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Ajankohtaista Syyriasta

1. Lyhyt tarkastelu keskeisten toimijoiden kautta, vaikuttimista, 
tavoitteista ja mahdollisista muutostekijöistä.

2. Ajatuksia rauhasta – miksi olemme siitä niin kovin kaukana ja 
minkä pitäisi muuttua?



16.12.2019 3

Syyrian hallinto – nollasummapeliä ja 

armottomuutta

Konfliktin nollasummapelin luonne

Toisia osapuolia ei nähdä legitiimeinä toimijoina

Seurauksena sotilaallisen ratkaisun painottaminen politiikan ja 
diplomatian kustannuksella

Tavoitteena:

- kapinallisten täydellinen tuhoaminen yhteisten 
mahdollisuuksien etsimisen kustannuksella

- turvata hallinnon asema ja eliminoida tulevat uhkat koko 
Syyrian hallinnan kautta

- kansainvälisen legitimiteetin palauttaminen ja valtiollisten 
perustoimintojen palauttaminen kontrollin kautta

- oman suvereniteetin suojaaminen Venäjän ja Iranin 
vaikutukselta

Mahdollinen muutostekijä: Konfliktin rajaaminen ja hallinta taktiikkana



Venäjä – romurallitaktiikkaa vai suurta 

strategiaa?

Pelasi itsensä mukaan konfliktiin pelastaakseen itselleen 
myötämielisen hallinnon

Strategisella tasolla kysymys on Venäjän suurvaltastatuksen 
palauttamisesta ja Yhdysvaltain, Naton ja EU:n 
heikentämisestä, Syyria on vain työkalu

Lisäksi oman sotilaallisen ja diplomaattisen vallan kasvattaminen

Tavoitteena:

- Venäjään nojaavien maiden ja ryhmittymien muodostaminen

- laajentaa pääsyä strategisesti tärkeille alueille

- edistää asevientiä ja kehittää omia sotilaallisia suorituskykyjä 

Mahdollinen muutostekijä: Venäjän ja Syyrian tasapainoasetelman 

muuttuminen Venäjäpainotteisemmaksi
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Iran – pystyykö pitämään laajan 

vaikutusvaltansa?

Mahdollinen muutostekijä: Iranin mittava panostus vs. hallinnon vaikeudet

omassa maassa – levittääkö Iran verkkonsa liian laajalle?

Iran näkee al-Assadin alawiittihallinnon elintärkeäksi omien 
intressiensä toteuttamisen kannalta

Iran pyrkii kasvattamaan alueellisen hegemonin asemaansa 
Saudi-Arabian ja rajatummin tavoittein Turkin kustannuksella 
ja on onnistumassa siinä toistaiseksi

Islamilaisen vallankumouksen idea vaikuttaa voimakkaasti 
taustalla myös Iranin välittömissä tavoitteissa

Tavoitteena:

- omien sijaistoimijoiden ja liittolaisten käytön laajentaminen 
koko Lähi-idän alueella

- Yhdysvaltain vaikutusvallan pienentäminen Lähi-idässä

- Israelin vastainen toiminta
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Turkki – kuinka pitkälle riittää ulkopoliittinen 

pääoma?

Mahdollinen muutostekijä: Poliittinen transitio Turkissa tai liikkumatilan

loppuminen kansainvälisesti

Turkki on pitkään nähnyt SDF:n eksistentiaalisena uhkana ja on 
saanut mahdollisuuden toimia sitä vastaan vapaammin 
Yhdysvaltain vedettyä joukkojaan Syyriasta

Turkki pyrkii operaatiollaan ja läsnäolollaan myös saamaan yhden 
kortin lisää pelattavaksi Syyrian tulevaisuudesta 
keskusteltaessa

Turkilla myös sisäpoliittinen agenda, pakolaiskysymys on kuuma 
myös Turkissa ja Erdoganin asema on pitkällä aikavälillä 
heikkenemässä

Tavoitteena:

- estää kurdien läsnäolon vakiintuminen Pohjois-Syyriaan ja 
heikentää SDF:aa

- lisätä omaa vaikutusvaltaa alueellisesti

- helpottaa pakolaisten tuomaa poliittista painetta
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Yhdysvallat – vetäytymässä alueelta vai 

palaamassa alueelle? 

Mahdollinen muutostekijä: Trumpin hallinnon yllättävä päätös, taustalla jokin 

voimakas negatiivinen vaikutus kampanjaan tai talouden sakkaaminen

Yhdysvaltain rooli on joukkojen vetämisen myötä rajoittumassa 
taloudellisen vallan käyttöön – pakotteiden lisäämiseen tai 
jälleenrakennuksen rahoituksella kiristämiseen

Trumpin hallinto saattaisi pyörtää päätöksensä ja lisätä läsnäoloa 
uudelleen – vaalien lähestyessä toisaalta tarvittaisiin 
ulkopoliittisia voittoja mutta toisaalta tappioihin ei ole varaa, 
kansalaismielipide ratkaisevassa asemassa

Yhdysvaltain välittömillä tavoitteilla on vaikeata nähdä 
menestymisen mahdollisuuksia vallitsevassa tilanteessa

Tavoitteena:

- ISIS:n lopullinen lyöminen

- Iranin joukkojen ja sijaistoimijoiden työntäminen ulos Syyriasta

- Syyrian poliittinen transitio
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Kurdit – valssia paholaisen kanssa

Mahdollinen muutostekijä: Yhteistyö Venäjän kanssa

Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen kurdien asema on sekä Turkin 
että Syyrian hallinnon suuntaan melko lohduton, varsinaisia 
neuvotteluvaltteja ei ole

Kyse ei ole pelkästään siitä minkälaisen sopimuksen kurdit ovat 
tehneet Syyrian hallinnon kanssa – siitäkin viestit ovat 
ristiriitaisia – vaan myös siitä, onko sovituista asioista 
tarkoituskaan pitää kiinni

SDF ei käytännössä ole taistellut hallinnon joukkoja vastaan mutta 
molemminpuolinen koskemattomuus on perustunut 
enemmänkin sille, että hallinto on keskittynyt sotimaan muilla 
alueilla

Tavoitteena:

- omien hallinnollisten ja sotilaallisten rakenteiden 
säilyttäminen

- uuden liittolaisen tavoittelu a-Assadin ja Turkin 
tasapainottamiseksi
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ISIS – voiko ISIS palata?

Mahdollinen muutostekijä: Iranin vaikutusvallan romahtaminen, mikä tahansa 

voimakas epävakauttava tekijä ja valtiollisten toimijoiden heikkeneminen

ISIS ei ole lyöty, sen johto on eliminoitu ja sen hallitsemat maa-
alueet on saatu pääosin vallattua takaisin

Kaikki juurisyyt ISIS:n syntymiselle ovat edelleen olemassa, osin 
entistä voimakkaampina 

Taistelijoita arvioidaan olevan edelleen runsaasti, jopa 15.000, osa 
mahdollisesti liittyneinä muihin ryhmittymiin ja osa 
passiivisina, nk. nukkuvina soluina

ISIS pystyy toimimaan kärsivällisesti, "generational strategy"
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Syyrian tulevaisuus – ei sotaa, ei rauhaa

Sotilaallinen väliintulo voi (historian valossa) rauhoittaa 
konfliktialueen, mutta se ei tuo mukanaan kipeästi kaivattua 
reformia, ei demokratiaa, ei arvoja eikä uudenlaista moraalia

Rauhaa ei voida turvata ennen kuin on rauha – ja sen edellytykset 
ovat vielä kaukana  paikallisdynamiikka, kilpailu 
keskushallinnon kanssa, sissisodankäynti ja jopa hallinnon 
sisäinen kilpailu

Kineettisen voiman lisäksi tarvitaan aikaa, ymmärrystä, kieltä, 
kulttuuria ja vaikuttamista  jotakin hyvää olisi saatava 
tapahtumaan tarvehierarkian alimmilta portailta lähtien

Konfliktin kompleksisuus tekee siitä mahdottoman hallita, 
kansainvälisestä mittakaavasta aina paikallistasolle saakka

Jälleenrakennuksessa potentiaalia – mutta onko oikeista 
toimijoista tekijöiksi  Yhdysvalloilla on kapasiteetti mutta se 
on ehdollista, Euroopalla on kapasiteetti mutta siltä puuttuu 
poliittinen kyky, Turkilla on intressi mutta riittääkö kapasiteetti, 
Venäjällä ei tuntuisi olevan intressiä…
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Lähteitä

https://coar-global.org/2019/12/11/syria-update-04-10-december-2019/

https://www.theintlscholar.com/periodical/future-syria-actors-abound-

interests-divide

https://www.csis.org/analysis/implications-turkish-intervention-

northeastern-syria

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28365/what-victory-on-

assad-s-terms-looks-like-in-syria

https://thedefensepost.com/2019/11/25/syria-al-hol-isis-women/

https://www.aljazeera.com/news/2019/12/war-peace-syria-analysts-

191214154127744.html

https://www.aspistrategist.org.au/seven-lessons-from-syria/

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-

mediterranean/syria/209-ways-out-europes-syria-reconstruction-

conundrum

https://www.oasiscenter.eu/en/what-future-for-postwar-syria

https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/15/world/middleeast/syria-

turkey.html
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Kiitos !

Maanpuolustuskorkeakoulu


