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Venäjän sotilasreformi – asevoimien uusi ilme 
Ari Rautala* 

 
Tässä työpaperissa Venäjän sotilasreformin tarkastelu painottuu maavoimiin. 
Muista puolustushaaroista käsitellään lyhyesti meri- ja ilmavoimia. Lisäksi käsi-
tellään koulutus, reservi ja mobilisaatio, johtaminen, toiminnan ulkoistaminen ja 
sosiaaliset kysymykset sekä asevoimien varustaminen. Julkaisun lähdemateriaali 
on lähes kokonaan venäjänkielistä. Sen avulla esitetään venäläisten omat niin 
myönteiset kuin kriittiset näkemykset koskien Venäjän asevoimien sotilasrefor-
mia, uutta ilmettä. Venäjänkielisistä termeistä käytetään mahdollisimman vas-
taavaa tai kuvaavaa suomenkielistä ilmaisua. 
 
Johdanto  
 
Eräässä puheessaan Venäjän presidentti 
Vladimir Putin kuvasi maailmannäyttämön 
jännitteiksi (venäläisittäin uhiksi) yritykset 
muuttaa strategista tasapainoa, Yhdysvalto-
jen ohjuspuolustusjärjestelmän toisen vai-
heen alkamisen, Naton mahdollisen laaje-
nemisen itään, arktisen alueen militarisoitu-
misen sekä joukon muita haasteita. Nämä 
kaikki koskettavat Venäjän kansallisia intres-
sejä.1  

Venäjän uhista on asevoimien yleisesi-
kunnan päällikkö – mikä vastaa Suomessa 
puolustusvoimain komentajaa – kenraa-
lieversti Valeri Gerasimov todennut, että lä-
himmän kahden vuosikymmenen aikana 
Venäjään kohdistuva uhka voi oleellisesti 
kasvaa.2 Hän on lisäksi huomauttanut, että 
sotataidossa on keskitytty liiaksi alueellisiin 
sotiin, vaikka kukaan ei kuitenkaan kiistä 
laajamittaisen sodan mahdollisuutta. Asian-
tuntijoiden mukaan isot asevarastot eivät ole 
kadonneet mihinkään, vaikka sota alkaisi 
alueellisena sotana. Heidän mielestään aseet 

                                                 

                                                

* Eversti evp. Ari Rautala (s. 1954) palveli 
erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa 
vuosina 2010–2013. Vuosina 2004–2006 Rautala 
opiskeli Venäjän Yleisesikunta-akatemiassa ja palveli 
vuosina 2006–2009 puolustusasiamiehenä Suomen 
Moskovan suurlähetystössä. 
1 Rossiiskaja Gazeta 27.2.2013. Usein sotilasasioita 
käsittelevä sanomalehti. (www.rg.ru) 
2 Vzgljad 14.2.2013. Sanomalehti, joka usein 
käsittelee Venäjän asevoimia. (www.vz.ru) 

on varattu laajamittaiseen sotaan.3 Yleisesi-
kunnan päällikkö on esittänyt myös aivan 
päinvastaisen näkemyksen, jonka mukaan 
ydinaseiden ja perinteisen sodan roolia tulee 
arvioida uudelleen keskittyen enemmän alu-
eellisiin ja paikallisiin sotiin.4  

Venäjän sotilasreformin taustalla on 
useita tärkeitä suunnitelmia ja päätöksiä. 
Presidentti allekirjoitti maaliskuussa 2009 
asiakirjan ”Venäjän federaation kansallisen tur-
vallisuuden strategia vuoteen 2020”. Tammi-
kuussa 2013 vahvistettiin puolustussuunni-
telma, jonka laatimiseen ja samalla sitoutu-
miseen osallistui 49 ministeriötä ja muuta 
hallinnonalaa. Suunnitelma etenee vaiheit-
tain. Ensimmäinen vaihe ulottuu vuoteen 
2015 asti. Sitä seuraava suunnitelma kattaa 
vuodet 2015–2020. Suunnitelma sisältää 
useita kehitysohjelmia, joista keskeisimmät 
koskevat varustamista, mobilisaatiota ja mi-
nisteriöiden omia ohjelmia.5 

Presidentti-ylipäällikkö asetti puolus-
tusministeriölle ja yleisesikunnalle joukon 
avaintehtäviä. Ensinnäkin kaikkien strategis-
ten suuntien pysyvän valmiuden joukko-
ryhmittymät on saatava valmiiksi. Toisek-
seen joukkojen tulee olla henkilöstöltään 

 
3 Armeiskii vestnik 7.3.2013. Aikakausilehti, joka 
käsittelee lähinnä Venäjän asevoimia ja sen kalustoa. 
(army-news.ru) 
4 Nezavisimoe voennoe obozrenie 1.2.2013. Sotilasalan 
kerran viikossa ilmestyvä ja usein kriittinen 
sanomalehti. (nvo.rg.ru) 
5 Armeiskii vestnik 10.4.2013. 
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täysilukuisia. Tämä koskee erityisesti alipääl-
lystöä. Kolmanneksi varusmiesten palvelus-
aika tulee säilyttää nykyisellään (12 kuukaut-
ta). Myös koulutusta tulee kehittää, koska 
sopimussotilaiden tehtäviä tullaan laajenta-
maan.6  

Tammikuussa 2013 puolustusministe-
riön johto asetti asevoimien kehittämiselle 
prioriteetit. Näitä ovat joukkojen johtamisen 
ja rakenteen tehostaminen, joukkojen varus-
taminen nykyaikaisella sotamateriaalilla, soti-
laiden koulutus- ja opetusjärjestelmän kehit-
täminen, mobilisaatioperiaatteiden tarkistus 
ja materiaalisteknisen huollon ajanmukais-
taminen.7  

 
 

1 Sotilasreformin tavoitteet 
 
Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä Ve-
näjä peri 40–60 prosenttia Neuvostoliiton 
yhteiskuntaresursseista (väestö, teollisuus..) 
ja 85 prosenttia Neuvostoliiton sotapotenti-
aalista (henkilöstö, kalusto, infrastruktuuri). 
Hajoamista seuranneina vuosina havaittiin, 
että sotapotentiaalin ylläpitoon ei ole varoja. 
Asevoimat sisälsi suuren joukon ongelmia: 
heikko palkkataso, demoralisoitunut upsee-
rikunta, riittämätön määrä palveluskelpoisia 
varusmiehiä ja vanhentunut kalusto. Lisäksi 
Neuvostoliiton asevoimat oli luotu toisiin 
geopoliittisiin olosuhteisiin ja sen tehtävät 
liittyivät ideologiseen vastakkainasetteluun 
globaalilla tasolla. Tilanteen korjaamiseksi 
duumassa hyväksyttiin joulukuussa 1999 laki 
”Sotilasreformista”, joka sisälsi joukon toi-
menpiteitä asevoimien ja sotateollisuuden 
kehittämiseksi. Laki tulkittiin luonteeltaan 
julistukselliseksi, eikä sen katsottu antavan 
riittäviä perusteita sotilasreformille.8 

                                                 

                                                

6 Armeiskii vestnik 7.3.2013.  
7 Voenno promyšlennyi kurjor 27.2.2013. Lähinnä 
sotateollisuutta käsittelevä sanomalehti. (vpk-
news.ru) 
8 Voennaja mysl n:o 2, 2010. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa ja vastaa suomalaista Tiede ja ase -
julkaisua. (www.avnrf.ru) 

Syyskuussa 2008 presidentti Dmitri 
Medvedev allekirjoitti asiakirjan nimeltään 
”Suunnitelma asevoimien uudelleenorgani-
soimiseksi” ja saman vuoden lokakuussa 
puolustusministeri Anatoli Serdjukov saattoi 
asian julkisuuteen. Suunnitelmaa ei kuiten-
kaan julkaistu virallisena asiakirjana, vaan 
asiasta kiinnostuneiden piti koota tietoja eri 
lähteistä. Salamyhkäisyys johti lukuisiin spe-
kulaatioihin ja huhuihin. Tässä yhteydessä 
voidaan todeta, että asevoimia on uudistettu 
jatkuvasti viimeisen 20 vuoden ajan. Jokai-
nen puolustusministeri on halunnut jättää 
kehitystyöhön oman jälkensä, ja samalla jo-
kaisen edeltäjän työ on jäänyt unholaan.9  

Sotilasreformi toteutetaan maantieteel-
lisesti suuressa maassa. Venäjän pituus län-
nestä itään on 10 000 kilometriä ja etelästä 
pohjoiseen yli 3 000 kilometriä. Rajaviivaa 
on 60 000 kilometriä, josta puolet on maara-
jaa. Asevoimilla ja erityisesti maavoimilla, si-
säministeriön joukoilla ja rajajoukoilla on 
suojeltavana ja puolustettavana 45 000 ta-
loudellisesti hyvin merkittävää kohdetta.10  

Presidentti Putin totesi helmikuussa 
2013, että tarkasteltaessa Venäjän historian 
sotilasreformeja mikään niistä ei ole pääty-
nyt ihanteelliseen lopputulokseen. Useimmi-
ten ratkaisuksi on jäänyt kompromissi. Pre-
sidentti viittasi käynnissä olevaan sotilasre-
formiin, jota sitäkin korjataan ja tarkenne-
taan. Hänen mukaansa asevoimien uudista-
misen strateginen logiikka ei ole muuttunut, 
koska ”pitää luoda nykyaikaiset, liikkuvat ja hy-
vin varustetut asevoimat, jotka ovat operatiivisesti 
valmiina ja jotka kykenevät vastaamaan mihin ta-
hansa potentiaaliseen uhkaan, takaamaan rauhan, 
suojaamaan maata, liittolaisia sekä tulevaa kan-
sakuntaamme ja valtiota. Geopoliittisen tilanteen 
dynamiikka edellyttää meiltä tarkistettuja ja nopei-
ta toimenpiteitä. Venäjän asevoimien tulee olla pe-
riaatteessa uusien mahdollisuuksien tasolla lähim-
män 3–5 vuoden aikana”.11  

 
9 Voenno promyšlennyi kurjor 27.2.2013.  
10 Sama. 
11 Rossiskaja gazeta 27.2.2013.  
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Reformin tarve oli siis tunnistettu, 
mutta lopullisen ja ratkaisevan sysäyksen sil-
le antoi vuoden 2008 Georgian sota, joka 
paljasti suuren joukon sotilaallisia puutteita. 
Erityisiä ongelmia havaittiin johtamistoi-
minnassa ja organisaatiossa.12  

Sotilasreformi päätettiin toteuttaa kol-
messa vaiheessa. Vuosina 2008–2010 paino-
piste oli organisaatiotyössä, jossa etsittiin 
muun muassa asevoimien optimaalista vah-
vuutta ja suunniteltiin uusi johtamisjärjes-
telmä. Toisessa vaiheessa vuosina 2010–
2015 painopiste on sotilaiden asunto- ja 
palkkakysymyksissä ja asevoimien koulutus-
tason kohottamisessa. Kolmannessa vai-
heessa vuosina 2015–2020 sotilasreformi 
saatetaan päätökseen, jolloin asevoimien 
taisteluvalmiuden odotetaan olevan halutulla 
tasolla.13  

Sotilasreformin ensisijaisina tavoitteina 
ovat henkilöstörakenteen ja organisaatioi-
den tarkistaminen, tehokkaan johtamisjär-
jestelmän luonti, koulutusjärjestelmän uusi-
minen, asevoimien varustaminen ajanmu-
kaisella kalustolla sekä sosiaalisten ongelmi-
en ratkaiseminen. Lopputulokseksi halutaan 
kompakti, liikkuva, teknisesti hyvin varus-
tettu ja perusteellisesti koulutettu armeija, 
joka selviytyy kaikista sille annetuista tehtä-
vistä.14  

Sotilasreformin saavutuksiin voidaan 
lukea myös vuonna 2010 voimaan astunut 
sotilasdoktriini, joka loi oikeudellisen perus-
tan asevoimien kehittämiselle. Kriitikot to-
sin arvostelevat toteutuksen järjestystä. Hei-
dän mukaansa on ensin luotava doktriini ja 
vasta sen jälkeen aloitettava uudistaminen. 
Silti arvioidaan, että sotilasreformin myötä 
asevoimien ja muiden voimaministeriöiden 

                                                 

.17  

                                                12 Voennyi informator 2.4.2012. Sähköinen Venäjän 
asevoimia käsittelevä julkaisu. (www.military-
informant.com) 
13 Forum MO 18.8.2012. Venäjän 
puolustusministeriön sähköinen uutisjulkaisu. 
(www.forum-mil.ru) 
14 Suvorovski natisk n:o 138, 2008. Habarovskissa 
ilmestyvä puolustusministeriön sanomalehti. 
(www.redstar.ru) 

(sisäministeriö, FSB, hätätilaministeriö) 
joukkojen yhteistyö on tiivistynyt, kuten 
myös maan liittolaissuhteet ja suhteet sekä 
Natoon että Yhdysvaltoihin.15  

On yleisesti tiedossa, että sotilasrefor-
mi ei ole edennyt halutulla tavalla ja toteu-
tuksessa on tehty virheitä. Presidentti Vla-
dimir Putin ei ole kokonaan reformin pe-
ruuttamisen kannalla, mutta myöntää tehdyt 
virheet. Hänen mukaansa ”kaikki päätökset 
ja vaihtoehdot eivät ole puolustettavissa eikä jatku-
vaa säntäilyä sekä loputonta uudelleenarviointia 
tarvita”. Presidentti on myös täsmentänyt 
asevoimien henkilöstötäydennyskysymystä si-
ten, että vuosina 2013–2014 joukkojen tulee 
olla täysivahvuisia eli ”prosessi on suoritettava 
siten, että jokaisessa strategisessa suunnassa on kel-
volliset joukkoryhmittymät ja kaikki joukot kuu-
luvat pysyvän valmiuden kategoriaan”.16 Yleis-
esikunnan päällikkö kenraalieversti Valeri 
Gerasimov on myös samoilla linjoilla. Hä-
nen mukaansa ei ole tarpeen tehdä suuria 
muutoksia vaan ainoastaan korjauksia

Yhdysvaltojen kansallisen tiedustelun 
johtaja James Clapperin mukaan Venäjän 
asevoimien sotilasreformia vaivaavat byro-
kratia, rahoitusongelmat ja ”henkiset vai-
keudet”. Hänen mielestään sotilasreformi 
etenee kuitenkin siten, että Venäjä saa lähi-
vuosina lujemman otteen entisistä Neuvos-
toliiton maista. Lisäksi Venäjä keskittyy en-
tistä enemmän ydinpelotteen kehittämiseen 
ainakin siihen asti, kunnes tavanomaisen 
aseistuksen tavoitetaso on saavutettu. Lisäk-
si Clapper toteaa, että sotilasreformin myötä 
syntyneet asevoimat ei ole hyökkäysuhka 
Yhdysvalloille eikä Natolle.18  

Useiden asiantuntijoiden mukaan vuo-
sina 2008–2011 tehtyjä uudistuksia ei voi pi-
tää onnistuneina. Sotilasreformin tavoitteis-

 
15 Voennyi informator 2.4 2012. 
16 Interfax 27.2.2013 (www.interfax.ru) ja Rossiskaja 
Gazeta 27.2.2013. Interfax on sähköinen 
tietotoimisto. 
17 Vzgljad 4.12.2012. 
18 Voennyi Obozrevatel 13.3.2013. Laajalti eri 
asevoimia ja konflikteja käsittelevä verkkojulkaisu 
(esim. warsonline.info). 
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ta ja tehtävistä ei juurikaan kerrottu lehdis-
tölle, sotilasreformilta puuttui luotettava tie-
teellinen pohja sekä uskottavat kriteerit uu-
distamisen aloittamiseksi. Muita kritiikkiä 
aiheuttaneita toimenpiteitä ovat lähes täydel-
linen luopuminen divisioonaorganisaatiosta, 
strategisten reservien kokoamisperiaatteet, 
huollon ja teknisen huollon heikko opti-
mointi ja ammattitaitoisen henkilöstön me-
nettäminen.19  

 
 

2 Asevoimien supistaminen ja organisointi  
 
Sotilasreformin yhtenä näkyvänä tavoitteena 
on joukko-osastojen (vast.) lukumäärän su-
pistaminen. Taulukossa 1 on esitetty sekä ti-
lanne ennen sotilasreformin aloittamista että 
tilanne neljä vuotta myöhemmin (tavoiteti-
la). Merkityksensä vuoksi strategiset ohjus-
joukot, maahanlaskujoukot ja avaruusjoukot 
ovat säilyneet suhteellisesti lähes ennallaan. 
Vastaavasti perinteisemmät puolustushaarat 
ovat joutuneet jyrkempien supistusten koh-
teiksi. 
 
Aselaji/puolustushaara  2008 

(lkm) 
2012 
(lkm) 

Maavoimat 1 890 172
Ilmavoimat 340 180
Merivoimat 240 123
Strategiset ohjusjoukot 12 8
Maahanlaskujoukot 6 5
Avaruusjoukot 7 6

 
Taulukko 1: Joukko-osastojen lukumäärä.  
 
Tarkasteltaessa maavoimien sotilaiden 
osuutta koko asevoimista havaitaan sen 
vaihtelevan eri maissa. Yhdysvalloissa maa-
voimien sotilaita on 48 prosenttia, Saksassa 
69 prosenttia, Kiinassa 70 prosenttia ja Ve-
näjällä 30 prosenttia.20 Tällä hetkellä Venä-
jän maavoimien ylimmissä johtotehtävissä 
palvelee noin sata henkilöä. Vertailun vuok-

                                                 

                                                

19 Vzgljad 13.11.2012. 
20 Voennaja mysl n:o 2, 2010.  

si todetaan, että Yhdysvalloissa vastaavissa 
tehtävissä on 2 500 henkilöä.  

Sotilasreformin myötä Venäjällä on to-
dettu, että maavoimien komentaja ei voi 
keskittyä päätehtäviinsä. Ne ovat yleismaa-
ilmallisia puolustushaaran henkilöstön ja 
joukkojen tilan seuraamisesta kalusto- ja 
koulutuskysymyksiin sekä joukkojen käytön 
suunnitteluun. Puolustushaarakomentajien työ-
tä taas hankaloittaa se, että puolustushaaro-
jen operatiivis-strateginen johtaminen ei ole 
enää puolustushaarakomentajien johdossa. 
Toisekseen aselajikomentajilla ei ole käytös-
sään tieteellis-teknistä tutkimusorganisaatio-
ta, joka toimisi asiantuntijana valmisteltaessa 
esimerkiksi kalustohankintoja.21  

Supistukset koskevat myös erilaisia va-
rikkoja, varastoja ja tukikohtia, joiden luku-
määrä on nyt noin puolet entisestä. Venäjäl-
lä on varastoitu uudelleen 30 000 junavau-
nullista panssarivaunuja, tykkejä, muita asei-
ta ja ampumatarvikkeita, noin 10 000 vau-
nullista vanhentunutta kalustoa ja 2 000 
vaunullista jalkaväen aseita. Varastoinnin 
vaihtoehtoina asekalustoa tuhotaan tai kier-
rätetään.22  

Puolustusministeriö on taannoin päättä-
nyt perustaa erikoisoperaatioiden johtopor-
taan, joka vastaa esimerkiksi tulevien eri-
koisjoukkojen koulutuksesta ja käytön 
suunnittelusta. Erikoisjoukkoja voidaan ku-
vata pienoisarmeijaksi, joka kykenee itsenäi-
siin taistelutoimiin missä tahansa maailman 
kolkassa muutaman sadan sotilaan vahvuista 
vihollista vastaan. Kaikki eivät kuitenkaan 
kannata ajatusta erikoisoperaatioista. On 
huomautettu, että asevoimissa on jo sellaiset 
joukot, kuten GRU:n23 alaiset Spetsnaz-
prikaatit ja maahanlaskujoukkojen erillinen 
tiedustelurykmentti. Tosin Spetsnaz-joukkoja 

 
21 Voenno-promyšlennyi kurjor n:o 8, 28.2.1013.  
22 Tsyganov, Anatoli 3.11.2011. Tunnettu 
sotilasasiantuntija ja muun muassa Sotatieteiden 
akatemian kirjeenvaihtaja, Moskovan yliopiston 
kansainvälisen politiikan dosentti, Sotateollisuuden 
puheenjohtajaneuvoston jäsen ja freelancer-
toimittaja.  
23 Venäjän asevoimien tiedustelupäähallinto. 
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ei luokitella varsinaisiksi taistelujoukoiksi. 
Toisekseen pelätään, että ajatus erikoisjou-
koista voi olla keino hyödyntää puolustus-
budjettia.  

Yleisesikunnan päällikkö kuitenkin puo-
lustaa erikoisjoukkoja toteamalla, että johta-
vien maiden erikoisjoukoista tehdyt analyy-
sit ja tämän vuosisadan konfliktit osoittavat 
niiden tarpeellisuuden myös Venäjän ase-
voimissa. Hän lisää, että tarkoitus on perus-
taa konfliktien ratkaisuun tarkoitettuja yksi-
köitä, jotka toimivat Yhdistyneiden kansa-
kuntien (YK) puitteissa ja Venäjän lainsää-
dännön alaisina. Kysymyksessä ei ole hänen 
mukaansa terrorisminvastaisesta taistelusta, 
joka kuuluu lähinnä FSB:n24 joukoille.25  

Sotilasreformin myötä siirryttiin kolmi-
portaiseen johtamisjärjestelmään. Aiemmin 
Neuvostoliiton ja Venäjän asevoimat oli ja-
ettu sotilaspiireihin (sodan ajan rintama), 
armeijoihin, divisiooniin ja rykmentteihin. 
Uudistuksen myötä luotiin operatiivis-
strategiset johtoportaat (OSK), joita edel-
leen kutsutaan myös sotilaspiireiksi, armeijat 
ja pysyvän valmiuden prikaatit. Käytännössä 
siis divisioona- ja rykmenttiorganisaatio 
poistettiin.  

Operatiivis-strategisen johtoportaan 
(myöhemmin sotilaspiirin) tarvetta on pe-
rusteltu tarpeella luoda yhtenäinen johto 
niin rauhan kuin sodankin ajaksi. Tällä ta-
voin katsotaan myös kyettävän entistä pa-
remmin reagoimaan mahdolliseen yllätys-
hyökkäykseen. Toisekseen puolustushaaro-
jen yhteistoiminta pyritään saamaan uudella 
organisaatiolla tiiviimmäksi. Sotilaspiireille 
on alistettu vastuualueen joukot puolustus-
haarasta riippumatta sekä ilmavoimien ja il-
mapuolustuksen operatiivisia johtoportaita. 
Viimeksi mainituilla kahdella johtoportaalla 
tarkoitetaan avaruusjoukkojen (VКО) pri-
kaateja. Sodan aikana sotilaspiireille aliste-
taan lisäksi sisäministeriön, hätätilaministe-
riön ja FSB:n joukot. Rauhan aikana sotilas-

                                                 

                                                

24 FSB on Venäjän federaation turvallisuuspalvelu, 
jonka alaisuuteen kuuluu rajavartiolaitos. 
25 Vzgljad 6.3.2013. 

piirit keskittyvät suunnitteluun, johtamiseen 
sekä koulutukseen ja niiden taloudellis-
hallinnollinen rooli on vaatimaton.26 

Yhdistämällä entisiä sotilaspiirejä niiden 
lukumäärää vähennettiin kuudesta neljään. 
Nykyisiä sotilaspiirejä ovat Läntinen, Eteläi-
nen, Keskinen (sodan aikana Pohjoinen) ja 
Itäinen. Perusajatuksena on, että kullakin 
sotilaspiirillä on johdettavanaan yksi strate-
ginen suunta. Sotilaspiirien alaisuudessa on 
yhteensä kymmenen armeijaa. Sotilaspiirija-
ko on esitetty kuvassa 1. 

 
Kuva 1: Venäjän asevoimien sotilaspiirijako.27  
 
Nykyistä sotilaspiirijakoa on arvosteltu. Itäi-
sellä ja Keskisellä sotilaspiirillä on katsottu 
olevan johdettavanaan itse asiassa kaksi stra-
tegista suuntaa. Itäisen sotilaspiirin suuntia 
ovat Kiina ja Tyynimeri, ja Keskisen sotilas-
piirin strategisia suuntia ovat Keski-Aasia ja 
arktinen alue. Siksi sotilaspiirejä pitäisi ar-
vostelijoiden mukaan olla viisi: Läntinen, 
Volgan–Uralin, Pohjois-Kaukasian, Siperian  
ja Kaukoidän sotilaspiirit.28 

 
26 Armeiskii vestnik 23.1.2013, Voenno-promyšlennyi 
kurjor n:o 8, 28.2.2013 ja Vooružennye Sily i Oporonno-
promyšlennyi kompleks Rossii 25.8.2012. Viimeksi 
mainittu on Venäjän asevoimia ja sotateollista 
kompleksia käsittelevä julkaisu. (www.armyprom.ru) 
27 Forss, Kiianlinna, Inkinen ja Hult: Venäjän 
sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi. 
Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos. 
Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita No 47, Helsinki 
2011. 
28 Ižborskii klub 6.2.2013. Konservatiivinen 
vanhemmista alansa asiantuntijoista (mm. evp-
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Yleisesikunnan operatiivisen päähal-
linnon entisen päällikön, kenraalieversti 
Aleksandr Rukšinin (2001–2008) mukaan 
sotilaspiirien vastuualueet ovat liian suuria ja 
ne vaikeuttavat siten tehokasta johtamista. 
Joukoilla ei myöskään ole hänen mukaansa 
kykyä toimia itsenäisesti ja viimeistään val-
miutta kohotettaessa joukkoja joudutaan 
siirtämään muilta strategisilta suunnilta. 
Rukšin katsoo myös, että kaikkien joukko-
jen pitäminen pysyvässä valmiudessa on 
rauhan aikana tarpeetonta ja liian kallista. 
Rukšinin mielestä esimerkiksi Kaukoitään 
soveltuvat vahvennetut divisioonat valmi-
usprikaateja paremmin. Tämä näkemys joh-
tuu luonnollisesti Kiinan massa-armeijasta.29  

Sotilaspiirijako perustuu siihen, että 
Läntinen sotilaspiiri valmistautuu taistele-
maan nykyaikaisin asein varustettuja lännen 
(Naton) joukkoja vastaan ilman välitöntä 
taistelukosketusta. Yhteenoton todennäköi-
syyttä Naton kanssa pidetään kuitenkin hy-
vin vähäisenä. Samalla venäläiset kuitenkin 
muistuttavat, että länsimailla on Euroopassa 
noin 25 divisioonaa, 250 prikaatia, 13 000 
panssarivaunua, 25 000 panssaroitua ajo-
neuvoa sekä yli 15 000 tykistöjärjestelmää, 

                                                                            

                                                
kenraaleista) koostuva keskusteluryhmä. 
(www.dynacon.ru) 
29 Segodnja 22.11.2012. Ukrainalainen sanomalehti. 
(www.segodnya.ua) 

puhumattakaan vahvennuksista. Asearsenaa-
lin suhteen länsi on Venäjään verrattuna kiis-
tatta ylivoimainen.30  

Itäisen sotilaspiirin alueella Venäjä on 
alivoimainen. Vastassa ei tosin ole teknisesti 
ylivoimainen vastustaja, mutta Kiinan perin-
teisen massamaisesti käytetty miljoona-
armeija asettaa hankalasti ratkaistavia on-
gelmia. Eteläisen sotilaspiirin alueella vihol-
lisena ovat ”laittomat aseelliset ryhmitty-
mät”. Eteläisellä suunnalla korostuu myös 
yhteistyö sisäministeriön joukkojen kanssa. 
Keskisen sotilaspiirin alueella varaudutaan 
erityisesti Keski-Aasian, Pakistanin ja Afga-
nistanin suunnasta tuleviin uhkiin Naton 
joukkojen vetäytymisen jälkeen.31 

Läntisen ja itäisen suunnan alivoiman ta-
soittamiseksi on esitetty kaksi vaihtoehtoa. 
Ensimmäinen vaihtoehto on keskittyä Ve-
näjän ydinasepelotteen kehittämiseen. Sitä 
edellyttää myös voimassa oleva sotilasdokt- 
riini. Toinen vaihtoehto on konventionaali-
sen pelotteen pitäminen riittävänä. Sillä tar-
koitetaan ennalta ehkäisevää toimintaa, jol-
loin joukot keskitetään ajoissa ja taistelu-
valmiina todennäköisiin strategisiin suuntiin.  

 
30 Sama. 
31 Sama. 

Sotilaspiiri Prikaateja Huolto- 
tukikohtia 

Panssari-
vaunuja 

Lento-
koneita 

Pinta-aluksia/ 
sukellusveneitä 

Keskinen 20 5 400 110 - 

Läntinen 17 2 750 440 61 

Eteläinen 13 1 400 40 17 

Itäinen 14 7 600 330 31 
 

Taulukko 2: Asevoimien jakautuminen strategisten suuntien mukaan. 
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Läntisessä suunnassa se edellyttää erityisesti 
voimakkaan ilmapuolustuksen luomista ja 
idässä hyvin varustettujen divisioonien pe-
rustamista.32 Sotilaspiirien joukkojen luku-
määrä Moskovan Carnegie-keskuksen mu-
kaan on esitetty taulukossa 2.33  
 Kirjoittajan arvion mukaan Keskinen so-
tilaspiiri on suhteellisen vahva. Ilmeisesti se 
toimii strategisen suunnan tehtävien lisäksi 
tukialueena, josta tuetaan muita sotilaspiire-
jä. Asejärjestelmien painopiste on Läntisessä 
sotilaspiirissä, kuten myös sota-alusten ja 
sukellusveneiden painopiste. Viimeksi mai-
nittu selittyy sillä, että sotilaspiirin alaisuu-
dessa on kaksi laivastoa, Pohjoinen ja Itä-
meren laivasto. Itäiseen sotilaspiiriin on luo-
tu korjaus- ja varastotoiminnan painopiste 
(huoltotukikohdat) ilmeisesti laajemman 
mobilisaation varalta. 
 
 
3 Pysyvän valmiuden prikaatit  
 
Yleisesikunnan päällikön, kenraalieversti 
Valeri Gerasimovin mukaan sotilasreformin 
tärkein käytännön askel oli pysyvän valmiu-
den prikaatien (myöh. valmiusprikaatien) ja 
muiden valmiusjoukkojen luominen, jotka 
”tällä hetkellä kykenevät täyttämään täysimääräi-
sesti niille asetetut tehtävät”. Lisäksi Gerasimov 
korostaa, että puolustusministeriölle on an-
nettu tehtäväksi jatkaa valmiusprikaatien 
kehittämistä varustamalla ne nykyaikaisella 
aseistuksella ja kalustolla sekä ammattitaitoi-
silla erikoismiehillä, luomalla tarvittavat tu-
kikohdat sekä vapauttamalla rauhan ajan 
joukot toisarvoisista tehtävistä.34  

Valmiusprikaatit ovat Venäjän maavoi-
mien runko. Niiden on nimensä mukaisesti 
oltava joka hetki taisteluvalmiina ja aloitet-
tava tehtävän toteuttaminen yhdessä tunnis-
sa. Prikaatiorganisaation katsotaan olevan 

                                                 
                                                

32 Sama. 
33 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 19.8.2011. Prikaatit 
ovat pääasiassa yleisjoukkoja eli jalkaväki- ja 
panssarijoukkoja. 
34 Armeiskii vestnik 7.3.2013. 

myös kompakti ja liikkuva. Lisäksi viitataan 
johtavien sotilasvaltioiden, erityisesti Yh-
dysvaltojen, rohkaisevaan esimerkkiin. Toi-
saalta Yhdysvaltojen asevoimissa edelleen 
käytetään myös divisioonaorganisaatiota ja 
Kiinan kansanarmeijassa divisioona on 
maavoimien runko.35 

Yleisjoukkojen valmiusprikaatien lisäksi 
perustetaan aselajiprikaateja ja eräitä muita 
valmiusprikaateja. Niiden kokonaismäärä tu-
lee olemaan yli 125 valmiusprikaatia, ja nii-
den miesvahvuus on prikaatityypin mukaan 
3 500–5 000 sotilasta. Valmiusprikaatit on 
alistettu kymmenelle armeijalle.36 Virallisesti 
tällä hetkellä on valmiina 85 maavoimien 
prikaatia, joista 36 on moottoroituja jalka-
väki-, kahdeksan panssari-, yhdeksän ohjus- 
ja 12 ohjusprikaatia sekä muita valmiuspri-
kaateja.37 Puolustusministerin sijainen, ar-
meijakenraali Nikolai Pankov ilmoitti, että 
vuoteen 2020 mennessä muodostetaan vielä 
yli 40 uutta maavoimien valmiusprikaatia ja 
viisi valmiusprikaatia varustetaan uudelleen 
ilman, että yhden miljoonan sotilaan vah-
vuus siitä muuttuu.38  

Maavoimien valmiusprikaatit on muo-
dostettu pääasiassa puretuista jalkaväki- ja 
panssaridivisioonista. Erilaisten tehtävien ja 
maantieteellisten seikkojen takia muodostet-
tiin kolme valmiusprikaatityyppiä: raskas, 
tavanomainen (keskikokoinen) ja kevyt pri-
kaati.39 Suurin osa on raskaita prikaateja eli 
panssariprikaateja ja moottoroituja jalkavä-
kiprikaateja, joilla on muun muassa kaksin-
kertainen määrä panssarivaunuja muihin 
prikaatityyppeihin verrattuna. Tavanomaiset 
(keskikokoiset) valmiusprikaatit ovat myös 
moottoroituja jalkaväkiprikaateja, mutta ne 
liikkuvat panssaroiduilla ajoneuvoilla, ja ne 
on tarkoitettu erityisolosuhteisiin (esimer-
kiksi asutuskeskuksiin, vuoristoon, met-

 
35 Armeiskii vestnik 23.1.2013. 
36 Vooružennye Sily i Oporonno-promyšlennyi kompleks 
Rossii 25.8.2012. 
37 Voenno-promyšlennyi kurjor 1.11.2012. 
38 Interfaks 30.9.2013.  
39 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 8.3.2013.  
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sään). Kevyet valmiusprikaatit liikkuvat pyö-
räajoneuvoilla ja niitä käytetään yleensä sil-
loin kun muiden prikaatityyppien käyttö ei 
ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.40  

Päätös valmiusprikaatiorganisaatiosta on 
kohdannut runsaasti kritiikkiä. Uutta valmi-
usprikaatia ei pidetä yhtään sen parempana 
kuin perinteistä divisioonaa vaan päinvas-
toin selvästi huonompana. Prikaatiorgani-
saation ei myöskään katsota yksinkertaista-
van joukkojen johtamista tai lisäävän liikku-
vuutta, koska raskaan kaluston liikkuvuus 
on edelleen rautateiden varassa. Kevyesti 
varustettu prikaati voidaan kuljettaa ilmoit-
se, mutta ei ilman suuria kustannuksia ja 
kuljetusilmavoimien uudelleenvarustamista. 
Prikaatin henkilörakenteen ei katsota vas-
taavan sille asetettuja vaatimuksia. Venäläis-
ten kokemusten mukaan onnistunut taiste-
lutehtävä edellyttää, että joukon kokoon-
panosta 30–60 prosenttia on jalkaväki- tai 
panssarimiehiä (taistelijoita). Nykyisessä val-
miusprikaatissa taistelijoita on noin 15 pro-
senttia ja joissakin täydennettävissä prikaa-
teissa vain viisi prosenttia. Arvostelijoiden 
mielestä valmiusprikaati kykenee tulitukeen 
ja ilmatorjuntaan, mutta ei varsinaisiin tais-
telutoimiin.41  

Kenraaliluutnantti Viktor Sobolevin 
mielestä valmiusprikaati vastaa käytännössä 
entistä moottoroitua jalkaväkirykmenttiä. 
Lisäksi hänen mielestään nykyinen yleis-
joukkojen valmiusprikaatien lukumäärä tar-
koittaa noin kymmentä entistä divisioonaa 
eikä siten vastaa mitenkään maan suurta ko-
koa. Sobolev korostaa, että toisen maail-
mansodan aikana Neuvostoliitolla oli 
enimmillään yli kolmesataa divisioonaa ja 
kylmän sodan alussa vielä noin kaksisataa 
divisioonaa.42  

                                                 

                                                

40 Vooružennye Sily i Oporonno-promyšlennyi kompleks 
Rossii 25.8.2012 ja Vzgljad 13.11.2012. 
41 Ižborskii klub 13.2.2013.  
42 Rossiiskaja Gazeta 27.2.2013. Sobolev oli 58. 
Armeijan komentaja Kaukasiassa vuosina 2003–
2006. 

Kenraaliluutnantti Viktor Sobolev huo-
mauttaa, että valmiusprikaateja ei ole kyetty 
täydentämään määrävahvuisiksi, koska koko 
asevoimien henkilöstövaje on 200 000 soti-
lasta eli 20 prosenttia. Vain 15 valmiuspri-
kaatia voidaan pitää määrävahvuisena. Mui-
den prikaatien henkilöstön määrävahvuu-
dessa on 20–30 prosentin vajaus. Kuitenkin 
presidentti Vladimir Putinin tavoitteena on, 
että valmiusprikaatien tulee sotamiesten ja 
kersanttien osalta olla täydennettynä sataan 
prosenttiin vuosina 2013–2014.43  

Kenraaliluutnantti Viktor Sobolevin 
mielestä valmiusprikaatin yhden tunnin 
valmiusvaatimus ei ole mahdollinen. Taiste-
lukyvyn saavuttamiseen kuluu vähintään 
vuorokausia. Tätä näkemystä kirjoittaja pitää 
perusteltuna, koska esimerkiksi varuskun-
nissa matka kasarmilta varikoille vaatii ai-
kansa, kalusto pitää saattaa lähtövalmiiksi ja 
moottorimarssiinkin kuluu aikaa.44 

Valmiusprikaatin heikkoudeksi lasketaan 
myös sen vaatimaton tiedustelukyky. Patal-
joonan tiedustelujoukkue selviää omalla vas-
tuualueellaan, mutta prikaatin tiedustelu-
komppaniat ovat vahvuudeltaan ja kalustol-
taan vajaita. Prikaatin esikunnan kyky vas-
taanottaa ja käsitellä tiedustelutietoja on 
puutteellinen, koska esikunnassa ei ole edes 
tiedusteluryhmää. Prikaatin tiedustelua joh-
taa tiedustelu-upseeri apunaan vääpeli ja si-
viilitulkki.45  

Koska valmiusprikaatiajattelussa on ha-
ettu esimerkkiä erityisesti Yhdysvaltojen 
armeijasta, arvostelijat huomauttavat, että 
periaatteessa vastakkain olevien yhtymien 
koon ja taistelukyvyn tulisi vastata toisiaan. 
Toisin sanoen prikaati taistelee prikaatia 
vastaan eikä divisioonaa tai armeijaa vas-
taan. Prikaatiuudistuksessa näin ei käynyt. 
Prikaatin vastuualueen leveys puolustukses-
sa on yleensä 20 kilometriä, joka vastaa 
melko tarkkaan länsimaiden divisioonan rin-
tamaleveyttä. Valmiusprikaatilla voi olla vas-

 
43 Sama. 
44 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 4.12.2012. 
45 Armeiskii vestnik 20.7.2010. 
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tassaan esimerkiksi yhdysvaltalainen divisi-
oona, johon kuuluu yleensä ilman vahven-
nuksia kolme prikaatia ja 10 000–18 000 so-
tilasta. Kalustomäärältään yhdysvaltalaisdivi-
sioona on ylivoimainen. Lisäksi yhdysvalta-
laiseen divisioonaan kuuluu yli sata helikop-
teria, mutta venäläisprikaatiin ei kuulu yh-
tään kopteria. Johtopäätöksenä voidaan esit-
tää, että yhdysvaltalaisdivisioona on tasaver-
taisempi venäläisen armeijan kanssa, jonka 
runkona on muutama valmiusprikaati.46 

Ižborskin klubi toteaa yhteenvetona, että 
nykyaikaista teknisesti hyvin varustettua vi-
hollista (Natoa) vastaan valmiusprikaati on 
liian heikko. Se toki soveltuu heikkoa vihol-
lista vastaan ja taisteluun terroristeja tai 
aseellisia laittomia ryhmittymiä vastaan. 
Valmiusprikaatin rinnalle tulisi palauttaa di-
visioona, jonka miehistön ja kaluston ko-
koonpano on tarkistettu päämääränä niin 
sanottu valmiusdivisioona. Ihanteellinen 
vahvuus voisi olla 10 000–15 000 sotilasta. 
Valmiusprikaatia ei tarvitse kokonaan pois-
taa, vaan sitä voidaan käyttää erillissuunnas-
sa tai paikallisen ja alueellisen konfliktin rat-
kaisemiseen.47  

Prikaatin hyökkäysoperaatio on saanut 
uusia muotoja. Hyökkäys voi alkaa koko 
vastuualueella, jos vihollispuolustus on 
heikko, hyökkäys on lyhytkestoinen tai vas-
tuualueella on miehittämättömiä alueita. 
Hyökkäys voidaan suorittaa myös kapeah-
kolla hyökkäyskaistalla, kun vihollispuolus-
tus on vahva tai maasto rajoittaa taisteluliik-
keiden suorittamista. Prikaatin puolustuk-
sessa vastuualue on saanut uutta sisältöä. 
Liikkuvassa puolustuksessa vastuualue voi 
olla jopa 50 kilometriä leveä ja syvä ja puo-
lustuksessa vastaavasti aiemmin mainittu 20 
kilometriä. Ilmeisesti liikkuva puolustus on 
puolustuksen päämenetelmä, jossa huomio-
ta kiinnitetään toimenpiteiden johdonmu-

                                                 

.49  

 Sotilashenkilöstö 

.1 Upseerit ja alipäällystö 

                                                

46 Armeiskii vestnik 23.1.2013. 
47 Ižborskii klub 13.2.2013. 

kaisuuteen ja uusien tulen käytön periaattei-
den omaksumiseen.48  

Georgian sodan kokemukset vuodelta 
2008 ja vajaavahvuiset valmiusprikaatit an-
toivat aihetta kehittää valmiusjoukkoajatte-
lua. Kaukasian suunnalla prikaatien sijasta 
käyttökelpoisemmiksi on katsottu patal-
joonista muodostetut taisteluosastot, jotka 
suomalaisittain ovat lähinnä vahvennettuja 
pataljoonia. Taisteluosastot perustettiin niis-
tä valmiusprikaateista, joiden henkilöstön 
täyttöaste jäi alle 50 prosentin. Pataljoonien 
henkilöstöön on pyritty saamaan mahdolli-
simman paljon sopimussotilaita ja sotilaita, 
joilla on entuudestaan sotakokemusta. Krii-
tikkojen mielestä jo taisteluosastojen ole-
massaolo on osoitus epäonnistuneesta soti-
lasreformista. Lisäksi vuoden 1999 Tšetšenian 
sodan on väitetty osoittavan väliaikaisten 
muodostelmien tehottomuuden. On myös 
esitetty ajatus palauttaa rykmenttiorganisaa-
tio, joka pataljoonien sijasta muodostuisi 5–
6 vahvennetusta ja itsenäisestä komppanias-
ta
 
 
4
 
4
 
Puolustusministeri Anatoli Serdjukovin ai-
kana upseerin virkoja vähennettiin ja muu-
tettiin siten, että ennen sotilasarvot muo-
dostivat ”tynnyrin”, jonka tilalle luotiin ”py-
ramidi”. Alimmaisena ja samalla eniten on 
luutnantteja ja kapteeneja. Esimerkiksi luut-
nanttien virkoja lisättiin 17 prosentista 30 
prosenttiin. Vastaavasti pyramidin kärki on 
varattu kenraaleille ja amiraaleille. Tavoit-
teena on yksi upseeri 15 sotilasta tai yksi 
kenraali 1 100 sotilasta kohden. Arvosteli-
joiden mukaan tässä ei ole otettu huomioon 

 
48 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 23.2.2012. Tiedot 
vastuualueiden koosta perustuvat harjoituksissa 
tehtyihin havaintoihin. 
49 Ižborskii klub 13.2.2013 ja Voenno-promyšlennyi 
kurjor 1.11.2012. 
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sitä, että Yhdysvalloissa yhdellä kouluttaval-
la upseerilla on alaisenaan keskimäärin kol-
me aliupseeria (kersanttia).50 Upseerivirko-
jen supistuminen on esitetty sotilasarvoittain 

ulukossa 351. 
 

Venäjän asevoimissa. 

ammattitaitoista ja 
koke

vahvuus on alle asetetun tavoitteen, mutta 

                                                

ta

 
Taulukko 3:  Upseerivirkojen supistuminen  
 
 
Supistus on kohdistunut erityisesti keski-
johdon asiantuntijoihin sekä esikunta- ja 
tekniselle tasolle. Vapautettujen suuren mää-
rän arvioidaan horjuttavan asevoimien ar-
vostusta ja halua astua aktiivipalvelukseen.52 
Venäjän asevoimista vapautettiin vuosina 
2008–2009 yhteensä 180 000 henkilöä. Va-
pauttaminen palveluksesta ei ollut kovin yk-
silöllistä, vaan henkilöstö vapautettiin yhte-
nä kokonaisuutena joukko-osaston (vast.) 
lakkauttamisen mukana. Tällöin asevoimat 
samalla menetti paljon 

nutta henkilöstöä.53 
Sotilasreformin alussa päätettiin ase-

voimien vahvuutta supistaa 1,2 miljoonasta 
yhteen miljoonaan. Tällä hetkellä asevoimis-
sa palvelee 220 000 upseeria, 186 000 sopi-
mussotilasta, 320 000 varusmiestä ja 
50 000−60 000 sotilasopetuslaitoksen oppi-
lasta eli vajaat 800 000 sotilasta. Nykyinen 

 

                                                

50 Armija Rossii 14.2.2011. 
51 Voennoe obozrenie 27.9.2012. 
52 Armeiskii vestnik 23.1.2013. 
53 Armeiskii vestnik 13.2.2013. 

silti Venäjällä on edelleen Euroopan suurin 
asevoima.54  

Kansainvälisen turvallisuuden keskuk-
sen johtaja Aleksei Arbatovin mukaan ase-
voimat voi siirtyä täysin sopimuspohjaiseen 
järjestelmään eli ammattiarmeijaan, jos ase-
voimien enimmäisvahvuudeksi hyväksytään 
800 000 sotilasta.55 Arvostelijoiden mukaan 
uhkakuvien ja harjoituskokemusten perus-
teella asevoimien vahvuuden tulisi olla vä-
hintään 1,6 miljoonaa sotilasta.56 Toisaalta 
katsotaan, että alueelliset ja paikalliset sodat 
ovat todennäköisempiä kuin suuren mitta-
kaavan sota, jolloin sotilaiden laatu on mää-
rää tärkeämpi. Tällöin pienen mittakaavan 
sotiin riittäisi 100 000–150 000 sotilaan ase-
voimat ja painopistesuuntina olisivat Poh-
jois-Kaukasus ja Keski-Aasia.57  

Asevoimissa on 10 000–12 000 tyhjää 
upseerivakanssia, joita on yritetty täyttää vä-
liaikaisratkaisuilla. Keinona on muun muas-
sa vapautettujen tai eronneiden upseerien 
kutsuminen takaisin palvelukseen. Pääpaino 
on sotakokemusta hankkineissa upseereissa. 
Esimerkkinä voidaan mainita entinen Poh-
jois-Kaukasuksen sotilaspiirin päällikkö, 
kenraalieversti S. Makarov ja entinen 58. 
Armeijan komentaja, kenraaliluutnantti A. 
Hruljov. Molemmat kenraalit taistelivat 
Georgiaa vastaan vuonna 2008.58  

Asevoimista on viimeisen kahden 
vuoden aikana supistettu 200 000 upseeria 
ja opistoupseeria (praporštšik). Opistoup-
seereista päätettiin aluksi luopua kokonaan, 
jolloin päätös olisi koskenut 142 000 opis-
toupseeria. Luopumispäätöksen perustelui-
na esitettiin, että opistoupseerit ovat turha 
väliporras, joka vaikeuttaa sopimuskersant-
tien ja siviilihenkilöstön värväämistä. Opis-

 

Sotilasarvo 

1.9 1.1.2

-

(%)

54 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 4.12.2012. 
55 Oružie Rossii 13.3.2013. Asevoimia käsittelevä 
sähköinen tietotoimisto. (www.arms-expo.ru) 
56 Armija Gosudarstva Rossii 22.3.2012. Varusmiehille 
suunnattu tietokoneportaali. (www.ofizer.ru) 
57 Armeiski vestnik 10.4.2013. 
58 Argumenty nedeli n:o 4, 31.1.2013. Viikoittain 
ilmestyvä sosiaalisten kysymysten sanomalehti koko 
IVY:n alueella. (argumenti.ru) 

Luku-
määrä 

.2008 

Luku-
määrä 

012 

Muu
tos 

 
Kenraali  1 107  866 –22
Eversti 15 365 3 114 –80
Everstiluut- 19 300 7 500 –61
nantti 
Majuri 99 500 30 000 –70
Kapteeni 90 000 40 000 –56
Yliluutnantti 30 000 35 800 +17
Luutnantti 20 000 26 000 +30
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toupseereille tarjottiin mahdollisuus jatkaa 
asevoimien palveluksessa, mutta toisessa vi-
rassa – useimmiten kersanttina. Monet siir-
tyivät sisäministeriön joukkoihin ja poliisin 
palvelukseen.  

Nopeasti havaittiin, että hyvin ammat-
titaitoisten opistoupseerien korvaaminen on 
osoittautunut sangen vaikeaksi tehtäväksi. 
Puolustusministeri onkin nykyään halukas 
palauttamaan ainakin osittain opistoupseeri-
instituution maa- ja merivoimia varten. 
Opistoupseerien tehtävät olisivat entisenlai-
sia: erilaisia huoltotehtäviä sekä viestijärjes-
telmäasiantuntijana ja ”esikuntavääpelinä” 
toimimista. Suunnitelmien mukaan ensim-
mäisessä vaiheessa palautetaan 55 000 vir-
kaa eli 38 prosenttia alkuperäisestä määrästä. 
Ongelmaksi näyttävät edelleen muodostu-
van keinot virkojen täyttämiseksi. On hyvin 
todennäköistä, etteivät vapautetut opistoup-
seerit runsaslukuisesti palaa takaisin. Toisek-
seen instituution palauttamiskustannukset 
ovat korkeat.59  

Asevoimien henkilöstörakenteeseen 
liittyy eräitä outoja piirteitä. Asevoimissa 
palvelee edelleen upseereja, jotka saavat 
osittain palkkaa, mutta heillä ei ole oikeutta 
palvelustehtäviin. Heillä ei ole myöskään oi-
keutta hakea työtä muualta. Palveluksessa 
on myös upseereja, jotka työskentelevät esi-
kunnissa tai yksiköissä, mutta heillä ei ole 
oikeutta eläkkeeseen. Pääasiassa tällaisten 
”kelluvien” upseerien ainoa motiivi on 
asunnon saaminen. Taustalla on ristiriitai-
nen tilanne, jossa supistamisesta huolimatta 
asevoimiin jäi liikaa upseereja ja samalla tyh-
jiä vakansseja. Upseeritarjonnan vuoksi 
myös sotilasopetuslaitosten oppilasmääriä 
alettiin jyrkästi rajoittaa. Samalla muutettiin 
säädöksiä, joilla upseeri voidaan määrätä 
alempaan virkaan. Joukkoihin suunnitellaan 
erityistä kasvatusupseerin tehtävää, joka ei 
ole poliittinen upseeri (politrukki), vaan lä-
hinnä kuraattori.60 

                                                 

                                                

59 Armeiskii vestnik 6.3.2013. 
60 Armeiski vestnik 14.2.2013, Armija Rossii 
29.12.2010 ja Armeiski vestnik 23.1.2013.  

4.2 Sopimussotilaat ja varusmiehet 
 
Sopimussotilasjärjestelmään (ammattilais-
armeijaan) siirtymistä harkittiin jo 1990-
luvulla. Vuosituhannen vaihteessa silloinen 
puolustusministeri Sergei Ivanov tyrmäsi 
ajatuksen vedoten ulkomailta saatuihin huo-
noihin kokemuksiin. Nykyinen sopimussoti-
lasjärjestelmän luominen onkin kokenut 
monta vaihetta vuosina 2008–2011. Ensin 
haluttiin kasvattaa sopimussotilaiden määrää 
ja vastaavasti vähentää varusmiesten määrää. 
Seuraavassa vaiheessa sopimussotilaiden 
määrää vähennettiin vedoten talouskriisiin. 
Vuonna 2011 ilmoitettiin, että opistoupsee-
rien tilalle luodaan uusi ammattimainen ali-
päällystö. Hanke kaatui tuolloin kalleuteen, 
ja opistoupseerijärjestelmä jäi lähes ennal-
leen.61  

Presidentti Putin on määrännyt, että 
vuosina 2013–2014 asevoimien kersanttien 
ja sotamiesten vahvuuden täyttöasteen on 
oltava 100 prosenttia. Presidentin asettamaa 
tavoitetta ei pidetä realistisena. Tällä hetkellä 
täyttöaste on 70–75 prosenttia määrävah-
vuudesta. Suurin puute kohdistuu sotamie-
hiin, kersantteihin ja nuorempaan upseeris-
toon. Vaihtoehtoina ovat varusmiesten ase-
palveluksen pidentäminen tai sopimussoti-
lasjärjestelmän kehittäminen. Duuman puo-
lustuskomitean puheenjohtaja Vladimir 
Komoedov huomauttaa, että vuoden palve-
lusaika oli puhtaasti poliittinen päätös.62 
Presidentti Putin ei kuitenkaan hyväksy pal-
velusajan pidentämistä eikä puolustusminis-
teriöllä ole riittävästi varoja sopimussotilai-
den värväämiseen.63  

Vuoden 2013 alussa palveluksessa oli 
noin 186 000 sopimussotilasta. Heidän lu-
kumääräänsä on tarkoitus kasvattaa vuosit-
tain vähintään 50 000 sotilaalla, eli vuonna 
2017 lukumäärä olisi tavoitteeksi asetettu 

 
61 Natsionalnaja oborona 5.12.2011. Kerran kuussa 
ilmestyvä julkaisu, joka keskittyy erityisesti Venäjän 
kansallisen turvallisuuden kysymyksiin. 
62 Vzgljad 4.12.2012. 
63 Argumenty nedeli 14.3.2013. 
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425 000 sopimussotilasta. Tuolloin miehis-
tötehtävissä on sopimussotilaita (kersantteja 
ja sotamiehiä) 60 prosenttia ja varusmiehiä 
40 prosenttia. Tavoitetta pidetään liian kun-
nianhimoisena. Sopimussotilaiden värvää-
misen tärkeysjärjestys on kersanttien virat, 
merivoimien purjehdushenkilöstö, rauhan-
turvaamiseen osallistuvat joukot, maahan-
laskujoukot ja virat, jotka edellyttävät erityis-
tä taistelukykyä.64 Esimerkiksi tämän vuo-
den aikana rauhanturvaamistehtäviin tarkoi-
tettu 15. Erillinen moottoroitu jalkaväkipri-
kaati on kokonaisuudessaan sopimussotilai-
den miehittämä.65  

Sopimussotilasjärjestelmän suosio ei 
ole saavuttanut sille asetettuja odotuksia. 
Sen vuoksi puolustusministeri on houkutel-
lut sopimussotilaita tarjoamalla heille erittäin 
kapean osaamisen tehtäviä esimerkiksi mo-
nimutkaisten asejärjestelmien parissa. Kui-
tenkin erityisesti kersanttien ammattitaito on 
arvioitu melko heikoksi. Sen vuoksi yli 
5 000 kersantin virkaa palautetaan upseerin 
viroiksi.66  

Syyskuussa 2010 puolustusministeri 
Anatoli Serdjukov ilmoitti, ettei asevoimilla 
ollut varoja ylläpitää sopimussotilaita halu-
tussa laajuudessa. Asevelvollisten määrää oli 
tarve lisätä. Silloinen yleisesikunnan päällik-
kö, armeijakenraali Nikolai Makarov tuki 
puolustusministeriä. Hän lausui, ettei Venä-
jän asevoimat siirry sopimussotilasjärjestel-
mään vaan lisää asevelvollisten lukumäärää 
ja vähentää sopimussotilaiden lukumäärää. 
Alun perin oli tarkoitus, että asevoimissa 
palvelee 150 000 upseeria, 150 000 sopi-
mussotilasta sekä noin 700 000 asevelvollis-
ta. Päämäärä herätti heti kysymyksiä. Miten 
saadaan joka vuosi riveihin 700 000 asevel-
vollista, kun puolustusministeriö on ilmoit-
tanut, että asevelvollisista enintään 400 000 
on palvelukseen kelpaavia? Demografisen 

                                                 

                                                

64 Armeiskii vestnik 7.3.2013. 
65 Armeiskii vestnik 8.3.2013, Nezavisimoje voennoje 
obrozrenie 12.4.2013 ja Rossiiskaja Gazeta 1.4.2013. 
66 Armija Rossii 29.12.2010 ja Voenno-promyšlennyi 
kurjor 1.11.2012. 

”kuopan” ansiosta lähitulevaisuudessa pal-
velukseen kutsutaan enintään 300 000 ase-
velvollista, joista 60–70 prosenttia selviytyy 
palveluksesta.  

Viimeisten 15 vuoden aikana Venäjän 
väkiluku on vähentynyt yli kuudella miljoo-
nalla. Väestön keski-ikä on myös kasvanut. 
Yli 60-vuotiaiden osuus oli vuonna 2007 yli 
17 prosenttia. Miespuolisen väestön synty-
vyyttä on kuvattu taulukossa 4.  

 

Taulukko 4:  Venäjän miespuolisen väestön  
syntyvyys eri vuosina. 

 
Demografinen kehityssuunta aiheutti 

vuonna 2012 tarpeen määritellä asevoimien 
henkilöstövahvuutta. Upseerien lukumää-
räksi asetettiin 220 000 upseeria, mikä mer-
kitsi 70 000 upseerin lisätarvetta. 

Varusmieskoulutuksen ongelmana on, 
miten kutsua ja kouluttaa vuosittain 630 000 
asevelvollista (1 000 000 sotilasta − 220 000 
upseeria ja 150 000 sopimussotilasta = 
630 000 asevelvollista), jotta tavoite miljoo-
nan sotilaan asevoimista täyttyisi. Presidentti 
Vladimir Putin puuttui asiaan. Hänen vaa-
timuksenaan on, että vuoteen 2017 mennes-
sä asevoimissa palvelee 700 000 upseeria, 
sopimussotilasta ja oppilasta ja vuoteen 
2020 mennessä palvelukseen kutsutaan vuo-
sittain 145 000 asevelvollista.67  

Vuonna 2010 kutsuntaikäisistä noin 
puolet jäi pois palveluksesta opiskelun takia 
tai erilaisin lakiin perustuvien syiden perus-
teella. Terveydellisistä syistä joka kolmas 

 
67 Armeiskii vestnik 10.4.2013. 

Syntymävuosi Syntyneitä
1984 1 300 000 
1988 1 300 000 
1992 900 000 
1994 700 000 
2000 650 000 
2004 750 000 
2006 750 000 
2011 670 000 
2012 620 000 
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kutsuntaikäinen ei kykene palvelukseen, ja 
noin puolella varusmiehistä oli terveydellisiä 
rajoituksia, jotka estivät palveluksen vaati-
vissa tehtävissä, kuten esimerkiksi maahan-
laskujoukoissa, merivoimissa tai voimami-
nisteriöiden joukoissa. Tosin presidentti Pu-
tinin päätöksellä maahanlaskujoukot, meri-
jalkaväki ja osa erikoisjoukoista siirtyvät 
puhtaasti sopimussotilasjärjestelmään. Kut-
suntoihin liittyy kiinteästi korruptio, jonka 
tavoitteena on välttyä asepalveluksesta. Ra-
hallisesti näiden ”palvelujen” arvoksi arvioi-
daan vuosittain 140 miljardia ruplaa.68 
Vuonna 2014 aiotaan jättää 10 000 kutsun-
taikäistä kutsumatta. Tällä pyritään teke-
mään tilaa sopimussotilaille. Mahdollisesti 
vastaavalla tavalla toimitaan vähintään seu-
raavat viisi vuotta.69  

Erityisesti Varusmiesten äidit -järjestö on 
viime aikoina ollut hyvin huolestunut hu-
huista, joiden mukaan varusmies voidaan 
lähettää kriisialueelle neljän kuukauden kou-
lutuksen ja varustamisen jälkeen. Sotilasvi-
ranomaiset rauhoittelevat muuta yhteiskun-
taa ilmoittamalla, että Venäjällä ei ole 
”kuumia paikkoja”. Kysymys on puolus-
tusministeriön mukaan vain siitä, että palve-
lusaika on lyhentynyt yhteen vuoteen, joten 
vastaavasti sotilaan täytyy olla entistä aiem-
min sijoituskelpoinen. Nimenomaan neljä 
kuukautta on vähimmäisaika, koska alok-
kaan ensimmäiset kolme kuukautta käyte-
tään yleissotilaallisten taitojen opetteluun ja 
neljäs kuukausi käytetään toimintaa ryhmän 
tai miehistön osana. Puolustusministeriö on 
ilmoittanut, että varusmiehiä ei lähetetä 
Kaukasiaan.70  

Varusmieskoulutus nykyaikaisen kalus-
ton käyttöön on hyvin hankalaa, koska ny-
kyaikaista kalustoa on esimerkiksi mootto-
roidulla jalkaväellä vain murto-osa koko 
tarpeesta. Lisäksi joukoilla on käytössään 

                                                 
                                                68 Armeiskii vestnik 10.4.2013. 

69 Vooružennye Sily i Oporonno-promyšlennyi kompleks 
Rossii 17.9.2013. 
70 Armeiskii vestnik 14.2.2013 ja Rossiiskaja Gazeta 
14.2.2013. 

hyvin useassa tapauksessa aseistusta alle 
määrävahvuuden.71 Lähitulevaisuuden va-
rusmiesten koulutusjärjestelmä on kaksivai-
heinen. Ensimmäisessä vaiheessa sotilaat 
koulutetaan simulaattoreissa ja yksikköko-
koonpanossa. Toisessa vaiheessa koulutus 
tapahtuu kenttäolosuhteissa, mikä tarkoittaa 
laserammuntaa, ampumakenttiä, yksilökoh-
taista koulutusta ja yksikkökokoonpanokou-
lutusta. Kumpaakin vaihetta yhdistää sama 
tietokonepohjainen virtuaalinen taistelu-
kenttä (ent. maastolaatikko), joka on osa 
käytännön johtamistaidon opetusta.72  

Sotilasreformin yhteydessä päätettiin, 
että varusmies suorittaa palveluksensa mah-
dollisimman lähellä kotiosoitetta. Nykyinen 
puolustusministeri ei halua muuttaa tätä pe-
riaatetta. Liikekannallepanon päähallinto on 
toista mieltä, koska Venäjän väestö ei jakau-
du tasaisesti maan eri osiin. Esimerkiksi Si-
periassa ja Kaukoidässä jo olemassa olevien 
varuskuntien toiminta edellyttää varusmies-
ten siirtämistä läntiseltä Venäjältä, Keski-
Venäjältä ja Kaukasian alueilta.73 

Pohjois-Kaukasian kriisialueiden va-
rusmiehiin sovelletaan erityiskäytäntöä. En-
nen joukko-osastojen komentajat eivät ha-
lunneet heitä joukkoihinsa vaikeuksien pe-
lossa. Tällä hetkellä esimerkiksi Dagestanis-
sa on käytössä takaajajärjestelmä. Tulevalle 
varusmiehelle nimetään kaksi luotettavaksi 
tunnettua takaajaa, jotka valvovat sekä oh-
jaavat kaidalle polulle eksynyttä varusmiestä 
yhdessä sotilasviranomaisten kanssa. Ilman 
takaajia varusmiespalvelukseen pääsy on hy-
vin vaikeaa, mutta palvelukseen kuitenkin 
halutaan, koska varusmiespalveluksen suo-
rittamisella on ratkaiseva merkitys työn-
saannin kannalta.74  
 

 
71 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 18.1.2013. 
72 Armeiskii vestnik 7.3.2013. 
73 Armeiskii vestnik 12.1.2013. 
74 Armija Rossii 15.4.2013. 
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4.3 Sotilaspapisto 
 
Venäjän asevoimiin on palautettu vuosi-
kymmenien tauon jälkeen sotilaspapin virka. 
Tavoitteena on 700 päätoimista virkaa, mut-
ta tällä hetkellä varsinaisia sotilaspappeja on 
240 ja loput ovat seurakuntavirkoja. Virat 
eivät ole vain ortodoksipapin virkoja, vaan 
muitakin uskontokuntia on otettu huomi-
oon. Asevoimissa palvelee myös sotilasrab-
beja ja sotilasmullaheita. Sotilaspapiston 
toimintaa säädellään lailla.75 

Sotilaspapisto palautui asevoimiin 
melkein neljä vuotta sitten, koska sen katso-
taan osaltaan lujittavan asevoimien kuria. 
Kutsunnoissa on tutkittu myönteisesti orto-
doksisuuteen suhtautuvien lukumäärää. Ha-
vaittiin, että myönteisyys on kasvanut vuo-
desta toiseen. Tällä hetkellä myönteisesti 
suhtautuvien lukumäärä on 70 prosenttia 
asevoimien varusmiesvahvuudesta. Siitä huoli-
matta asevoimissa on palveluksessa vain vii-
dennes sotilaspappien kokonaistarpeesta. Se 
johtuu pääasiassa edellisen puolustusminis-
terin kielteisestä asenteesta. Sotilaspappien 
valinta tapahtuu ensin hiippakunnassa, ja 
sen jälkeen he suorittavat sotilaspappien 
johdolla kahden kuukauden kurssin.76  

 
 

5 Mobilisaatio ja reservi 
 
Jo 1980-luvulla todettiin, että Neuvostolii-
ton asevoimien sotilaskomissariaattiin 
(Voenkom eli suomalaisittain lähinnä kut-
suntalautakunta) perustuva mobilisaatiojär-
jestelmä oli tehoton. Asevoimien reformiin 
liittyen ehdotettiin, että vajaalukuiset jouk-
ko-osastot siirretään alueiden tai aluepiirien 
kuvernöörien alaisuuteen. Samalla esitettiin, 
että kertausharjoituksiin halukkaat sitoutu-
vat tulemaan kertausharjoituksiin kerran 
kuukaudessa kahdeksi päiväksi, kerran puo-
lessa vuodessa kuukaudeksi tai kerran vuo-

                                                 

                                                

75 Kenttäpiispa P. Särkiö. Helsingin Sanomat 
23.2.2013 ja Kylkirauta n:o 2, 2013. 
76 RIA Novosti 2.4.2013. Laaja uutistoimisto. 

dessa kuukaudeksi. Vapaehtoisuudesta oli 
tarkoitus maksaa suhteellisen hyvä korvaus. 
Sodan aikana nämä reserviläiset siirtyisivät 
alueensa sotilaspiirin komentajan alaisuu-
teen. Sotilasjohto ei hyväksynyt esitystä.77 
Joulukuussa 2012 duuma hyväksyi lain soti-
lasreservistä, jolla pääasiassa pyritään ratkai-
semaan ongelmia, jotka periytyivät Neuvos-
toliiton ajalta.78  

Asevoimilla on supistusten jälkeen käy-
tössään vain 83 sotilaskomissariaattia, ja ne 
ovat siviilihenkilöiden johdossa. Maavoimi-
en entinen johtamisen päähallinnon päällik-
kö (1998–2001), kenraalieversti Juri Bukre-
jevia huolestuttaa alueellisen puolustuksen 
järjestäminen, koska välttämätön sotilasasi-
antuntemus puuttuu alueellisia joukkoja pe-
rustettaessa. Toinen kenraalia huolestuttava 
piirre on kutsuntojen kestäminen käytän-
nössä huhtikuusta syyskuuhun. Tuona aika-
na varusmiehiä saapuu epäsäännöllisin vä-
lein, ja luonnollisesti se vaikeuttaa koulutus-
ta perusyksiköissä. Myöskään sopimussoti-
lasjärjestelmä ei ratkaise ongelmaa, koska 
sopimussotilaiden poistuma vastaa melko 
täsmälleen uusien sopimussotilaiden luku-
määrää.79 

Mobilisaatiovalmistelut on siirretty jouk-
kojen komentajilta sotilaspiiritasolle. Yksi-
tyiskohtainen valmistelutyö tehdään kuiten-
kin koulutuskeskuksissa ja sotilaskorkeakou-
luissa (Vuz).80 Mobilisaation varalta on pe-
rustettu huoltotukikohtia (BhiRVT), joissa 
säilytetään ja huolletaan ensimmäisen kii-
reysluokan prikaatien kalustoa. Tukikohdista 
jaetaan kalusto mobilisoidulle prikaatille sen 
saavuttua toiminta-alueelleen. Reserviä var-
ten on myös keskustukikohtia, joihin on si-
joitettu kaluston pääosa. Mobilisaatio kos-
kee muun muassa yli 180 perustettavaa pri-
kaatia.81  

 
77 Ižborskii klub ja Armeiskii vestnik 14.2.2013. 
78 Ižborskii klub 6.2.2013. 
79 Voenno-promyšlennyi kurjor n:o 26, 2013 ja Armeiskii 
klub 10.7.2013. 
80 Vzgljad 13.11.2012. 
81 Vooružennye Sily i Oporonno-promyšlennyi kompleks 
Rossii 25.8.2012. 
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Venäläiset muistuttavat, että yhtään 
suurta sotaa ei ole voitettu ilman reservien 
kutsumista palvelukseen. Esimerkkinä on 
käytetty toista maailmansotaa (suurta isän-
maallista sotaa), jonka aikana tarvittiin 5–6 
kutsuntakierrosta. Sodan alussa oli vahvuus 
4,5 miljoonaa, ja sodan päätyttyä rivissä oli 
yli 11 miljoonaa sotilasta. Vaikka suuren 
mittakaavan sotaa pidetään varsin epäto-
dennäköisenä, venäläisten mielestä ei ole 
mitään syytä luopua reserviin perustuvasta 
mobilisaatiosta. Esimerkkinä on muistutettu 
Yhdysvalloista, jolla on koko ajan kotimaas-
saan 12 divisioonan reservi.82  

Sotilasuudistuksen alkumetreillä reservi 
aiottiin lakkauttaa kokonaan. Päätös perus-
tui ajatukseen, jonka mukaan nykyajan ar-
meija ei tarvitse organisoitua reserviä, vaan 
se taistelee jo rauhan aikana olemassa olevil-
la pysyvän valmiuden joukoilla. Liikekannal-
lepanoon perustuvat joukot purettiin, kuten 
myös ase- ja muut varastot. Lakkautus koski 
myös paikallistason mobilisaatiosta vastaavia 
sotilaskomissariaatteja. Päätöstä ei pidetty 
oikeana, koska esimerkiksi Persianlahden 
sodissa reserviläisten osuus oli noin 25 pro-
senttia. Kriitikoiden mielestä Venäjän ko-
koisessa maassa missä tahansa uhkaskenaa-
riossa on aina aikaa valmistautua sotaan, 
suorittaa operatiivis-strateginen mobilisaatio 
ja saattaa perustettavat joukot täysilukuisik-
si. Joulukuussa 2012 Venäjän duumassa hy-
väksyttiin laki ”sotilaallisesta reservistä”, jo-
ka sekin on kohdannut kritiikkiä.83  

Tosiasioiden edessä reservi on päätetty 
säilyttää uudistetussa muodossa. Vanha kut-
suntajärjestelmä ei ole kyennyt täyttämään 
joukkojen tarvetta voimakkaasta kampan-
joinnista huolimatta (”palvele isänmaata aidolla 
tavalla”).84 Ensi hätään asevoimien suunni-
telmissa on ammattimaisen liikkuvan reser-
vin eli niin sanotun aktiivireservin luomi-
nen. Päämääränä on, että asevoimat ja voi-
maministeriöt käyttävät reserviä suurissa so-

                                                 
                                                

82 Voenno-promyšlennyi kurjor 27.2.2013. 
83 Ižborskii klub 14.2.2013. 
84 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 18.1.2013. 

taharjoituksissa, poikkeustilanteissa ja sodan 
aikana. Perusajatuksena on reservin vapaa-
ehtoisuus. Reserviä ei enää jatkossa koota 
pitkäksi ajaksi pois omasta työstä. Toimintaa 
säädellään asiaa koskevalla lailla, jota alettiin 
soveltaa vuodesta 2013 alkaen. Mobilisaa-
tiopohjan palauttaminen kutakuinkin ennal-
leen siihen liittyvine johtamis-, huolto- ja 
organisaatiorakenteen palauttamisineen tu-
lee kestämään vuosia.85 

Aktiivireservin luominen alkaa ennen 
varusmiehen kotiutumista. Varusmiespalve-
luksen lopussa esimies ehdottaa sopimusta, 
jossa varusmies sitoutuu tulemaan käskettä-
essä palvelukseen. On myös toinen ja perin-
teinen reitti, jossa sopimusreserviläiset koo-
taan yhteen sotilaskomissariaatin kautta. Ak-
tiivireserviin kelpuutetaan myös siviiliope-
tuslaitosten sotilaskateederista valmistuneet. 
Perinteisen kertausharjoituksen ja aktiivi-
reservin ero lienee myös siinä, että aktiivi-
reservi ilmoittautuu joukko-osastossa ja liit-
tyy mukaan palvelukseen tehtävänsä mukai-
sesti olematta niin sanottu reserviläisyksik-
kö.86  

Aktiivireserviin sitoutuneille makse-
taan kuukausittain rahallinen korvaus. Sen 
suuruus riippuu sotilasarvosta tai erikois-
osaamisesta, ja se on korkeintaan 10 pro-
senttia vastaavan aktiivipalveluksessa olevan 
henkilön palkasta. Korvauksen suuruus on 
keskimäärin 5 000–8 000 ruplaa (125–200 
euroa kuukaudessa). Kertausharjoituksen 
aikana reserviläinen säilyttää varsinaisen 
työpalkkansa määrätyllä kertoimella mitat-
tuna. Reserviläisellä on tietyin ehdoin mah-
dollisuus myös kertakorvaukseen.87  

Viimeisten tietojen mukaan ensimmäi-
nen reservisopimus tehdään kolmeksi vuo-
deksi. Sen jälkeen sopimusta voidaan jatkaa 
viiteen vuoteen asti, ja ilmeisesti kahdeksan 
vuoden jälkeen ei ole enää jatkomahdolli-
suuksia. Laissa on selvät reservissä olon ikä-

 
85 Armeiskii vestnik 16.1.2013. 
86 Rossiiskaja gazeta 28.12.2012 ja RIA Novosti 
6.3.2013. 
87 Rossiiskaja Gazeta 28.12.2012. 
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rajoitukset. Reservin sotamies ja aliupseeri 
eivät voi palvella aktiivireservissä täytettyään 
42 vuotta. Vastaavasti luutnanttien ja kap-
teenien ikäraja täyttyy 47-vuotiaana. Majuri-
en ja everstiluutnanttien takaraja on 52 
vuotta ja everstien vastaavasti 57 vuotta. 
Samat ikärajat koskevat myös vastaavia me-
rivoimien sotilasarvoja.88  

Reservi on jaettu kolmeen luokkaan. 
Ensimmäinen luokka koskee noin 800 000 
reserviläistä, ja se muodostunee aktiivireser-
vistä. Toisen luokan vahvuus on 4,5 miljoo-
naa ja kolmas luokka noin 20 miljoonaa re-
serviläistä. Kolmannen luokan reserviläisistä 
vain noin 20 prosenttia on palveluskelpoisia. 
Toisen ja kolmannen luokan kutsuminen 
palvelukseen merkitsee maan kaikkien voi-
mavarojen valjastamista sotaponnisteluihin. 
Reservin vahvuus on siis teoreettisesti laski-
en yli yhdeksän miljoonaa sotilasta. Lukuun 
voidaan lisätä rauhan ajan miljoonan soti-
laan asevoimat ja voimaministeriöiden (si-
säministeriö, FSB, hätätilaministeriö) mer-
kittävät reservit.  

 
 

6 Koulutusjärjestelmä 
 
Ennen asevoimien reformia asevoimissa oli 
15 sotilasakatemiaa, 46 ylempää ja keskias-
teen sotilasopetuslaitosta ja neljä sotilasyli-
opistoa. Ennen reformia sotilasopetuslai-
toksilla oli myös sodan ajan tehtävä. Yleensä 
akatemia perusti divisioonan ja opisto (vast.) 
rykmentin.  

Entinen koulutusjärjestelmä eteni 
kolmiportaisena: opistotason koulutuksesta 
upseeri jatkoi sota-akatemiaan, jonka jälkeen 
ylimpänä oli yleisesikunta-akatemia. Tässä 
koulutusjärjestelmässä opistotason taktinen 
koulutus antoi muodollisen pätevyyden seu-
raaviin 3–5 ylempiin virkoihin, ja opistota-
soa seurasivat erilaiset tehtävään liittyvät 
täydennyskurssit. Sota-akatemia koulutti 
operatiivisen tason esikuntaupseereja (ryk-
mentti-armeija). Koulutus antoi pätevyyden 
                                                 

                                                

88 Sama. 

jälleen 3–5 ylempään virkaan. Ylin taso oli 
Yleisesikunta-akatemia, jossa koulutettiin 
asevoimien ylimpiin virkoihin sekä ministe-
riöiden ja paikallishallinnon johtotehtäviin.  

Koulutusjärjestelmä purettiin, koska 
perusteena oli kolmiportaisen koulutusjär-
jestelmän suuret kokonaiskustannukset ja 
ajan tuhlaus, jonka mukaan 25–30 prosent-
tia opetusajasta kului toisarvoisissa tehtävis-
sä. Lisäksi uudistuksen katsottiin mahdollis-
tavan tieteellisen työn ja opetuksen entistä 
tiiviimmän yhteistyön.89  

Koulutusuudistuksen yksi alkuperäisis-
tä tavoitteista oli pyrkimys keskittyä vain 
niihin aineisiin, jotka ovat välttämättömiä 
palvelustehtävissä. Muut aineet, jotka olisi-
vat olleet tärkeitä ylemmän loppututkinnon 
kannalta, aiottiin jättää pois opetusohjelmis-
ta. Samalla kokonaisopiskeluaika olisi oleel-
lisesti lyhentynyt. Suunnitelmasta kuitenkin 
luovuttiin, ja opiskeluaika säilyi entisellään 
noin viitenä vuotena.90  

Uudistuksessa opetuslaitokset yhdistet-
tiin kymmeneksi sotatieteelliseksi keskuk-
seksi. Keskukset jakautuvat kolmeen tieteel-
liseen keskukseen, kuuteen sota-akatemiaan 
ja yhteen sotilasyliopistoon. Eniten uudis-
tuksesta joutuivat kärsimään esimerkiksi so-
tilas- ja avaruusilmailun akatemiat, joiden 
opetus painottuu korkeaan teknologiaan. 
Uudistuksessa ammattitaitoisen opettaja-
kunnan vahvuutta supistettiin merkittävästi. 
Jäljelle jääneiden opettajien (kapteeni–
everstiluutnantti) pätevyyttä opettaa esimer-
kiksi taktiikkaa, operaatiotaitoa ja johtamista 
epäillään riittävän kokemuksen puuttumisen 
takia.91  

Uudistuksen myötä sotilasopetuslai-
tokset menettivät 20–25 prosenttia sotatie-
teiden kandidaateista ja tohtoreista. Menetys 
painottui enimmäkseen varttuneempaan 

 
89 Vozpoždenie zolotoi vek 30.12.2012 (Kultaisen 
vuosisadan uudestisyntyminen). Hyvin konserva-
tiivinen organisaatio, jolla on runsaasti julkaisu- ja 
muuta toimintaa. (www.rod-vzv.info) 
90 Sama. 
91 Armeiskii vestnik 23.1.2012. 
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henkilöstöön, joten samalla poistui runsaasti 
pitkäaikaista kokemusta. Toisekseen aka-
teemisen oppiarvon saavuttaneet upseerit 
joutuivat lähtemään sotilasarvonsa mukai-
sesti reserviin. Esimerkiksi sotatieteiden 
tohtori, joka oli sotilasarvoltaan eversti, saa-
vutti pakollisen eläkeiän 50-vuotiaana, ja 
kenraali vastaavasti 55-vuotiaana. Ylemmän 
tason professuurien puuttuminen on vaikut-
tanut sekä tieteellisen tutkimustyöhön että 
opetuksen tasoon, koska aiemmasta poike-
ten esimerkiksi sotatieteiden kandidaatti oh-
jaa tulevan kandidaatin opinnäytetyötä. Sa-
ma tilanne vallitsee jatko-opiskelijoiden oh-
jaamisessa, ja on havaittu väitöskirjojen ta-
son laskeneen merkittävästi. Vuoden 2013 
alusta lukien upseereille, jotka ovat myös 
kandidaatteja, tohtoreita, dosentteja tai pro-
fessoreita, ei makseta palkkaa tieto- ja taito-
tason mukaan.92 

Sotilasopetuslaitosten uudistamisen 
yhtenä pyrkimyksenä oli tuoda ne lähem-
mäksi siviilikoulutusta. Uusien opetusoh-
jelmien mukaan sotilaallisten aineiden ja it-
seopiskelun määrää vähennettiin ja tilalle 
otettiin niin sanottuja siviiliaineita. Lopputu-
loksena valmistuu sotilaita, joiden ammatil-
linen taso ei enää täysin vastaa nykyaikaisen 
sodan vaatimuksia. Sama ongelma säilyy 
myös jatkokoulutuksessa. Vanhan kolmi-
portaisen järjestelmän tilalle otettiin kurssi-
muotoinen opetus. Ennen siirtymistä vaati-
vimpiin tehtäviin upseerin tulee suorittaa ly-
hytkestoisia, noin kolme kuukautta kestäviä 
”lisätyn pätevyyden kursseja”. Tällöin esi-
merkiksi operatiivis-strategisen tason upsee-
ri on pätevöitynyt tehtäviinsä yhteensä noin 
kymmenen kuukauden kursseilla. Lisäksi 
kurssimuotoinen koulutus on johtanut sii-
hen, että jatkuvassa kurssirotaatiossa jouk-
ko-osastojen upseerivahvuus on jatkuvasti 
vajaa.93  

Asevoimien koulutusjärjestelmän kat-
sotaan olleen pysähdyksissä jo muutaman 

                                                 
                                                

92 Armeiskii vestnik 17.7.2012. 
93 Armeiskii vestnik 17.7.2012 ja Ižborskii klub 
13.2.2013. 

vuoden ajan. Perusteluksi esitetään, että 
koulutettua kaaderia on muutoinkin vielä 
tarpeeksi. Komentajat näkevät asian toisin. 
Nuoremmista ja keskijohdon upseereista on 
pulaa, ja palveluksessa olevat ovat usein ko-
kemattomia kouluttajia ja päälliköitä. Erityi-
sen pahaa verta on herättänyt se, että osa 
ammattiin valmistuneista sotilashenkilöistä 
on joutunut valitsemaan kersantin viran tai 
siviiliin siirtymisen välillä. Esimerkiksi 
vuonna 2010 valmistui 12 300 upseeria, jois-
ta yli 2 300 määrättiin kersantin virkaan, ja 
noin kolmesataa upseeria vapautettiin ase-
voimien palveluksesta.94 

Vuoden 2013 alusta kaikki puolustus-
ministeriön sotilasopetuslaitokset alistettiin 
puolustushaara- ja aselajikomentajille. Ope-
tuslaitosten kokoonpanosta ja henkilökun-
nan käytöstä vastaa yleisesikunta. Lisäksi pa-
lautettiin usean joukko-osaston historialliset 
perinteet entiselleen.95  

Yleisesikunnan päällikön mukaan vuo-
desta 2014 alkaen aloittavat toimintansa 
maavoimien, maahanlaskujoukkojen ja me-
rivoimien rannikkovartioston koulutuskes-
kukset. Niissä koulutetaan tarvittavia esi-
kuntia sekä joukkoja pataljoonan ja prikaatin 
kokoonpanoissa. Tulevaisuudessa mahdolli-
sesti jokaisella sotilaspiirillä on oma koulu-
tuskeskus.  

Lisäksi on suunnitteilla sotilastieteelli-
nen kompleksi, joka toimii kolmella tasolla. 
Ensimmäinen ja ylin taso on tieteellinen 
tutkimusorganisaatio, joka tutkii asevoimien 
kehittämistä strategisella tasolla. Toinen taso 
on puolustushaarojen välinen tutkimusor-
ganisaatio, ja kolmas taso keskittyy erityis-
kysymyksiin. Venäjällä on perustettu ame-
rikkalaisen mallin mukaan tulevaisuutta tut-
kiva säätiö, joka on todennäköisesti yksi so-
tatieteellisen kompleksin rahoittajista.96  

Korkeakoulujen rehtorit ovat esittä-
neet, että siviilikorkeakoulun sotilastiede-

 
94 Armeiskii vestnik 23.1.2013. 
95 Rossiiskaja Gazeta 7.12.2012 ja Armeiskii vestnik 
10.12.2012. 
96 Vzgljad  14.2.2013. 
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kunnan opiskelija voisi vapaaehtoisesti suo-
rittaa asepalveluksensa kesälomien aikana, 
eli asepalvelus kestäisi yhteensä yhdeksän 
kuukautta. Puolustusministeriö tukee esitys-
tä, ja taka-ajatuksena on tällä tavoin värvätä 
määräajaksi, ehkä kahdeksi vuodeksi, ase-
voimiin nuorta päällystöä, josta on tuntuva 
pula. Jotta opiskelijoilla olisi kuitenkin mah-
dollisuus kesälomaan, alemman oppiarvon 
saavuttamiseksi opiskeluaikaa lisätään neljäs-
tä vuodesta puolella vuodella. Valmistumi-
sen jälkeen opiskelija ylennetään luutnantik-
si. Tällä hetkellä sotilastiedekuntia on noin 
30 korkeakoulussa ja niissä koulutetaan en-
tiseen tapaan myös tulevia reservin upseere-
ja.97  

Puolustusministeri Sergei Šoigu on 
koulutusuudistuksen yhteydessä arvostellut 
tieteellisen koulutuksen puutetta erityisesti 
koulutettaessa asiantuntijoita valtion tilaus-
ten hoitamiseen. Henkilöstön koulutus on 
hänen mukaansa edennyt vanhentunein oh-
jelmin ja se on johtanut ministeriön arvoval-
lan laskuun. Puolustusministerin mielestä 
ministeriön yksi tärkeimmistä tehtävistä on 
tuottaa sellaisia asiantuntijoita, jotka kyke-
nevät käyttämään ammattimaisesti uutta ka-
lustoa ja aseita. Erityisesti tämä koskee kor-
kean teknologian asiantuntijoita.98  

Lähitulevaisuudessa koulutusjärjestel-
mää aiotaan tarkistaa jälleen kerran. Puolus-
tusministeriön tavoitteena on 13 akatemiaa, 
kaksi yliopistoa, kaksi opistotason sotakou-
lua, 14 filiaalia eli sotilasopetuslaitoksen si-
vutoimipaikkaa ja 17 sotilasopetuslaitokseen 
valmistavaa sotilaskoulua. Tarkistusta varten 
sotilaspiireihin on perustettu sotilaskoulu-
tuksen toimipaikka ja puolustushaarako-
mentajien käyttöön sotilaskoulutuksen osas-
to. Uuden organisaation tavoitteena on tu-
kea sotilasopetuslaitosten toimintaa. Sotilas-
akatemioiden opetus muuttuu kymmenen 
kuukauden jaksoista kahdeksi vuodeksi. So-
tilasopetuslaitoksissa aiotaan entistä enem-
män keskittyä taktiikkaan ja muihin sotilaal-
                                                 

                                                

97 Vzgljad  21.2.2013 ja Armeiskii vestnik 27.2.2013. 
98 Rossiiskaja Gazeta 7.12.2012. 

lisiin erityisaiheisiin, ja oppilasmäärät ovat 
nyt kasvussa. Vuonna 2012 koulun penkillä 
istui 7 500 oppilasta. Vuonna 2013 luku-
määrä on kaksinkertainen.99  

Helmikuussa 2013 järjestettiin useissa 
joukko-osastoissa taisteluvalmiuden yllätys-
tarkastuksia. Taisteluvalmiutta testattiin Keski-
sen ja Läntisen sotilaspiirin alueella, maahanlas-
kujoukoissa ja kuljetusilmavoimissa. Yleisesi-
kunnan päällikkö Valeri Gerasimovin mu-
kaan tarkastuksessa paljastui useita puuttei-
ta. Joukot eivät aina toimineet riittävän ripe-
ästi, ja johtamisjärjestelmän käytössä ilmeni 
puutteita. Myös ajoneuvojen kuljettamisessa, 
huoltotaidoissa ja ajoneuvojen aseiden käy-
tössä ilmeni puutteita, mikä näkyi viivytyk-
sinä moottorimarsseilla ja tehtävän suori-
tuksessa. Myös ampumataitoa pidettiin 
puutteellisena. Sotilaspiirien johto sai tehtä-
väksi korjata koulutussuunnitelmat ja valvoa 
tehokkaammin niiden toteutumista. Vastaa-
via tarkastuksia ei ole pidetty 20 vuoteen. 
Seuraava taisteluvalmiuden yllätystarkastus 
pidettiin jo heinäkuussa 2013, ja tähän mas-
siiviseen tarkastukseen osallistui noin 160 000 
sotilasta, 1 000 panssaroitua ajoneuvoa, 130 
lentokonetta ja 70 alusta. Yllätystarkastuksia 
aiotaan jatkaa.100  

 
 

7 Johtamisjärjestelmä 
 
Toisen maailmansodan jälkeisten sotilasre-
formien tuloksena asevoimien yleisesikun-
nalle on periytynyt puolustushaarojen, asela-
jien ja joukkojen jokapäiväisen toiminnan 
johtaminen. Tämä on häirinnyt päätehtäviä, 
kuten sotilaspoliittisen tilanteen arviointia, 
asevoimien käytön suunnittelua, uhka-
arvioiden laatimista ja tiedustelua. On vaa-
dittu, että jokapäiväinen johtaminen tulee 
jättää alemmille johtamistasoille. Lisäksi on 
koettu erityisen hankalaksi ilmavoimien ja 
ilmapuolustuksen yhdistäminen sotilaspiiri-

 
99 Rossiiskaja Gazeta 13.9.2013. 
100 Pravda 22.7.2013. Yksi Venäjän päälehdistä. 
(www.pravda.ru) 
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en ja armeijoiden alaisuuteen sekä yleishuol-
lon ja teknisen huollon liittäminen yhteen. 
Epäkohtana pidetään myös yleisesikunnan 
kolmivuotista rotaatiojärjestelmää, jolloin 
liian usein vaihtuvat johtavat upseerit hei-
kentävät yleisesikunnan laatua.101  

Ižborskin klubi katsoo, että suurten 
esikuntien operatiivisen johdon pitäisi pal-
vella samassa tehtävässä vähintään viisi 
vuotta, ellei perusteta erityistä yleisesikun-
taupseerien eliittijoukkoa. Lisäksi klubi on 
moittinut sitä, että puolustusministeriö on 
ottanut itselleen puhtaasti yleisesikunnan 
toimialaan kuuluvia tehtäviä. Klubin mieles-
tä ministeriön ja yleisesikunnan tulisi tehdä 
selvä työnjako. Sotilasasiantuntijoiden esitys 
on kuvattu taulukossa 5102.  

 
Puolustusministeriö Yleisesikunta 

 
rahoitus sotilaallinen johto 

 
asehankinnat ja  
toimitusten valvonta 

strateginen  
suunnittelu 

federaation  
aseistusohjelma 

operatiivinen ja  
mobilisaatiokoulutus

mobilisaatio-
valmiusasiat 

mobilisaatio-
suunnittelu 

sosiaaliset  
kysymykset 

tiedustelutoiminta 

 sotilaskoulutus 
 

 
Taulukko 5:  Ehdotus puolustusministeriön ja  

 yleisesikunnan työnjaoksi. 
 
Esikuntien tehtävien tarkistus on jo aloitet-
tu. Yleisesikunnan toimintoja on muutettu 
siten, että painopisteenä on strateginen suun-
nittelu. Puolustushaarakomentajien vastuulla 
on asevoimien kehittäminen, sotilaskoulutus, 
esitysten tekeminen asekaluston kehittämisek-
si ja rauhanturvaamistoiminnan suunnittelu. 
Lisäksi sotilaspiireihin ja armeijoiden esi-
kuntiin on perustettu niin sanottuja johta-

                                                 

                                                

101 Voenno-promyšlennyi kurjor 27.2.2013 ja Armeiskii 
vestnik 13.2.2013. 
102 Armeiskii vestnik 13.2.2013. 

misprikaateja. Nimestään huolimatta ne 
ovat työryhmiä, joiden tarkoituksena on ve-
näläistermein parantaa johtamisen vakautta, 
jatkuvuutta ja operatiivisuutta.103 

Johtamisen kannalta venäläiset ovat 
vertailleet yhdysvaltalaisen mekanisoidun 
Stryker-prikaatin ja venäläisen valmiuspri-
kaatin johdossa olevien sotilaiden lukumää-
rää. Yhdysvaltalaisprikaatia johtaa 124 soti-
lasta ja venäläisprikaatia vastaavasti 87 soti-
lasta. Venäläisen valmiusprikaatin vahvuu-
teen liittyy myös erikoinen ratkaisu: esikun-
nan henkilökunnasta 25 henkilöä on siviili-
virassa myös sodan aikana. Tämä epäilemät-
tä aiheuttaa vaikeuksia niin kotimaisen kuin 
kansainvälisenkin oikeuden saralla.104  

Puolustusministeriön suunnitelmissa 
on perustaa vuoden 2014 loppuun mennes-
sä keskusvirasto, jonka nimeksi suunnitel-
laan Kansallisen puolustuksen keskusta. Il-
meisesti keskus on sodan aikana kaikkein 
ylin sotilaallinen elin, joka johtaa asevoimia 
ja muita voimaministeriöiden joukkoja ja 
säätelee myös sotataloutta. Kansallisen puo-
lustuksen keskukseen kuuluisivat strategis-
ten ydinaseiden johtokeskus, sotilasjohtami-
sen keskus ja asevoimien päivittäisten toi-
mintojen keskus. Yleisesikunnan keskusko-
mentopaikka olisi yksi uuden keskuksen 
osista.105  

Johtamistoiminnassa on kiinnitetty 
huomiota siihen, että esikuntien ja joukko-
jen tarvitsemat ohjesäännöt, oppaat ja täy-
dennysmateriaali ovat vanhentuneet. Sotilas-
reformin myötä on tehty ohjesääntötyötä 
viimeisen kahden vuoden ajan, ja työ on 
edelleen kesken. Suurimpien muutosten 
kohteena ovat muun muassa Taisteluohje-
sääntö (Boevoi ustav) ja ohjeet taktisten 
harjoitusten järjestämiseksi. Muutoksen ja 
tarkistuksen kohteena on noin 40 ohjesään-
töä ja ohjetta.106  

 
103 Vzgljad  13.11.2012. 
104 Armeiskii vestnik 23.1.2013. 
105 Globalnyi Konflikt 28.9.2012. Sähköinen 
uutispalvelu. (globalconflict.ru) 
106 Armeiskii vestnik 23.1.2013. 
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Taisteluohjesäännön johtamista käsit-
televässä luvussa uusia johtamispaikkoja 
ovat apujohtamispaikka ja huollon johta-
mispaikka (ven. materiaalis-tekninen johta-
mispaikka). Uudet johtamispaikat ovat osa 
prikaatin komentopaikan elementtejä. Uu-
tena johtamispaikkana on myös hajautettu 
johtamispaikka, josta johdetaan pieniä ja it-
senäisiä joukkoja. Taisteluohjesäännössä ko-
rostetaan lisäksi komentajien ja päälliköiden 
aloitteellisuutta ja itsenäistä päätöksenteko-
kykyä. Aiemmin tehty päätös piti hyväksyt-
tää parhaimmillaan 2–3 ylemmässä johto-
portaassa.107  

Johtamisjärjestelmien kehittäjät ovat 
todenneet, että valmiin johtamisjärjestelmän 
luonti kestää useita vuosia. Esimerkiksi val-
takunnallisen johtamisjärjestelmän rakenta-
miseen kuluu aikaa kokonainen vuosikym-
menen. Sotilaspiirien alaisten armeijoiden 
tuleva johtamisjärjestelmä on valmis aikai-
sintaan viidessä vuodessa. Pitkäkestoisuu-
den vuoksi johtamisjärjestelmät pyritään 
saattamaan valmiiksi jo rauhan aikana.108  

Yleisesikunnan päällikön, armeijaken-
raali Valeri Gerasimovin mukaan asevoimiin 
on luotu malli vertikaaliseksi, integroiduksi 
ja automaattiseksi johtamisjärjestelmäksi 
(АSU), jota taisteluvalmiuden yllätystarkas-
tuksissa ei ole osattu käyttää järjestelmän 
uutuuden takia. Tottumattomuus on hidas-
tanut alajohtoportaiden toiminnan aloitta-
mista.109 Taktisen tason tietokonepohjainen 
automaattinen johtamisjärjestelmä (ASU 
TZ) muodostuu useista toisiinsa liittyvistä 
tasoista. Järjestelmää käyttävät komentajat ja 
päälliköt sekä erityisesti esikuntiin sijoitetut 
operaattorit, jotka huolehtivat erilaisten 
asiakirjojen, kuten suunnitelmien, käskyjen, 
päätösten, yhteenvetojen, laskelmien, ja in-
formaation välittämisestä tekstinä, nume-
roina tai taulukkoina. Alimmalla tasolla toi-

                                                 
                                                

107 Sama. 
108 Voenno-promyšlennyi kurjor 27.2.2013. 
109 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 1.3.2013. 

mii ryhmänjohtaja, jolla on käytössään kevyt 
tietokonepääte.110  

 
 

8 Ulkoistaminen ja sosiaaliset kysymykset 
 
8.1 Ulkoistaminen 
 
Puolustusministeri Sergei Šoigu on vuonna 
2013 tarkistanut kantaansa ulkoistamiseen. 
Aluksi Šoigu suhtautui ulkoistamiseen täysin 
kielteisesti, mutta tällä hetkellä hänen mu-
kaansa esimerkiksi siviiliyritysten käyttö ul-
koistamisessa on mahdollista, kunhan se ei 
koske jokaista joukkoa tai joukko-osastoa. 
Joka tapauksessa ulkoistamisen katsotaan 
rohkaisevan väärinkäytöksiin, ja ongelmaksi 
on muodostunut puolustusministeriön ja 
yritysten epäselvä varainkäyttö.111  

Puolustusministerin mielestä ulkoista-
mista tulee tarkastella henkilöstön osalta 
kriittisesti. Esimerkiksi kymmenistä tuhan-
sista siivoojista ja talonmiehistä yli 35 pro-
senttia on muiden maiden kuin Venäjän 
kansalaisia, ja tästä voi muodostua turvalli-
suusriski. Lääkintähuolto perustuu ammatti-
lääkäreiden johtamiin lääkintäkomppanioi-
hin, ja neuvostoajalta tutut sanatoriot on pa-
lautettu. Lääkärit voivat kuitenkin olla sivii-
livirassa, ja vastaavaa on suunniteltu myös 
esimerkiksi rahastonhoitajille, muulle lääkin-
tähenkilöstölle ja lakimiehille. Toteutuessaan 
huollon henkilöstöstä merkittävä osa on si-
viilitehtävissä.112  

Ulkoistaminen näkyy erityisesti muoni-
tushuollossa. Sotilaiden muonahuolto on 
paljolti siviiliyritysten vastuulla, tosin sodan 
ajan organisaatiossa on sotilaskeittäjiä, joita 
siviilikeittiöhenkilökunta avustaa. Ulkoista-
minen ei ole toiminut halutulla tavalla. Esi-
merkkinä voidaan mainita ”Voentorg”, joka 
vastaa asevoimien elintarvikehuollosta ja jol-
le on maksettu vuosittain satoja miljoonia 

 
110 Armeiskii vestnik n:o 6, 2011. 
111 KM. RU 24.5.2013. Internetissä toimiva 
monipuolinen uutissivusto. (www.km.ru) 
112 Armeiskii vestnik 14.2.2013. 
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ruplia ilman, että lopputulos olisi taloudelli-
sesti edes tyydyttävä. Jokapäiväinen muona-
annos ehkä hieman halpeni, mutta käyttäjien 
mielestä laatu huononi senkin edestä.113 

Arvostelijoiden mukaan huollon ul-
koistaminen ei toimi edes rauhan ajan kent-
täharjoituksissa puhumattakaan sodan ajan 
tilanteesta. Erityisesti tämä koskee kaluston 
ylläpitoa ja muuta teknistä huoltoa. Myös 
pienlaitehuolto on ulkoistettu. Vialliset lait-
teet korjataan paikan päällä, eikä viallista lai-
tetta lähetetä korjausyksiköihin tuntemat-
tomaksi ajaksi. Ulkoistettaviksi suunnitellaan 
esimerkiksi ampumaleirialueita, ampumara-
toja tai koulutuskeskuksia. Varuskuntien 
vartiointiin ja puolustukseen on esitetty 
yksityisiä liikeyrityksiä (vartiointiyrityk-
siä). Niiden suoritushenkilöstö muodostuisi 
juuri kotiutetuista varusmiehistä, jotka jat-
kaisivat samassa tehtävässä myös kriisin ja 
sodan aikana. Jo aiemmin suunniteltiin ul-
koistettavaksi muun muassa kasarmien sii-
vous, kuljetukset ja ajoneuvojen, lentoko-
neiden ja alusten tankkaus.114  
 
8.2 Sosiaaliset kysymykset 
 
Sosiaalisella saralla epäonnistuneita ohjelmia 
ovat olleet sotilasrakentamiseen ja siihen 
käytettyjen rahojen kohtalo. Esimerkiksi 
vuonna 2009 rakennettiin 25 700 asuntoa ja 
samalla hinnalla olisi vapailla markkinoilla 
voinut ostaa 43 000 asuntoa. Tähän liittyy 
puolustusministeriön vastahakoisuus ilmoit-
taa julkisuuteen luotettavia neliöhintoja tai 
perustella ennakoiden maksamista yrityksil-
le, jotka eivät koskaan ole saaneet raken-
nusprojektejaan valmiiksi.  

Asunnottomien sotilaiden lukumääräs-
tä on jyrkästi toisistaan poikkeavaa tietoa. 
Edellinen puolustusministeri, Anatoli Serd-
jukov, ilmoitti lokakuussa 2012 asunnotto-
mia olevan noin 14 000, ja samaan aikaan 
Venäjän federaation rahoituksesta vastaava 

                                                 
                                                113 Sama. 

114 Vooružennye Sily i Oporonno-promyšlennyi kompleks 
Rossii 28.5.2012 ja Ižborskii klub 13.2.2013. 

kamari ilmoitti todellisen määrän olevan 
noin 100 000 sotilasta perheineen. Edellisen 
puolustusministerin aloittaessa virkansa 
asunnottomia raportoitiin olevan 122 000 
sotilasta perheenjäsenineen. Sen jälkeen on 
lehtitietojen mukaan vuosina 2009–2013 ra-
kennettu (ostettu) yhteensä noin 175 000 
asuntoa. Lisäksi puolustusministeriön asun-
noissa asuu henkilöitä, joilla ei ole siihen oi-
keutta. Kysymys on mitä ilmeisimmin petol-
lisista liiketoimista.115  

Puolustusministeriön nykyjohdon mu-
kaan asunnottomia on 82 000 sotilasta, jois-
ta 28 000:lle on ilmoitettu asunnon saami-
sesta. Vuoden 2012 tammikuussa havaittiin, 
että toisaalta 60 000 asuntoa on vailla asuk-
kaita. Syynä tähän on tapa rakentaa. Asun-
not pystytetään ilman tarvittavaa infrastruk-
tuuria (koulut, kaupat, apteekit, lastentarhat, 
poliklinikat jne.) suuriksi kortteleiksi usein 
kauaksi kaupungeista. Toisaalta vuonna 2012 
asunto osoitettiin 49 000 sotilaalle. Tämän 
mukaan vaille asuntoa on jäänyt 33 000 soti-
lasta.116 

Puolustusministeri Sergei Šoigu on eh-
dottanut, että 1. tammikuuta 2014 siirrytään 
järjestelmään, jossa sotilaalle maksetaan ker-
takorvaus, jonka ainakin periaatteessa pitäisi 
riittää asunnon ostamiseen hänen haluamas-
taan osoitteesta. Kertakorvauksen lopulli-
seen määrään vaikuttavat myös palvelus-
vuodet. Monet kuitenkin pelkäävät, että ker-
takorvaus on keskimääräinen summa, joka 
ei riitä ainakaan Venäjän suurimmissa kau-
pungeissa. Samalla luovutaan pääosin jonot-
tamiseen perustuvasta asunnonsaannista.  

Tällä hetkellä myös eläkeläisellä on oi-
keus asuntoon mistä tahansa maan kolkasta. 
Käytännössä nykyistä asuntolakia ei ole 
kyetty noudattamaan moneen vuoteen. 
Suurten kaupunkien asunnot ovat liian kal-
liita ja pienillä paikkakunnilla ei vuorostaan 
ole työtä eikä riittävää infrastruktuuria, joten 
monet kieltäytyvät muutosta. Asumisen 
keskimääräinen neliöhinta vuonna 2013 oli 

 
115 Armeiskii vestnik 14.2.2013. 
116 Sama. 
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800–1 300 euroa. Eläke ei riitä asunnon os-
tamiseen, koska täysin palvelleen upseerin 
eläke on 40 prosenttia palkasta. Lisäksi per-
heetön sotilas voi vuoden 2014 alusta vaih-
taa virka-asuntonsa rahaan.117  

Tällä hetkellä Venäjällä sotilaiden 
asuntokysymyksen ratkaisuun on kaksi me-
netelmää: 1) Etusija annetaan niille, jotka 
ovat suorittaneet ylemmän sotilastutkinnon 
vuoden 2005 jälkeen ja 2) Toisella sijalla 
ovat ne, jotka ovat aloittaneet palveluksen 
vuosina 1998–2005. Heillä on myöhemmin 
oikeus asuntonsa yksityistämiseen. Jälkim-
mäinen ryhmä on suurempi, ja heille luovu-
tetaan asunnon avaimet tai valtiollinen asun-
tosertifikaatti (GŽС). Sertifikaatilla saatu 
asunto on monta kertaa yleistä hintatasoa 
halvempi ratkaisu. Toisaalta sertifikaatti 
määrää myös asunnon enimmäiskoon.118  

Perustuslakituomioistuin on taannoin 
tehnyt päätöksen, jonka mukaan vuoteen 
2005 nuhteettomasti vähintään kymmenen 
vuotta palvellut ja siviiliin siirtynyt sotilas on 
oikeutettu asuntokompensaatioon. Sen li-
säksi sotilaat, jotka ovat eronneet asevoimi-
en palveluksesta ilman pysyvää asuntoa, säi-
lyttävät paikkansa ministeriön asuntojonos-
sa. Asuntokysymyksen ratkaisu näyttää olevan 
varsin monimutkainen ja kirjava tehtävä.119  

Asevoimien supistaminen on johtanut 
varuskuntien (sotilaskaupunkien) sulkemi-
siin ja uudelleenjärjestämisiin. Nykyisen 
puolustusministerin mielestä tässä on tehty 
virhe. Säilytettävien varuskuntien määrä on 
riittämätön, koska niiden kapasiteetti ei 
mahdollista kaikkien sotilaiden ja kaluston 
käyttöä: miehistö on ahdettu tupiin, kalusto 
seisoo ulkosalla puuttuvien varastotilojen 
vuoksi ja perheiden tarvitsema infrastruk-
tuuri voi sijaita useiden kilometrien päässä 
kotoa.  

                                                 
                                                

117 Voenno-promyšlennyi kurjor 28.2.2013 ja Rossiiskaja 
Gazeta 10.6.2013. 
118 Armeiskii vestnik n.o 2, 2013. 
119 Rossiiskaja Gazeta 18.6.2013. 

Tarpeettomaksi käyneet varuskunnat 
siirretään alueellisen ja paikallishallinnon 
käyttöön. Paikallishallinnot eivät kuitenkaan 
yleensä ole innostuneita varuskunnista, jos 
niiden kunnostamiseen ei anneta ulkopuo-
lista rahoitusta tai jos maapohjan omistus-
suhteissa on epäselvyyksiä. Lisäksi on selvi-
tettävä asumisoikeuskysymykset. Puolustus-
ministeriö on ilmoittanut, että kunnostuksiin ei 
ole varattu budjettivaroja. Siirrettäviä varus-
kuntia ei hajoteta, vaan ne siirtyvät yhtenä 
kokonaisuutena. Supistus koskee myös 277 
varikkoa ja varastoa, joista muodostetaan 34 
yhdistettyä huoltovarikkoa (venäjäksi mate-
riaalis-teknistä varikkoa).120 Joulukuun lo-
pussa 2012 puolustusministeri Šoigu julkaisi 
varuskuntien kehittämisohjelman vuosille 
2013–2014. Tärkeysjärjestyksen kärjessä ovat 
maahanlaskujoukot ja ulkomailla palvelevat 
joukot.121  

Sotilaiden palkkoja ja eläkkeitä on 
kyetty kasvattamaan tammikuusta 2012 al-
kaen. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä sotilaan palkka olisi keskimääräis-
tä siviiliansiota 25 prosenttia korkeampi.122 
Upseerin keskimääräinen ansio on tällä het-
kellä 60 000 ruplaa (noin 1 500 €) kuukau-
dessa. Palkkausjärjestelmää on muutettu si-
ten, että palkasta noin 50 prosenttia muo-
dostuu saavutetuista palvelustuloksista. Tau-
lukossa 6 on esitetty vertailuna eri tehtävien 
palkkakehitys euroina kahden esimerkki-
vuoden ajalta123. 

 
 
 

 
120 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 14.12.2012 ja 
Armeiskii vestnik 14.2.2013. 
121 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 28.12.2012.  
122 Forum MO 18.8.2012. 
123 Armeiskii vestnik 7.3.2013. 
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Taulukko 6: Palkkakehitys eri tehtävissä. 
 
 
9 Varustaminen 
 
Sotilasreformin alkaessa vuonna 2008 laadit-
tiin useita asevoimien varustamista koskevia 
perussuunnitelmia. Yksikään niistä ei ole 
toistaiseksi toteutunut halutulla tavalla. Syy-
nä ovat olleet vientiteollisuuden vaikeudet 
sekä päätöksenteko ilman järkevää taloudel-
lista perustelua. Suunnitelmien eteneminen 
on tapahtunut lähinnä yrityksen ja erehdyk-
sen kautta. Näihin epäonnistuneisiin ohjel-
miin on käytetty valtavasti budjettivaroja, ja 
korjaustoimenpiteet aiheuttavat lisäkustan-
nuksia.124  

Varustamisen prioriteetteina ovat stra-
tegiset ydinaseet, avaruuspuolustus, ilma-
voimat, tiedustelu- ja elektronisen sodan-
käynnin järjestelmät, viestiyhteydet ja auto-
maattinen johtamisjärjestelmä. Lisäksi puo-
lustusteollisuudesta halutaan luoda esikuva 
Venäjän modernisaatiolle. Tavoitteen estee-
nä on useita syitä: ikääntyneet työkoneet, 
korruptio, resurssien tehoton käyttö, epä-
onnistunut hintapolitiikka sekä riittämätön 
laadunvalvonta. Heikko laatu on johtanut 
vientituotteiden palautuksiin. Osa yrityksistä 
on johtamismenetelmien kannalta kaukana 
jäljessä länteen verrattuna. Puolustusteolli-
selle kompleksille (OPK) haetaan tehok-
kuutta lisäämällä resursseja ja järjestelemällä 
henkilöstöä.  

                                                 

                                                

124 Voenno-promyšlennyi kurjor 28.2.2013. 

Edellä kuvatut kitkatekijät hidastavat 
varustamisohjelmaa ja kaluston tehokasta 
koulutuskäyttöä.125 Vuonna 2013 esimerkik-
si kolme aseistuksen valtiontilausta jäi täyt-
tämättä. Vuonna 2012 jäi toteutumatta 84 ti-
lausta. Syynä olivat väärä rahoitusarvio, kor-
kea inflaatiotaso, hintojen arviointi liian al-
haisiksi ja hintojen nousu.126  

Muita varustamisen ongelmia on 
muun muassa se, että Venäjän puolustuste-
ollinen kompleksi on kehittänyt asejärjestel-
miä, jotka eivät sovellu niille tarkoitettuihin 
tehtäviin. Toisin sanoen kalustoa valmiste-
taan valmistajan halun mukaan eikä asevoi-
mien tarpeen mukaan. Esimerkkeinä maini-
taan panssarivaunu T-95 ja panssaroitu ajo-
neuvo BTR-90. Lisäksi varojen katsotaan 
jakautuneen väärin eri asejärjestelmien kes-
ken ja hankintoihin on liittynyt salailua. Läpi 
näkymättömyys on mahdollistanut lobbauk-
sen ja varojen siirtämisen kauppojen välittä-
jille.127 

Kansainvälisen turvallisuuden keskuk-
sen johtajan Aleksei Arbatovin mukaan ta-
voite varustaa asevoimat vähintään 70-
prosenttisesti nykyaikaisella kalustolla vuo-
teen 2020 mennessä ei vastaa Venäjän ta-
loudellisia mahdollisuuksia. Venäjän brutto-
kansantuote (BKT) on tällä hetkellä noin 60 
biljoonaa ruplaa. Asevoimien osuus siitä on 
2,78 prosenttia (2011). Arbatovin mukaan 
nykyinen aseohjelma voidaan toteuttaa, jos 
siihen käytetään 6–7 prosenttia BKT:stä. 
Kaikkein optisimpien arvioiden mukaan 
Venäjän BKT on vuonna 2020 noin sata 
biljoonaa ruplaa.128 Venäjän puolustusbud-
jetti on viime vuosina kasvanut nopeasti. 
Venäjän kansallisen puolustuksen puolus-
tusbudjetin kehitys eri vuosina on esitetty 
taulukossa 7. 

 
125 Forum MO 18.8.2012, Vzljad 13.11.2012 ja FIIA 
Briefing Paper 126, 26.3.2013 (Ulkopoliittinen 
instituutti). 
126 Voenno-promyšlennyi kurjor 11.9.2013. 
127 Voenno-promyšlennyi kurjor 18.8.2012 ja Forum MO 
18.8.2012. 
128 Oružie Rossii 13.3.2013 ja The Military Balance 
2013. IISS, Lontoo 2013.  

Tehtävä 2011 (€) 2012 (€) 
 

Joukkueen johtaja 
 

500 1 250 

Komppanian 
päällikkö 

575 1 650 

Pataljoonan ko-
mentaja 

650 1 900 

Prikaatin komen-
taja 

800 2 300 
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Taulukon 7 ”muut” tarkoittaa tässä yh-
teydessä mobilisaatiovalmisteluja, kollektii-
vista turvallisuutta ja rauhanturvatoimintaa, 
ydinasekompleksia, sotateknistä yhteistyötä, 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä muita  
kansallisen puolustuksen kohteita. Kun mu-
kaan lasketaan vielä asekaluston kierrätys 
(hävittäminen), talouden mobilisaatiovalmis-
telut, sisäministeriön ja FSB:n joukot, tuki 
suljetuille kaupungeille ja Baikonur, loppu-
tulokseksi saadaan kansallisen puolustuksen 
kokonaismenot BKT:sta, jotka on esitetty 
taulukossa 8.129 

 Venäjän puolustusbudjetti ei ole avoin 
asiakirja valtiollisen aseistusohjelman eikä 
hankintojen osalta. Kansalaisilla ei ole mah-
dollisuutta saada selvää budjetin perusteluis-
ta ja vaikutuksista esimerkiksi sotilaspoliitti-
seen tilanteeseen.  

                                                                                                 
 129 Cooper, Julian. Russian Military Expenditure: Data, 
Analysis and Issues. FOI-R-3688-SE, September  
2013. 

Avoimuutta vaaditaan myös parlamentin 
sekä tieteellisten ja yhteiskunnallisten orga-
nisaatioiden suuntaan.130  

Syyskuussa 2013 puolustusministeri 
Sergei Šoigu ilmoitti vuoteen 2020 ulottuvan 
aseistusohjelman menojen pysyvän muut-
tumattomina. Samassa kuussa finanssiminis-
teriö ehdotti kaikkien budjettikulujen leik-
kaamista viidellä prosentilla seuraavina kol-
mena vuonna ja vuodesta 2016 lähtien val-
tion aseohjelman leikkaamista ylimääräisellä 
kolmella prosentilla. Taustalla oli presidentti 
Vladimir Putinin vaatimus valtion menojen 
leikkaamisesta, joka liittyy yleismaailmalli-
seen taloudelliseen tilanteeseen.131  

 
 

 
130 Forum MO 18.8.2012. 
131 Armija Rossii 1.10.2013 ja Nezavisimoje Voennoje 
Obrozrenie 20.11.2013. 

Puolustus-
budjetti  
(mrd. ruplaa) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asevoimat ja muut 
 

426,3 512,4 602,2 771,7 889,7 974,4 1 123,4 1 350,0 1 628,1

Osuus BKT:sta 
(%) 

2,69 2,53 2,50 2,52 3,06 2,76 2,72 2,90 3,17

Taulukko 7: Puolustusbudjetti eri vuosina. 
 
 
Kansallisen puo-
lustuksen koko-
naismenot 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Osuus BKT:sta 
(%) 

3,53 3,43 3.31 3.38 4,19 3,80 3,64 4,00 4,19

 
Taulukko 8: Kansallisen puolustuksen kokonaismenot.
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Sotilasreformin alkaessa vuonna 2008 
nykyaikaisen kaluston osuus oli 10 prosent-
tia. Vuoden 2013 lopussa nykyaikaisen ka-
luston osuus oli maavoimissa 17 prosenttia.  
Avaruusjoukoilla vastaava luku oli 57. Maa-
voimien tavoitteena on saavuttaa 30 prosen-
tin nykyaikaisen kaluston osuus vuoteen 
2015 mennessä. Koko asevoimissa pitäisi 
saavuttaa vähintään 70 prosentin nykyaikai-
sen kaluston osuus vuoteen 2020 mennessä. 
Kansainvälisellä tasolla eri uhkakuvien mu-
kaisen uuden kaluston osuuden tulisi olla 
vähintään noin puolet. Prosentti- ja vuosilu-
vut ovat presidentti Vladimir Putinin aset-
tamia tavoitteita. Hän on käskenyt puolus-
tusministeriötä seuraamaan tarkasti aseo-
hjelman toteutumista, koska ”on oltava tiiviis-
sä kosketuksessa jokaisen konkreettisen tehtaan 
tai suunnittelutoimiston kanssa”.132  

Uudelleenvarustamisen huippuvuosi 
on 2015, jolloin hankittujen asejärjestelmien 
sarjatuotanto alkaa toimia säännöllisesti. 
Tuolloin joukoille aiotaan luovuttaa vuosit-
tain esimerkiksi 50 strategista ohjusta, 
kymmenen kauaskantoista ilmatorjuntajär-
jestelmää, 200–250 panssarivaunua, 400–
500 panssaroitua ajoneuvoa, 100–120 lento-
konetta ja 160 helikopteria.133 Varustamisen 
ideana on varustaa koko joukko-osasto tai 
joukkoyksikkö yhdellä kertaa.134  

Entinen aseistamisesta vastannut ken-
raalieversti Anatoli Sitkov epäilee eri vuosil-
le asetettuja prosenttitavoitteita. Hän haluaa 
tietää tarkemmin, koskevatko prosentit vain 
rauhan ajan kokoonpanoa, vain pysyvän 
valmiuden joukkoja vai esimerkiksi vain län-
tistä sotanäyttämöä. Lisäksi hän kritisoi 
vuoden 2012 nykyaikaisen kaluston osuutta, 
kun julkisten tietojen mukaan tilaajalle on 
toimitettu vain 12 uutta lentokonetta. Toi-
nen kysymys koskee uutta kalustoa. Se ei voi 
olla viidennen sukupolven kalustoa. Jos ky-
symyksessä on 4+ -sukupolven kalusto, sitä 

                                                 
                                                132 Rossiiskaja Gazeta 27.2.2013. 

133 Vooružennye Sily i Oporonno-promyšlennyi kompleks 
Rossii 25.8.2012.  
134 Vzgljad  13.2.2013. 

on joukoilla vain 3 prosenttia. Neljännen 
sukupolven kalustoa on 35 prosenttia.  

Kenraalieverstin mukaan huippunyky-
aikaisen aseistuksen osuuden tulee olla noin 
35–40 prosenttia ja muun kaluston tulee olla 
vaihtokelpoista, joten presidentin vaatimus-
ta huippuaseteknologian luomisesta kahdes-
sa vuodessa ei ole mitenkään mahdollista to-
teuttaa. Aikaa tarvitaan vähintään 8–10 
vuotta.135  

Vuonna 2010 luotiin yhtenäinen mate-
riaalis-tekninen järjestelmä (ven. termi), joka 
sisältää huoltotukikohtia ja logistiikkakes-
kuksia. Järjestelmä johtaa sotilaspiiritason 
huollon ja kuljetukset. Joukkojen huolto toteu-
tetaan huoltoprikaatien (materiaalis-teknisten 
huoltoprikaatien) avulla. Kalustohuollosta vas-
taavat ”Oboronservis”-yhtiön alaiset yrityk-
set. Tammikuussa 2013 yleisesikunnan pääl-
likkö ja puolustusministeri esittelivät presi-
dentti Putinille ehdotuksensa asevoimien 
kalustohuollon uudeksi järjestelmäksi. Puo-
lustusministerin mukaan tavoitteeksi on ase-
tettu tiivis yhteydenpito valmistajan ja käyt-
täjän välillä aina kaluston operatiivisen käyt-
töajan päättymiseen asti. Toinen tärkeämpi 
tavoite on ministerin mukaan siirtää perus-
korjaukset ja keskisuuret huollot, moderni-
sointi sekä uusiokäytön toteutus valmistajal-
le. Näin yritykset samalla sitoutuvat tiu-
kemmin tuotteidensa käyttäjiin. Aiemmin 
valmistajan vastuu rajoittui takuuaikaan ja 
erikseen sovittuihin huoltoihin. Puolustus-
ministerin ehdotus eliminoi pois suuren 
joukon välittäjiä, joita edellinen puolustus-
ministeri Serdjukov käytti.136  

Joukoilta ei ole poistettu huoltovastuu-
ta. Viime vuoden joulukuussa puolustusmi-
nisterin apulainen, armeijakenraali Dmitri 
Bulgakov ilmoitti, että joukot vastaavat 
edelleen kaluston käyttöhuollosta ja pie-
nemmistä säännönmukaisista huolloista. Tä-
tä varten on perustettu (teknisiä) huoltopa-
taljoonia.137  

 
135 Vzgljad  14.2.2013. 
136 Vzgljad  29.1.2013. 
137 Sama. 
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10 Ilmavoimat 
 
Sotilasreformissa siirryttiin ilma-armeijan 
johtoportaista (divisioonan tai rykmentin) 
tukikohtapohjaiseen järjestelmään. Tukikoh-
dat jaettiin aluksi 1., 2. ja 3. luokan tukikohtiin. 
1. luokan tukikohta käytti parhaita lentokent-
tiä, ja niihin ryhmitettiin useita laivueita ja 
maavoimien joukkoja. Toisen luokan tuki-
kohtaa vastasi kokoonpanoltaan entistä len-
torykmenttiä ja 3. luokan vastaavasti erillistä 
laivuetta. Kolmen kategorian tukikohdista 
kuitenkin luovuttiin kesällä 2010.  

Myöhemmin esitettiin, että tukikohtia 
olisi kymmenen kappaletta, jolloin yksi tak-
tisten ilmavoimien tukikohta ryhmitettäisiin 
kuhunkin sotilaspiiriin sekä kaksi tukikohtaa 
strategisille pommikoneille ja kuljetusilma-
voimille sekä merivoimien ilmavoimille.138 
Elokuussa 2013 ilmavoimien komentaja, 
kenraaliluutnantti Viktor Bondarev ilmoitti, 
että suurista tukikohdista luovutaan ja siirry-
tään periaatteeseen ”yksi tukikohta – yksi 
lentorykmentti”. Lisäksi 1. joulukuuta 2012 
aloitti toimintansa uusi aselaji – avaruuspuo-
lustusjoukot.139 

Tällä hetkellä ilmavoimien kolmipor-
taiseen johtamisjärjestelmään kuuluu opera-
tiivinen johtoporras, lentotukikohta ja lai-
vue. Johtoportaita on seitsemän, joista neljä 
on sotilaspiirin alaisuudessa. Lentotukikoh-
tia on 55 ja laivueita kaikkiaan 165. Ilma-
voimien omat lentokentät pyritään saatta-
maan monikäyttöisiksi, eli tavoitteena on, 
että kaikki konetyypit voivat tukeutua sa-
maan tukikohtaan.140  

Ilmavoimien entisen komentajan 
(1992–1998), armeijankenraali Pjotr Deine-
kinin mielestä sotilasreformi tuhosi ilma-
voimien johtamisjärjestelmän ja hajautti il-
mapuolustusjoukot ja rintamailmavoimat 
jokaiseen sotilaspiiriin. Hän esittää kolle-

                                                 

                                                
138 Voenno-promyšlennyi kurjor 3.10.2012. 
139 Forum MO 18.8.2012 ja Armeiskii vestnik 
19.8.2013. 
140 RIA Novosti 26.1.213 ja Armeiskii vestnik 
25.9.20013. 

goidensa kanssa, että avaruuspuolustus (en-
nakkovaroitusjärjestelmä, ilma- ja avaruus-
puolustus, ohjustorjuntajärjestelmä) raken-
netaan ilmavoimien pohjalta. Erityisesti ar-
meijankenraalia vaivaa ilmavoimien keskus-
komentopaikan (TSKP) alasajo. Hänen mu-
kaansa entinen johtamisjärjestelmä toimi 
hyvin vielä vuoden 2008 Georgian sodassa.141  

Vuoden 2013 alusta puolustusministeri 
määräsi kaksinkertaistamaan ilmavoimien 
esikunnan henkilöstön määrän. Toimenpi-
teen tarkoituksena on varmentaa ilmavoimi-
en johtamiskyky viime vuosien ankarien su-
pistusten jälkeen. Lisäksi ilmavoimat alistet-
tiin sotilaspiireille, jolloin ilmavoimien ko-
mentajan pääasialliseksi tehtäväksi jäi koulu-
tuksesta vastaaminen. Alistussuhde ei koske 
strategisia pommikoneita eikä kuljetusilma-
voimia. Sotilasreformin alkaessa ilmavoimil-
la oli 72 lentorykmenttiä, 14 tukikohtaa ja 
12 erillistä laivuetta ja osastoa. Ilma-aluksia 
oli tuolloin kolminkertainen määrä nykyi-
seen verrattuna.142  

Puolustusministerin mukaan ilmavoi-
mat ei kouluta nykyään riittävästi lentäjiä ei-
kä muuta erikoishenkilöstöä. Ilmavoimat on 
menettänyt kylmän sodan päättymisen ja so-
tilasreformin seurauksena runsaasti kokenei-
ta ohjaajia. Vuonna 2012 ohjaaja lensi kes-
kimäärin 125 tuntia vuodessa. Muutamaa 
vuotta aiemmin vastaava luku oli 30–40 tun-
tia vuodessa. Pelkästään suunnitelmien mu-
kaiset yksipaikkaiset lentokoneet tarvitsevat 
noin 900 lentäjää (laskennallisesti puolitoista 
lentäjää yhtä konetta kohden). Lisäksi on 
otettava huomioon strategisten pommiko-
neiden ja kuljetusilmavoimien sekä helikop-
terien miehistötarve. Vuodesta 2009 alkaen 
on havaittu puutetta lentävästä henkilökun-
nasta, mikä johtuu koulutusjärjestelmän 
muutoksesta. Toisaalta katsotaan, että ilma-
voimien 1 800 taistelukoneesta on 1 200 
konetta jatkuvasti huollettavana.143  

 
141 Voenno-promyšlennyi kurjor 5.12.2012. 
142 RIA Novosti 18.1.2013. 
143 Voenno-promyšlennyi kurjor 5.12.2012. 
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Ennen sotilasreformia ilmavoimilla oli 
kymmeniä erilaisia sotilasopetuslaitoksia. 
Tällä hetkellä niitä on viisi, joista merkittä-
vin sijaitsee Moskovan lähellä Moninossa 
(Sotilasopetus- ja tieteellinen keskus, 
VUNTS). Muut sijaitsevat Voronežissa, 
Krasnodarissa, Lipetskissä ja Jaroslavlissa.144  

Ilmavoimien komentajan mukaan il-
mavoimat sai vuonna 2012 kaikkiaan 180 
uutta lentokonetta ja helikopteria. Presiden-
tin sanojen mukaan vuoteen 2020 mennessä 
ilmavoimilla on 600 uutta lentokonetta ja 
tuhat helikopteria. Kun otetaan huomioon 
myös modernisoitu kalusto, eräiden laskel-
mien mukaan vuonna 2020 asevoimien käy-
tössä olisi 2 450–2 500 lentokonetta ja heli-
kopteria.145 

Jokaiselle sotilaspiirille on alistettu ar-
meijailmavoimien prikaati. Ilmavoimien nä-
kemyksen mukaan armeijailmavoimat tulee 
palauttaa ilmavoimien johtoon. Perusteluksi 
esitetään ilmavoimien vaikeudet kouluttaa 
lentäjiä, jotka on alistettu muille johtopor-
taille. Toisekseen entisessä alistussuhteessa 
armeijailmavoimia voidaan käyttää tehok-
kaammin päätehtäväänsä eli maavoimien 
taistelun tukemiseen. Armeijailmavoimille 
luodaan kahdeksan tukikohdan verkosto, ja 
mahdollisesti myöhemmin määrää kasvaa 
14–16 tukikohtaan. Vuonna 2013 valmiina 
oli neljä armeijailmavoimien prikaatia (88 
helikopteria kussakin).146  

 
 

11 Merivoimat 
 
Presidentti Vladimir Putin antoi hallituksel-
leen tehtäväksi taata maan strategiset intres-
sit. Näissä tehtävissä merivoimilla on kes-
keinen osuus, ja kohteina ovat erityisesti 
arktinen vyöhyke, Tyynimeri, strateginen 

                                                 

                                                

144 Nezavisimoje voennoje obrozrenie 4.12.2012. 
145 RIA Novosti 7.12.2012 ja Armeiskii vestnik 
25.9.2013. 
146 Armeiskii sbornik n:o 3, 2011 ja Armeiskii vestnik 
19.8.2013.  

pariteetti, merellisen uhan torjuminen ja 
kauppamerenkulun turvaaminen. 

Merivoimien komentajan, amiraali 
Viktor Tširkovin mukaan vuoteen 2030 
mennessä merivoimien pitää kyetä luotetta-
vasti turvaamaan Venäjän kansalliset intres-
sit maailman merillä ja vastaamaan osaltaan 
konventionaalisesta pelotteesta ja ydinpelot-
teesta. Amiraalin mukaan tehtävien täyttä-
minen edellyttää tulevaisuuden aluskaluston 
ja tekniikan käyttöönottoa, riittävien materi-
aalivarastojen luomista, johtamis- ja tuki-
kohtajärjestelmän ajanmukaistamista ja sen 
integrointia entistä tiiviimmin muihin puo-
lustushaaroihin. 

Merivoimien laivastot alistettiin soti-
lasreformin yhteydessä sotilaspiireille. Alis-
tussuhde johti useisiin ongelmiin. Merivoi-
mat katsoo olevansa ”armeijan merellinen 
yksikkö”. Alusta alkaen epäiltiin maavoimi-
en kykyä johtaa sille suhteellisen vierasta 
puolustushaaraa. Johtamistoimintaa vaikeut-
taa lisäksi nykyaikaisten johtamis- ja viesti-
kaluston riittämätön määrä. Johtamisongel-
mat voivat nykyisessä alistussuhteessa olla 
ylivoimaisia, koska Venäjän merivoimat 
operoi Intian valtamerellä, Välimerellä ja 
muilla tärkeillä strategisilla alueilla. Meri-
voimien ydinaseita ei ole alistettu sotilaspii-
reille.147  

Välimerelle perustetaan merivoimien 
erillisen yhtymän johtoporras. Päämääränä 
on Venäjän intressien turvaaminen Välime-
ren suunnalla ja pysyvän läsnäolon varmis-
taminen. Pohjoiselle ja Tyynelle valtamerelle 
suunnitellaan erillistä sukellusveneiden joh-
toporrasta.148  

Merivoimien komentajan rooli – kuten 
muidenkin puolustushaarakomentajien − on 
lähinnä hallinnollinen, ja hän vastaa myös 
koulutuksen organisoinnista, laivastojen ja 
niiden tarvitseman materiaalin kehityksestä 
ja merivoimien dokumentaatiopohjasta. 
Operatiivisesta johtamisesta vastaa sotilas-
piirin alainen merisotaosasto (voenno-

 
147 Voennoe obozrenie 15.6.2010. 
148 Vgljad 27.2013. 
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morskoi otdel).149 Merivoimien entiseltä esi-
kuntapäälliköltä (1992–1996), amiraali Va-
lentin Selivanovilta kysyttiin, mitä merivoi-
mien komentaja komentaa. Vastaus oli ly-
hyt: Ei mitään! Todettakoon, että alusten 
lukumäärä on viime vuosien aikana vähen-
tynyt 60 prosenttia.150  

Amiraali Selivanov esittää lisää kritiik-
kiä. Hänen mielestään nykyisistä pinta-
aluksista ja sukellusveneistä 80–85 prosent-
tia on romua. Kussakin laivastossa on enää 
20–25 alusta pysyvässä valmiudessa. Hänen 
päätelmänsä on yksiselitteinen. Yksikään 
laivastoista ei kykene edes yhteen niille tun-
nusomaisesta merioperaatiosta. Erityisesti 
Mustanmeren ja Itämeren laivastot ovat ali-
voimaisia naapureihinsa verrattuna. Amiraali 
arvostelee myös koulutusta. Henkilökunnan 
koulutusta on vaikea järjestää, koska kuva 
lähitulevaisuuden merivoimista on epäselvä. 
Esimerkiksi vuonna 2009 merisota-
akatemiaan hyväksyttiin 40 opiskelijaa ai-
emman 150 sijasta. Merisotainstituuteilta 
puuttuvat koululaivat, joten viiden vuoden 
koulutuksen aikana opiskelijat ovat olleet 
merellä 5–10 vuorokautta.151  

Sotilasreformin yhteydessä on lakkau-
tettu useita merivoimien toimipisteitä. Niistä 
tärkeimpinä voidaan mainita merivoimien 
pääesikunnan operatiivinen hallinto, tiedus-
telu- ja viestijohto, navigoinnin ja valtame-
rentutkimuksen päähallinto sekä merivoimi-
en keskuskomentopaikka. Merivoimien pää-
esikunta siirrettiin pysyvästi Moskovasta 
Pietariin.152 Merivoimien komentajan, ami-
raali Viktor Tširkovin mukaan lakkautukset 
ja supistukset eivät ratkaisevasti vaikuta me-
rivoimien toimintaan. Kysymys on hänen 
mukaansa tehtävien optimoinnista.153  

                                                 

                                                

149 Voennoe obozrenie 24.10.2012. 
150 Voenno-promyšlennyi kurjor 27.2.2013 ja Armeiskii 
vestnik 13.3.2012. 
151 Naša Vlast n:o 1–2. 2013. Kerran kuussa 
ilmestyvä yleisvenäläinen julkaisu politiikasta ja liike-
elämästä kiinnostuneille. (nashavlast.ru) 
152 Sama. 
153 Vzgljad  2.11.2012. 

Aluskaluston hankinta on kohdannut 
vaikeuksia. Vaikeudet johtuvat paljolti rin-
nakkaisista toimittajista, hankintojen lä-
pinäkymättömyydestä ja vuoden 2009 talo-
uskriisistä, jonka seurauksena moni hankin-
tasopimus myöhästyi tai jäi kokonaan to-
teuttamatta. Presidentti Vladimir Putin on 
kiinnittänyt huomiota merivoimien tilaan. 
Hänen mukaansa valtakunnallisen aseistus-
ohjelman rahoitus laivanrakennuksen osalta 
ei ole vastannut odotuksia. Presidentin mu-
kaan rahoituksen tulee täsmätä tilauksesta 
luovutukseen asti ilman yllättäviä hinnanko-
rotuksia. Presidentti on huolestunut myös 
toimitusmääräaikojen viipymisestä. Suurin 
syy viivytyksiin on hänen mielestään tilaajan 
ja puolustusteollisen kompleksin tehoton 
yhteistyö, koordinoinnin puuttuminen ja 
toisinaan tuotteen huono laatu. Tämä näkyy 
esimerkiksi siten, että valmiiksi rakennettu 
alus joutuu odottamaan aseistusta ja elekt-
roniikkaa tarpeettoman pitkään.154  
 
 
Lopuksi  
 
Venäjän asevoimissa on ollut lukuisia soti-
lasreformeja toisen maailmansodan jälkeen. 
Ne ovat olleet luonteeltaan verrattain huo-
maamattomia. Tämän vuosituhannen alku-
vuosina havaittiin jälleen sotilasreformin 
tarve, ja sen toteuttamista kiihdyttivät vuo-
den 2008 Georgian sodan esiintuomat puut-
teet asevoimien toiminnassa. Vuonna 2008 
aloitettua ja vuoteen 2020 ulottuvaa sotilas-
reformia voidaan pitää mittakaavaltaan tois-
taiseksi kattavimpana. Sotilasuudistus kos-
kee tärkeimmiltä osiltaan asevoimien henki-
löstörakennetta, organisaatiota, johtamisjär-
jestelmää, koulutusta, asevarustamista ja so-
siaalisia kysymyksiä. Toisin sanoen kohteena 
ovat Venäjän asevoimien kaikki tärkeimmät 
toiminnot.  

Sotilasreformin aloituksesta tiedotet-
tiin niukasti. Salaperäisyys johti luonnollises-

 
154 Kreml.ru 29.7.2013. Moskovan Kremlin sähköinen 
informaatioverkko. 
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ti huhuihin ja runsaaseen kritiikkiin, virhei-
siin ja vääriin laskelmiin, koska uudistuksen 
yksityiskohtia ei tunnettu riittävän laajalti. 
Samalla voidaan kysyä, miksi Venäjän soti-
lasdoktriini ilmestyi kaksi vuotta myöhem-
min. Olisi loogista, että uudistaminen seuraa 
doktriinia eikä päinvastoin. Ilmeisesti dokt-
riinia pidetään sen verran yleisluonteisena, 
ettei se sinällään anna riittävää pohjaa ase-
voimien kehittämiselle.  

Ennen nykyistä sotilasreformia Venä-
jän asevoimia pidettiin voimana, joka pystyy 
torjumaan paikallisen aggression käyttämät-
tä ydinaseita. Nyt ydinasekynnys on madal-
tunut, mutta ydinaseiden käyttö on silti erit-
täin epätodennäköistä. Ydinaseiden merki-
tyksen arvioidaan korostuvan vuosina 
2010–2015, koska tavanomaisen aseistuksen 
tila ei ole vielä halutulla tasolla. Toisin sano-
en ydinaseiden olemassaolo vanhentuneen 
kaluston rinnalla ylläpitää Venäjän uskotta-
vuutta maailmalla.  

Joukko-osastojen supistaminen painot-
tui erityisesti maavoimien joukkoihin. Tätä 
voidaan pitää tietyllä tavalla luonnollisena. 
Vielä Neuvostoliiton aikana maavoimien 
tehtävät olivat kylmän sodan ja Varsovan lii-
ton peruja. Tuolloin katsottiin, että vain 
vahvalla massa-armeijalla voidaan ratkaista 
sotilaalliset ongelmat. Siirryttäessä 2000-
luvulle myös Venäjällä katsottiin massa-
armeijan ajan olevan ohitse. Uudet uhkaku-
vat tarvitsevat kevyitä, nykyaikaisesti varus-
tettuja ja koulutettuja prikaateja raskaiksi 
miellettyjen divisioonien tilalle. Tämän 
vuoksi maavoimien rungoksi muodostui py-
syvän valmiuden prikaatit.  

Myös johtamisjärjestelmää muutettiin. 
Operatiivis-strategisten johtoportaiden eli 
sotilaspiirien lukumäärää vähennettiin ja nii-
den merkitystä korostettiin alistamalla niille 
alueensa joukot. Osa Venäjän asevoimien 
joukoista jäi tosin suoraan ylipäällikön eli 
Venäjän presidentin suoraan alaisuuteen.  

Nykyisellä sotilaspiirijaolla on pyritty 
siihen, että kullakin neljällä sotilaspiirillä on 
vastuullaan yksi strateginen suunta. Se on 

toteutunut vain osittain. Keskisen sotilaspii-
rin strategisena suuntana voidaan pitää Kes-
ki-Aasiaa. On hyvin mahdollista, että vastuu 
osasta Venäjän arktista vyöhykettä siirtyy 
entistä korostuneemmin Keskiselle sotilas-
piirille. Itäisen sotilaspiirin strategisena 
suuntana pidetään Kiinaa, mutta sen vastuu 
kasvanee myös Tyynenmeren ja arktisen 
vyöhykkeen suuntaan.  

Johtamisjärjestelmä on kokenut myös 
teknisiä muutoksia. Tavoitteeksi on asetettu 
niin sanottu automaattinen johtamisjärjes-
telmä, jolla kyetään nopeasti tavoittamaan 
kaikki johtamisketjun esikunnat ja johtamis-
paikat. Järjestelmää on testattu useissa esi-
kunta- ja viestiharjoituksissa. Julkisuuteen 
tulleiden tietojen mukaan automaattinen 
johtamisjärjestelmä ei ole edelleenkään ope-
ratiivisessa käytössä. Suurimpana syynä lienee 
se, että uutta järjestelmää ei osata käyttää. 

Sotilasuudistuksessa havaittiin, että eri-
tyisesti upseerien virkoja on liikaa ja virka-
rakenne on vääristynyt. Virkojen lukumää-
rän vähentäminen on seurausta koko ase-
voimien supistamisesta yhteen miljoonaan 
sotilaaseen. Vääristyneessä virkarakenteessa 
varsinkin esiupseerien määrä oli suhteetto-
man suuri. Esiupseerien määrää supistettiin 
suhteessa eniten ja vastaavasti perustettiin 
lisää nuorempien upseerien virkoja. Alun 
perin sotilasreformi asetti tavoitteeksi am-
mattiarmeijan, joka koostuu upseereista ja 
sopimussotilaista. Tätä tavoitetta ei ole vielä 
saavutettu, koska sopimussotilaiksi haluk-
kaita ei ole riittävästi ja järjestelmää pidetään 
kalliina ratkaisuna. Lopputuloksena on ”se-
kajärjestelmä”, jossa on sekä sopimussotilai-
ta että varusmiehiä. Suuntauksena on lisätä 
koko ajan sopimussotilaiden lukumäärää.  

On mahdollista, että Venäjän asevoi-
missa siirrytään puhtaasti ammattiarmeijaan, 
mutta se tapahtunee aikaisintaan 2020-luvulla. 
Maan demografinen kehitys on johtanut sii-
hen, että asetettua miljoonan sotilaan rau-
han ajan tavoitetta ei ole kyetty saavutta-
maan. Kehitys osoittaa lisäksi, että tilanne 
huononee entisestään. Todettakoon myös, 
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että Venäjän asevoimat ei ole Venäjällä ai-
noa aseistettu organisaatio. Muita sotilaalli-
sesti järjestettyjä organisaatioita ovat esi-
merkiksi sisäministeriön joukot, rajajoukot, 
poikkeustilaministeriön joukot, ylimmän 
johdon ja hallinnon turvallisuudesta vastaa-
va suojelupalvelu ja rautatiejoukot.155  

Koska ammattiarmeijaan siirtyminen ei 
onnistunut, reservin tarve nousi uudelleen 
esille. Venäjällä on historiansa aikana aina 
ollut poikkeuksellisen suuret henkilöresurs-
sit muihin maihin verrattuna. Periaatteessa 
tilanne on edelleen sama, mutta suurelta 
osin vain teoriassa. Tavoitteena on luoda 
noin 800 000 sotilaan valioreservi, jota tar-
vittaessa seuraa perinteinen palvelukseen 
kutsuminen. Samalla on herätetty ajatusta 
niin sanotuista aluepuolustuksen joukoista, 
jotka nimensä mukaisesti toimivat vain tie-
tyllä alueella. 

Koulutusjärjestelmä on kokenut suuria 
muutoksia. Tunnusomaista on ollut sotilas-
opetuslaitosten lukumäärän väheneminen ja 
opetuksen sisällön muuttaminen. Koulutuk-
sen uudistaminen on edennyt sekavasti. 
Tehtyjä ratkaisuja on pitänyt niin tarkistaa 
kuin kokonaan muuttaakin Kehitys näyttää 
johtavan siihen, että tulee kestämään vielä 
vuosia ennen kuin uudistettu koulutusjärjes-
telmä toimii. Lisäksi on vahvat syyt epäillä, 
että opetuksen sisältö ja kurssimuotoinen 
opetus eivät tuota riittävän ammattitaitoista 
päällystöä. 

Sotilasuudistuksen alkumetreillä silloi-
nen puolustusministeri Anatoli Serdjukov 
ilmoitti, että periaatteessa kaikki, mikä voi-
daan ulkoistaa, ulkoistetaan. Tarkoituksena 
oli irrottaa mahdollisimman paljon varus-
miehiä sotilaskoulutukseen. Tällä hetkellä 
ulkoistaminen on toteutettu pääasiassa 
muonitushuollossa, mutta sitä tullaan laajen-
tamaan. 

Sotilasreformin sosiaaliset kysymykset 
tarkoittavat ensisijaisesti asunto-ongelman 
ratkaisua sekä sotilaiden palkkoja ja eläkkei-
                                                 
155 Rautatiejoukot ovat asevoimien alaisuudessa 
kuulumatta kuitenkaan organisaatioon. 

tä. Edelleen yli 30 000 sotilasta on vailla 
asuntoa. Jonottamiseen perustuva asunnon-
saanti on kuitenkin lyhentynyt yhteen vuo-
teen. Asunto-ongelman ratkaisemiseksi on 
etsitty useita samanaikaisia ratkaisuja, ja ti-
lanne vaikuttaa monimutkaiselta. Asuntoky-
symyksen ratkaisua eivät helpota epäilyt 
tonttikauppojen ja rakentamisen väärinkäy-
töksistä. Näihin tekijöihin liittyy myös edel-
lisen puolustusministerin Anatoli Serdjuko-
vin yllättävä vapauttaminen tehtävistään. 
Sotilaiden palkkojen suhteen on toimittu 
sangen yksimielisesti. Palkkoja pyritään nos-
tamaan kilpailukykyiselle tasolle. Tämä on 
tärkeä toimenpide pelkästään jo rekrytoin-
nin kannalta. 

Asevoimien varustamiseksi nykyaikai-
sella kalustolla on kunnianhimoiset tavoit-
teet. Päämääränä on, että kalustosta vähin-
tään 70 prosenttia on ajanmukaisella tasolla 
vuoteen 2020 mennessä. Varustamiseen 
käytetään vuosittain satoja miljardeja ruplia. 
Nopeasti tarkasteltuna voi syntyä käsitys, et-
tä Venäjä yksinkertaisesti varustautuu, kun 
yleismaailmallinen trendi on mieluummin 
päinvastainen. Kysymys ei välttämättä ole 
yksipuolisesta aseistautumisesta, vaan siitä, 
että asevoimien varustamisen lähtökohdat 
ovat muita maita huonommat. Ei tosin voi-
da myöskään kieltää sitä, että kysymyksessä 
on Venäjän arvovallan kasvattaminen muun 
maailman silmissä. Venäläisessä ajattelussa 
voimalla on aina ollut tärkeän selkänojan 
asema.  

Varustamisohjelma on kohdannut 
useita vaikeuksia. Osa liittyy tuotantoinfra-
struktuuriin ja osa myös puolustusministeri-
ön ja tuotantolaitosten huonoon yhteistyö-
hön. Vailla merkitystä ei ole myöskään mit-
tavaksi arvioitu korruptio. Ratkaisevimpana 
tekijänä varustamisohjelman toteutumiselle 
voidaan pitää Venäjän taloudellista kehitys-
tä. Sen edetessä suotuisasti voi varustami-
nen edetä lähes ohjelman mukaisesti. Sen si-
jaan raaka-aineiden ja erityisesti öljyn hinnan 
voimakas lasku saattaa hidastaa tai jopa kes-
keyttää varustamisohjelman toteutuksen. 
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Venäjällä myönnetään, että sotilasre-
formissa on tehty useita virheitä. Toteutuk-
sen kitkatekijöitä ovat ensinnäkin heikosti 
toteutettu kansalaisten informointi, mikä on 
johtanut lukuisiin huhuihin ja vääriin tulkin-
toihin. Toisekseen varusteluteollisuuden ja 
puolustusministeriön välillä on ollut lukuisia 
erimielisyyksiä. Sotilasreformi on kuitenkin 
edennyt myös myönteisesti. Näitä saavutuk-
siksi luettavia asioita olivat varusmiespalveluk-
sen muuttuminen inhimillisemmäksi ja tarkoi-
tuksenmukaisemmaksi. Joukkojen taistelu-
koulutuksen tason katsotaan parantuneen ja 

taktisten, operatiivisten ja strategisten harjoi-
tusten lukumäärän kasvaneen moninkertaisesti.  

Sotilasreformia ole tarkoitus perinpoh-
jaisesti tarkistaa eikä vapaaehtoisesti kes-
keyttää. Lukuisista kitkatekijöistä huolimatta 
on merkillepantavaa, että uudistuksella on 
presidentti Vladimir Putinin vankka tuki. 
Hänen tukensa ei ole muodollista, vaan pre-
sidentti puuttuu toistuvasti sangen yksityis-
kohtaisesti asevoimien kehittämiseen ja oh-
jaa sitä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The largest military reform since the Second World War began in Russia in 2008. The military 
reform, or the new face of the Armed Forces, stretches to the 2020s. Several significant objec-
tives have been set for the reform. These concern among other things the command and con-
trol system, personnel and organisational structures, training and equipment, as well as social issues.  

A significant change is giving up the mass army of the Soviet era. In Russia's current 
threat scenario, a large scale war is no longer considered likely, albeit at least possible in theory. 
Mobile and well-equipped and well-trained troops correspond better to the threats of today. 
The size of the Armed Forces' personnel was decreased and its structure was changed to better 
correspond with current tasks. The training system has also undergone considerable change. 
The traditional training system has been replaced with course-based instruction. The decrease 
in the amount of professional instructors is considered a loss. Hundreds of billions of roubles 
will be used annually for equipment. An objective is that at least 70% of the Armed Forces' ma-
teriel will be at an appropriate level in 2020. 

The Russian military reform has the firm backing of President Vladimir Putin. Under his 
lead, the military reform has a good chance of succeeding. The economic recession is the great-
est risk factor that could slow down and stop the reform. 
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