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OSA I 

 

 

 

Vallankumouksen 
organisaatio 

 



Organisaatio 

• Kumouksellinen liike on laiton maan hallituksen kaatamiseen tähtäävä ryhmä.  
 

• Aluksi se pyrkii toimimaan salassa ja juurruttuaan kunnolla se hankkii itselleen 
sotilaallisen siiven, jotka toimivat sisseinä. Sissit taistelevat hallituksen asevoimia 
vastaan. 
 

• Kumousliike tarvitsee yleensä jonkin suoja-alueen, jossa se on turvassa. Tämä on 
tavallisesti ulkomailla ja se tukee kumousta jollain tavalla. 
 

• Kumouksellisen liikkeen tavoitteet on tavallisesti julkisia mutta oikeita 
tarkoitusperiä ei välttämättä tiedetä. 
 

• Lähes kaikki kumoukselliset organisaatiot käsittävä kaksi osaa: 
– Poliittisen kumouksellisen organisaation 
– Sotilaallisen sissiorganisaation 



Sotilaallinen siipi 

• Sotilaallinen siipi on tavallisesti heikkotehoinen ja huonosti 
varustettu verrattuna hallituksen asevoimiin.Mikäli liike menestyy 
sen sotilaallisen siiven teho ja käytettävissä olevat yksiköt kasvavat 
kykeneviksi konventionaaliseen taisteluun. 
 

• Sotilaallinen siipi käyttää sissitaktiikkaa. Se on organisoitu 
sotilaallisesti ryhmiin, joukkueisiin, komppanioihin, pataljooniin ja 
jopa rykmentteihin. 
 

• Sotilaallisella siivellä on tavallisesti maakuntatasoisia alueellisia 
joukkoja, jotka ovat kooltaan pieniä. Nämä joukot ovat tavallisesti 
kokopäiväisiä. 
 

• Kuntatasolla on tyypillisesti paikallisjoukot, joiden taisteluteho on 
olematon. He tekevät osa-aikaisesti häirintää. 
 



Poliittinen siipi 

• Poliittinen siipi kehittyy kaadereista massaliikkeeksi. Se kasvaessaan pyrkii aluksi 
häiritsemään hallituksen virkamiesten toimintaa ja saatuaan propagandan avulla 
väestön puolelleen siirtyy varjohallitukseksi, joka lopulta korvaa hallituksen 
valtarakenteen. 

• Poliittinen siipi tukee sotilaallisen siiven taistelua huollolla, propagandalla, 
tiedustelulla ja poliittisilla eleillä. 
 

• Poliittisen siiven väki on: 
– Kaaderi (johtajat) 

• Kokopäiväisiä, ideologisesti varmoja 

– Avustajat 
• Elävät yhteiskunnassa normaalisti 
• Säännöllisesti kokouksissa ja osana organisaatiota 

– Auttajat 
• Tekevät palveluksia tarvittaessa 
• Elävät yhteiskunnassa normaalisti 

– Tukijat 
• Elävät yhteiskunnassa normaalisti 
• Mukana passiivisesa vastarinnassa 

 



Solu 

• Poliittinen siipi on tavallisesti hierarkisesti järjestetty soluiksi. 
• Solun jäsenet: 

– Johtaja 
• Tuntee kaikki, vastaa turvallisuudesta 
• Määrää tehtävät 

– Jäsenet 
• Tuntevat toisensa aliaksilla ja  
• Tietävät miten saa yhteyden muihin solun jäseniin 

• Solun koko vaihtelee tehtävän mukaan 
– Tavallisesti 3-8, avoimessa toiminnassa 15-20 henkeä 
– Pieni koko lisää turvallisuutta 

• laiton toiminta 

– Suuri koko tehokkuutta 
• laillinen toiminta, "koulutussolut"   

– Vinkki: Tiedustelusolulle "nyrkkisääntö" on 3 

• Viestintä: 
– Sovujen välinen viestintä aina "postilaatikoin" 
– Tiedustelusoluissa myös jäsenten välillä "postilaatikko" 

 



Solujen organisointi 

• Solujen lukumäärä riippuu väestön koosta 
– Vinkki: Käytä turvallisuuspalvelun alue rajoja hyväksesi 

 
• Solujen varmuus taataan moninkertaistamisella 

– Tavallisesti soluja on kaksi samassa tehtävässä 
• Tiedustelussa joskus jopa 5-6 henkiä 

 
• Suuritöisissä tehtävissä  

– Tavallisesti pakolaisten auttaminen, maanalainen sanomalehti 
– Yksi solu hallinnoi "postilaatikoin” 
– Muut toimivat sen alaisina keskittyen omaan työhönsä  

 
• Joskus kootaan lyhyeen tehtävään erikoissolu 

– Suuri sabotaasi oli 10 henkeä (Tanska) 
– Tyypillisesti erikoistehtävät: terrorismi 



Solujen johtaminen 

• Turvallisuus ehdoton vaatimus 
– Kokoukset ja viestin välitys vaarallisia 

 
• Solut toimivat tavallisesti autonomisesti 

– Käskyt tyyppiä: "tehkää tämä omin päin" 

 
• Tyypillisesti toiminnoista strategia, rahankeruu, huolto ja tiedustelu on keskitetty 

"ylös" 
 

• Komentoketju on aina kaksinkertaistettu sekä toiminta-alueella että ulkomailla 
 

• Strateginen johto: 
– Ulkomaat: 

• Pakolaishallitus (strategia) 
• Turvallinen 

– Toiminta-alue: 
• Sisärengas (koordinointi) 
• Tehokkaampi ja nopea reagoimaan  

 



Vallankumouksen eteneminen 

• a) Yleinen tyytymättömyys maan oloihin, itsenäisyyden puute, 
kauna 
 

• b) Yleisen tyytymättömyyden lietsonta propagandan ja politiikan 
keinoin hallituksen politiikan kyseenalaistamiseksi 
 

• c) Kansankiihotus suopean julkisen mielipiteen muodostamiseksi ja 
viranomaisten asettaminen kyseenalaisiksi 
 

•  KUMOUSTOIMINTA ALKAA - POLIITTINEN SIIPI SYNTYY 
 

• d) Kansankiihotus kasvaa, soluttautuminen hallituksen 
viranomaisten rakenteihin, lakkoilua, passiivinen vastarinta alkaa 
 
 



Vallankumouksen eteneminen 

• e) Ulkomaisten "ystävien" soluttautuminen agentteina ja 
kansankiihottajina, aletaan tuottamaan propagandamateriaalia, rahaa, 
aseita ja varusteita 
 

• f) Kumouksellisten ulkopuolisten värväys ja käyttö kumouksen apuna 
 

• g) Soluttautuminen yleisiin eturyhmiin (ammattiliitot, kulttuuriryhmät 
yms) ja kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin 
 

• h) Soluttautumisen ulottaminen kaikkialle yhteiskuntaan kaikkialla maassa 
 

• i) Omien poliittisten peitejärjestöjen luominen ja kumousliikkeen avoimet 
avunpyynnöt ulkomaisiin järjestöihin/maihin 
 

• j) Peitejärjestöjen kasvattaminen väestön kautta 
 
 



Vallankumouksen eteneminen 

• k) Propagandan kasvattaminen ja kaunojen lietsominen, väestön 
psykologinen valmistelu kapinaan  
 

• l) Avoin ja salainen painostus hallitusta vastaan, yleislakkoja, mellakoita ja 
yleisen lain ja järjestyksen romahdus 
 

• m) Sabotaaseja ja terroria hallituksen heikkouden osoittamiseksi 
 

• n) Suuren mittakaavan avointa kumouksellista toimintaa kumousliikkeen 
voiman osoittamiseksi 
 

• o) Intensiivistä toimintaa hallituksen ja koko valtionrakenteen moraalin 
murentamiseksi 
 

• p) Intensiivistä poliittista väkivaltaa, terroria ja sabotaasia 
 



Vallankumouksen eteneminen 

•  SISSI_TOIMINTA ALKAA - SOTILAALLINEN SIIPI SYNTYY 
 

• q) Sissi-iskuja valtion rakenteisiin ja asevoimien tukikohtiin 
 

• r) Suurimittaista sissitoimintaa asevoimien voittamiseksi ja 
hallituksen kaatamiseksi 
 

• s) Sissit luovat turvapaikkoja hallituksen ulottumattomiin 
 

• t) Sissit vahvistuvat asevoimiksi lyöden hallituksen asevoimat 
 

• u) Vallankumous saavutetaan - PROFIT! 
 



Kumousliikkeen koko 

•    Kumous/sissi Taistelijoita 

• Ranska  3/1   2.2%  

• Jugoslavia 3/1   2.9%  

• Algeria  3/1   8.3%  

• Malaija  18/1   8.1%  

• Kreikka  27/1   11.2%  

• Filippiinit 8/1   0.7% 

• Palestiina 2/1   7.0%  



Kumoukselliset 

• Tuntematon kumouksellinen (Aasia 50-60 luku) 
 

• Ikä  Sissi  Kumouksellinen 
• 12-15  1%   5% 
• 15-20  8%   7% 
• 20-25  18%   32% 
• 25-30  29%   22% 
• 30-35  25%   13% 
• 35+  19%   21% 

 
• Tuntematon kumouksellinen (Korea) 
•   Mies   Nainen 
• alle 17 5%   26% 
• 18-30  49%   30% 
• 31-40  32%   20% 
• yli 40  14%   24% 

 



OSA II 

Vallankumouksellisten 
motivointi ja 

käyttäytyminen 
 



Joukkoon liittyneet 

• Miksi sinusta tuli kumouksellinen? (Filippiinit) 
– Monia motiiveja 

• Ei yhtä syyträ 

– Henkilökohtaiset syyt 
• Tilanne, henkilökohtaiset ongelmat 

– Usko asiaan tai poliittiset syyt (15%) 
• Vain pieni osa myöntää tämän 

– Propaganda ja lupaukset 
• Vain muutama liittyy tämän vuoksi (alle 15%) 
• Tehokas yhdessä henkilökohtaisten syiden kanssa (27%) 

– Pakkovärväys 
• Tärkeä osa liittymiseen osalle (20-23%) 

– Pakkovärväys henkilökohtaisten syiden korjaamisen kanssa 
• Tärkein syy liittyä liikkeseen (33-48%) 

– Hallituksen ahdistelu 
– Osalle (19%) kumouksellisiä se tärkein syy 



Joukossa seisojat 

• Miksi olet yhä kumouksellinen? 
– Muuttuneet motiivit: 

• Indoktrinaation ja propaganda 
• Uudet ystävät, vastuu ja velvollisuudet 

– Ryhmän normit: 
• Ystävät/toverit tärkeämpiä kuin ideologia 

– Ideologia: 
• Epäsuora vaikutus (95% uskoo sloganeihin) 
• Ideologiset johtajat yrittävät enemmän, jolloin parempi ryhmä 

– Moraalin ylläpitotekniikat: 
• Seremoniat, valat 
• Ryhmäkeskustelut antavat mahdollisuuden purkautua 

– Pelko ja vakoilu 
• Kuolemanpelko 
• Paranoia, epäluulo ja vakoilu Kumousliikkeessä 

– Inertia 
• Siitä on tullut elämäntapa 



Loikkarit 

• Miksi lähdit kumouksesta? 
– Kova elämä (61%)  
– kumousliikkeen epäonnistumiset (45%) 
– hallituksen lupaukset (23%) (Filippiinit) 
– Perheen paineet (5%) 
– Muita tekijöitä: 

• Loikkauksien määrä on voimakkaasti alueellisista syistä riippuva 
• Yksi syy ei yleensä riitä 

– Sisäiset riidat: 
• yksittäisten tavoitteiden erilaisuudet, kova kuri, huonot etenemismahdollisuudet 
• Henkilökohtaiset kriisit lähes aina laukaisevat loikkauksen 

– Palvelusaika 
• Vähän aikaa mukana ollut loikkaa helpommin 
• Ideologisista syistä liittyneet loikkaavat useimmin yhden vuoden jälkeen 

– Hallituksen tarjoukset: 
• Eivät yksin riitä mutta lisäävät muiden syyiden kanssa loikkauksia 

 



Loikkarit 

• Kumouksellisten loikkaukset: 
– Loikkaukset hallitukselle harvinaisia 
– Loikkaukset kumouksellisiin yleisiä 
– Loikkauksia aina vähemmäin kuin sisseillä (helpompi 

elämä?) - noin 1/3 sissien loikkauksista samankoisessa 
ryhmässä 

 
• Sissien loikkaukset: 

– Pääsyy kova elämä taivasalla, huono sää, surkea ruoka, ei 
lepoa 

– Loikkauksen laukaisee henkilökohtainen kriisi 
– Loikkaukset yleisiä hävityn taistelun jälkeen (Vietnam) 

 



Liima, joka pitää joukon kasassa 

• Kumoustoiminnassa jonkinlainen ajatus, ideologia, on tärkeä  
• Toisaalta pienessä ryhmässä persoonallisuuksilla on valtava vaikutus 

 
• "Ei se ollut liittyminen puolueeseen vaan uskoon, kirkkoon."  

 
• Kumouksella voi olla ideologia mutta koumouksellinen solu asettaa oman norminsa 

– Soluun kuuluminen tyydyttää tiettyjä tarpeita 
• Kuuluminen johonkin, osa eliittiä, hohdokkuutta 

– Johtajan arvovalta riittää usein kontrollin säilytykseen 
• Mitä pienempi ryhmä sen merkittävämpi arvovalta 
• Ryhmästä lähteneet tapetaan 

– Toiminta on erittäin vaarallista 
• Stressi on koko ajan korkea 

 
• "Paradoksaalinen ilmapiiri - toveruuden ja luonnollisen epäluulon yhdistelmä."  

 
• Mieti itse onko kumouksellisen ajatusmaailma sama kuin ammatti- ja taparikollisella? 

 



Maanalainen maailma 

• Kumousliikkeessä toiminminen asettaa ihmisen käyttäytymiselle 
poikkeuksellisiä vaatimuksia 
 

• Riskien välttäminen: 
– Ole huomaamaton 
– Älä tee mitään, josta voitaisiin epäillä mitään 

 
• Kontaktit ja materiaali ovat riski 

– Vältetään minkään laittamista paperille 
– Vältetään kontakteja paitsi kun on pakko 
– Kriittinen kohta kumouksellisen havaitsemisessa on kontakti toiseen 

kumoukselliseen 

  
• Tunnettu kumouksellinen voi lisäksi pysyä maan alla vuosikausia 

 



Maanalaisen maailman pelisäännöt 

• Solun pitäisi olla laajalla alueella ja siinä olla eri sosiaalisten ryhmien ja eri 
etnisten ryhmien edustajia 
– vaikeuttaa alueellisesti toimivan turvallisuuspalvelun toimintaa 

 
• Solun yksittäisellä jäsenellä ei saa olla enempää tietoa kuin omien 

tehtävien toteuttaminen vaatii 
– Kaapattu jäsen ei pysty johdattamaan turvallisuuspalvelua muiden jäljille 
– Jäsen saa uutta tietoa vain kun joku solun jäsen korvataan hänellä 

 
• Solu ei saa laittaa mitään ei-välttämätöntä paperille 

– tieto on muistettava 
– viestit koodataan 
– ihmiset puhuvat toisistaan koodinimillä 
– Älä pidä päiväkirjaa, äläkä viestejä tallessa 
– Luo vääriä soluja ja viestejä papereihin 



Maanalaisen maailman pelisäännöt 

• Yhteydenotto on kaikkein vaarallisin osa kumoustoimintaa 
– Julkisuudessa ei saa näyttäytyä yhdessä paitsi kun on ehdottomasn pakko 

• Viestin kuljetuksessa käytetään kuriireja (90% viesteistä Koreassa) 
– Kuriiri on tavallisesti lapsi, nainen tai vanhus 
– Kuriirin olisi liikuttava reitillä normaalin työn merkeissä 

• Vinkki: Taksikuskit, ovelta ovelle kauppiaat, myyntimiehet ovat hyviä kuriireja  

• Viestin välityksessä on käytettävä "dead drop" tekniikkaa 
– Postilaatikon oltava sellainen ettei joku vahingossa huomaa/ota sitä 

• Vinkki: puun kolo 

– Joka yhteydellä oln oltava kaksi postilaatikkoa siltä varalta ettei ensimmäistä voi käyttää 
– Kun viesti on viety laatikkoon, jätetään vinkki sovittuun toiseen paikkaan 

• Puhelimia ei käytetä  
– Toiselle kumoukselliselle ei saa soittaa 

• Paitsi hädässä ja tällöin vain koodisana 

• Postia ei saa käyttää 
– Jos posti tulee ulkomailta on se vastaanotettava "väärään" osoitteeseen 

• Vastaanottajan on oltava sellainen, jolle moista postia tulee 
– Vinkki: liikemies 

– Postia ei saa vastaanottaa kotiinsa 

 



Maanalaisen maailman pelisäännöt 

• Kohtaamispaikkoja on vaihdeltava: 
– Kohtaamiset tehdään jonkun kotona  

• Isäntäperhe on läpikotaisin tarkistettava 
• Jonkun isäntäperheen jäsenen on oltava ovella, jos joku muu yrittää sisään 

– Kohtaamispaikkaan saapuminen ja lähteminen on porrastettava 
– Kohtaamispaikalle tultaessa on heti sovittava legenda turvallisuuspalvelun ratsian varalta 

• Vinkki: syntymäpäivät, muistelut, häät 

– Mukana saa olla vain tarvittavat dokumentit 
• Vinkki: Viimeinen lähtijä tarkastaa, ettei mitään jäänyt taakse 

• Julkisessa paikassa kohdattaessa: 
– Tunnistukseen käytetään visuaalista merkkiä (pukeutuu johonkin sovittuun väriin) 

• Tunnussana on viaton lause, jotta sivullinen ei huomaa mitään 
• Paikalla odotetaan toista 10 minuuttia ja sitten poistutaan paikaslta 

• Kohtaamispaikalle liikuttaessa: 
– Tarkista varjostetaanko sinua näyteikkunan peilauksella 

• Auto: 
– Ajaessa nopeuden muuttaminen 
– Kääntyminen keltaisilla valoilla 
– "drop-car" auton vaihtaminen "pick-car" parkkipaikalla 

• Metro/juna: 
– Nouse/poistu viime hetkellä 

 



Maanalaisen maailman pelisäännöt 

• Värvättyihin ei luoteta ennen kuin on tarkistettu heidän 
– perhe-elämä 
– Työpaikat 
– poliittinen toiminta 
– Ystävät 

 
• Värvättyä ei päästetä olemaan yksin 

– Soluun pääsemistä ennen ollaan "harjoitussolussa” 
– Ei päästetä toimimaan tehtävässä yksin 

 
• Värvättyä indoktrinoidaan lojaaliuden takaamiseksi 

 
• Sääntöjä rikkonutta rangaistaan armotta, usein kuolema 



Maanalaisen maailman pelisäännöt 

• Suurin vaara on ihmisen erehtyväisyys 
– Ihmisillä on tapana puhua  
– Ihmisillä on tapana puhua saavutuksistaan 

 
• Kumousliikkeissä tätä estetään kovalla kurilla 

– Voi johtaa aloitekyvyn puutteeseen 
– Voi johtaa saman toiminnan toistamiseen 

 
• Johtaa omin päin tehtyihin ratkaisuihin 

– Luova hulluus usein toivottua 
– Luotetaan ihmisten konventionaaliseen ajatteluun 

 



OSA III 

 

 

 

Vallankumouksen 
tukitoiminnat 

 



Vallankumouksen tukitoiminnat 

• Tehokas kumoustoiminta vaatii 
järjestäytynyttä toimintaa 

– Jäsenten värväystä tehtäviin 

– Koulutus jäsenille, jotta he pärjäävät tehtävissään 

– Rahoitus, jotta toiminnat tarvitsemat resurssit 
voidaan hankkia 



Värväys 

• Värväyksessä on keskityttävä alussa kaadereihin ja lopuksi suuriin 
joukkoihin! 
 

• Kaaderit: 
– Tunnista ihmiset, jotka ovat katkeria,  
– Tarkista luotettavuus ja kasvata heitä askel askeleelta syvemmälle 

organisaatioon  

 
• Suuret joukot 

– Vapaaehtoisia löytyy aina mutta käytännössä työ vaatii taivuttelua ja 
pakottamista 

– Painotetaan yleisiä arvoja, iskulauseita ja katkeruuden syitä 
– Vinkki: Värvääjät käyttävät paikalla jo olevaan avainmiestä, joka 

"takaa" värvääjän paikallisille kiinnostuneille 



Kaaderien värvääminen 

• Kaaderin värväys on erittäin vaarallista, koska jokainen voi olla vasikka! 
– Vääränlainen kaaderi voi olla turvallisuuspalvelun agentti tai muuten sopimaton 

 
• Värväyksen suorittaa yksi solu, joka etenee seuraavasti: 
• 1) Värväys 

– Poliittisissa kokouksissa 
– värvätään ihmisiä, jotka ovat katkeria ja joista voi olla hyötyä liikkeelle 

• Värvättävän on oltava ideologisesti sopiva 

– Puhe yleisellä tasolla, vältetään laitonta puhetta kumouksesta 
• Tärkein kriteeri on värvättävän ideologinen sopivuus 

 
• 2) Keskustelukerho 

– Värvääjä pyytää värvättyä liikkymään keskustelukerhoon, jossa puhutaan lisää "asiasta” 
• Puhe on vielä laillista 

– Keskustelujen aikana: 
• Värvätyn ideologinen sopivuus käydään läpi 

– voi olla myös sosiaalinen syy/etninen ryhmä 

• Taustat ja taidot tarkistetaan 
• Vinkki: legendan on syytä olla vakuuttava 



Kaaderien värvääminen 

• 3) Liittyminen 
– Värvätty otetaan mukaan yhteen lailliseen/puolilailliseen soluun 

jäseneksi, jos kaikki on kunnossa 
– Värvätty saa koko ajan isommaksi tulevia tehtäviä 

• Propagandan levitys 
• Rahan keruu 
• Viestien kuljetus 

– Järjestöön liittyminen seuraavasti  
• 1) pyynnöstä rahan käyttö (esim ruuan osto) laillisesti 
• 2) jälkikäteen sanotaan, että hän oli mukana kumoustoiminnassa ja voi nyt: 

– a) erota ja lähteä omille teilleen 
– b) liittyä mukaan tosissaan 

– Järjestöön liittyminen seuraavasti (toinen tapa) 
• 1) värvättyä pyydetään lahjoittamaan rahaa 
• 2) värvättyä pyydetään keräämään rahaa järjestölle 

– jossain vaiheessa pyydetään mukaan propagandaan 

 



Kaaderien värvääminen 

• 4) Tulikoe 
– Värvätyn halu jatkaa kumouksessa testataan halukkuudella tehdä jotain (vähän) laitonta 

• "Tärkeän" viestin kuljetus johonkin paikkaan 
– luotettavuus riippuu, kuinka hyvin hän toteutti tehtävän ja lukiko hän paperin 

• Viesti on tyhjä paperi (mitään ei menetä, jos joutuu turvallisuuspalvelulle) 

   
• 5) Verivala 

– Lähes kaikki kumousliikkeet vaativat valan kaadereiltaan 
– Sisältää: työn/tehtävän tärkeys, salaisuuden merkitys, rangaistus (kuolema, jumalat, yms) 
– Joskus värvättyä tukeneet vastaavat hengellään tämän luotettavuudesta 

  
• 6) Tehtävän anto 

– Tässä vaiheessa värvätyn taustat tarkistetaan uudestaan kunnolla 
– Värvätty siirretään speudosoluun, jossa häntä valvotaan jatkuvasti 

• Tehtävät laittoamia mutteivat tärkeitä 
• Täneltä vaaditaan yhä enemmän varovaisuutta ja ammattitaitoa 

– saa potkut, jos ei osaa/viitsi 

– Jos kaikki on kunnossa, värvätty asetetaan lopuksi oikeaan soluun jäseneksi 



Joukon värvääminen 

• Kaaderien luonnin jälkeen kumous pyrkii hankkimaan tukialueen ja väestön tuen 
• Kaaderien solut pyrkivät nyt värväämään väestöä puolelleen 
• Perustekniikkana on käyttää väestön katkeruutta hyväkseen 
• Joukon värväyksen askeleet ovat: 

– 1) Velvollisuudentuntoon vetoaminen 
– 2) Pakkovärväys 
– 3) Vakuuttelu 
– 4) Vieraantuminen hallituksesta 
– 5) Avunpyynnöt 

• 1) Velvollisuudentuntoon vetoaminen 
– Toimimnalla kansan hyväksi on avustetuilla perheellä velvollisuus auttaa vuorostaan 

• Kumoukselliset saavat heidän tukensa auttamalla naapureitaan  
• Ennakkovaroitus 
• Vinkki: pidä kirjaa naapureittesi ongelmista ja auta heitä 

– Töiden etsintä, ruoka, kodittomien auttaminen 
– Pelloilla työskentely (maaseudulla) 

• 2) Pakkovärväys 
– Kylien "värväyskiintiöt” 
– Aseiden kanssa käyty pakkovärväys 

• Pelottelulla ehkäistään/vähennetään karkaamisia pakkovärväyksen jälkeen 

– Vinkki: ammatti-ihmiset saadaan mukaan oman edun korostamisella, ovat "työmiehiä” 
• (lääkärit, pankkiirit, poliitikot, lakimiehet) 

 



Joukon värvääminen 

• 3) Vakuuttelu 
– Nuoria saadaan mukaan parhaiten suostuttelemalla 
– Järjestetään nuorille tilaisuus 

• Pidetään rehvakkaita puheita 
• Joukossa on etukäteen solutettuja omia "innostuneita” 
• Nuoret liittyvät ryhmäpaineesta kun muutkin liittyvät 

– Toinen tehokkaaksi havaittu keino (suositeltava):  
• Kaapataan nuoria 
• Indoktrinoidaan heidät kannattajiksi 
• Lähetetään takaisin keräämään muita nuoria 

 
• 4) Vieraantuminen hallituksesta 

– Kumouksellisilla toimilla voidaan väestö vieraannuttaa hallituksesta 
• Salamurhat, autopommit, tuhopoltot 

– Rehvakkailla toimilla houkutetaan hallitus lyömään yli 
• Ilmapommitukset, tykistöiskut, panssarihyökkäykset 

– Vinkki: marssi kylään (poistu nopeasti), hallituksen iskun eloonjääneet liittyvät joukkoon 

 



Joukon värvääminen 

• 5) Avunpyynnöt 
– Yleensä ihmiset liittyvät helposti voittajan puolelle 
– Kumousliike tuo tunteen mukanaolosta sekä vallasta 

• Värvätyn tärkeydellä imartelu on helppo tapa saada väkeä 
• jotkut liittyvät taloudellisen nousun vuoksi 

– Sisseillä säännöllinen palkka 
– Mahdollisuus mustan pörssin tavaroihin, ulkomainen sponssi 
– Pahimmillaan jopa ruoka ja vaatteet himoittuja 

– Vinkki: etsi häviäjiä ja kostonhimoisia, he haluavat olla mukanasi tärkeytesi 
vuoksi 

  
• Ryhmässäsi voisi olla: 

– Idealisti, aate on hyvä 
– Vihainen, kantaa kaunaa tilanteestaan, näkee liikeen uutena uskontona 
– Seuraaja, mukana porukan vuoksi, liittyi kun sukulaiset/kaverit on mukana 
– Eduntavoittelija, mukana, koska haluaa päästä eteenpäin 
– Miten johtaisit heitä? 

 



Avainmiesten etsintä 

• Joukkovärväystä ei voi toteuttaa alueilla, jos kaaderien toiminnan on oltava 
salaista. 

• Tällöin pyritään löytämään avainmiehiä, joilla on 2-3 luottomiestä. 
– Heidän tehtävänsä on sitten toimia kaaderien ja paikallisten välisenä lenkkinä. 

• Avainmiehen olisi oltava 
– Luonnollinen johtaja 
– Paikallisten kunnioittama 
– Värvättävissä (katkera) 

 
• Avainmiesten värväyksen askeleet: 

– 1) Asenteiden ja ajatuksien selville ottaminen 
– 2) Ottaa hänet mukaan johonkin toimintaan, joka liittyy katkeruuteen 

• Annetut tehtävät vähäisiä ja laillisia 

– 3) Hänen katkeruutensa kääntäminen hallitusta päin 
• Syytetään hallitusta kaikesta, pyritään luomaan vastakohtaisuus kumouksen ja hallituksen 

tavoitteiden/ajattelutavan väliin, rakennetaan ryhmähenkeä kumoukselle, vieraannutetaan hallituksen 
toimista 

• Vinkki: Syytä hallitusta yleensä, älä yksittäisiä henkilöitä hallituksessa 



Opetus ja Koulutus 

• Valtiot luovat kouluja huippumiesten, kaaderien ja avainmiesten 
koulutukseen 
– Lenin koulu (Moskova) 
– School of Americas (Fort Benning) 
– Xuan Mai (Hanoi) 

 
• Perusajatus on kouluttaa tulevia huippumiehiä 

– Mahdollisuus saada erinomaiset kontaktit 
– Oppilailla voi olla jopa väärät nimet/taustat 

 
• Koulutuksen pituus riippuu sponsorin tuesta: 

– Huippumiehet (1-3 vuotta) 
– Kaaderit/spesialistit/avainmiehet (4-6 kk) 



Koulutus 

• Koulutus käsittää tyypillisesti seuraavaa: 
– Kirjallisuus 

• Vallankumousklassikot (Lenin, Giap, Guevara) 

– Poliittinen indoktrinaatio 
• 1/3 ajasta (PAVN Vietnamissa) 
• Mitä eristetympi yksikkö, sen kovempi indoktrinaatio 

– Organisointi 
• Poliittisen kumoustoiminnan perusta 

– Sissikoulutus 
• 2/3 ajasta (PAVN Vietnamissa) 
• Käytännön sissitoiminnan perusteet 
• Terrorismi, pankkiryöstöt, salamurhat, sabotaasi 

– Maanalaisten liikeiden tukeminen aina erityiskursseina 
• Erityistaitojen koulutus: aseseppä, lääkintä, viestintä, salamurhat, sabotaasit 
• Kuriiritehtävät koulutettiin kaikille 



Kaaderien koulutus 

• Koulutuksen periaatteena on aina "trial by fire” 
– Lähtee perusteista, rakentuu teoriasta  
– Koulutus hyvin käytännönläheinen 

 
• Koulut tutkivat samalla kokeneiden opettajien kokemusten 

perusteella opittuja asioita 
– voimakas "lessons learned" 

 
• Koulutuksen pääasiallisin tavoite on: 

– Oppia organisoimaan ja luomaan kumousliikkeitä 
– Sotilaallinen osaaminen toissijainen 

 
• Koulutuksen osana voi olla toimiminen kuriirina puolueettomassa 

maassa, lopulta jopa laittomia rajanylityksiä 



Rahoitus 

• Kumousliikkeet vaativat toimiakseen rahaa 

– Täyspäiväiset agentit tarvitsevat palkan ja käyttörahaa 

– Sissit tarvitsevat rahaa aseisiin 

– Turvataloketju tarvitsee rahaa ruokaan ja taloihin 

– Tuettaville pakenijoille on annettava käyttörahaa 

– Psykologisen sodankäynnin lehtisten painatus maksaa 

– Piirrokset ja radiolähettimet on hankittava 

– Esikunnat tarvitsevat toimistotarvikkeita 

– Virkamiesten lahjonta 



Keräysmetodit 

• Ulkomailla: 
– Pakolaishallitus voi laillisena hallituksena pyytää lainaa/tehdä sopimuksia tukijoiden kanssa 

• Voi myös painattaa itse rahaa ja järjestää laillisia rahankeruutilaisuuksia 

– Kumousliike käyttää poliittista laillista järjestöään rahankeruuseen 
• Tavallisesti yksi järjestö per toiminta-alueena oleva maa 

– Keruu voi tapahtua uskonnon, kansallisuuden, hyväntekeväisyyden varjolla 

• Rahat talletetaan ulkomaisiin pankkeihin, josta siirretään toiminta-alueelle käteisenä kuriireilla 
– Käytössä myös peiteyrityksiä, ulkomaisten pankkien haaraosastoja  

 
• Toiminta-alueella: 

– Kumousliikkeellä voi olla varjo-hallitus "veroineen", tai se voi verottaa matkaajia 
– Rahaa saa pankkiryöstöillä, kiristyksellä, musta pörssi, lottohuijauksilla, huumekaupalla yms 

rikoksilla 
• Vinkki: rikoksilla rahoitettiin 50% Pohjois-Irlannin IRAn toiminnasta 

– Toiminta on tavallisesti hajautettu alueellisesti mutta johto on keskitetty tiukasti 
• Rahan käytännön keruun toteuttaa yleensä pieni solu 



Rahalähteet 

• Ulkomaiset hallitukset 
– Tukevat mielellään, jos kumous vastustaa hallituksen vihollista 
– Tukevat mielellään voiton jälkeisen poliittisen linjan ehdolla 

 
• Varakkaat yksityishenkilöt 

– Tukevat vaihtelevia summia, voivat olla merkittävä lähde, jos hallitus ei tue 
– NGOt/puoliviralliset järjestöt tukevat, jos ideologia/tavoitteet samat 

• Ammattiliitot, uskonnolliset tukijärjestöt 

 
• Tarvikkeiden myynti 

– Strategisten raaka-aineiden musta pörssi 
– Vähittäismyynti:  
– Kirjakaupat, myymälät, kahvilat 
– Vinkki: tanssit ja esiintymiset yhdistettävissä propagandaan 

  
• Suora keräys yleisöltä yleensä tärkein lähde 

– Yleensä varjohallituksen "verotus" ihmisille/yrityksille toiminta-alueella 
• Vastustajille yleensä "puhuttelut", tarvittaessa uhkauksia 
• Vinkki: teho riippuu suuresti propagandan tehosta 
• Vinkki: "verotus" ei toimi, jos hallitus jo verottaa väestöä 

 



Rahalähteet 

• Rahatyypit: 
– Käytännössä joudutaan pyörittämään useita eri velkakirjoja, valuuttoja, matkashekkejä, yms 

• Suuri sissiliike voi myös laskea liikkeelle oman rahansa 

– Vinkki: hallitus voi vaikeuttaa tilannetta rahanvaihdoilla, jolloin setelit menettävät arvonsa 
• esim miehitysmarkat, joita ei voi käyttää ulkomailla 

– Vinkki: Rahanväärennyksellä voidaan destabiloida koko talous 

  
• Rahan antamisen syyt: 

– Yhteinen asia/ideologia 
– Sosiaalinen paine 

• Uskonnollisten johtajien esimerkki,  
• Omat "spontaanit" miehet luomassa painetta joukossa 

– Halu olla voittajan puolella 
– Yrityksillä vielä: 

• Turvaksi nyt/tulevaisuudessa 
– Kiristys/turva pommeilta 

• Mahdollisuus omaan etuun nyt/tulevaisuudessa 
– Eräs yritys järjesti aseita saadakseen öljytuloja voiton jälkeen (Algeria) 

 
– Vinkki: Ihmiset maksavat mieluusti, jos kerääjillä on jokin paperi "laillisuudesta" ja vastapalveluksesta 

tulevaisuudessa 
– Vinkki: kerran lahjoittaneita voidaan kiristää uhkaamalla paljastaa heidän toimintansa hallitukselle 

 



OSA IV 

 

 

 

Psykologinen sodankäynti 
 



Psykologinen sodankäynti 

• Kumouksen menestyy riippuu yleensä sekä poliittisen että 
sotilaallisen toiminnan yhdistämisestä 
– Käytännössä tämä näkyy psykologisissa operaatioissa 

  
Psykologisten operaatioiden tarkoitus 

– Luoda sosiaalisen verkon hajoaminen 
• Epävarmuuden tunne 

• Psykologisten operaatioiden tavoitteet: 
– Tärkeintä on luoda kumouksellisissa voimakas ideologinen tahto jatkaa 

kumousta  
• Luoda väestössä piittaamattomuus, apatia ja avuttomuus 

– Väestö ei tue hallituksen ohjelmia 
– Väestö ei kerro kumouksellisten liikkeistä hallitukselle 

• Luoda väestössä epäluulo hallituksen viranomaisia ja tavoitteita kohtaan 
• Väestö katkeroituu ja muodostaa otollisemman pohjan värväystoiminnalle 

 



Psykologinen sodankäynti 

• Psykologisten operaatioiden tavoite on saada väestö tekemään mitä 
kumousliike haluaa! 

   
• Psykologisia operaatioita on erilaisia: 

– Kumouspropagandalla hankitaan päättämättömien ja passiivisten 
tukea 

– Passiivinen vastarinta on näkyvä osoitus vastarinnasta 
– Terrorismilla pakotetaan ihmiset passiivisiksi tai liittymään 

kumoukseen 

   
• Psykologiset operaatiot suunnataan eri tavoin eri väestöryhmille 

– Hallituksen toimintaa pelkäävät ohjataan passiivisiin toimenpiteisiin 
• Uskonnolliset ja pasifistiset ryhmät ohjataan passiiviseen vastarintaan 
• Opiskelijat ohjataan mellakoihin ja mielenosoituksiin 
• Kohderyhmän valinta on psykologisissa operaatioissa erittäin tärkeä 

 



Propaganda 

• Propaganda suunnataan kumouksellisiin, väestöön ja hallitukseen 
 

• Propagandassa painotetaan:  
– Hallituksen vikaa asioissa (katkeruuden kasvattaminen) 
– Epäkohtien tuominen julkisuuteen 
– Kriisin ja hysterian tunteen luomista 

  
• Propagandan pääteemat ovat: 

– Laillisuuden teema 
• "Kumoukselliset puhuvat kansan puolesta, hallitus ei” 
• "Hallitus ei oikeasti ole vahva, he kärsivät tappioita” 

– tavoite on kumouksen laillisuuden vahvistuminen ihmisten mielissä 

– Paikalliset teemat 
• Hallitus suuntaa propagandansa yleensä kumouksellisiin 
• Kumoukselliset yleensä väestöön 

– tavoite on saada väestön tuki tai ainakin neutraalius 

 



Propaganda 

• Propagandassa väestöön löytyy seuraavia teemoja 
– Tunteisiin vetoaminen 

• painotetaan oman toiminnan oikeutta lopullisen voittamisen tulon myötä 
• Pyritään bandwagon effectiin 

– Vinkki: toiminnan laillisuudesta ei parane puhuta 

– Uhkaukset 
• Uhkaamalla väkivasllalla saadaan väestö tottelemaan tai ainakin passiivisiksi 

– Omaan etuun vetoaminen 
• Painotetaan kumouksellisten tukevan väestön tarpeita hallitusta paremmin 

– ruoka, vaatteet, asuminen ongelmina ja toivo paremmasta huomisesta 

– Ennakkoluulojen hyväksikäyttö 
• Syytetään toisia etnisiä ryhmiä ja luodaan kiilaa hallituksen sisään 

– Oman toiminnan mainostaminen 
• a) kumouksellisten antama positiivinen apu väestölle 
• b) Kumouksellisten kyky väkivaltaan ja aiheuttaa tappioita 

– Tavoite osoittaa kumouksellisten kyky toimia 

 



Joukkotiedotusvälineet 

• Lentolehtiset (sanomalehdet) 
– Alkulähdettä vaikea löytää, turvallinen 

• Vinkki: Ilmasta pudotetut lentolehtiset tehottomampia kuin käteen annetut 
• Vinkki: Lehtisen antaminen/saaminen osoittaa kunniaa ja mukana oloa 

– Sanomalehdet tärkeitä poliittisen ideologian levittämisessä 
• Tekstimuotoinen lähestymistapa mahdollistaa suuren tietomäärän siirron 

– tehokas 

• Vaikea ylläpitää, vaatii huomattavasti suojausta ja pieniä soluja 
• Levitys postitse, kuriirein, kaksoispohjat autoissa, väärennetty muste, käsin 

kopiointi 
• Vinkki: voi naamioida hallituksen julkaisuksi 

– Vinkki: julkisen oikean lehden voi taivuttaa/uhkailla esittämään 
haluttua propagandaa 

• Radio, TV, Internet 
– laaja kuulijapohja ja turvallinen levitystapa sanomalehtiin verrattuna 
– Vinkki: toimi ulkomailta käsin 



Propagandasisältö 

• Massamedian viestien tarkoitus on olla: 
– 1) huomiota herättävä 
– 2) opettava 
– 3) vakuuttava 

 
• Kriisissä ihmisillä on valtava tarve saada tietoa 

– Kumouspropaganda täyttää tätä tarvetta 
– Tietoa jaetaan erityisesti yhteistoimintamiehistä ja hallituksen taktiikoista 
– Vinkki: Politiikan/käskyjen välittäminen "double talk" kumouksellisille 

 
• Sisältö: 

– Hallituksen manipulointi ja epärehellisyys 
– Ihmisten avuttomuus ja kumousliikkeen vahvuus 
– Rikkaiden ja köyhien kuilu 

• Katkeruuden kasvattaminen 

 



Huhut 

• Erittäin köyhillä/tuhotuilla alueilla ei ole sähköä 
eikä lehtiä 

 

• Propaganda levitetään huhuina 
– Huhut ja tiedot leviävät matkalaisten/kauppiaiden 

mukana 

– Erittäin tehokas, huhuilla jopa 40-50% peitto 
väestössä 

– Vinkki: Taitava kansankiihottaja voi tulla näin kylän 
ainoaksi tiedonlähteeksi 

 



Kansankiihotus 

• Yleensä pelkkä tieto/uutinen ei saa ihmisiä toimimaan  
– Tarvitaan kansankiihotusta 

 
• "Aseistettu propaganda" (Giap) 

– Poliittisessa vaiheessa - poliittinen propaganda 
– Sissisotavaiheessa - aseellinen propaganda 

• a) Saapuu kylään ja kokoaa aseillakin uhatenkin väestön 
• b) Kiihottavat kansaa puheilla ja esityksillä 
• c) Katoavat ennen hallituksen vastausta 
• Toimintaan liittyy myös: 

– Värväys, pakkovärväys, veronkanto, yhteistoimintamiesten teloitukset 

• Vinkki: Aseiden oltava esillä tehden väestöön vaikutuksen 
kumouksellisten voimasta 

– Sotavaiheessa - poliittinen propaganda 

 



”Aseistettu propaganda” 

• "Aseistettun propagandan" yksikön  toiminta: 

• Ihmisten huomion saaminen 

– musiikki, rummut, torvisoittaminen, ampuminen 

• Huomion ylläpito 

– soitto, laulu, teatteri, sätkynuket 

• Teeman mukainen propaganda 

– Propaganda sovitetaan yhteen teemaan 

– Sovitettu heti toteutettuun tekoon, esim ruuan jako 

• Toisto 

– Paikassa olevat kumoukselliset tai vieraat jatkavat pienemmissä ryhmistä aiheesta 

• Feedback 

– Kyläläiset puhuvat keskusteluryhmissä kumouksessa 

– Vinkki: kansankiihottaja oppii näin miten väestö toimii paikalla 

• Erityistarpeet 

– kansankiihottajat korjaavat viestiään sopivaksi kyläläisille 

• Yksinkertaisuus 

– kansankiihottajat puhuvat asiansa selkeillä iskulauseilla 

• Yleisö 

– kansankiihottaja selventää asiaansa esimerkein ja tanssin ja laulun keinoin 

• Joukkotiedotusvälineet 

– Jaetaan lentolehtisiä ja sanomalehtiä 

• Syntipukki 

– Syytetään lopuksi hallitusta ja/tai sen kätyreitä 

– Teloitetaan syntipukki jos voidaan 

• Lähdetään kylästä 



Propagandan käyttö kumousliikkeen 
kasvattamisessa 

• Kumousliikkeessä painotetaan sisäistä propagandaa 
– luodaan näin kumouksellisissa voimakas ideologinen tahto jatkaa kumousta  
– Etsitään ideologisesti aktiivia jäseniä, jotka kiihottavat muita liikkeen jäseniä 
– Solussa usein 8-10 henkeä 

  
• Toiminta: 

– 1) Tutkimus ja soluttautuminen 
• Tutkitaan sekä liikkeen jäseniä että paikallisia oloja 

– Väestön ja kumouksellisten Heikkoudet ja vahvuudet 

• Asetutaan alueelle turvataloihin 
• Vinkki: Murhataan liikaa toimintaa vasstustavat, esim opettajat 

– 2) Liikkeellelähtö 
• kansankiihottaja yrittää saada ihmiset toimimaan symbolisella eleellä 

– lippu salkoon, piikkilangan katkaisu, puhelinlankojen katkaisu 

• kansankiihottaja keskittää huomionsa epäkohtiin (katkeruus) 
– Ongelmiin vastataan ja ihmisiä autetaan 

• kansankiihottaja jatkaa samaan aikaan mielipiteen muokkausta 

– 3) Kiteytyminen 
• kansankiihottaja muuttaa katkeruuden vihaksi 

– Käytetään yleensä joukkokokoontumista, kaikki puhuvat, ohjataan puhetta 

– 4) Laajentuminen 
• Nuorten värväys kumoukseen voidaan aloittaa 
• Kyläläiset antavat tukea toiminnalla (aseet, ruoka, suoja) 



Passiivinen vastarinta 

• Passiivinen vastarinta on ei-väkivaltainen menetelmä 
– Suuri aseistamaton ihmisjoukko toimii yhteiskunnan normien mukaan 

• Provosoidaan hallitus ylireagoimaan 
• Ilman reagointia yhteiskunnan normaali toiminta pysähtyy 

• Logiikkana "vakaumuksestaan kärsivä henkilö on hallituksen 
tyrannian uhri" 

• Perustuu psykologiaan, jossa kärsimystä arvostetaan vakaumuksena 
– Yhteiskuntariippuvainen! 

  
• Kumousliikkeet käyttävät tekniikkaa, koska se: 

– 1) Heikentää hallituksen legimiteettiä väestön silmissä 
– 1) Luo kumoukselliselle toiminnalle legimiteetin kuvan 
– 2) Heikentää hallituksen joukkojen moraalia 



Huomion kerääminen 

• Tyypillisesti vastarinnan alkuvaiheessa 
– Suunnattu omaan maahan ja ulkomaille 
– Luovat suuren yleisön vastarinnan olemassaolon käsitteen 

• Spontaaneja mutta myös kumouksellisten luomia 

• Keinoja: 
– Mielenosoitukset 
– Joukkokokoontumiset 
– Rakennusten saarto 
– Vastarinnan symbolin luonti 

• Julkinen itsemurha (Vietnam) 
• Lippujen liehuttaminen (Tanska) 

– Halveksunnan osoitukset: 
• Vitsit, syrjintä, syytökset, huhukampanjat, kieltäytyminen puhumasta, kieltäytyminen ystävyyden osoituksista 

  

• Tavoitteet: 
– Madalavat hallituksen moraalia 
– Nostavat kumouksellisten moraalia 

 
• Kumouksellisiä auttaminen: 

– Väärien epäilyttävien ihmisten keksiminen 
• Ilmiantojärjestelmän ylikuormitus 



Yhteistyöstä kieltäytyminen 

• Helppo toteuttaa, turvallinen tekijälleen 
• Kaikkein tehokkain menetelmä laajassa mittakaavassa 
  
• Keinoja: 

– Työhidastelu 
• "sairastumiset” 
• Vinkki: Ilmahyökkäyksen jälkeen poissa 24 tuntia "pelon vuoksi” 

– "Hutiloinnit” 
• Piirrustuksien virheet, koneiden ajo väärillä asetuksilla 
• Unohdetaan jotain lähetyksestä, paperien hukkaaminen, 

lähetetään vääriin paikkoihin 

– Boikotit (Hollanti, Algeria) 



Kansalaistottelemattomuus 

• Tahallaan rikotaan lakia 
– Valitaan rikottavaksi vääräksi katsottu laki 
– Vaarallista (laitonta), laskelmoitu riski 
– Vaatii onnistuakseen suuren joukon 

  
• Keinoja: 

– Verojen maksamatta jättäminen (Intia) 
– Liikennerikkomukset (seisokit) 
– Laittomat kokoontumiset, julkaisut, puheet 

 
• Kumouksellisten auttaminen: 

– Kysyttävä itseltä auttaako se kumouksellisten legimiteetin 
nostamisessa 

 



Organisointi 

• Passiivisen vastarinnan perusongelma on organisointi 
– Vaatii onnistuakseen suuren joukon 

 
• Kumoukselliset tarvitsevat: 

– 1) Yhteisön normit 
• Yhteisön oikeiden tukipilarien on kannatettava toimintaa 
• Vinkki: Yhteisön normien rikkomista vältettävä 

– 2) Esiinnyttävä laajana liikkeenä 
• Toiminta saatettava muiden tietoon ja näytettävä laajalta 
• Vinkki: monien peitejärjestöjen käyttö luo legimiteettiä 

– 3) Painostetaan mukanaoloon 
• Passiivinen vastarinta luo julkisen mukanaolon tarvetta 
• Vinkki: Katso, ketä eivät olleet mukana ja löydät yhteistomintamiehet 

– 4) Propaganda 
• Maanalaiset lehdet ja lentolehtiset tiedottavat toiminnasta 

– 5) Koulutus 
• Mukanaoleville on kerrottava miten toimitaan (Intia) 

– 6) Varjohallituksen mukaantulo 
• Esiinnytään "salaisen" (kumouksellisen) valtion nimissä 
• Vinkki:  näin luodaan legimiteettiä ja toimii voimainnäyttönä 



Terrorismi 

• Terrorismiä käytetään osana psykologista 
sodankäyntiä 
– Erittäin tehokas, hyväksi havaittu menetelmä 

 

• Terrorismilla saatavia vaikutuksia: 
– Häiritään hallituksen otetta väestöstä 

– Osoitetaan kumouksellisten voimaa 

– Häiritään yhteistoimintamiehiä 

– Suojellaan kumouksellista organisaatiota 

 



Terrorismi 

• 1) Häiritään hallituksen otetta väestöstä 
– Tavoite: väestön hallintakoneiston tuhoaminen 

– Iskut suunnataan virkakoneistoon ja hallituksen 
kannattajiin 
• Opettajat, pikkuvirkamiehet, postinkantajat, lääkärit 

• Vinkki: Brutaalius tehostaa terrorin tehoa 

– Kohteiden valinta erittäin tärkeää 
• Suositun kohteen tappaminen vähentää kumouksen suosiota 

• Vinkki: Iske väestön mielestä epäsuosittuihin kohteisiin ensin 

– Pitkäkestoinen kampanja vähitellen tuhoaa hallituksen 
tukijat ja varjohallitus ottaa näiden paikan 



Terrorismi 

• 2) Osoitetaan kumouksellisten voimaa 
– Systemaattisessa terrorikampanjassa ihmiset ovat jatkuvasti uhattuina 

• Vakuuttaa kaikki liikkeen voimasta 
• Vinkki: Mainosta näyttävästi tekojasi 

– Vaikutus: 
• Väestö yleensä passivoituu 
• Hallituksen hard core kannattajat koventavat linjaansa 

 
• 3) Kostot ja vastaiskut 

– Tavoite: häiritä yhteistoimintamiesten toimintaa 
• Tyypillinen terrorikampanja ohdistuu oman maan kansalaisiin kovemmin kuin 

miehittäviin 

– Terrori voi toimia myös vastauksena tai vasta-terrorina 
• Kumouksellisten toimintaa häiritään hallituksen kuolemanpartioilla 
• Voi syntyä kauhun tasapaino, jossa kumpikaan ei iske (Pohjois-Irlanti) 
• Voi syntyä iskujen kierre, jossa kostoiskut kostetaan kovemmin (Meksiko) 

 



Terrorismi 

• 4) Suojellaan kumouksellista organisaatiota 
– Tavoite: sisäisen turvallisuuden ylläpito 
– Kumousorganisaatio ylläpitää omaa terroriryhmää 

• Tappaa/kiduttaa petturit ja loikkarit 
• Liittyy usein kumouksen käyttämään valaan 

– Tehokas, noin 80% kumouksellisista pelkää sisäistä terroria (Malaija) 
• Terroriryhmän koko yleensä hyvin pieni 
• Aluksi uhkauksia, oman ryhmän vihat niskoille 
• Sitten varusteiden poisvienti (esim aseet) 
• Piekseminen 
• kidutus ja murhaaminen 

 
• 5) Provosointi 

– Terrori yleensä provosoi vasta-iskun 
– Tätä voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan poliittinen voitto/mielipidereaktio 
– Vinkki: Tapa sattumanvaraisesti väestöä ajaaksesi toinen neuvotteluista 
– Vinkki: Tapa sivullisia mellakan aikana ja syytä hallitusta siitä 

 



Terrorismin organisointi 

• Terrorin ytimenä on huolellinen valmistelu 
– Poliittisesti menestystä olisi saavutettava mahdollisimman 

aikaisin 
– Kohteet valittava niin, että aika ja paikka on kumouksellisten 

asetettavissa 
– Kohteet on tiedusteltava hyvin 

 
• "Epäorganisoitu" terrorismi 

– Vahingossa tai osana yleistä kumoustoimintaa 
– Toteuttavat yksilöt osastoissa, joiden pääasiallinen tehtävä ei ole 

terrori 
– Yleensä "sattumanvaraista terroria" ei suositella, koska se ei liity 

poliittisiin tavoitteihin 



Terrorismin organisointi 

• Tukiterrorismi 
– Terrorismiä käytetään poliittisten tavoitteiden toteutumiseen 
– Toteuttavat erityisesti valitut terroriristiyksiköt 

• Yleensä organisoitu osaksi poliittista siipeä 

– Tukiterrorin keinoja ovat: 
• Pankkiryöstöt, kiristys, kidnappaukset, tuhopoltot, mellakoiden liotsonta jne 

– Ryhmän koko yleensä 5-8 "tappajaa" (Filippiinit) 
• Tukeva osa noin 20 tukevia/erikoistehtäviä toteuttavaa  

 
• Erikoisterrorismi 

– Jokaisessa kumousliikkeessä on ainakin yksi tälläinen osasto 
• Toteuttaa erittäin vaativia terrori-iskuja 
• Solu-organisaatio, ei kokoonnu koskaan 
• Huippukoulutus (usein sponsoroitu) 
• Tehtävää varten valitut/valmistetut aseet 

– Tiedustelupalvelujen "covert action" ammattilaiset kuuluvat tähän ryhmään 
(CIA, KGB) 

 



Terrori-iskun suunnittelu 

• 1) Tiedustelu 
– Vastataan kysymyksiin "Kuka", "Missä", "Milloin"? 
– Selvitetään kohde ja hänen modus operandinsa 
– Yleensä paikalliset kumoukselliset toimivat lähteinä (tietävät alueen) 
– Joskus kaikki tehdään turvallisuussyistä ulkopuolisilla 

 
• 2) Suunnitelma 

– Iskun suunnittelu 
• Kuinka kohteen luo mennään? 
• Kuinka kohde tavataan? 
• Vinkki: Jos kohteella ei ole aikataulua, on luotava tapaaminen hänen kanssaan 

 
• 3) Välineet 

– Riippuvat iskutavasta 
– Parhaimmillaan tehtävää varten kehitettyjä 
– Vinkki: Jos et osaa, osta ammattitaito (Afganistan) 

•    
• 4) Poistuminen paikalta 

– Ammattiterroristit ovat arvokkaita (harvinaisia ja vaikea kouluttaa) 
– Usein jokaiselle tehdään alusta loppuun oma erillinen katoamistemppunsa 

• Uusi henkilöllisyys, osoite, alibi, vaatteet, ammatti ja käytös 
• Vinkki: Siirrä murha-ase toiselle heti ampumisen jälkeen 



Terrorin vaikutus 

• Terrorin vaikutuksia: 
– Rationaalinen päätöksenteko vaikeutuu 

– Hysteriaa ja paniikkia 
• Johtaa epärationaaliseen toimintaan (USA 2001) 

  

• Tyypillisesti terrorin tunne kasvaa kun uhka on: 
– Erittäin suuri 

– Ei tunnistettava/taisteltavissa oleva 

– Vinkki: Käytä tätä hyväksi kuolemanpartioissa (Natsi-
Saksa) 



Uhkailu 

• Kohdennettu uhkaus 
– Kohde/syy/tarkoitus on selkeä 
– Uhkauksen takana on oltava uskottu kumouksellinen voima 

• Tehokas passiivisuuden vaatimisessa 
• Vaihteleva tietyn käyttäytymisen vaatimisessa 
• Tehoton jo käynnistetyn toiminnan kääntämisessä 

 
• Yleinen uhkaus 

– Luo yleistä pelkoa/kauhua 
– Kohde/syy/takoitus epäselvä 
– Käytetään passivisuuden vaatimisessa, ei toimi muuten 
– Tehokas lyhyellä tähtäimellä mutta menettää tehoaan pitkässä juoksussa 
– Väestö voi murtua ja passivoitua kokonaan, apaattisuus  

• Lannistunutväestö on altis myöhemmille käskyille 

– Väestö voi murtua ja etsiä vihalleen sijaiskohteen 
• Käytös voi johtaa sekasortoon, pogromeihin 



Levottomuuksien lietsonta 

• Kumousliike käyttää ihmisjoukkoja hyväkseen 
– Joukkojenhallinta sitoo turvallisuusjoukkoja 

• yleensä poliisi tai puolisotilaalliset joukot 

– Mahdollistaa oman voimain näytön 

– Propagandan teko 

  

• Mielenosoituksien tavoite kuitenkin on: 
– Väestöllä olojen parantaminen 

– Kumouksellisilla hallituksen kaataminen 



Levottomuuksien lietsonta 

• Kumouksellisten tavoite on eristää hallitus väestöstä delegimisoimalla sen valta, 
poistamalla väestön luottamus ja tuki, käytetään etnisiä ryhmien ongelmia hyväksi 
ja jyrätään asevoimat ja turvallisuusjoukot levottomuuksilla. 
 

• Levottomuudet eivät yksin riitä hallituksen kaatamiseen mutta se voi luoda 
valtatyhjiön, joka kumoukselliset voivat täyttää omilla joukoillaan. 
 

• Ihmisryhmän menettäessä uskonsa yhteiskuntajärjestykseen tapahtuu seuraavaa: 
– Tunteet kuohuvat 

• Kumoukselliset progapoivat kaunaa ja katkeruutta hallitusta vastaan 

– Syntyy valtatyhjiö 
• Kumoukselliset ottavat valtaansa ryhmän, puolueen, ammattiliiton jne 

– Lisätään vastakkainasettelua 
• Kumoukselliset ohjaavat riitoja haluttuihin asioihin 

– Yhteisössä olevat totutut ajattelutavat murtuvat  
• Kumoukselliset kaunat ja katkeruudet pääsevät esiin 



Levottomuuksien lietsonta 

• Kumoukselliset voivat ottaa joukon hallintaansa 
vähällä miesvoimalla 
– Perusajatus on ohjata väkijoukkoa tunteilla 

• "Ryhmässä tyhmyys tiivistyy” 
• voidaan suunnata ihmiset haluttuun suuntaan 

 
• Massojen hallinnassa on neljä vaihetta: 

– 1) Mielenosoitusta edeltävä vaihe 
– 2) Mielenosoitusvaihe 
– 3) Levottomuusvaihe 
– 4) Levottomuuden jälkeinen vaihe 

 



Mielenosoitusta edeltävä vaihe 

• Tarkoituksena rakentaa organisaatio etukäteen 
– a) Ihmiset koulutetaan kansankiihotukseen 

• Barrikaadien rakennus, katutaistelu, korttelin mobilisointi, tehdastyöläisten agitoinit, koordinointi 
kansannousussa 

– Vinkki: käytä ammattilaisia koulutuksessa 

– b) Suunnittelu 
• Solutetaan etukäteen kerhot, järjestöt yms 

– c) Valitaan manipuloitava kansanjoukko 
• Yleensä ryhmä, jolla on yhteiset edut, keskitytään konkreettisiin ongelmiin 

– d) viestin rakennus 
• Miten joukko saadaan hysteriaan?  

– Vinkki: Mielenosoittajien ampuminen ja poliisin syyttäminen toimii aina 

• Miten se saadaan toimimaan tehokkaasti? 
– Vinkki: kuriirit, puhelimet, ampuminen, lentolehtiset käskyjen levittämiseen  

    
– Vinkki: polttopullot, kyltit, aseet, banderollit saatava paikalle 

– e) Poistumisreitti 
• Turvatalot, piilopaikat, jonne vetäydytään mellakan jälkeen 

– f) Etukäteismanipulointi 
• Propagandan käyttö joukkojen valmisteluun ja hermostuneisuuden kasvattamiseen 



Mielenosoitusvaihe 

• Levottomuudet vaativat ihmisjoukon 
• a) Organisointi 

– Käytetään olemassa olevia järjestöjä 
• mieluiten hyvin organisoitu, esim ammattiliitot, opiskelijajärjestöt 

• b) Virallinen kokoontuminen 
– Järjestetään paraati, katujuhlat, tanssit,  
– Vinkki: käytä ruuhka-aikaa hyväksesi 

• c) Palkatut kansankiihottajat 
– Kumoukselliset kaaderit siirtyvät alueelle, ostetaan lisäväkeä 
– Vinkki: Palkkaa roskaväkeä lähibaarista, maksa näyttävistä teoista 
– Vinkki: työttömiä voi ostaa halvalla 

• d) Tilanteen laukaisu 
– Paikalla olevalle joukolle tarjotaan törkeä provokaatio 

• Marttyyrit, poliisin väkivaltaisuudesta valitus, lipun häpäisy, symboliset eleet 

• e) Joukkojenhallinnan organisaatio 
– Mellakan ulkopuolella on strateginen johto, joka propagoi joukkotiedotusvälineitä 
– Mellakan sisäpuolella on taktinen johto, joka ohjaa joukkoa 

• Johdolla on oltava henkivartijat, jotka suojaavat johtajien paon 

– Mellakan sisäpuolella on aseistettu reservi, joka hämää turvallisuusjoukkoja näiden yrittäessä kaapata mellakan johtoa 
– Banderollien kantajat, jotka näyttävät joukkotiedotusvälineille kumouksellista propagandaa 
– Kiihottajat huudattavat väkijoukkoa sovituilla iskulauseilla 

• f) Kansankiihottaja 
– Kovaääninen johtaja, joka puhuu yleisillä termeillä, ja saa joukon hiiltymään ja lähtemään liikkeelle 

• g) Mellakan johtaminen 
– Mellakan lähtiessä liikkeelle sen hallintaan käytetään eri tapoja: 

• pienet mellakat: puhuminen 
• Isot mellakat: käsimerkkejä 

• Vinkki: Ylläpidä väkijoukon raivoa väärillä huhuilla, joita kumoukselliset välittävät 



Levottomuusvaihe 

• Väkijoukko on tässä vaiheessa tuhoamassa haluttuja asioita 
• a) Jännitystilan ylläpito 

– Kiihottajien on jatkuvasti ylläpidettävä joukon moraalia 
– Vinkki: kauppojen ryöstely ja polttaminen nostaa mielialaa huomattavasti 
– Vinkki: banderollit, käsien yhteenlyönti, iskulauseet, 
– Muu kumouksellinen toiminta, kidnappaukset, pankkiryöstät voidaan tehdä samaan aikaan 

• b) Marttyyrien luonti 
– Marttyyrit ovat olennainen osa kumoustoimintaa 
– Luodaan hyökkäämällä turvallisuusjoukkoja vastaan, jotka provosoituina ampuvat 

• Vinkki: hätätilanteessa voidaan ampua mielenosoittajia itse ja syyttää poliisia 

– Marttyyreitä voidaan myös luoda itse tai lavastaa tai liioitella 

• c) Poliisinvastainen toiminta 
– Turvallisuusjoukkojen käyttämät reittit voidaan sulkea barrikaaderin, rojulla ja kaadetuilla 

ajoneuvoilla 
– Poliisin viestijärjestelmiä ja poliisiasemia vastaan voidaan hyökätä toiminnan häiritsemiseksi 
– Kaaderien turvana on tavallisesti henkivartijoita, jotka tappalevat kaaderien paon aikana 
– Vinkki: Armeijan ja poliisin hyökkäystä vastaan asetetaan tavallisesti naisista ja lapsista 

muodostettu ihmiskilpi 



Levottomuuden jälkeinen vaihe 

• Levottomuuksien loppumisen jälkeen käytetään tilannetta hyödyksi 
• Kumoukselliset esiintyvät kansan tahdon edustajina hallituksen suuntaan 

– Esittävät valituksensa ja toimivat mielipiteiden äänitorvina 
– "Yhteisrintama" luo legimiteettiä 

• Vaatimuksien olisi oltava mahdottomia tai epämääräisiä 

• Toiminta väestön tunnekuohon tunteiden ylläpitämiseksi: 
– Yleislakko 
– Kansalaisaddressit  

• Vinkki: yritetään saada yhteiskunnan tukipilarien allekirjoitus 

• Toiminta levottomuuksien edellenlietsomiseksi: 
– Hyökkäykset hallituksen symboleita vastaan  
– Poliisiasemien ja julkisten rakennuksien piiritys 
– Lietsotaan huhuja ja propagandaa tiedotusvälineissä 
– Luodaan työläismiliisi 



OSA V 

 

 

 

Sissisodankäynti 



Sissisodankäynti 

• Kumoustoiminnassa vältetään taistelua 
kunnes on aivan pakko 

 

• Kumouksellisessa sodankäynnissä tärkeintä on 
iskeä vihollisen heikkoon kohtaan 
– moraali, huolto, laiskuus 

 

• Laskelmoituja riskejä voidaan tehdä, vaatii 
huolellista suunnittelua 

 



Suunnittelu 

• 1) Varasuunnitelma 
– Iskuissa pyritään minimoimaan riskit suunnittelemalla kriittissille kohdille ainakin yksi 

varasuunnitelma 
– Todellisuudessa asiat eivät onnistu, joten varasuunnitelma luo varmuutta 

 
• 2) Harjoittelu 

– Iskun harjoittelu etukäteen lisää sen onnistumismahdollisuutta 
• Suunnitelman heikkoudet tulevat esille 
• Lisätiedustelun tarve selkiytyy 

– Harjoittelussa voidaan suunnitella myös toiminta turvallisuusjoukkojen vastatoimintaa vastaan 

 
• 3) Heikkouksien hyväksikäyttö 

– Tiedustelu on jatkuvaa ja pyrkii havaitsemaan turvallisuusjoukkojen heikkoja kohtia 
– Turvallisuusjoukkojen koulutus on tavallisesti paljon parempi kuin kumouksellisilla 
– Heikoin kohta on tavallisesti huonoissa yhteyksissä 

• Pulaan joutunut joukko pyytää apua esimieheltä (kaukana) eikä naapurissa olevalta yksiköltä (lähellä) 

– Toisaalta hyvillä yhteyksillä varustettu juokko eliminoidaan harhautushyökkäyksellä, jota 
vastaan reaktio-osasto siirtyy 



Suunnittelu 

• 4) Infiltraatio ja siirtyminen kohteelle 
– Joukko on yleensä majoitettava lyhyeksi aikaa lähelle kohdetta 

• Vaatii vartioinnin ennakkovaroituksia varten 

– Tavallisesti varusteet siirretään erikseen kohteelle 
– Antaa mahdollisuuden soluttaa moia miehiä kohteelle 

 
• 5) Yllätys 

– Turvallisuusjoukkoja ei voi yllättää oikeassa elämässä  
– Yllätys on oikeasti aloitteen tempaamista käsiin 

• a) Hyökätään turvallisuusjoukkoja vastaan 
• b) Annetaan turvallisuusjoukkojen reagoida reaktio-osastollaan 
• c) Laukaistaan odottamaton toinen hyökkäys, joka on päähyökkäys 

– Yllätyksessä avain on luoda epävarma/odottamaton tilanne 
• Vinkki: pukeudutaan siviilivaatteisiin, vihollisen uniformuihin 

 
• 6) Hämäys 

– Yksi keino saavuttaa yllätys on iskeä, irtautua ja iskeä tukikohtaansa palaavaan turvallisuusjoukkoon 

  
• 7) Häirintä 

– Jatkuva häirintä sissi-iskuin voi heikentää turvallisuusjoukkojen moraalia 



Suunnittelu 

• Muuta muistettavaa: 
• 1) Ihminen 

– Hyökkäyksen onnistuminen on todennnäköisempää jos: 
• Turvallisuusjoukkojen moraali on alhainen 
• Sumu ja/tai sade 
• Viikonloppu, juhlapäivä, fiesta, palkkapäivä 

• 2) Taktinen tilanne 
– Pieni ryhmän koko lisää turvallisuutta 

• 3) Poistumissuunnitelma 
– Tärkein osa toimintaa, sillä kumouksellisilla on harvoin varaa tappioihin 
– Yleensä yksi yksikkö viivyttää muiden poistumista 
– Poistumisreitti on aina eri kuin sisääntuloreitti väijytyksien välttämiseksi 

• 4) Jälkipuinti 
– Iskun jälkeen on käytävä läpi mitä tapahtui ja mitä otetaan opiksi 

 



Tiedustelu 

• 1) Organisointi 
– Tiedustelu perustuu tiedustelusoluihin 
– Toiminta on jatkuva, yleensä käskytys keskitetty 
– Perustekniikkana on soluttautuminen iskukohteeseen 

 
• 2) Tiedustelutiedon lähteet 

– Vinkki: Sissit liikkuvat vain, jos agentit ovat varmistaneet alueen 
– "Ulkorengas", naisia, lapsia, vanhuksia 

• Havaittuaan turvallisuusjoukkoja käyttää sovittua signaalia 
• Vinkki: Esim hakkaa puita kovempaan tahtiin (Filippiinit) 

– "Sisärengas", kaaderit 
• Saatuaan signaalin varoittaa sissejä 

– Vinkki: Älä unohda sanomalehtia ja muuta avointa tiedustelua 
– Tiedustelutietoa saadaan useimmiten loikkareilta ja vangeilta 

• Vinkki: jatkuva kuulustelu murtaa vangin ja tieto on laadukkaampaa kuin kiduttamisessa 



Väijytykset 

• Kumouksellisen aseellisen toiminnan perustaktiikka on väijytys (60-70% kontakteista Vietnamissa) 
 

• 1) Saaliiksi saa aseita 
– Kumouksellisilla on lähes aina pulaa aseista 

• 2) Häiritsee hallituksen joukkojen ja tarvikkeiden liikettä 
– Isketään avuksi lähettyihin reaktio-osastoihin 

• 1. Sulkuryhmä tuhoaa kärjen 
• 2. Sulkuryhmä tuhoaa perän 
• 3. Ryhmä hyökkää saattueeseen 

– Saattueisiin hyökkääminen 
• Erittäin tehokasta, koska saattueet jäävät paikalleen (aikavoitto) 

• 3) Harhautustoiminta 
– Saattueiden avuksi lähteneet osastot jättävän kohteen avoimeksi 
– Turvallisuusjoukot voivat puhdistaa "väärää" tienosuutta 

• 4) Muita syitä 
– Asevoimien joukkojen jatkuva häirintä, voi vähentää moraalia 
– Aikavoitot (Ranska) 
– Vankien ja panttivankien hankinta 
– Heikentää väestön uskoa hallituksen voimaan 



Väijytykset 

• Pienin määrä kumouksellisia toimii sotilastaktiikoin yllättäen turvallisuusjoukot ja 
irtautuen ennenk kuin apu ja raskaat aseet ehtivät paikalle 

  
• Jutun juju: 

– Irtautumisen ajoitus 
– Suojattu poistumisreitti 

 
• Vastakeinot: (Vietnam) 

– 1) Älä käytä samoja reittejä ja metodeja 
– 2) Väijytetyn joukon reaktio väijytykseen tulee olla automaattinen 

• Vain 15-25% sotilaista osaa toimia yllätystilanteessa, ratkaisuna "counterambush drill" 

– 3) Joukon on oltava koko ajan yhteydessä tukikohtiin 
– 4) Sissejä ei saa päästää karkaamaan, seurataan aggressiivisesti 

• Vinkki: "Kuuma takaa-ajo" (Rhodesia) 

– 5) Kylien toimintaa on jatkuvasti seurattava 
– Vinkki: Tyhjä tori on väijytyksen merkki 

 



Iskut 

• Isku on yllätyshyökkäys vihollisen joukkoa tai tukikohtaa vastaan 
– Salainen siirtyminen kohteelle 
– Lyhytaikainen raju rynnäkkö 
– Nopea irtaantuminen 
– Sissien hajauttaminen 

 
• Tarkoitus: 

– Tuhotaan tarvikkeita, kalustoa tai rakennelmia 
– Kaapataan tarvikkeita, varusteita tai avainhenkilökuntaa 
– Aiheutetaan tappioita viholliselle ja tämän tukijoille 
– Häiritään ja demoralisoidaan vihollisia 

 
• Toiminnan perusta on yllätys 

– Yleensä kohdistetaan "pehmeisiin" kohteisiin: kyliin, poliisiasemiin 
– Voi olla myös suurempi, jos joukkoja riittää (Vietnam) 

 
• Joukon organisointi: 

– 1) sulkuosasto eristää kohteen ja suojaa reaktio-osaston tulolta 
– 2) Iskuosasto hyökkää kohteeseen 



Sabotaasi 

• Sabotaasi on yritys vahingoittaa hallituksen sodankäyntiä 
– Yksittäisen iskun teho tavallisesti minimaallinen 
– Strateginen teho voi yksittäistapauksissa olla suuri 

 
• Sabotaasi osoittaa väestölle, että kumouksellisilla on voimaa ja 

tahtoa toimia näin hallituksen vastatoimenpiteistä huolimatta 
 

• Sabotaasi sitoo joukkoja viestinnän ja kuljetuksien suojaamiseen 
– Voi häiritä väliaikaisesti tai pysyvästi 

 
• Sabotaasi voi laskea turvallisuusjoukkojen moraalia 

– Toistuva sabotaasi vihjaa että ensi kerralla se voi ola suurempaa… 



Strateginen sabotaasi 

• Suunnataan tehtaisiin ja sotilaskohteisiin 
– Riippuu tiedustelun tehokkuudesta 
– Perustuu sympatisoijien ja soluttautujien apuun 

• tietävät heikot kohdat 

– Tiedustelu varmistaa sisältä saadut tiedot 
– Kohdevalinnat strategisia ja poliittisia (osa voi olla off limits) 

• Vaatii pitkän valmistelun, jopa vuosi (Telemark, Norja) 
• Iskussa mietittävä: 

– a) Sisälle pääsemisen menetelmän valinta, yllätyksen saavuttaminen 
tavoitteena 

– b) Sabotointimenetelmä ja välineistön suunnittelu ja harjoittelu, ajan 
käyttö kohteella 

– c) Suojausyksikkö, joka estää reaktio-osaston toiminnan ja suojaa 
irtautumisen 

 



Yleinen sabotaasi 

• Yleensä osa passiivista vastarintaa 
– Pommiuhkaukset, tuotantolinjalla hidastelut, häirintä 

– Naulojen levitys huoltoteille, puhelinlankojen katkaisu 

• Vinkki: Turvallisuusjoukkojen kirjeiden "hukkaaminen" 

• Vinkki: Sairaspoissaolojen lääkärilappujen kirjoittelu 

 

• Tälläinen sabotaasi on erittäin tehokas suuressa 
mittakaavassa 
– Jopa 16% työtehon lasku (Italia) 



Turvatalot 

• Kumoustoiminnassa moni kaaderi "palaa" ja joutuu vankilaan tai maan alle 
– Tarvitaan turvataloja ja pakoreittejä, organisoijia, legendoja, rahaa 

 
• Turvatalot ovat kolmea tyyppiä: 

– 1) Väliaikainen pysähdyspaikka (1-2 yötä) 
• Käyttävät lähinnä kuriirit ja liikkuvat kaaderit/agentit  
• Varustettu ruualla ja neuvot minne mennään seuraavaksi 

– 2) Hätäturvatalot (viikkoja) 
• Käyttävät lähinnä sairastuneet, haavoittuneet, etsintäkuulutetut kaaderit 
• Luotettujen ja lojaalien ihmisten/tukijoiden koteja 
• Vinkki: Myös lepokoteja/sairaaloita voidaan käyttää, jos lääkäri on juonessa 

– 3) Pysyvä turvatalo 
• Pysyvä piilopaikka, lähellä asuu luotettu kaaderi, joka huoltaa 
• Eristetty maalaistalo, maahan kaivettu korsu 
• Vinkki: myös paikka ystävällismielisessä maassa 

 



Turvatalot 

• Turvatalot ovat tavallisesti päivän matkan päässä toisistaan 
– Kukin henkilö turvataloketjussa tietää vain seuraavat kontaktipisteet ketjussa 
– Kontaktipisteessä on paikallinen opas, joka johdattaa pakenijan turvataloon 

• Tietää itse vain edellisen ja seuraavan kontaktipisteen yhdellä reitillä 

– Turvataloissa ollaan yleensä yksin, ei saa puhua ja puhutaan vain aliaksina 
• Näin oppaan loikkaus/kiinnijäänti ei riskeeraa liikaa 

•    
• Peitefirmat ja -järjestöt tarjoavat kontaktipaikan 

– jonne avuntarvitsija voi tulla 
– josta hänet ohjataan turvataloon 

 
• Pakenija ei ota osaa kumoustoimintaan 

– Saa tukea kaadereilta ja/tai soluilta 
• Vaatteet, raha, paperit yms 



Vankilapaot 

• Tekniikat: 
– Tunnelinkaivuu, muurien yli kiipeäminen, piikkilankaaitojen leikkaaminen 
– Naamioituminen sotilaiksi, siviileiksi, työläisiksi, vanginvartioiksi 

• Naamioituminen ollut ennen paras tapa?  
• Vankileirit olleet isoja ja huonosti valvottuja 

  
• Paras hetki on karata heti kiinnijäämen jälkeisenä päivänä 

– Ruuan puute, kuulustelu heikentävät fyysisesti 

 
• Pakosuunnitelma on koordinoitava muiden pakosuunnitelmien kanssa 

– Yksi kumouksellinen johtaa pakosuunnittelua ja päättää kuka saa paeta 
• Pakokomitea, pakopäiväkirjan ylläpito 
• Pakosuunnitelman kehittämisen jälkeen johtaa pakovalmisteluja 



Pakosalla 

• Tavoitteena siirtyä alueelta kauemmas ja päästä ystävällismieliseen 
maahan 
– Vinkki: Kysele miten sota etenee, jos saat kumouksellisen vastauksen, 

kysy apua... 

 
• Kumouksilla on turvallistekniikoita väärien pakolaisten löytämiseen 

– Yleensä henkilöä kuulustellaan useita kertoja 
• Ristiinmenneistä vastauksista tapetaan 

 
• Useimmiten paennut kumouksellinen/sotilas joutuu pärjäämään 

omillaan 
– Vinkki: Apua pitää kysyä ainoastaan yksin olevilta ihmisiltä, ei ryhmiltä 

(vuotavat helposti) 
– Vinkki: Siltaa/tarkastuspistettä ylitettäessä liiku osana isompaa 

joukkoa 



OSA VI 

 

 

 

Vastavallankumouksen 
käsikirja 

 



Vastavallankumouksen käsikirja 

• Hallituksella on useita erityyppisiä ratkaisuja kumouksien kaatamiseksi 
– Eettisesti joustavat hallitukset 

• Voimankäyttö heti toimii yleensä hyvin (Puola, Tibet) 
• Sisäinen turvallisuus tärkeä 

– Poliittinen poliisi 

– Eettisesti jäykät hallitukset 
• Moraalisia, laillisia ja sosiaalisia jäykkyyksiä 
• Vastatoimenpiteiden kannalta oin tärkeää huomata kumousliikkeet ajoissa 

 
• Poliittiset aikaisen toteutettavat vastatoimenpiteet: 

– 1) Poistetaan sosiaaliset ongelmat 
• Maareformit, lakiuudistukset (Suomi) 

– 2) Suunnataan ajattelu muualle 
• "valikoitua vapautta" (Kiina) 

  
• Voivat epäonnistua, jos 

– a) kumousliike on riittävän laajalle levinnyt 
– b) uudistukset jäävät puolitiehen, resurssit/halu eivät riitä 
– c) Poliittisesti uudistuksen eivät ole sen arvoisia 

 
• Hallitus voi nyt ylittää suoraa poliittis-sotilaallinen ratkaisua... 

 



Vastavallankumouksen käsikirja 

• Vastavallankumouksellinen sodankäynti eli "Counterinsurgency", "COIN" 
 

• 1) Yhdistetty johto viranomaistoimenpiteille 
– Asevoimat ja poliisi yhdistetään samalle johdolle kaikilla tasoilla 

 
• 2) Aluekomentajille annetaan taktisen tason autonomia 

– Eri alueiden erot voivat olla huomattavia 
• Vinkki: eri alueiden hallintoratkaisut usein tärkeitä 

•   
• 3) Hallituksen koko hallintokoneisto on osa vastavankumousta 

– Tyypillisesti valitaan "Lead agency" vakavuuden mukaan 
– 1) Poliittisessa vaiheessa poliisiongelma 

• Puolisotilaalliset ja poliisimuodostelmat toimivat 
• Asevoimat antaa asiantuntija-apua (esim pommiryhmä) 
• Painotus lain ja järjestyksen ylläpidossa 

– 2) Sotilaallisessa vaiheessa asevoimien ongelma 
• Asevoimat torjuvat sissit ja luovat työrauhan poliisille 
• Tutkittavia asioita on mm asevoimien poliisivaltuudet 
• Painotus sissien tuhoamisessa 

– Vinkki: Lead Agencyn vaihdon on oltava joustavaa 
– Vinkki: Vaihto on aina poliittinen päätös (hallitus kantaa vastuun) 

 



Vastavallankumouksen käsikirja 

• Vastavallankumouksen kriittinen ongelma on kumouksellisen 
organisaation näkymättömyys 
– Sissit ja terrori ovat yleensä myöhäinen kehitysvaihe 

 
• Vastavallankumous on aloitettava jo poliittisen vaiheen aikana 

– Vinkki: Paranoiaa ja jatkuvaa sisäitänen vakoilua on tuettava 

  
• Sissejen ja terrorin torjunta ja tuhoaminen eivät ratkaise ongelmaa 

– On tuhottava poliittinen siipi kaadereineen 
– Perusratkaisu on iskeä kumousliikkeeseen kaikissa asioissa 

• Tuhotaan yhtä aikaa poliittinen siipi ja sotilaallinwn siipi 

 

• Torjunta suunnataan vallankumouksen kumousliikkeen 
organisaation ja toiminnan heikkouksiin 



Kumousliikkeiden organisaation 
heikkoudet 

• 1) Kumousliikkeet painottavat turvallisuutta 
– Turvallisuus viestinnässä, solurakenne ja postilaatikot ovat vaikeita havaita 
– Loikkari voi yleensä olla varma ettei häntä voida löytää/rangaista, jos kaikki 

muut solun/järjestön jäsenet, jotka hän tuntee, on pidätetty 
• Loikkarien houkuttelu "vasikoimaan" on helppoa 

– Hallitus voi myös vihjailla/"vuotaa" että se on soluttautunut jotenkin 
organisaatioon 
• Tällöin kumousliikkeen verkko muuttuu passiiviseksi 

– Vähemmän toimintaa, neutraloitu 
– Vinkki: turhien petturien etsintä estää koko verkon toiminnan 

 
• 2) Viestintä kuriireineen ja postilaatikoineen mahdollistaa seurannan 

– Löydetty postilaatikko tai kuriiri voidaan pitää seurannassa 
pidättämisen/sulkemisen sijaan 
• Yleensä johtaa useampien solujen, johtajien ja kaaderien tunnistukseen 

– Voi johtaa koko verkon kiinni saamiseen 

– Hätätilanteessa käytetään peitekieltä 
• Yleensä ei voi muuttaa nopeasti, kerran paljastettuna voidaan luka kuin avointa kirjaa 

 
 



Kumousliikkeiden organisaation 
heikkoudet 

• 3) Kumousliikkeet käyttävät peitejärjestöjä (urheiluseurat, ammattiliitot) 
hyväkseen 
– Liikkeeiden johtohenkilöt voidaan pidättää mutta antaa järjestön toimia 

• Tällöin järjestö voi jatkaa toimintaansa,väestön tuki säilyy (USA) 

 
• 4) Kumousliikkeen tukitoiminnat on tavallisesti äärimmilleen keskitetty 

– Koulutus, rahoitus ja huolto ovat tavallisesti naapurimaassa 
• Toimintaa voidaan häiritä kansainvälisellä yhteistyöllä (Eurooppa) 

– Usein liitetään seurantaan 

 
• 5) Kumousliikkeiden ei tarvitse välittää säännöistä eikä noudattaa lakeja 

– Vastavallankumouksessa organisaatiot ja yhteistyö auttavat toimirajakiistoihin 
– Uusia hätätilalakeja/sääntöjä voidaan säätää 
– Toimintavaltuuksia lisätä 

 



Kumousliikkeiden toiminnan 
heikkoudet 

• 1) Kumousliikkeet tarvitsevat väestöä saadakseen kaadereita ja joukkoja 
käyttöönsä 
– a) Värväys mahdollistaa agenttien solutuksen kaadereihin 
– b) Kaaderit ovat yleensä mukana pakosta tai olosuhteiden vuoksi 

• Moni loikkaisi mikäli hallitus voisi taata turvallisuuden ja toimeentulon 

– Vinkki: Henkilöristiriidat voivat johtaa korkean tason loikkauksiin 

 
• 2) Kumousliikkeet käyttävät jatkuvasti propagandaa 

– Hallitus voi joko vastata tähän propagandaan omalla propagandalla tai olla 
hiljaa 

– Vinkki: Vastataan laillisiin valituksiin, muut kielletään (Malaija)  

 
• 3) Kumousliikkeiden terrori on jatkuvaa 

– a) Osoitetaan hallituksen kyky ja tahto suojella väestöä ja kannattajia 
– b) Organisoidaan väestö kannattajiksi suojelemaan itseään terrorilta 

 



Kumousliikkeiden toiminnan 
heikkoudet 

• 4) Levottomuuksien lietsonta on osa kumoustoimintaa 
– a) Ehkäistään mellakat etukäteen kaunojen aiheiden poistamisella 
– b) Tunnistetaan mellakoiden lietsojat (ja pannaan seurantaan) 

• Valokuvaus, huivikielto (Suomi) 

 
• 5) Varjohallitukset toimivat hallituksen sijaan 

– a) Tuhotaan salaisina tukirakenteina olevat terrori- ja tiedustelusolut 
– b) Tuhotaan julkisina tukirakenteina olevat oikeusistuimet, etujärjestöt, veronkerääjät 
– Vinkki: Terroriin perustuva varjohallitus on erittäin heikko terrorin tuhoamiselle 

 
• Yleensä tekniikat ja keinot vaihtelevat alueittain mutta pysyviä tekijöitä ovat 

– Tiedustelutoiminta 
– Loikkariohjelmat 
– Väestön kontrolli 
– Väestön mobilisointi 

 



Tiedustelutoiminta 

• Kaikki lähtee tiedustelutoiminnan organisoinnista: 
• 1) Yhtenäinen tiedusteluorganisaatio 

– Edut: 
• Tiedustelutieto voidaan käydä läpi nopeasti 
• Samaa työtä ei tehdä kahdesti 
• Miehistön ja rahan säästöt (pienempi organisaatio) 

– Haitat: 
• Arka solutukselle, korkea myyrä voi tehdä paljon vahinkoa 
• Vain yksi mielipide, ei ulkopuolista mielipidettä 

 
• 2) Erilliset tiedusteluorganisaatiot 

– Poliisilla, asevoimilla ja tiedustelupalvelulla omat organisaatiot 
– Edut: 

• Myös ulkopuoliset arvioivat saman tiedon, vähentää sokeita pisteitä 
• luotettavampi monien lähteiden/analysointien vuoksi 
• Vaikea soluttaa, helpompi salata asioita 
• Kilpailua organisaatioiden välillä, tiedon laatu parempi 

– Haitat: 
• Miestyövuosien kannalta kallis 
• Koordinointiongelmat 

 



Tiedustelutoiminta 

• Koordinointi on kaiken A ja O 
– Yleensä luodaan "sotaneuvosto" jossa kaikki tiedustelujohtajat ovat 

• Vinkki: Päivittäiset kokoukset 

– Vinkki: Tilannekartan jatkuva ylläpito (Malaija) 

 
• Yleensä tiedustelu kannattaa antaa poliisille 

– Parempi paikallisolojen tuntemus, pysyvästi sijoitettu alueelle 
– Yleensä parempia poliittisen tiedustelutiedon keräämisessä 

  
• Sotilaiden käytöllä muitakin heikkouksia 

– Sisseille sotilaan tappaminen on suurempi voimain näyttö kuin poliisin tappaminen 
– Sotilaat ovat "vieraita" verrattuna poliisiin 
– Sotilaat heikkoja propagandandan kannalta 

 
• Toisaalta poliisien organisaatio on yleensä pieni ja heikko verrattuna hierarkisesti 

organisoituun ja tehokkaaseen armeijaan! 
 



Tiedustelutoiminnan konsepti 

• Tiedustelun haasteet vastavallankumouksessa: 
– Keskittyy yksilöihin ja näiden käyttäytymistapoihin 
– Kumouksellisten henkilöllisyys ja sijainti yleensä tuntematon 
– Hyökkäystavan ja -ajan ennustaminen yleensä mahdotonta 
– Viestiverkko ja logistiikkaketju salainen 

   
• Tiedustelun haasteet sodankäynnissä: 

– Ei välitetä yksilöistä (ehkä vihollisen korkeita komentajia lukuunottamatta?) 
– Joukkojen nimi, tyyppi ja sijainti yleensä tiedossa 
– Vihollisen toimintatavat helppo ennustaa, aikatekijä avainasemassa 
– Viestiverkot ja logistiikka ennustettavissa ja seurattavissa 
– Tiedustelu jaettavissa tiedustelumenetelmiin (MASINT, IMINT, SIGINT, jne) 

 
• Aikatekijä on kriittinen asia vastavallankumouksessa 

– Yleensä sissien löytämisen ja vastatoiminnan aikaikkuna vain muutama tunti 
– Tiedustelun "hyödyllisyys" lyhytaikainen 

• Vastatoimenpiteiden oltava ripeitä! 

 
• Kohteiden pienen koon vuoksi menetelmiä ei voida jakaa teknisiin menetelmiin (MASINT, IMINT, 

SIGINT, jne) vaan aikatekijöihin ja paradigmoihin! 



Strateginen tiedustelu 

• Tiedustelun tavoite on arvioida missä kumousliike nyt on ja minne on menossa 
– Tekijöinä: poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset jne tekijät 
– Pyrkii löytämään syy-yhteydet kumousliikkeen toiminnalle 

• Lopullinen tarkoitus ennustaa kumouksellisten toimintaa 
– Vinkki: Taisteluantropologit etulinjassa (Afganistan) 
– Vinkki: Tilastollinen sissikäytös (Vietnam, Afganistan) 

 
• Vaatii valtavan tiedustelutietomäärän tilastollista analysointia 

– Tietoa kerätään joka tasolla: maa, läänit, kunnat 
– Koskee kaikkia kumouksen osia: värväys, koulutus, logistiikka 

• Vaatii läpikotaista tutkimusta 

– Vinkki: "Lessons learned" tärkeä 

 
• Vastavallankumouksen kannalta tavoite on löytää kumousliikkeen heikot lenkit ja 

käyttää niitä sitten hyväksi: 
– Miinojen ostaminen (Oman), hyökkäys ruokahuoltoon (Malaija) 

• Voi mennä myös metsään: 
– Sissipääesikunnan metsästys (Vietnam) 

 



Paikallinen tiedustelu 

• Tiedustelun tavoite on pysyä nopeasti vaihtuvan paikallisen tilanteen mukana 
– Tässä käytetään aiemmin havaittuja heikkouksia 

• Kumousliikkeen löytämiseksi heidän toimintatapansa on tiedettävä! 
– Tunnettujen jäsenten matrikkelit, valokuvat, asuinpaikat, tutut 

• Perustekniikat: 
– Paikalliset "vasikat” 

• Tietojen osto 
• Vinkki: Suojele paikallisia vasikoita, joilta ostat tietoja 

– Paikallistason agentit 
• Legendoina: kalastaja, kulkukauppias, kuljetusliikkeen kuski 

– Paikallistason ratsiat 
• Hyödyllisiä varsinkin "ulkopuolisten" löytämisessä 

• Erilaisia juonia ja tekniikoita: 
– Pesula, joka pesee halvalla (ja etsii samalla räjähdejäämiä) (Pohjois-Irlanti) 
– Rokotuskampanja (Pakistan) 
– Vuoda tieto, että ollaan tekemässä ratsiaa kylään, katso ketkä lähtevät... 
– Pubipartiot (kuka kenenkä kanssa, kuka lähtee takaovesta partion tullessa) 
– Anna jokaiselle kyläläiselle paperi johon voi nimettömästi kirjoittaa, kerää seuraavana päivänä 

kaikkilta kyläläisiltä paperit 



Kontaktitiedustelu 

• Kun kumoukselliset on identifioitu, voidaan alkaa selvittämään solujen 
organisaatiota ja keskenään muodostettua verkkoa 
 

• 1) Partiointi 
– Sissien tukikohtien ja reittien etsintää 
– Toimintatavan löydyttyä voidaan partioita asettaa epäillyille/arvioiduille alueille 
– Vinkki: Tehokas sotilaallista siipeä vastaan 

 
• 2) Yleisövinkit 

– Kaikki yleisöltä tulleet vinkit, luotettavia tai ei, on tarkastettava! 
– Todennäköisiä johtolankoja seurataan, selkeästi valheelliset hylätään 
– Vaatii kokemusta ja hyvää paikallistuntemusta (Suomi) 
– Yleensä ajan kanssa löytyy henkilö tai solu ja sen käyttäytyminen 

 
• 3) Toimintaan pakottaminen 

– Erilaisilla muureilla/esteillä/väestön siirroilla voidaan katkoa huoltoreitit 
– Toiminnan jatkamiseksi jäljellejääneitä kontakteja on käytettävä tieheämmin 
– Kiihtynyt toiminta helpompi havaita, auttaa solujen ja sissien löytämisessä 

 



Kontaktitiedustelu 

• 4) Yhteistoimintamiehet, "vasikat"  
– Tehokkain ja luotettavin tiedonkeruutapa 
– Palkattuja yhteistoimintamiehiä sijoitetaan toiminta-aleelle tärkeisiin 

paikkoihin 
• Tiedottavat: liikkeet, sijainnit, toiminta 

– Yhteistoimintamiehien tiedon käytön nopeus vaihtelee toimintaportaan 
mukaan 
• Tiedonsaannin sykli tavanomaisilla yksiköillä: 72 tuntia (Vietnam - prikaatitaso) 

 
• Vastavallankumouksellisilla iskuryhmillä on yleensä "license to kill", koska 

ylemmän johtoportaan tarkistukset ja luvansaannit hidastavat 
 

• Kontaktitiedustelu ja "hot pursuit" reaktioajat: 
– 2-3 tuntia (Malaija) 
– 30 minuuttia (Algeria, kaupunkiolot) 

• yhdistetty "vastuujärjestelmään", jossa kortteli/perhetason panttivangit 



Tiedustelutoiminnan käytännön 
toteutus 

• 1) Yhteistoimintamiehet 

– Motiivit vaihtelevat: isänmaallisuus, pelko, rangaistuksen välttäminen, kiitollisuus, kosto, mustasukkaisuus, 
kateellisuus, korvaus omista rikoksista 

– Rahapalkkiot korkeita 

– Suojelu kostolta erittäin tehokas "käännytyksessä” 

– Yhteistoimintamiesten nimettömyyttä on suojeltava 

• käytä kumouksellisia tekniikoita viestinnässä 

– Vinkki: Kirjoita nimetön ilmiantokirje paperille, jonka revit kahtia, postita kirje viranomaisille, säilytä viaton paperi, 
todista tekosi yhdistämällä paperi palkkion saantia varten 

 

• 2) Agentit ja loikkarit 

– Konsepina soluttaa omia miehiä kumoukselliseen liikkeeseen 

– 1) Asetetaan oma agentti kriittisen tiedon vartijaksi/työntekijäksi 

• Kumouksellisten lähestyessä "suostuu" liittymään liikkeeseen 

• Toimii kaksoisagenttina liikkeessä 

– 2) Käännytetään kiinniotettu kumouksellinen jatkamaan työtä liikkeessä mutta tiedottaen hallitukselle toiminnasta 

• Päämenetelmä, erittäin tehokas 

– Värväyksessä huomioitavaa: 

• Vetoaminen rahaan, seikkailunhaluun ja kostoon tärkeimmät menetelmät 

• Vinkki: Myös kiristys toimii hyvin, vaihtoehtona esitetään julkinen pidätys ja vankila 

– Kumousliikkeet eivät luota uusiin kaadereihin 

• Luotettavan legendan luonti sekä hyvä koulutus erittäin tärkeitä 

• Vinkki: Luodaan selkeä ja näkyvä kauna hallitusta vastaan, osoittaa "luotettavuuden" 



Tiedustelutoiminnan käytännön 
toteutus 

• 3) "Pseudogangs", "counterterror units" (Kenia) 
– Konseptina on luoda oma pieni yksikkö, joka liitetään kumousliikkeeseen soluna 

• Muodostetaan yleensä loikkareista, yhteistoimintamiehistä ja harvoin "omista” 

– Erittäin tehokas menetelmä turvallisuusmenetelmien, kumouksellisen viestiliikenteen, kumouksen tukitoimintojen (rahoitus, 
huolto), mustan pörssin, hallituksen korruption sekä johtajien paljastamisessa, räjäyttää koko pankin, luo epäsopua ja epäluuloa 
kumousliikkeen sisällä 

– Erittäin vaativa toteuttaa, kallis, pitkä valmisteluaika (4 viikkoa Filippiinit) 
• Vaatii yksityiskohtaista tietoa kumousliikkeestä ja sen toiminnasta 
• Vinkki: varusta joukko aitoihin sisseiltä saaduin asein, vaattein ja varustein 
• Vinkki: Loikkarit hyviä kouluttajia 

– Legenda: Joukko/solu on ajettu omalta alueelta, asiaan voi liittyä satutaistelu paukkupatruunoin 
• Peitteen pitkäaikainen ylläpito vaikeaa? 

– Yhdistettävissä kuolemanpartiotoimintaan (Vietnam) 

 
• 4) Ratsiat 

– Ratsioita käytetään alueilla, joilla väestö ei tuo hallitusta 
• Syitä: kumouksellisten terrorin passivoimia, kumouksellisten puolella oleminen, yhteistoimintamiesten rekrytöinnin vaikeudet 

– Konseptina eristää kumoustoiminnan tukialue ja tutkia se läpikotaisin sekä ihmisistä että materiaalista, kaikki tutkitaan ja ihmiset 
kuulustellaan 

– Kaikki ihmiset viedään kuulusteltaviksi erikseen (esim auto) (Pohjois-Irlanti) 
• Yhteistoimintamiesten tapaaminen tällöin helppoa ratsian yhteydessä 

– Yllätystekijä kriittinen 
• Muuten kumoukselliset pakenevat, vievät tarvikkeet pois 
• Yllättävässä tilanteessa kumouksellisten legendat heikkoja, paljastumisvaara suurempi 

– Suuren joukon kuulusteluissa löytyy usein yhteisiä tekijöitä, oudot paljastuvat 

 



Tiedustelutoiminnan käytännön 
toteutus 

• 5) Suurratsiat 
– Ratsian koko voi olla suuri (kaupunginkeskusta) 
– Esim liikutaan saattueissa, jotka yhtäkkiä siirtyvät tienristeyksiin 
– Kriittinen tekijä: nopeus, suuren joukon koordinointi, tarkka käskytys 

• Käytännössä vain armeija/puolisotilaalliset yksiköt pystyvät suuriin ratsioihin 

– Ulkokehä: 
• estää muita auttamasta ja tiedottamasta mitä tapahtuu 
• Toimii reservinä, esim ylläkössä 

– Sisäkehä: 
• Kaikki pidätetään ja siirretään "häkkiin" kuulusteluja varten 

– verrataan epäiltyjen valokuviin, yhteistoimintamiesten vinkit kuunnellaan 

• Alue tutkitaan talo talolta kätköjen löytämiseksi 

– Ratsioilla muös heikkouksia: 
• Pensaikko, viidakko ja vuoristo vaikeuttavat kehän luomista 

– Vinkki: Käytä helikoptereita ja teknisiä menetelmiä 

• Piiloutuneen kumouksellisen löytäminen voi olla vaikeaa 
– Maanalaiset korsut sekä naamiointi 

– Yllätysmomentti on aina vaikea saavuttaa suurissa operaatioissa! 
• Hyvä "ennaltaehkäisijä" 



Tarkkailu ja valvonta 

• Konseptina seurata kumouksellisia ja näiden käyttämiä paikkoja huomaamatta 
• Tehokas, 12 miehen ryhmällä 6 viikossa yhtä paljon pidätyksiä kuin pataljoonan 

ratsioilla 
– Avaintekijä on jatkuva tarkkailu 

 
• 1) Tekniset menetelmät 

– Puhelinkuuntelu, netti, "bugit” 
• Vinkki: Tiedustelupalvelulla usein paras tieto-taito 

– Luottotiedot, tilisiirrot, luottokortin käyttö, hotelliyöt, työpaikkojen tiedot  
– Toimii vain "sivistyneillä" alueilla 

   
• 2) Salaiset tarkkailuasemat 

– Aluksi tarkistetaan tarkkailuaseman ympäristö: turvallisuus, tehokkuus, salaisuus 
• Vinkki: valepuvuiksi käy liikemies, kulkukauppias, huoltomies, remonttireiska 

– Tarkkailuasema usein viereinen asunto/liikehuoneisto 
• Kaikki liikkujat kuvataan, tarkka päiväkirja, tekniset menetelmät käytössä 
• Kerätään kuva ympäristön ihmisistä tarkentaen etukäteen saatua tietoa 

– Vinkki: Roskista löytyy paljon tietoa, varasta/vaihda/tutki ne yöllä 

 



Tarkkailu ja valvonta 

• 3) Varjostaminen 
– Kriittinen asia on oppia kohtehenkilöstä mahdollisimman paljon etukäteen 

• Ulkonäkö, vaatemaku, kävelytapa, miltä näyttää takaapäin 

– Vinkki: opi alueen julkinen liikenne/liikennejärjestelyt yleensä 
• Kohde voidaan löytää kadottamisen jälkeen tuntemalla reitit 

– Varjostaja(t) liikkuvat kohteen takana/sivussa, vaatii yleensä 3 henkeä 
• Varjostajien lukuemäärän kasvattaminen vähentää varjostuksen havaitsemista 

– Varjostavia autoja yleensä 2. 
• Yksi 100 metrin päässä, toinen noin 100 metriä tämän takana 
• Vinkki: Vaihda varjostava(t) auto(t) päivittäin 

 
• Tarkkailua ja valvontaa tekevän agentin on syytä olla kylmäverinen ja välttää hätäilyä ja hermoilua 

– Lengenda on oltava valmiina, jos vahingossa törmää kohteena olevaan henkilöön 
– Vinkki: naisia ei yleensä epäillä (Pohjois-Irlanti) 

 
• Kontakteja jututtamalla saa paljon tietoa: 

– Parturit/kampaajat, lähimarketit, kioskimyyjät, apteekit, toimitusväki (lehdenjakajat, pyykkärit), 
huoltomiehet, remontoijat, palvelijat, ystävät, naapurit, jne... 

– Vinkki: Kontakteja on hyvä olla useita, jotta tiedot voi tarkistaa 

 



Harhautus 

• Konseptina on omaksua valheellinen identitetti, jonka varjolla kohde alkaa 
luottamaan agenttiin tai saa hänet toimimaan agentin läsnäolosta piittaamatta 
 

• Jutun juuri on omaksua väärä identitetti, joka on kohteen mielestä aito. Tällöin hän 
ei tutki agentin legendaa liian syvälle. Ei kysellä tietoja vaan esiinnytään avun 
tarpeessa olevana 
– Perustuu pikkupalveluksiin, joiden avulla päästään eteenpäin, esim hotellitiedot 

• esim: ryöstön uhri pyytää apua konnien löytämiseksi 

 
• Samalla pidetään huolta, ettei avunpyynnön kohde puhu varsinaiselle kohteelle 

mitään 
– Ei epäile toimintaa, ei hälyytä kohdetta 

 
• Harhautus johtaa käännytykseen, jossa harhautettu kohde luulee toimivansa 

kumouksen puolella 
– Erittäin tehokas onnistuessaan, vastapuolen vaikea huomata, voi toimia pitkän aikaa 
– Käännytyksen onnistuminen/vastapuolen harhautus riippuu silkasta onnesta? 

 



Kuulustelu 

• Kuulustelun tavoite on selvittää kumouksellisten henkilöllisyys, tarvikkeiden 
sijainti, suunnitelmat ja tulevat aikeet sekä kumousliikkeen solurakenne ja 
viestintätavat 
 

• Kuulustelija: 
– Dominoitava tilannetta, saatava kuulusteltavan kunnioitus 
– Käytöksen ja toiminnan on oltava ammattimainen 
– Näyteltävä sympaattista ja kuulusteltavan ongelmien ymmärtäjää 
– Vinkki: Hyvä kuulustelija on koko ajan valveilla, analysoi ja ymmärtää keräämäänsä tietoa ja 

tarttuu nopeasti legendan heikkouksiin 
– Kärsivällisyys on kaiken A ja O, jaksettava koko ajan 

 
• Kuulusten toteutus: 

– Luodaan ilmapiiri ja dominoidaan tilannetta alusta alkaen 
• Vinkki: Vältettävä tilanteen laukaisevia tapoja 

– Ei ikkunoita, paljaat seinät, mahdollisimman karu huone 
• Kuulusteltava ei voi paeta mielessään kuulustelijaa 

– Kidutus ei ole tehokas kuulustelutekniikka 
• Käytetään kauhun luomisessa ja murtamisessa 



Kuulustelun tekniikka 

• Vastavallankumouksellisessa tilanteessa aikatekijä on kriittinen, kuulustelu on 
aloitettava mahdollisimman pian 
– psykologia etuja, kuulusteltava yleensä sekaisin, peloissaan 

 
• Kuulustelu perustuu: tunteisiin vetoaminen, harhautetaan että todistusaineistoa 

on jo riittävästi, sympatian näyttely 
– Useita kuulusteltavia: 

• Helpommin murrettavissa olevalle vakuutetaan, että toimen on jo tunnustanut 
• "ei siis syytä olla puhumatta...” 

– Yksi kuulusteltava: 
• "Hyvä poliisi, paha poliisi", perustuu toisen kuulustelijan sympatian näyttelyyn 
• Ajan kuluessa puhuu hyvälle kuulustelijalle ollessaan yksin tämän kanssa 

– "Eristäminen” 
• 1) Ratsioissa yksin tapahtuvassa kuulustelussa helpommin vakuutettava puhuu 

– Perustuu tunnustuksen anonyymiuteen (ja näin turvallisuuteen) 

• 2) Eristetään kuulusteltava kotialueeltaan 
– Kertoo valmiimmin tutuistaan ollessaan eristyksissä  

– "Pitkä odotusaika” 
• Annetaan odottaa pitkän aikaa kuulustelua ryhmässä muiden kanssa 

– Kyselemällä koko ryhmältä tulee vastauksia 
– Perustuu henkiseen väsymykseen, ryhmässä tunnustus antaa suojaa kun "kaikki jäi kiinni" 



Kuulustelun tekniikka 

• Yleisesti vangiksi saadut kumoukselliset kaaderit voidaan jakaa seuraaviin 
ryhmiin (Filippiinit): 

• 1) Taistelussa saadut vangit puhuvat, jos kuulustelu aloitetaan heti 
vangitsemisen jälkeen 
– Vangit ovat yleensä sekaisin eivätkä kykene kehittämään legendoja 

• 2) Antautuneet, jotka pelkäävät kumouksellisten kostotoimia 
– Kääntyvät helposti suojelua tarjottaessa 

• 3) Ammattirikolliset, joilla on pitkä tuomio takana (ja nyt edessä) 
– Kertovat lähinnä omista kontakteistaan ja tuntemistaan muista rikollisista 

• 4) "Erityisvangit", pidätetyt kumouksellisten ja yhteistoimintamiesten 
sukulaiset ja tutut, joita pidetään turvasäilössä eri syistä 
– Syyt poliittisia, erikoistapauksia 

 
• Vinkki: Kuulusteluissa myös kuulustelija jakaa tietoa kuulusteltavalle! Varo 

mitä sanot!  



Loikkariohjelmat 

• Loikkausohjelmilla on kaksi tarkoitusperää: 
– Tiedustelutiedon saanti 
– Kumouksellisten rivien harvennus ja demoralisointi 

 
• Suurin osa kumouksellisista liitty kumoukseen pakkokeinoin  

– Erittäin arkoja loikkauksille 

  
• Loikkauspäätökseen vaikuttaa erityisesti mitä loikkareilla on odotettavissa 

antautumisen jälkeen 
– Eivät luota hallituksen propagandaan ja tiedotuksiin 
– Luottavat väestöltä kuulemiin huhuihin ja kokemuksiin 
– Vinkki: Silminnäkijöiden puheita pidetään luotettavimpina 

 
• Kumoukselliset suhtautuvat yleisesti erittäin epäluuloisesti 

armahdustarjouksiin! 



Yhteydenpito mahdollisten loikkarien 
kanssa 

• Potentiaalisen loikkarin on nähtävä loikkauksen olevan mahdollista 
– Loikkarien pitäisi näkyä julkisuudessa 
– Voidaan lähettää ryhminä kyliin selittämään loikkauksen olevan mahdollista 
– Vinkki: Tiedota loikkausmahdollisuudesta tuntemien kumouksellisten 

perheiden ja ystävien kautta 
• Ystävät ja perheenjäsenet tehokkaita loikkaukseen kiihottajia 

 
• Loikkareiden on ymmärrettävä ettei heitä rangaista 

– Propagandassa on näytettävä loikkareita ja hallituksen kylien ja leirien hyviä 
oloja 

– Vinkki: Lentokoneista suunnattava audiopropaganda ei yleensä tehokas 

 
• Armahduslentolehtiset: 

– Oltava niin pieniä että helppo piilottaa 
– "turvallisen loikkauksen passin" tyylinen 
– Annettava vinkkejä miten loikataan 



Loikkaustarjoukset 

• Potentiaalinen loikkari ei ole kiinnostunut politiikasta vaan tosiasioista 
– Tiedot hallituksen paikallisista menestyksistä kumouksellisia vastaan tärkeät 

• Loikkaus voi tulla vaikka kumous olisi voittamassa 

 
• Propagandalehtisen sisällön teemat: 

– "Kumouksen sotilaat kärsivät kumousjohtajien sikaillessa” 
– Turvattava suoja syytöksiä vastaan tulevaisuudessa, käytännössä armahdus 
– Miten paetaan kumouksesta, miten antaudutaan missä voi antautua 

 
• Loikkarit on aina kuulusteltava 

– Miksi loikkasivat (mitkä tekijät toimivat?) 
– Miten loikkasivat (onko lehtisen tiedot sopivat?) 
– Antavat tietoja strategiselle tiedustelulle... 

 
• Loikkausohjelmat on koordinoitava propaganda- ja sotilasoperaatioiden kanssa 

– Asevoimien on toimittava tavalla, joka lisää loikkauksia 
• Vinkki: propagandaoperaatio heti ison sotilasoperaation perään 

– Propagandan on toimittava kiilan lyömiseksi kumouksen sisällä 



Loikkarien uudelleensijoittaminen 

• Loikkareita ei saa pitää vankileireissä kaapattujen kumouksellisten kanssa 
– Kostojen ja käännytyksen vaara erittäin suuri 
– Loikkarien suurin pelko on jäädä kumouksellisten käsiin 

• Loikkari on lumouksellisten hyökkäysten suosikkikohde, terrorismi yleinen 

 
• Loikkarit pidetään erillisessä loikkauskeskuksessa 

– Keskukset pieniä ja hajautettu ympäri maata 

 
• Loikkarit jaetaan kolmeen ryhmään 

– "Oikeat loikkarit” 
• Sijoitetaan kuulustelun ja vahvan indoktrinaation jälkeen yhteiskuntaan 

– "Valeloikkarit" 
• Kumoukselliset saattavat ajaa pakolaisia ja sairaita/haavoittuneita kaadereita hallituksen syliin 

kuormittaakseen loikkausleirijärjestelmän 
• Vinkki: varattava riittävästi ruokaa, vaatteita, suojaa piikkikuorman hoitamiseen 

– "Potentiaaliset soluttautujat" 
• Turvallisuuspalvelu ottaa kuulusteluihin ja seurantaan 

 



Loikkarien uudelleensijoittaminen 

• Loikkareita on kohdeltava kunnioittavasti eikä sotavankeina 
– Kohtelun on oltava asiallista, ei kosto vaan loikkauksiin houkuttelu 
– Siviilivieraat sallittuja, varsinkin sukulaiset 
– Selvennettävä armahduksen perusteet ja tuleva tilanne lain edessä 
– Leirillä on oltava koulutusohjelma, jolla loikkareita koulutetaan: 

• Tulevaisuus 
• Yhteiskuntaan sijoittaminen 
• Mikä hallitus tekee heille ja heidän puolestaan 

• Loikkarit puhuvat mielellään 
– Loikkaus tuo esiin tunnevyöryn 

• Urheilu ja lepo auttavat ongelmiin jos mitään muuta ei ole 

– Henkilökunnan on kuunneltava ja näyteltävä sympaattisia 

• Loikkarien uudelleenohjelmointi tärkeää 
– 1) Kansalaistaidon kurssit 

• propaganda kumouksellisen aatteen pahuuden osoittamiseksi 
• Vinkki: Ei kovin tehokas, tärkeä vain alussa 

– 2) Ryhmäterapia, keskustelukerhot, loikkauksien syiden läpikäynti 
• Toimii pitkässä juoksussa oikein hyvin 
• Onnistuessaan luo käännynnäisten joukon, joka käännyttää kumouksellisia 

– 3) Koulutus ammattiin 
• Opetetaan toimimaan yhteiskunnassa, siirtyy takaisin harvemmin 
• Hyvä käännyttämään pitkässä juoksussa 

 



Väestön kontrolli 

• Vallankumous on käytännössä kilpailua väestön tuesta kumousliikkeen ja hallituksen välillä 
– Vallankumouksen menestyessä hallituksen valta murenee 
– Hallituksen edetessä kumousliike ei saa rahoitusta, miesvoimaa, turvaa eikä tiedustelua 

 
• Vastavallankumouksessa väestökontrollin tarkoituksena on: 

– Vaikeuttaa kumouksellisten liikettä 
– Eristää kumoukselliset fyysisesti ja psykologisesti väestöstä 

 
• Hallituksella on käytössä kaksi keinoa: 

– "Porkkana”: väestön vakuuttaminen sekä lait ja määräykset 
• yleisin käytetty menetelmä, perustuu pitkälle propagandaan 

– "Keppi”: Väestön kontrollointi  

 
• Väestön kontrollin tekniikat: 

– Kollektiivinen vastuu 
– Väestön uudellensijoitus 
– Lakimuutokset 
– Väestön rekisteröinti 
– Ruokahuollon kontrolli 

 



Kollektiivinen vastuu 

• Idea: Ryhmä tai sen edustajat vastaavat kumouksellisen toiminnan seurauksista 
 

• Väestö pelätessään seurauksia ei liity kumoukseen ja alkaa vastustamaan 
kumousta 
– Voi olla formalisoitu, esim isot ryhmät muodostuvat ryhmistä ja näin valvovat toisiaan 
– Vanhin tunnettu menetelmä (221 E.Kr Kiina) 

 
• Rangaistukset vaihtelevat 

– Talon polttaminen, panttivankien teloitukset, kidutus, ryöstely, raiskaukset, nälkäännäännytys 
– Vinkki: Panttivangit voidaan kerätä ja nimetä etukäteen! (Eurooppa) 

 
• Käytetty erittäin laajasti 

– Tehokas, kukaan ei halua tuttujensa kärsivän 
– Vinkki: Tee iskusi toisessa kylässä, johon ei ole tunnesiteitä 



Väestön uudellensijoitus 

• Idea: Erotetaan kumoukselliset fyysisesti väestöstä 
 

• Kumoukselliset eivät näin saa tukea väestöltä 
 

• Sijoitusmenetelmät vaihtelevat: 
– Siirretään epäillyt kumouksellisten tukijat keskitysleireihin tai työleireihin 
– Pakkosiirrot kokonaan toisille alueille 
– Siirretään epäilty väestö aidattuihin kyliin 
– Tyhjennetään pikkukylät suurempiin aidattuihin kyliin 

 
• Käytetty erittäin laajasti 

– Tehokas, pakottaa kumoukselliset esille 
– Kylät suojattava kumoustoiminnalta 
– Vinkki: keskitettyjen ihmisten muokkaaminen propagandalla helppoa 

 



Lakimuutokset 

• Idea: Rajoitetaan väestön mahdollisuuksia kumoukselliseen toimintaan 
muuttamalla lakeja laillisesti 
 

• Menetelmiin kuuluu: 
– Tuliaseiden, radioiden yms materiaalin takavarikot, rajoitukset ja käyttökiellot 
– Antiterrorilait (laajennetaan poliisivaltuuksia, asevoimien sisäinen käyttö) 

• Kotietsintälakejen laajennukset 
• Valtakunnan rajoilla asumiskiellot yms 

 
• Lakimuutokset vaihtelevat paljon: 

– Turvallisuusjoukot toimivat lain ulkopuolella (Saksa) 
– Epäily riittää "pysyvään" tutkintavankeuteen (Etelä-Afrikka) 

  
• Käytetty laajasti:  

– Yleensä käytetään yhdessä muiden tekniikoiden kanssa 



Väestön rekisteröinti 

• Idea: Kumouksellisten tunnistamisen vuoksi väestö on pystyttävä tunnistamaan  
 

• Henkilökortit pakollisia: 
– Kortti vaatii todistajien allekirjoitukset, tiedot kootaan tietokantaan 
– Kortin puute riittää syyksi pidätykseen 
– Vaatii usein järjestettävän väestölaskennan 

  
• Ongelmat: 

– Korttien kadottaminen ja varastaminen ongelmallisia 
• Vinkki: Tee henkilökortin uusimisen hinta korkeaksi 

– Korttien väärennys 
• Vinkki: Uusi kaikki kortit ajoittain, kallista 

– Pakolaiset ja liikkuva työväki vaikea hallita 
• Hyvä piilopaikka kumouksellisille 
• Vinkki: Kiellä pakolaisten auttaminen 
• Vinkki: Asuinpaikan muuttaminen luvanvaraiseksi 

 



Ruokahuollon kontrolli 

• Idea: Kumousliike saa tarvikkeensa väestöltä. Ruoka on välttämätön 
pitkän ajan toiminnalle sekä suurien sotilaallisen siiven joukkojen 
kokoontumisille, joten ruokahuollon leikkaus rajoittaa sotilaallista 
sekä sissivaiheen toimintaa 
 

• Tekniikoita: 
– Kylät eristetään ja aidataan 
– Ruokavarastoissa saa olla korkeintaan 30 päivän ruoka 
– Ruokakortit ja säännöstely 

 
• Ongelmat: 

– Sissit alkavat itse kasvattaa ruokaa 
– Vinkki: Pellot näkee hyvin ilmasta ja alueelle voidaan rakentaa väijytys 

 



Väestön mobilisointi 

• Väestön mobilisointi perustuu tosiasiaan, että vain pieni osa väestöstä on mukana kumouksessa tai 
vastavallankumouksessa jollain tavalla 
 

• Perustuu ajatukseen, että siirtämällä väestön tuki hallitukselle yleinen tuki kumouksellisille laskee 
 

• Väestön mobilisointi on "social engineering" laajassa mittapuussa: 
– Virkakoneiston ja julkisten palvelujen vahventaminen hallinnoimaan kumouksellisen sodan uhreja 
– Sosiaalisten ongelmien ratkaisu ja apu 

• Toimii hyvin erittäin köyhissä maissa 

– Säännöstely ja hintakatot inflaation hillitsemiseksi 
– Maatalouden tehostaminen ja maareformit köyhissä maissa 

 
• Toiminnan suurin ongelma on koordinointi sotilas- ja siviilitaktiikoiden yhteensovittamiseksi 

 
• Käytännössä toiminta vaatii "boots on ground” 

– Kriisitilanteessa itse nähty toiminta on tehokkain 



Väestön mobilisoinnin tavoitteet 

• Väestön mobilisoinnin tavoitteet ovat: 
– Lisätä hallituksen suosiota 
– Lisätä hallituksen halua toimia yhteistyössä hallituksen kanssa 
– Vähentää väestön halua toimia kumouksellisten kanssa 

  
• Viranomaisten valinta ja "lead agency" ongelma: 

– Pystyykö siviilihallinto toimimaan ilman sotilaita? 
• Ei mitenkään varmaa köyhissä maissa, infraongelmat, resurssit? 

– Pitääkö keskittyä ainoastaan siviiliohjelmiin? 
• Koulut, sairaalat, maatalous 

– Vai tehdäänkö myös sotilaallisia projekteja, ja kuinka paljon? 
• Tieverkko, asfaltointi (Israel) 

 
• Onko projektit tehtävä kaikkialla maassa vai ainoastaan hallituksen maalla? 

– Pelkona kumouksellisten kaappaavan/tuhoavan projektit omilla alueillaan 
– Vinkki: koulujen polttaminen ja koululaisten kidutus kaataa kouluprojektit 

 
• Turvallisuustilanteen on oltava tyydyttävä ennen projektien toteutusta! 

 



Väestön mobilisoinnin ohjelmat 

• Tyypillisesti ohjelman toteuttava sotilas/siviilijoukko toimii alueittain organisoituna 
– Helpottaa paikallisten ja alueellisten ongelmien identifiointia 
– Pieni avustava ydin asuu asutuskeskuksessa ja auttaa paikallishallintoa toimimaan 

 
• Sotilaat voivat olla esim opettajina, lainaavat työkaluja, järjestävät roskien keruun, 

kaivavat kaivoja, opettavat ja järjestävänt tuen maatalouden kehittämiseksi 
(Algeria) 
– Vinkki: Vaatii jatkuvaa (viikoittaista) koulutusta ja feedbackiä mikä toimii ja mikä ei 
– Vinkki: Jokaiselle sotilaalle on tehtävävä selväksi että psykologinen sodankäynti ja toiminta 

yhtä tärkeitä kuin "sotilaallinen" toiminta 

   
• Ohjelman elementit ovat: 

– 1) Väestön vakuuttaminen siitä, että rauhan tuomiseksi (tai ainakin heidän suojelemiseksi) 
tehdään kaikki mihin pystytään 

– 2) Tavataan ihmisiä ja osoitetaan heille sympatiaa ja annetaan apua ongelmissa 
– 3) Kunnioitetaan tapoja ja perinteitä 

• Vinkki: Kerro ja kouluta tiedot tavoista etukäteen 
• Vinkki: Käske upseerit ostamaan tarpeensa toreilta 
• Vinkki: Pidä sanasi ja lupauksesi! 

 



Väestön mobilisoinnin suunnittelu 

• Väestön mobilisoinnissa kaikki lähtee paikallisista ongelmista. 
– Sosiaalis-poliittiset tekijät, kulttuuriarvot, ideologia, tekniset ja hallinnolliset taidot 
– Eturyhmät: ammattiliitot, järjestöt, naisten ryhmät, nuoriso, maatyöläiset 

• Vinkki: Ota eturyhmät mukaan suunnitteluun 

  
• Seuraaviin asioihin on löydyttävä vastaus: 

– Miten ohjelma pitäisi toteuttaa? 
– Miten ihmiset tavoitetaan ja vakuutentaa?  

• lentolehtiset? huhut? radio? TV? 

– Miten niitä ihmisiä, jotka eivät halua olla mukana rangaistaan?  
• lupamenettelyt? säännöstely? rangaistukset? tuomiot? 

– Saadaanko ihmiset mukaan jonkun kriisin varjolla? 
• Pitääkö järjestää se kriisi itse? 

– Miten toimitaan kun edessä on: 
• lukutaidottomuus? sosiaalisen rakenteen romahdus? välttely? sabotaasi? 

– Tarkistetaanko suunnitelmaa ajoittain? 
– Onko suunnitelma joustava? 
– Mitä sivuvaikutuksia sillä on? 
– Miten hinnat ja inflaatio? 
– Entä asenteet? 

 



Väestön mobilisoinnin viestintä 

• 1) Luotettava tieto 
– Abstraktit asiat eivät vakuuta ihmisiä, konkreetit vaikuttavat! 

• Epämääräiset lupaukset ajavat ihmiset apaattisiksi ja passiivisiksi 

– Tarvitaan: luotettavaa tietoa, vallassa/vastuussa olevia henkilöitä, joiden sanaan voi luottaa ja 
nousevia tähtiä 

 
• 2) Onnistumisia 

– Kriisin jatkuminen loputtomiin ajaa ihmiset masentuneiksi 
• Onnistumet ja toimivat asiat nostavat mielialaa 

– Tarvitaan: onnistumalla luodaan toimiva asia, jota ihminen toistaa kriisissä 
• Tällöin automaattinen reaktio vähentää lannistumista ja nostaa tehoa 

– Vinkki: Näytä onnistumisia alueen ihmisille! 

 
• 3) Yhteydenpidon tarve 

– Kriisitilanteessa ihmisten mielialoihin vaikutetaan antamalla purkautumistie 
• Ihminen voi purkaa tilanteensa, mielipiteensä, pelkonsa ja haunsa, vähentää stressiä 

– Vinkki: Anna mahdollisuus kirjoittaa kiitos ja valitus hallituksen toiminnasta 
– Vinkki: Ota vastaan feedbackia! 



• Summa Summarum. 

– Nyt saa taputtaa! 

 


