina. Naiset ja lapset edustavat 

passiivista, mutta tästä huolimatta todellista ideologista uhkaa.  Naiset paitsi tukevat 

miehiä tarjoamalla näiden toimille ideologista oikeutusta ja hyväksyntää, mutta myös itse 

aktiivisesti osallistuvat kalifaatin toimintaan tukitoimien välityksellä. Lasten rooli on 

aineiston valossa ristiriitaisempi, sillä heidät esitetään samanaikaisesti sekä kalifaatin 

maailmankatsomuksen ja toimien uhreina, mutta myös tulevaisuuden uhkana läntisen 

maailman näkökulmasta käsin. Tämän valossa voidaan todeta, että vierastaistelijoita ja 

näiden perheenjäseniä koskevaa turvallistamiskeskustelua sävyttävät ristiriitaiset roolit 

sekä uhkakuvat. 

 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään Suomen valtiollisten instituutioiden, 

viranomaisten ja median suhdetta ilman valtiollista tukea värväytyneisiin henkilöihin. 

Tutkimuksessa värväytymistä on tarkasteltu Espanjan sisällissodan vapaaehtoisten sekä 

Syyrian ja Irakin konfliktialueelle matkanneiden vierastaistelijoiden ja näiden perheiden 

näkökulmasta. Tarkastelun kohteeksi valitut konfliktit sijaitsevat ajallisesti, temaattisesti 

ja maantieteellisesti kaukana toisistaan. Tästä huolimatta tapausten väliltä on 

löydettävissä myös yhtäläisyyksiä: Kummallakin konfliktilla on ollut paikallisten 

vaikutusten lisäksi myös laajoja kansainvälisiä heijastevaikutuksia, jotka ovat tehneet 

sekä Espanjan sisällissodasta että Syyrian ja Irakin konfliktista kansainvälistyneitä ja 

politisoituneita sisällissotia.  

 

Tutkimuksen aikana on pyritty selvittämään, millaiset syyt ovat kannustaneet suomalaisia 

värväytymään ja millaisia vaikutuksia tällä on ollut ympäröivään yhteiskuntaan. 

Tutkimuksen aikana on havaittu, että molemmat konfliktit ovat koskettaneet laajaa 

yleisöä ja herättäneet suuria tunteita erityisesti paikallisten siviilien kokemien 

kärsimysten vuoksi. Ne ovat mobilisoineet ennen näkemättömän suuren määrän 

konfliktien ulkopuolisia vapaaehtoisia, jotka ovat matkanneet alueelle taistellakseen 

itselleen tärkeiden arvojen puolesta. Molemmissa tapauksissa lähdön keskeiset motiivit 

ovat nivoutuneet yhteen kansainvälistä yhteisöä kohtaan tunnetun solidaarisuuden 

(Espanjan kontekstissa poliittiset liittolaisuudet, Syyrian ja Irakin kontekstissa 
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uskonnollinen yhteisöllisyys) sekä toisaalta oman sisäryhmän tulevaisuuden turvaamisen 

kanssa. Tämä on heijastunut myös laajemmin toimijuuden käsitteeseen: Espanjan sota-

alueelle matkanneet suomalaiset vapaaehtoiset olivat kaikki miehiä. Naisten rooli 

toiminnassa oli huomattavasti rajatumpi: he osallistuivat erinäisiin hyväntekeväisyys ja 

tukikampanjoihin Suomessa, mutta jäivät varsinaisen aktiivisen sotatoimijuuden ja 

värväytymisen ulkopuolelle. Sukupuoliroolit ohjasivat toimintaa myös laajemmin, sillä 

Espanjan naiset ja lapset esitetään aineistossa selkeinä objekteina, joita kansainväliset 

vapaaehtoiset pyrkivät suojelemaan. Syyrian ja Irakin vierastaistelijoiden kontekstissa 

toimijuuden käsite on laajempi, mutta myös tässä tapauksessa aktiivinen sotatoimijuus 

on rajattu pääsääntöisesti miehille ja ideologinen tukitoiminta naisille sekä lapsille. 

 

Suomalaisia värväytyneitä on turvallistettu molempien konfliktien kontekstissa sekä 

viranomaisten että median taholta, mutta turvallistamisen tavat ovat vaihdelleet 

konfliktien välillä. Espanjan sisällissodan kontekstissa turvallistamiskeskustelu linkittyi 

yhteen Euroopassa vallinneen epävakaan poliittisen tilanteen ja syvälle juurtuneen 

aatteellisen kahtiajaon kanssa. Espanjan sisällissota alkoi sisäisenä konfliktina, mutta jo 

varhaisessa vaiheessa muut Euroopan valtiot pyrkivät puuttumaan konfliktin kulkuun sen 

potentiaalisesti kansainvälisesti merkittävien vaikutusten vuoksi. Uhkakuvat heijastuivat 

myös Espanjaan pyrkineisiin kansainvälisiin vapaaehtoisiin: Heitä pidettiin 

turvallisuusuhkana, sillä levottomuuksien pelättiin vapaaehtoisten kautta leviävän myös 

muualle Eurooppaan.  

 

Suomessa Espanjan vapaaehtoisiin linkittyvää keskustelua ohjasi vahva poliittinen 

kahtiajako punaisen ja valkoisen aatemaailman välillä. Suomen oikeistolaiset 

viranomaiset ja valkoinen lehdistö pitivät kommunismia kansallisen turvallisuuden 

merkittävimpänä uhkakuvana, ja suhtautuminen heijastui myös tasavaltalaisten puolelle 

pyrkineisiin vapaaehtoisiin. Oikeistolaiset uskoivat sosialistien pyrkivän huojuttamaan 

yhteiskunnallista järjestystä, minkä katsottiin vaarantavan paitsi maan sisäisen rauhan, 

myös suvereniteetin.  Suomen punaisille Francon toimet Espanjassa kuvastivat 

laajemmin oikeistolaisen punaisiin kohdistamaa sortoa ja terroria. Molempien osapuolten 

näkemyksiä yhdisti se, että ne katsoivat vastapuolen ajatusten uhkaavan oman aatteellisen 

sisäryhmänsä hyvinvointia ja tulevaisuutta.  
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Syyrian ja Irakin konfliktin kohdalla vierastaistelijoihin ja näiden perheenjäseniin 

kohdistettu turvallistamiskeskustelu on ollut monitahoista ja keskeiset uhkakuvat ovat 

vaihdelleet konfliktin ja vierastaisteluilmiön kehittyessä. Turvallistamiskeskustelun 

ristiriitaisuutta selittää osaltaan konfliktialueelle pyrkineiden henkilöiden 

monimuotoinen tausta: lähteneet poikkeavat toistaan sekä iän, sukupuolen, asuinalueiden 

että motiivien kautta. Lähtijöiden moninaisista taustoista huolimatta media ja 

viranomaistahot ovat esittäneet lähteneet ideologisesti muusta yhteiskunnasta eroavana 

ryhmittymänä, joka on radikalisoitumisprosessin aikana päättänyt hylätä suomalaisen, 

läntisen arvomaailman. Keskustelussa on toistuvasti nostettu esiin etniseen erilaisuuteen 

liittyviä teemoja sekä väkivaltaisten terrori-iskujen mahdollisuus. Suomessa, kuten 

laajemminkin läntisessä maailmassa, keskustelua on käyty kansainvälisen, kansallisen ja 

paikallisen tason näkökulmasta. Suomessa kansainväliseen tasoon linkittyvää 

keskustelua on ohjannut EU-jäsenyys, millä on ollut suoria seurauksia muun muassa 

vierastaistelijoihin liittyvään lainsäädäntöön ja sen muutoksiin.  

 

Medialla on ollut molempien konfliktien kontekstissa selkeä vaikutus siihen, miten 

värväytyneitä on turvallistettu. Sekä Espanjan että Syyrian ja Irakin kontekstissa media 

on tukenut viranomaisten viestintää ja tarjonnut viranomaisten esittämille näkemyksille 

laajemman julkaisualustan. Tämän lisäksi yksittäisillä sanomataloilla sekä yksittäisillä 

toimittajilla on ollut keskeinen vaikutus siihen, millä tavoin suomalaista värväysilmiötä 

on kuvitettu ja sanoitettu laajemmalle yleisölle. Espanjan sisällissodan vapaaehtoisten 

kohdalla sanomalehdistön vaikutusta yleiseen mielipiteeseen voidaan pitää korostuneen 

suurena, sillä suuri yleisö on saanut tietonsa alueen tapahtumista pääsääntöisesti 

sanomalehdistön kautta viranomaisten vältellessä julkisuutta.  

 

Syyrian ja Irakin konfliktin aikana viranomaiset ja media ovat molemmat tiedottaneet 

suurempaa yleisöä konfliktin tapahtumista sekä Suomen suhteesta vierastaisteluilmiöön. 

Verrattaessa vierastaistelijoita koskevaa uutisointia ja median roolia Espanjan 

vapaaehtoisiin voidaan todeta, että vapaaehtoisia koskeva uutisointi on ollut luonteeltaan 

kootumpaa ja yhdenmukaisempaa kuin vierastaistelijoita koskeva. Tämä siitäkin 

huolimatta, että Espanjan sisällissotaa koskevaa uutisointia on leimannut vahva kahtia 

jakautuneisuus. Syyrian ja Irakin konfliktin aikana tietoa on ollut saatavilla runsaasti 

erinäisistä lähteistä. Tämä itsessään on vaikuttanut siihen, millaisista lähtökohdista 

turvallistamiskeskustelua on käyty ja ketkä keskustelua ovat kulloinkin ohjanneet. 
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Vierastaisteluilmiön kontekstissa median keskeisenä roolina onkin ollut oikea-aikaisen ja 

faktapohjaisen tiedon tarjoaminen, mikä itsessään on pakottanut valikoimaan ja 

rajaamaan laajemmalle yleisölle jaettavaa viestiä.  

 

Uutiset sekä yksittäisten toimittajien suora yhteydenpito värväytyneisiin ja näiden 

lähipiiriin on tarjonnut molempien konfliktien kontekstissa suurelle yleisölle tietoa sota-

alueen tapahtumista sekä värväytyneistä ja näiden toimista. Yksittäisten toimittajien sekä 

sanomatalojen valitsemat uutisoinnin linjaukset ovat vaikuttaneet suoraan siihen, 

millaisessa valossa ilmiötä on pyritty kuvaamaan ja sanoittamaan. Tällä voidaan olettaa 

olleen vaikutusta myös siihen, millaisista lähtökohdista ja millaisin argumentein julkista 

keskustelua on käyty. Yleisen ilmapiirin lisäksi media on vaikuttanut molempien 

konfliktien yhteydessä vahvasti siihen, millaisia uhkakuvia konflikteihin sekä näiden 

osaksi värväytyneisiin henkilöihin on liitetty. Mediassa on molempien konfliktien 

kontekstissa julkaistu runsaasti yksilöityjä henkilötietoja, kuten nimiä, asuinalueita sekä 

ammatteja, lähteneitä koskien. Syyrian ja Irakin konfliktialueelle matkanneiden 

tapauksessa on näiden lisäksi julkaistu myös useita kuvia lähteneistä sekä laajoja 

lähipiirin antamia haastatteluja. Lähtijöiden näkökulmasta tarkastellessa mediahuomion 

vaikutuksia voidaan pitää pitkäaikaisina ja mahdollisesti negatiivisesti leimaavina, sillä 

mediassa esillä olleilla tiedoilla lähtijät on helppo yksilöidä. Tällä saattaa olla negatiivisia 

vaikutuksia henkilöiden kotoutumiseen sotakokemusten jälkeen, sillä lähtijöihin liitetyt 

uhkakuvat ja epäluuloisuudet seuraavat heitä aineiston valossa paluun jälkeenkin. 

 

Tutkimusaineiston valossa molempien tarkastelun kohteeksi valittujen konfliktien 

kontekstissa Suomessa on turvallistettu värväytyneitä ja heidän lähipiiriään. Nämä ovat 

edustaneet yhteiskunnallista uhkaa, jota on sanoitettu viranomaisten ja median parissa 

keskenään yhteneväisin keinoin (poikkeuksena Espanjan sisällissodan tasavaltalaisten 

näkemykset Suomen viranomaisia ja oikeistolaisia kohtaan). Molempien konfliktien 

tapauksessa perimmäiset uhkakuvat ovat liittyneet yhteiskuntarauhan särkymiseen: 

Espanjan kontekstissa vapaaehtoisiin liitetyt uhkakuvat ovat linkittyneet lännen ja idän 

väliseen ideologiseen kahtiajakoon, sekä kansainvälisten levottomuuksien ja Suomen 

suvereniteettia uhkaavan sodan puhkeamiseen. Vierastaistelijoiden kontekstissa 

uhkakuvat ovat keskittyneet yhteiskunnalliseen polarisaatiokehitykseen, 

radikalisoitumiseen sekä terroristisissa tarkoituksissa tehtyihin iskuihin. 
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Espanjan kontekstissa tarkasteltuna uhkakuvien muodostumista on ohjannut 

yhteiskunnan vahva poliittinen ja ideologinen jakautuneisuus, joka on muodostanut 

yhteiskunnallisen normin sekä kansallisesti että kansainvälisesti jo ennen Espanjan 

sisällissodan puhkeamista. Vapaaehtoisesti värväytyneet ovat muodostaneet uhan 

vastapuolen silmissä jo ennen Espanjan sisällissodan puhkeamista. Tässä mielessä 

asetelma on hyvin erilainen, kuin Syyrian ja Irakin konfliktialueelle pyrkineiden 

kohdalla. Syyrian ja Irakin konfliktin kontekstissa Suomi voidaan nähdä sisäisesti 

yhtenäisenä yhteiskuntana, jonka arvoja ja turvallisuutta radikalisoitunut 

vierastaistelijoiden ryhmittymä uhkaa. Kyseinen ryhmä edustaa uhkakuvissa vierasta ja 

ulkopuolista tahoa, joka omilla vääristyneillä ideologioillaan pyrkii vahingoittamaan 

yhteiskunnallista rauhaa sekä väestön yhtenäisyyttä. Radikalisoituneet henkilöt eivät ole 

yhteiskunnan silmissä muodostaneet uhkaa ennen radikalisoitumistaan, minkä 

seurauksena uhkakuvat linkittyvät nimenomaisesti Syyrian ja Irakin konfliktin 

seurannaisvaikutuksiin ja konfliktialueelle matkaamiseen. 

 

Tutkimuksen laajahko rajaus sekä aineiston saatavuuteen liittyvät haasteet ovat 

vaikuttaneet siihen, että värväytymisilmiötä on käsitelty tässä tutkimuksessa melko 

yleisluontoisesti. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että Espanjan vapaaehtoisten 

sekä Syyrian ja Irakin vierastaistelijailmiön väliltä on löydettävissä ajallisista ja 

temaattisista eroavaisuuksista huolimatta myös runsaasti yhteneväisiä piirteitä. Tämä on 

nähtävissä etenkin turvallistamiskeskustelun näkökulmasta, sillä molempia 

värväytyneiden ryhmittymiä on turvallistettu tietoisesti median ja viranomaisten 

toimesta. Potentiaalisina jatkotutkimuskohteina voitaisiin pitää rajatummin valittuja 

tutkimuskohteita, kuten esimerkiksi värväytymisen vaikutuksia yksittäisten henkilöiden 

myöhempään elämään tai vaihtoehtoisesti sukupuolen vaikutusta suomalaiseen 

värväytymisilmiöön. 
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