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aksiyrittäjä Markku Pak-
kanen oli ehtinyt istua 
eduskunnassa tuskin 
kahta kuukautta, kun 
tienvarsipommi surma-
si suomalaisen sotilaan 
Afganistanissa.

Räjähdyksessä kuollut 
kersantti Petri Immonen oli kotoisin Pak-
kasen kotikaupungista Anjalankoskelta. 

Keskustan tuore kansanedustaja joutui 
kylmiltään vastaamaan surevien paikka-
kuntalaisten sähköpostiviesteihin.

”He halusivat tietää, miksi meidän pi-
tää uhrata siellä omia sotilaitamme.”

Pakkanen palveli itse rauhanturvaaja-
na Namibiassa, joten hänellä oli äänes-
täjilleen vastaus valmiina: jokaisessa 
operaatiossa on riskinsä, eivätkä kuolon-
uhrit ole riittävä syy vetäytymiseen.

Teksti Jari Lindholm Kuvitus Juha Ruuska

Ajopuuna
Afganistaniin

T
a   kotoa. Eduskunta seuraa tapahtumia voimattomana sivusta.
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”Sanoin, että siellä liikuttaessa on jonkun-
maalaisen aina oltava turvamiehenä. Ja nyt 
se oli suomalainen.”

Tosiasiassa anjalankoskelaisten kysymyk-
seen ei ole yksiselitteistä vastausta.

Suomen taival Afganistanissa on kulke-
nut rauhan rakentamisesta veriseen sotaan 
ilman, että hallitus ja eduskunta olisivat ker-
taakaan puineet asiaa avoimesti yhdessä.

Kansanedustajien ja ministereiden haas-
tatteluista välittyy kuva hämmennyksestä. 
Poliitikot eivät ole halunneet tai osanneet 
pohtia operaation muodonmuutosta ja Suo-
men roolia synkässä tilanteessa.

Tiedon puutteesta ei eduskunnan ole tar-
vinnut kärsiä, mutta johtopäätöksiä ei fak-
toista ole vedetty.

Syöksykierrettä on seurattu apaattisesti 
sivusta.

Syksy 2001 oli idealismin aikaa.
Kun Afganistanin oppositio oli mar-

raskuussa Yhdysvaltojen tuella kaata-
nut islamistisen Taleban-hallinnon, maail-
ma kiiruhti auttamaan uusia vallanpitäjiä.

Asiasta vallitsi YK:ssa yksimielisyys, olivat-
han talebanit antaneet turvapaikan terrori-
järjestö al-Qaidalle, joka oli vain kaksi kuu-
kautta aiemmin hyökännyt New Yorkiin ja 
Washingtoniin.

Suomessa pääministeri Paavo Lipposen 
hallitus halusi tarjota rauhanturvaosaamis-
ta YK:n valtuuttamaan operaatioon, jonka 
johtovaltiona oli kaikkien arvostama Bri-
tannia.

Silloisen rauhanturvalain mukaan halli-
tuksen oli annettava asiasta selonteko edus-
kunnalle, sillä hanke oli tavallista vaativam-
pi.

Selonteossa luonnehdittiin operaation 
mittasuhteita varovaisesti. Uuden moni-
kansallisen turvallisuusjoukon, ISAFin, tar-
koituksena oli ”avustaa Afganistanin väliai-
kaishallitusta turvallisuuden ylläpitämiseksi 
Kabulissa ja sen lähialueilla”.

Suomesta ehdotettiin lähetettäväksi ”sivii-
li–sotilas-yhteistyöhön erikoistunut CIMIC- 
ja yhteysupseeriosasto”, jonka kokonaisvah-
vuus oli ”enintään 50 henkeä”.

Ulkoasiainvaliokunta antoi selonteosta 
mietinnön.

Valiokunnan mielestä oli ”välttämätöntä”, 
että rauhanturvaoperaatio pidettäisiin eril-
lään Yhdysvaltojen johtamasta sotaoperaa-
tiosta, jonka tarkoituksena oli tappaa taleba-
neja ja al-Qaidan jäseniä.

Valiokunta piti myös tärkeänä, että siviili-
en ja sotilaiden CIMIC-yhteistyöllä olisi Suo-
men toiminnassa ”keskeinen rooli”.

Eduskunta hyväksyi selonteon yksimieli-
sesti 10. tammikuuta 2002.

Hallitus sai valtuudet lähettää suomalai-
sia joukkoja Afganistaniin – mutta ei mää-

räämättömäksi ajaksi. Ulkoasiainvaliokunta 
muistutti mietinnössään:

”Suomen mahdollista osallistumista ISAF-
operaation jatkoon ja sen jälkeen käynnis-
tettävään pitkäaikaisempaan operaatioon 
käsitellään rauhanturvaamislain mukaises-
ti erikseen.”

Tuota käsittelyä on odotettu viisi ja puo-
li vuotta.

ISAF on siirtynyt Britannialta sotilas-
liitto Naton johtoon, laajentunut Kabulista 
koko Afganistaniin ja muuttunut rajoitta-
mattomaksi sodaksi talebaneja vastaan.

Vuonna 2002 Suomi lähetti 50 sotilasta 
rakentamaan klinikoita ja jakamaan penaa-
leja. Nyt suomalaisia on kaksi kertaa enem-
män 35 000 sotilaan operaatiossa, jonka työ-
välineinä ovat yhä useammin konekiväärit ja 
hävittäjäpommittajat.

Sodan kiihtyessä siviilejä on kuollut ilma-
pommituksissa, jälleenrakennusprojektit 
ovat pysähtyneet, ja Irakista tutut terrori-is-
kut levittävät pelkoa kaikkialle maahan.

Vain nimi on säilynyt: muodonmuutok-
sesta huolimatta operaatiota kutsutaan yhä 
ISAFiksi.

Suomen hallituksen selonteossa mainit-
tua erillistä, ”pitkäaikaisempaa” operaatiota 
ei ole koskaan käynnistetty, joten laki ei ole 
velvoittanut hallituksia tuomaan asiaa uu-
delleen eduskunnan pohdittavaksi.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mai-
nitut olennaiset asiat ovat jääneet toteutu-
matta.

”Keskeisenä” pidetty siviili–sotilas-yh-
teistyö, CIMIC, alkoi kaikessa hiljaisuu-
dessa jäädä taka-alalle jo 2004, kun Suomi 
päätti lähteä mukaan kahteen ”alueelliseen 
jälleenrakennusryhmään” Pohjois-Afganis-
tanissa. Tämän vuoden huhtikuussa CIMIC 
lopetettiin kokonaan.

Myöskään valiokunnan ”välttämättömäk-
si” katsoma kahden operaation pitäminen 
erillään ei ole toteutunut. Amerikkalaisten 
ja monikansallisten joukkojen komentosuh-
teet ovat niin mutkikkaat, etteivät edes kaik-
ki kenraalit ole niistä perillä.

Tavallisille afganistanilaisille ystävälliset 
suomalaiset ja pommeja pudottavat britit 
ovat samaa väkeä, onhan kaikilla hihassaan 
sama vihreä tunnus.

Kiivas Nato-vastustaja, vasemmistoliiton 
kansanedustaja Jaakko Laakso tiivistää:

”Eduskunta on hyväksynyt osallistumisen 
sellaiseen operaatioon, jota ei tällä hetkellä 
ole olemassa.”

Sodasta ja rauhasta päättää Suomessa ta-
savallan presidentti – myös sellaisesta 
sodasta, jota rauhaa turvattaessa käy-

dään.
Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, edus-

Ystävälliset 
suomalaiset 
ja pommeja 
pudottavat britit 
ovat tavallisille 
afganistanilaisille 
samaa väkeä.

suomenkuvalehti.fi 
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operaatiosta.
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kunta on Suomessa rau-
hanturvaoperaatioiden 
sivustakatsoja.

Viime vuonna voimaan 
astunut kriisinhallintala-
ki velvoittaa hallituksen 
”kuulemaan” ulkoasiain-
valiokuntaa eli pitämään 
sitä asioista ajan tasalla. 
Mutta eduskunnan hy-
väksyntää ei esimerkiksi 
joukkojen lisäämiseen 
tarvita, vaikka kansan-
edustajat budjeteista 
päättävätkin.

Varsinaista koko edus-
kunnalle annettavaa se-
lontekoa laki vaatii vain, 
jos kriisinhallintatehtävä 
ei perustu YK:n turvalli-
suusneuvoston valtuu-
tukseen tai on ”erityisen 
vaativa”.

Operaation alettua 
seurannasta vastaa hal-
litus.

Vaikka laki ei Afganis-
tan-selontekoa edellyt-
täisikään, uuteen edus-
kuntakäsittelyyn on 
selvästi poliittista tar-
vetta.

Suurin osa Suomen Ku-
valehden haastattelemis-
ta kansanedustajista oli 
sitä mieltä, että selon-
teolle on ainakin yhteis-
kunnallinen tilaus.

 ”Taistelu kansainvälis-
tä terrorismia vastaan on 
tullut keskeiseksi osaksi 
ISAF-operaatiota, ja me 
olemme siinä mukana”, 
perustelee eduskuntaan 
juuri palannut Pekka Haavisto (vihr).

”Kun tullaan lähemmäs sotaa, pitää arvioi-
da, voidaanko se sota voittaa. Tästä arviosta 
pitäisi keskustella.”

Selonteon kannalla on myös Erkki Tuomi-
oja (sd), joka oli ulkoministerinä kahdessa 
edellisessä hallituksessa mukana vaikene-
massa Afganistanista.

”Kyllä se olisi perusteltua. Olennaista täs-
sä on se, mistä meillä oli jo aikoinaan voi-
makkaita epäilyksiä: [amerikkalaisten sota-
operaation] Enduring Freedomin ja ISAFin 
yhdistäminen on tehnyt ISAFista samanlai-
sen maalitaulun kuin muutkin.”

Suomessa on lisäksi uusi eduskunta – itse 
asiassa jo kolmas sen jälkeen, kun päätös Af-
ganistaniin lähtemisestä tehtiin.

”Ei asiasta välttämättä pidä tehdä uusia 
päätöksiä”, Tuomioja sanoo. ”Mutta uuden 

eduskunnan pitäisi saada tilaisuus käsitel-
lä asiaa.”

Hieman yllättäen myös hallituspuolue 
keskustassa ollaan samoilla linjoilla.

”Kun eduskuntakin on vaihtunut, voisi 
olla legitimiteetin vahvistamiseksi hyvä, et-
tä asia käsiteltäisiin”, sanoo puolustusvalio-
kunnan puheenjohtaja Juha Korkeaoja.

”En näe, että perustuslain pohjalta nouse-
via velvoitteita selontekoon olisi. Mutta muut 
syyt mielestäni ovat sellaiset, että hallituksen 
kannattaisi harkita asiaa myönteisesti.”

Edellinen puolustusministeri Seppo Kää-
riäinen (kesk) muistuttaa, ettei selontekoon 
ollut eduskunnassa edellisellä vaalikaudel-

la ”selkeää tahdon ilmai-
sua”. Mutta nyt ”aika on 
kypsä” – tahdon ilmaisua 
tai ei.

”Ottaen huomioon, 
mitä Afganistanissa ta-
pahtuu, perusteita alkaa 
olla siihen, että koko 
eduskuntaa informoi-
daan muodossa taik-
ka toisessa ja käydään 
asiasta keskustelu.”

Epäilijöidenkin mie-
lestä selonteolla olisi pe-
riaatteellista arvoa: edus-
kunnan suuressa salissa 
käytävä mielipiteenvaih-
to edistäisi kansalaiskes-
kustelua.

”Olisi pedagogisesti 
ja kansanvalistukselli-
sesti tärkeää, että näis-
tä asioista puhuttaisiin 
laajemminkin”, sanoo 
ulkoasiainvaliokunnan 
edellinen puheenjohtaja 
Liisa Jaakonsaari (sd).

”Selonteko voisi olla 
hyväksi juuri sen takia, 
että yhä useammin ky-
sytään, miksi me ollaan 
siellä. On hyvä antaa vas-
taus siihen.”

Oppositiopuolueis-
ta vasemmistoliitto on 
vaatinut selontekoa in-
nokkaimmin, Immosen 

kuoleman jälkeen jo kolmasti.
”Ovatko sotilaat ja puolustusministeriö oi-

keasti sitä mieltä, että tilanne ei ole olennai-
sesti muuttunut?” kysyy ryhmänjohtaja An-
nika Lapintie.

”Yksi ihmishenki on niin iso asia, että jos 
se poliittisella päätöksellä uhrataan, keskus-
telun pitäisi olla aidosti laaja.”

Muuttunut tilanne, moraalinen valtuu-
tus, kansalaiskeskustelu – hyviä syitä 
selonteolle näyttäisi löytyvän.

Silti hallitus vaikenee.
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) tois-

ti kantansa viimeksi kesäkuun alussa edus-
kunnan kyselytunnilla:

”Minusta riittää se järjestelmä, jossa ulko-
asiainvaliokunta saa kaiken olennaisen tie-
don operaatioon liittyen.”

Tammikuu 2002: 
Eduskunta keskeyttää 
joululomansa päät-
tääkseen joukkojen 
lähettämisestä 
Afganistaniin.

Tammikuu 2002: Rauhan-
turvaajien tarvikkeita lastataan 
rahtikoneeseen Pirkkalassa.

▶
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Toisessa hallituspuolueessa, Nato-myön-
teisessä kokoomuksessa selontekoa vieras-
tetaan ilmeisesti samasta syystä kuin Na-
to-vastainen vasemmistoliitto sitä vaatii: 
Afganistanin voi nähdä varoittavana esi-
merkkinä sotilasliitto-operaatiosta, jonka 
kuohuissa pienet rauhankumppanimaat 
heittelehtivät ajopuina.

”Usein oppositio lähtee tällaisissa tapauk-
sissa liikkeelle päivän kuohassa”, sanoo puo-
lustusministeri Jyri Häkämies (kok).

”Parin päivän päästä sieltä ei enää löydy-
kään niin paljon asiaa.”

Ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok) turvau-
tuu sotilaskieleen.

”Selonteko on hyvin, hyvin raskas, jäyk-
kälavettinen menettely. Äärettömän hyvin 
eduskunnan menettelytavat tietäen ja parla-
mentaarikkona sieluni syvimmistä sopukois-
ta lähtien pitäisin eduskunnalle huomatta-
vasti parempana menettelynä valiokunnille 
annettavia raportteja.”

Tosiasiassa selonteko on raskas lähinnä 
hallitukselle.

Toisin kuin valiokunnalle annettava sel-
vitys, selonteko on julkinen, joten sitä ei voi 
hutaista kasaan kahvitauolla. Hallituksen 
täytyy koota ajatuksensa ja miettiä linjaan-
sa, sillä selonteosta keskustellaan eduskun-
nassa kahdesti, ennen ja jälkeen valiokun-
takierroksen.

Silti prosessin ei tarvitse olla pitkä. Esimer-
kiksi Libanon-operaatiota koskeva selonteko 
valmistui viime kesänä kahdessa viikossa.

Perustuslaki ei salli luottamuslauseää-
nestystä selonteosta, toisin kuin valtioneu-
voston tiedonannosta. Mutta eduskuntakä-
sittely voi olla kiusallinen, jos analyysissa 
on aukkoja.

Afganistanin tapauksessa hallituksen pi-
täisi pystyä perustelemaan, miksi valitulla 
linjalla on jatkettu, vaikka olosuhteet ovat 
muuttuneet dramaattisesti: suomalaisjou-
kot ovat joutuneet tulitaisteluihin, heidän 
suojakseen on tienvarsipommien takia lä-
hetetty Pasi-panssareita, ja yksi suomalais-
sotilas on jo kuollut.

Molemmat kokoomusministerit sanovat-
kin pitävänsä tilannetta vakavana – toisin 
kuin ministeriöiden virkamiehet, joista yk-
si totesi haastattelussa ISAFin olevan edel-
leen ”normaali kriisinhallintaoperaatio sii-
nä missä muutkin”.

Kolmas kokoomusvaikuttaja, ulkoasiain-
valiokunnan puheenjohtaja Pertti Salolai-
nen ei peittele huoltaan.

”Oma käsitykseni on, että tilanne on toivo-
ton. Afganistanin rauhoittamista ovat monet 
yrittäneet, mutta sieltä ei ole kukaan tullut 
kunnialla pois.”

Silti Salolainenkin turvautuu lain kirjai-
meen, kun puhe kääntyy selontekoon.

”Jos Suomelle tulee uusia vastuita ja voi sa-

Saako Karzai 
kiväärinsä 
Suomelta?

Afganistanin hallitus pyysi 
viime syksynä Suomelta 
aselahjoitusta pystyäk-

seen paremmin taistelemaan 
Taleban-liikettä vastaan.

Tuolloin pääministeri Matti 
Vanhasen (kesk) hallitus harkitsi 
100 000:n käytöstä poistetun, 
neuvostovalmisteisen Kalashni-
kov-rynnäkkökiväärin antamista 
Afganistanille.

Lahjoitusta puolsivat Vanhasen 
lisäksi puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen (kesk), puolustusvoi-
main komentaja Juhani Kaskeala 
ja ulkoministeriön virkamies-
johto, sanomalehti Kaleva kertoi 
tuolloin.

Presidentti Tarja Halonen ja 
ulkoministeri Erkki Tuomioja 
(sd) vastustivat Kalevan mukaan 
hanketta Suomen vientilainsää-
dännön ja EU:n eettisten normien 
takia. Sotatarvikkeiden vieminen 
sotaa käyvään maahan koettiin 
kyseenalaiseksi.

Nyt uusi hallitus on saamassa 
asian pohdittavakseen. Afganista-
nin presidentti Hamid Karzai esit-
ti toiveen puolustusministeri Jyri 
Häkämiehelle (kok) Kabulissa, 
ja muodollinen pyyntö saapunee 
lähiaikoina.

Halonen saattaa edelleen vas-
tustaa ajatusta, mutta porvarihal-
litus suhtautunee asiaan myön-
teisesti – varsinkin, kun suhteita 
Karzain päätukijaan Yhdysvaltoi-
hin halutaan kiihkeästi parantaa. 
Afganistan saa luultavasti vihdoin 
kiväärinsä. ▪

noa, että tapahtuu fundamentaalista muu-
tosta, selonteko on ihan paikallaan.”

U lkoasiainvaliokunta kokoontuu neljäs-
ti viikossa eduskunnan lisärakennuk-
sessa koivuseinäisessä neuvotteluhuo-

neessa, jossa asiantuntijavieraat odottavat 
vuoroaan mustilla nahkasohvilla.

Afganistanista on täällä puhuttu usein.
Kaikki haastatellut entiset ja nykyiset va-

liokunnan jäsenet korostivat, että tietoa ope-
raatiosta on saatu yllin kyllin,  aina pyydet-
täessä.

”Muistan vuosien varrelta paljon tilantei-
ta, joissa karttoja on näytetty, joukkoja siel-
lä ja unikkoviljelmiä tuossa”, sanoo Kimmo 
Kiljunen (sd), joka on istunut valiokunnassa 
vuodesta 1995.

”Kyllä meillä on ollut valmius ymmärtää, 
mistä on kysymys ja millä mandaatilla sinne 
mennään. Jos jossain kohdin olemme olleet 
pimennossa, se johtuu siitä, että emme vain 
ole hoksanneet kysyä.”

Samaa mieltä on vihreiden entinen kan-
sanedustaja Ulla Anttila, joka nykyisin tut-
kii kriisinhallintaa Maanpuolustuskorkea-
koulussa.

”On ollut sotilaita ja diplomaatteja kerto-
massa tilanteesta, seurantaa, riskiarviointe-
ja.”

Valiokunnan kokouspöytäkirjat kuiten-
kin paljastavat, että erillisenä, pohdittava-
na asiana Afganistan on ollut esityslistalla 
harvoin.

Maan tilanne on ollut esillä muiden asioi-
den ohessa, kun ministerit ja virkamiehet
 ovat tiedottaneet EU:n yleisten ja ulkoasioi-
den neuvoston kokouksista.

Mutta pelkästään Afganistania koskevia 
ulko- ja turvallisuuspoliittisia selvityksiä mi-
nisteriöt ovat viiden ja puolen vuoden aikana 
laatineet valiokunnalle vain neljä.

Niistä vain yksi, viime syksyltä, keskittyi 
poliittiseen ja sotilaalliseen tilanteeseen.

Julkista keskustelua valiokuntatyö ei ruo-
ki. Kokoukset ovat salaisia, monista asian-
tuntijakuulemisista ei jää minkäänlaista do-
kumenttia, ja asiakirjoihin liitetään lähes 
automaattisesti perustuslain sallima ”vaite-
liaisuuspyyntö”. Se tarkoittaa, että keskeiset 
Afganistan-muistiot ovat salaisia.

Ulkoministeriö luovutti pyynnöstä SK:lle 
yhden ”vaiteliaisuutta” edellyttäneistä selvi-
tyksistä, viime syyskuussa valiokunnassa esi-
tellyn asiakirjan UTP 23/2006.

Teksti on monella tavalla valaisevaa.
Ministeriöiden korkeimpien virkamies-

ten tekemässä selvityksessä kerrotaan esi-
merkiksi, että ISAF on sotatoimien aikana 
”surmannut viitisen sataa talebania”.

Silti monet asiakirjan nähneet kansan-
edustajat väittävät sitkeästi, että sota- ja rau-
hanturvaoperaatiot ovat pysyneet erillään.

▶
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Selvitys myös herättää 
kysymyksen asiantunte-
muksen laadusta.

Vaikka asiakirja on 
salainen, siinä ei ole mi-
tään sellaista, mitä va-
listunut kansalainen ei 
saisi selville lehtiä lu-
kemalla. Sama koskee 
monia muita ulkoasi-
ainvaliokunnan Afga-
nistan-dokumentteja. 
Ne ovat pinnallisia ja 
analyyttisesti vaatimat-
tomia.

Osittain samaa mieltä 
ovat eräät kansanedus-
tajat, esimerkiksi puo-
lustusvaliokunnan pu-
heenjohtaja Korkeaoja, 
joka istuu myös ulko-
asiainvaliokunnassa.

”Useimmat asiakir-
jat, joissa lukee ’vaiteliai-
suuspyyntö’, ovat sellai-
sia, että samat asiat ovat 
olleet eri kautta julkisuu-
dessa.”

Vielä vakavampi on-
gelma on analyysin yksi-
puolisuus.

Suomalaiset ovat saa-
neet arvokasta koke-
musta Pohjois-Afganis-
tanista, mutta muun 
maan tuntemus on jää-
nyt puutteelliseksi.

Valiokunnassa kuullut 
asiantuntijat näyttävät 
tarjonneen kansanedus-
tajille näkemystä, joka ei 
perustu tosiasioihin: so-
ta on voitettavissa, siviili-
väestön luottamusta ei ole menetetty, ja rau-
ha palaa heti kun taleban murskataan.

Häkämies ja eräät muut poliitikot ovat 
toistelleet myös suomalaisten tutkijaupsee-
rien hämmentävää väitettä, että Taleban jo-
tenkin pystyisi kohdistamaan iskujaan Suo-
men kaltaisten ”heikkojen” maiden joukkoi-
hin hajottaakseen ISAFin pala palalta.

Samaan aikaan afganistanilaiset itse poh-
tivat talebanien kutsumista neuvottelupöy-
tään, ja myös Nato korostaa poliittisen rat-
kaisun tärkeyttä.

Häkämies myöntää puutteet.
”Totta kai meidän tietämyksemme pai-

nottuu omiin kokemuksiin eli pohjoiseen, 
ja olemme yleiskuvan osalta ehkä enemmän 
toisen käden tiedon varassa.”

Ulkoministeriössä ei ongelmaa tunniste-
ta.

”En näe sellaista vinoutumaa”, sanoo 

ministeriön turvallisuuspolitiikan yksikön 
päällikkö Kimmo Lähdevirta, joka on ollut 
itsekin kuultavana valiokunnassa.

”Kyllä meillä nähdään kokonaisuus siinä 
mielessä hyvin, mikä on Afganistanin kan-
nalta tärkeätä ja miten siellä pitäisi mennä 
eteenpäin.”

Puolustusministeriön johtava Afganistan-
asiantuntija, kansainvälisen puolustuspoli-
tiikan yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen ei 
vastannut haastattelupyyntöön.

Helmikuun 7. päivänä 2006 suoma-
laiset ja norjalaiset sotilaat kävivät 
Maimanassa, Pohjois-Afganistanis-

sa kiivaan puolustustaistelun tukikohtaan 

hyökännyttä väkijouk-
koa vastaan.

Kuusituntinen kahak-
ka oli puolustusvoimien 
sodanjälkeisen histo-
rian rajuin aseellinen yh-
teenotto.

Seuraavana päivänä 
eduskunnan täysistun-
nossa keskusteltiin vilk-
kaasti – viestintämarkki-
nalain muuttamisesta.

Suuri sali on oivalli-
nen paikka puuttua päi-
vänpolttaviin asioihin. 
Vaikka selontekoja pi-
detään suuressa arvossa, 
ne eivät ole kansanedus-
tajille ainoa mahdolli-
suus sanoa mielipiteen-
sä. He voivat esimerkiksi 
ehdottaa ajankohtais-
keskustelua tai esittää 
hallitukselle suullisen 
kysymyksen.

Afganistan ei ole edus-
tajia kiinnostanut.

”Kyllä siinä olisi ollut 
parantamisen varaa”, 
myöntää Jaakonsaari.

”Jokaisella kyselytun-
nilla pitäisi olla ainakin 
yksi tämän tyyppinen 
kysymys. Ja aina olisi 
hienompaa, jos keskus-
telu viriäisi muulloinkin 
kuin silloin, kun jotain 

peruuttamatonta ja pahaa on tapahtunut.”
Monet haastatelluista puolustautuivat sa-

nomalla, että muutos on Afganistanissa ta-
pahtunut asteittain – ettei selviä käännekoh-
tia ole ollut.

Tosiasiassa niitä on ollut jatkuvasti: esi-
merkiksi elokuussa 2003, kun ISAF siirtyi Na-
ton johtoon, tai kesäkuussa 2004, kun Suomi 
laajensi osallistumistaan Kabulista Maima-
naan, tai keväällä 2006, kun ISAF alkoi käydä 
sotaa etelässä.

Näiden lisäksi on ollut vaaran merkkejä: 
neljän saksalaissotilaan kuolema itsemur-
haiskussa kesäkuussa 2003 tai ruotsalaisso-
tilaan menehtyminen tienvarsipommin rä-
jähdyksessä marraskuussa 2005.

Kaikesta tästä olisi eduskunnassa voitu 
keskustella. Mutta pöytäkirjoista ei keskus-
telua löydy.

”Eivät pöytäkirjat kerro kaikkea eduskun-

Marraskuu 2006: Pasi-panssareita 
lähetetään Kabuliin suomalaisten 
suojaksi.

Marraskuu 2006: 
Suomalaiset sotilaat 
auttavat tyttökoulun 
oppilaita Surobissa.
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nan todellisuudesta”, muistuttaa vihreiden 
entinen kansanedustaja Ulla Anttila.

”On olemassa muitakin foorumeita kuin 
suuri sali. Eikä se, että täysistunnossa on 
suuri Afganistan-keskustelu, pakota yhtään 
kansanedustajaa perehtymään asiaan kun-
nolla.”

Anttilan pyynnöstä eduskunnan kansain-
välisten asiain yksikkö lähetti SK:lle luette-
lon eduskunnan ihmisoikeusryhmän Afga-
nistan-toiminnasta vuosilta 2004–2007.

Listalla on parikymmentä erilaista tapah-
tumaa, muun muassa seminaareja, tapaami-
sia ja matka Afganistaniin.

Hallituksessa 
myönnetään,
että Afganistan 
saattaa olla 
parinkymmenen 
vuoden projekti.

Rauhan vuodet
▶Tammi–helmikuu 2002 En-
simmäinen suomalaisosasto, 50 henkeä, 
saapuu Kabuliin.

▶Kesäkuu 2003 Itsemurhapommit-
taja surmaa neljä saksalaista sotilasta 
Kabulissa.

▶Elokuu 2003 ISAF-operaation joh-
to siirtyy Britannialta Natolle.

▶Kesäkuu 2004 Suomi mukaan 
alueellisiin jälleenrakennusyksiköihin 
Pohjois-Afganistanissa Maimanassa ja 
Mazar-e-Sharifi ssa. Joukkojen määrä 
nousee 80:een.

▶Marraskuu 2005 Ruotsalainen 
sotilas kuolee tienvarsipommin räjäh-
dyksessä Mazar-e-Sharifi ssa.

▶Helmikuu 2006 Väkijoukko 
yrittää tunkeutua suomalais-norjalaiseen 
tukikohtaan Maimanassa, tulitaistelu 
kestää kuusi tuntia.

▶Toukokuu 2006 Taistelut 
raivoavat Etelä-Afganistanissa, jossa ISAF 
on ottanut vastuun amerikkalaisilta.

▶Lokakuu 2006 ISAF laajenee 
koko Afganistaniin, joukkoja kaikkiaan 
35 000.

▶Syyskuu 2006 Tulitaistelu lähellä 
Mazar-e-Sharifi a, suomalaiset selviytyvät 
vammoitta.

▶Lokakuu 2006 Suomalainen soti-
las haavoittuu vakavasti laukaustenvaih-
dossa Pohjois-Afganistanissa.

▶Marraskuu 2006 Kabulin suo-
malaisosaston turvaksi lähetetään kaksi 
Pasi-kuljetuspanssaria.

▶Maaliskuu 2007 Yhdeksän siviiliä 
kuolee Naton ilmaiskussa.

▶Toukokuu 2007 Ainakin 21 siviiliä 
kuolee ilmaiskussa Etelä-Afganistanissa. 
Itsemurhapommittaja surmaa kolme 
saksalaista sotilasta Kunduzissa Poh-
jois-Afganistanissa. Suomalainen sotilas 
kuolee tienvarsipommin räjähdyksessä 
Maimanassa.

▶Kesäkuu 2007 Norjalainen sotilas 
haavoittuu, kun partion kimppuun hyö-
kätään Maimanassa.

Kersantti Petri Immonen siunattiin 
hautaan Sippolan kirkossa helteisenä 
lauantaina 9. kesäkuuta.  Eduskunnan 

puolesta seppeleen laski Markku Pakkanen, 
entinen rauhanturvaaja.

Kun Pakkanen palveli Namibiassa 1989–
1990, suurimpia huolenaiheita olivat kuu-
muus ja taudit. Operaation poliittisesta oi-
keutuksesta ei kenelläkään ollut epäilystä. 
Eikä rauhaan pakottaminen ollut muotisa-
na vielä silloin.

Nyt Suomi on mukana historian verisim-
mässä rauhanturvaoperaatiossa, jossa on 
pelkästään tämän vuoden aikana kuollut 60 
ulkomaista sotilasta.

Afgaanisiviilejä on Senlis Council -tut-
kimuslaitoksen tuoreen raportin mukaan 
kuollut tänä vuonna yhtä paljon talebanien 
ja ulkomaisten joukkojen iskuissa.

Eikä loppua näy.
Hallituksessa myönnetään avoimesti, et-

tä Afganistan saattaa olla parinkymmenen 
vuoden projekti. Samoin myönnetään, et-
tä mitä turvattomammaksi   suo malaisten 
rauhanturvaajien työ muuttuu, sitä kalliim-
maksi operaatio käy.  Silti näyttää todennä-
köiseltä, että panostusta lisätään.

Siitä puhutaan jo eduskunnassa, siihen 
viittasi ulkoasiainvaliokunta ennen juhan-
nusta, ja sen suuntaan vihjaa myös puolus-
tusministeri Häkämies.

”Tarkastelemme syksyllä koko kriisinhal-
lintaa – mihin olemme sitoutuneet, mihin 
panostetaan, mistä tullaan pois ja mitä mui-
ta ehdotuksia on.”

Tuttuun tapaan asia aiotaan hoitaa vai-
vihkaa.

”Katsotaan se rauhassa hallituksen piiris-
sä.” SK

Toukokuu 2007: Kersantti Petri Immonen palaa kotiin.
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