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TIIVISTELMÄ 

Yhteiskuntamme sekä turvallisuusympäristömme ovat muuttuneet paljon 2000-luvun aikana. 

Terrorismin vastainen sota muutti käsityksiä valtioiden välisistä konflikteista ja häivytti vas-

tustajan sodan sumuun. Teknologinen kehitys on tukenut yhteiskuntien kehitystä, mutta lisän-

nyt myös niiden kompleksisuutta. Myös sodankäynnin ja turvallisuusympäristön kompleksi-

suus on kasvanut. Hybridiuhkien käsitteistö on noussut keskeiseksi käsitteeksi turvallisuus-

keskusteluun. Käsitteen määrittelemättömyys kuitenkin vaikeuttaa hybridiuhkiin suhtautumis-

ta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kompleksisten hybridiuhkien torjuntaa 

tulisi johtaa.  

 

Ensimmäiseksi tutkimuksessa selvitetään mitä hybridiuhkien käsitteistöllä tarkoitetaan. Tar-

kastelu toteutetaan hybridisodankäynnin käsitteen kautta. Tämän jälkeen tarkastelu suunna-

taan kompleksisuusteoreettiseen ajatteluun ja etenkin sen johtamisteorioihin. Tutkimuksella 

pyritään luomaan ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta. Tarkoi-

tuksena on kartoittaa tutkittavana olevaa ilmiötä ja tuoda siitä esiin johtamisessa vaikuttavia 

ilmiöitä. Tutkimusasetelma on käsitteellinen. 

 

Hybridikäsitteistön tarkastelu osoitti käsitteistön monipuolisuuden. Hybridiuhat määritellään 

yläkäsitteeksi, jonka alle kuuluu hybridisodankäynti, sekä hybridivaikuttaminen. Yksityiskoh-

taista hybridiuhkien määrittelyä ei kuitenkaan kyetä tekemään, sillä vaikutuskeinoja on mah-

dollista suunnata kaikkiin yhteiskunnassa havaittaviin heikkouksiin. Keinot riippuvat niitä 

käyttävästä valtiosta, sekä kohdevaltiosta. Kokonaisvaltainen turvallisuusajattelu on keskeistä 

hybridiuhkien tarkastelussa. Hybridiuhat tulee mieltää strategisena näkökulmana.  

 

Hybridiuhkia voidaan tarkastella kompleksisena ilmiönä. Kompleksisuusjohtamisen teorioilla 

voidaan tukea ja luoda ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamiseen. 

Myös pirullisten ongelmien käsite tukee ymmärryksen luomisessa. Kompleksisten hybridiuh-

kien ymmärrys vaatii luopumaan mekanistisesta maailmankuvasta ja perinteisistä ajatteluta-

voista. Kompleksisten hybridiuhkien tulkinta ja käsittely on etenkin strategisen johtamisen 

tehtävä. Sen on myös varmistettava, että rationaalisuus, ennustettavuus ja luottamus omaan 

tekemiseen säilyy organisaation alemmilla tasoilla. Keskeistä kompleksisten hybridiuhkien 

torjunnassa on sopeutumiskyvyn kasvattaminen ennustamattoman ja yllätyksellisen tulevai-

suuden varalle. Yksikään yksilö ei kuitenkaan kykene siihen yksin. Uusi tieto, innovaatio ja 

oppimiskyky luodaan erilaisten verkostojen välisessä vuorovaikutuksessa. Tässä voidaan 

hyödyntää adaptiivista tilaa ja mahdollistavaa johtajuutta. Kompleksisten hybridiuhkien tor-

junnan johtaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, joka ulottuu organisaatioiden ja hallinnon-

alojen rajojen yli. Strategisen johtamisen tason on varmistettava, että yhteistyö ja vuorovaiku-

tus tukee kompleksisten hybridiuhkien torjunnan kokonaisuutta.   
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KOMPLEKSISTEN HYBRIDIUHKIEN TORJUNNAN JOHTAMINEN 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Yhteiskuntamme ja ympäristömme ovat jatkuvassa muutoksessa. Teknologinen kehitys on 

ollut viime vuosikymmenten näkyvin muutostekijä. Kehitys on luonut ympäristöstämme in-

formaatioverkostojen valtaaman kudelman, jossa ihmiset ja asiat ovat kietoutuneet toisiinsa 

yhä moninaisemmilla tavoilla. Teknologinen kehitys on vaikuttanut kaikkiin elämämme osa-

alueisiin. Selkeimmin tämä näkyy päivittäisessä elämässämme koko yhteiskunnan rakentues-

sa yhä tiukemmin nopeiden ja toisiinsa kytkeytyneiden teknologioiden ja informaatiovirtojen 

varaan. Inhimillinen toiminta on siirtymässä yhä suuremmassa määrin tietoverkkoihin1. 

 

Teknologian kehitys on koskettanut merkittävästi myös turvallisuusympäristöämme. Se on 

aiheuttanut meille uusia ja yhä vaikeammin tunnistettavia uhkia. Käsityksemme perinteisistä 

turvallisuusuhista ovat muuttuneet. Teknologian kehittyminen korostaa informaatioympäris-

tön ja kyber-fyysisen toimintaympäristön merkitystä sodankäynnissä, sillä: "Sinne mihin ih-

minen ulottuu, käydään sotia2. Tämä asettaa paljon vaatimuksia turvallisuutta tuottaville or-

ganisaatioille ja niissä työskenteleville ihmisille. 

 

Länsimaisia demokratioita vastaan kohdistunut terrorismi on noussut keskeisesti 2000-luvun 

uhkakuviin. Vaikka terrorismia ilmiönä sekä siinä käytettäviä keinoja voidaan pitää yhtä van-

hoina kuin itse sotaa, on se teknologiaa hyödyntämällä kyennyt luomaan aivan uudenlaisia 

turvallisuushaasteita3. Arabikevään myötä käynnistyneet levottomuudet Lähi-idässä sekä Af-

rikan epävakaa tilanne ovat sittemmin aiheuttaneet laajojen kansanosien pakenemisen perin-

teisiltä elinalueiltaan. Usein ihmisten suunta on ollut kohti vakaata ja turvallista Eurooppaa. 

Pakolaisvirtojen mukana on kulkeutunut myös ISIS-organisaation kaltaisista taustoista tulevia 

radikalisoituneita terroristeja, joiden pyrkimyksenä voi olla terroristisen toiminnan jatkaminen 

myös Euroopassa. Erittäin vaikeasti estettävät terrori-iskut järkyttävät turvallisuuskäsityk-

                                                 
1 Rautiainen, Janne: Yhteiskunta 2030+ Suomen kriisinkestävyys, teoksessa Tuleva Sota - Tulevaisuuden sodan 

tulevaisuus, Jari Rantapelkonen (toim.), Otavan kirjapaino Oy, Keuruu, 2018, s. 21. 
2 Rantapelkonen, Jari: Esipuhe - Matkalla tulevaisuuteen, teoksessa Tuleva Sota - Tulevaisuuden sodan tulevai-

suus, Jari Rantapelkonen (toim.), Otavan kirjapaino Oy, Keuruu, 2018, s. 7. 
3 McChrystal, Stanley: Tantum Collins, David Silverman ja Chris Fussel, Team of Teams, New rules of engage-

ment for a complex world, Penguin Publishing group, New York, 2015, s. 19. 
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siämme läntisissä hyvinvointiyhteiskunnissa ja aiheuttavat yhä uusia muutoksia turvallisuus-

ympäristöömme.  

 

Konkreettisimman muutoksen kylmän sodan jälkeiseen turvallisuusympäristöön aiheutti Ve-

näjä. Sen suurvaltastrategiset pyrkimykset näyttäytyivät aktiivisena toimintana muun muassa 

Georgiassa vuonna 2008 ja Ukrainassa vuonna 2014. Etenkin Ukrainan konflikti järkytti suu-

resti Euroopassa vallinneita liberalistisia turvallisuuspoliittisia käsityksiä. Venäjän toiminta 

osoitti, että perinteinen suvereenin valtion rajojen loukkaaminen ja alueiden valtaaminen ase-

voimien avulla on edelleen validi turvallisuusuhka. Ukrainan konfliktissa esiintyneet "pienet 

vihreät miehet" sekä vaikuttamisen keinovalikoiman laajentuminen osoittivat edelleen uusia 

uhkia turvallisuusajatteluumme. 

 

Uusina termeinä turvallisuuskeskusteluun ovat nousseet terrorismi, kyberuhat ja erilaiset hyb-

ridikäsitteet, kuten hybridisodankäynti ja hybridivaikuttaminen. Kansallinen riskiarvio 2018 

kuvaa turvallisuusympäristön muutoksen myötä syntynyttä ilmiötä hybriditoiminnaksi4. Eten-

kin hybridiin liittyvä termistö mielletään usein kuitenkin vaikeaselkoisena ja vähintäänkin 

monimutkaisena. Tätä korostaa esimerkiksi se, ettei hybridiuhkien tarkkaa määrittelyä ole 

kyetty tekemään5. Hybridi-termin vahvistuminen turvallisuuskeskustelussamme kuvaa kui-

tenkin keskeisesti turvallisuusympäristömme muutosta, jossa erilaisten vaikuttamiskeinojen 

sekä uhan aiheuttajan määrittely osoittautuu haastavaksi. Tämä korostaa kasvavaa epätietoi-

suuden ja epävarmuuden määrää ympärillämme. 

  

Turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet esimerkiksi Euroopan 

unioniin ja sen jäsenvaltioihin. Tämä on aiheuttanut selkeitä muutoksia turvallisuusviran-

omaisten toiminnassa. Muutokset näkyvät muun muassa turvallisuusviranomaisten tehtävien 

kehityksessä (lainsäädäntö), sekä erilaisten uhkatilanteiden mukaisten suorituskykyjen (henki-

löstö, kalusto ja käyttöperiaatteet) rakentamisessa. Myös viranomaisten yhteistyötä on kehitet-

ty vastaamaan paremmin turvallisuusympäristön muutoksiin. Tämä on tärkeää, sillä uusimuo-

toiset uhkamallit koskevat yhä useimmin useita eri toimijoita samanaikaisesti ja vaativat te-

hokasta ja tiivistä yhteistoimintaa viranomaisten välillä. Uusien uhkamallien myötä on myös 

uhkien tunnistaminen muodostunut yhä tärkeämmäksi laadukkaan tilannekuvan ja -

ymmärryksen saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä herää kysymys, miten tunnistamme hybri-

                                                 
4 Sisäministeriö: Kansallinen riskiarvio 2018, Sisäministeriön julkaisuja 2019:5, Sisäministeriö, Helsinki 2019, 

s. 14.  
5 Euroopan komissio: Tiedoksianto EU:n turvallisuusunionistrategiasta, Bryssel 24.7.2020, COM (2020) 605 

final, s. 1.  
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diuhkia tai luomme tilannekuvaa ympäristöstä, jossa vaikuttavia ilmiöitä on vaikea käsitteel-

listää?  

 

Edeltävään kysymykseen vastaaminen ei ole helppoa. Tämän ongelman voi nähdä vaikutta-

neen myös tämän tutkimuksen syntymisen taustalla. Turvallisuusympäristömme on muovau-

tunut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hahmo-

tettavaksi kokonaisuudeksi. Euroopan unionin turvallisuusstrategiassa todetaan, että: ”Tämän 

päivän hybridiuhat ovat ennennäkemättömän laajoja ja moninaisia6.”  Ympäristön, eri toimi-

joiden ja vaikuttamiskeinojen yhteenkietoutuneisuus sekä holistisuus aiheuttaa yhä enemmän 

vaatimuksia havainto- ja tunnistamiskyvyllemme. Turvallisuuden toimintaympäristöstä on 

tullut kompleksinen ja erittäin vaikeasti ennustettava. Sodan, sotatoimen tai edes yleisesti vas-

tustajan tunnistaminen ja määrittely on tullut yhä vaikeammaksi, samoin kuin kokonaisuuden 

hallinta7. Millaisia haasteita tämä aiheuttaa valtioille ja turvallisuustoimijoille? Miten meidän 

tulisi tätä ympäristöämme koettaa hahmottaa? Aki-Mauri Huhtinen totesi osuvasti jo vuonna 

2002:”Yleisesti myönnetään, että maailma on muuttumassa lineaarisesta ajattelusta epäline-

aarisuuteen, varmuudesta epävarmuuteen, selkeistä johtosuhteista itseohjautuvuuteen ja en-

nustettavuudesta ennustamattomuuteen. Vaikeampaa on kuitenkin nähdä, mitä muutos ja uu-

det käsitteet pitävät sisällään.”8 Tämä lähes kaksikymmentä vuotta vanha toteamus on yhä 

konkreettisempi hybridikäsitteistön riivaamassa turvallisuusympäristössämme. Puolustusvoi-

mien komentajan mukaan: "Asioiden johtaminen muuttuvassa maailmassa, jossa hybridivai-

kuttaminen ja operaatiotempo nopeutuvat, edellyttää tehtävätaktiikkaa"9. Miten tehtävätak-

tiikka liittyy hybridivaikuttamisen torjunnan johtamiseen? Miten hybridiuhkien torjuntaa tuli-

si ylipäätään johtaa? Nämä kysymykset toimivat lähtölaukauksina tälle tutkimukselle.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja näkökulma 
 

Tutkimuksessa keskitytään turvallisuusviranomaisten uhkaympäristön muutokseen ja sen vai-

kutuksiin turvallisuusviranomaistoiminnan johtamiselle. Uhkaympäristön muutoksen kuvaa-

miseen valitaan keskeisesti käyttöön nousseet hybridiuhkien käsitteet. Turvallisuustarkastelun 

keskiössä on siis perinteistä turvallisuuden häiriötä monimuotoisempi ja vaikeammin tunnis-

tettavissa oleva ilmiö. "Turvallisuus on kompleksinen, ristiriitainen ja toisinaan myös para-

                                                 
6 Sama s. 16. 
7 Rautiainen, Janne: Jari Rantapelkonen (toim.) (2018), s. 25, 40-41. 
8 Huhtinen, Aki-Mauri: Esipuhe, Sotilasjohtamisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusteet ja menetelmät, Aki-

Mauri Huhtinen (toim.), MPKK, Johtamisen laitos, Hakapaino Oy, Helsinki, 2002, s. 11.  
9 Kivinen Timo: puolustusvoimain komentajan haastattelu, Valtonen, Vesa & Pohja, Heikki, Kylkirauta 3/2019, 

Painotalo Plus Digital Oy, Lahti, 2019, s. 11. 
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doksaalinen ilmiö10." Hybridisodankäynti sekä muut turvallisuuden hybridikäsitteet tuntuvat 

myös hyvin kompleksisilta, etenkin koska niiden tarkka määrittely tuntuu vaikealta. Niiden 

tulkintaa voidaan myös pitää ristiriitaisena ja jopa paradoksaalisena. 

 

Turvallisuusympäristön kuvauksissa toistuu usein sen kompleksisuus. Tästä syystä tämän 

tutkimuksen tarkastelussa nojaudutaan kompleksisuusajatteluun. Kompleksisuusteoreettiset 

lähtökohdat ohjaavat siten tutkimuksessa käsityksiä ympäristöstämme ja yhteiskunnastamme, 

sekä organisaatioista ja niiden johtamisesta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole tarkastella yksittäisen mikrotason (hybridi-) turvallisuustilan-

teen johtamista. Siksi lähtökohtaisesti mielenkiintoa ei osoiteta siihen, miten vaikkapa laitto-

masti rajan yli maahan saapuvan terroristisolun suunnittelema terrorismirikos ennalta estetään 

tai torjutaan. Tämän tutkimuksen näkökulma on laajempi ja edellä mainitun esimerkin kaltais-

ten (taktisen tason) tilanteiden ymmärrys jätetään pääasiassa lukijan esitietämyksen varaan.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella mitä tarpeita tai ilmiöitä muuttuneesta turvalli-

suuden uhkaympäristöstä nousee turvallisuustoimijoiden kompleksiseen ympäristöön. Lähtö-

kohta tarkastelulle on näkemys siitä, että hybridikäsitteistö on noussut vaikuttavaksi ilmiöksi 

turvallisuuden toimintaympäristöä käsittelevään diskurssiin. Siksi tavoitteena on ensin selven-

tää mitä hybridikäsitteistö turvallisuuden kontekstissa tarkoittaa. Tarkastelun näkökulma on 

turvallisuusympäristön kokonaisuuden johtamisessa ja hallinnassa.  

 

Alla olevaa sotilasjohtamisen moniulotteisuutta esittävää kuvaa voidaan käyttää tämän tutki-

muksen asemoimisessa johtamisen ja sotatieteiden kenttään. Kuva esittää perinteiset toimin-

taympäristöt sodasta rauhaan. Myös kokonaismaanpuolustuksen toimintaympäristö on esillä 

edellisten lisäksi. Tässä yhteydessä hybridikäsitteen myötä syntynyttä toimintaympäristön 

kuvausta voidaan pitää uutena kompleksisessa toimintaympäristössä esiintyvänä ilmiönä. 

Hybridiuhkien laajuuden vuoksi sen voi olettaa vaikuttavan kaikissa kuvassa esitetyissä soti-

lasjohtamisen toimintaympäristöissä.  

 

                                                 
10 Branders, Minna: Kokonainen turvallisuus? -Kokonaisturvallisuuden poliittinen kelpoisuus 

ja hallinnollinen toteutettavuus, Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Tampere 2016, s.16. 
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Kuva 1: Sotilasjohtamisen moniuloitteisuus11  

 

Alla oleva tutkimuksen viitekehys kuvaa tutkimuksessa tarkasteltavan ilmiön asemoitumista. 

Viitekehyksen mukaisesti hybridiuhkien torjunnan johtaminen saa vaikutteensa sekä 

hybriditurvallisuuden ympäristöstä, että johtamisen ympäristöstä. Ilmiön taustalla nähdään 

vaikuttavan kompleksisuus, jonka vaikutukset heijastuvat tutkimuksen synteesissä sekä 

hybridiuhkien ympäristöön, johtamiseen, että lopulta myös kompleksisten hybridiuhkien 

torjunnan johtamiseen. Viitekehyksen tarkoituksena on kuvata tutkimuksen näkökulma 

tutkittavaan ilmiöön, sekä osoittaa tutkimuksessa käytettäviä rajauksia ja reunaehtoja12. 

 

                                                 
11 Huhtinen, Aki-Mauri: Sotilasjohtamisen tiedon kohteet, Aki-Mauri Huhtinen (toim.), MPKK, Johtamisen 

laitos, Julkaisusarja 2, Artikkelikokoelmat n:16, Edita Prima, Helsinki, 2006, s. 213. 
12 Nissinen, Vesa: Johtamisen tutkimuksen menetelmistä, teoksessa Sotilasjohtamisen tutkimuksen tieteenfiloso-

fiset perusteet ja menetelmät, Aki-Mauri Huhtinen (toim.), MPKK / Johtamisen laitos, Hakapaino Oy, Helsinki, 

2002, s. 68. 
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Kuva 2: Tutkimuksen viitekehys 

 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset  

 

Tutkimuksen pääkysymys ja siitä johdetut alakysymykset ovat: 

 

– Miten kompleksisten hybridiuhkien torjuntaa tulisi johtaa? 

 – Mitä on hybridisodankäynti ja hybridiuhat? 

– Miten johtamisen kompleksisuusteoriat sopivat hybridiuhkien torjunnan joh- 

tamiseen? 

  

Päätutkimusongelma pyritään ratkaisemaan alakysymyksien kautta. Tutkimusongelmien kä-

sittely aloitetaan tarkastelemalla uhkaympäristöömme vaikuttavia ilmiöitä ja tekijöitä hybri-

diuhkien näkökulmasta. Käsitteistöä puretaan hybridisodankäynnin käsitteen kautta. Ensim-

mäisen alakysymyksen avulla on tarkoitus luoda käsitteellinen kuvaus hybridiuhkien turvalli-

suusympäristöstä. Tavoitteena on selvittää mitä hybridillä tarkoitetaan turvallisuusympäristös-

sämme ja miten siihen tulisi suhtautua. Toisen alakysymyksen avulla tarkastellaan ympäristöä 

ja yhteiskuntaa, sekä organisaatioita ja johtamista kompleksisuusteorioitten avulla. Tarkoituk-
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sena on selvittää miten kompleksisuus vaikuttaa näkökulmiimme toimintaympäristöstämme 

sekä ajatuksiimme johtamisesta. Tutkimuksen lopputuloksena on tarkoitus selvittää miten 

hybridiuhkien torjuntaa tulisi johtaa, ja miten kompleksisuusteoreettiset näkökulmat voivat 

tukea ymmärrystämme tässä haasteessa. 

 

1.3 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä alaluvussa avataan tutkimuksen ontologisia, epistemologisia ja metodologisia lähtökoh-

tia. Ontologia selvittää todellisuuden luonnetta ja on kiinnostunut siitä mikä on todellista. 

Epistemologia tarkastelee tietämisen luonnetta ja alkuperää, sekä sitä miten tieto muodoste-

taan. Se selventää myös tutkijan ja tutkittavan ilmiön suhdetta.13  

 

Tutkimuksen tavoitteeksi oli aikaisemmin mainittu tarkastella mitä asioita ja ilmiöitä turvalli-

suuden uhkaympäristöstä nousee merkityksellisiksi turvallisuusviranomaisten toiminnan joh-

tamiselle. Pyrkimyksenä on siis lisätä ymmärrystä tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. Tämä 

ohjaa tutkimusta kohti Aristoteelista tieteenfilosofiaa ja laadullisen tutkimuksen perinteitä. 

Laadullisen tutkimuksen perusta on todellisen ja monimuotoisen sosiaalisen elämän koko-

naisvaltaisessa kuvaamisessa. Tutkittava ilmiö nähdään holistisena kokonaisuutena, jota ei voi 

mielivaltaisesti pilkkoa osiin. Ilmiössä esiintyvät tapahtumat muovaavat toisiaan monen suun-

taisissa suhteissa. Ymmärtävän tutkimusperinteen tavoite on etsiä ilmiössä esiintyviä merki-

tyksellisiä havaintoja (käsityksiä) ja kuvailla niitä. Kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii ilmi-

ön kokonaisvaltaista tarkastelua kulttuurin tai systeemin sisällä. Tämä sitoo tutkijan saumat-

tomasti osaksi tutkittavaa kohdetta ja tutkimusmenetelmää. Laadullinen tutkimus ei siksi 

mahdollista täydellistä objektiivisuuden saavuttamista.14  

 

Tutkimuksen tekijä on kohdannut työelämässä hybridiuhkien johtamiseen liittyvän problema-

tiikan. Tämä voi asettaa haasteita ja vaatimuksia tutkimuksen objektisuudelle. Työelämässä 

havaitut kokemukset ovat kuitenkin pääasiassa liittyneet ilmiön epäselvyyteen sekä määritte-

lemättömyyteen ja näiden vaikutukseen viranomaistoiminnan johtamiselle. Siten merkittäviä 

objektiivisia ennakkotulkintoja ei ole päässyt syntymään. Pikemminkin tilanne on sysännyt 

tutkijan hermeneuttiselle epätietoisuuden kehälle, jonka johdosta aiheen tutkimiseen on he-

rännyt tarve ja mielenkiinto. ”Hermeneutiikan tärkein metodi on siis tarkastella kohdetta vuo-

roin kokonaisuutena, vuoroin detaljeina. Tästä vuorottelusta käytetään nimitystä hermeneut-

                                                 
13 Hirsjärvi Sirkka, Pirkko Remes & Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Porvoo, 

2016, s. 130. 
14 Sama s. 161, Nissinen (2002) s. 106, Siren Torsti: Tutkimusetiikka ja tieteenfilosofia, luento materiaali YEK 

60:lle, MPKK:lla Helsingissä, 4.9.2019.  



8 

 

tinen kehä. Hermeneuttisen tutkimuksen onnistumisen yksi keskeinen kriteeri on tutkijan kyky 

tiedostaa omat arvostuksensa ja myös traditio, tutkimusperinne, eli miten aikaisemmat tutkijat 

ovat kohdetta tulkinneet. Tutkimus on tutkijan ja kohteen ”vuoropuhelua”, jossa tutkija tulkit-

see kohteen sanoman omalle kielelleen. Jokaisella tutkijalla on työn alkaessa kohteesta jon-

kinlainen alustava mielikuva, esiymmärrys, jota hän sitten pyrkii syventämään.”15 Yllä kuvat-

tu hermeneuttinen kehä sopii hyvin kuvaukseksi tämän tutkimuksen tekemisen prosessista.  

 

Tutkimuskohteena on uudenlaisista turvallisuusuhista nousevat ilmiöt johtamiselle. Tutki-

muksen ontologisten näkökulmien kannalta turvallisuus, sitä uhkaavat tekijät sekä viran-

omaisten turvallisuustoiminnan johtaminen näyttäytyvät subjektiivisina käsitteinä. Tällä tar-

koitetaan sitä, että sekä turvallisuusuhkiin, että ihmisten ja organisaatioiden johtamiseen liit-

tyvät ilmiöt nähdään syntyvän yksilöiden ja yhteisöjen subjektiivisten tulkintojen kautta. Si-

ren ja Pekkala (2017) kuvaavat subjektiivista totuuskäsitystä sosiaaliseksi ontologiaksi, jonka 

mukaan ihmiset konstruoivat sosiaalisia ilmiöitä kokonaisuuksiksi. Eri ihmisillä saattaa kui-

tenkin olla yhtä aikaa useita erilaisia käsityksiä todellisuuksista.16 Tässä tutkimuksessa sosiaa-

linen ontologia nähdään vaikuttavan turvallisuusuhkien muodostumisessa. Hybridiuhkiin liit-

tyvät käsitteet toimivat tästä hyvänä esimerkkinä, sillä ne voivat tarkoittaa erilaisia asioita eri 

henkilöille. Sosiaalisen ontologian nähdään vaikuttavan myös lainsäädäntöön, josta tulkinnat 

jalkautuvat edelleen viranomaisten tehtäviin ja toimintamalleihin. Jokainen viranomainen 

joutuu myös tulkitsemaan lainsäädäntöä ja mukauttamaan toimintansa oman ja / tai muiden 

tulkintojen mukaisesti. Tämä näkyy selkeästi viranomaisten toimiessa yhdessä monimutkai-

sissa ja vaikeasti tulkittavissa, useita viranomaisia koskevissa, moniviranomaistilanteissa. 

Nykyinen kompleksiseksi kuvattu turvallisuusympäristö ja etenkin siinä lisää epäselvyyttä 

aiheuttavat hybridiuhkien käsitteet nähdään vaikeuttavan tätä tulkintaa.  

 

Epistemologian osalta tutkimus sitoutuu relativistiseen näkemykseen, jonka mukaan sosiaali-

set ilmiöt (tiedot) muodostuvat erilaisista ihmisten muodostamista subjektiivisista käsityksis-

tä. Relativismin mukaan tieto on myös tilannekohtaista ja siten altis tulkinnoille ja muutoksel-

le. Tiedon rakentumiseen kytkeytyy myös näkemys sosiaalisesta konstruktionismista, jossa 

yksilön tietokäsitykseen vaikuttaa vahvasti myös yhteisölliset tekijät.17 Valinnat sopivat tä-

                                                 
15 Huhtinen, Aki-Mauri: Sotilasjohtamisen tutkimus, teoksessa Sotilasjohtamisen tutkimuksen tieteenfilosofiset 

perusteet ja menetelmät, Aki-Mauri Huhtinen (toim.), MPKK, Johtamisen laitos, Hakapaino Oy, Helsinki, 2002, 

s. 36-37. 
16 Sirén Torsti & Pekkarinen Otto: Tieteenfilosofis-metodologisia perusteita pro gradu tutkielman laadintaan, 

MPKK, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Helsinki, 2017, s. 3. 
17 Sama s. 4, Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka Anna:.KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampere, 2006, [https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_6.html], 

luettu 15.10. 2019. 
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män tutkimuksen tarpeisiin sillä sekä käsityksemme ympäristöstämme ja siinä vaikuttavista 

turvallisuusuhkista (kuten hybridiuhat), että vaatimuksemme viranomaisten toiminnasta ja 

toiminnan johtamisesta turvallisuutta tuottavana instituutiona rakentuvat demokraattisessa 

yhteiskunnassamme yksilön ja yhteisön tulkintojen rakentamina. Puustisen ja Jalosen mukaan 

konstruktionistinen sekä hermeneuttinen tieteenfilosofia sopii hyvin kompleksisuuden sovel-

tamiseen yhteiskunta- ja ihmistieteissä18. 

 

Tutkimusasetelma on käsitteellinen. Tutkimuksen analyysinä käytetään teorialähtöistä analyy-

siä. Tutkittava ilmiö muodostuu hybridiuhkien ja kompleksisuuden ja sen johtamisen kautta. 

Ilmiö pyritään purkamaan osiin ja osoittamaan osien välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutuksia 

johtamisen näkökulmasta19. Tutkimuksella voi olla useita erilaisia tarkoituksia tai niitä voi 

olla yhdessä tutkimuksessa yhdistettynä useampikin. Kartoittava tutkimus pyrkii selvittämään 

vähän tunnettuja ilmiötä ja sekä kehittää niihin hypoteeseja.20 Tässä tutkimuksessa pyritään 

kartoittamaan kompleksisessa turvallisuusympäristössämme esiintyviä moderneja turvalli-

suusuhkia, selvittämällä mitä hydridisodankäynti ja muut hybridikäsitteistön turvallisuusuhat 

ovat. Tämän lisäksi tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan kompleksisuusteorioiden avulla 

millaisia vaikutuksia hybridiuhat tuovat turvallisuustoiminnan johtamiseen. Johtamisen osalta 

tutkimuksen tarkoituksena on myös pyrkiä selittämään ilmiötä. Selittävässä tutkimuksessa 

etsitään syy-seuraussuhteita. Tässä tutkimuksessa siis sitä, miten kompleksisten hybridiuhkien 

torjuntaa tulisi johtaa.21  

 

Tutkimuksen systemaattista kirjallisuuskatsausta tuetaan bibliometrisellä sitaatioanalyysillä. 

Analyysin data haettiin Clarivate Analytic:n ylläpitämästä Web of Science tietokannasta. Täl-

lä menetelmällä pyritään varmistamaan tutkimuksen aineiston laadukkuus. Sitaatioanalyysin 

käyttöön liittyvää pohdintaa ja kritiikkiä tarkastellaan analyysin tulosten yhteydessä jäljempä-

nä. 

 

Hermeneuttinen tutkimusote kuljettaa tutkimusta tutkijan esiymmärryksen kautta tarkastelta-

vana olevaan ilmiöön ja pyrkii lopulta laajentamaan ymmärrystä kokonaisuudesta. Tarkastelu 

aloitetaan purkamalla hybridiuhkien käsitteistöä yksityiskohtiin ja selvittämällä mitä niillä 

                                                 
18 Puustinen Alisa & Harri Jalonen: Kompleksisuusajattelu - Ymmärtämistä edistävä uusi lähestymistapa vai 

vanhaa viiniä uudessa pullossa? Teoksessa, Pirkko Vartiainen & Harri Raisio (toim.), Johtaminen kompleksises-

sa maailmassa - Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, Gaudeamus Oy, Print Best, Viljandi, 2020. s. 16, 

19. 
19 Nissinen (2002), s. 69. 
20 Hirsjärvi et al. (2016), s. 138. 
21 Sama, s.138, sekä Nissinen (2002), s. 58.  
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tarkoitetaan turvallisuuskeskustelussa. Ymmärrys rakennetaan hybridisodankäynnin käsitteen 

kautta. Tämä käsittely on kuvattu tutkimuksen luvussa 2.  

 

Hybridiuhkien käsitteistö osoittautuu ilmiönä laajaksi ja monipuoliseksi. Se tarjoaa useita 

erilaisia näkökulmia hybridiuhkien lähestymiseen. Hybridiuhkien ja turvallisuusympäristön 

tarkastelu nostaa selkeästi esiin myös ympäristöstä heijastuvan kompleksisuuden. Kompleksi-

suus nähdään vaikuttavan yhä vahvemmin turvallisuusympäristöämme kuvaavana käsitteenä. 

Useimmiten kompleksisuudella kuitenkin tarkoitetaan ympäristöstä nousevia negatiiviseksi 

koettuja tekijöitä. Tässä tutkimuksessa kompleksisuutta tarkastellaan laajemmista ja arvova-

paista näkökulmista, joiden kautta sitä voidaan pyrkiä ymmärtämään paremmin johtamisen 

näkökulmasta. Kompleksisuuden käsittely on tässä tutkimuksessa luvussa 3. 

 

Tutkimuksen synteesi yhdistää havainnot hybridiuhkista sekä kompleksisuudessa johtamises-

ta luvussa 4. Tarkastelu osoittaa molempien käsitteiden kietoutumisen ja yhdistymisen koko-

naisuutena kompleksiseksi ilmiöksi. Tämä mahdollistaa rakentamaan kuvan kompleksisten 

hybridiuhkien torjunnan johtamisesta ja siinä vaikuttavista tekijöistä. Synteesissä tutkimuksen 

eteneminen hermeneuttisella spiraalilla kiertyy kohti keskustaa ja pyrkii luomaan syvempää 

ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta. Lopuksi tutkimusprosessi 

saatetaan päätökseen luvussa 5. 

     

1.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Tom Hanén tutki väitöskirjassaan Yllätysten edessä - Kompleksisuusteoreettinen tulkinta yl-

lättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta (2017), yllättävien tilanteiden johtamisessa 

esiintyviä ilmiöitä kompleksisuusteoreetisesta näkökulmasta. Tutkimuksessaan Hanén tarkas-

teli yllättäviä ja monia toimijoita yhteen kokoavia turvallisuustilanteita ja koosti kattavan teo-

reettisen mallin kompleksisuusteorioiden vaikutuksista johtamisen alalla. Tutkimus osoittaa 

kompleksisuusteorioiden historiallisen kehittymisen johtamisen tutkimusalalta. Myös yllättä-

vien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta saadut havainnot ovat hyödyllisiä hybridiuhkien 

turvallisuustilanteiden johtamisessa.22 

 

Minna Brandersin väitöskirja, Kokonainen turvallisuus? -Kokonaisturvallisuuden poliittinen 

kelpoisuus ja hallinnollinen toteutettavuus (2016), käsittelee turvallisuuden käsitettä. Bran-

                                                 
22 Hanén Tom, Yllätysten edessä - Kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden 

johtamisesta, Maanpuolustuskorkeakoulu, Juvenes Print, Tampere 2017. 
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ders tarkastelee kokonaisturvallisuutta kompleksisena ilmiönä ja turvallisuuspoliittisena me-

gastrategiana. Näkökulmana väitöstutkimuksessa on kokonaisturvallisuuden merkitys muut-

tuneessa turvallisuusympäristössä. Tutkimus käsittelee muun muassa kansallista turvallisuus-

toimijoiden kenttää, turvallisuustoiminnan johtamista sekä moderneja turvallisuusuhkia, jotka 

osuvat usein eri toimijoiden välisen toimivallan väliin. Brandersin tutkimus antaa hyviä näkö-

kulmia turvallisuuden tutkimuksesta kompleksisen järjestelmän näkökulmasta ja tukee siten 

myös tämän tutkimuksen tarkastelua. 23  

 

Petri Huovinen tarkasteli vuonna 2011 valmistuneessa esiupseerikurssin tutkielmassaan hyb-

ridisodankäynnin käsitettä Yhdysvaltain armeijan näkökulmasta. Huovinen jatkoi hybridiso-

dankäynnin tutkimusta vuonna 2013 valmistuneessa yleisesiupseerikurssin diplomityössä, 

joka tarkasteli Hezbollahia ja Talebania hybriditoimijoina. Huovisen tutkimukset ajoittuvat 

aikaan ennen kuin Venäjän toiminta Ukrainassa vaikutti hybridikäsitteen muotoutumiseen 

nykyiseen suuntaansa. Huovisen ajatukset ohjaavat hyvin hybridikäsitteen alkuperäiseen mer-

kitykseen ja siihen, miten se on käsitteenä ilmentynyt yhdysvaltalaisessa sotateoreettisessa 

keskustelussa.24  

 

Samuli Murtonen tutki yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään Viranomaisyhteistyö laa-

jamittaisten ja moniulotteisten häiriötilanteiden hallinnassa (2019) viranomaisyhteistyön 

ilmenemistä hybridiuhkien kuvaamissa tilanteissa. Murtosen tavoite oli luoda konsepti viran-

omaisten käyttöön, jonka avulla yhteistoimintaa voitaisiin kehittää. Murtonen kuvailee tutki-

muksessaan hybridisodankäyntiä ja -vaikuttamista, käyttämällä skenaariona Venäjän vaiku-

tustoimia Suomea kohtaan. Murtosen tutkimuksen painopiste ei kuitenkaan ole hybridisodan-

käynnin tai -vaikuttamisen määrittelyssä ja hän toteaakin tämän työn tarpeen arvioidessaan 

tutkimuksensa kritiikkiä sekä alati kehittyvää hybridikäsitteistön kirjallisuutta.25   

 

Eero Årgrén tutki yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään, miten Merivoimien tulisi ke-

hittää organisaatiotaan tulevaisuuden kompleksisessa toimintaympäristössä. Ågren käytti tar-

kastelussaan kompleksisuusteoreettista näkökulmaa. Tutkimuksensa tuloksissa Ågren toteaa, 

ettei kompleksiseen toimintaympäristöön ole olemassa universaalia ja kaikissa tilanteissa toi-

                                                 
23 Branders: (2016). 
24 Huovinen,Petri: Hybrid warfare - just a twist of compound warfare? - views on warfare from the United States 

Armed Forces perspective, Maanpuolustuskorkeakoulu, esiupseerikurssin. tutkielma, 2011, sekä Huovinen, 

Petri: Hezbollah and Taliban – Hybrid Adversaries in Contemporary Conflicts? Views on an Adversary from the 

United States Armed Forces Perspective, Maanpuolustuskorkeakoulu, Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö, 

2013. 
25 Murtonen Samuli: Viranomaisyhteistyö laajamittaisten ja moniulotteisten häiriötilanteiden hallinnassa, 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö, 2019. 
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mivaa organisaatiomallia. Sen sijaan joustavuus, mukautumiskyky ja laaja osaaminen, sekä 

vuorovaikutus ympäristön kanssa osoittautuivat rakenteen kannalta keskeisiksi tekijöiksi. Or-

ganisaation sisällä vallitseva tilanneymmärrys, luottamus, sitoutuminen ja avoin vuorovaiku-

tus osoittautuivat edellytyksiksi ympäristön haasteisiin vastaamisessa. Sopivimmaksi organi-

saatiomuodoksi kompleksiseen toimintaympäristöön tutkimus nimeää verkostoa hyödyntävän 

hybridiorganisaation.26 Ågrénin tutkimus antaa mielenkiintoisen esimerkin kompleksisuusteo-

reettisesta lähestymisestä tulevaisuuden vaikeasti hahmotettavaan toimintaympäristöön. Se 

käsittelee kuitenkin painopisteisesti merivoimia, eikä siten ole suoraan sovellettavissa tämän 

tutkimuksen laajempaan näkökulmaan koko turvallisuusviranomaisten ja -toimijoiden järjes-

telmästä. 

                                                 
26 Ågrén Eero, Merivoimien organisoituminen kompleksisessa toimintaympäristössä, Maanpuolustuskorkeakou-

lu, Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö, 2019.  
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2.HYBRIDIUHKIEN MÄÄRITTELY 

  

”Raja perinteisen ja epätavanomaisen sodankäynnin välillä hämärtyy – tai paremminkin ne 

sekoittuvat uudella tavalla toisiinsa, sodankäynnin uusia elementtejä hyödyntäen. Juuri tästä 

nykysodankäynnissä, jota nyt myös hybridisodaksi kutsutaan, on kyse.”27 

 

Hybridi on noussut keskeiseksi käsitteeksi turvallisuuteen ja sodankäyntiin liittyvässä keskus-

telussa 2000-luvulla. Keskeinen vaikutin termin yleistymiseen oli Venäjän toteuttama Krimin 

niemimaan valtaus keväällä 201428. Ukrainan kriisin käynnistyminen toi hybridin vahvasti 

osaksi myös suomalaista puolustus- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Rajavartiolaitoksen 

päällikkö, kenraali Jaakko Kaukanen, totesi vuonna 2015 useissa eri medioissa, että rajavar-

tiolaitos on hybridiorganisaatio, jolla on hyvät valmiudet hybridiuhkien torjuntaan29. Koska 

hybriditermistöä ei ole tarkasti määritelty, kiinnostavaa on se mitä tällä oikeastaan tarkoite-

taan? Mitä hybridiuhat tai hybridiorganisaatio merkitsevät? Kuinka kykenemme toimimaan 

hybridiuhkia vastaan, jos emme tiedä tarkasti mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Keskeisim-

mäksi kysymyksesi nousee, mitä on nykysodankäynti, jota myös hybridisodaksi kutsutaan? 

 

Hybridi termi tulee latinankielisestä sanasta hybrida tai hibrida, joka tarkoitti alkujaan rooma-

laisen ja muuta alkuperää olevan henkilön lasta, tai orjan ja vapaan henkilön lasta. Termiä on 

käytetty laajasti biologiassa, mutta vuosituhannen vaihteessa se tuli myös osaksi puhekieltä.30 

Wikipediassa hybridi määritellään yhdistelmäksi, jolla on kuitenkin useita merkityksiä. Sillä 

voidaan kuvata kahden eri eläin- tai kasvilajin risteymää, organisaatiota ja esimerkiksi erilai-

sia käyttö- tai moottorivaihtoehtoja yhdisteleviä kulkuneuvoja aina polkupyörästä avaruusra-

kettiin.31 Kielitoimiston sanakirja määrittelee hybridi-termin biologian avulla rusakon ja met-

säjäniksen risteytymäksi sekä esimerkiksi hybridiautoksi32. Hybridi-käsite siis vaikuttaa yh-

distävän tai risteyttävän eri ominaisuuksia joksikin uudeksi kokonaisuudeksi. Tämän luvun 

tarkoituksena on määritellä mitä hybridi-termillä tarkoitetaan turvallisuuden ja turvallisuus-

uhkien kontekstissa. Keskeisimpänä turvallisuusuhkana käytetään sodan käsitettä. Tämän 

                                                 
27 Lindberg Jarmo, puolustusvoimien komentajan puhe 210. maanpuolustuskurssin avajaisissa Ritarihuoneella 

15.9.2014. Verkkolähde: https://www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi/puhe-20140915-lindberg, viitattu 2.1.2020 
28 Lalu Petteri & Puistola Juha: Hybridisodankäynnin käsitteestä, Puolustusvoimien tutkimuslaitos, tutkimuskat-

saus 01-2015, 6.2.2015. s.1, 
29 Esimerkiksi: Kylkirauta- lehti, 3/2015, Jaakko Kaukanen, Rajavartiolaitoksen päällikkö, haastattelu, Kirjapai-

no Uusimaa, Porvoo, 2015, s.6. Turvallisuuskomitea, [https://turvallisuuskomitea.fi/rajavartiolaitos-

hybridiorganisaatio/], luettu 21.3.2020. Verkkouutiset, Jaakko Kaukasen haastattelu: Rajavartiolaitoksen pääl-

likkökenraali: Me olemme hybridiorganisaatio,20.6.2015, [https://www.verkkouutiset.fi/rajavartiolaitoksen-

paallikkokenraali-me-olemme-hybridiorganisaatio-37713/], luettu 21.3.2020.  
30 Ruppel, Klaas: Kotimaisten kielten keskus, 

[https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta/hybridi], luettu 21.3.2020.  
31 Wikipedia, Hybridi [https://fi.wikipedia.org/wiki/Hybridi], luettu 21.3.2020. 
32 Kielitoimiston sanakirja, Hybridi, [https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/hybridi], luettu 21.3.2020. 
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avulla tarkoituksena on myös selventää käsityksiä siitä, mitä ovat hybridiuhat ja vastaavasti 

millaisia vaatimuksia hybridiksi nimetylle organisaatiolle niistä syntyy. 

  

Yksi keskeisin ja äärimmäisin ihmisen turvallisuustilannetta uhkaavista tekijöistä on sota. 

Tämä ohjaa aloittamaan hybridikäsitteistön tarkastelun hybridisodankäynnin avulla. Hybridi-

sota on määritelty kielitoimiston sanakirjassa; ”aseellisen sodankäynnin ja erilaisten aseetto-

mien vaikutuskeinojen yhdistelmäksi”33. Erilaisten aseellisten ja aseettomien vaikutuskeinojen 

yhdistäminen sodan päämäärien saavuttamiseksi ei kuitenkaan ole uusi ilmiö. Jo noin 2500-

vuotta sitten eläneen Sunzin mukaan sotataidon korkein osoitus on vihollisen voittaminen 

ilman taisteluita34. Muinaisessa kiinalaisessa strategia-ajattelussa korostuu tässä yhteydessä 

erityisesti harhaanjohtamisen käsite. Vihollinen pyrittiin siis voittamaan ilman taisteluita to-

teuttamalla strategiselle tasolle suunnattuja psykologisia, mielikuvia muokkaavia sekä diplo-

maattisia iskuja. Nämä operaatiot perustuivat harhaanjohtamiseen.35 Nojosen mukaan muinai-

sessa kiinalaisessa strategia-ajattelussa vaikuttanut Laozi on todennut vuonna 600 - 500 ennen 

ajanlaskun alkua, että: ”Sodankäynnissä epäsuorat toimet heijastavat kaikkia erikoisia toi-

menpiteitä, joilla on oma erityinen johdonmukaisuutensa. Suorat toimet heijastavat puoles-

taan kaikkia tavanomaisia toimenpiteitä, joilla on tavanomainen johdonmukaisuutensa. Epä-

suorat ja suorat toimet ovat sodankäynnin kaksi toimintamuotoa, sen ulottuvuutta. Sodan-

käynnissä yhdistellään epäsuoria ja suoria toimia ja voitto rakennetaan laukaisemalla epä-

suorat toimet.36”  

 

Epäsuorien vaikutuskeinojen ja harhauttavien strategioiden käyttö oli siis keskeisesti esillä jo 

muinaisessa itäisessä (kiinalaisessa) strategia ajattelussa. Myös myöhempiä esimerkkejä hyb-

ridisodankäynnin keinojen käytöstä on löydettävissä monista konflikteista. Peter Mansoor 

viittaa Robert Strasslerin teokseen The Landmark Thucydides (1996) todetessaan, että  hybri-

disodankäynnin kaltaisia toimia oli nähtävissä jo 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua Ateenan 

ja Spartan välisessä Peloponnesian sodassa37. Carl Von Clausewitz tunnisti 1800-luvulla 

mahdollisuudet saavuttaa sotaretkien tavoitteet jopa sitoutumatta merkittäviin taisteluihin38. 

Myös erilaisten kapinnallis- ja vastarinta-joukkojen käyttöä vihollisen selustan huolto- ja joh-

                                                 
33 Kielitoimiston sanakirja, Hybridisota, 

[https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/hybridisota?source=suggestion], luettu 21.3.2020. 
34 Clavell James: (toim.) Sun Tzu - The Art of War, Hodder and Stoughton Limited, UK, 1981, s. 7 ja 24. 
35 Nojonen, Matti: Jymäyttämisen taito - Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta, Gaudeamus Helsinki University 

Press, Esa Print Oy, Tampere 2008, s. 64. 
36 Sama, s. 62.  
37 Mansoor Peter R.: Introduction, teoksessa, Hybrid Warfare - Fighting Complex Opponents from the Ancient 

World to the Present, Williamson Murray & Peter R. Mansoor (toim.), Cambridge University Press, USA, 2012, 

s. 3-4, viitaten: Strassler, Robert B: The Landmark Thucydides, Free Press New York, 1996, s 245-246. 
38 Clausewitz,Carl von: Sodankäynnistä, käsikirjaksi muokanneet ja selittävällä jälkisanalla varustaneet Wolf-

gang Pickert ja Wilhelm Ritter von Schramm, Heikki Eskelinen (suom.), Hakapaino Oy, Helsinki, 2005, s. 36. 
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tamisyhteyksien tuhoamiseksi voidaan pitää ilmentyminä hybridisodankäynnin taktiikoista. 

Tällaisesta toiminnasta löytyy selkeitä esimerkkejä niin Napoleonin armeijan kokemuksista 

1800-luvulla, kuin esimerkiksi Saksan sotakokemuksista toisen maailman sodan aikana.39 

 

Erilaisten (aseellisten ja aseettomien) vaikutuskeinojen kytkeytymistä sodankäyntiin ei siis 

voida pitää uutena keksintönä. Muun muassa kielitoimiston määritelmä hybridisodankäynnis-

tä vaikuttaa tästä syystä liian väljältä, eikä se anna riittävää kuvaa moderneista hybridiuhkista 

tai sodankäynnistä. Myöskään sotahistoriasta esille nostetut esimerkit eivät luo selkeää kuvaa 

siitä, mitä hybridisodankäynnillä tarkoitetaan tänä päivänä. Nämä havainnot ohjaavat tarken-

tamaan tarkastelua hybridisodankäynnistä.  

 

2.1 Hybridisodankäynti Web of Sciencen aineistossa  
 

Hybridisodankäynnin analyysiä tuettiin toteuttamalla systemaattinen kirjallisuuskatsaus Web 

of Sciencen aineistolla. Aineistoa haettiin hakusanalla Hybrid warfare. Aineiston haku suori-

tettiin 14.4.2020. Haku antoi tuloksena 469 tieteellistä artikkelia, jotka jakautuivat eri tieteen-

aloille alla olevan kuvan mukaisesti. 

 

 
Kuva: 3: Suodattamattoman haun tuloksien jakautuminen eri tieteenaloille. 

 

                                                 
39 Wither, James: Making Sense of Hybrid Warfare, The Quarterly Journal 15, no. 2 (2016): 73-87, Partnership 

for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 

www.jstor.org/stable/10.2307/26326441, luettu 15.3.2021, s.74. 
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Hybrid warfare käsitteen haulla esiintyvä aineisto oli jakautunut pääasiassa luonnontieteisiin, 

tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin. Eniten hakutuloksia löytyi tekniikan (engineering) alalta, 

jota edusti 27 prosenttia kokonaismäärästä. Toiseksi isoimpana tutkimusalana oli oikeus- / 

hallintotieteet (government law), jota käsitteli 20 prosenttia aineistoista. Kolmanneksi eniten 

tuloksia oli kansainvälisiä suhteita (international relations) käsittelevillä teoksilla, joita oli 19 

prosenttia tuloksista. Myös tietotekniikka, kemia ja telekommunikaatio olivat kukin edustet-

tuina yli 10 prosentin osuudella kokonaistuloksista. Hybrid warfare -termi on Web of 

Science:n hakutietokannoista suoritetun haun perusteella käytetty melko laajasti. Esimerkiksi 

tekniikan tutkimusalalla aineistot käsittelivät kuitenkin pääsääntöisesti erilaisia kehittyneisiin 

materiaaleihin liittyviä nanohybridejä (nanohybrids). Eri tutkimusalojen aineiston relevanssi 

tämän tutkimuksen aihepiirille vaihteli siten paljon. 

 

Tutkimustyön aihepiirin sekä eri tieteenaloja rajoittamattoman haun tulosten sisällön kvalita-

tiivinen analyysi osoitti tarpeen haun rajaamiselle. Tämä toteutettiin rajaamalla haku ainoas-

taan oikeus- ja hallintotieteisiin sekä kansainvälisiin suhteisiin (government law, international 

relations ja public administration). Haku antoi tuloksena 147 tieteellistä artikkelia. Saaduista 

tuloksista valittiin 10 viitatuinta teosta tutkimuksen tarkastelun perustaksi (taulukko 1).  

 

Web of Science -tietokannan analyysityökalun avulla kyettiin kuvaamaan myös tulosten ajal-

lista jakautumista julkaisuajan mukaan. Tämä analyysi on esitetty alla olevassa kuvassa 4. 

Analyysi osoittaa, että Web of Sciencen tietokannan datasta hybrid warfare-käsitteen käyttö 

alkoi valittujen tieteenalojen parissa vuonna 2011. Analyysi osoittaa myös, että julkaisujen 

määrä kaksinkertaistui vuosien 2014 ja 2015 aikana ja on vuoden 2016 jälkeen kääntynyt 

jyrkkään nousuun. Hybrid warfare on siis valittujen tieteenalojen tieteellisessä keskustelussa 

terminä verrattain tuore. Tämä tukee havaintoa vuonna 2014 käynnistyneen turvallisuusympä-

ristön ja sodankuvan muutoksesta.  
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Kuva 4: Suodatettujen tulosten ajallinen esiintyminen 

 

Web of Sciencen aineistosta valitut kymmenen viitatuinta artikkelia on esitetty alla taulukos-

sa. Valitun aineiston viitatuin teos käsittelee terrorismin vastaisen sodan synnyttämää muutos-

ta sodankuvaan, yhdysvaltalaisesta näkökulmasta. Viimeisenä aineistoon valikoitunut teos 

tarkastelee kompleksisissa toimintaympäristöissä toimivien rauhanturvaoperaatioiden asetta-

mia vaatimuksia niihin suunnitelluille hybridi(rauhanturva)organisaatioille. Muut kahdeksan 

artikkelia käsittelevät hybridisodankäyntiä sen modernista näkökulmasta. Näissä teoksissa 

hybridisodankäynnillä viitataan poikkeuksetta Venäjään toimijana. Aineistosta on nähtävissä 

hybridikäsitteen synty länsimaisen sotateorian käsitteistöön terrorismin vastaisen sodan myö-

tä. Aineiston painotus muodostuu kuitenkin vahvasti länsimaiseen teoretisointiin Venäjästä 

hybridisodankäyntiä toteuttavana valtiona. 

   
 

Teos Tekijä Julkaisu Julkaistu Viittaukset 

1 Disappearing violence: JSOC and the 

Pentagon's new cartography of networked 

warfare 

Niva, Steve SECURITY DIA-

LOGUE 

JUN 

2013 

35 

2 Russian hybrid warfare and extended 

deterrence in eastern Europe 

Lanoszka, 

Alexander 

INTERNATIONAL 

AFFAIRS 

JAN 

2016 

33 

3 Hybrid, ambiguous, and non-linear? How 

new is Russia's 'new way of war'? 

Galeotti, 

Mark 

SMALL WARS 

AND INSURGEN-

CIES 

MAR 

2016 

27 

4 Russia's strategy for influence through Kragh, JOURNAL OF 2017 20 
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public diplomacy and active measures: 

the Swedish case 

Martin; 

Asberg, 

Sebastian 

STRATEGIC 

STUDIES 

5 Grey is the new black: covert action and 

implausible deniability 

Cormac, 

Rory; Al-

drich, Rich-

ard J. 

INTERNATIONAL 

AFFAIRS 

MAY 

2018 

16 

6 Russia and hybrid warfare' Renz, Betti-

na 

CONTEMPORARY 

POLITICS 

SEP 

2016 

16 

7 Hybrid War and Its Countermeasures: A 

Critique of the Literature 

Johnson, 

Robert 

SMALL WARS 

AND INSURGEN-

CIES 

2018 11 

8 Hybrid interference as a wedge strategy: a 

theory of external interference in liberal 

democracy 

Wigell, 

Mikael 

INTERNATIONAL 

AFFAIRS 

MAR 

2019 

10 

9 Countering hybrid warfare as ontological 

security management: the emerging prac-

tices of the EU and NATO 

Malksoo, 

Maria 

EUROPEAN SE-

CURITY 

2018 9 

10 Contemporary Peace Support Operations: 

The Primacy of the Military and Internal 

Contradictions 

Michael, 

Kobi; Ben-

Ari, Eyal 

ARMED FORCES 

& SOCIETY 

OCT 

2011 

7 

Taulukko 1: Web of Science haun perusteella valitut 10 viitatuinta artikkelia  

 

Aineiston valinnan perustuessa kvantitatiivisesti viittauksien määrään on tuotava esiin mene-

telmään liittyvä kritiikki. Ensinnäkin menetelmä ei erottele sitä onko kirjoittajaan viitattu po-

sitiivisessa vai negatiivisessa yhteydessä. Siten paljon kritiikkiä saava teos voi saada saman 

”lähtöarvon” kuin paljon positiivisessa mielessä viittauksia saanut teos. Tämä ongelma pyrit-

tiin ratkaisemaan peilaamalla aineistoa myös muuhun keskusteluun hybridisodankäynnistä. 

Toisaalta taustalla on myös oletus tieteellisesti arvostetun julkaisun pyrkimyksestä laskea jul-

kaistavaksi vain laadukkaita, relevantteja ja esitarkastettuja artikkeleita. Toisena ongelmana 

on viittausmäärän kasvaminen ajan myötä. Tämä suosii luonnollisesti aikaisempia kirjoituk-

sia, joilla on ollut enemmän aikaa kerätä viittauksia. Siksi uraauurtava, mutta ajallisesti tuore 

teos voi jäädä kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Tätä ongelmaa pyrittiin minimoimaan tar-

kastelemalla erikseen myös kaikkein uusimpia hakutuloksia. Aikaperspektiivin vaikutuksen 

arviota valittuun aineistoon voidaan olettaa pienentävän myös haun tuloksista saatu havainto 

siitä, että vanhin tutkimuksen rajaukseen mahtunut teos oli myös vähiten viitattu.  

 

Aineiston analyysi paljastaa erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia hybridisodankäyntiin. 

Keskeisin yhtäläisyys aineistossa on se, että kirjoittajat edustavat kaikki niin sanottua läntistä 

arvomaailmaa, jonka johdosta Venäjä nähdään poikkeuksetta turvallisuusympäristössä uhkaa 

aiheuttavana tekijänä. Länsimaiset valtiot vastaavasti nähdään pyrkivän torjumaan kuvattua 

uhkaa ja siten luomaan turvallisuutta. Valittua aineistoa voi siksi pitää yksipuolisena (länsi-

maisena) tulkintana hybridisodankäynnistä.  
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Keskeistä artikkeleissa oli pyrkimys ymmärtää ilmiötä valitusta näkökulmasta. Aineistossa 

esiintyneet näkökulmat voitiin jaotella sotataitoon, ulkopolitiikkaan ja kansainväliseen poli-

tiikkaan. Sotataidollinen näkökulma piti sisällään sodankuvan ja toimintaympäristön muutok-

sen ensin terrorismin vastaisen sodan myötä (hybridisodankäynnin käsitteen syntyminen) sekä 

myöhemmin Venäjän toimien seurauksena 2014 vuodesta eteenpäin (hybridisodankäynnin 

käsitteen muutos). Ulkopoliittinen näkökulma tarkasteli valtioiden välistä vuorovaikutusta ja 

kilpailua esimerkiksi länsimaisen Covert Action sekä venäläisen Active Measures -käsitteen 

avulla. Turvallisuusnäkökulmasta hybridisodankäyntiä tarkasteltiin ontologisen turvallisuuden 

kautta. 

Taulukko 2: Aineistoon valikoituneen aineiston ja kirjoittajien orientaatio.  

 

2.2 Terrorismi hybridisodankäynnin käsitteen synnyttäjänä 
 

Tutkimukseen valitusta aineistosta nousee esiin terrorismin vastaisen sodan myötä muuttunut 

toimintaympäristö. Vuoden 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa käynnistivät tapahtumaketjut, 

jotka ovat sitoneet Yhdysvallat sotatoimiin Afganistanissa ja Lähi-idässä näihin päiviin saak-

ka. Sotatoimien perusteena on ollut sota terrorismia vastaan (2001 alkaen Al-Qaida Afganis-

tanissa), Saddamin hallinnon kaataminen ja Irakin vakauttaminen (2003-2011) sekä taistelu 

Daeshia (terrorismi) vastaan Irakin ja Syyrian alueilla (2014 alkaen). Näissä sodissa lähes 

kaikilla mittareilla mitattuna ylivoimainen länsimainen sotavoima ei ole kyennyt yksiselittei-

sesti ratkaisemaan konfliktia vihollisiaan vastaan. Viholliset ovat sen sijaan osoittaneet yhä 

selvemmin, että ei-valtiolliset toimijat kykenevät monipuolisuudellaan ja ennakoimattomuu-

dellaan haastamaan länsimaiset sotavoimat. Israelin havainnot vuonna 2006 käydystä sodasta 

konventionaalisia sotatoimia, sissisodankäyntiä ja terrori-iskuja yhdistelevää Hezbollahia vas-

taan olivat samansuuntaisia40. Muutokset sodankuvassa käynnistivät muutostarpeet yhdysval-

                                                 
40 Hoffman, Frank, G.: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Stud-

ies, Arlington, Virginia, December 2007, s.8, sekä Mansoor (2012), s.14, Williamson Murray: Coclusion, teo-

ksessa: Hybrid Warfare - Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, Williamson Mur-

ray & Peter R. Mansoor (toim.), Cambridge University Press, 2012, USA, s. 290. 

Näkökulma  Lähestymistapa Kirjoittajat 

Sotataito Sodankuva, Hybridivaikut-

taminen 

Niva, Lanozska, Galeotti, 

Renz, Johnson, Michael ja 

Ben-Ari 

Ulkopolitiikka Active Measures, Covert 

Action, Kiilastrategia 

Kragh ja Åsberg, Cormac ja 

Aldrich, Wigell 

KV-politiikka Ontologinen turvallisuus Mälksoo 
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talaisessa sotataidossa. Tästä käytännön esimerkkinä voidaan nostaa esille joulukuussa 2006 

julkaistu Yhdysvaltojen armeijan kenttäohjesääntö 3-24, Counterinsurgency, jolla pyrittiin 

luomaan ymmärrystä muuttuneesta toimintaympäristöstä asevoimien käytön tehostamiseksi41. 

Keskeiset kenttäohjesäännön valmistelijat palvelivat valmistelutyön aikana Irakissa Yhdysval-

tojen armeijan mukana ja omasivat siten omakohtaisen näkemyksen muuttuneesta sodan luon-

teesta42. Ohjesääntö nostaa esille esimerkiksi toimintaympäristön kokonaisvaltaisen ymmär-

tämisen sekä organisaation jatkuvan oppimisen, yhteistyön ja adaptiivisuuden merkityksen. 

Mainitun kenttäohjesäännön esipuheessa kenraali Shoomaker toteaa, että: ”This is a game of 

wits and will. You’ve got to be learning and adapting constantly to survive.”43 Kenttäohje-

sääntö kuvastaa hyvin sodankäynnin muutosta. Konventionaalisen sotavoiman ylivoima ei 

taannut menestystä, joten ratkaisuja täytyi etsiä muualta. Nämä kokemukset olivat keskeisiä 

myös hybridi-termin synnyssä.   

 

Hybridisodankäynnin käsitteen katsotaan yleisesti levinneen länsimaiseen sotataidon keskus-

teluun Yhdysvaltojen merijalkaväessä palvelleen Frank G. Hoffmanin pohdinnoista 2000-

luvun puolivälissä44. Hoffman pyrki ymmärtämään ja käsitteellistämään modernia sodankuvaa 

Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen sodan kokemusten, sekä Israelin armeijan ja selkeästi 

alivoimaisen Hezbollahin välillä vuonna 2006 käydyn sodan havaintojen perusteella. Hoff-

manin alkuperäisen ajattelun mukaan hybridisodankäynti syntyy erilaisten käytettävien so-

dankäynnin tapojen, käytetyn teknologian sekä taistelun osapuolien hämärtymisen luomasta 

moninaisuudesta ja kompleksisuudesta. Vastustajien kasvava kyky oppia, adaptoitua ja muo-

kata toimintaansa yhä tehokkaammaksi haastaa länsimaisen tarpeen vastustajan analyysointiin 

ja ennakointiin.  Keskeinen johtopäätös siis oli, että niin sanottu ”sodankäynnin sumu” lisään-

tyy entisestään huomattavasti. Tämä aiheuttaa haasteen konventionaaliselle sotataidolliselle 

ajattelulle ja vaatii siksi muutosta. Keskeisin Hoffmanin kuvaama, hybridisodankäynnin vaa-

timuksista kohoava muutos, voidaan tiivistää sodankäynnin kompleksisen toimintaympäristön 

institutionaaliseksi adaptaatioksi. Tämä vaatii laajentamaan näkemyksiä muun muassa sodan-

käynnistä ja ympäristöstä huomattavasti.45 Kokonaisvaltainen lähestymistapa sodankäyntiin ja 

kriisien hallintaan alkoi korostua. Hybridisodankäynnin käsite syntyi siis maailmassa, jossa 

terrorismin vastainen sota oli haastanut edeltävän konventionaalisen sodankäynnin ajatukset. 

                                                 
41 Field-Manual 3-24, Counterinsurgency, Department of the Army, December 2006, 

https://www.hsdl.org/?view&did=468442, luettu 28.8.2020. 
42 Peter R. Mansoor (2012) s. 13. 
43 US Department of the Army, Field-Manual 3-24, Counterinsurgency, (2006) s. ix-x, 

https://www.hsdl.org/?view&did=468442, luettu 28.8.2020.  
44 Fridman Ofer: Russian Hybrid Warfare – Resurgence and Politicisation, C.Hurst & Co.,UK, 2018, s 7, 11, 

sekä Renz, Bettina: Russia’s Military Revival, Polity Press, Cambridge, UK 2018, s.175 
45 Hoffman, (2007) s. 14, 58-59.   

https://www.hsdl.org/?view&did=468442
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Monimutkaisuus, kompleksisuus ja ennakoimattomuus kuvaavat hyvin toimintaympäristöstä 

kohonneita haasteita konventionaaliselle ja rationaaliselle ajattelulle.  

 

Steve Niva tarkastelee Yhdysvaltojen asevoimien sodankäynnin muutosta 2000-luvulla. Tar-

kastelu perustuu vuonna 2001 käynnistyneeseen terrorismin vastaiseen sotaan. Keskeisenä 

organisaationa sodankäynnin muutoksessa käsitellään Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen yhteis-

tä johtoporrasta (JSOC, Joint Special Operations Command).46 Peter R Mansoorin mukaan: 

”Yhdysvaltain armeijan toimet Irakin ja Afganistanin sodissa muodostuivat hybridin kautta. 

Erikoisjoukkojen ja tiedustelupalvelun aloittama tiivis yhteistyö kyseisten valtioiden kansallis-

ten toimijoiden kanssa, on tästä hyvä esimerkki.”47  

 

Sodankäynnin kehityskaaren ymmärtämiseksi on syytä muistaa myös tätä edeltävä kehitys 

yhdysvaltalaisessa sotataidollisessa ajattelussa. Teknillistymisen myötä oli syntynyt RMA 

(Revolution in Military Affairs) ajattelu. Puolustushaarojen yhteistoimintaa, liikettä ja vaikut-

tamista kehittänyt ALB (Air Land Battle) -doktriini jalkautui Yhdysvaltojen käyttöön Persian-

lahden sodasta. Persianlahden sodan jälkeen sotataidolliseen ajatteluun vakiintui vaikutuskes-

keisyys Effects Based Operations (EBO)-konseptin myötä sekä esimerkiksi Full Dimensional 

Operations doktriini48. Myös verkostokeskeinen ajattelu ja esimerkiksi Network Centric War-

fare (NCW) doktriini tuli ajankohtaiseksi vuosituhannen vaihteessa.  

 

Vaikutuskeskeinen ajattelu lisäsi haluttuun vaikutukseen pääsemiseksi sotilaallisten keinojen 

rinnalle selkeämmin myös ei-sotilaalliset keinot. Se pyrki suuntaamaan vaikutusta sotilasulot-

tuvuuden lisäksi myös esimerkiksi psykologisiin, poliittisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin. 

Huomionarvoista on myös, että EBO-konsepti näki sotatoimen tapahtuvat kompleksisessa 

avoimessa systeemissä, vaikkei painottanutkaan itsessään ympäristön kompleksisuutta.49 Ver-

kostokeskeinen ajattelu painotti organisaation verkostorakennetta ja yhteisoperointia yksittäis-

ten toimijoiden, osien tai suorituskykyjen sijaan. Tällä mahdollistettiin mukautuminen yhä 

haastavimpiin ja kompleksisimpiin informaatioajan ympäristöihin. Lisäksi se korosti erityi-

                                                 
46 Niva Steve: Disappearing violence: JSOC and the Pentagon's new cartography of networked warfare, Securi-

ty Dialogue vol.  44, issue 3, Sage Publications, Lontoo, 2013, s. 185. 
47 Mansoor (2012), s. 11-12. 
48 Leppiviita Rauno: Desert Stormista Iraki Freedomiin, Helsinki, 31.3.2020, MPKK, Luentomateriaali, YEK 

60.  
49 Davis, Paul: Effects Based Operations - A Grand Challenge for the Analytical Community, RAND, NDRI and 

Project Air Force, 2001, luettu 23.3.2021, s. 7, 24. 
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sesti informaation merkitystä laadukkaan ja nopean johtamisen, sekä reagoinnin mahdollista-

miseksi.50     

 

Kobi Michael ja Eyal Ben-Ari tarkastelivat länsimaisten asevoimien toimintaa 2000-luvun 

kriisinhallintaoperaatioissa. Keskeiset kriisinhallintaoperaatioita johtavat maat (kuten USA ja 

UK) kuvataan moderneiksi ja korkean teknologian asevoimiksi, joiden sotataidollinen ajattelu 

on seurannut länsimaista valtavirtaa. Artikkelin näkökulmasta konventionaaliseen sodankäyn-

tiin painottuneet, teknologiseen ylivoimaan (RMA:n mukaisesti) luottavat läntiset asevoimat 

eivät vastaa rauhanturvaoperaatioiden toteuttajina parhaalla mahdollisella tavalla 2000-luvun 

kompleksisiin konflikteihin. Tämä johtuu heidän mukaansa muun muassa konfliktien luon-

teen muutoksesta, tästä muutoksesta johtuvasta tiedon puutteesta sekä länsiarmeijoiden or-

ganisatorisesta rakenteesta.51  

 

Michael ja Ben-Arin mukaan moderni taistelukenttä on tilasta ja ajasta irrallaan oleva epäsel-

vä ja kompleksinen kokonaisuus, jota on vaikea hahmottaa ja rationalisoida. Konfliktiin osal-

listuu eri tavalla ja intensiteetillä erilaisia osapuolia, jonka takia varsinaista vihollista on vai-

kea määrittää. Myös konfliktin ilmaantuminen keskellä siviiliyhteiskuntaa sekä siinä vaikut-

tavia erilaisia informaatiokanavia, vaikeuttaa ja monimutkaistaa konfliktiin osallistumista. 

Michael ja Ben-Ari kuvaavat rauhanturvaoperaatioiden toimintaympäristöä Hoffmanin hybri-

disodankäynnin määritelmään tukeutuen. Heidän havaintojensa mukaan konventionaalisten 

asevoimien yritykset mukautua uudistuneeseen sodankuvaan ovat usein liiaksi keskittyneet 

sotilaallisiin tekijöihin ja näkökulmiin. Muuttunut toimintaympäristö sen sijaan vaatisi laa-

jempaa lähestymistapaa ja erityisesti siviiliyhteiskunnan, poliittisen, kulttuurillisen ja sosiaali-

sen näkökulman huomioimista.52 Uuden toimintaympäristön asettamat vaatimukset holistisel-

le näkökulmalle kuvaavat hyvin ympäristön muutosta. Konventionaaliseen sodankäyntiin tot-

tunut rationaalinen ajattelu ja lineaarinen sotataito osoittautuivat tästä näkökulmasta riittämät-

tömäksi.      

  

Kenraali Stanley McChrystal (JSOC:n komentaja vuosina 2003-2008) kuvasi muuttunutta 

toimintaympäristöä seuraavasti; "The war we had to wage was not only different from fighting 

a nation-state; It was different from any kind of war waged in the twentieth century. Insur-

                                                 
50 Alberts, David, John Garska & Frederick Stein, Network Centric Warfare -Developing and Leveraging Infor-

mation Superiority (2nd. edition, revised), DoD C4ISR Cooperative Research Program, CCRP Publication Series, 

http://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf, luettu 23.3.2021, 2001, s.88, 21-23, 93, sekä Cebrowski Arthur 

& John Garstka: Network-Centric Warfare: Its Origin and Future, 1998, s.1. 
51 Kobi Michael & Eyal Ben-Ari: Contemporary Peace Support Operations: The Primacy of the Military and 

Internal Contradictions, Armed Forces & Society 37 (4) DOI: 10.1177/0095327X10390467, 2011, s. 659-660. 
52 Sama s. 660-661. 
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gency, terrorism, and radicalization are as old as conflict itself, but by 2004 those phenomena 

had been coupled with new technological variables to create an entire new problem set”.53 

Terrorismin vastainen sota siis muutti paljon ajatuksia sodankuvasta. Aikaisemmin selkeät 

käsitteet, kuten vihollisarmeija ja rintamalinjat murtuivat epäselväksi. Terroristiorganisaatioi-

den havaittiin olevan erittäin joustavia ja adaptiivisia, eri solujen muodostamia epäformaaleja 

verkostoja. Niitä oli vaikea hahmottaa, jäsennellä ja arvioida vaikutuksen kohdistamiseksi. 

Tapahtumien nopeus sekä niiden väliset riippuvuussuhteet loivat toimintaympäristön, johon 

Yhdysvaltojen asevoimiin rakentunut kulttuuri ja aikaan sidotut prosessit eivät sopineet54. 

Terrorismin vastainen sota lisäsi sodan kompleksisuutta. Teknologisen kehityksen myötä 

kompleksisuuden määrä kasvoi edelleen. Tämä aiheutti haasteita myös maailman johtavan 

suurvallan parhaiten koulutetuille erikoisjoukoille. McChrystal tarkasteli organisaationsa suo-

rituskykyjä tieteellisen liikkeenjohdon teorian kautta. Hän tuli johtopäätökseen, jonka mukaan 

maailman paras, kellon tarkasti toimiva terrorisminvastaisia erikoisoperaatioita toimeenpane-

va ”tehdaslinjasto” ei ollut tehokas, koska vastassa oli verkostomainen, holistinen ja komp-

leksinen vastustaja55. McCrystalin havainto kuvaa länsimaisen mekanistisen maailmankuvan 

ja deterministisen ajattelutavan haasteita kohdatussa ympäristössä ja on siksi relevantti myös 

tämän päivän turvallisuusympäristössä. 

 

Uudet ongelmat vaativat uudenlaisia ratkaisuja. Yhdeksi ratkaisuksi terrorismiverkostojen 

vastaisessa taistelussa valikoitui verkostoajattelu. Ajateltiin että verkostoa vastaan tulisi tais-

tella verkostolla56. Nivan mukaan kenraali McChrystal synnytti muutoksen JSOC:issa, josta 

tuli erittäin suuri menestystekijä Yhdysvaltojen taistelussa terrorismia vastaan. Tässä muutok-

sessa keskeistä oli se, että aikaisemmin toisilleen kilpailijana toimineet erilaiset organisaatiot 

(kuten eri puolustushaarojen erikoisjoukot, CIA, NSA, FBI, jne.) saatiin integroitua tiiviiseen 

yhteistoimintaan, jopa toimimaan yhtenä verkostona. Nivan mukaan tämä saatiin aikaan kol-

mella keskeisellä toimenpiteellä. Ensimmäinen toimenpide oli hierarkioista riippumaton, kat-

tava informaation ja tilannekuvan jakaminen kaikkien eri toimijoiden kesken. Toinen keskei-

nen muutos oli yhteistyön avaaminen ja rakentaminen muiden keskeisten organisaatioiden 

(kuten CIA, NSA ja FBI) kanssa. Kolmas toimenpide oli JSOC:n organisointi erillisiksi eri-

koisjoukko-osastoiksi (task force:t), jotka sijaitsivat ja toimivat eri puolilla maailmaa. Eri 

suunnissa toimivat osastot verkostoituivat tiiviisti eri toimijoiden, tiedusteluorganisaatioiden 

sekä toistensa kanssa. Osastot muodostivat myös eräänlaiset fuusioidut keskuksensa, joihin 

yhdistettiin erikoisjoukkojen ja tiedustelupalveluiden lisäksi suorituskykyjä muun muassa 

                                                 
53 McChrystal et al. (2015) s. 19.  
54 Sama s. 3. 
55 Sama s. 48. 
56 Sama s. 84. 
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teknisen tutkinnan, poliittisen analyysin, kartoituksen sekä UAV-operaattoreiden muodossa.57 

Erilaisten suoritus- ja analysointikykyjen sijoittamisen suoraan osaksi keskuksia (ja siten 

myös erikoisjoukko-osastoja) voi olettaa lisäävän huomattavasti koko organisaation mahdolli-

suuksia nopeuttaa informaation analyysin, operaatioiden suunnittelun sekä operaatioiden to-

teutuksen sykliä. Myös Hoffman arvioi jo vuonna 2007, että hybridisodankäyntiin vastaami-

nen tulee vaatimaan muun muassa erilaisten organisaatioiden välisen yhteistoiminnan tiivis-

tämistä, organisaatioiden välisten raja-aitojen kaatamista ja yhä tehokkaampaa tiedon hank-

kimista, fuusiota, analysointia ja jakamista58. Nämä havainnot vaikuttavat keskeisiltä myös 

nykypäivän turvallisuusympäristössä. 

 

Michael ja Ben-Ari lähestyivät ympäristön muutoksesta kumpuavia vaatimuksia enemmän ei-

sotilaallisesta näkökulmasta. Heidän mukaansa kompleksisten kriisinhallintaympäristöjen 

kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttaminen vaatii lähestymistavan demilitarisointia. Hei-

dän mukaansa sotilaallinen lähtökohta kriisinhallintaoperaatioon johtaa automaattisesti soti-

laallisten toimien painottumiseen ratkaisun hakemisessa. Tämä (sotilaallinen) lähestymistapa 

ei kuitenkaan riitä kriisien tehokkaaseen ratkaisemiseen, vaan jättää lähestymistavan (sekä 

toimet) liian yksipuolisiksi.59 Michaelin ja Ben-Arin havainto kuvaa ympäristön kompleksi-

suuden kasvua, sekä tarvetta sen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Samoin se herättää mielen-

kiintoisen kysymyksen siitä, ohjaako sotilaskoulutus meitä ajattelussamme liikaa? Osaamme-

ko tarkastella modernia ympäristöä riittävän laajasti, vai rajoittaako sotilaskoulutus etsimään 

myös ei-sotilaallisiin ongelmiin vain sotilaallisia ratkaisuja?   

 

Nivan mukaan konventionaalinen sodankäynti muuttui varjojen sodaksi, jossa teknologisten 

välineiden avulla suoritettu maalittaminen ja vaikuttaminen sekä erikoisjoukkojen suorittamat 

(kill-or-capture) täsmäiskut korostuivat huomattavasti. Hän kuitenkin kiistää yleisen mielipi-

teen siitä, että tämän kehityksen suurin edellytys olisi ollut teknologian ja järjestelmien kehi-

tys (kuten esimerkiksi RMA käsitteen mukaisesti voitaisi olettaa). Nivan mukaan keskeisin 

syy muutokselle on ollut Yhdysvaltojen asevoimissa sekä eri turvallisuusorganisaatioissa 

emergoituvien sosiaalisten verkostorakenteiden kasvava määrä. Näissä rakenteissa hierarkiat 

ja verkostot yhdistyvät yhteisen jaetun informaation sekä itseorganisoitumisen kautta tehok-

kaaksi sodankäynnin välineeksi. Kuvaavaa on myös, että nämä rakenteet eivät syntyneet hie-

rarkkisesti ylhäältä alas johdettuna, vaan kehitys alkoi itseohjautuvasti organisaation alatasoil-

                                                 
57 Niva (2013) s. 191-192. 
58 Hoffman (2007) s. 51. 
59 Kobi &Ben-Ari (2011) s. 667.  
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ta alkaen. 60 McCrystal kuvaa tätä prosessia seuraavasti:“We had to tear down familiar organ-

izational structures and rebuild them along completely different lines, swapping our sturdy 

architecture for organic fluidity, because it was the only way to confront a rising tide of com-

plex threats. Specifically, we restructured our force from the ground up on principles of ex-

tremely transparent information sharing (what we call shared consciousness) and decentral-

ized decision-making authority (empowered execution). We dissolved the barriers -the walls 

of our silos and floors of our hierarchies- that had once made us efficient."61  

 

Usein suomalaista viranomaisten välistä yhteistoimintaa pidetään kansainvälisellä tasolla erit-

täin korkealaatuisena. Kuitenkin eri viranomaisten välisestä reviiriajattelusta ja siiloissa py-

symisestä on keskusteltu usein myös Suomessa. Puolustusvoimien osalta tämä keskustelu on 

käyty viime aikoina yleensä puolustushaarojen välisen siiloutumisen, sekä toisaalta yhteisope-

roinnin näkökulmasta. Edellä esitetyt Nivan ja McChrystalin havainnot vaikuttavat tärkeiltä 

myös kansallisesta näkökulmasta. 

 

2.3 Sota politiikan jatkeena - Sodankuva ulkopolitiikan kuvauksena. 
 

Hybridisodankäynnin sisältö ja merkitys on muuttunut terrorismin vastaisen sodankäynnin 

kuvaamisesta huomattavasti. Tutkimuksen hybridisodankäynnin aineisto on painottunut vah-

vasti käsittelemään Venäjää aktiivisena toimijana. Tämä tuo hybridisodankäynnin tarkaste-

luun uuden näkökulman ja vaatii laajentamaan perspektiiviä. Pyrkimyksessä jatkaa hybridiso-

dankäynnin sekä Venäjän toiminnan määrittelyä, tarkastellaan seuraavaksi ensin yleisemmin 

sodankuvan muutosta, sen taustalla olevia tekijöitä sekä suurvaltojen asemaa tässä muutok-

sessa. Seuraava tarkastelu ei siten noudata ajallista jatkumoa hybridisodankäynnin kehityskaa-

rella terrorismin vastaisen sodan jälkeen, vaan astuu askeleen taaksepäin ja pyrkii luomaan 

syvempää ymmärrystä hybridikäsitteistön taustalla olevalle kehitykselle. Hybridisodankäyn-

nin ymmärrys vaatii sivuamaan myös muun muassa suurvaltastrategioiden ja valtioiden välis-

ten vaikutuskeinojen kehitystä osana sodankuvan kehitystä.  

 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen uhkakuvien muutos sekä liberalismin ja oikeusvaltiope-

riaatteiden kehitys esimerkiksi Euroopassa on vauhdittanut turvallisuuspoliittisen ympäristön 

muutosta. Kylmän sodan jälkeistä sotataidollista ajattelua on leimannut useiden erilaisten 

konventionaalisesta sodankäynnistä poikkeavien, sotaa kuvaavien käsitteiden ja paradigmojen 

                                                 
60 Niva (2013) s. 191.  
61 McChrystal et al. (2015) s. 20. 



26 

 

esiintyminen62. Käsitteiden laaja-alaisuus ja moninaisuus on aiheuttanut myös kriittistä kes-

kustelua tällaisen määrittelyn mielekkyydestä. Johnson viittaa Colin Grayn pohdintaan kuva-

tessaan, kuinka huomiota kiinnitetään yhä enemmän myös perinteisiin sotateoreetikkoihin 

kuten Clausewitz ja Suntzi. Heidän pohdintansa sodan yleisistä periaatteista tuntuu tarjoavan 

tänä päivänä enemmän vastauksia, kuin modernit yksittäiset terminologiset kuvaukset sodasta 

eri adjektiiveilla.63 

 

Sotataidon kehityksessä on useita esimerkkejä käydyn sodan johtopäätöksistä tehdyistä ”voi-

ton kaavoista” tai doktriineista, jotka oletetaan voittoisiksi myös tulevaisuudessa. Esimerkeik-

si voidaan nostaa esimerkiksi ensimmäisen maailman sodan kokemusten perusteella toiseen 

maailman sotaan syntyneestä strategisten pommitusten (Douhetismi) ajatuksesta, tai Persian-

lahden sodan jälkeen kehitetystä RMA:sta. Kumpikaan ratkaisumalli ei kuitenkaan lopulta 

osoittautunut menestyksen takeeksi tulevissa konflikteissa64. Renzin mukaan sama ilmiö (tar-

ve selventää tulevaa sotaa aikaisemman konfliktin havaintojen perusteella) voi olla näkyvissä 

myös hybridisodankäyntiin liittyvässä keskustelussa Ukrainan tapahtumien jälkeen.65 Johnson 

määritteleekin hybridisodankäynnin ympärillä käytyä keskustelua kylmän sodan jälkeisessä 

maailmassa ilmenevän sodankuvan määrittelemisenä. Hybridikeskustelun yleisyys länsimais-

sa voi kuitenkin viitata itsepetokselliseen ajattelutapaan. Nykyisen hybridiajattelun korostu-

misen taustalla voi nähdä premissin, jonka mukaisesti sodankäynnissä pätisivät kaikkien osa-

puolien kunnioittamat kansainväliset säännöt ja normit. Samoin se luo oletuksen, että sotaa 

olisi mahdollisuus rajata haluamallaan tavalla.66 Liberaalin länsimaisen oikeusvaltion näkö-

kulmasta kuvattu ajattelutapa on ymmärrettävä, mutta olettamuksena sodan luonteesta sitä 

voidaan pitää myös vaarallisena. 

 

Sodan tavoitteet ovat aina poliittisia. Johnson kritisoi Clausewitzin ehkä tunnetuimmasta aja-

tuksesta (sota on politiikan jatkamista toisin keinoin67) johdettua liian tarkkaa ajatusta siitä, 

että politiikan päättyessä olisi tietty rajattu hetki, aika tai tila, jonka jälkeen sota alkaa. Sodas-

                                                 
62 Johnson, Robert: Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of the 

Literature, Small Wars & Insurgencies, 29:1, 141-163, DOI: 0.1080/09592318.2018.1404770, 2018, s. 145-146. 
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liittisen, kulttuurillisen ja informaation. 
63 Johnson (2018), s. 146, Gray, Colin S.: Recognizing and Understanding Revolutionary Change in Warfare: 

The Sovereignty of Context. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2006. 

s.4, 15, 19, 40. 
64 Strategiset pommitukset eivät lamauttaneet Iso-Britannian tai Saksan toimintaa toisessa maailmansodassa, eikä 

RMA tuonut voittoa terrorismin vastaisessa sodassa. 
65 Renz, Bettina: Russia and ‘hybrid warfare‘, Contemporary Politics, 22:3, 283-300, DOI: 
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sa ei kuitenkaan ole koskaan lopulta sääntöjä, vaikka sotaan liittyvää lainsäädäntöä onkin laa-

dittu ja sitä koulutetaan esimerkiksi upseereille. Hybridisodankäynnin käsite voi siten toimia 

muistutuksena vihamielisen toimijan pyrkimyksistä saavuttaa haluttu lopputulos millä tahansa 

keinolla, missä tahansa toimintaympäristössä.68 Hybridisodankäynnin yhteydessä on usein 

puhuttu sodan ja rauhan välisen rajan hämärtymisestä. Esimerkiksi Kiinassa sotataidollisessa 

keskustelussa on samaan aikaan esiintynyt ”jatkuvan sodan” käsite, siinä missä länsimaissa on 

keskusteltu ”ikuisesta sodasta”69. Mark Galeotti kääntääkin yllämainitun Clausewitzin opin 

hybridisodankäynnin viitekehyksessä muotoon: ”Myös politiikka voi olla sotaa toisin kei-

noin”70. Tämä korostaa esimerkiksi idän ja lännen välistä jatkuvaa kilpailua globaalissa toi-

mintaympäristössä, joka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen taantuman jälkeen on jälleen 

alkanut voimistua. Toisaalta esimerkiksi myös Clausewitzin oppi sodan rajoittamattomasta 

luonteesta71 näyttäytyy hyödyllisenä pyrkimyksessä ymmärtää hybridistä sodankuvaa.  

 

Alexander Lanoszkan mukaan kynnys tavanomaisen sodankäynnin aloittamiselle on kasvanut. 

Tähän on vaikuttanut esimerkiksi kansainvälisen normiston ja hegemonian kehittyminen so-

taa, aggressioita ja alueloukkauksia vastustavaksi. Valtiot pyrkivät siksi legitimoimaan voi-

makäyttöään sisäisesti ja ulkoisesti. Hybriditoiminnan avulla voidaan kyetä kokonaan kiistä-

mään aggressiiviset toimet toista suvereenia valtiota kohtaan ja siten esimerkiksi välttämään 

poliittisten vastuiden lankeaminen hyökkääjää kohtaan sekä samalla minimoimaan riskit koh-

devaltion liittoutumiseen muiden voimakkaiden valtioiden kanssa.72 Tämä havainto korostaa 

aggressiivisten vaikutustoimien salattavuutta ja kiistettävyyttä. 

 

2.4 Peitellyt vaikutustoimet osana hybridisodankäynnin evoluutiota 
 

Valtioiden välisissä suhteissa ja ulkopolitiikassa on jo satoja vuosia ollut tapana pyrkimys 

vaikuttaa muiden valtioiden asioihin uskottavasti kiistettävillä (plausible deniability) tavoilla. 

Myös Valtioneuvoston uusin Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko tunnistaa uskottavan 

kiistettävyyden hybriditoiminnan viitekehyksessä73. Toisen maailmansodan jälkeen ammatti-

maistuneiden tiedustelupalveluiden myötä tätä toimintaa alettiin kutsua länsimaissa peitellyksi 

                                                 
68 Johnson (2018) s. 157-158. 
69 Johnson (2018) s. 145. 
70 Galeotti, Mark: Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s new way of war? Small Wars & 
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72 Lanoszka, Alexander: Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe, International Af-

fairs, 92(1), s.175-195. doi: 10.1111/1468-2346.12509, 2016, s. 8. 
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toiminnaksi (covert action).74 Uskottava kiistettävyys ja peitellyt toimet voidaan linkittää hel-

posti nykyisiin käsityksiimme hybridisodankäynnistä, joten käsitteitä on syytä myös avata 

tarkemmin. 

 

Valtioiden välisissä vaikutuskeinoissa peitellyt toimet voidaan asemoida julkisen diplomatian 

ja konventionaalisen voiman käytön välimaastoon75. Kragh ja Åsberg tukeutuvat Nicholas 

Cullin (2009) määritelmään julkisesta diplomatiasta, jonka mukaan se on kansainvälisen toi-

mijan pyrkimyksiä hallita kansainvälistä toimintaympäristöä vaikuttamalla ulkomaisiin ylei-

söihin76. Peiteltyjen toimien käsitteen määrittelyssä voidaan käyttää esimerkiksi Yhdysvalto-

jen asevoimien sanakirjaa, jonka mukaan peiteltyä toimintaa on operaatio, joka on suunniteltu 

ja toteutettu siten, ettei operaation toteuttajaa / organisoijaa (alkuperäislähteessä sponsor) voi-

da tunnistaa tai ainakin osallisuus voidaan uskottavasti kiistää. Käsite eroaa siis salaisesta 

operaatiosta keskeisimmin siinä, että salaamisen painopiste on itse operaation sijaan sen orga-

nisoija tai sponsori.77 Varsinaisten toimenpiteiden kirjo peitellyssä operaatiossa on laaja. Yksi 

ensimmäisistä peiteltyä toimintaa linjanneista asiakirjoista on Yhdysvaltojen kansallisen tur-

vallisuuskomitean direktiivi vuodelta 1948, jossa toimenpiteiksi mainitaan muun muassa pro-

paganda, taloudellinen sodankäynti, ennalta ehkäisevä suora vaikuttaminen, sabotaasi, vasta-

rintaliikkeiden, kapinallis- ja pakolaisryhmittymien tukeminen, sekä ylipäätään kommunismin 

vastaisten elementtien tukeminen maailmassa.78 Peiteltyjen toimintojen määrittely kuvastaa 

osaltaan myös moderneja käsityksiä hybridisodankäynnistä, jossa vaikuttamisen keinovali-

koima on laaja. Samoin myös vaikutustoimien organisoijan uskottava kiistettävyys sopii hy-

vin käsityksiin hybridisodankäynnistä. 

 

                                                 
74 Cormac Rory & Richard J. Aldrich: Grey is the new black: covert action and implausible deniability, Interna-

tional Affairs 94: 3  477–494; DOI: 10.1093/ia/iiy067, (2018), s. 477 
75 Cormac & Aldrich (2018), s. 481. 
76 Kragh Martin & Sebastian Åsberg: Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active 

measures: the Swedish case, Journal of Strategic Studies, DOI: 10.1080/01402390.2016.1273830, 2017 s. 5, 

viitaten Cull, Nicholas: Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles, CA: Figueroa Press 2009, s.12. 
77 DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 

https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf?ver=2018-05-02-174746-340, s. 53 ja 

35, luettu 5.5.2020. 
78 292. National Security Council Directive on Office of Special Projects, Washington, June 18, 1948. NSC 10/2, 

“Covert operations” are understood to be all activities (except as noted herein) which are conducted or spon-
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against hostile states, including assistance to underground resistance movements, guerrillas and refugee libera-
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Uskottavan kiistettävyyden käsite on keskeinen pyrkimyksessä ymmärtää peiteltyjä toimia 

vaikutuskeinoina. Uskottavaa kiistettävyyttä voi pitää jopa kylmän sodan aikaisena konsepti-

na suurvaltojen peitellyissä ulkopolitiikan kamppailuissa. Uuden hybridisodan käsitteen voi-

daan katsoa osiltaan pohjautuvan aikaisempiin käsityksiin peiteltyjen toimien käytöstä sodan-

käynnissä yhdistettynä moderneihin ja innovatiivisiin vaikutuskeinoihin.79 On kuitenkin huo-

mattava, että peiteltyjen toimien käsitettä on käsitelty länsimaisesta näkökulmasta ja esimer-

kiksi Yhdysvaltalaisiin lähteisiin perustuen. Tämä edelleen vahvistaa näkemystä läntisen hyb-

ridisodan määrittelystä läntisten käsityksien avulla. 

 

Ulkopoliittisena työkaluna läntinen covert actions omaa paljon yhtäläisyyksiä Neuvostoliitos-

ta peräisin olevaan aktiivisten toimien (active measures) ajatteluun. Uskottavan kiistettävyy-

den käsite on olennainen myös venäläisessä aktiivisten toimien käsitteessä. Cormac ja Aldrich 

pitävät tätä venäläistä näkökulmaa länsimaisia (esim. covert actions) kompleksisempana, ho-

listisempana ja kokonaisvaltaisempana lähestymistapana poliittisen sodankäynnin toimin-

taympäristössä80. Venäjällä on myös esimerkiksi Yhdysvaltoja pitemmät perinteet ei-

konventionaalisten toimien käytössä. Se on tottunut yhdistämään monia erilaisia salaisia ja 

julkisia vaikutuskeinoja päämääriensä saavuttamiseksi.81 Ukrainan toimien jälkeen Venäläi-

sestä operaatiotaidosta alettiin nähdä selkeämmin Neuvostoliiton aikaiset lähestymistavat, 

joissa esimerkiksi hämäyksen ja valmiuden merkitys oli suurempi kuin länsimaisessa ajatte-

lussa. Myös KGB:n aikaiset toimintamallit, kuten aktiiviset toimet sekä refleksiivinen kont-

rolli yleistyivät.82  

 

Aktiivisella vaikuttamisella on pitkät perinteet venäläisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 

ajattelussa. Sillä tarkoitetaan peiteltyä ja salattua systemaattista vaikuttamista, jolla pyritään 

esimerkiksi haittaamaan ja hajottamaan kohdevaltion yhteisöllisyyttä tai heikentämään yleistä 

luottamusta valtion johtoa kohtaan. Disinformaation käyttö on keskeinen aktiivisen vaikutta-

misen työkalu. Sitä voidaan välittää esimerkiksi levittämällä huhuja tai väärentämällä tietoa, 

värväämällä agentteja, käyttämällä erilaisia organisaatioita tai suorittamalla disinformaatiota 

tukevia poliittisia manööverejä. Disinformaatiolla pyritään läpäisemään kohdemaan media-

ympäristön kritiikki. Tämän jälkeen disinformaatiota kyetään validoimaan esimerkiksi viit-

taamalla myöhemmin sitä käyttäneisiin ”läntisiin medioihin”. Julkinen diplomatia ja aktiivi-

nen vaikuttaminen voivat sekoittua tiiviisti toisiinsa. Viime vuosina Venäjän julkisen diplo-

matian ja aktiivisen vaikuttamisen raja on hämärtynyt ja sekoittunut voimakkaasti. Kylmän 

                                                 
79 Cormac & Aldrich (2018), s. 478-479. 
80 Sama, s. 484. 
81 Sama, s. 492. 
82 Johnson (2018) s. 142 ja 149, Kragh & Åsberg (2017) s. 1-2, 4. 
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sodan aikaiset käyttäytymismallit tekevät paluuta kansainväliseen politiikkaan ja turvallisuus-

ympäristöön. Tämä korostaa historian huomiointia turvallisuusympäristöä arvioitaessa.83 Ve-

näjän aktiivisen vaikuttamisen käsite sopii hyvin hybridisodankäynnistä syntyneisiin mieliku-

viin. Toimintaa voi kuitenkin olla helpompi määritellä jo kauan sitten käsitteellistetyn aktiivi-

sen vaikuttamisen kautta, kuin uutena hybridisodankäynnin muotona. 

 

Cormac ja Aldrich pohtivat modernin sodankuvan määrittelyssä esiintyvää ”harmautta”, hyb-

ridiä ja epälineaarisuutta. Heidän mukaansa näiden uusien käsitteiden määrittäminen on pitä-

nyt sisällään yhä enemmän erilaisia keinoja ja välineitä, jotka ovat olleet olemassa jo kauan. 

Uusien käsitteiden määrittelemättömyys voi kuitenkin vaikeuttaa niiden ymmärtämistä. Pei-

teltyjen toimien sekä siihen liitetyn uskottavan kiistettävyyden käsitteet voivat auttaa ymmär-

tämään valtioiden välisiä pyrkimyksiä suunnata vaikutuksia toisiinsa.84 Modernin sodankuvan 

sekä hybridisodankäynnin tarkka määrittelemättömyys on yksi keskeinen tekijä myös tämän 

tutkimuksen taustalla. Peiteltyjen toimien, aktiivisten toimien ja uskottavan kiistettävyyden 

käsitteet laajentavat ymmärrystä valtioiden vaikutuspyrkimyksistä toisiinsa sekä kuvaavat 

vaikutuskeinojen taustalla olevia tekijöitä.  

 

Sodankuvan muutoksessa hybridiseksi korostuu epävarmuuden, epälineaarisuuden ja epäsel-

vyyden tekijät. Peiteltyjen toimien ja uskottavan kiistettävyyden käsitteet tuovat selvyyttä 

salattuihin ja epäkonventionaalisiin tapoihin vaikuttaa toisiin valtioihin, sekä pyrkimyksiin 

hahmottaa hybridisodankäyntiä. Koska hybridisodankäyntiä toteuttavana valtiona nähdään 

usein kuitenkin Venäjä, tulee sen toimintaa arvioida venäläisen tradition kautta. Siksi esimer-

kiksi aktiivisen vaikuttamisen sekä refleksiivisen kontrollin käsitteet ovat keskeisiä. 

 

Suurvaltojen välinen kilpailu on voimistunut viime vuosina. Tämä luo yhä enemmän eri valti-

oiden toteuttamia erilaisia vaikutusyrityksiä myös Suomen toimintaympäristöön.85 Venäjä 

osoitti toimillaan Ukrainassa suurvaltastrategiset pyrkimyksensä estää entisen liittolaisensa 

siirtymisen läntiseen vaikutuspiiriin ja sekä tahtonsa osoittaa ja vahvistaa asemaansa suurval-

tana86. Venäjän ja Kiinan toimet ovat osoittaneet suurvaltastrategioiden mukaisia pyrkimyksiä 

muuttaa aikaisempaa yksinapaista, Yhdysvaltojen johtamaa maailmanjärjestystä. Johnsonin 

mukaan suurvaltojen välisessä kilpailussa pyritään kasvattamaan omaa vaikutuspiiriä, tarvit-

taessa kansainvälistä sopimuspohjaa rikkoen. Intresseissä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole 

                                                 
83 Kragh & Åsberg (2017) s. 4, 6-7, 36. 
84 Cormac & Aldrich (2018) s. 477. 
85 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko (2020), s.11. 
86 Galeotti (2016) s.283-284, Renz (2016) s.18, Johnson (2018) s.148. 
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sotilaallinen eskalaatio suurvaltojen välillä.87 Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kylmä 

sota on esimerkki lopulta ilmenneestä laajamittaisen sotilaallisen yhteenoton välttämisestä. 

Tuoreimpina havaintoina de-eskalaation halusta konfliktitilanteessa voidaan nostaa esille Yh-

dysvaltojen ja Venäjän pyrkimykset estää laajemmat keskinäisten sotilasjoukkojen väliset 

yhteenotot Irakin ja Syyrian alueen operaatioissa. Venäjän toiminta lähialueensa pienempiä 

valtioita kohtaan (esimerkiksi Ukraina) kuvastaa vaikutuspiirin kasvattamista kansainvälisestä 

normiperustasta välittämättä. 

 

2.5 Venäjä hybridisodankäynnin määrittelyssä  

 

Hybridisodankäyntiä kuvataan usein uutena sodankäynnin ajattelutapana, vastaavasti kuin 

esimerkiksi samaan aikaan sotataidolliseen keskusteluun tulleet käsitteet epälineaarinen ja 

epäsymmetrinen sodankäynti, ”harmaan alueen konfliktit”, Full-Spectrum Warfare (FSW) ja 

neljännen sukupolven sodankäynti (4GW).88 Hybridisodankäynnin käsite muokattiin alkupe-

räisestä tarkoituksestaan selittämään länsimaisia käsityksiä ja ongelmia vuoden 2014 jälkei-

sestä turvallisuusympäristöstä, jossa aktiivisena epävarmuuden aiheuttajana toimi Venäjä89. 

Lanoszkan mukaan perinteinen hybridisodankäynnin määritelmä tavanomaisten ja epätavan-

omaisten joukkojen ja taktiikoiden yhdenaikaisesta käytöstä on samalla sekä liian laaja, että 

liian kapea. Määritelmä näyttäytyy laajana, koska useisiin sotiin läpi historian liittyy sekä 

tavanomaisten asevoimien, että erilaisten epätavanomaisten joukkojen käyttö. Määritelmän 

kapeus vastaavasti ilmenee esimerkiksi Venäjän suorittamassa Krimin valtauksessa, jossa ei 

käytetty juuri lainkaan tavanomaisia asevoimia.90  

 

Krimin valtaus oli yllättänyt muun maailman sekä nopeudessaan, että erityisesti ei-

sotilaallisten keinojen käytön laajuudessa. Hybridisodankäynti (alkuperäisessä merkitykses-

sään) oli painottanut sotilaallisten ja ei-sotilaallisten taktiikoiden yhdistelmää. Käsite näytti 

tarjoavan läntiselle sotilasajattelulle valmiin analyyttisen työkalun Venäjän menestyksen ana-

lysoinnille ja levisi sittemmin laajasti käyttöön.91 Käytännön esimerkkinä tästä toimii NA-

TO:n 1.7.2014 julkaisema video Hybrid war - Hybrid response? Videolla pyrittiin selittämään 

                                                 
87 Johnson (2018) s.148. 
88 Wigell, Mikael: Hybrid Interference as a Wedge Strategy: A Theory of External Interference in Liberal De-

mocracy, 2019, International Affairs 95(2), February 2019, DOI: 10.1093/ia/iiz018, s.4., Renz (2016) s.3, Gale-

otti (2016), s. 287.  
89 Galeotti (2016) s. 286, Renz (2016) s. 1, Lanoszka (2016) s. 1, Wigell (2019) s. 3, Johnson (2018) s. 142, 

Mälksoo, Maria: Countering hybrid warfare as ontological security management: the emerging practices of the 

EU and NATO, European Security, 27:3,  DOI:10.1080/09662839.2018.1497984, 2018, s.374. 
90 Lanoszka (2016) s. 4-5. 
91 Renz (2016) s. 1, 19, Raitasalo, Jyri: Getting a grip on the so-called “Hybrid Warfare”, ASPJ-

Africa&Francophonie - 3rd Quarter, USAF, USA, 2017, s. 21. 
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Venäjän toimintamalleja Krimissä ja Ukrainassa kuvailemalla sitä virallisesti hybridisodan-

käynnin näkökulmasta92. Sittemmin länsimaissa on usein alettu luonnehtia Venäjän toimintaa 

Ukrainassa uutena Venäjän tapana käydä (hybridi-)sotaa93 ja jopa kuvata yleisesti Venäjän 

ulkopolitiikan ilmenemistä hybridisodankäyntinä94. Edellä mainitut luonnehdinnat ovat kui-

tenkin kohdanneet myös paljon kritiikkiä.  

 

Esimerkiksi Galeotti ja Renz kritisoivat Venäjän ulkopolitiikan ja sotataidon määrittelemistä 

hybridisodankäynnin avulla. Molemmat käyttävät esimerkkinä kenraali Valeri Gerasimovin 

puheesta julkaistun artikkelin (2013) esittämistä länsimaisessa keskustelussa virheellisesti 

venäläisen hybridisodankäynnin teorian ilmentymänä95. He toteavat Gerasimovin pikemmin-

kin kuvanneen puheessaan niitä ilmiöitä, joita länsimaat olivat viimeaikaisissa sodissa koke-

neet. Gerasimovin tarkoituksena oli siten osoittaa Venäjän upseeristolle modernin sodankuvan 

mukaisia kokemuksia eri taistelukentiltä ja varmistaa niiden huomioiminen venäläisessä ope-

raatiotaidollisessa keskustelussa. 96 Renzin mukaan Gerasimov siteerasi samassa puheessaan 

esimerkiksi Venäläisen sotateoreetikko Svechinin ajatuksia siitä, kuinka jokainen sota on 

omanlaisensa ja vaati oman yksilöllisen strategian laatimisen97. Venäjän asevoimien reformi, 

doktriini tai sotataidollinen ajattelu ei heijastele länsimaista teoretisointia hybridisodankäyn-

nistä, vaan vahva painopiste on edelleen konventionaalisen sotavoiman kehityksessä ja perin-

teisissä sodantaidon teorioissa98. Venäjän toimintaa Ukrainassa ei siksi tule nähdä uutena ta-

pana käydä sotaa, vaan keskeisin uusi asia on se missä kontekstissa vanhoja metodeja sovelle-

taan99.  

 

Venäjällä on pitkät perinteet konflikteista, joissa sekoittuvat esimerkiksi epätavanomaisten 

joukkojen ja keinojen, sekä rikollisten käyttö, provokaatiot ja aktivismi. Esimerkkejä on näh-

tävissä jo niin Tsaarin ajalta, kuin bolsevikkien toimistakin. Kynnys näiden keinojen käyttöön 

on matala. Nykyisin nähtävä Venäjän taipumus epätavanomaisten ja laaja-alaisten vaikutus-

keinojen rakentamiseen ja käyttöön voidaan nähdä myös pyrkimyksenä voimakeinojen ja vai-

                                                 
92Hybrid war - hybrid response? https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-

response/index.html, viitattu 22.9.2020. 
93 Galeotti (2016) s. 283. 
94 Renz (2016) s. 15. 
95 Länsimainen käsitys “Gerasimovin doktriinista” syntyi Mark Galeottin julkaistua blogissaan käännös Gera-

simovin puheesta keksimällään otsikolla ”Gerasimovin doktriini”. Tämän jälkeen Venäjä aloitti Ukrainan kon-

fliktin ja tulkinta virallisesta Gerasimovin doktriinista levisi länsimaiseen ajatteluun. Galeotti on myöhemmin 

julkisesti pahoitellut rooliaan epäselvän ja osin virheellisen tulkinnan leviämisessä läntiseen turvallisuuspoliitti-

seen keskusteluun. Ks. esim. kirjoitus Foreing Policy julkaisussa 3.5.2018, I’m Sorry for Creating the ‘Gerasi-

mov Doctrine’, https://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/.    
96 Galeotti (2016) s. 287, Renz (2016) s. 3, 5, 8. 
97 Renz (2016) s. 8. 
98 Renz (2016), s.4, 11-12, Galeotti (2016), s. 283, 287, Wigell (2019), s. 4-5. 
99 Galeotti (2016) s.283. 

https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html
https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html
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kutuksen kasvattamiseen innovatiivisesti, ja osin rajoittuneen taloudellisen tilanteen pakotta-

mana. Samoin se toimii keinona paikata konventionaalisen voiman puutteita.100  

 

Galeotti viittaa esimerkiksi Venäjän yleisesikunnan sotilasstrategian tutkimuskeskuksen pääl-

likön, eversti Sergei Chekhnikovin sekä kenraaliluutnantti (evp) Sergei Bogdanovin jo vuon-

na 2011 julkaisemaan artikkeliin, jossa he korostavat strategisen informaatiosodankäynnin 

merkitystä. Heidän mukaansa informaatiosodankäynti on tärkeässä roolissa muun muassa 

häirittäessä valtion ja asevoimien johtamista, sekä ilma- ja avaruuspuolustusta, vihollisen har-

hauttamisessa, halutun julkisen mielipiteen muodostamisessa, hallintoa vastustavien joukko-

jen ja toimien organisoinnissa, sekä muissa toimissa joilla vähennetään vastustajan taistelu-

tahtoa tai –kykyä.101  Venäläisessä ajattelussa on tunnistettu informaation ja poliittisen vaikut-

tavuuden merkitys kineettisen vaikutuksen sijaan jo paljon ennen Krimin tapahtumia. Soti-

laallisten suorituskykyjen merkitys nähtiin pienenevän merkittävästi, jos muilla keinoilla kye-

tään häiritsemään vastustajan tahtoa ja kykyä tehdä vastarintaa tai puolustautua.102 Havainto 

korostaa ei-sotilaallisten vaikutustoimien merkityksen kasvua sekä julkisen diplomatian ja 

aktiivisten toimien rajojen sekoittumista ja hämärtymistä myös sotataidon näkökulmasta. 

Kragh ja Åsberg viittaavat Venäjän sotilasdoktriiniin (2016), Kansalliseen turvallisuusstrate-

giaan (2015) sekä Informaationturvallisuuden doktriiniin (2016) todetessaan, kuinka infor-

maatiosodankäynnillä on strateginen merkitys Venäjälle niin sodan kuin rauhan aikana. In-

formaatiosodankäynnin kattava toteuttaminen vaatii useiden eri valtion virastojen ja turvalli-

suusviranomaisten sekä median välistä yhteistyötä. Informaatiosodankäyntiin myös liittyy 

tiiviisti esimerkiksi kybersodankäynti ja esimerkiksi psykologiset vaikutusoperaatiot.103 Eri-

laiset informaatio-, kyber,- ja psykologiset operaatiot mielletään usein keskeisiksi hybridi-

sodankäyntiin epäselvyyttä ja epävarmuutta rakentaviksi osatekijöiksi.  

 

Alla oleva kuva on esitetty aiemmin mainitun Gerasimovin puheen yhteydessä ja se kuvaa 

kuinka ei-sotilaalliset metodit yhdistyvät valtioiden välisissä konflikteissa104. Gerasimovin 

vaikutuskeinoina ei ole mainittu hybridikäsitteitä. Huomionarvoista kuvassa on ei-

sotilaallisten keinojen nelinkertainen määrä verrattuna sotilaallisiin toimiin. Lisäksi korostuu 

informaatio-operaatioiden vahva painotus konfliktin kaikissa vaiheissa sekä niin ei-

sotilaallisten, kuin sotilaallisten vaikutuskeinojen dimensioissa. 

                                                 
100 Sama, s. 283. 
101 Galeotti (2016) s.288, viitaten Chekhnikov Sergei ja Bogdanov Sergei, “Vliyanie nepriamykh deistvii na 

kharakter sovremennoi voiny.” Voennaya mysl, no. 6 (2011): 3–4. 
102 Galeotti (2016) s.288. 
103 Kragh & Åsberg: (2017) s. 7. 
104 Lalu & Puistola: (2015) s. 3, Murtonen (2019), s. 21. 
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Kuva 5: Ei-sotilaalliset metodit kansainvälisten konfliktien eskaloitumisessa, Gerasimov 2013, Lalu & Puistola 

(2015) mukaan105.  

 

Renz kritisoi johtopäätöstä, jonka mukaan Krimin operaatio osoitti Venäjän ylivertaisten in-

formaatioaseiden tehokkuuden osana hybridisodankäyntiä länsimaita vastaan106. Tukeakseen 

tätä hän viittaa muun muassa Katri Pynnönniemen ja András Ráczin vuonna 2016 Ulkopoliit-

tiselle instituutille tekemän tutkimuksen tuloksiin. Pynnönniemi ja Rácz tarkastelivat tutki-

muksessaan Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine, 

Venäjän disinformaation käyttöä ja strategista harhauttamista Krimin konfliktiin liittyen. Täs-

sä tutkimuksessa Pynnönniemi ja Rácz osoittavat Venäjän toimissa jatkuvuuden jo Neuvosto-

liiton aikaisesta propagandan ja disinformaation käytössä. Tämä koneisto oli jo Neuvostolii-

ton aikana vahvasti keskusjohdon alaisuudessa, resursoitu mittavasti ja omasi laajat erilaiset 

vaikutuskanavat.  

 

Pynnönniemen ja Ráczin mukaan Venäjän kykyä luoda informaatiolla strategista harhautta-

mista ei pidä väheksyä, mutta on myös muistettava, että sen vaikutuskyky riippuu lopulta 

kohteen haavoittuvuuksista ja taipuvuudesta itsepetokseen. Pynnönniemen ja Ráczin tapaus-

tutkimuksen tulosten mukaan Venäjän vaikutusyritykset kahdeksaan tutkimuksen kohteena 

                                                 
105 Lalu & Puistola: (2015) s. 3 
106 Renz (2016) s. 10. 
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olevaan Euroopan valtioon (mm. Suomi ja Ruotsi) jäivät kuitenkin vähäisiksi.107 Tämä ha-

vainto korostaa kansallista kokonaisvaltaista näkökulmaa turvallisuuteen, sekä muun muassa 

korkeaa sivistystasoa yhteiskunnassa. 

 

Venäjän toteuttamaa informaatiosodankäyntiä, aktiivista vaikuttamista ja myös perinteisem-

män diplomatian muotoja on kohdistunut Venäjän intresseissä oleviin valtioihin jo kauan. Se 

ei siis ole uusi ja Venäjän toteuttaman hybridisodankäynnin myötä syntynyt ilmiö, vaikka 

länsimaisesta hybridisodankäynnin keskustelusta sellaista ”pelkoa” helposti keskusteluun 

nouseekin. Renz toteaakin, että hybridisodankäynnin termin käytön Venäjän toiminnan ku-

vaamisessa voi katsoa aiheuttaneen jopa enemmän haittaa kuin hyötyä pyrkimyksissä ymmär-

tää Venäjän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Sitä ei siis tulisi käyttää selittämään Venäjän 

asevoimien kehityssuuntia, eikä se selitä Krimin operaation menestystä.108 

 

Yllä on kuvattu läntisen hybridikeskustelun kehittymisen Ukrainan konfliktin syntymisen 

jälkeen. Samoin osoitetaan, että venäläisen sotataidon ja ulkopolitiikan määritteleminen hyb-

ridisodankäynnin kautta tapahtui läntisen turvallisuuskeskustelun pohjalta -lännessä. Tässä 

keskustelussa ei ole niinkään painotettu esimerkiksi Venäjän sotilasdoktriineja ja sotataidol-

lista kehitystä, vaan pikemminkin Venäjän käyttäytymiselle kansainvälisessä toimintaympä-

ristössä piti keksiä nopeasti joku määritelmä. Tätä menettelyä voidaan pitää osin virheellisenä 

ja kritisoida sitä yksipuolisena ja kapeakatseisena. Venäjää ei siis kuitenkaan tule määritellä 

ainoastaan hybridisodankäynnin avulla. Esimerkiksi ulkopolitiikan ja ei-julkisen vaikuttami-

sen osalta Venäjän toimien arviointiin sopii paremmin aktiivisten toimien ja refleksiivisen 

kontrollin konseptit. Venäjän toiminta on kuitenkin vaikuttanut keskeisesti hybridisodan-

käynnin määrittelyyn ja termin leviämiseen yleiseen keskusteluun. 

 

Friedman analysoi länsimaisen ja venäläisen sodankuvan kehityskulkua kylmän sodan päät-

tymisen jälkeen (kuva x). Kuva osoittaa loogisen kehityskulun ja jatkumon erilaisten konsep-

tien kehittyessä. Edeltävät ajatukset ovat siten olleet muokkaamassa uusien ilmiöiden synty-

mistä. Analyysi osoittaa kylmän sodan aikana painottuneet epätavanomaiset keinot (poliitti-

nen sodankäynti ja aktiiviset toimet) sekä läntisessä, että venäläisessä sodankuvassa. Läntises-

sä sodankuvassa hybridisodankäynti ja hybridiuhkien ilmiöt kehittyivät 2000-luvun aikana, 

ottaen vaikutteita aikaisemmin pinnalla olleista konsepteista. Venäläinen sodankuvan kehitys 

ei tunnista hybridisodankäynnin termiä. Sen sijaan kehityksessä nousee esiin ilmiöitä, kuten 

                                                 
107 Pynnönniemi, Katri& András Rácz: Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in 

Ukraine, Ulkopoliittinen instituutti, raportti 45, 2016, s. 311-314. luettu 8.5.2020. 
108 Renz (2016): s. 19. 
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informaation merkityksen kohoaminen, kumouksellinen sodankäynti, verkostojen merkityk-

sen kasvu sekä lopulta sodankuvan ja erilaisten vaikutuskeinojen leviäminen laajasti vastusta-

jan yhteiskuntaa koskevaksi. 

 

 

Kuva 6: Sodankäynnin ilmiöiden ilmaantuminen, Friedman mukaan.109 

 

Yllä kuvattu venäläinen sotataito kuvaa epätavanomaisten keinojen kehitystä, mutta Friedma-

nin kuvaus ei sinänsä kiinnitä huomiota venäläisessä sotilasstrategisessa ajattelussa keskei-

seen Maskirovkan käsitteeseen. Maskirovka tarkoittaa suoraan käännettynä naamiointia. Ve-

näläisessä ajattelussa Maskirovkalla on kokonaisvaltainen merkitys ja se on poikkileikkaava 

ajatusmalli kaikissa suunnitelmissa ja kaikilla toiminnan tasoilla. Sen tarkoituksena voidaan 

pitää vihollisen saattamista ”sodan sumuun” ja siten luoda itselle edullisemmat asemat. Mas-

kirovkan menetelminä pidetään muun muassa harhautusta, huijausta, disinformaatiota, propa-

gandaa ja psykologisia operaatioita. Nämä menetelmät ovat sovellettavissa kaikilla sodan-

käynnin tasoilla.110 Maskirovkan käsitteessä on paljon yhtäläisyyksiä käsitykseemme hybridi-

sodankäynnistä. Siten sen voi olettaa olevan ilmiönä osaltaan vaikuttamassa sekä länsimai-

                                                 
109 Fridman (2018) s. xi. Huom: Gibridnaya voyna tarkoittaa siis venäläistä näkökulmaa kokonaisvaltaisesta 

sodankäynnistä, jonka siis ei katsota pohjautuvan länsimaiseen hybridisodankäynnin käsitteeseen, vaan jo sitä 

vanhempaan venäläiseen teoretisointiin sodankäynnistä (kuten kuvassa esitetty).     
110 Nojonen (2008) s. 44. 
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seen ajatteluun venäläisestä hybridisodankäynnistä, että kiinteä osa venäläistä sotataitoa ja 

sodankuvaa.  

 

2.6 Mitä hybridisodankäynti sitten on?  
 

Hybridi on ajankohtainen, laajasti käytetty ja keskeinen käsite niin sodankäynnin, kuin sotaa 

alempiasteisten vaikutuskeinojen käsitteistössä. Yksittäisenä käsitteenä sitä on kuitenkin laa-

jasti kritisoitu epätarkkuudesta sekä siitä, ettei se sisällä varsinaisesti mitään uutta111. Käsit-

teistön epätarkkuuden myötä esimerkiksi hybridisodankäynnin voi olettaa tarkoittavan eri 

asioita eri ihmisille112. Tämä aiheuttaa ongelmia hybridikäsitteistön parissa käytävälle teoreet-

tiselle ja poliittiselle keskustelulle113. Eräs usein käytetty määritelmä hybridisodankäynnistä 

on Münchenin turvallisuuskonferenssin 2015 julkaisemassa raportissa julkaistu kuvaus (alla). 

Kuva osoittaa erilaisia kokonaisuuksia ja elementtejä, joita hybridisodankäynnissä hyödynne-

tään ja korostaa niiden yhdistämistä vaikutukseen pääsemiseksi.  

 

Kuva 7: Hybridisodankäynnin määritelmä, MSC 2015 mukaan114  

 

Toisena esimerkkinä voidaan tuoda esille Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuk-

sen tulkinta hybridisodankäynnistä. Tässä kuvauksessa varsinaisia vaikutuskeinoja esitetään 

                                                 
111 Wigell (2019), s. 6, Cormac ja Aldrich (2018), s. 477, 493, Johnson (2018), s. 146, Renz (2016) s. 2, Galeotti 

(2016), s. 287, Mälksoo (2018), s. 376-377.  
112 Mälksoo (2018), s. 377. 
113 Wigell (2019), s. 1-2, 5. 
114 Munich Security report 2015, Munich Security Conference 2015, MunichSecurityReport2015.compressed.pdf 

(europa.eu) s. 35, Luettu 9.1.2021. 
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vielä vähemmän. Sen sijaan kuvassa painottuvat erilaisten lähestymistapojen ja näkökulmien 

(kuten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, valtion sisäinen ja valtioiden välinen konflikti, siviili 

ja sotilas näkökulmat, jne) väliset rajapinnat hybridisodankäynnissä. Kuva esittää kuinka hyb-

ridisodankäynnin vaikutuskeinot muodostuvat suunnitelmallisesti ja luovalla tavalla yhdisty-

vistä vaikutuksista. Alla oleva kuva ei kuitenkaan kykene määrittelemään hybridisodankäyn-

tiä sen tarkemmin.  

 

 

Kuva 8: Hybridisodankäynti ja sen rajapinnat, Hybridikeskuksen verkkosivujen mukaan115. 

 

Hybridisodankäyntiä ei kuitenkaan edes voi määritellä minkään uuden teknologian tai yksit-

täisen suorituskyvyn kautta tai ilmentymänä. Sen sijaan siihen voi katsoa kuuluvan erittäin 

laajasti erilaisia lähestymistapoja, operaatiolinjoja ja vaikutuskeinoja operatiivisen sekä stra-

tegisen tason tavoitteiden saavuttamiseksi.116 Wigellin mukaan yksittäisiä moderneja vaiku-

tustapoja (kuten informaatiosodankäynti) on usein helpompi lähestyä ja tarkastella analyytti-

sesti omina konsepteinaan. Tämä saattaa kuitenkin vaikeuttaa kokonaisuuden ja strategisen 

tason tavoitteiden ymmärtämistä ilmiöiden taustalla. Havainto puoltaa kokonaisvaltaisemman 

konseptin, kuten hybridisodankäynti tai Full Spectrum Warfare, (FSW), käyttöä turvallisuus-

keskustelussa. Wigell pitää hybridikäsitettä joustavampana ja siten parempana lähestymista-

                                                 
115 Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, verkkosivut, https://www.hybridcoe.fi/coi-strategy-and-

defence/, luettu 19.7.2021.  
116 Johnson (2018) s. 157. 



39 

 

pana, kuin FSW. Hybridikäsite sallii laajemmin erilaisten taktiikoiden ja vaikutustapojen se-

koittumisen sekä vaihtelun, tai toisaalta joidenkin osien puuttumisen kokonaan. FSW:n näkö-

kulma on Wigellin mukaan tässä mielessä selkeämmin totaalisen sodan toteuttamisessa, kun 

taas erilaiset hybriditoimet voivat vaikuttaa myös esimerkiksi matalalla intensiteetillä, pitkä-

kestoisesti ja joustavasti erilaisiin vastustajan heikkouksiin.117 

 

Johnsonin mukaan hybridisodankäynnin käsite on kehittynyt tarkoittamaan toimia, jossa se-

koittuvat konventionaaliset ja epäkonventionaaliset sodankäynnin menetelmät tavalla, joka ei 

kunnioita yleisiä sodankäynnin periaatteita tai siitä säädettyä kansainvälistä lainsäädäntöä. 

Hybridisodankäynti siis rikkoo usein perinteisiä normeja, linjauksia ja kansainvälisien suhtei-

den sääntöjä. 118 Siksi sen voi katsoa olevan tehokas lähestymistapa etenkin liberaaleja läntisiä 

demokratioita vastaan119. Näkökulma korostaa taustalla olevaa länsimaista oikeusvaltioiden 

kehitystä ja toisaalta niiden oletusta valtioiden legitiimistä toiminnasta myös sodan aikana. 

Ajatus normien rikkomisesta konfliktien aikana voi luonnollisesti aiheuttaa huolestumista 

länsimaissa ja siten samalla selittää esimerkiksi hybridikäsitteistön saamaa huomiota ja julki-

suutta. Huomionarvoista on myös, että suurvaltastrategian toteuttamiseen nähtiin kuuluvan 

tarvittaessa normien rikkominen. Siten alueellisten tai globaalien suurvaltojen kynnys hybri-

disodankäynnin keinojen käyttöön voidaan katsoa olevan pienempi kuin muiden valtioiden.  

 

Wigellin mukaan hybridisodankäynnillä tarkoitetaan strategisten tavoitteiden saavuttamista 

sekoittamalla tehokkaasti ja taloudellisesti sotilaallisia ja ei-sotilaallisia ja / tai konventionaa-

lisia ja epäkonventionaalisia taktiikoita ja toimia120. Myös Johnsonin mukaan hybridisodan-

käynti sisältää vähintään kahden eri elementin tai menetelmän suunnatun käytön yksilöllisen 

vaikutuksen saavuttamiseksi121.  

 

Wigell korostaa nimenomaisesti hybridisodankäynnin käsitteen käyttöä strategisen tason tar-

kastelussa122. Myös Lanoszka määrittelee hybridisodankäynnin enemmän hyökkäykselliseksi 

strategiseksi valinnaksi, kuin esimerkiksi uudeksi sodankäynnin muodoksi. Hybridisodan-

käynnin strategiassa korostuu Lanoszkan mukaan useiden erilaisten suorituskykyjen tarkoi-

tuksenmukainen käyttö valtiollisten päämäärien saavuttamiseksi. Tavanomaisten ja epätavan-

omaisten keinojen johdettu ja koordinoidu käyttö erillisiin, mutta toisiaan täydentäviin tavoit-

                                                 
117 Wigell (2019) s. 6. 
118 Johnson (2018) s. 141, 157. 
119 Wigell (2019), s. 8, Johnson (2018) s. 157-158. 
120 Wigell (2019), s. 4. 
121 Johnson (2018) s. 146. 
122 Wigell (2019), s. 3, 6. 
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teisiin on Lanoszkan ajattelussa olennainen osa hybridisodankäyntiä. Epätavanomaisten vai-

kutuskeinojen123 tarkoituksena on hyödyntää kohteen heikkouksia konventionaalista sodan-

käyntiä alemman tasoisissa konflikteissa.124 Hybridisodankäyntiä voi olla hyödyllistä tarkas-

tella enemmän strategisen tason näkökulmasta. Tämä voi osaltaan tuoda tukea myös käsitteen 

taktisen tason määrittelemättömyyden ongelmiin.  

 

Yhtenä keinona luoda selkeyttä hybridisodankäynnin käsitteisiin on käsitteistön purkaminen 

osiin125. Mälksoo jakaa hybridikäsitteistön hybridiuhkiin, hybridisodankäyntiin ja hybridiso-

taan pyrkiessään kokonaisuuden määrittelyyn. Hänen mukaan hybridiuhkilla tarkoitetaan 

moderneja kompleksisia ja moniulotteisia uhkia, joita esiintyy useilla eri aloilla ja alueilla ja 

jotka voivat lisätä toistensa vaikutusta. Hybridisodankäynnin hän kuvaa yksittäiseksi tavaksi 

käydä sotaa, jossa yhdistyvät organisoidusti ja keskusjohtoisesti erilaiset konventionaaliset ja 

epäkonventionaaliset sodankäynnin ja muun vaikuttamisen tavat.126 Hybridisodan osalta 

Mälksoo käyttää Jacobsin ja Lasconjariasin määritelmää, jonka mukaisesti hybridisota tarkoit-

taa rajatusta fyysisestä ympäristöstä riippumatonta väkivaltaista konfliktia, johon osallistuu 

valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden joukkoja käyttäen konventionaalisia ja epäkonven-

tionaalisia toimia127.  

  

Wigell pyrkii purkamaan hybridikäsitteistön sekavuutta erottamalla turvallisuuskeskustelussa 

hybridisodankäynnin rinnalle nousseen hybridivaikuttamisen toisistaan. Pyrkimys on siten 

luoda parempaa ymmärrystä hybridiuhkien ympäristöstä sekä osoittaa hybridivaikuttamisen 

käyttö ”hajottavana/erottavana” strategiana etenkin ulkopolitiikan viitekehyksessä.128 Hybri-

divaikuttaminen onkin noussut keskeisimmäksi turvallisuuspoliittiseksi termiksi hybridikes-

kustelussa. Tämä on havaittavissa lukuisista erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä strate-

gioista ja mietinnöistä. Hybridisodankäynnin termistön käyttö ulkopolitiikan kuvaamisessa 

hämärtää sodan ja rauhan rajaa. Tämä voi aiheuttaa seurauksiltaan vakavia väärintulkintoja 

valtioiden välisistä suhteista leimatessaan ulkopolitiikan ja diplomatian alle lukeutuvia vaiku-

tuskeinoja sodankäynniksi.129 Hybridivaikuttamisen käsitteellä voidaan siis ehkäistä normaa-

                                                 
123 Lanoszka (2016), s. 6: Epätavanomaisten joukkojen vaikutuskeinoiksi Lanoszka määrittää muun muassa 

propagandan, vakoilun, yhteiskunnan osien agitoinnin, rikollisuuden häiriötilanteiden synnyttämisen, agenttien 

käytön, tunnuksettomien sotilaiden käyttämisen sekä rajaturvallisuuden häiriötilanteiden synnyttämisen. Näissä 

ei sinällään ole Lanoszkan mukaan mitään uutta ja ne ovat olleet esimerkiksi Neuvostoliiton käytössä heti toisen 

maailmansodan päättymisen jälkeen.  
124 Lanoszka (2016) s. 5, 20. 
125 Esim. Wigell (2019) ja Mälksoo (2018). 
126 Mälksoo (2018) s. 377. 
127 Jacobs, Andreas & Lasconjarias, Guillaume: NATO’s hybrid flanks: handling unconventional warfare in the 

south and the east. Rome: NATO Defense College, 2015, s.3. luettu 14.5.2020. 
128 Wigell (2019), s. 3. 
129 Wigell (2019), s. 4-5. 
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lin ulkopolitiikan ja rauhan ajan turvallisuuskeskustelun militarisoitumista. Tämä on erittäin 

perusteltua, sillä kuten todettu, hybriditermistö jo itsessään pyrkii hämärtämään sodan ja rau-

han rajaa. Näiden selkeä erottelu on erittäin keskeistä yhteiskunnissamme. 

 

Wigell käyttää pohdinnassaan muun muassa Cederbergin, Erosen ja Mustosen määritelmää 

hybridivaikuttamisesta, jonka mukaan hybridivaikuttamisessa käytetään yhtä aikaa johdetusti 

ja järjestelmällisesti kahta tai useampaa vaikutuskeinoa hybridivaikuttajan tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Tässä määritelmässä hybridivaikuttaminen ei poissulje sotilaallisen voiman ra-

joitettua käyttöä.130 Wigell itse päätyy rajaamaan hybridikäsitteistön siten että hybridiuhkat 

toimivat yläkäsitteenä, jonka alle kuuluu sekä hybridisodankäynti, että -vaikuttaminen. Hän 

määrittelee hybridivaikuttamisen olevan strategia, joka ei pidä sisällään sotilaallisia keinoja, 

mutta jota toisaalta voidaan käyttää joustavasti asteittaisena valmisteluvaiheena ennen soti-

laallisia keinoja sisältäviä strategioita. Hybridivaikuttaminen on siis strategia, jossa vaikute-

taan toisten valtioiden strategisiin toimiin, tavoitteisiin ja mielipiteisiin pääasiassa peitellyillä 

(esimerkiksi ei- kineettiset ja refleksiiviseen kontrolliin perustuvat) vaikutuskeinoilla. Hybri-

divaikuttamisen tarkoituksena on lähtökohtaisesti kyetä salaamaan operaation toteuttaminen, 

tai ainakin uskottavasti kiistämään sen toimeenpanija. Tällä pyritään ehkäisemään kohteen 

varautumista ja vastatoimien käynnistämistä.131  

 

Hybridikäsitteistön määrittely hybridiuhkiin ja niiden alakäsitteiksi jaoteltaviin hybridisodan-

käyntiin sekä hybridivaikuttamiseen luo selkeyttä käsitteistöön. Kuitenkin esimerkiksi edellä 

kuvatut hybridivaikuttamisen määrittelyt (Cederberg, Eronen ja Mustonen sekä Wigell) eroa-

vat toisistaan siinä, voiko hybridivaikuttamiseen kuulua minkäänlaista sotilaallisen voiman 

käyttöä vai ei. Toisaalta on huomioitava, että rajoitettukin sotilaallisen voiman käyttö nostaa 

itse hybridivaikuttamisen sekä myös aggressorin tunnistamisen todennäköisyyttä huomatta-

vasti. Kyky uskottavan kiistettävyyden ylläpitoon ei siten tue rajoitetun sotilaallisen voiman 

käyttöä.132 

 

Johnsonin mukaan hybridisodankäynnin teoreetikot voidaan jakaa kahteen eri koulukuntaan. 

Ensimmäisen koulukunnan ajattelussa hybridisodankäynti on tavallisen sotajoukon sekä epä-

tavanomaisen joukon (kuten sissit, kapinalliset, terroristit ja militiat) voimien ja toimien yh-

                                                 
130 Cederberg Aapo, Pasi Eronen & Juha Mustonen: Regional Cooperation to Support National Hybrid 

Defence Efforts, Working Paper 1, (Helsinki: The European Centre of Excellence for Countering Hybrid 

Threats, 2017, s. 4. 
131 Wigell (2019) s. 8-9. 
132 Esimerkiksi Venäjän sotilaallinen osallistuminen Krimin ja Itä-Ukrainan konflikteihin paljastui, jolloin Venä-

jä pystyy enää vain epäuskottavasti kiistämään toimintansa.  
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distämistä taistelukentällä. Näkökulma sisältää myös cyber-ulottuvuuden kuulumisen hybridi-

sodankäyntiin. Ensimmäisen koulukunnan näkökulmasta hybridisodankäynti ei sinällään si-

sällä mitään uutta, mutta se tarjoaa hyödyllisen näkökulman etenkin konfliktien historialliseen 

tarkasteluun. Sen näkökulma ei kuitenkaan riitä tarjoamaan vastauksia moderneihin vaikutus-

tapojen ja joukkojen yhdistelmiin.133  

 

Toinen koulukunta määrittelee hybridisodankäyntiä huomattavasti ensimmäistä laajemmin. 

Useat keskenään erilaiset määritelmät pitävät sisällään konventionaalisten ja epäsäännöllisten 

joukkojen toiminnan, mutta huomioivat laajemmin myös esimerkiksi terrorismin, informaati-

on, teknologian sekä erilaisten epäsymmetristen ja innovatiivisten vaikutuskeinojen hyödyn-

tämisen. Toisen koulukunnan mielestä hybridisodankäynti on uusi ilmiö, joka vaatii uusien 

torjuntatapojen kehittämistä.134 Johnsonin ajatuksia tarkasti seuraten, teoreettinen asemoitu-

minen jompaankumpaan koulukuntaan kuulumisesta pitäisi sisällään myös valinnan siitä, on-

ko hybridisodankäynti ilmiönä uusi vai onko se ollut osa sodankäyntiä jo ennenkin. Tämä 

johdattaa mielenkiintoisen pohdinnan ja valinnan äärelle.  

 

Puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna voi olla helpompaa ajatella, ettei hybridiso-

dankäynnissä ole analyyttisesti mitään uutta. Tällöin voidaan kuitenkin astua jo aiemmin 

Michaelin ja Ben-Arin esille tuomaan ongelmaan näkökulman yksipuolistumisesta. Nykypäi-

vän konflikteissa sotilaalliset ratkaisut (tai näkökulmat) eivät useinkaan ole riittäviä ei-

sotilaallisten ongelmien ratkaisuun. Siksi myös sotilaallisesta perspektiivistä on tärkeää katsoa 

kokonaisuutta laajemmin ja samalla sallia myös ei-sotilaallisten näkökulmien ilmaantuminen 

keskusteluun. Keskittyminen ensimmäisen koulukunnan määritelmään voi väheksyä muun 

muassa erilaisten uusien vaikutus- ja suojautumiskeinojen merkitystä hybridikäsitteen ympä-

rillä olevassa keskustelussa. Se voi siten rajoittaa näkökulmiamme ja vaikeuttaa uhkien ha-

vainnointia. Tästä syystä hybridisodankäyntiä tulee pitää uutena ilmiönä, jonka vaikutuskei-

noja pitää aktiivisesti oppia tunnistamaan ja olettaa niiltä suojautumisen vaativan uusia torjun-

tatapoja. Vaikka hybridisodankäynnin käsitteessä on omat puutteensa, se voi silti olla hyödyl-

linen osoittaessaan uusia näkökulmia kompleksisesta turvallisuusympäristöstä kohoaviin 

haasteisiin135. 

 

 

 

                                                 
133 Johnson (2018) s.146. 
134 Johnson (2018) s. 147. 
135 Jacobs ja Lasconjarias (2015), s. 12. 
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 Hybridisodankäynnin määrittely 

Johnson Toimia, jossa sekoittuvat konventionaaliset ja epäkonventionaaliset sodankäyn-

nin menetelmät tavalla, joka ei kunnioita yleisiä sodankäynnin periaatteita tai 

siitä säädettyä kansainvälistä lainsäädäntöä. 

Vähintään kahden (tai useamman) eri elementin tai menetelmän suunnattu käyttö 

yksilöllisen vaikutuksen saavuttamiseksi. 

Wigell Strategisten tavoitteiden saavuttamista sekoittamalla tehokkaasti ja taloudellisesti 

sotilaallisia ja ei-sotilaallisia ja / tai konventionaalisia ja epäkonventionaalisia 

taktiikoita ja toimia. 

Hybridivaikuttaminen: Strategia, jossa vaikutetaan toisten valtioiden strategisiin 

toimiin, tavoitteisiin ja mielipiteisiin pääasiassa peitellyillä (esimerkiksi ei-

kineettiset ja refleksiiviseen kontrolliin perustuvat) vaikutuskeinoilla.  

Ei sisällä sotilaallisen voiman käyttöä. Pyritään salaamaan. 

Lanoszka (Hyökkäyksellinen) Strateginen valinta. 

Useiden erilaisten suorituskykyjen tarkoituksenmukainen käyttö valtiollisten 

päämäärien saavuttamiseksi.  

Tavanomaisten ja epätavanomaisten keinojen johdettu ja koordinoidu käyttö eril-

lisiin, mutta toisiaan täydentäviin tavoitteisiin  

Epätavanomaisten vaikutuskeinojen tarkoituksena on hyödyntää kohteen heik-

kouksia konventionaalista sodankäyntiä alemman tasoisissa konflikteissa. 

Mälksoo Hybridiuhka: Moderneja kompleksisia ja moniulotteisia uhkia, joita esiintyy 

useilla eri aloilla ja alueilla ja jotka voivat lisätä toistensa vaikutusta. 

Hybridisodankäynti: Yksittäinen tapa käydä sotaa, jossa yhdistyvät organisoidus-

ti ja keskusjohtoisesti erilaiset konventionaaliset ja epäkonventionaaliset sodan-

käynnin ja muun vaikuttamisen tavat. 

Hybridisota: Rajatusta fyysisestä ympäristöstä riippumatonta väkivaltaista kon-

fliktia, johon osallistuu valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden joukkoja käyt-

täen konventionaalisia ja epäkonventionaalisia toimia, (Jacobs ja Lasconjarias, 

2015). 

Taulukko 3: Hybridisodankäynnin ja muun hybriditermistön määritelmiä. 

 

Kansallisesti hybridivaikuttamista on määritelty erilaissa virallisissa lähteissä. Esimerkiksi 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017) hybridivaikuttaminen määritellään seuraavasti: 

”Toiminta, jolla pyritään erilaisia, toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen heikkouk-

sia hyödyntäen saavuttamaan omat tavoitteet. Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esi-
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merkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Hybridivaikuttamisessa voidaan käyttää 

myös teknologiaa ja sosiaalista mediaa. Keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, 

että ne seuraavat toisiaan. Hybridivaikuttamista voi olla vaikea tunnistaa.”136 Hallituksen 

esityksessä eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi 

niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017), kuvataan sekä Suomen turvallisuusympäristöä, että 

siitä kohoavaa hybridivaikuttamisen ilmiötä seuraavasti: ”Suomen turvallisuusympäristö on 

muuttunut nopeasti lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon takia 

ja sen ennustettavuus on heikentynyt. Hybridivaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet. Hybridi-

vaikuttamiseksi katsotaan suunnitelmallinen toiminta, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen 

toimija hyödyntää monipuolisesti ei-sotilaallisia keinoja pyrkien vaikuttamaan valtion heik-

kouksiin ja saavuttamaan omat tavoitteensa. Tavoitteena on aiheuttaa toimenpiteen kohteena 

olevalle painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Hybridivaikuttaminen voi olla 

myös osa sotilaallista operaatiota erityisesti sen alkuvaiheessa. Hybridivaikuttaminen voi 

sisältää samanaikaisesti informaatio-operaatioita sekä terroristista ja rikollista toimintaa. 

Vaikuttaminen voi alkaa nopeasti jo normaalioloissa, ja sen tunnistaminen voi olla vaikeaa 

etenkin alkuvaiheessa.”137 Yllämainitut määritelmät noudattavat yleistä hybridisodankäynnin 

ja -vaikuttamisen näkökulmaa. Ne vahvistavat näkemystä siitä, ettei hybridiuhkien käsitteitä 

kyetä määrittelemään kovinkaan tarkasti. Hallituksen esityksessä määritellään hybridivaikut-

taminen keinoiksi, jotka poissulkevat sotilaalliset keinot. Tämä tukee myös esimerkiksi Wi-

gellin rajausta hybridivaikuttamisesta.  

 

Hybridisodankäynnin avulla toteutettu turvallisuuden hybridikäsitteistön analyysi mahdollis-

taa tässä kohtaa tutkimusta valintojen tekemisen. Tässä tutkimuksessa hybridiuhat määritel-

lään Wigellin mukaisesti yläkäsitteeksi, jonka alle sijoittuu hybridivaikuttaminen ja sodan-

käynti. Hybridivaikuttamiseen ei lasketa kuuluvan sotilaallisen voiman käyttöä, koska sen ei 

katsota mahdollista uskottavan kiistettävyyden säilyttämistä pidemmällä aikavälillä. Siten 

hybridivaikuttaminen nähdään kuuluvan enemmän ulkopolitiikan työkaluksi. Hybridivaikut-

tamisella kyetään kuitenkin muokkaamaan taistelutilaa ja siitä kyetään siirtymään joustavasti 

toteuttamaan hybridisodankäynnin strategiaa.  

                                                 
136 Valtioneuvoston periaatepäätös / 2.11.2017: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, Turvallisuuskomitea, Lönn-

berg Print, Helsinki, 2017, s. 96 
137 Hallituksen esitys: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 

sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. HE 201/2017 vp (eduskunta.fi), luettu 14.1.2021. 
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Kuva 9: Hybriditermistön määrittelyä 

 

2.7 Hybridiuhkien vaikutusmuodot ja varautuminen 
 

”How to deal with hybrid warfare?  Hybrid is the dark reflection of our comprehensive ap-

proach.  We use a combination of military and non-military means to stabilize countries. Ot-

hers use it to destabilize them.” 138 

 

Yllä oleva Jens Stoltenbergin ajatus kuvastaa hyvin 2000-luvun turvallisuusympäristöä ja sen 

kehitystä. Hybridisodankäynnin ajatus heijastaa länsimaiden, etenkin kriisinhallintaoperaati-

oissa soveltamaa kokonaisvaltaista käsitystä turvallisuuteen. Raitasalon mukaan voidaan jopa 

todeta, että länsimaiden kokonaisvaltainen lähestymistapa (Comprehensive Approach) on 

ollut länsimainen hybridisodankäynnin tekniikka esimerkiksi Afganistanissa139. Kokonaisval-

tainen turvallisuuskäsitys on erittäin selkeästi esillä myös kansallisessa varautumisessamme. 

Kokonaisvaltainen turvallisuusnäkemys antaa hyviä keinoja miettiä hybridiuhkien erilaisia 

vaikutustapoja. Tässä ajattelussa hybridiuhkien vaikuttamista voi olettaa olevan mahdollista 

suunnata kaikkiin sellaisiin tekijöihin ja ilmiöihin, joiden kautta turvallisuutta rakennetaankin.   

 

Wigellin mukaan ulkopolitiikan tasalla hybridivaikuttamisella pyritään kiilamaiseen vaiku-

tukseen (Wedging strategy). Sillä pyritään siis vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen tai luo-

maan hajaannusta ja jakautumista kohteena olevaan yhteisöön tai valtioon. Yleisimmin tavoite 

on joko kyetä vaikuttamaan kohdevaltion sisäpolitiikan ratkaisuihin tai kyetä laskemaan koh-

                                                 
138 Stoltenberg, Jens, NATO Secretary General: Keynote speech at the opening of the NATO Transformation 

Seminar 25.3.2015, luettu 12.1.2021. 
139 Raitasalo (2017) s. 34. 
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devaltion suorituskykyjä esimerkiksi luomalla sisäisiä häiriöitä ja ristiriitoja. Vaikutuskeinot 

kohdennetaan sovittamalla ne kohdevaltiosta analysoituihin yksilöllisiin heikkouksiin. Heik-

koudet vaihtelevat eri maiden välillä, joten käytettävät vaikutuskeinot täytyy sovittaa jokai-

seen kohteeseen erikseen.140 Wigellin huomio korostaa sitä, ettei hybridisodankäyntiä voi 

pitää analyyttisessä mielessä universaalina sodankäynnin tapana, vaan esimerkiksi sen yksit-

täiset vaikutuskeinot on suunniteltava kulloisenkin kohteen mukaan erikseen.  

 

Wigell nimeää kolme keskeistä ulkopoliittisen hybridivaikuttamisen kokonaisuutta. Nämä 

ovat ei-julkinen / salainen diplomatia (clandestine diplomacy), geoekonomia (geoeconomics) 

sekä disinformaatio. Salainen diplomatia pitää sisällään esimerkiksi erilaisten vaikutusverkos-

tojen luomisen kohdevaltioon. Verkoston luomiseen voidaan käyttää esimerkiksi yksilöitä, 

järjestöjä, liikkeitä, puolueita ja organisaatioita, jotka välittävät haluttua vaikutusta ympäril-

leen. Geoekonomialla tarkoitetaan taloudellisten keinojen käyttämistä ulkopolitiikan vaikut-

tamisen välineenä. Hybridivaikuttamisen näkökulmasta geoekonomisilla toimilla pyritään 

luomaan vaikutuskykyä ja riippuvuussuhteita yleensä hienovaraisemmin ja jopa kohteen tai 

kohteiden sitä huomaamatta. Disinformaatiolla tarkoitetaan yläkäsitettä erilaisten ja eri vaiku-

tuskanavia pitkin välitettävien informaatiovaikuttamisen operaatiolle. Disinformaatio-

operaation tavoitteena on esimerkiksi yleisen epävarmuuden ja epäluottamuksen luominen 

yhteisöön tai sen osaan. Mainitut kolme pääkokonaisuutta voidaan suunnitella vahvistamaan 

ja tukemaan toinen toistensa vaikuttavuutta ja siten lisäämään koko hybridivaikuttamisoperaa-

tion strategista vaikutusta.141Johnsonin mukaan taloudellisesta näkökulmasta hybriditoimilla 

voidaan pyrkiä vaikuttamaan heikentävästi kansantalouksiin. Diplomatian kentällä sillä voi-

daan tavoitella esimerkiksi valtioliittojen hajottamista. Sosiaalisessa kentässä hybriditoimilla 

voidaan aiheuttaa hajaannusta ja epäilyksiä väestön keskuuteen. Sotilaallisessa ympäristössä 

hybriditoimet voivat olla esimerkiksi sabotaasia, salamurhia ja terrorismin käyttöä.142 Hybri-

disodankäynnin tarkoituksena on kuitenkin pitää konfliktin taso sellaisena, ettei kohdevaltio 

esimerkiksi laukaise yhteistä kollektiivista puolustusta, tai joudu viimeisenä keinonaan julis-

tamaan täysimittaista sotaa hyökkääjää vastaan143. Tämä havainto erottaa hybridisodankäyn-

nin parhaiten tavallisesta sodankäynnistä. 

 

Mainitut hybriditoiminnan vaikutustavoiksi kuvatut keinot ovat olleet keskeisesti esillä myös 

kansallisessa turvallisuuskeskustelussamme. Wigellin mukaan valtiojohtoisen hybridivaikut-

tamisen keinot ovat samanlaisia, kuin mitä aikaisemmin on kuvattu ”aktiivisen vaikuttami-

                                                 
140 Wigell (2019) s. 9-10. 
141 Wigell (2019) s. 10-14. 
142 Johnson (2018) s. 158. 
143 Jacobs & Lasconjarias (2015), s. 8, Johnson (2018), s. 153. 
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sen”(active measures) käsitteellä144. Havainto puoltaa erilaisten eri valtioiden käyttämien vai-

kutustapojen tuntemista hybridikäsitteistön turvallisuusuhkien analysoinnissa. Esimerkiksi 

Venäjä käyttänee aktiivisia toimia toisia valtioita kohtaan niin kauan, kuin sen päättäjät usko-

vat, että niillä voidaan vaikuttaa kohdemaan poliittiseen päätöksentekoon145. 

 

Maailman muutos on tukenut hybridiuhkien vaikutustapojen yleistymistä. Teknologinen kehi-

tys on ollut keskeisessä asemassa tässä muutoksessa. Kehityksen myötä tiedonsiirtokyky ja 

maailman verkostoituminen ovat kasvaneet laajemmiksi ja tiiviimmiksi kuin koskaan aikai-

semmin. Liberaalien demokratioiden kehittyminen yhä avoimemmiksi ja teknisesti riippuvai-

semmiksi yhteiskunniksi on edelleen korostanut muutosta. Globaalin kehityksen myötä myös 

hybridiuhkien vaikutuskeinoja on ollut yhä helpompi luoda. Myös niiden tehokkuus on kas-

vanut entisestään. Tämä voi vähentää konventionaalisen sotavoiman merkitystä hybridisodan-

käynnissä.146 Tietotekninen kehitys on luonut ihmisille yhä paremmat keinot välittää tietoa 

nopeasti ja tallentaa todisteita. Tämä kehitys on haastanut valtioiden vaikutusoperaatioiden 

salaamisen ja heikentänyt kykyä uskottavaan kiistettävyyteen. Toisaalta kehitys on mahdollis-

tanut myös disinformaation yhä tehokkaamman levittämisen eri keinoilla. Tämä on mahdol-

listanut hämmennyksen ja sekaannuksen lisäämisen informaatiovaikutusten kentälle, siinä 

missä varsinaista kiistämiskykyä ei enää voi niin tehokkaasti käyttää.147 Venäjän toiminnasta 

voi löytää esimerkkejä hämmennyksen ja sekaannuksen aiheuttamisesta. Esimerkiksi Krimin 

miehityksen aikana Venäjä käytti vahvaa informaatiovaikuttamista luodakseen sekaannusta ja 

epäselvyyttä länsimaisille medioille ja päättäjille. Toimintaa voidaan pitää myös aiemmin 

mainitun maskirovkan ja harhaanjohtamisen ilmentymänä. Epäselvä tilannekuva hidasti mer-

kittävästi muiden valtioiden reaktioita Venäjän toimiin Ukrainassa. Tekijät, jotka lisäävät yh-

teiskuntien ja koko maailman kompleksisuutta, näyttävät siis tukevan myös hybridiuhkien 

vaikutuskeinojen ilmenemistä ja kasvua. Tämä herättää kysymyksen tulisiko kompleksista 

turvallisuusympäristöä pyrkiä hahmottamaan ja hallitsemaan kompleksisuutta ymmärtävillä 

keinoilla? 

 

“Hybrid methods exploit the obvious contradictions and fissures of Western society”148. Wi-

gell on tarkastellut hybridivaikuttamisen vaikuttavuutta läntisissä demokratioissa. Hänen mu-

kaansa läntisille liberaaleille demokratioille tyypilliset ilmiöt, kuten avoin ekonomia, vapaa 

media, oikeusvaltion rajoitukset versus yksilön oikeudet ja moniarvoisuuden korostuminen 

                                                 
144 Wigell (2019), s. 3. 
145 Kragh & Åsberg (2017) s. 36. 
146 Wigell (2019) s. 7, 21, Johnson (2018) s. 157. 
147 Cormac & Aldrich (2018) s. 486-487. 
148 Johnson (2018) s. 145. 
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ovat hybridivaikuttamisen näkökulmasta hyödynnettävissä heikkouksina.149 Keskeisiä liberaa-

leja demokratioita ilmentävät arvot asettavat ne tässä kontekstissa myös heikkouksiksi, joihin 

hybridivaikuttamista voidaan kohdentaa. 

 

Menestyminen hybridiuhkien torjumisessa vaatii laajoja toimivaltuuksia. Usein rauhanaikaiset 

toimivaltuudet eivät riitä. Lisäksi puutteelliset toimivaltuudet voidaan nähdä heikkouksina, 

joihin voidaan iskeä. Puutteelliset toimivaltuudet lisäävät siten hybriditoimien riskiä.150 Toi-

mivaltuuksien kokonaisuus on havaittu myös kansallisen turvallisuuden kehittämisessä. Ai-

kaisemmin mainitussa hallituksen esityksessä (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavar-

tiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi) mainitaan, että: 

”Hybridiuhat ovat käytännön toiminnaksi konkretisoituessaan sellaisia sisäisen tai ulkoisen 

turvallisuuden häiriötilanteita, joiden torjunta edellyttää usean viranomaisen yhteistyötä. 

Uhkiin tulee pystyä vastaamaan ensisijaisesti viranomaisten normaaliolojen toimivaltuuksilla. 

Lisäksi tulee kehittää viranomaisten kykyä sietää hybridivaikuttamisen kuormitusta ja sen 

seurauksia.” 151 

 

Hybridiuhkien torjunnassa korostuu joko puolustuskykyjen laajentaminen kaikkiin mahdolli-

siin dimensioihin, tai jonkun yksittäisen puolustuskyvyn rakentaminen niin voimakkaaksi, 

että se poistaa hyökkääjältä motivaation jatkaa hybridikeinojen käyttöä152. Esimerkiksi disin-

formaation / strategisen harhauttamisen parhaana torjuntakeinona Pynnönniemi ja Rácz tuovat 

esiin perustellun ja faktoihin perustuvan tiedon ja tietämyksen merkityksen sekä halun inves-

toida sen hankkimiseksi153. Suomen tapauksessa puolustuskykyjen rakentamisen lähtökohtana 

toimii kokonaisturvallisuuden malli. Tämä tarkoittaa, että puolustusmekanismeja ja koulutusta 

pyritään tuottamaan kaikkiin mahdollisiin dimensioihin. Myös siviiliyhteiskunnan rooli tässä 

kokonaisuudessa on ollut esillä viime aikoina. Hybridiuhkista ja esimerkiksi informaatiovai-

kuttamisesta käyty keskustelu tukee tietämyksen, ja siten myös puolustautumiskykyjen kas-

vua.  

 

Johnson korostaa hybridisodankäynnin torjunnassa myös matalaa päätöksentekokynnystä, 

nopeaa johtamista ja laadukkaan tilannekuvan sekä tiedottamisen ja vastainformaatio-

operaatiokyvyn merkitystä. Myös siviilitoimijoiden kouluttaminen ja valmius on keskeistä.154 

                                                 
149 Wigell (2019) s. 15. 
150 Johnson (2018) s. 145. 
151 HE 201/2017  
152 Johnson (2018) s. 159. 
153 Pynnönniemi & Rácz, (2016) s. 311-314. 
154 Johnson (2018) s. 159. 
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Johnsonin esille nostamat tekijät ovat samanlaisia kuin esimerkiksi aikaisemmin terrorismin 

vastaisen sodan opit Yhdysvaltojen kokemuksissa. Siten niitä voikin pitää myös yleisinä tur-

vallisuusympäristön muutoksesta sekä sen muutosnopeudesta kumpuavina vaatimuksina.  

 

Tämän tutkimuksen tekemistä on motivoinut keskeisesti viranomaisten taktisen tason ongel-

mat hybridisodankäynnin vaikutuskeinojen tunnistamisessa. Yllä oleva käsittely tuo selkeyttä 

kokonaisuuteen ja termistöön, mutta ei yllä esimerkiksi hybridiuhkien erilaisten ilmenemis-

muotojen kattavaan ja selkeään määrittelyyn yksittäisten vaikutuskeinojen osalta. Näiden 

tarkka määrittely vaikuttaa tutkimuksen aineiston perusteella vaikealta ja jopa merkityksettö-

mältä. Turvallisuusympäristön ennakoimattomuus ja muutosnopeus luo Brandersin mukaan 

kompleksisuusajattelusta tunnettuja ilkeitä/pirullisia ongelmia (wicked problems), joiden ra-

tionaalinen ratkaisu voi olla erittäin vaikeaa155. Tämä havainto tulee eteen myös hybridiuh-

kien käsitteistön osalta. 

 

Suomalaisesta näkökulmasta keskeisimpänä valtiollisten hybridiuhkien synnyttäjänä toimii 

useimmiten Venäjä, jolla nähdään olevan omia suurvaltastrategisia tavoitteitaan esimerkiksi 

Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden osalta. Suurvaltastrategisia tavoitteita globaalissa 

turvallisuusympäristössä toteuttavat myös Kiina ja Yhdysvallat. Lisäksi myös muut valtiot 

pyrkivät edistämään omia agendojaan ja tavoitteitaan erilaisin keinoin. Jokainen valtio edus-

taa omaa kulttuuriaan ja pyrkii tavoitteisiinsa omista lähtökohdistaan sekä valitsemillaan kei-

noilla. Siksi esimerkiksi hybridiuhkien vaikutuskeinojen yleismaailmallinen ja tarkka määrit-

tely ei ole itseasiassa mahdollista. Tässä mielessä esimerkiksi kuva 7: (Hybridisodankäynnin 

määritelmä, MSC 2015) mukaan, antaa riittävän yleisen ja havainnollistavan kuvan hybridi-

sodankäynnissä mahdollisesti esiintyvistä vaikutuskeinoista.  

 

Kansallisen varautumisen näkökulmasta hybridiuhkien tarkempia vaikutuskeinoja on syytä 

arvioida uhka-arvioiden ja todennäköisten aggressoreiden näkökulmista. Tämä korostaa ko-

konaisvaltaista ymmärrystä esimerkiksi eri valtioiden tavoista ajatella ja käyttäytyä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassaan. Myös historian tunteminen ja eri ilmiöiden taustalla oleva kehitys 

on tärkeää pyrkiessämme ennustamaan tulevaa käyttäytymistä. Havainto korostaa tämän tut-

kimuksen laajaa näkökulmaa hybridiuhkiin ja sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto on suuntautunut vahvasti valtiollisten toimijoiden näkökulmaan 

turvallisuusuhkien toteuttajana. Tämä johtuu arvioni mukaan siitä, että hybridisodankäynnin 

                                                 
155 Branders (2016), s. 111. 
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modernia määritelmää on tuotettu niin vahvasti kuvaamaan Venäjän toimintaa Ukrainan ta-

pahtumien jälkeen. Turvallisuusympäristön muutokseen ja hybridiuhkien maailmaan sisältyy 

myös muun muassa terrorismin leviäminen Eurooppaan, Kiinan ja Yhdysvaltojen valtataiste-

lu, kyberrikollisuuden kasvu sekä järjestäytyneen rikollisuuden vahvistuminen. Nämä luovat 

omia yksittäisiä turvallisuusuhkia (kuten Turun puukotus, eduskunnan tietomurto vuonna 

2020 tai väkivaltarikokset järjestäytyneen rikollisuuden osana), muodostavat ilmiöitä (kuten 

terrorismi, kyber-rikollisuusryhmittymien toteuttamat kampanjat eri valtioissa tai esimerkiksi 

järjestäytyneen rikollisorganisaation vaikutusvallan kasvu) ja voivat linkittyä yksin tai jonkun 

valtiollisen sponsorin kautta Suomea koskeviin hybridiuhkiin. Suojelupoliisi nimesi eduskun-

nan tietomurron takana olleen verkkovakoilukampanjan, joka on yleisesti (esimerkiksi tieto-

turvayhtiöiden toimesta) todettu liittyvän Kiinan valtiolliseen verkkotiedusteluun. Moottori-

pyöräkerho Yön Sudet nähdään yleisesti olevan maansa poliittisen johdon ohjailtavissa. Yk-

sittäisiä hybridiuhkien vaikutuskeinoja voidaan siis synnyttää jo pelkästään yhden henkilön 

toimenpitein. Samoin niitä voidaan tuottaa tietyn yhteisön, yrityksen tai valtiollisen organisaa-

tion toimesta. Strategisen tason merkityksen ja painoarvon ne kuitenkin saavat yhdistyessään 

kokonaisuudeksi, joka on linkitettävissä ulkopuolisen valtion toimijoihin ja tarkoitusperiin.  

 

2.8 Hybridiuhkien määrittelyn merkitys ontologisen turvallisuuden näkökulmas-

ta 
 

Turvallisuuteen liittyviä määritelmiä voidaan pitää sosiaalisen konstruktion tuloksina, siten 

kun turvallisuus subjektiivisena tunteena toimii rakennusaineena esimerkiksi yhteiskunnan 

lainsäädäntöön. Samoin myös hybridisodankäynnin tai hybridivaikuttamisen tarkka määrittely 

syntyy (tai on syntymättä) subjektiivisen tulkinnan ja toiminnan kautta. Yksilöiden ja yhteis-

kuntien on kyettävä määrittelemään turvallisuustarpeensa esimerkiksi kanssakäymisen ja yh-

dessä toimimisen mahdollistamiseksi sekä lainsäädännön muotoilemiseksi. Mälksoo lähestyy 

tätä problematiikkaa ontologisen turvallisuuden määrittelyllä. Ontologisella turvallisuudella 

tarkoitetaan olosuhdetta, jossa toimija perustaa oman kykynsä toimia toisaalta luottamukseen 

ja ymmärrykseen siitä, kuinka maailma hänen ympärillään toimii ja toisaalta siihen mikä on 

hänen oma paikkansa tässä maailmassa156. Tämän havainto on tärkeä myös turvallisuusviran-

omaisten näkökulmasta sen voi nähdä olevan myös hybridiuhkien määrittelyn tarpeen taustal-

la.   

 

Mälksoo viittaa Trine Flockhartin (2016) havaintoon ontologisen turvallisuuden kehittämises-

tä, johon liittyy strategia olemisesta (being) sekä strategia tekemisestä (doing). Nämä ovat 

                                                 
156 Mälksoo (2018) s. 375. 
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linkittyneitä toisiinsa eikä niitä tulisi irrottaa toisistaan. Olemisen strategialla tarkoitetaan 

esimerkiksi selkeää identiteettiä ja narratiivia olemiselle. Tekemisen strategialla tarkoitetaan 

kognitiivista näkemystä tekemisestä, sen johdonmukaisuudesta ja esimerkiksi toimintaan liit-

tyvistä arvoista.157 Yksilöllä ja yhteiskunnalla (tai viranomaisella yhteiskunnan osana) on siis 

oltava ontologinen ymmärrys siitä, millainen turvallisuusympäristö heitä ympäröi. Tässä ym-

päristössä turvallisuutta kyetään kehittämään esimerkiksi Flockhartin mukaisesti toisiinsa 

linkittyneiden olemisen (being) ja tekemisen (doing) strategioiden avulla. Mikäli olemisen ja 

tekemisen välillä on ristiriita, on turvallisuuden kehittäminen haastavaa. Tämä liittyy keskei-

sesti myös hybriditermistön ympärillä olevaan turvallisuuskeskusteluun ja esimerkiksi viran-

omaisten tehtäviin hybridiuhkien piinamassa ympäristössä. Mälksoon mukaan hybridisodan-

käynnin käsite horjuttaa vakiintuneita kognitiivisia käsityksiämme sodasta ja sodankäynnistä 

sekä osoittaa vaatimuksia muuttaa tapaamme organisoida elämää ja sosiaalisia suhteitamme. 

Hybridisodankäynnin myötä strategia tekemisestä voi joutua haastetuksi. Tämä voi aiheuttaa 

fundamentaalisia vaikutuksia käsityksille ontologisesta turvallisuudesta.158 

 

Mälksoo näkee kolme keskeistä yhteyttä ontologisen turvallisuuden sekä hybridisodankäyn-

nistä käydyn keskustelun välillä. Ontologisella tasolla tämä tarkoittaa hybridisodankäynnin 

määrittelemisen vaikeutta ja moniulotteisuutta. Hybridin sekoittuminen yhä tiiviimmin osaksi 

käsityksiä sodasta ja politiikasta hämärtää niiden välistä rajapintaa. Epävarmuus ja epäselvyys 

ympäristöstämme sekä siitä heijastuvista uhkista lisääntyvät. Hybridisodankäynti ikään kuin 

institutionalisoi epäilyksen varjon ympärillemme. Tämä aiheuttaa (fyysisen turvattomuuden 

lisäksi) ontologista turvattomuutta valtioiden ja esimerkiksi turvallisuusorganisaatioiden ta-

solla.159 Osaltaan tämän havainnon voi nähdä vaikuttavan myös tämän tutkimuksen taustalla. 

Kyse on esimerkiksi siitä, miten hybridiksi kutsuttu organisaatio toimii hybridiksi määriteltyjä 

uhkia vastaan. 

 

Toisena yhteytenä Mälksoon nostaa esiin epistemologisen tason, jolla tarkasteltuna hybridi-

sodankäynti häivyttää perinteisen jaottelun sodan ja rauhan aikaan. Tämä jako on vahva histo-

riallinen perusta ja lähtökohta kansainvälisten suhteiden sekä ontologisen turvallisuuden tar-

kastelulle.160 Myös tämä havainto on perustavanlaatuinen ja toimi vaikuttimena tämän tutki-

muksen syntymiselle. Rajavartiolaitoksella on selkeä rooli kansallisessa turvallisuusviran-

                                                 
157 Flockhart Trine: The problem of change in constructivist theory: ontological security seeking and 

agent motivation, Review of International Studies, Volume 42, Issue 5, DOI: 

https://doi.org/10.1017/S026021051600019X, 2016,  s. 1, 18. 
158 Mälksoo (2018) s. 375. 
159 Sama s. 377-378. 
160 Sama s. 378. 
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omaisten kentässä niin sodan, kuin rauhan aikana. Lainsäädännön ja toimivaltuuksien näkö-

kulmasta keskeistä rajavartiolaitoksen toiminnalle (kuten muullekin viranomaistoiminnalle) 

on kuitenkin erotella sodan ja rauhan aikaiset tehtävät ja toimivaltuudet toisistaan. Kokemuk-

set Covid-19 pandemiasta ovat viimeisimpänä osoituksena toimivaltuuksien ja tehtävien suo-

rittamisen välisistä epäselvyyksistä161. Oletettavasti voimakkaan hybridivaikuttamisen aikana 

tällaista kipukohtaa pyrittäisiin käyttämään yhä enemmän aggressorin toimesta hyödyksi. 

Tämä havainto on jo osin tunnistettu myös valtion johdossa ja toimenpiteitä esimerkiksi vi-

ranomaisten toimivaltuuksien riittävyyden takaamiseksi kaikissa oloissa on tehty. 

 

Kolmas Mälksoon esille tuoma yhteys on hybridisodankäynnin ja ontologisen turvallisuuden 

yhteys eettisen turvallisuuden tutkimukseen. Turvallisuuden ”hybridisointi” ilman tarkempia 

määritelmiä voi johtaa kaiken turvallistamiseen. Tämä herättää Mälksoon mukaan kysymyk-

sen mitä liberaaleille demokratioille ja politiikalle tapahtuu, jos jokainen yksilö ja valtio nä-

kevät hybridiuhkia kaikkialla ja pyrkivät muuttumaan mahdollisimman tehokkaaksi niiden 

torjumisessa?162 Eettisen turvallisuuden näkökulma hybridisodankäyntiin on mielenkiintoinen 

ja edelleen korostaa hybriditermistön määrittelyn merkitystä. Toisaalta havainto kaiken tur-

vallistamisesta on myös relevantti ja voi osoittaa ristiriidan oikeusvaltion pyrkimyksessä suo-

jella kansalaisiaan kaikkialle ulottuvilta (hybridi-)uhilta sekä samalla halussa turvata liberalis-

tiset perusoikeudet ja -arvot kansalaisille. Hybridivaikuttamista vastaan suunnatun resilienssin 

kasvattaminen, ilman liberaalien demokratioiden perusarvojen uhraamista, onkin länsimaiden 

turvallisuuskeskustelussa tulevaisuuden keskeisiä asioita163.  

 

Hybridisodankäynti luo epävarmuutta yksilöille, valtioille sekä instituutioille kuten EU ja 

NATO. Se horjuttaa näkemyksiä turvallisuusympäristöstä ja siten vaikuttaa myös niiden iden-

titeettiin. Mälksoo näkee EU:n ja NATO:n reagoinnin hybridikäsitteen leviämiseen, ontologi-

sen turvallisuuden ja kansainvälisten suhteiden näkökulmasta tapahtumaketjuna, jossa epä-

varmuuden ja tietämättömyyden pelko synnyttää paradoksaalisesti vain enemmän pelkoa. 

Strategisessa toiminnassa tämä näkyy pyrkimyksenä konkretisoida alati kasvavien uhkien 

listaa.164 Instituutiot pyrkivät siis rationalisoimaan yhä vaikeammin hahmotettavaa ympäristöä 

löytääkseen oman paikkansa siinä, sekä saavuttaakseen ymmärryksen ympäristön toiminnasta. 

Tämän ajattelun voi nähdä vaikuttavan myös tämän tutkimuksen taustalla. Kuvattu rationali-

                                                 
161 Tästä voidaan nostaa esimerkiksi rajavartiolaitoksen ja sen henkilöstön kohtaamat haasteet ja ristiriidat pan-

demian vuoksi aloitetun sisärajatarkastusten toteuttamisen ja valtiojohdon tahdon täyttämisen, sekä käytössä 

olevien toimivaltuuksien ja kansalaisten perusoikeuksien välillä. 
162 Sama s. 378-379. 
163 Wigell (2019) s.3. 
164 Mälksoo (2018) s. 379. 
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sointi ei kuitenkaan ole välttämättä mahdollista kompleksisten hybridiuhkien maailmassa. 

Siksi on vaarana että: ”Pyrkimykset päivittäisen turvallisuuden luomiseen sekä ontologisen 

turvallisuuden rakentamiseen (strategia olemisesta / being) romahtavat toinen toisiinsa”165.  

 

Mälksoon ajatukset luovat lisää kritiikin mahdollisuuksia hybridisodankäynnin käsitteistön 

leviämiselle länsimaiseen turvallisuusympäristöön. Kansallisen turvallisuusviranomaisen nä-

kökulmasta hybridikäsitteistö ei näytä tarjoavan analyyttisiä työkaluja turvallisuusuhkien 

konkreettiseen arvioimiseen. Pikemminkin sen voi katsoa luoneen epävarmuutta ja pelkoa. 

Yksittäiset, jo aiemmin tunnistetut ja määritellyt vaikutuskeinot (kuten informaatiovaikutta-

minen tai terrorismi) toimivat tehokkaammin rationaalisuuden luomisessa sotataidon näkö-

kulmasta. Hybridisodankäynnin konsepti sopii siksi paremmin poliittisen tason viitekehyk-

seen.166  

 

2.9 Johtopäätökset 
 

Nykyisin tuntemamme hybridisodankäynnin ilmiön taustalla olevia tekijöitä on ollut osana 

sodankäyntiä jo kauan. Muinainen kiinalainen strategia-ajattelu ja sen ajatukset vihollisen 

harhaanjohtamisesta ja sodankäynnin epäsuorista toimista ovat tästä selkeä esimerkki. Myös 

ehkäpä kaikkein tunnetuimmat ja perinteisimmät sotateoreetikot Suntzi ja Clausewitz ovat 

painottaneet myös ei-sotilaallisten toimien merkitystä ja pyrkimystä voittaa sota ilman taiste-

lua.  

 

Hybridisodankäynnin käsite syntyi läntisessä sotilasajattelussa 2000-luvun alussa. Yhtenä 

keskeisimpänä käsitteen määrittelijänä länsimaiseen sotataidon käsitteistöön toimi Frank G. 

Hoffman. Myös Bettina Renz tarkastelee hybridisodankäynnin alkuperäistä käsitettä Hoffma-

nin ajatuksien pohjalta. William Murray ja Peter R. Mansoor määrittelivät vuonna 2012 hyb-

ridisodankäynnin konfliktiksi, jossa yhdistyvät tavanomaisten asevoimien sekä epätavan-

omaisten (sissit, kapinalliset, terroristit) joukkojen käyttö ja johon voi kytkeytyä sekä valtioi-

den että ei-valtiollisten osapuolien toimintaa määritetyn poliittisen tavoitteen saavuttamisek-

si167. Myös Alexander Lanoszka käyttää Murrayn ja Mansoorin määritelmää oman tarkaste-

lunsa pohjana. Mark Galeotti ja Bettina Renz toivat esiin termin alkuperäisessä merkityksessä 

esimerkiksi kapinallisten ja ei-valtiollisten toimijoiden käyttämiä taktiikoita ylivoimaista kon-

                                                 
165 Sama s. 379. 
166 Raitasalo (2017) s. 37. 
167 Mansoor (2012) s. 3. 
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ventionaalista vastustajaa vastaan. Venäjän toimien myötä hybridisodankäyntiä ei kuitenkaan 

voi enää määritellä alkuperäisen määritelmän tavoin alivoimaisen taktiikaksi168.  

 

Sodankuvan kehityksen taustalla oli Yhdysvaltojen ajautuminen terrorismin vastaiseen sotaan 

RMA-doktriinin ja esimerkiksi Irakissa menestyneen EBO-konseptin perinnöllä. Uudessa 

ympäristössä konventionaaliseen sodankäyntiin suuntautuneet, teknologisesti ylivertaiset sekä 

ylivoimaiset länsimaiset asevoimat eivät kyenneet ratkaisemaan konflikteja odotetusti. Koke-

mukset käynnistivät muutoksen sodankäynnin teoretisoinnissa. Sodankäynnin toimintaympä-

ristön muutos vaati laajentamaan tarkastelun näkökulmia. Toimintaympäristöistä nousevan 

ennustamattomuuden ja kompleksisuuden lisääntyminen kietoi konventionaaliseen sodan-

käyntiin valmistautuneet asevoimat yhä tiiviimmin sodan sumuun. Kehitys vaati uudistamaan 

ajattelua ja yhä kokonaisvaltaisempaa ja holistisempaa lähestymistapaa ympäristöön. 

 

Terrorismin vastainen sota johti verkostoajattelun kasvamiseen Yhdysvaltojen asevoimissa. 

Tämä synnytti muun muassa Network Centric Warfare-konseptin. Myös kompleksisuusajatte-

lun mukaisia kehityskulkuja on nähtävissä. Keskeisiä kehitystapahtumia kuvattiin eri toimi-

joiden välisen yhteistoiminnan rakentumisessa Yhdysvaltojen sotavoimissa. Perinteisesti eri 

puolustushaarojen, turvallisuusorganisaatioiden ja etenkin erikoisjoukkojen välillä on havait-

tavissa siiloutumista ja jopa kilpailuasetelmaa, jonka voidaan usein katsoa olevan este yhteis-

työn kehittymiselle. Nivan ja McChrystalin kuvaamissa tilanteissa esteet kyettiin purkamaan 

ja eri toimijat saatiin toimimaan tehokkaasti yhdessä. Keskeistä tässä kehityksessä oli avoin 

tiedon jakaminen, hierarkioiden purkaminen sekä tiiviin ja jatkuvan yhteistoimintasuhteen 

rakentaminen kaikkien toimijoiden kesken. Myös itseorganisaation ilmeneminen ja etenkin 

sen salliminen näkyi aineistossa. Konfliktien hallinnan ja ratkaisun havaittiin vaativan aikai-

sempaa laajempaa näkemystä toimintaympäristöön. Tämä käynnisti kokonaisvaltaisen turval-

lisuusajattelun, joka on keskeistä myös hybridiuhkien käsitteessä. Kokonaisvaltainen turvalli-

suusajattelu synnytti Yhdysvalloissa Full Spectrum Warfare-konseptin. FSW- konseptia voi 

soveltaa myös nykyiseen hybridiuhkien maailmaan, vaikkei sitä varsinaisesti ole siihen kirjoi-

tettukaan169. 

 

Krimin tapahtumien jälkeen läntinen turvallisuusajattelu (etenkin turvallisuuspoliittisella ta-

solla) muokkasi hybridisodankäynnin käsitteen kuvaamaan Venäjän toimintaa Ukrainassa. 

Samalla hybridisodankäynti määriteltiin Venäjän uudeksi tavaksi käydä sotaa. Tässä luokitte-

lussa ei kuitenkaan huomioitu analyyttisesti venäläisen ulkopolitiikan vaikutustapojen tai so-

                                                 
168 Galeotti (2016) s. 286-287. 
169 Mansoor (2012) s. 16. 
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tataidon ja sotavoimien kehitystä. Venäjän toimien tarkastelussa analyyttisempiä työkaluja on 

saatavilla sekä sotataidon ja asevoimien kehityksestä että erilaisten perinteisten salattujen vai-

kutuskeinojen käytöstä. Niiden huomiointi on pidettävä mielessä keskusteltaessa hybridiso-

dankäynnistä. Venäläinen strategisen ajattelun perinne maskirovkasta omaa selkeitä yhtäläi-

syyksiä kiinalaiseen harhaanjohtamisen ajatteluun. Siten voidaan olettaa, että kiinalainen stra-

tegia ajattelu ja ”jymäyttämisen taito170” ovat vaikuttaneet myös venäläisen strategisen ajatte-

lun kehitykseen. Sotilastermein ilmiö voidaan yleistää esimerkiksi yllätykseen ja sen hyväksi-

käyttöön. Eri keinoja käyttämällä pyritään siis etsimään yllätykselliset vaikutuskeinot, jolla 

strategisiin tavoitteisiin olisi mahdollista päästä edullisesti. Strategisen johtamisen näkökul-

masta hybridisodankäynnin ja -vaikuttamisen ympärillä käytävä keskustelu voidaan siten his-

toriallisesta perspektiivistä nähdä perimältään idän ja lännen välisenä näkökulmien erona. 

Tässä ajatuksessa idän (esimerkiksi Kiina ja Venäjä) strateginen ajattelu omaa edelleen vah-

voja vaikutteita muinaisesta kiinalaisesta harhaanjohtamisen ja yllätykseen pyrkimisen kult-

tuurista. Länsimaista strategia ajattelua leimaa enemmän mekanistinen maailmankuva sekä 

esimerkiksi Jominilainen säännönmukaisuuksien ja matemaattisen mallinnuksen historia, joka 

poikkeaa kiinalaisesta ajattelutavasta merkittävästi171. Tämä havainto voi myös osaltaan selit-

tää länsimaiden tarvetta etsiä uusia keinoja määritellä ja mallintaa Venäjän käyttäytymistä.   

 

Alla oleva kuva pyrkii selventämään hybridisodankäynnin käsitteen kehitystä. Se kuvaa kuin-

ka länsimainen ajattelu sai vaikutteita omasta historiastaan (esim RMA), jonka jälkeen terro-

rismin vastainen sota synnytti hybridisodankäynnin termin. Silloiset käsitykset turvallisuudes-

ta ja sodankuvasta, sekä erilaiset doktriinit ja konseptit luonnollisesti vaikuttivat käsitteen 

määrittelyyn. Läntisessä kehityksessä voidaan nähdä RMA:n perinne sekä vaikutus- ja ver-

kostokeskeisen ajattelun yhdistyminen kokonaisvaltaisen turvallisuusajattelun kautta hybridi-

sodankäynniksi. Läntinen turvallisuusajattelu leimasi Venäjän toimivan läntisen hybridiso-

dankäynnin kehikon mukaisesti. Tämä ajatusmalli on kuitenkin virheellinen, eikä se ota huo-

mioon Venäjän sotataidon tai ulko- ja turvallisuuspolitiikan historiaa, kehitystä ja ilmentymiä. 

Kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen (tai kokonaisvaltaisen sodankäynnin näkemyksen) 

voi kuitenkin nähdä vaikuttavan myös venäläisessä turvallisuusajattelussa. Sen perinne ja vai-

kutus venäläisessä traditiossa voidaan olettaa olevan jopa suurempi, kuin länsimaisessa ajatte-

lussa.  

 

                                                 
170 Jymäyttämisen taito (guidao) oli Kiinan sotilaskoulukunnan strategiaoppien kutsumanimi. Nojonen (2008), s. 

67. 
171 Nojonen (2008) s. 46-47. 
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Kuva 10: Hybridisodankäynnin käsitteen kehittyminen  

 

Terrorismin vastainen sota toi paljon uusia oppeja yhä kompleksisemmaksi muuttuvasta toi-

mintaympäristöstä. Keskeisimpiä ympäristöstä kohoavia havaintoja oli vaatimus toimintaym-

päristön ymmärryksestä. Tämän havaittiin vaativan sekä ennakkotietoa ja tietämystä, mutta 

myös laadukasta ja kattavaa tilannekuvaa. Se toimi samalla sysäyksenä kokonaisvaltaisem-

man turvallisuusnäkemyksen tarpeesta konflikteissa.172 Organisaatioita oli muokattava uusien 

ympäristöstä nousevien havaintojen perusteella. Osittain tämän havaittiin tapahtuvan parhai-

ten itseorganisaation kautta. Organisaatioiden muutoksessa keskeistä oli verkostojen rakenta-

minen, hierarkioiden madaltaminen ja päätöksentekorakenteen nopeuttaminen. Myös yhteis-

työn laajentamiselle oli selkeä tarve. Sitä pidettiin jopa menestymisen edellytyksenä. Tämä 

vaati omien reviirien rikkomista ja poistumista siiloista. Jo verkostokeskeisen sodankäynnin 

ajatusmallin (NCW) myötä korostunut informaation merkitys korostui entisestään, etenkin 

tiedon jakamisen ja yhteistyön näkökulmasta.  

 

Nykyinen hybridiuhkien käsite kipuilee määrittelemättömyydessään ja käytettävyydestään, 

riippuen siitä katsooko sitä esimerkiksi ulkopolitiikan tai sotataidon linssin läpi. Sama ongel-

ma vaivaa koko hybriditurvallisuuden käsitteistöä. On myös huomioitava, että esimerkiksi 

hybridisodankäynnin käsite on nykyisen ajattelun tuote. Se on muuttunut alkuperäisestä mer-

kityksestään. Siten se todennäköisesti kehittyy tulevaisuudessakin, mikäli ei tule suoraan kor-

                                                 
172 Tästä osoituksena esimerkiksi Yhdysvalloista Nato:n ja Suomen käyttöön tullut COPD-suunnitteluprosessi. 
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vatuksi jollain toisella sen hetkisen ajan sodan- tai turvallisuusympäristön kuvaukseen pyrki-

vällä käsitteellä. 

 

Nykyistä hybridikäsitteistön määrittelyä auttaa sekä näkökulman valinta, että ilmiön jakami-

nen eri osiin. Yleensä hybridikäsitteistöä tulkitaan joko sotataidon ja sodankäynnin tai ulko-

politiikan näkökulmista. Hybridikäsitteistö on kuvaavaa jakaa yläkäsitteenä hybridiuhkiin ja 

sen alle lukeutuviin hybridisodankäyntiin ja hybridivaikuttamiseen. Erilaisilla koordinoiduilla 

ja johdetuilla vaikutuskeinojen yhdistelmällä muodostetaan voima, jolla pyritään saavutta-

maan asetettu strateginen tavoite. Toimintaympäristö ei rajoitu fyysiseen ympäristöön. Hybri-

divaikuttaminen pyritään usein salaamaan eikä siihen lasketa kuuluvan sotilaallisen voiman 

keinoja. Tällä pyritään ylläpitämään jako sodankäynnin ja ulkopoliittisten toimien välillä.  

 

 

Kuva 11: Tämän tutkimuksen aineiston perusteella luotu hybridiuhkien määritelmä. 

 

Hybridiuhat eivät kunnioita länsimaisten liberaalien oikeusvaltioiden ihanteita normien ja 

kansainvälisten sopimusten kunnioituksesta. Siksi nämä valtiot ovat myös erityisen alttiita 

hybridiuhkien vaikutuksille. Yhteiskuntien kehitys ja teknistyminen lisää uusien potentiaalis-

ten vaikutuskeinojen syntymistä. Tämä ei kuitenkaan poista konventionaalisen sodankäynnin 

uhkaa. Hybridiuhkien vaikutuskeinoja on lähes kaikkialla. Siksi niiden analyyttinen tarkastelu 
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on tarkoituksenmukaisempaa kunkin yksittäisen ilmiön/konseptin (kuten informaatiosodan-

käynti, aktiivinen vaikuttaminen, jne.) avulla. Autoritääriset valtiot kykenevät paremmin suo-

jautumaan hybriditoimilta esimerkiksi sulkeutumalla. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi Kii-

nan ja Venäjän rakentamat kontrollivälineet internetin kansallisen käytön osalta. Suojautumi-

nen sulkeutumalla on länsimaisesta näkökulmasta erittäin epätodennäköinen vaihtoehto. Tämä 

ohjaa muiden torjunta- ja puolustautumiskeinojen kehittämiseen. 

 

Terrorismin vastaisessa sodassa saadut havainnot kompleksisesta toimintaympäristöstä päte-

vät myös modernien hybridiuhkien maailmassa. Hybridiuhkilta puolustautuminen vaatii kat-

tavaa normaaliolojen lainsäädäntöä ja toimivaltuuksia. Myös yhteistyön, tiedon, tiedonvaih-

don ja kattavan sekä laadukkaan tilannekuvan merkitys korostuu. Yhteiskunnan on opittava 

sietämään hybridiuhkia sekä kehitettävä kykyjä palautua niiden vaikutuksilta tehokkaasti. 

Tätä kuvataan hybridiuhkien maailmassa resilienssinä.  

 

Myös ontologisen turvallisuuden merkitys on keskeistä hybridiuhkien maailmassa. Yhteis-

kunnalla ja yksilöillä on oltava toimintansa tueksi logiikka ja luottamus siihen mitä tehdään ja 

miksi tehdään. Hybridiuhkien käsitteet voivat horjuttaa tätä luottamusta. Tämän takia organi-

saatioiden alatasoilla uhkat tuleekin kuvata edelleen selkeillä, rationaalisilla ja loogisilla käsit-

teillä, eikä hybridiuhkia tulee päästää sotkemaan käytännön toimijoiden logiikkaa ja luotta-

musta. Luottamuksen ylläpitoa voi tukea myös esimerkiksi tiedon ja tietämyksen kasvattami-

sella. Ontologisen turvallisuuden kautta tullaan myös turvallistamisen problematiikkaan, joka 

on hybridiuhkien osalta ilmeinen. Tämä tulee esille esimerkiksi puolustautumisen vaatimien 

laajojen normaaliolojen toimivaltuuksien kautta. Kysymys on siis siitä, kuinka laajat valtuudet 

kansalaisten perusoikeuksiin puuttumiseksi viranomaiset tarvitsevat yhteiskunnan turvaami-

sessa. Liberaalille oikeusvaltiolle (kuten Suomi) tämä kysymys on osoittautunut haasteellisek-

si. Kansallisesti tämä on näkynyt esimerkiksi tiedustelulainsäädännön valmistelussa, sekä 

kyber-puolustuskykyjä suunniteltaessa. Osaltaan tämä havainto on korostanut jo aiemmin 

Brandersin mainitsemien pirullisten ongelmien yhteyttä turvallisuuden käsitteeseen. 

 

Hybridiuhkien maailma on ennen kaikkea kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen lopputu-

los. Kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen suosio on vahvistunut edelleen. Brandersin mu-

kaan: "Moniulotteisen toimintaympäristön, erilaisten keskinäiskytkentöjen sekä kansainväli-

sen toimintaympäristön epävarmuustekijöiden lisääntyessä kokonaisturvallisuus on aiempaa 

keskeisemmässä roolissa”173. Suomen kansalliset kokonaismaanpuolustuksen ja kokonaistur-

                                                 
173 Branders (2016) s. 15. 
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vallisuuden mallit näyttävät lähestymistapoina sopivan hybridiuhkiin, sillä nekin ovat luotu 

kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen mukaisesti. Samoin Rajavartiolaitoksen voi katsoa 

olevan kenraali Kaukasen puheessaan mainitsema hybridiorganisaatio. Rajavartiolaitos on 

pitkän historiansa aikana profiloitunut suorittamaan kattavasti keskeisimpien omien rajatur-

vallisuustehtäviensä lisäksi poliisin, tullin, maanpuolustuksen, kuin pelastuslaitoksenkin teh-

täviä. Rajavartiolaitoksen toimivaltuudet ovat rakentuneet lainsäädännössä tätä tarvetta varten 

ja huomioivat toiminnan myös poikkeusoloissa. Myös yhteistyön perinteet ovat muodostuneet 

pienelle organisaatiolle vahvoiksi. Nämä havainnot voidaan nähdä muodostavan kyvyn toimia 

hybridiorganisaationa.  

 

Hybridiuhkien tarkastelu erilaisine määritelmineen osoittaa, että käsitteen kytkeytyminen hyb-

ridin alkuperäiseen etymologiseen merkitykseen erilaisten asioiden yhdistelmästä on säilynyt. 

Hybridiuhkat yhdistävät erilaisia vaikutuskeinoja sekä niiden erilaisia toimeenpanijoita koko-

naisvaikutusten yhdistelmäksi. Yksittäisen vaikutuskeinon taustalla voi olla niin yksittäinen 

henkilö, yhteisö, siviiliyritys, kuin erilaiset valtiolliset toimijatkin. Vaikutuskeinoja voidaan 

suunnata laajasti erilaisiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Tämän tutkimuksen näkökulmasta kes-

keistä on erilaisten vaikutuskeinojen yhdistyminen valtiolliseksi vaikutuskeinoksi toista val-

tiota vastaan. Erilaisten hybridisodankäynnin määritelmien terminologinen ero esimerkiksi 

Hoffmanin ajatuksien ja nykykäsityksien välillä ei välttämättä ole iso, mutta maailma, jossa 

näitä käsitteitä pyritään rationalisoimaan, on sen sijaan muuttunut merkittävästi. Tämä muutos 

on jatkuvaa. Galeotti toteaakin tähän liittyen, että itse sodankäynti ei ole muuttunut perusteel-

lisesti, mutta maailma, jossa sodat käydään sitä vastoin ovat. Tämä muutos korostuu etenkin 

poliittisessa, sotilaallisessa, teknologisessa ja sosiaalisessa ulottuvuudessa.174 Tämän takia 

hybridiuhkia ei siis tule nähdä esimerkiksi venäläisenä tapana suunnata vaikutuksia eri valti-

oihin (vaikka tämän tutkimuksen aineisto vahvasti näin viittaakin.) Sen sijaan hybridiuhkat 

tulee nähdä kokonaisvaltaisen valtiollisen vaikuttamisen keinovalikoimana, joita voi käyttää 

mikä valtio tahansa.  

 

Modernia turvallisuusympäristöä on tutkimuksessa kuvattu useasti kompleksisena ympäristö-

nä. Terrorismin vastainen sota lisäsi huomattavasti pyrkimyksiä havainnoida ja ymmärtää 

kompleksisuutta, samalla kun se synnytti hybridisodankäynnin käsitteen. Tämä herättää ky-

symyksen siitä, onko ympäristössä kasvava kompleksisuus itseasiassa ollut keskeisesti vaikut-

tamassa myös hybriditermin syntymiseen? Sodankäyntiin on aina kuulunut yllätyksellisyys ja 

ennustamattomuus. Yllätyksen merkitys näkyy edelleen selkeästi esimerkiksi puolustusvoi-

                                                 
174 Galeotti (2016) s. 297. 
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mien virallisissa yleisissä taktisissa periaatteissa. Myös kompleksisuuden ilmiöitä on nähtä-

vissä jo vanhojen sotatieteiden perusteosten, kuten Clausewitz ja Suntzi, ajattelusta alkaen. 

Hanénin ja Raision mukaan sodankäynti on aina ollut kompleksista ja sen kompleksisuus on 

kasvamassa edelleen.175 Myös Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusstrategia 2018 määritte-

lee kompleksisuuden kasvavan tulevaisuudessa. Sen mukaan normeihin ja sääntöihin perustu-

neen kansainvälisen järjestyksen murtuminen ja globaalin epäjärjestyksen lisääntyminen luo 

turvallisuusympäristöstä kompleksisemman kuin koskaan aikaisemmin.176 Tämä korostaa 

kompleksisuuden merkitystä turvallisuuskeskustelussa ja herättää ajattelemaan, voisiko 

kompleksisuudella kyetä saamaan parempaa kuvaa hybridiuhkien maailmasta.  

 

Hybridiuhkat näyttäytyvät erityisesti ilmiönä, joissa voidaan yhdistää useita erilaisia vaikut-

tamistapoja ja -keinoja. Ne voivat koostua sodankäyntiin, diplomatiaan sekä näiden väliin 

asemoituvien salaisten/peiteltyjen keinojen kaltaisista lähestymistavoista ja olla suunnattu 

kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Erilaiset vaikutuskeinot voivat luoda verkostomaisia vai-

kutuksia, joiden realisoituessa ja yhdistyessä määrätyssä ajassa, paikassa tai tilassa voi koko-

naisvaikutukset muodostua erittäin mittaviksi ja ennakoimattomiksi. Tämä luo hybridiuhkista 

ilmiön, jota yksilön kyvyt ei riitä hahmottamaan. Kokeneinkaan valtionjohtaja, kenraali tai 

turvallisuusviranomaisen johtaja ei siis kykene hahmottamaan tai hallitsemaan ilmiötä. Yksi-

kään turvallisuusorganisaatio ei myöskään kykene yksin ymmärtämään kaikkia yhteiskunnan 

osa-alueita riittävän laajasti hallitakseen ja tunnistaakseen hybridiuhkien vaikutusmahdolli-

suuksia. Tämä korostaa laaja-alaisen yhteistyön merkitystä ja yhteiskunnan laajaa sitoutumis-

ta hybridiuhkien tunnistamiseen sekä torjuntaan.    

 

Yllä olevassa kuvauksessa hybridiuhkien ilmiön syntyy eri vaikuttamisen osakokonaisuuksis-

ta holistisesti. Se siis voi muodostaa lopputuloksena jotain enemmän, kuin vain osiensa sum-

man. Yksilön kyky tunnistaa, ymmärtää ja hallita hybridiuhkia ovat rajoittuneet, eikä ratio-

naalinen ajattelu välttämättä riitä tuottamaan vastauksia hybridiuhkien kokonaisuudesta. Nä-

mä havainnot alkavat muodostaa hybridiuhkista kuvaa kompleksisena ilmiönä. Jalosen (2006) 

mukaan: ”Ilmiötä tai asiantilaa voidaan pitää kompleksisena, kun se koostuu monista toisiin-

sa kytkeytyvistä elementeistä ja jossa elementtien väliset vuorovaikutussuhteet voivat synnyt-

tää yllätyksiä177.” Tämä kuvaus sopii hyvin tämän tutkimuksen paljastamiin käsityksiin hyb-

                                                 
175 Hanén Tom & Harri Raisio: Kompleksisuustieteet sotatieteellisessä tutkimuksessa – järkevä suunta vai har-

hapolku?, Tiede ja Ase 75, 100–123, Suomen sotatieteellinen seura, 2017, s. 106.  
176 US Department of Defense: Summary of the 2018 National Defence Strategy of United States of America - 

Sharpening the American Military’s Competitive Edge, USA, 2018, luettu 22.02.2021. s. 1-2, 
177 Jalonen Harri: Kompleksisuusajattelu yhteiskuntatieteissä, Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 48: 2, 4. 

artikkeli, 2006, [http://www.doria.fi/handle/10024/25583], s. 1. 
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ridiuhkista ja vahvistaa näkemystä hybridiuhkista kompleksisena ilmiönä. Myöskään komp-

leksisuuden käsite tai kompleksinen ilmiö, ei ole kuitenkaan useimmille selkeä ja tarkka. 

Termi ilmenee ympäristön kuvailuissa, mutta usein jää epäselväksi mitä sillä tarkoitetaan. 

Usein kompleksisuudella voi aistia tarkoitettavan turvallisuusympäristön kuvailussa esimer-

kiksi monimutkaisuutta, mutta tällaista tulkintaa voidaan pitää rajoittuneena. Kompleksisuus 

pitää sisällään laajoja ilmiöitä ja merkityksiä, jotka näyttävät olevan keskeisiä tämän tutki-

muksen tarkastelussa. Siksi seuraavaksi on syytä avata kompleksisuutta enemmän ja selvittää 

miten se voi tukea hybridiuhkien torjunnassa.      
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3. KOMPLEKSISUUS JA JOHTAMINEN 

 

Hybridiuhkien ja sodankäynnin tarkastelussa yhä useammin eteemme nousee turvallisuusym-

päristöstä kohoava kompleksisuus. Usein erilaisista kompleksisen ympäristön kuvauksista on 

havaittavissa esimerkiksi erilaisten uhkien yhdistymistä (ja sen synnyttämää monimutkaisuut-

ta), vaikeasti hahmotettavuutta, sekä esimerkiksi yllättävyyden ja ennustamattomuuden kaltai-

sia ilmiöitä. Turvallisuusympäristöä tarkastellessa kompleksisuudella viitataan usein negatii-

visiin tekijöihin. Myös puhekielessä kompleksisuutta käytetään yleensä kuvaamaan negatiivi-

sia tekijöitä tilanteissa, joita on vaikea hallita tai edes ymmärtää178. Tällaista kompleksisuuden 

negatiivista konnotaatiota voi kuitenkin kritisoida virheelliseksi, sillä kompleksisuus ei itses-

sään pidä sisällään positiivisia tai negatiivisia arvolatauksia179. Kompleksisuuteen liittyvissä 

näkökulmissa ja lähestymistavoissa voi kuitenkin nähdä positiivisuuteen ja negatiivisuuteen 

viittaavia piirteitä. Tässä jaottelussa positiiviseksi näkökulmaksi nimetty pyrkii ymmärtä-

mään, ottamaan haltuun ja hyödyntämään kompleksisuutta, siinä missä negatiivisena näkö-

kulmana voidaan pitää kompleksisuuden luomien yllätysten hallintaan keskittyvää ajatte-

lua.180  

 

Tässä tutkimuksessa kompleksisuutta ei tarkastella positiivisena tai negatiivisena ilmiönä. 

Tutkimuksessa on kuitenkin nähtävissä molempia lähestymistapoja. Tutkimuksen aineistossa 

turvallisuusympäristön kuvauksista ilmenee kompleksisuuden käyttö ”negatiivisessa” näkö-

kulmassa”. Tässä luvussa on pyrkimys rakentaa ymmärrystä kompleksisuudesta ja tarkastella 

kuinka sitä voisi hyödyntää turvallisuusympäristömme johtamisessa. Siten tarkastelussa pai-

nottuu mainittu ”positiivinen” näkökulma.    

 

Wikipedian mukaan kompleksisuus juontuu latinan kielen sanasta complexus, joka tarkoittaa 

yhteen kudottua. ”Kompleksisuus tarkoittaa sellaisen kokonaisuuden (järjestelmän) ominai-

suutta, joka 1) koostuu monesta, toisiinsa vaikuttavasta osasta ja 2) nämä osien vaikutukset 

ovat vaikeasti selitettäviä”.181 Tieteen termipankki kuvaa kompleksisuuden olevan järjestel-

män osien vuorovaikutuksen ja dynaamisuuden seurauksena ilmaantuvaa muutos- ja sopeu-

                                                 
178 Jalonen (2006) s. 1-2.  
179 Lundström, Niklas: Aluekehittämisen pirullinen peli, Akateeminen väitöskirja, Acta wasaensia, 326, Vaasan 

yliopisto, 2015, s. 25.  
180 Hanén (2017), s. 144, Laitinen, Ilpo, Harri Jalonen & Jari Stenvall: Se toimii sittenkin - Kohti organisaatio-

tutkimuksen pragmaattista kompleksiuusteoriaa, Turun AMK tutkimuksia 42, Suomen yliopistopaino - Juvenes-

print Oy, Tampere, 2014, s. 89. 
181 Wikipedia, Kompleksisuus. Verkkolähde, https://fi.wikipedia.org/wiki/Kompleksisuus, luettu 22.02.2021. 
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tumiskykyä erilaisiin järjestelmän sisäisiin tai ulkoisiin tekijöihin. Tämä muutos (kompleksi-

suus) ei ole determinististä, muttei myöskään täysin satunnaista.182  

 

Klassinen ajattelutapa määrittää valtaosaa tieteellisistä malleista ja intuitiivisesta ymmärryk-

sestämme. Tämän ajattelutavan perusolettamuksia ovat muun muassa reduktionismi, determi-

nismi sekä rationalismi.183 Kompleksisuusajattelu haastaa klassisen ajattelutavan lähtökohdat. 

Kompleksisuusajattelu ei siis tunnusta reduktionististä ajattelutapaa, jossa holistinen järjes-

telmä kyettäisiin purkamaan osiin tarkastelua varten184. Se ei myöskään taivu mekanistisen 

maailmankuvan näkemyksiin, jossa pätevät selkeät syy- ja seuraussuhteet185. Kompleksisuutta 

ei kuitenkaan tule mieltää monimutkaisuutena186. Usein käytetty havainnollinen esimerkki 

kompleksisuuden ja monimutkaisuuden välisestä suhteesta on Cilliersin toteamus siitä, että 

lentokone on monimutkainen järjestelmä, mutta majoneesi on kompleksinen187. Kompleksi-

nen järjestelmä on siis enemmän kuin osiensa summa, eikä sitä (kuten ei majoneesiakaan) 

voida purkaa osiin.  

 

Kompleksisuusajattelun tavoitteena on pyrkimys ymmärtää tapahtumien, ilmiöiden ja toimi-

joiden yhteenkietoutumisesta syntyvää kehitystä.188. Hanénin ja Raision mukaan kompleksi-

suustieteiden teoreettinen viitekehys tukee dynaamisen, useista osista koostuvan ja muutosky-

kyisen kokonaisuuden ymmärrystä189. Edellä mainitut kompleksisuuden tarkastelukulmaa 

esittävät kuvaukset sopivat tämän tutkimuksen näkökulmaan turvallisuusympäristöstä, sekä 

siinä vaikuttavista organisaatioista ja ilmiöistä. Kompleksisuusajattelulla pyritään tunnista-

maan monimutkaisia kytkentöjä ja vuorovaikutussuhteita. Tämän avulla on mahdollista laa-

jentaa ymmärrystä erilaisten toimintavaihtoehtojen seurauksista ja siten kehittää toimintamal-

lien tarkoituksenmukaisuutta. Kompleksisuusajattelulla voidaan tukea organisaation johtamis-

ta sillä se tunnustaa että: ”Tulevaisuutta ei voi ennakoida, mutta siihen voi valmistautua”.190 

Tämä näkökulma tuntuu sopivalta tämän tutkimuksen havaintoihin hybridiuhkien maailmasta.     

 

                                                 
182 Tieteen termipankki, kompleksisuus, https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:kompleksisuus 
183 Gershenson Carlos & Heylighen Francis: How can we think the complex, teoksessa Managing the Complex: 

Philosophy, Theory, and Practice, Kurt Richardson (toim.) Information Age Publishing, USA, 2005, s. 1-2, sekä 

Hanén Tom: Ennakoinnin illuusio, Tiede ja Ase 68, Helsinki, 2010, s. 6. 
184 Marion, Russ & Uhl-Bien Mary: Leadership in Complex Organizations, The Leadership Quarterly 12:4, 

Elsevier Science inc. 2001, s. 390, Hanén (2017) s. 94. 
185 Puustinen & Jalonen (2020) s.16. 
186 Juuti Pauli & Mikko Luoma: Strateginen johtaminen - Miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan 

haasteisiin, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu, 2009, s. 115. 
187 Cilliers, Paul: Complexity and Postmodernism, Routledge, London, 1998, s. 3. 
188 Puustinen & Jalonen (2020) s. 16, 19. 
189 Hanén & Raisio (2017) s. 101. 
190 Laitinen, et al. (2014) s.  94. 
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3.1 Kompleksisuusajattelun kehitys 
 

Hanén tutki väitöskirjassaan kompleksisuusajattelun historiallista kehittymistä. Vaikka komp-

leksisuustieteitä pidetään usein niin sanotusti uusina tieteinä, tarkastelu osoitti kytkentää jo 

antiikin aikana esiintyneeseen pohdintaan asioiden ennustettavuudesta, dynamiikasta sekä 

yhteenkietoutumisesta.191 Yhtenä esimerkkinä varhaisesta kompleksisuusajattelusta voidaan 

pitää aikaisemminkin mainittua Clausewitzin sotatieteellistä klassikkoteosta Vom Kriege, 

jonka 1800-luvun näkökulmaa sodankäyntiin Aalto kuvaa ”holistis-kompleksis-

kaoottisena”192.  

 

1900-luvulla kompleksisuusajattelu alkoi kehittyä useissa eri suuntauksissa ja vakiintui komp-

leksisuustieteiksi vuosisadan lopulla. Kompleksisuustieteiden voimakas leviäminen eri tie-

teenaloille käynnistyi 1970-luvulta alkaen. Keskeisimpinä kompleksisuutta käsittelevinä tie-

teenaloina voidaan pitää luonnontieteitä (mm. ekologia, biologia, lääketiede), tietojenkäsitte-

lytieteitä (fysiikka ja matematiikka), sekä sosiaalitieteitä (organisaatioiden ja johtamisen tut-

kimus).193 Kompleksisuusajattelun syntymisessä etenkin luonnontieteet (biologia, fysiikka ja 

kemia) olivat keskeisessä asemassa. Esimerkiksi Prigoginen havainnot luonnossa esiintyvien 

systeemien itseorganisoitumisesta, sekä hänen ajatuksiaan myöhemmin jalostaneiden Matura-

nan ja Varelan kehittämä autopoiesis-teoria (itseuudistuminen), ovat kompleksisuusajattelussa 

keskeisiä ilmiöitä. Tämä luonnontieteistä levinneiden ilmiöiden hyväksyvä tausta sitoo komp-

leksisuusajattelun kehityksen yhteisille poluille kaaos- ja systeemiteorioiden kanssa.194  

 

Kompleksisuusajattelun kehitys organisaatiotutkimuksen alalla voidaan jakaa kuuteen ajan-

jaksoon. 

• Ennen 1930: Biologia ja psykologia vaikuttimina johtamiseen ja organisaatioihin. 

• 1930-1959: Kompleksisuus rakentuu osaksi organisaatiotutkimuksessa sovellettavia 

näkökulmia. 

• 1960-1989: Kompleksisuutta kuvaavat käsitteet kehittyvät. (Esimerkiksi systeemisyys, 

kaaos, kontingenssi) 

• 1990-1999: Uusi kompleksisuustiede yleistyy, kompleksisen systeemin teoreettinen 

määrittely.   

                                                 
191 Hanén (2017), s. 83. 
192 Aalto Mika, Strategin tragedia - Suomalaisupseerit clausewitzlaisina strategeina, väitöskirja, Aalto yliopisto, 

Unigrafia Oy, Helsinki, 2012, s.16. 
193 Hanén (2017), s. 80, 85, Hanén Tom & Aki-Mauri Huhtinen: Yhteenkietoutumisen teoria - Yllätysten ja sat-

tuman tieteellinen selitys, Tiede ja Ase, 69, 2012, s. 19. 
194 Laitinen et al. (2014) s. 11, 84, myös Hanén (2017) s. 85-87. 
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• 2000-: Kompleksisuuden ja kompleksisen avoimen systeemin kehittymistä. Komplek-

sisuusparadigmojen syntyminen eri tutkimusaloille. 

• 2010-: Kompleksisuuden tieteenfilosofisten määritelmien ja empiirisen tutkimusotteen 

kehittämistä erityisesti kompleksisuudessa johtamiseen tai kompleksisuusjohtamiseen. 

195  

 

2000-luvulla kompleksisuusteorioiden käyttö esimerkiksi hallintotieteiden ja johtamisen tut-

kimuksessa on kasvanut selvästi (katso alla kuva 11). Syitä kompleksisuusteorioita kohtaan 

kasvaneeseen mielenkiintoon voidaan arvioida olevan esimerkiksi alati muuttuvan toimin-

taympäristön ja informaatioteknologian mahdollistaman globaalin kytkeytyneisyyden aiheut-

tamissa haasteissa reduktionistisiin, lineaarisiin syy-seuraussuhteisiin ja kausaliteetteihin tot-

tuneille lähestymistavoille196. Mekanistinen maailmankuva oli mahdollistanut teollistumisen 

aikakauden tehokkuuden kasvun, mutta se ei enää näyttäisi riittävän informaatio- ja teknolo-

gia-aikakaudella. Johtamisen osalta tätä kehitystä voi ajatella perinteisten kulmakivien muren-

tumisena. Organisaatiota ja ympäristöä on yhä vaikeampi erottaa toisistaan. Kokonaisuuden 

johtaminen osien avulla vaikeutuu. Kontrollin ja järjestyksen ylläpito muuttuu yhä vaikeam-

maksi. Tässä tilanteessa kompleksisuus voi tarjota tukea uusien ajattelutapojen etsimiselle.197 

Huomionarvoista on, että yllä kuvattu tarve ajattelutavan muutokselle ilmeni myös sodan-

käynnissä ja on selkeästi esillä esimerkiksi kenraali McChrystalin havainnoissa terrorismin 

vastaisesta sodasta. 

 

 

                                                 
195 Puustinen Alisa & Tom Hanén: Jotakin uutta, jotakin vanhaa, jotakin lainattua… Käsiteanalyysi kompleksi-

suudesta organisaatiotutkimuksessa, Focus Localis, 46:2, 2018, s. 17. 
196 Hanén & Raisio (2017) s. 101. 
197 Juuti & Luoma (2009) s. 106-114. 
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Kuva 12: Vuosittaisten julkaisujen määrä Scopus tietokannassa vuosina 1966-2020. Hakusanoina complexity 

theory OR complexity science, rajattuna tieteenaloille; decision sciences sekä business, management and ac-

counting. Haku tehty 23.2.2021.  

 

3.2 Kompleksisuuden peruskäsitteet 
 

Kompleksisuusajattelussa keskiössä on avoin, ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa oleva 

systeemi/järjestelmä. Lyhyesti ilmaistuna kompleksisen systeemin voi kuvata olevan laajasta 

joukosta koostuvan adaptiivisen (muutoskykyisen) systeemin, jolla on kyky vuorovaikutuk-

seen198. Mittleton-Kellyn mukaan kompleksisuus syntyy systeemissä sen osien sekä systeemin 

ja sen ympäristön välillä esiintyvistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja keskinäisten suhtei-

den vaikutuksista. Ihmisten muodostamassa sosiaalisessa systeemissä kompleksisuutta kuvaa-

va kytköksellisyys ilmenee siten, että millä tahansa tasolla tehty yksittäinen teko tai päätös voi 

vaikuttaa kaikkiin yksilöihin, itse systeemiin, sekä myös muihin systeemeihin, joilla on jokin 

suhde varsinaiseen systeemiin. Kytköksellisyyden aiheuttama vaikutus voi myös olla erilainen 

systeemin eri osissa.199  

 

Kompleksisuustieteiden tutkimuksen perusyksikkönä pidetään kompleksista sopeutuvaa sys-

teemiä (Complex Adaptive System, CAS). Myös CAS:t ovat aina avoimia systeemejä. Ne 

ovat toisistaan riippuvaisten ja vuorovaikutuksessa olevien solujen verkosto, jotka sitoutuvat 

yhteistoimintaan toistensa kanssa esimerkiksi yhteisen tavoitteen tai tarpeen kautta. Ne ovat 

muutoskykyisiä ja niiden rakenne koostuu useista, toistensa lomaan limittyvistä hierarkioista. 

CAS:t (kuten myös yksilöt, jotka muodostavat ne) ovat yhdistyneet toisiinsa dynaamisissa ja 

vuorovaikutteisissa verkostoissa.200 

 

Kompleksisuusajatteluun liittyy joukko ilmiötä kuvaavia peruskäsitteitä. Näitä peruskäsitteitä 

käytetään valitusta näkökulmasta ja tarkasteltavana olevasta kohteesta riippuen201. Tämä ko-

rostaa kompleksisuuden monitieteellisyyden piirrettä, mutta toisaalta myös vaikeuttaa tar-

kempaa kompleksisuustieteiden määrittelyä. Alla olevassa taulukossa on esitelty peruskäsit-

teitä Puustisen ja Jalosen (2020) valinnan mukaisesti. Eri tutkijat nostavat alla mainittujen 

                                                 
198 Richardson, Kurt, Paul Cilliers & Michael Lissack: Complexity Science: A “Gray” Science for the “Stuff in 

Between” teoksessa Thinking Complexity, Complexity and Philosophy Volume 1, Paul Cilliers (toim.), ISCE 

Publishing, Mansfield, USA, 2007, s.26.  
199 Mittleton-Kelly Eve: Ten principles of Complexity and Enabling Infrastructures, teoksessa Complex Systems 

and Evolutionary Perspectives of Organisations:The Application of Complexity Theory to Organisations, Eve 

Mittleton-Kelly (toim.), Emerald Group Publishing, Bingley, 2003, s. 27. 
200 Uhl-Bien, Mary, Russ, Marion & Bill McKelvey: Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from 

the industrial age to the knowledge era, Leadership Quarterly, vol. 18, issue 4, August, Elsevier Inc. 2007, s. 

299, 302.    
201 Laitinen et al. (2014) s. 81. 
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joukkoon vielä muitakin käsitteitä, mutta taulukossa olevat käsitteet kuvaavat kompleksisuu-

den ilmiötä organisaation tutkimisen näkökulmasta hyvin. Taulukon viimeiseen sarakkeeseen 

on lisätty muutamia tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä tutkijoita siltä osin, kun he ovat 

tunnistaneet kyseisen käsitteen.   

 

Käsite Selitys 

Emergenssi Vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ilmaantumista, jossa asioita tapahtuu ilman yhtä 

selkeää ja näkyvää syytä.  

Kytkeytyneisyys ja keski-

näisriippuvuus 

Ilmiöiden tapahtumien ja toimijoiden kietoutumista yhteen, joka saa aikaan 

systeemisiä vaikutuksia. 

Yhteisevoluutio ja ekosys-

teemi 

Ilmiöiden, tapahtumien ja toimijoiden välinen kohtalonyhteys, joka määrittää 

systeemin selviytymistä. 

Epälineaarisuus Alkuarvoherkkä kehitys, jonka vuoksi kehityksen suunnan ja voimakkuuden 

ennakointi on vaikeaa. 

Attraktori Dynaaminen tila, jonka avulla voidaan tietoisesti ja tiedostamattomasti ohjata 

organisaation kehittymistä. 

Dissipatiivinen rakenne Rakenne, jonka vaikutuksesta syntyy kehityksen haaraumakohtia, joissa organi-

saatiolle aukeaa vaihtoehtoisia kehityssuuntia. (Liittyy systeemin siirtymävai-

heeseen kaaoksen reunalta tai kaukana tasapainosta olevasta tilasta bifurkaation 

kautta johonkin muuhun, kirj huom.)  

Palaute Organisaation kehittymistä stimuloiva ja tasapainottava vuorovaikutus. 

Diversiteetti Monimuotoisuus, joka edistää organisaation sopeutumista toimintaympäris-

töönsä. Itseorganisaation ja emergenssin edellytys. 

Itseorganisoituminen Organisaation sisäsyntyinen ja spontaani järjestäytyminen ilman ulkoista oh-

jausta ja kontrollia. 

Taulukko 4: Kompleksisuusajattelun käsiteperhe, Puustinen ja Jalonen (2020) mukaan.202 

 

Kompleksisuustieteitä pidetään moni- ja poikkitieteellisenä ajattelutapana203. Tämä näkyy 

esimerkiksi sovellettaessa kompleksisuusajattelua organisaatiotutkimukseen, jolloin teorioita 

lainataan yli tieteenalarajojen. Kompleksisuusteorioitten mukaisessa organisaatiotutkimukses-

sa teorioita lainataan sekä horisontaalisesti, että vertikaalisesti204. Tämä ilmiö on nähtävissä 

myös siinä, kuinka keskeisiä käsitteitä sovelletaan.205 Turvallisuustutkimuksessa kompleksi-

suusteorioitten soveltaminen on vasta alussa, ja etenkin horisontaalinen lainaaminen on pai-

nottunut206.  

 

3.3 Kompleksisuuden koulukunnat ja suuntaukset 
 

Vakiintunutta ja universaalia kompleksisuusajattelua tai yksittäistä kompleksisuuden määri-

telmää ei ole olemassa, vaan sitä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista207. Hanén (2017) 

                                                 
202 Puustinen & Jalonen (2020) s. 24. 
203 Hanén (2017), s. 78-80, Jalonen (2006) s. 1. 
204 Horisontaalisessa lainaamisessa teoriaa sovelletaan eri asiayhteydessä, vertikaalisessa lainaamisessa teorian 

kehittämisessä käytettyä abstraktiotasoa vaihdetaan. 
205 Puustinen & Jalonen (2020) s.22, Laitinen et al. (2014) s. 83.  
206 Hanén (2017), s. 115. 
207 Hanén (2017), s. 90, Puustinen Alisa: Voiko verkostoa johtaa? Tapaustutkimus sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueen hallinnan yhteenkietoutuneesta luonteesta, väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, Grano oy, 



68 

 

on koostanut kompleksisuuden suuntauksia ja koulukuntia alla olevaan kuvaan (kuva x). Ku-

vassa alla olevat kompleksisuuden koulukunnat ovat vakiintuneet erilaisiksi lähestymistavoik-

si kompleksisuuteen. 

 

 

Kuva 13: Kompleksisuustutkimuksen suuntauksia ja koulukuntia, Hanén (2017) mukaan208. 

 

Organisaatiotutkimuksessa kompleksisuusajattelu on jaettu metaforiseen, uusreduktionistiseen 

ja kriittis-pluralistiseen koulukuntaan209. Uusreduktionistista koulukuntaa nimitetään myös 

kovaksi kompleksisuudeksi. Se pyrkii etsimään lainalaisuuksia, säännönmukaisuuksia ja sään-

töjä pyrkiessään selittämään monimutkaista todellisuutta. Se pyrkii hallitsemaan ja kesyttä-

mään kompleksisuutta muun muassa tietokoneavusteisen, agenttipohjaisen simuloinnin ja 

mallinnuksen avulla. Uusreduktionistista koulukuntaa pidetään positivistiseen tieteenfilosofi-

aan nojaavana.210  

 

Metaforista koulukuntaa kutsutaan myös kompleksisuusajattelun pehmeäksi suuntaukseksi. 

Sitä pidetään yleisimpänä tapana soveltaa kompleksisuutta. Tässä ajattelussa kompleksisuu-

den käsitteiden avulla pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään todellisuutta kuvaamalla ja te-

                                                                                                                                                         

 

 
Jyväskylä, 2017, s.41, Mittleton-Kelly (2003), s.1., Cilliers Paul: Complexity, Deconstruction and Relativism, 

Theory, Culture & Society 22(5):255-267, https://doi.org/10.1177/0263276405058052, 2005, s. 78. 
208 Hanén (2017) s. 91. 
209 Laitinen et al. (2014) s. 92, Puustinen & Jalonen (2020) s. 18-19, Hanén (2017) s. 91.  
210 Laitinen et al. (2014) s. 92, Puustinen & Jalonen (2020) s. 18-20.  



69 

 

kemällä ilmiöitä näkyväksi. Tätä uuden näkökulman merkitystä pidetään tärkeänä pyrkimyk-

sessä haastaa esimerkiksi Taylorismin kaltaiset mekanistiset maailmankuvat. Metaforinen 

koulukunta tunnustaa sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen todellisuudessamme havait-

tujen ilmiöiden syntymisessä ja noudattelee siten konstruktivistista tieteenfilosofiaa.211  

 

Kriittis-pluralistinen koulukunta sijoittuu uusreduktionistisen ja metaforisen koulukunnan 

väliin. Sen mukaisessa ajattelussa pyritään kriittisen reflektion avulla tukemaan ymmärryksen 

vajavaisuutta. Tässä koulukunnassa ei tunnusteta esimerkiksi uusreduktionistisia ajatuksia 

ilmiöiden simuloinnista ja mallintamisesta tai hyväksytä kyseenalaistamatta metaforisen kou-

lukunnan laaja-alaisia lähestymistapoja. Kriittis-pluratistinen koulukunta sijoittuu tieteenfilo-

sofiselta suuntaukseltaan realismiin. Se tunnustaa, että maailma on aina kompleksisempi kuin 

sen toimijat ja että kaikkea ei voida koskaan tietää.212  

 

Tämä tutkimus painottuu yleiseen kompleksisuuteen ja sen metaforiseen koulukuntaan. 

Kompleksisuuden avulla pyritään tulkitsemaan sosiaalisesti konsruktuoitua todellisuuttamme 

ja modernia hybridiuhkien maailmaa kuvaamalla siinä ilmaantuvia ilmiöitä ja nostamalla niitä 

näkyviksi. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä hybridiuhkiin liittyvästä ilmiöstä sekä siitä, mil-

laisia vaatimuksia tämä aiheuttaa turvallisuuden johtamiselle.  

 

3.4 Kompleksinen yhteiskunta 
 

”…Kysymys on rajallisesti kompleksisen järjestelmän kyvystä säilyä ja uusintaa itsensä huo-

mattavasti kompleksisemmassa ympäristössä213.”  

 

Kompleksisuusteoreettisessa tutkimuksessa yhteiskuntia on tarkasteltu esimerkiksi Niklas 

Luhmannin systeemiteoreettisen näkökulman perustalta rakentaman sosiaalisten systeemien 

teorian pohjalta214. Luhmannin teorian mukaisesti yhteiskunta on kompleksisessa ympäristös-

sä toimiva kompleksinen järjestelmä. Ympäristö on aina järjestelmää kompleksisempi, eikä 

mikään yhteiskunta kykene vastaamaan täydellisesti ympäristön kompleksisuuteen. Järjestel-

män on kuitenkin pyrittävä vähentämään (redusoimaan) ympäristöstä heijastuvaa kompleksi-

                                                 
211 Laitinen et al. (2014) s. 93, Puustinen & Jalonen (2020) s. 18-20, 
212 Puustinen & Jalonen (2020) s. 19-20 Laitinen et al. (2014) s. 93-94.   
213 Niklas Luhmann, Ekologinen kommunikaatio, suom. Sam Krause ja Seppo Raiski, Gaudeamus, Helsinki, 

2004, s. 48. 
214 Esim. Hanén (2017) ja Branders (2016). 
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suutta. Reduktiota voidaan tehdä vain järjestelmän sisällä. Se vaatii järjestelmän ja ympäristön 

erottamista toisistaan, mutta tapahtuu suhteessa sekä ympäristöön, että itse järjestelmään.215   

 

Yhteiskunta pyrkii vähentämään kompleksisuutta muodostamalla osajärjestelmiä, joille mää-

ritetään tietyt kategoriat ja tavat havainnoida ympäristöä. Tällaisia yhteiskunnan osajärjestel-

miä ovat mm. politiikka ja talous. Yhteiskuntien kompleksisuuden lisääntyminen on mahdol-

lista vain osajärjestelmien kautta, sillä vaativimmat kehitystapahtumat ja suoritukset tapahtu-

vat niissä. Siten yhteiskunnan kokonaissuorituskyvyt riippuvat sen osajärjestelmien kyvyistä. 

Yhteiskuntien kaikkein keskisimmät osajärjestelmät ovat kukin fokusoituneet vain yhteen, 

niille ominaisimpaan päätehtävään. Tämä selittää sekä nykyisten yhteiskuntien suorituskyky-

jen kasvun, mutta myös niiden alati kasvavan monimutkaisuuden. Kehitys synnyttää kuiten-

kin myös integraatio-ongelmia. Nämä syntyvät koska resonointikyky on rajoittunut osajärjes-

telmien välillä sekä yhteiskunnan ja sen ympäristön välillä.216  

 

Suomalainen yhteiskunta nähdään tässä tutkimuksessa Luhmannin teorian mukaisesti komp-

leksisena järjestelmänä. Yhteiskunta on jakautunut ympäristön kompleksisuutta redusoidak-

seen osajärjestelmiin. Yhteiskunta voidaan jakaa osajärjestelmiin useista eri näkökulmista, 

sillä kuten kompleksisuudessa yleisesti, kyse on tulkinnasta. Yksi selkeä tapa osajärjestelmien 

jaon tekemiseen on yhteiskunnalliset toiminnallisuudet. Tällöin osajärjestelmiksi voidaan ni-

metä muun muassa: politiikan, talouden, oikeuden, ympäristön, terveydenhuollon, sähkön 

tuotannon, kuntasektorin, jne. osajärjestelmät. Yhteiskunnan turvallisuus ei kuitenkaan muo-

dosta omaa osajärjestelmäänsä, vaan se on sirpaloitunut osiksi muita järjestelmiä. Tämä ilme-

nee selkeästi esimerkiksi kansallisessa kokonaisturvallisuuden mallissa, jossa turvallisuutta 

tehdään lähtökohtaisesti kaikilla tasoilla ja tahoilla. Turvallisuusuhat voivat vaikuttaa eri osa-

järjestelmissä omilla yksilöllisillä tavoillaan. Siksi kukin osajärjestelmä vastaa myös lähtö-

kohtaisesti itse omaan sektoriinsa kohdistuvien turvallisuustilanteiden hallinnasta.  

 

Järjestelmä saa syötteitä ympäristöstä heijastuvan resonanssin kautta. Ympäristön järjestel-

mälle antama heräte voi muuttua järjestelmän sisällä muutoksia aiheuttavaksi resonanssiksi. 

Tämä vaatii sen, että järjestelmä kykenee käsittelemään herätteen ja että se voi tehdä ympäris-

töstään johdettuja päätelmiä. Yhteiskunta ei kuitenkaan kykene havaitsemaan itseään komp-

leksisempaa ympäristöä läheskään täydellisesti, joten sen täytyy luottaa valikoiviin yhteyksiin 

(kytkennät), joista heijastuvan resonanssin se ottaa järjestelmään käsiteltäväksi. Informaatio 

muodostuu järjestelmän sisällä ja se on siksi irti ympäristöstä. Kyse on siis järjestelmän tul-

                                                 
215 Luhmann (2014) s. 47-48. 
216 Luhmann (2014) s. 48, 57, 74. 
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kinnasta. Järjestelmien eriytyminen mahdollistaa järjestelmän kompleksisuuden lisäämisen ja 

reduktion. Mitä kompleksisempi järjestelmä on, sitä useampia ja erilaisia suhteita se kykenee 

luomaan ympäristönsä kanssa. Siten se kykenee myös sopeutumaan yhä monimutkaisemman 

ympäristön haasteisiin.217 Tämän tutkimuksen osalta tässä kohtaa mielenkiintoiseksi nousee 

esimerkiksi se mitä tulkintoja yhteiskunta tekee turvallisuusympäristöstä ja miten nämä tul-

kinnat resonoivat eri osajärjestelmissä.   

 

Suomalainen yhteiskunta on globaalissa vertailussa monella mittarilla tarkasteluna erittäin 

suorituskykyinen218. Luhmannin teorian mukaisesti keskeisimmät osajärjestelmät ovat vah-

vasti fokusoituneita omiin kategorioihinsa. Tämä luo premissin myös yhteiskunnan kasva-

neesta monimutkaisuudesta ja toisaalta myös integraatio-ongelmista. Osajärjestelmät pyrkivät 

havainnoimaan ympäristöään omista kategorioistaan ja osallistumaan yhteiskunnan kommu-

nikaatioon vaikuttavan resonanssin tuottamiseen ja tulkitsemiseen. Myös resonanssissa koros-

tuu osajärjestelmän keskittyminen niiden päätehtävän alueelle. Tämä voi edelleen lisätä 

kommunikaation merkitystä muissa osajärjestelmissä, mutta myös osajärjestelmien välisiä 

integraatio-ongelmia. Kuvassa x on kuvattu osajärjestelmien välisiä integraatio-ongelmia tur-

vallisuuden kokonaisuuden näkökulmasta. Tässä osajärjestelmien fokusoituminen omiin pää-

tehtäviinsä (perinteiset uhat) voi luoda integraatio-ongelmia, mikäli uudet uhat emergoituvat 

osajärjestelmien rajoille tai koskettavat uudella tavalla useita eri osajärjestelmiä. Osajärjes-

telmien fokusoituminen ja ympäristönsä rajaaminen on kuitenkin myös yhteiskunnan keino 

hallita yhä kasvavaa kompleksisuutta219. Vastaavasti osajärjestelmien yhdistymisessä voi 

nähdä riskin fokuksen ja erikoistumisen särkymiselle. Osajärjestelmien eriytyminen voi siksi 

kasvattaa yhteiskunnan kokonaisresilienssiä ja estää kokonaisuuden hyytymistä kompleksi-

suuteen.220  

 

                                                 
217 Luhmann (2014) s. 49-55, 60. 
218 Esim: Korruption vähyys, koulutustaso ja peruskoulutuksen laatu/PISA-tutkimukset, onnellisuus, luottamus 

viranomaisiin, jne.  
219 Luhmann,(2004), s. 55, Hanén (2017) s. 151-152. 
220 Hanén (2017) s. 151-152. 
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Kuva 14: Kompleksisen yhteiskunnan turvallisuus ja turvallisuuden toimijat uhkien muutoksessa, Luhmann 

(2004), mukaillen, Räsänen (2011) s. 28.  

 

Yhteiskunnan osajärjestelmien fokusoituminen ja eriytyminen on keino hallita yhä komplek-

sisempaa ympäristöä. Turvallisuuden ollessa sirpaloituneena eri osajärjestelmiin myös turval-

lisuudesta nousevat tulkinnat voivat sirpaloitua ja kokonaiskuva voi särkyä. Tämä asettaa 

huomattavia haasteita yhteiskunnan turvallisuuden kokonaisuuden hallinnalle, kehittämiselle 

ja johtamiselle.    

 

3.5 Kompleksisuudessa johtaminen 
 

Aikaisemmin kuvattiin, kuinka kompleksisuusajattelu haastaa klassiset ajattelutapamme. Sa-

moin kompleksista johtamista tarkastellaan usein liikaa rationaaliseen ajattelutapaan tukeu-

tuen221. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että kompleksisuutta ei voida koskaan hallita tai 

hahmottaa täydellisesti. Siten myöskään kompleksisuuden johtamiseen ei ole olemassa yleis-

päteviä johtamisoppeja, joita noudattamalla tavoiteltu lopputulos saavutetaan. 

 

Johtamisopit linkittävät käytännön johtamistyön ja johtamisesta tehdyn teorianmuodostami-

sen. Opit kehittyvät käytännön elämästä saatujen kokemuksien pohjalta. Käytännön johtamis-

työ puolestaan soveltaa ja hyödyntää teorianmuodostamisen suosituimpia tuotteita. Tämä pro-

sessi muodostaa johtamisesta muutoskykyisen ja dynaamisen ilmiön, joka muuttuessaan itse 

muuttaa myös ympäristöään ja kohteitaan. Huomionarvoista on myös se, että käsitykset joh-

tamisesta täydentyvät ja monipuolistuvat ajan myötä. Erilaiset näkemykset eivät siis käy jat-

kuvaa kamppailua keskenään, jossa voittaja korvaisi hävinneen tai osoittaisi toisen näkemyk-

                                                 
221 Juuti ja Luoma (2009), s. 131. 
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sen vääräksi.222 Nykyisin vallalla olevat johtamisopit nojaavat edelleen vahvasti jo aiemmin 

mainittuihin mekanistiseen maailmankuvaan ja rationaaliseen ajatteluun. Näiden hallitsemi-

nen on tärkeää myös tämän päivän johtamisessa. Myös esimerkiksi ihmisten perusoikeuksiin 

puuttuva viranomaistoiminta on oltava hyvinkin ennustettavaa ja rationaalista. Kompleksinen 

ja vaikeasti ennustettava ympäristömme ei kuitenkaan aina täytä rationaalisuutemme vaati-

muksia. Tämän takia voimme pyrkiä rationalisoimaan kaikkea (ja samalla tukehduttaa organi-

saatiot suunnittelulla), tai pyrkiä ymmärtämään ja ottamaan haltuun kompleksisuutta. Komp-

leksisuuden avulla on mahdollista nousta vallitsevien perinteisten näkökulmien yläpuolelle ja 

saada siten tukea vaikean ympäristön hallintaan223. Tämä lähestymistapa tuntuu luontevim-

malta etenkin strategisen tason johtamisessa. ”Kompleksisuusajatteluun liittyvä strateginen 

johtaminen auttaa huomaamaan sen, kuinka kaikki liittyy kaikkeen ja kuinka yrityksen on ta-

sapainoiltava järjestyksen ja kaaoksen välimaastossa. Luovaan kehittymisen tilaan eli kuilun 

partaalle pääseminen edellyttää yritykseltä aivan erilaisia taitoja kuin perinteisesti on totuttu 

omaksumaan.” 224  

 

Kompleksinen näkemys johtamiseen ei pyri osoittamaan perinteisiä johtamisoppeja vääriksi 

tai syrjäyttämään niitä. Päinvastoin se tunnustaa niiden tärkeyden, mutta pyrkii samalla avaa-

maan uusia näkökulmia yhä vaikeammin havaittavan ympäristömme hahmottamiseen. Siten 

se sopii tämän tutkimuksen tarpeisiin perinteisiä johtamiskäsityksiä täydentävänä näkökulma-

na. Tähän liittyy myös kompleksisuuden johtamiseen liitetty kompleksisuusansan käsite. 

Kompleksisuusansalla tarkoitetaan siis tilaa, jossa myös yksinkertaiset ja rationaaliset ongel-

mat nähdään kompleksisina. Kaikkia asioita ei siis tule nähdä kompleksisina, vaan yksinker-

taiset asiat on syytä edelleenkin ratkaista yksinkertaisin keinoin.  

 

Kompleksisuuden ja johtamisen yhdistävä tutkimus on vielä melko nuorta, eikä yhtenäistä ja 

vakiintunutta kompleksisuuden johtamisteoriaa tai yleisiä kompleksisuuden strategiatyökaluja 

ole olemassa225. Uudemmassa kompleksisuuden johtamisen ajattelussa on erotettavissa kolme 

erilaista suuntausta. Ensimmäinen on positiivisen muutosmahdollisuuden tunnistava, strate-

giaprosessien sekä organisaation innovaation ja muutoksen näkökulma. Tämän suuntauksen 

voi nähdä ponnistavan erityisesti organisaatiota ympäröivästä kompleksisuudesta. Toinen 

näkökulma painottuu organisaatioiden tarkasteluun kompleksisena sopeutuvana systeeminä 

                                                 
222 Luoma Mikko & Juha Lindell: Johtaminen ja kompleksisuus - kolmijaosta kokonaisvaikutukseen, Teoksessa, 

Johtaminen kompleksisessa maailmassa - Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, Pirkko Vartiainen ja 

Harri Raisio (toim.), Gaudeamus Oy, Print Best, Viljandi, 2020, s. 63-64. 
223 Juuti ja Luoma (2009), s. 174-175. 
224 Juuti ja Luoma (2009), s. 254. 
225 Juuti ja Luoma (2009), s. 132, Hanén (2017), s. 129. 
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(CAS). Tässä näkökulmassa voidaan nähdä painottuminen organisaation sisäiseen kompleksi-

suuteen. Kolmas suuntaus yhdistää johtajuuden ja kompleksisuuden ja pyrkii tarkastelemaan 

kompleksisuuden vaatimuksista nousevaa tarvetta johtajuuden uudelle (postmodernille) para-

digmalle. Siten kolmannen suuntauksen lähtökohtana voidaan nähdä kummankin edeltävän 

suuntauksen ajatukset.226  

 

Organisaatioita ympäröivä kompleksisuus ja sen eri ilmiöt on kuvattu tässä luvussa jo aiem-

min. Myös kompleksisia sopeutuvia systeemejä (CAS) on esitelty aikaisemmin. Kolmantena 

mainittu tarve uudelle johtamisen paradigmalle kaipaa kuitenkin vielä lähempää tarkastelua 

tämän tutkimuksen näkökulmassa. Rosenhead (et al. 2019) tarkasteli erilaisia tiedeyhteisössä 

huomiota saaneita kompleksisuusjohtamisen malleja227. Heidän mukaansa keskeisimpiä 

kompleksisuusjohtamisen teoreettisia malleja yhdistää seuraavat näkökulmat: 

 

Näkökulma: Selite: 

Yksilöllisen toi-

minnan riittämät-

tömyys 

Organisaation tarve muutokseen ja ympäristön vaatimuksiin vastaamiseen ei ole saavu-

tettavissa suoralla ja kontrolloivalla johtamisella, vaan muutos syntyy yhteistyössä 

vuorovaikutuksesta. Johtajien tulee siksi pikemminkin luoda ja hallita vaikutuksia or-

ganisaation sopeutumiskykyä luovien tilojen vuorovaikutuksissa. 

Oppiminen Kompleksisuuden perusajatusten mukaisesti organisaatiota ympäröi epävarmuus ja 

epälineaarisuus. Johtajuudessa ei enää riitä se, että käyttäytymistä säädellään aikai-

semmasta toiminnasta saadun palautteen mukaan. Johtajien on pohdittava myös toi-

miensa asianmukaisuutta tulevaisuuden epäselvissä tilanteissa, sekä niitä oletuksia, 

joilla organisaation tulevat toimet ja tavoitteet säädetään.  

Alhaalta-ylös inno-

vointi 

Kompleksisuusjohtamisessa korostetaan avointa suhtautumista intuitiivisten näkemys-

ten, sattuman ja jopa vahinkojen merkitykseen muutoksen luomisessa. Tasapainon 

sijaan organisaatioiden tulisi hyväksyä epäjärjestys ja pyrkiä käyttämään tasapainotto-

muutta hyväkseen. Näin toimien organisaatiolle ilmaantuu uusia tulevaisuuden mahdol-

lisuuksia ja polkuja. Vapautuneen luovuuden avulla organisaatio ikään kuin kykenee 

jatkuvasti luomaan itsensä uudelleen.  

”Määrittelemätön” 

(Dissonant) vuoro-

puhelu 

Kompleksisuusjohtamisessa arvostetaan avointa, vapaata ja sääntöihin kangistumatonta 

vuoropuhelua, joka vastaa parhaiten kompleksisesta ympäristöstä ilmaantuvaan infor-

maatioon. Kompleksisuujohtamisen hyväksyvässä organisaatiossa tulee suosia aktiivis-

ta sisäistä dialogia ja tiedon kulkua, joka on tyyliltään demokraattista ja avointa. Strate-

gisen johtajan rooli on siksi toimia tämän vuoropuhelun ja prosessin fasilitaattorina, 

jotta innovaatiot mahdollistuvat.    

                                                 
226 Hanén (2017), s. 130-132. 
227 Rosenhead, Jonathan, Alberto Franco, Keith Grint & Barton Friedland: Complexity Theory and Leadership 

Practice: A review, a critique, and some recommendations, The Leadership Quarterly, August 2019, tar-

kastelivat Web of Science tietokantahaun perusteella eniten viittauksia saaneita teoksia hakusanoilla: Complexity 

Leadership, valiten tarkasteluun 10 eniten viittauksia saanutta teosta. S. 11. 
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Aikaisempien joh-

tamisen työkalujen 

ja mallien rajoittu-

neisuus 

Kompleksisuusjohtamisen näkökulmasta aikaisemmat rationaalisuuteen perustuvat 

erilaiset johtamistyökalut ja mallit ovat rajoittuneita ja niiden käyttöä ei suosita. Niillä 

ei katsota olevan käyttöä kompleksisuuden kesyttämisessä. 

Taulukko 5: Kompleksisuusjohtamisessa esiintyvät yhteiset näkökulmat. Rosenhead (et al. 2019) mukaan.228 

 

Eräänä keskeisenä 2000-luvulla kompleksisen johtamisen teoriaa luoneista henkilöistä voi-

daan nostaa esiin esimerkiksi Mary Uhl-Bien229. Uhl-Bien on yhdessä muiden tutkijoiden 

kanssa kehittänyt aktiivisesti kompleksisuusjohtamisen teoriaksi (Complexity leadership 

theory, CLT) kutsuttua mallia 2000-luvun aikana. Tähän tutkimukseen valitaan keskeiseksi 

näkökulmaksi Uhl-Bienin vuonna 2021 julkaiseman artikkelin malli kompleksisuuden johta-

misesta. Tämän artikkelin voi nähdä sitovan kattavasti yhteen Uhl-Bienin, yhdessä muiden 

kanssa, 2000-luvulla tekemää kompleksisuusjohtamisen teoretisointia230. 

  

Kompleksisuusjohtamisen teorian tausta-ajatusten lähtökohdissa organisaatiota kuvaa yleisel-

lä tasolla tarve hierarkiaan ja byrokratiaan. Tehokkuuden, vakauden ja rationaalisuuden arvos-

taminen on korostunut sopeutumiskyvyn sijaan. Yleinen ihmisten ja organisaatioiden vastaus 

niiden havaitsemaan kompleksisuuteen on hakea tukea järjestyksestä. Tällä tarkoitetaan esi-

merkiksi hierarkialla ja ylhäältä-alas johtamisella tuotettavaa rutiininomaista ja rationaalista 

johtamistyötä, joka määrittää ongelman ja käskee korjaustoimenpiteet ja siten tyydyttää sekä 

johtajien että alaisten tarpeet ongelmaan puuttumisesta. Järjestykseen turvautuminen nähdään 

kompleksisessa maailmassa kuitenkin sopeutumiskyvyn estäjänä, sillä se estää organisaation 

sisältä nousevien ratkaisumallien syntymisen.231 Järjestykseen tukeutuminen tuntuu luonteval-

ta myös turvallisuusorganisaatioiden toiminnassa. Hierarkkisuus ja linjaorganisaatioon sisälle 

rakennettu byrokraattinen päätöksenteko edustavat malliesimerkkiä tästä.  

 

                                                 
228 Rosenhead et al. (2019), s. 37-38. 
229 Mary Uhl-Bien ilmeni erääksi viitatuimmista henkilöistä Web of Science -tietokannan yhteiskunta-, hallinto- 

ja kauppatieteellisiin aineistoihin suunnatussa haussa 20.5.2020. Hakusana käytettiin Complexity leadership 

theory. Haun tulokset on tarkemmin esitelty liitteessä 1. Samaan havaintono päätyi myös Rosenhead, at al. 

(2019) s. 24.    
230 Esimerkiksi: Marion ja Uhl-Bien: Leadership in Complex Organizations (2001), Uhl-Bien, Marion & 

McKelvey: Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era 

(2007), Uhl-Bien & Marion: Complexity Leadership in Bureaucratic Forms of Organizing: A Meso Model 

(2009), Uhl-Bien & Arena: Complexity leadership: Enabling people and organizations for adaptability (2017), 

Uhl-Bien & Arena: Leadership for organizational adaptability: A theoretical synthesis and integrative frame-

work (2018). 
231 Uhl-Bien, Mary: Complexity Leadership and Followership: Changed Leadership in a Changed World, Jour-

nal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice, Vol. 21, no:2, 144-162, 2021, 

s.145, Uhl-Bien, Mary & Michael Arena: Complexity Leadership: Enabling people and organizations for adapt-

ability, Organizational Dynamics, vol 46, 2017, s. 10-11.   
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Yleisen sanonnan mukaisesti kompleksisuuteen tulisi kuitenkin vastata kompleksisuudella. 

Johtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että järjestyksen sijaan tarvitaan kykyä sopeu-

tua kompleksisuuteen. Kompleksisuusjohtamisen teoriaa voikin pitää sopeutumiskyvyn joh-

tamisena. Kompleksisessa ajattelussa sopeutumiskyky on mahdollista saavuttaa verkostojen ja 

niistä kumpuavan emergenssin ja itseorganisaation avulla. Kompleksisuusjohtamisen teorias-

sa korostuu se, että johtajan tulee osata luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja mahdolli-

suudet emergenssin ilmenemiselle.232 Tässä yhteydessä tehtävätaktiikan käsite voidaan nähdä 

sotilasjohtamisen maailmassa eräänlaisena hierarkiaan ja järjestykseen tukeutuvan linjaor-

ganisaation pyrkimyksenä kompleksisuuden sopeutumiskyvyn rakentamiselle.  

 

Uhl-Bienin ajatusten mukaan kehitys ja sopeutumiskyky rakentuu adaptiivisessa tilassa, joka 

ilmenee kahden eri toiminnallisuuden välissä. Nämä toiminnallisuudet ovat samat niin yksi-

löllä, tiimillä, organisaation sisällä kuin organisaatioiden välilläkin. Toiminnallisuudet ovat 

operationaalisuuden ja luovuuden järjestelmät. Operationaalinen järjestelmä on rakentunut 

muodollisesti, byrokratiaan ja muodollisin rakenteisiin nojautuen. Se pyrkii ylläpitämään 

sääntöjä, järjestystä, ennustettavuutta ja kontrollia. Luovuuden järjestelmä toimii paikallisesti 

organisaation epämuodollisissa verkostoissa ja rakenteissa. Se pyrkii synnyttämään oppimista, 

innovaatiota ja kasvua sekä luomaan esimerkiksi uusia mahdollisuuksia, toimintatapoja, toi-

minta-alueita sekä muutosta. Nämä järjestelmät ajautuvat väistämättä toistensa vastavoimiksi. 

Operationaalinen järjestelmä pitää kuitenkin organisaatiossa valtaa ja tekee lopulta päätökset, 

joten se on niistä vahvempi. Tämän voi nähdä myös syynä sille miksi kompleksisten ongel-

mien edessä organisaatiot pyrkivät perinteisesti hakeutumaan totuttuun tasapainotilaan ja jär-

jestykseen, eivätkä mahdollista luovuuden järjestelmän luomaa kehitystä. Kompleksisuusjoh-

tamisessa keskeistä onkin näiden kahden järjestelmän välisen jännitteen hallinta.233   

 

Yleensä organisaatioissa kompleksisuus nähdään negatiivisena tekijänä, joka tavalla tai toisel-

la häiritsee organisaatiota. Se siis luo organisaatioon painetta. Tämä paine voi ilmetä niin ope-

rationaalisessa, kuin luovuuden järjestelmässäkin. Paineet voivat olla ulkoisia (esimerkiksi 

globaali pandemia, tai paikallinen turvallisuuskriisi), tai sisäisiä (esimerkiksi johtajan aiheut-

tama muutos järjestelmässä tai sen osassa). Organisaation kokemia kompleksisia paineita ku-

vaa yleensä seuraavat neljä tekijää: 1) Nykyiset toimintatavat eivät enää toimi, ja ongelmat 

vaativat uudenlaisia ratkaisuja. 2) Ongelmanratkaisut vaativat uudenlaisia kumppanuuksia ja 

yhteistyö tahoja. 3) Näkökulmat, tarpeet ja odotukset eri toimijoiden välillä ovat ristiriitaisia. 

4) Eri osapuolet ovat toisistaan riippuvaisia ja ongelman ratkaisu on mahdollista vain yhteis-

                                                 
232 Uhl-Bien & Arena (2017) s. 10-11, Uhl-Bien (2021) s. 147.   
233 Uhl-Bien (2021) s. 148-149, Uhl-Bien & Arena (2017) s. 11-12. 
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työllä. Mikäli paine hyväksytään (ts. sitä ei jätetä huomiotta, tai kielletä), se sysää järjestel-

män epätasapainoon. Tämä avaa mahdollisuuden adaptiivisen tilan syntymiselle ja sopeutu-

miskyvyn rakentumiselle.234 Kompleksisten paineiden kuvaus sopii erittäin hyvin myös ny-

kyisten turvallisuusongelmien tarkasteluun. Etenkin strategisella tasolla tarkasteluna mainitut 

neljä tekijää ovat hyvin edustettuina nykyisissä turvallisuusuhkissamme. Rationaaliseen ja 

ennustettavaan toimintaan tottuneissa organisaatioissa ja johtajissa epätasapaino luo yleensä 

välittömän negatiivisen ja epäonnistumisen mielikuvan. Jälleen kerran on syytä muistaa, että 

kompleksisuusajattelussa ilmiöt eivät ole negatiivisesti tai positiivisesti latautuneita. Ne vain 

ovat. Järjestelmän epätasapainossa nähdään kuitenkin keskeisin mahdollisuus uuden tiedon ja 

siten sopeutumiskyvyn kehitykselle. Siten epätasapainon merkitys on nähtävä selkeänä. 

 

Sopeutumiskyky ja uusi tieto syntyy luovuuden ja operationaalisen järjestelmän välisessä 

adaptiivisessa tilassa. Tätä adaptiivista tilaa hyödyntämällä organisaatio kykenee hyödyntä-

mään kompleksisista ympäristöistä ja ongelmista ilmaantuvia paineita ja systeemin osateki-

jöiden välisiä vuorovaikutuksia. Adaptiivisen tilan avulla myös hierarkiassa ja byrokraattisis-

sa rakenteissa toimivat johtajat voivat mahdollistaa emergenssin synnyttämän uuden tiedon ja 

innovaation kasvun sekä kehityksen. Tämä adaptiivisen tilan käsite ei ole aiemmin tunnistettu 

johtamisen teoretisoinnissa.235 Adaptiivinen tila syntyy verkostorakenteessa järjestelmien ja 

osajärjestelmien (sekä niissä toimivien yksilöiden) välisten konfliktien ja yhteenliittymisen 

kautta. Konflikteja ei tule kuitenkaan ymmärtää negatiivisina ilmiöinä. Konfliktissa vuorovai-

kutuksessa toimivien erilaisten toimijoiden arvoista, haluista, tarpeista, näkökulmista, jne. 

syntyvä paine luo järjestelmään halun muutokselle ja kehitykselle. Yhteenliittymisessä sama 

ilmiö tapahtuu keskenään samankaltaisesti ajattelevien toimijoiden vuorovaikutuksessa.236 

Vuorovaikutuksen ilmenemisen ymmärrys on siis tärkeää ja sitä voi pyrkiä hyödyntämään 

sekä konfliktien että yhteenliittymisen osalta. Uhl-Bienin kompleksisuusjohtamisen teoriaan 

liittyvä uutta tietoa ja sopeutumiskykyä luova adaptiivinen prosessi on kuvattu alla olevassa 

kuvassa (kuva 15).  

 

                                                 
234 Uhl-Bien (2021) s. 148, Uhl-Bien & Arena (2017) s. 14. 
235 Uhl-Bien (2021) s. 148-149, Uhl-Bien & Arena (2017) s. 11.   
236 Uhl-Bien & Arena (2017) s. 13. 
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Kuva 15: Adaptiivinen prosessi, Uhl-Bien (2021) mukaan237. 

 

Kompleksisuusjohtamisen teoriassa on tunnistettu kolme eri johtamisen ilmentymää. Näitä 

ovat operationaalinen johtajuus, luova johtajuus ja mahdollistava johtajuus. Operationaalinen 

johtajuus toimii muodollisesti organisaation operationaalisen tason järjestelmässä. Se käyttää 

organisaation ylintä valtaa ja vastaa organisaation tuloksista ja tehokkuudesta. Kompleksi-

suusjohtamisen mallin mukaisesti operationaalisen johtajan tulee kyetä tukemaan ja suuntaa-

maan järjestelmässä emergoituvaa tietoa siten, että se saadaan hyödynnettyä organisaatiossa. 

Tätä varten operationaalinen johtaja auttaa ja tukee adaptiivisessa tilassa syntynyttä tietoa ja 

varmistaa sen vaikuttavuuden organisaation ylimmässä muodollisessa rakenteessa.238 Komp-

leksisuuden ymmärrys on tärkeää, jotta järjestelmässä olevia ilmiöitä kyetään ymmärtämään, 

huomioimaan ja käyttämään hyväksi johtamistyössä. Yhtä tärkeää on muistaa, ettei yksikään 

yksilö tai johtaja kykene koskaan hallitsemaan tai ratkaisemaan kompleksisuutta, oli hän omi-

naisuuksiltaan, tiedoiltaan tai taidoiltaan miten erinomainen tahansa.  

 

Luova johtajuus toimii organisaatiossa paikallisella tasolla ihmisten kanssa, josta innovaatiot, 

uusi tieto ja kehitys vuorovaikutuksessa ja kollektiivisesti syntyvät. Luova johtajuus ilmentyy 

niin suorittavan portaan (tuotanto) työskentely tasolla, kuin organisaation ylimmässä johto-

ryhmässäkin. Luovan johtajuuden tulee kyetä tukemaan järjestelmän kykyä mukautua painee-

seen ja hyödyntää ilmeneviä mahdollisuuksia uuden tiedon luomiseen. Luovassa johtajuudes-

                                                 
237 Uhl-Bien (2021), s. 148. 
238 Uhl-Bien & Arena (2017), s. 14-16, Uhl-Bien (2021), s. 152-153. 
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sa tulee tuntea verkostossa vaikuttavat ihmiset ja rakentaa vahvaa luottamusta järjestelmäs-

sä/verkostossa vaikuttavien eri toimijoiden välille. Sen tulee ymmärtää miten ideat kehittyvät 

ja elävät niiden siirtyessä luovuuden järjestelmästä adaptiiviseen tilaan ja operationaaliseen 

järjestelmään.239 

 

Mahdollistava johtajuus on tärkein organisaation keino selviytyä kompleksisessa ympäristös-

sä. Mahdollistavan johtajan käsite edustaa kompleksisuusjohtamisen mallissa uutta ajattelua, 

vaikka sen käyttämät keinot ovatkin osin tunnettuja. Tämä johtuu siitä, ettei mahdollistavaa 

johtajuutta ole juurikaan kuvailtu johtamisteorioissa.240 Mahdollistavan johtajuuden mukainen 

toiminta ei myöskään sovi kovin hyvin perinteisiin käsityksiimme esimerkiksi tulosorientoi-

tuneesta johtamisesta. Mahdollistava johtajuus toimii luovan ja operationaalisen tilan välissä 

sillanrakentajana ja fasilitaattorina. Se luo adaptiivisen tilan operationaalisen ja luovan järjes-

telmän väliin, jotta järjestelmästä nouseva emergenssi kykenee tuottamaan uutta tietoa ja so-

peutumiskykyä organisaatioon. Mahdollistava johtajuus tuntee ja ymmärtää kompleksisesti 

sopeutuvan järjestelmän (CAS) ilmiön sekä toiminnan ja osaa soveltaa kompleksisuusajatte-

lua toiminnassaan. Se pyrkii säätelemään ja muokkaamaan järjestelmässä ilmenevää vuoro-

vaikutusta, painetta, informaatiovirtoja ja erilaisia sääntöjä (adaptiivisen prosessin konflikteja 

ja yhteenliittymiä). Mahdollistava johtajuus poistaa organisatorisia esteitä ja luo olosuhteet, 

jotta luovassa järjestelmässä luotu uusi tieto ja innovaatio pääsee vahvistumaan sekä riittäväs-

sä määrin vaikuttamaan operationaalisessa järjestelmässä. Mahdollistavan johtajan rooli adap-

tiivisen tilan luomisessa on erityisen tärkeä hierarkkisissa ja byrokraattisissa organisaatioissa, 

koska usein adaptiivinen tila niissä on rajoittunut.241    

                                                 
239 Uhl-Bien & Arena (2017), s. 16, Uhl-Bien (2021), s. 152-153. 
240 Uhl-Bien & Arena (2017), s. 16. 
241 Uhl-Bien & Arena (2017), s. 16-18, Uhl-Bien (2021), s. 153. 
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Kuva 16: Kompleksisuusjohtamisen viitekehys, Uhl-Bien (2021) mukaan242. 

 

Yllä kuvattu kompleksisuusjohtamisen viitekehys havainnollistaa kompleksisena mukautuva-

na järjestelmänä toimivan organisaation keinoja ympäristön kompleksisuuteen vastaamisessa. 

Ympäristön kompleksisuus vaatii organisaatiota yhä enemmän ymmärrystä. Tätä on mahdol-

lista rakentaa kehittämällä innovaatiota, oppimista ja organisaation sopeutumiskykyä. Tämä 

on kompleksisuusjohtamisen mallin tavoite. Kompleksisuusjohtamisen mallin mukainen joh-

taminen on vuorovaikutusta. Tehokas johtaminen vaatii kompleksisuuteen ja sen eri ilmiöihin 

liittyvää ymmärrystä.  

 

Perinteiset ja yhä vallalla olevat johtamisparadigmat perustuvat vahvasti kontrollin rationali-

soimiseen. Kompleksisessa järjestelmässä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Kompleksi-

suusjohtaminen tekee eroa kontrollihakuiseen ajatteluun ja vaatii siksi laajentamaa perinteistä 

ymmärrystä johtamisesta. Kompleksisuuteen ja sen johtamiseen liittyvät ajatusmallit ovat 

rationaaliseen lähestymistapaan verrattuna haastavampia, mutta voivat tukea nykyisen yhä 

vaikeammin hahmotettavan ympäristön vaikutuksiin sopeutumisessa. Adaptiivinen prosessi 

sekä operationaalisen, luovan ja etenkin mahdollistavan johtajuuden käsitteet tarjoavat uusia 

näkökulmia kompleksisen ympäristön ymmärtämiseen. 

 

                                                 
242 Uhl-Bien (2021), s. 152. 
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Tässä yhteydessä on syytä tuoda esiin kompleksisuusjohtamisen teorioihin liittyvää kritiikkiä. 

Ensinnäkin kompleksisuuden hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, 

eikä rationaalisuus ja determinismi ole päteviä käsitteitä kompleksisessa ympäristössä. Tällai-

sen ajattelumallin hyväksyminen valtion turvallisuusorganisaation toiminnassa kuulostaa läh-

tökohtaisesti vaaralliselta. Valtion ja sen viranomaisten toiminnan on luonnollisesti oltava 

ennustettavaa ja rationaalista, jotta kansalaisten (ja koko valtion) mahdollisuudet elää ja kehit-

tyä säilyvät. Turvallisuusorganisaatiot eivät voi suoraan tulkita vaikutteita ympäristöstään ja 

kehittyä haluamaansa suuntiin ilman (valtiollista) kontrollia. Toisaalta niiden ei myöskään 

tarvitse kantaa siviiliorganisaatioiden tapaan huolta markkinataloudesta ja elinvoimaisuuden 

säilyttämisestä. Tässä yhteydessä onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, millaisessa konteks-

tissa kompleksisuutta sovelletaan. Tässä tutkimuksessa kompleksisuuden käytöllä pyritään 

laajentamaan ymmärrystä ja luomaan uusia näkökulmia johtamiseen ja johtajuuteen. Tarkoi-

tus ei ole yksiselitteisesti korvata kaikkea vanhaa uudella tai väittää, että kaiken johtamisen 

tulisi olla kompleksista. Päinvastoin, tutkimuksessa nähdään rationaalisuuden tarve ja sen 

merkitys luottamuksen rakentamissa. Tämä tarve korostuu organisaatioiden alemman tason 

toiminnassa. 

 

Kompleksisuusjohtamisen teorioita voi myös kritisoida empirian puutteesta. Tieteellisenä 

suuntauksena se on vielä niin nuori, ettei kattavaa empiiristä tutkimusta ole syntynyt riittäväs-

ti. Moni- ja poikkitieteellisestä taustasta johtuen, kompleksisuuden perustaksi teorioita laina-

taan esimerkiksi luonnontieteistä. Tämän lainaamisen oikeellisuus, ilman riittävää empiiristä 

todentamista altistaa kompleksisuusjohtamisen teorian näkökulmat oikeutetusti kritiikille. 

Tällä tarkoitetaan siis esimerkiksi sitä, voidaanko luonnossa esiintyvästä avoimesta järjestel-

mästä (esimerkiksi sademetsä) johtaa suoraan verrannollisia ilmiöitä ihmisten muodostamaan 

sosiaaliseen järjestelmään (esimerkiksi organisaatio), ilman kattavaa ja tieteelliset kriteerit 

täyttävää empiiristä todistelua. Rosenhead et al. (2019) määritteleekin kompleksisuusjohtami-

sen teorian tieteellisen teorian sijaan pikemminkin johtamisen metaforaksi. Tämä määrittely 

olisi heidän mukaansa käytännöllisempi ja maanläheisempi sekä vähemmän kunnianhimoinen 

käsite nykymuotoisen kompleksisuusjohtamisen tieteelliselle pohdinnalle.243  

 

Kompleksisuusjohtamisen teorian tieteellisellä lokeroinnilla (teoriaksi tai metaforaksi) ei kui-

tenkaan sinänsä ole tässä tutkimuksessa merkitystä. Hanén (2017) tuo myös esiin kompleksi-

suuden empiirisen tutkimuksen puutteen, mutta korostaa sen sijaan kompleksisuuden teoreet-

tisen viitekehyksen vahvuutta. Hänen mukaansa esimerkiksi organisaatioteorioissa on alettu 

                                                 
243 Esim: Rosenhead et al. (2019 s. 47-50, 55. 
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jo sata vuotta sitten tehdä havaintoja, joita voidaan tarkastella kompleksisuuden kautta. Niin 

ei ole vain osattu aikaisemmin tehdä, koska kompleksisuuden käsitteistö kehittyi vasta sys-

teemiteorian avulla. Kokonaisuutena kompleksisuuden teoreettinen kehys on siten vielä osin 

hahmottumatta.244  

      

3.6 Kompleksisuuden pirulliset ongelmat 
 

”Monimutkaisiin, yhteiskuntia rassaaviin ongelmiin ei aina ole olemassa täydellistä ratkai-

sua.245” 

 

Kompleksisessa maailmassa asioiden ja ilmiöiden keskinäisriippuvuuksista syntyy jatkuvasti 

uusia yhä enemmän yhteenkietoutuneita ongelmia päätöksentekoomme. Tätä problematiikkaa 

voidaan purkaa esimerkiksi kompleksisuusajatteluun kytkeytyvällä pirullisten ongelmien kä-

sitteellä.246 Pirullisina ongelmina voidaan pitää laajoja sekä moniulotteisia ja -tulkinnaisia 

ongelmia, joihin on vaikea antaa selkeää vastausta. Niiden ratkominen voi usein synnyttää 

yhä uusia ongelmia, jotka voivat vuorostaan rajoittaa ensimmäisen ongelman ratkaisua.247  

 

Pirullisten ongelmien käsite voidaan liittää myös turvallisuuteen. Tällöin esille nousee vapau-

den ja turvallisuusuhkien välinen suhde, jossa esimerkiksi yhteiskuntien avoimuuden kehitys 

luo samaan aikaan kyberturvallisuuteen liittyviä haavoittuvuuksia.248 Hybridiuhkien tarkastelu 

osoitti muun muassa ontologisen turvallisuusajattelun tuomia haasteita turvallisuusuhkien ja 

niiden torjunnan väliseen määrittelyyn. Hybridisodankäynnin käsitteen tarkka määrittelemät-

tömyys voi aiheuttaa jo itsessään pelkoa ja epävarmuutta. Hybriditurvallisuuden käsitteistö 

mahdollistaa myös niin laajoja näkemyksiä, että niiden kattava torjunta voisi johtaa kaiken 

turvallistamiseen. Tällainen kehitys vastaavasti rajoittaisi merkittävästi yksilön vapauksia ja 

siten heikentäisi käsityksiä liberaalista oikeusvaltiosta hyvinvointi yhteiskuntamme perustana. 

Näiden ajatusten avulla yhteiskunnan turvallisuus voidaan nähdä pirullisena ongelmana.  

 

                                                 
244 Hanén (2017) s. 189, 191. 
245 Katainen Jyrki: haastattelu, Voiko pirullisten ongelman käsitteestä olla hyötyä? Podcast kompleksisuudesta ja 

pirullisista ongelmista,.Harri Raisio & Susanna Gardemeister (toim.), Keva & Vaasan yliopisto. 2018, Kuunnel-

tu 1.3.2021. 
246 Raisio et al. (2018a) s. 8, Raisio, Harri, Alisa, Puustinen & Pirkko, Vartiainen: The Consept of Wicked Prob-

lems: improving the understanding of managing problem wickedness in health and social care, teoksessa The 

Management of Wicked Problems in Health and Social Care, Thomas Will, Anneli Hujala, Sanna Laulainen & 

Robert McMurray (toim.), Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 

https://doi.org/10.4324/9781315102597, 2018 b, s. 11.  
247 Lundström Niklas & Antti Mäenpää, Pirullisia ongelmia ja pirullisia pelejä - Kuka pelaa ja millaista peliä? 

teoksessa, Vartiainen Pirkko & Harri Raisio (toim.), Johtaminen kompleksisessa maailmassa - Viisautta pirullis-

ten ongelmien kohtaamiseen, Gaudeamus Oy, Print Best, Viljandi, 2020, s. 38. 
248 Katainen Jyrki (2018). 
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Pirullisten ongelmien kehittäjä tunnetaan alun perin Horst Rittel 1960-luvun lopulla. Vuonna 

1973 Rittel julkaisi yhdessä Melvin Webberin kanssa artikkelin Dilemmas in the General 

theory of Planning, josta tuli erittäin suosittu teos pirullisten ongelmien ajattelussa.249 Pirullis-

ten ongelmien ajattelun syntymiseen vaikutti muun muassa havainnot teollisen aikakauden 

rationaalisen tehokkuusajattelun ja lineaaristen syy-seuraus suhteiden riittämättömyydestä 

jälkiteollisen aikakauden monimutkaisten yhteiskunnallisten sosiaalisten järjestelmien suun-

nittelutyössä250. Samat havainnot esiintyvät myös kompleksisuusajattelun taustalla. Sosiaali-

set järjestelmät myös monipuolistuvat. Laaja-alaisen arvoperustan omaavat heterogeeniset 

yhteiskunnat eivät enää suostu yhtä helposti teknokraattien esittämiin ratkaisuihin.251 Tämä 

kehitys näkyy myös suomalaisen yhteiskunnan moniarvoistumisessa ja se vaikuttaa siten suo-

raan esimerkiksi turvallisuuden ihanteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin.  

 

Pirullisten ongelmien lähestymistä helpottaa määrittelemällä ensin sen vastakohta, eli kesy 

ongelma. Kesyiksi kutsuttuja ongelmia ovat esimerkiksi jonkun aineen kemiallisen koostu-

muksen selvittäminen, matemaattisten yhtälöiden laskeminen tai shakkipelin voittaminen vii-

dellä siirrolla. Kesyssä ongelmassa tavoitteet ovat selvillä vaikkei varsinaisia ongelmia ole-

kaan vielä ratkaistu. Kesyihin ongelmiin on myös löydettävissä yksittäinen paras ratkaisu.252 

Etenkin positivistiset tieteenalat käsittelevät usein kesyjä ongelmia253.   

 

Kompleksisuuden kasvaessa ongelma voi ilmentyä myös sotkuisena tai hankalana. Sotkuista 

ongelmaa ei voida jakaa osiin ja ratkaista osa kerrallaan, kuten kesyä ongelmaa. Sotkuiset 

ongelmat koostuvat useista toisiinsa liittyneistä osista ja vaativat holistista lähestymistapaa. 

Sotkuisen ongelman ratkaisu vaatii havainnoimaan eri osien vuorovaikutusta sekä ymmärrys-

tä siitä, miten ongelmaan puuttuminen nyt vaikuttaa tapahtumiin myöhemmin.254   

 

Pirulliset ongelmat ovat siis kesyjen vastakohtia. Rittel ja Webber määrittelevät pirullisen 

ongelman ominaisuuksia kymmenen eri ominaisuuden avulla: 

1. Pirullisella ongelmalla ei ole selkeää ja täsmällistä määritelmää. 

2. Pirullisilla ongelmilla ei ole lopullisia ratkaisuja. 

3. Pirullisten ongelmien ratkaisut ovat hyviä tai huonoja, mutta ei oikein tai väärin. 

                                                 
249 Lundström & Mäenpää (2020) s. 38. 
250 Rittel Horst & Melvin Webber, Dilemmas in the General theory of Planning , Policy Sciences 4, 

https://doi.org/10.1007/BF01405730, 1973, s. 159-160, 167. 
251 Raisio Harri: Embracing the Wickedness of Health Care, Essays on Reforms, Wicked Problems and Public 

Deliberation, väitöskirja, Vaasan yliopisto, Acta Wasaensia, no:228, 2010, s. 30.  
252 Rittel & Webber (2010) s. 31. 
253 Lundström & Mäenpää (2020) s. 41. 
254 Raisio (2010) s. 31. 
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4. Pirullisten ongelmien ratkaisujen arviointiin ei ole olemassa välitöntä ja parasta ta-

paa. 

5. Pirullisten ongelmien ratkaisuyritykset ovat ainutkertaisia, eivätkä ne salli yritys ja 

erehdys -oppimista. Jokainen ratkaisuyritys siis muuttaa myös itse ongelmaa. 

6. Pirullisilla ongelmilla ei ole olemassa selkeästi kuvattavaa määrää ratkaisuvaihtoeh-

toja, tai selkeästi määriteltäviä operaatiolinjoja, joilla ongelma ratkaistaan. 

7. Jokainen pirullinen ongelma on ainutlaatuinen. 

8. Jokaista pirullista ongelmaa voi pitää toisen ongelman oireena. 

9. Pirullisen ongelman tuomat ristiriidat voidaan esittää useilla eri tavoilla. Ongelman 

tarkasteluun valittu näkökulma määrittelee myös ratkaisun suuntautumisen.  

10. Suunnittelijalla ei ole oikeutta olla väärässä. (Ts. yhteiskunnan virheensietokykyä ei 

ole.) 255 

 

Turvallisuuden kontekstissa yksittäinen turvallisuuspoikkeama (esimerkiksi luvaton rajanyli-

tys) on kesy ongelma. Teonkuvaus on selkeästi kirjattu lakiin, jossa on määritelty myös vas-

tuuviranomainen sekä toimivaltuudet. Viranomaisella (tässä tapauksessa Rajavartiolaitoksel-

la) on selkeät toimintamallit tällaisen tapahtuman hoitamiseen, ja toiminnan tavoitteet ovat 

kaikille selvät. Sotkuiseksi ongelma voi muuttua esimerkiksi siinä tilanteessa, kun luvatto-

maan rajanylitykseen liittyy laajamittaisempaa ja organisoitua rikollista toimintaa. Esimerkki-

nä voidaan pitää tilannetta, jossa rikollisorganisaatio salakuljettaa ihmisiä ja huumausaineita 

valtakunnan rajan yli. Rikolliseen toimintaan voi liittyä ihmiskauppaa useissa eri valtioissa, 

läpikulkureittejä valtioiden läpi, toisten valtioiden viranomaisten korruptiota ja puuttumatto-

muutta ja niin edelleen. Tällaisen ongelman ratkaiseminen vaatii useiden eri viranomaisten 

yhteistyötä ja useiden rikoskokonaisuuksien selvittämistä. Tarvitaan siis kokonaisvaltaisem-

paa lähestymistapaa, jotta toimintaan kyettäisiin puuttumaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Tässä tapauksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraamusten saattamista rikollisorganisaa-

tion johdon tasolle saakka, eikä vain alatason toimijoiden kärsittäviksi. Pirulliseksi ongelmak-

si turvallisuus muodostuu, kun tarkastelutaso nostetaan riittävän korkealle. Tällaisena turvalli-

suus voidaan nähdä esimerkiksi strategisella tasolla, yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden 

tarkastelussa.  

   

Yksi tapa jäsentää pirullisien ongelmien ilmaantumista sosiaalisissa systeemeissä on niin sa-

nottu pirullisuuden kuutio. Tässä kuvauksessa kesyt, sotkuiset ja pirulliset ongelmat esitetään 

tilassa, jossa vaikuttaa muun muassa järjestelmän osajärjestelmien välinen kompleksisuus, 

                                                 
255 Rittel & Webber (2010) s. 161-166. 
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sekä epävarmuudesta ja eroavaisuuksista aiheutuvia ilmiöitä.256 Pirullisuuden kuutio voi tuoda 

selkeyttä myös turvallisuuden pirullisen ongelman käsittelyyn. Samoin sen avulla turvallisuu-

den alakokonaisuuksia voidaan asemoida ja luokitella sotkuisiin ja kesyihin ongelmiin, koko-

naisuuden selkeyttämiseksi. 

 

 

Kuva 17: Pirullisuuden kuutio, Raisio, Puustinen ja Vartiainen (2018) mukaillen. 

 

Rittelin ja Webberin mukaan hallinnon kohtaamiin pirullisiin ongelmiin ei ole olemassa vas-

tauksia, joita voi rationalisoida oikeina tai väärinä, saati arvovapaina257. Tämä korostuu myös 

turvallisuuden osalta. Turvallisuus on laaja käsite. Sillä on monia merkityksiä alkaen muun 

muassa yksilön subjektiivisesta tunteesta ja päättyen esimerkiksi yhteiskunnalliseen (politisoi-

tuneeseen) arvoon. Raisio, Jalonen ja Uusikylä määrittelevät selvityksessään erilaisia tavoit-

teita erilaisiin päätöksenteon ja johtamisen ongelmiin. Heidän mukaansa kesyt ongelmat tulee 

ratkaista, sotkuiset ongelmat tulee pyrkiä selkeyttämään ja pirulliset ongelmat on kohdatta-

va.258 

 

Pirullisten ongelmien lähestyminen vaatii hallinto- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. 

Niiden kohtaamiseen saadaan tukea muun muassa alla listatuilla lähestymistavoilla: 

                                                 
256 Raisio et al. (2018b) s. 7. 
257 Rittel & Webber (2010) s. 169. 
258 Raisio et al. (2018a) s. 4. 
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• Tiedon käyttäjien ja tuottajien välistä vuoropuhelua lisäämällä kyetään varmistamaan 

tiedollinen monipuolisuus. 

• Tutkimustiedon raportoinnissa ja jakamisessa on kiinnitettävä huomiota myös pää-

töksentekijöitä puhuttelevaan formaattiin (kehystämiseen).  

• Tilannekuvasta tulee pyrkiä kohti tilanneymmärrystä. 

• Kokeilemalla ja hankkimalla pieniä onnistumisia voidaan kasvattaa luottamusta 

isompien ongelmakokonaisuuksien selvittämiseen. 

• Pirullisten ongelmien kesyttäminen vaatii tiedon ja ymmärryksen tuottamista moni-

puolisilla ja laajasti osallistavilla tavoilla.  

• Tekoälyn avulla on mahdollista tuoda esiin pirullisiin ongelmiin piiloutuneita poik-

keamia ja säännönmukaisuuksia. 

• ”Rämpimistä ei pidä pelätä, sillä myös epävarmuutta voidaan johtaa tiedolla”.259 

 

Yllä luetellut pirullisten ongelmien lähestymistavat vaikuttavat tukevan myös kompleksisen 

turvallisuusympäristön hahmottamiseen. Samoin luvussa 3.5 esitelty malli kompleksisuudessa 

johtamiseen (CLT) vaikuttaa sopivan yllä oleviin lähestymistapoihin erittäin hyvin. ”Komp-

leksisessa toimintaympäristössä selviytyminen edellyttää tiedon ja päätöksenteon välisen vuo-

ropuhelun kehittämistä, sillä siiloutunut ja sektoroitunut tiedontuotanto johtaa helposti osa-

optimoivaan päätöksentekoon ja kansalaisten sekä yrityksien kannalta huonoihin politiikka-

ratkaisuihin260.” Tämä havainto tukee myös aikaisemmin kompleksisuusjohtamisen teoriassa 

tarkasteltua johtamisen mallia, jossa adaptiivinen tila toimi nimenomaan tiedon ja päätöksen-

teon vuoropuhelun kehittäjänä. 

 

3.7 Johtopäätökset 
 

Kompleksisuusajattelua pidetään melko tuoreena ilmiönä, mutta itseasiassa sen voidaan osoit-

taa olleen olemassa jo kauan. Asioita ja ilmiöitä on vain kuvattu eri termein. Kuitenkaan va-

kiintunutta tapaa määritellä kompleksisuusteoriaa ei ole vieläkään syntynyt. Siksi kyse on 

aina tulkinnasta ja valintojen tekemisestä. Tässä tutkimuksessa kompleksisuudella pyritään 

tulkitsemaan todellisuutta ja luomaan ymmärrystä turvallisuusympäristöstä. Lähestymistapana 

on siksi metaforisen koulukunnan näkökulma. 

 

                                                 
259 Sama s. 5. 
260 Raisio Harri, Harri Jalonen & Petri Uusikylä: Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma - Tiedon käyttö yhteis-

kunnallisessa päätöksenteossa, Sitran selvityksiä 139, Erweko, Vantaa, 2018, s. 8. 
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Kompleksisuusteoreettisen näkökulman valinta haastaa perinteiseen mekanistiseen ja ratio-

naaliseen ajatteluun tottuneita mieliämme. Tätä lähestymistapaa ei kuitenkaan tule mieltää 

aikaisempien yhteiskunta-, organisaatio- tai johtamistieteiden korvaajana, vaan pikemminkin 

maiseman täydentäjänä. Kaikki johtaminen ei ole, eikä sen tulekaan olla, kompleksista. Sen 

avulla voidaan saada uusia näkökulmia ja luotua uutta tietoa yhä haastavammasta ympäristös-

tä. Tämä voi tukea tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.  

 

Kompleksisuusteoreettisen näkökulman hyväksyminen johdattaa meidät ympäristöön, jossa 

kompleksisuus vaikuttaa sekä ympäristössä, että organisaatioissa. Tämä vaatii kompleksisuus-

teoreettisten lähtökohtien, peruskäsitteiden ja ilmiöiden ymmärrystä ja haltuunottoa. Yksilön 

kyvyt eivät kuitenkaan koskaan riitä kompleksisuuden riittävän laajaan ymmärtämiseen. Tä-

mä korostaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kompleksisuuden hahmottamisessa. Johtami-

sessa tämä tarkoittaa sitä, että hierarkkinen ylhäältä alas suuntautuva johtamistoiminta sekä 

byrokratia ja järjestykseen turvautuminen ei johda parhaaseen lopputulokseen. Järjestyksen ja 

kontrollin ylläpidon sijaan johtamisessa tulee keskittyä sopeutumiskyvyn kehittämiseen. Lu-

vussa 3.5 esitelty kompleksisuujohtamisen teoria (CLT) kuvattiinkin juuri sopeutumiskyvyn 

johtamisena. ”Johtajuuden tehtävänä on huolehtia siitä, että organisaation vuorovaikutuspro-

sessit mahdollistuvat, informaatiovirrat ohjautuvat oikein ja organisaation olemassaolon tar-

koitus pysyy kaiken taustalla”261. Tämä vaatii edelleenkin johtajalta ymmärrystä esimerkiksi 

organisaatiosta, sen tavoitteista, suorituskyvyistä ja ihmisistä. Ymmärrystä vaaditaan kuiten-

kin paljon myös kompleksisuudesta, jotta organisaatio saadaan vastaamaan ympäristön komp-

leksisuuteen mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Haastavan kompleksisen ympäristön haasteisiin vastaaminen vaatii organisaatiolta komplek-

sisuutta. CLT:n mallissa kompleksisuus luo organisaatioon painetta, joka sysää sen epätasa-

painoon. Kompleksiset paineet vaativat organisaatioilta yleensä uusia ratkaisumalleja, uuden-

laisia kumppanuuksia, eri toimijoiden välisten ristiriitojen ja intressien yhteensovittamista 

sekä yhteistyötä. Epätasapainon hyväksyminen voi olla perinteiseen johtamiskäsitykseen ja 

hallintaan tottuneelle johtajalle haastavaa hyväksyä. Kompleksisuuden näkökulmasta epätasa-

paino ja niin sanottu ”kaukana tasapainosta” oleva tila on kuitenkin kehittymisen edellytys. 

CLT:n mukaan organisaatio voidaan jakaa paikallisella tasolla toimivaan, uutta tietoa ja inno-

vaatiota synnyttävään luovuuden järjestelmään, sekä hallintoa, päätöksentekoa ja vallankäyt-

töä edustavaan operationaaliseen järjestelmään. Molemmissa järjestelmissä esiintyvälle johta-

juudelle on myös omat erityispiirteensä, joiden avulla kokonaisuutta kyetään johtamaan te-

                                                 
261 Hanen (2017) s. 133. 
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hokkaammin. Luovan ja operationaalisen tilan välissä toimii CLT:n ajatusten mukaan adap-

tiivinen tila, joka on kompleksisuuden haasteisiin vastaamisessa kaikkein merkittävin. Adap-

tiivisessa tilassa verkostoissa toimivat osajärjestelmät ja ihmiset kohtaavat konflikteja ja yh-

teenliittymistä, minkä tuloksena luovassa tilassa syntynyt uusi tieto kasvaa ja kehittyy, muut-

tuu innovaatioiksi ja pääsee vaikuttamaan operationaaliseen järjestelmään ja muuttuu siten 

vaikuttavaksi koko organisaatiolle. Tämän prosessin tuloksena syntyy kyvyt sopeutua komp-

leksisuuteen. Adaptiivisessa tilassa toimivan johtajuuden toimissa korostuvat mahdollistavan 

johtajuuden keinot.  

 

Kompleksisuusjohtamisen viitekehys esittää yhden mallin kompleksisuuden hallintaan ja or-

ganisaation johtamiseen. Sen avulla on mahdollista laajentaa ymmärrystä kompleksisuudesta 

ja sen ympärillä vaikuttavista ilmiöistä. Viitekehys tarjoaa esimerkin, jonka avulla on mahdol-

lista pyrkiä lisäämään organisaation kykyä vastata kompleksisuuteen kompleksisuudella. 

Keskeistä mallissa on vuorovaikutuksessa syntyvä tieto. Kompleksisuudessa johtaja ei voi 

enää esittää olevansa kaikkitietävä suunnan näyttäjä ja organisaation ylin tietoa hallitseva ta-

ho. Tämä ei kuitenkaan poista johtajan ja johtajuuden merkitystä. Kompleksisuutta ymmärtä-

vä johtaja kykenee luomaan organisaatiolle kykyjä selvitä ympäristöstä heijastuvasta komp-

leksisuudesta kompleksisuutta hyödyntävin keinoin. Tämä tekee johtamisesta ”tilanteen mu-

kaista säätämistä”.262 

 

Kompleksisuuden johtaminen tämän tutkimuksen viitekehyksessä vaikuttaa keskeisimmin 

strategisen tason työkalulta. Turvallisuusviranomaisten organisaatioiden alatasoilla johdetta-

vat tilanteet on edelleen kyettävä tunnistamaan ja ratkaisemaan erittäin rationaalisin keinoin. 

Tämä on oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta keskeistä, viranomaisten toiminnan 

perustuessa aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kompleksisuuteen kiinteästi liittyvän epä-

varmuuden ja epälineaarisuuden sietäminen on siis strategisen johdon tehtävä. Samoin strate-

gisen tason tulee kyetä tuottamaan organisaation alatasoille rationaalisuutta. Sama havainto 

pätee myös kompleksisuuteen kiinteästi liittyvässä yhteistoiminnassa.263   

 

Yhteiskunta nähdään tässä tutkimuksessa rakentuvan Luhmannin teorian mukaisesti. Yhteis-

kunta on siten kompleksisessa ympäristössä toimiva kompleksinen järjestelmä, joka ei kui-

tenkaan koska ole ympäristöään kompleksisempi. Yhteiskunta pyrkii vastaamaan ympäristön 

kompleksisuuteen jakautumalla päätehtäviinsä fokusoituneisiin osajärjestelmiin. Yhteiskun-

                                                 
262 Hanén (2017) s. 138. 
263 Räsänen, Topi: Kompleksisuusteoreettinen näkökulma viranomaisten yhteistoimintaan, RMVK, Korpijyvä 

Oy, 2012, s. 66-67, Hanén (2017) s. 136-137. 
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nan keskeisiä osajärjestelmiä ovat muun muassa politiikka, talous, ympäristö, terveydenhuol-

to, infrastruktuuri, jne. Turvallisuus ei ole oma osajärjestelmänsä, koska se on jakautunut kiin-

teäksi osaksi eri osajärjestelmiä. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaista jakoa elintär-

keisiin toimiin voidaan myös käyttää selkeyttämään turvallisuuden jakautumista kriittisiin 

yhteiskunnan osajärjestelmiin. 

 

Yhteiskunta ja sen osajärjestelmät voivat saada ympäristöstä heijastuvista syötteistä resonans-

sia, joka voi aiheuttaa tulkinnan kautta muutoksia järjestelmään. Tämä vaatii kuitenkin kykyä 

käsitellä syötteitä ja tehdä päätelmiä ympäristöstä. Jokainen osajärjestelmä kykenee siten tul-

kitsemaan ympäristöstä nousevaa resonanssia omista lähtökohdistaan. Tämä parantaa osajär-

jestelmien kykyä sopeutua yhä kasvavaan kompleksisuuteen, mutta lisää myös osajärjestel-

mien välisiä integraatio-ongelmia. 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta yhteiskunnan osajärjestelmien eriytyminen omille sekto-

reilleen nähdään kasvattavan kompleksisuuden hallintaan liittyviä suorituskykyjä sekä re-

silienssiä turvallisuusuhkia vastaan. Herää kuitenkin kysymys, miten eri osajärjestelmiin sir-

paloitunutta turvallisuutta kyetään johtamaan yhteiskunnassa? Osajärjestelmien vahva foku-

soituminen voi luoda siiloutumista ja ongelmia luoda resonanssista riittävän kokonaisvaltaista 

tilannekuvaa strategisen tason johtamiselle. Erityisesti kompleksisen ja vaikeaselkoisen tur-

vallisuusympäristön muutoksissa sektoroituneisuus voi johtaa yhteistyötä vaikeuttaviin näke-

myseroihin ja ristiriitoihin. Tämä korostaa eri osajärjestelmien välistä vuorovaikutusta ja ko-

konaisuuden hallintaa. 

 

Turvallisuus on erittäin laaja käsite ja sillä on erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä. Se voi olla 

yksilön subjektiivinen tunne ja olotila tai (esimerkiksi yhteiskunnallista) toimintaa264. Turval-

lisuuden voi katsoa rakentuvan sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, 

että yksilön omat näkemykset (tunteet) turvallisuudesta siirtyvät demokraattisesti johdetussa 

valtiossa yhteiskunnan toiminnallisuuksiksi. Tämän tutkimuksen näkökulmasta turvallisuus-

ympäristöstä heijastuvia syötteitä pyritään tulkitsemaan esimerkiksi yksilöiden, yhteisöjen, 

osajärjestelmien ja yhteiskunnan tasolla. Näkökulmien moninaisuus korostaa turvallisuuden 

monitulkinnallisuutta ja moniulotteisuutta. 

 

Turvallisuusympäristössämme kasvanut kompleksisuus synnyttää yhä enemmän useille eri 

aloille ja osajärjestelmiin vaikuttavia, monitulkinnaisia ongelmia. Näitä ongelmia on yhä vai-

                                                 
264 Katso esimerkiksi: Ville Porras, Turvallisuus käsitteenä, TKK, Koulutuskeskus Dipoli, Espoo, 2008. 
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keampi hahmottaa ja ratkaista. Ne saattavat alkaa näyttämään pirullisilta ongelmilta. Ongel-

mat voivat olla pirullisia, jos niiden ratkaisuyritykset voivat synnyttää yhä uudenlaisia ongel-

mia. Nämä voivat vastaavasti rajoittaa alkuperäisen ongelman ratkaisua. Kaikesta vaarasta 

turvallistaminen on helppoa nähdä pirullisena ongelmana, koska kaikkien vaarojen torjunta ja 

uhkien poistaminen inhimillisestä elämästä tarkoittaisi käytännössä tyhjiössä elämistä.  

 

Turvallisuusviranomaisen käytännön toiminnan näkökulmasta ongelmat eivät voi oikeastaan 

olla pirullisia. Viranomaisen toimiessa lainsäädännön määrittämällä tavalla havaittuun turval-

lisuuspoikkeamaan reagoidaan lainsäädännön ja toimivaltuuksien määrittämällä tavalla. Käy-

tännössä kohdattu turvallisuustilanne on lähtökohtaisesti kesy ongelma. Kun useat eri turvalli-

suusuhkat kietoutuvat toisiinsa kompleksisilla tavoilla kokonaisuudesta voi kuitenkin tulla 

pirullinen ongelma. Tämä havainto tukee pirullisten ongelmien ominaisuuksiin sekä pirulli-

suuden kuutioon perehtymistä. Tarkastelussa on kuitenkin muistettava, että näkökulmana on 

pidettävä strategisen tason tarkastelu. Muuten on vaarana sotkea myös alemman tason varsi-

naista turvallisuustoimintaan suorittava taho kompleksisuuteen. Kompleksisuuden johtami-

sessa esitelty johtamismalli (CLT) sopii hyvin myös pirullisten ongelmien mukaiseen ajatte-

luun. 
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4. SYNTEESI 

 

4.1 Hybridistä 
 

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa pyrittiin luomaan ymmärrystä hybridikäsitteistöstä tur-

vallisuuden kontekstissa. Tätä tarvetta edelsi toisaalta havainto hybriditermin käytön kasvusta 

ja leviämisestä laajasti turvallisuuskeskusteluun ja turvallisuusviranomaisten arkeen, sekä 

toisaalta havainto käsitteen määrittelemättömyydestä. Turvallisuusympäristöä, turvallisuus-

uhkia ja turvallisuusorganisaatioita on kuvattu hybridiseksi, mutta havaintoni mukaan lähes-

kään aina ei ole tiedetty mitä näillä kuvauksilla lopulta tarkoitetaan. Tätä epätietoisuutta pyrit-

tiin selvittämään vastaamalla tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen: Mitä on hybridi-

sodankäynti ja hybridiuhat? 

 

Hybriditurvallisuuden käsitteistön määrittely tehtiin hybridisodankäynnin käsitteen avulla. 

Tarkastelu nosti havaintoja hybridisodankäynnin käsitteen syntymisestä terrorismin vastaises-

ta sodasta sekä sen kehittymisen nykyiseen merkitykseensä länsimaalaisena kuvauksena Ve-

näjän toimien kuvaamiseen vuoden 2014 Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen. Aineis-

to osoitti myös puutteet ja rajoitteet, joita liittyy mainittuun länsimaiseen tulkintaan Venäjän 

sotataidon ja sodankuvan ilmaisemisesta länsimaisen hybridisodankäynnin käsitteen kautta. 

 

Tarkastelu toi esiin turvallisuusympäristössä yhä voimakkaammin kasvavan epäselvyyden, 

ennustamattomuuden ja kompleksisuuden vaikutukset. Yhä vaikeampi ja monimutkaisempi 

toimintaympäristö vaati yhä enemmän tietoa ja ymmärrystä. Aiempaa holistisemmat näkö-

kulmat sekä verkosto- ja vaikutuskeskeiset ajattelutavat yleistyivät sotataidollisessa ajattelus-

sa. Tämä johdatti näkemyksiä myös kokonaisvaltaisemman turvallisuuskäsityksen suuntaan. 

Sotataidon näkökulmasta, kokonaisvaltaisella turvallisuuskäsityksellä tarkoitetaan myös 

aiempaa kokonaisvaltaisempaa sodankäyntiä, jossa operaation erilaisia vaikutuskeinoja suun-

nataan myös muihin kuin sotilaallisiin kohteisiin.  

 

Sotataidollisen näkökulman lisäksi hybridisodankäynnin käsittely johdatti tarkastelun suurval-

tastrategiaan ja diplomatiaan, sekä sodan vaikutuskeinojen ja diplomatian välimaastoon sijoit-

tuvaan peiteltyjen ja salattujen keinojen käyttöön valtion intressien ajamisessa. Nämä näkö-

kulmat laajensivat näkemyksiä valtioiden välisten vaikutuskeinojen eri muodoista sekä niiden 

taustoista ja historiasta. Myös nämä havainnot korostivat kokonaisvaltaisen turvallisuusajatte-

lun kasvua. Kansallisella tasolla tämä kehitys voidaan nähdä esimerkiksi jo aiemmin murtu-
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neen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajan häviämisessä sekä turvallisuuden (ja turvatto-

muuden) leviämisestä yhä laajemmalle yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

 

Hybridiuhkien turvallisuusympäristöä kuvattiin usein kompleksiseksi. Myös kokonaisvaltai-

sen hybridiuhkien ilmiö vaikutti tarkastelussa omaavan piirteitä kompleksisuudesta. Ilmiö 

kietoutuu yhteen eri osista ja muodostaa holistisesti lopputuloksen, joka voi olla yllätykselli-

nen sekä enemmän kuin osiensa summa. Hybridiuhka kykenee ilmiönä mukautumaan ja 

muuttumaan. Tämän osoittaa niin käsitteen merkityksen muutos terrorismin vastaisesta sodas-

ta tähän hetkeen, kuin myös havainnot yksittäisiä kohdevaltiota kohtaan suunnatuista ja mu-

kautetuista hybridioperaatioista. Muutos yhdessä osatekijässä voi vaikuttaa kokonaisuudessa 

ennustamattomalla tavalla. Yksilön rationaaliset kyvyt hahmottaa kokonaisuutta osoittautuvat 

rajallisiksi. Nämä havainnot avaavat mahdollisuuksia pyrkiä laajentamaan ymmärrystä uusien 

ajattelutapojen avulla. Tässä voidaan käyttää tukena kompleksisuusajattelua. 

 

Hybridisodankäynnin tarkastelulla kyettiin selkeyttämään termien välisiä suhteita. Tässä mää-

rittelyssä hybridiuhka muodostui yläkäsitteeksi, jonka alla ovat ei-sotilaallisiin keinoihin pai-

nottuva hybridivaikuttaminen sekä sotilaalliset keinot sisältävä hybridisodankäynti. Jaon te-

keminen on tärkeää, jotta valtiot kykenevät ylläpitämään fundamentaalisia käsityksiä sodan ja 

rauhan ajan eroavaisuuksista. Tämän erottelun merkitys niin turvallisuusviranomaisen toimi-

valtuuksissa, kuin esimerkiksi valtion ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa on kes-

keinen. Keskeistä on muistaa myös, että hybridiuhkien yksittäisiä vaikutuskeinoja voidaan 

kyetä tuottamaan niin yksittäisen henkilön toimesta, kuin esimerkiksi valtion asevoimien mit-

tavilla toimenpiteillä. Strategisen merkityksen ne kuitenkin saavat erilaisten vaikutuskeinojen 

yhdistyessä keinoja käyttävän valtion strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on myös 

tämän tutkimuksen keskeinen näkökulma hybridiuhkiin. Strateginen tason merkittävyys vaatii 

hybridiuhkien torjunnalta myös uhkien ja niiden alkuperän tunnistamista, eli attribuutiota. 

Tämä on yhä haastavampaa monimuotoisten hybridiuhkien torjunnassa.   

    

Mälksoon (2018) ajatukset ontologisen turvallisuuden käsitteestä tarkensivat hybridiuhkien 

turvallisuuskäsityksiä hämärtävien piirteiden merkityksiä, sekä ontologisen turvallisuuden 

vaikutuksia yksilöille ja organisaatioille. Tässä näkökulmassa yksilön ja yhteisön toimintaky-

ky rakentuu rationaalisen ymmärryksen kautta. Turvallisuuden osalta keskeistä on ymmärrys 

ympäröivän maailman toiminnasta sekä toimijan omasta paikasta tässä maailmassa. Kokonai-

suuteen liittyy keskeisesti myös Flockhartin (2016) ontologisen turvallisuuden kehittyminen 

olemisen (being) ja tekemisen (doing) strategioiden kautta. Näiden välillä on oltava ymmär-
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rys, jotta yksilöt ja yhteisöt kykenevät ylläpitämään ja kehittämään turvallisuutta. Ontologisen 

turvallisuuden havainnot korostavat hybridiuhkien käsitteellisen tarkastelun merkitystä. Mälk-

soon havaintojen kautta on mahdollista arvioida myös hybriditermistön määrittelemättömyy-

den merkitystä turvallisuusviranomaisille. Hybridisodankäynnin yhteydessä Mälksoo (2018) 

korostaa ontologisen, epistemologisen sekä eettisen näkökulman merkitystä turvallisuuteen. 

Hybridisodankäynnin ontologisen ja epistemologisen määrittelyn vaikeus luo haasteita myös 

eettisen turvallisuuden käsityksiin. Tämä havainto tuo esiin hybridiuhkiin liittyvät yliturvallis-

tamisen negatiiviset kehityskulut ja vaikutukset liberaaleissa oikeusvaltioissa. Äärimmilleen 

vietynä hybridiuhkilta turvaaminen siis vaatisi vahvaa yksilön perusoikeuksien ja vapauksien 

rajoittamista, joka siten tuhoaisi liberaalin oikeusvaltion keskeiset arvot.  

 

Tarkempaa määrittelyä hybridiuhkista ja niiden alle kuuluvista yksityiskohtaisista vaikutus-

keinoista ei kuitenkaan kyetty tekemään. Tämä puute raastaa osin edelleen etenkin turvalli-

suusviranomaisen operatiiviseen kenttätoimintaan orientoitunutta rationaalista mieltä. Sen 

sijaan tarkastelu osoitti, ettei tällaista tarkkaa ja universaalia määritelmää ole mahdollistakaan 

tehdä265. Hybridiuhat tulee nähdä ja käsitellä strategisella tasolla, kokonaisvaltaisena valtiolli-

sena vaikuttamiskeinoina. Varsinaiset tarkemmat vaikuttamiskeinot riippuvat, sekä niitä käyt-

tävästä valtiosta (omine taustoineen, perinteineen ja suorituskykyineen), että kohdemaasta 

(omine taustoineen, suorituskykyineen ja haavoittuvuuksineen). Samoin hybridiuhkien torjun-

ta on nähtävä strategisen tason toimintana, jossa on käytettävä kokonaisvaltaista ajattelutapaa. 

Hybridiuhkien määrittelemättömyyttä ei tule jättää sellaisenaan organisaation alempien taso-

jen käsiteltäväksi. 

 

4.2 Kompleksisuudesta 
 

Hybridiuhkien tarkastelu johdatteli tämän tutkimuksen tarkastelemaan ilmiötä kompleksisuus-

teorioitten avulla. Tässä tarkastelussa pyrittiin luomaan ymmärrystä kompleksisuudesta ja 

siihen kytkeytyvistä ilmiöistä. Kompleksisuuden tarkastelulla pyrittiin vastaamaan tutkimuk-

sen toiseen alakysymykseen ja selvittämään miten johtamisen kompleksisuusteoriat sopivat 

hybridiuhkien torjunnan johtamiseen. 

 

Kompleksisuuteen havaittiin liittyvän sekä negatiivisia, että positiivisia näkökulmia. Hybri-

diuhkien tarkastelussa kompleksisuuden negatiivisilla tekijöillä pyrittiin usein kuvaamaan 

                                                 
265 Hanén (2017) mukaan myöskään kokonaisturvallisuuden käsitteen määrittäminen ei ole mahdollista. Tämä 

johtuu siitä, että kompleksisuudesta johtuen emme koskaan voi tietää etukäteen tarkasti vastauksia turvallisuus-

ajattelun peruskysymyksiin, eli mitä turvataan, miltä turvataan ja miten turvataan. Hanén (2017) s. 153. 
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ympäristöstä kohoavia yllätyksiä ja turvattomuutta lisääviä tekijöitä. Kompleksisuusajattelus-

sa positiiviset näkökulmat liittyivät pyrkimyksiin ymmärtää, hallita ja hyödyntää kompleksi-

suutta. Vaikkei kompleksisuusajattelussa sinänsä tunnusteta eri ilmiöiden positiivisia tai nega-

tiivisia piirteitä, on edellä kuvattu jako kuitenkin aineistossa nähtävissä. Tässä tutkimuksessa 

turvallisuusympäristöstä nähdään kohoavan ympärillemme negatiivisen näkökulman mukaisia 

kompleksisuuden ilmiöitä. Tutkimuksen kompleksisuustarkastelulla pyritään vastaavasti et-

simään positiivisen näkökulman mukaisia työkaluja ja näkökulmia kokonaisuuden parempaan 

ymmärtämiseen ja hallintaan. 

 

Kompleksisuusajatteluun syventymisessä on hyödyllistä ymmärtää kompleksisuusteorioitten 

historiallinen kehitys. Tämä auttaa orientoitumaan kompleksisuuteen, sen ajattelutapoihin 

sekä esimerkiksi ymmärtämään teorioitten poikkitieteellistä lainaamista. Kompleksisuusajat-

telun sovellettavuuden laajuus ja esimerkiksi sen erilaiset suuntaukset ja koulukunnat avaavat 

mahdollisuuksia ja vaativat tekemään tulkintoja sekä rajauksia. Tämän tutkimuksen tarpeisiin 

valikoitui kompleksisuuden pehmeäksi suuntaukseksi kutsuttu metaforinen koulukunta. Tä-

män mukaisesti pyrkimyksenä oli tulkita ja luoda ymmärrystä kompleksisena tulkittavasta 

todellisuudestamme. 

 

Kompleksisuusajattelu haastaa klassiset ajattelutavat ja reduktionismin, rationalismin ja de-

terminismin. Se ei tunnusta mekanistista maailmankuvaa tai tunnistettavia syy-seuraus-

suhteita. Kompleksisuuteen syventyminen vaatii rohkeaa heittäytymistä uudenlaiseen ajattelu-

tapaan. Kompleksisuuden tarkoituksena ei kuitenkaan mielestäni ole pyrkimys ”voittamaan” 

ja korvaamaan rationaalista ajatteluamme tai osoittamaan mekanistisen maailmankuvan ole-

van väärä modernissa tietoyhteiskunnassamme. Yhä edelleen yhteiskunnassamme tarvitaan 

myös esimerkiksi Taylorilaista näkemystä johtamiseen sekä selkeitä syy-seuraussuhteita ja 

rationaalista päättelyä toiminnassa. Tämä korostuu etenkin turvallisuusviranomaisten kenttä-

toiminnassa ja puuttumisessa kansalaisten perusoikeuksiin. Kompleksisuusajattelulla on kui-

tenkin mahdollista laajentaa perspektiiviä. Se mahdollistaa nousemisen nykyisistä näkökul-

mista ylemmäs ja yhä monimutkaisempien verkostojen ja informaatiovirtojen muokkaaman 

ympäristömme hahmottamisen uudella tavalla. Tämä havaittiin tärkeäksi pyrkimyksessämme 

ymmärtää hybridiuhkien muokkaamaa turvallisuusympäristöä.  

 

Kompleksisuuden peruskäsitteet kuvaavat kompleksisessa ilmiössä esiintyviä tekijöitä. Niiden 

ymmärtäminen on keskeistä kompleksisuusajattelun soveltamisessa. Kompleksisen ajatteluta-

van soveltaminen vaatii avoimen, ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa toimivan systee-
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min (CAS) toiminnan, sekä etenkin ilmiössä esiintyvän vuorovaikutuksen ymmärtämistä. Joh-

tamisessa keskeistä on huomioida, että kompleksisuus ei pohjimmiltaan tunnusta perinteisen 

yksilökeskeisen, hierarkiaan ja kontrolliin perustuvan johtamisen menestymistä kompleksi-

suuden hallinnassa. Tämän hyväksyminen on haaste esimerkiksi sotilaalliseen johtamiseen ja 

kontrolliin tottuneelle ajattelulle.  

 

Kompleksisen yhteiskunnan tarkastelussa huomio kiinnittyi Luhmannin ajatuksiin yhteiskun-

nan rakentumisesta osajärjestelmien avulla. Osajärjestelmien erikoistuminen ja fokusoitumi-

nen päätehtäviinsä mahdollistaa niiden yhä tehokkaammin havaita ja käsitellä ympäröivästä 

kompleksisuudesta kohoavaa resonanssia. Osajärjestelmät tulkitsevat ympäristöään kuitenkin 

omista lähtökohdistaan ja omaan päätehtäväänsä liittyen. Siten samankaltaiset syötteet (esi-

merkiksi hybridiuhkista) saattavat saada eri osajärjestelmissä aikaan erilaisia tulkintoja. Tämä 

havainto korostaa mahdollisuutta eri osajärjestelmien välisten integraatio-ongelmien syntymi-

selle. Havainto on keskeinen myös hybridiuhkien torjunnan johtamisessa. Huomionarvoista 

on myös muistaa, että vaikka yhteiskunta pyrkii vastaamaan ympäristön kompleksisuuteen 

kompleksisuudella, ei se koskaan kykene täysin vastaamaan ympäristön kompleksisuutta. 

Yllättäviin tilanteisiin varautumista tulee siis jatkaa aina. 

 

Kompleksisuuden johtamisopeissa korostui toisaalta uusien näkökulmien luominen haastavan 

toimintaympäristön hallitsemiseen, sekä myös ymmärrys perinteisten johtamisoppien merki-

tyksestä. Kompleksisuuden johtamisopeissa ei siis tulkintani mukaan ole vallalla kilpailuase-

telmaa, vaan kyseessä on uusien näkökulmien esittäminen jo kauan pohdinnassa olleisiin on-

gelmiin ennustamattomuudesta ja epävarmuudesta. Samoin huomionarvoista on, ettei kaikki 

johtaminen ole kompleksista, eikä yksinkertaisen asian johtamisesta tule myöskään tehdä sel-

laista.  

 

Kompleksisuuden johtaminen näyttäytyi ensisijaisesti strategisen johdon tehtävänä. Mikäli 

organisaation alemmat tasot sidotaan liian tiiviisti mukaan kompleksisuuteen, voivat ne tu-

kehtua asioiden määrittelemättömyyteen ja epävarmuuteen. Sama havainto ilmeni myös hyb-

ridiuhkien osalta. Organisaation ylimmän tason tulee siis sietää ja hallita kompleksisuutta, 

sekä tuottaa alemmille tasoille rationaalisuutta, loogisuutta ja ymmärrystä siitä että ne tekevät 

oikeita asioita oikeilla tavoilla. Tämä havainto on verrattavissa Mälksoon ajatuksiin ontologi-

sen turvallisuuden ilmiöistä yksilöiden ja organisaatioiden toimintakyvyn turvaajana. Kes-

keistä tässä on kuitenkin se, että strategisen tason on luotava ymmärrystä kompleksisuudesta, 

käyttäen kaikkia mahdollisia organisaation tasoja uuden tiedon tuottamiseen. 
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Yhtenä esimerkkinä kompleksisuusjohtamisen uuden paradigman mukaisesta ajattelusta, tässä 

tutkimuksessa nostettiin esille Uhl-Bienin havainnot kompleksisuusjohtamisen teoriasta 

(CLT). Tämä malli painottui sopeutumiskyvyn kehittämiseen ja johtamiseen. Se toi esiin jär-

jestykseen, hierarkiaan ja byrokratiaan turvautumisen puutteet kompleksisuuteen vastaamises-

sa. Yksikään yksilö ei kykene hallitsemaan kompleksisuutta tai johtamaan organisaatiota au-

toritäärisesti sen keskellä. Kompleksisuus vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Keskeistä 

johtamisessa on se, kuinka kompleksisuuden ympäröimä johtaja kykenee luomaan mahdolli-

simman hyvät olosuhteet uuden tiedon ja innovaation syntymiselle verkostoissa ja toisaalta 

varmistamaan niiden hyödyntämisen organisaatiossa. Verkostot, itseorganisaatio ja emergens-

si ovat keskeisiä ilmiöitä tässä kompleksisessa prosessissa. Yksilön rajalliset kyvyt komplek-

sisuuden johtamisessa ovat tulkintani mukaan samankaltaisia kuin hybridiuhkien tunnistami-

sessakin.  

 

Tutkimuksessa esitelty johtamismalli kompleksisuusjohtamisen teoriasta (CLT) antoi esimer-

kin siitä, miten organisaation johtamisessa voidaan pyrkiä huomioimaan ympäristöstä heijas-

tuvan kompleksisuuden vaikutukset, sekä kompleksisesti toimivan organisaation tarpeet joh-

tamiselle ja johtajuudelle. Malli nosti esiin luovan, operationaalisen sekä mahdollistavan joh-

tajuuden käsitteet, sekä adaptiivisen tilan ja kuvasi miten niitä voidaan hyödyntää organisaati-

on pyrkiessä rakentamaan sopeutumiskykyä kompleksisuudessa.     

 

4.3 Kompleksisten hybridiuhkien yhteenkietoutuminen 
 

Hanén (2017) tuo esiin kaksi eri tapaa kompleksisuuden kuvaamiseen (kuva 18). Tässä mää-

rittelyssä kompleksisuus muodostuu eri asioiden tai ilmiöiden kietoutuessa ja muovautuessa 

toisiinsa (tapa 1) tai rinnakkaisten asioiden tai ilmiöiden yhdistyessä (tapa 2) uudeksi koko-

naisuudeksi. Kompleksisuus siis yhdistää erilaisia osia joksikin uudeksi kokonaisuudeksi, 

joka on enemmän kuin osiensa summa. Syntynyttä kokonaisuutta ei voida jälkeenpäin purkaa 

osiin tarkastelua varten.  
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Kuva 18: Kaksi tapaa kuvata kompleksisuutta, Hanén 2017 mukaan266. 

 

Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Linberg totesi vuonna 2014, kuinka: ”Verkottu-

neessa ja keskinäisriippuvuuksien tiivistämässä maailmassa turvallisuuden - ja turvattomuu-

den - käsite on laajentunut. Poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset tekijät kietoutuvat toisiinsa 

erottamattomaksi kokonaisuudeksi.”267 Tämä havainto ilmentää erittäin hyvin myös hybri-

diuhkien käsitettä. Hybridiuhkissa on siis kyse mitä suuremmassa määrin erilaisten vaikutus-

ten yhdistelmästä. Nämä vaikutukset voidaan katsoa kietoutuvan tai yhdistyvän osiensa kautta 

ja muodostavan siten halutun vaikutuskokonaisuuden. Samoin hybridiuhkien vaikutukset kie-

tovat ja yhdistävät erilaisia yhteiskunnan (turvallisuus-) toimijoita turvallisuus tilanteeseen. 

Tässä tarkastelussa erilaiset hybridiuhkien vaikutustavat (A, B, C, D, jne.), sekä erilaiset yh-

teiskunnan osajärjestelmät ja/tai niissä toimivat turvallisuuden tuottamiseen osallistuvat vi-

ranomaiset ja muut toimijat (A1, B1, C1, D1, jne.) kietoutuvat (1.) tai yhdistyvät (2.) luoden 

kompleksisen hybridiuhkan kokonaisuuden.  

 

Hybridivaikuttamisen keinot suunnitellaan kulloistakin kohdevaltiota kohtaan yksityiskohtai-

sesti. Vaikutuksia on mahdollista kohdistaa yhtäaikaisesti useille eri yhteiskunnan osa-

alueelle. Käytettäviä vaikutuskeinoja voidaan vahvistaa, heikentää tai suunnata uudelleen ha-

vaittujen tulosten perusteella. Tästä syystä hybridivaikuttamisen kokonaisvaikuttavuus syntyy 

                                                 
266 Hanén (2017) s. 95. 
267 Lindberg (2014).  
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kulloisessakin tilanteessa eri vaikutuskeinojen tuloksista ainutkertaiseksi, kompleksiseksi ko-

konaisuudeksi. ”…Turvallisuuden ilmiö ei ole ainoastaan monimutkainen, vaan kompleksinen 

eli yhteenkietoutunut: Yksittäisten muuttujien yhdistyessä tilannekohtaisesti lopputulos ei 

usein ole ennakoitavissa. eikä tilanteeseen johtaneita syitä pystytä kattavasti selvittämään 

jälkikäteen, koska yhteenkietoutunutta tapahtumaa ei voida rajata.”268  

 

 

Kuva 19: Kaksi tapaa kuvata kompleksisia hybridiuhkien tilanteita, Hanén (2017) mukaillen.  

 

Yllä oleva kuva (kuva 19) osoittaa, että Hanénin esittämät kaksi tapaa kuvata kompleksisuutta 

sopivat hyvin myös kompleksisten hybridiuhkien tarkasteluun. Tämän perusteella tulkintani 

on, että hybridiuhkien ilmenemistä voidaan tarkastella kompleksisena ilmiönä. Kuva korostaa 

ja havainnollistaa myös, kuinka sekä kompleksisuuden, että hybridin etymologinen tausta on 

asioiden yhteenliittymisessä ja jonkin uuden syntymisessä yhdistelmän kautta. Myös tämä 

havainto puoltaa kompleksisuusteoreettisen näkökulman valintaa hybridiuhkien tarkasteluun. 

  

Turvallisuudessa ja esimerkiksi sodankäynnissä on tunnistettu kompleksisuuden ja yllätyksen 

ilmiöitä ja piirteitä jo kauan. Esimerkiksi Hanén (2020) arvioi kompleksisuutta hyödyntävien 

pohdintojen syntyneen ensimmäisenä nimenomaan sotataidon alalla. Tämä käy ilmi yllätyk-

                                                 
268 Hanén & Huhtinen: (2012) s. 10. 
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sen käsitteen liittymisestä sodankäyntiin jo erittäin varhaisessa sodankäynnin historiassa.269 

Yllätykseen pyrkivien toimien ja sitä tukevien erilaisten harhautusten avulla on siis pyritty 

läpi sodankäynnin historian sotkemaan vastustaja yhä tiiviimmin sodan epätietoisuuteen ja 

monimutkaisuuteen. Yllätyksen merkitys sodankäynnille on keskeinen myös tänä päivänä. 

Tämä käy ilmi esimerkiksi yllätyksen asemasta yhtenä sodankäynnin yleisistä taktisista peri-

aatteista. Hanén näkee yllätyksen merkityksen ”voiton kaavana” myös nykyisen hybridivai-

kuttamisen perusajatuksena270. Kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen myötä hybridiuhkien 

vaikutuskeinoja voidaan suunnata yhä laajemmin erilaisiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Tämä 

kasvattaa huomattavasti yllätyksellisyyttä ja kompleksisuutta hybridiuhkien torjunnassa. 

  

Kompleksisuuden käsitteistön käyttö yhteiskunnallisessa sekä turvallisuuskeskustelussa on 

kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Samanaikaisesti tapahtunut teknologinen kehitys ja esi-

merkiksi informaatiovirtojen liikkumisen valtava kasvu on kasvattanut huomattavasti ympä-

ristömme kompleksisuutta. Tulkintani tästä kehityksestä on, että tietoisuuden kasvu komplek-

sisuudesta on itseasiassa ollut keskeinen tekijä hybridikäsitteistön leviämisestä turvallisuus-

keskusteluun. Hybridiuhkien käsitteistöä voidaan siksi pitää pyrkimyksenä kuvata nimen-

omaisesti turvallisuusympäristön kompleksisuutta.    

 

TULKINTA 1: Hybridikäsitteistön käyttö turvallisuuskontekstissa kuvaa nimenomaisesti ym-

päristön ja yhteiskunnan kasvavaa kompleksisuutta. Siten hybridiuhkia (ja niiden torjuntaa) 

voidaan tarkastella kompleksisena ilmiönä.  

 

Kompleksinen hybridiuhkien ilmiö haastaa monella tapaa perinteisiä ajattelutapoja turvalli-

suusuhkista, organisaatiosta ja johtamisesta. Hybridiuhkat mahdollistavat vaikuttamisen mitä 

moninaisempiin yhteiskunnan rakenteisiin. Ilmiön kompleksisuus lisää kokonaisuuden hah-

mottamisen haasteita. Klassinen ajattelutapa ja esimerkiksi determinismin ja reduktionismin 

perusoletukset eivät riitä luomaan ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien kokonaisuudesta. 

Ilmiö vaatii holistista ajattelutapaa ja kompleksisuuden ymmärtämistä. Kompleksisten hybri-

diuhkien ilmiötä ei ole mahdollista hallita tai edes hahmottaa yhdenkään yksilön rationaalisil-

la kyvyillä. Tämä korostaa yhteistoiminnalla ja vuorovaikutuksella hankittavan tiedon merki-

tystä ymmärryksen luomisessa. 

 

                                                 
269 Hanén Tom: Kompleksisuus yhteisvaikutuksena - Havaintoja matkastani katastrofeista kompleksisuuteen, 

teoksessa, Johtaminen kompleksisessa maailmassa - Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, Vartiainen 

Pirkko & Harri Raisio (toim.), Gaudeamus Oy, Print Best, Viljandi, 2020, s. 285.  
270 Sama, s. 286. 
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TULKINTA 2: Kompleksisten hybridiuhkien kattava ymmärrys ei ole mahdollista perinteiseen 

mekanistiseen maailmankuvaan perustuvilla, determinismiin ja rationalismiin pohjautuvilla 

ajattelutavoilla. Kompleksisten hybridiuhkien ymmärtäminen vaatii kompleksisuusajattelun 

mukaisia lähestymistapoja. Yksikään yksilö ei kuitenkaan kykene hallitsemaan tai ymmärtä-

mään kompleksisten hybridiuhkien kokonaisuutta. Tämä korostaa yhteistyön ja vuorovaiku-

tuksen merkitystä ymmärryksen luomisessa. 

 

Kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisessa ei toimi perinteinen yksilökeskeinen, 

ylhäältä-alas suuntautuva johtamistapa. Myöskään kontrolliin, hierarkiaan tai byrokratiaan 

turvautuminen ei johda parhaisiin lopputuloksiin. Nämä voivat estää joustavuuden ja sopeu-

tumiskyvyn syntymisen. Kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtaminen vaatii laajenta-

maan näkökulmaa perinteisistä organisaatio- ja johtamisteorioista. Kuten yksikään yksilö ei 

kykene hahmottamaan kompleksisten hybridiuhkien kokonaisuutta, ei yksikään yksilö kykene 

myöskään hallitsemaan tai johtamaan kompleksisten hybridiuhkien torjuntaa. Tämä korostaa 

laaja-alaisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä myös johtamisessa. Johtamisen tulisi 

olla siis erilaisten verkostojen vuorovaikutuksen säätämistä, jolla pyritään mahdollistamaan 

niiden kyky toimia ja tuottaa ymmärrystä tehokkaasti. Tässä ajattelussa verkostojen välinen 

vuorovaikutus synnyttää emergenssiä ja itseorganisaatiota, joista uusi tieto, innovaatio ja so-

peutumiskyky hybridiuhkien torjuntaan saa alkunsa.  

 

TULKINTA 3: Kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtaminen vaatii kompleksisuuden 

ymmärtämistä. Kompleksisuuden johtamisessa ei toimi niin sanotut klassiset johtamismallit, 

sillä ne eivät salli organisaation ja sen eri verkostojen luoda uutta tietoa, innovaatiota ja ym-

märrystä ympäröivän kompleksisuuden vaatimalla tavalla. Yksikään yksilö ei kykene yksin 

hallitsemaan ja johtamaan kompleksisuutta. Tämä tekee myös kompleksisten hybridiuhkien 

torjunnan johtamisesta erityisesti yhteistyön ja vuorovaikutuksen johtamista.  

 

4.4 Kompleksisesti rakentunut yhteiskunta hybridiuhkien torjunnassa 
 

Tässä tutkimuksessa yhteiskunta nähdään koostuvan omiin päätehtäviinsä fokusoituneista 

osajärjestelmistä. Tällaisia osajärjestelmiä ovat esimerkiksi politiikka, talous, terveys, infra-

struktuuri, jne.) Nämä osajärjestelmät kykenevät kukin omalla tavallaan ja omasta näkökul-

mastaan rakentamaan kytkentöjä ympäristöönsä, joiden kautta ne rakentavat tulkintoja ja so-

peutuvat ympäröivään kompleksisuuteen. Tätä kautta rakentuu myös koko yhteiskunnan (ko-

konaissuoritus-) kyky vastata kompleksisuuteen.  
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Turvallisuus ei kuitenkaan muodosta omaa osajärjestelmäänsä, koska jokaiselle osajärjestel-

mälle on rakennettu omat vastuunsa turvallisuuden ylläpidosta. Turvallisuus on siis jakautu-

nut kiinteiksi osiksi eri osajärjestelmiin. Tarkastellessa Luhmannin teoriaa yhteiskunnan ra-

kenteesta ja toiminnasta, voidaan havaita, että myös hybridiuhkien rakenne noudattaa Luh-

mannin mallia. Hybridiuhkien kokonaissuorituskyvyt (eli kokonaisvaikutus) koostuu eri osa-

järjestelmiin suunnattujen vaikutuskeinojen yhteisvaikutuksesta. Kukin uhkien osajärjestelmä 

fokusoituu etsimään kohdevaltiota kohtaan vaikutuskeinoja omasta näkökulmastaan. Tämän 

avulla hybridiuhkien vaikutuskeinot voidaan kategorisoida samalla tavalla kokonaisvaltaisesti 

kuin yhteiskunnan osajärjestelmät (esimerkiksi politiikka, talous, infrastruktuuri, jne.). Edellä 

kuvattu rakenne voidaan havaita myös kuvassa 19, jossa kuvattiin kompleksisesti yhdistyneen 

hybridiuhkan havaintomalli.  

 

Yllä olevat havainnot yhteiskunnan ja hybridiuhkien osajärjestelmistä korostavat erityisesti 

laaja-alaisen turvallisuuskäsityksen sekä yhteistyön ja informaation merkitystä turvallisuus-

uhkien torjunnassa. Yksittäisen osajärjestelmän kyvyt turvallisuuden tuottamiseen ja hybri-

diuhkien tunnistamiseen ja torjuntaan eivät riitä. Turvallisuus rakennetaan laajasti yhteiskun-

nan osajärjestelmissä ja sen ylläpito vaatii osajärjestelmien välistä tiivistä yhteistyötä. Hybri-

diuhkien torjunta vaatii kuitenkin myös resonanssin syntymistä koko yhteiskuntaan vaikutta-

vaksi kommunikaatioksi. Jälkiviisauteen tukeutuen mainittu riittävän kommunikaation puut-

tuminen voidaan nähdä viime vuosien keskeisissä turvallisuuden häiriöissä. Näkemykseni 

mukaan useita 2000-luvun keskeisiä turvallisuuspoikkeamia on ollut syötteenä esimerkiksi 

viranomaisen uhka-arvioissa ja riskianalyyseissä tietyn osajärjestelmän tai osajärjestelmien 

sisällä. Tällaisina esimerkkeinä voidaan pitää esimerkiksi koulusurmia, ”pakolaistulvaa” vuo-

sina 2015-2016, terrorismia sekä globaalia pandemiaa. Silti vaikuttaa siltä, että osajärjestel-

missä olleet syötteet eivät päässeet joko resonoimaan yhteiskunnan kommunikaatiossa riittä-

västi (tai ainakaan linjaukset ja resurssit määrittävässä politiikan osajärjestelmässä), ennen 

kuin uhkat konkretisoituivat. Ainakin suurelle yleisölle (kansalaiset) sekä poliittisille päätök-

sentekijöille ne vaikuttavat tulleen yllätyksenä.  

 

Kansallisesti kokonaisturvallisuuden ajattelumalli sekä esimerkiksi eri toimijoiden välisen 

yhteistyön historia ja asenteet tukevat kompleksisen turvallisuusympäristön hallinnassa ja 

resilienssin kehittämisessä. Kunkin osajärjestelmän pyrkiessä tulkitsemaan ympäristönsä 

kompleksisia turvallisuusuhkia omista lähtökohdistaan syntyy kuitenkin riski integraatio-

ongelmien mahdollisuuteen. Tällä tarkoitan sitä, että osajärjestelmät eivät esimerkiksi kykene 

hahmottamaan riittävästi isompaa kokonaisuutta, jakamaan tarvittavaa informaatiota tai ra-
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kentamaan suorituskykyjä kokonaisuuden kannalta parhaaseen suuntaan (esimerkiksi yhteis-

toimintakyky huomioiden). Yhteiskunnan kommunikaatio ei siis välttämättä ehkäise osajär-

jestelmien integraatio-ongelmien syntymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä havainto 

korostaa kokonaisuuden ymmärryksen ja johtamisen merkitystä. Hybridiuhkien torjunta vaatii 

(osajärjestelmien omien kytkentöjen ja tulkintojen lisäksi) sellaista (kompleksisuuden huo-

mioivaa) keskitettyä strategisen tason kontrollia, joka varmistaa osajärjestelmien suoritusky-

vyistä rakentuvan kokonaisuuden toiminnan mahdollisimman tehokkaasti. Tällä voidaan estää 

osajärjestelmien väliset integraatio-ongelmat sekä varmistaa yhteistoimintakyky osajärjestel-

mien ja eri toimijoiden välillä. Johtamiskyky puolestaan vaatii riittävän laajaa ymmärrystä 

kompleksisten hybridiuhkien torjunnasta. Tämä herättää pohtimaan onko meillä riittävän laa-

jaa ymmärrystä kompleksisien hybridiuhkien torjunnan johtamisesta ja johdetaanko kokonai-

suutta riittävän tehokkaasti. 

 

TULKINTA 4: Yhteiskunta on rakentunut kompleksisuutta tulkitsevien osajärjestelmien avul-

la. Myös hybridiuhkien kokonaisuus rakentuu osajärjestelmiin suunnattavien vaikutuskeino-

jen kautta.  

 

4.5 Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinta ja johtaminen 
 

Yksittäisen turvallisuusuhkan torjunnasta vastaa se yhteiskunnan osajärjestelmä, jonka tehtä-

väkenttään ja toimivaltaan kyseinen tilanne kuuluu. Tämä osajärjestelmä on kytkeytynyt ym-

päristöönsä oman pääfokuksensa kautta ja pyrkii vastaamaan ympäristön kompleksisiin uh-

kiin vahvasti omaan päätehtäväänsä sitoutuen. Samalla osajärjestelmän ylin johtamisen taso 

pyrkii hallitsemaan ympäristön kompleksisuutta ja muuttamaan siitä heijastuvia vaatimuksia 

rationaaliseksi ja loogiseksi toiminnaksi osajärjestelmän alemmille tasoille (alajärjestelmiin).   

 

Johtamisen näkökulmasta tässä voidaan käyttää esimerkkinä alla olevaa kuvaa häiriötilantei-

den hallinnan ja johtamisen yleisestä toimintamallista. Kuvan mallin mukaisesti häiriötilan-

teen tunnistamisen jälkeen toimivaltainen viranomainen vastaa häiriötilanteen hallinnasta ja 

johtamisesta. Kenttätason toiminnassa tilanteen tunnistamisen jälkeiset toimenpiteet ovat läh-

tökohtaisesti hyvin ennustettavia ja rationaalisia. Perustoimintamallit ovat organisaation vah-

vistamia toimintatapoja, jotka ovat toimijoiden harjoittelemia ja osaamia. Tämä hyvin funda-

mentaalinen ymmärrys, siitä millainen maailma viranomaista ympäröi sekä oman toiminnan 

sopiminen tähän ympäristöön luo organisaatioon luottamuksen ja loogisuuden, jonka varassa 

viranomainen lopulta toimii.    
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Kuva 20: Häiriötilanteiden hallinnan ja johtamisen yleinen toimintamalli, YTS 2017, mukaan.271  

 

Tilanteen vaatiessa on olemassa valmiit protokollat siitä, miten vastuuviranomainen voi saada 

tukea muilta viranomaisilta, elinkeinoelämältä, sekä järjestöiltä. Turvallisuustilanteen laajuus 

tai vakavuus voi alkaa resonoimaan myös korkeammalla valtion johdon tasolla. Tällöin toi-

mivaltainen ministeriö voi antaa tilanteen hoitamiseksi viranomaiselle linjauksia. Ministeriöt 

myös tukevat tarvittaessa toisiaan. Se ministeriö, jonka alaa kyseinen asia pääosin kuuluu 

vastaa lainsäädännön mukaan myös ministeriöiden välisen yhteistoiminnan järjestämisestä272. 

Käytännön pysyviksi ministeriöiden väliseksi yhteistoimintamuodoksi on säädetty kanslia-

päällikkö- ja valmiuspäällikkökokoukset273.  

 

Merkittävässä turvallisuusuhkassa valtion johdon tasolla käynnistyy toimintaa tehostavia toi-

menpiteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi valtioneuvoston tilannekeskuksen tehostama tie-

donvälitys ja tilannekuvan ylläpito, edellä mainitut ministeriöiden valmiuspäällikkö- ja kans-

liapäällikkökokoukset, sekä ennakoivan varautumisen näkökulmasta Turvallisuuskomitean 

toiminta. Kaikkein vakavimmissa tilanteissa turvallisuustilanteen hallintaan ja johtamiseen 

voi sitoutua myös kuvassa oikeassa laidassa oleva valtion korkein johto (esimerkiksi valtio-

neuvosto, eduskunta ja presidentti). Yksittäisen ministeriön yläpuolella päätöksiä tekee val-

                                                 
271 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, s. 16. 
272 Laki valtioneuvostosta, 28.2.2003/175, 2§.   
273 Valtioneuvoston ohjesääntö, 3.4.2003/262, 10§. 
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tioneuvoston yleisistunto. Valtioneuvoston tasalla häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteen-

sovittamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia.274 

 

Yllä oleva häiriötilanteiden hallinnan ja johtamisen yleinen toimintamalli vaikuttaa selkeältä 

ja yksinkertaiselta. Sitä voi myös pitää melko toimivana kuvauksena nimenomaisesti yksin-

kertaisen ja helposti tunnistettavan häiriötilanteen hallinnassa, vaikka tilanne heijastelisikin 

vaikutuksia valtion johdon tasolle asti. Toimivaltaisen ministeriön rooli käytännön toimijana 

ja toiminnan johtamisessa on korostunut. Kompleksisten hybridiuhkien häiriötilanne voi kui-

tenkin koskettaa samanaikaisesti useita (tai kaikkia) yllä olevan kuvan toimijoita ja olla erit-

täin vaikeasti tunnistettavissa ja nimettävissä. Tämä voi esimerkiksi vaikeuttaa kokonaistilan-

teesta vastaavan viranomaisen ja ministeriön nimeämistä. On mielestäni erittäin todennäköis-

tä, että kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtaminen vaatii johtamisen toimintamallilta 

kykyä vastata uhkan kompleksisuuteen kompleksisuudella. Tämä vaatii johtamismalleilta 

kykyä sopeutua huomattavasti yllä esitetyn kuvan kaltaista selkeää ja hierarkkista johtamista-

paa monimutkaisempaan ja kompleksisempaan tilanteeseen.    

 

Covid-19 pandemia on viimeisimpänä esimerkkinä erittäin vakavasta ja laajasti resonoineesta 

turvallisuusuhkasta, joka on aiheuttanut toimenpiteitä kaikilta yllä olevan kuvan toimijoilta. 

Se on myös sitonut laajasti eri yhteiskunnan toimijoita yhteistoimintaan. Onnettomuustutkin-

takeskus laati Valtioneuvoston toimeksiannosta tutkinnan Covid-19 pandemian torjunnan 

alkuvaiheista. Tutkintaselostus julkaistiin 21.6.2021. Tutkinta paljasti useita kehityskohteita 

muun muassa kriisitilanteen johtamisesta. Keskeisin havainto kansallisesta Covid-19 pande-

mian kriisijohtamisesta oli se, että johtamisessa poikettiin kuvassa 20 esitellystä yleisestä häi-

riötilanteiden hallinnan ja johtamisen toimintamallista. Maan hallituksen päätöksellä perustet-

tiin erillinen ad hoc-organisaatio nimeltä Covid-19 koordinaatioryhmä johtamaan pandemian 

torjuntaa. Johtamisessa paljastui paljon kehityskohteita.275 Mielestäni tämä kertoo siitä, ettei 

erittäin laajan ja poikkihallinnollisia toimia vaativan kriisitilanteen johtamiseen oltu osattu 

varautua.  

 

Häiriötilanteen hallinta ja johtaminen on kansallisesti selkeää yksittäisen vastuullisen ministe-

riön tasalle asti, mutta poikkihallinnollista ja useita ministeriöitä yhtäaikaisesti koskevaan 

tilanteeseen sopivaa johtamismallia ei löydetty koronakriisin alussa. Sellaista ei ole myöskään 

kyetty piirtämään esille, tai kuvaamaan selkeästi turvallisuusstrategioissa tai esimerkiksi val-

                                                 
274 Valtioneuvosto: Ministerin käsikirja 2019 – Tietoa valtioneuvoston toiminnasta, Valtioneuvoston julkaisuja 

2019:21, s. 73. 
275 Onnettomuustutkintakeskus: Koronaepidemian ensimmäinen vaihe Suomessa vuonna 2020, P2020-1, tutkin-

taselostus 6/2021, 2021, s. 84. 
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tioneuvostoa koskevassa lainsäädännössä tai muussa ohjeistuksessa. Koronapandemian komp-

leksisuus aiheutti valtion johdon kriisijohtamismallin soveltamisen etukäteen suunnitellusta 

mallista. Kokonaan uuden johtamisrakenteen synnyttämistä vakavan kriisin alkuvaiheessa on 

lähtökohtaisesti pidettävä tilanteen haastavuutta entisestään lisäävänä tekijänä. 

 

Toimivaltaisen ministeriön toimintatapamalli keskitti pandemiatoimien valmistelua mittavasti 

yhteen osajärjestelmään (sosiaali- ja terveysministeriö, STM). STM:n toiminta aiheutti kui-

tenkin haasteita kokonaisuuteen, sillä sen katsottiin pitävän asioita liikaa itsellään. Hallinnon-

alojen vuorovaikutus ja yhteistyö ei ollut STM:n ohjaamana laadukasta. Pandemia koettiin 

niin mittavaksi kriisiksi ja tehtävät päätökset niin laaja-alaisiksi, ettei yksittäisen ministeriön 

kykyjen katsottu riittäneen tilanteen hallintaan. Valtioneuvoston tilannekeskus ei kyennyt 

kokoamaan ja jakamaan tilannekuvaa tehokkaasti. Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto 

kyennyt koordinoimaan ministeriöiden viestintää, koska työjakoa ei oltu selkeytetty. STM ei 

myöskään nähnyt järkevänä keskittää pandemiatilanteen viestintää valtioneuvoston kansli-

aan.276  

 

Pandemiailmiön kompleksisuus on haastanut viranomaisen häiriötilanteen tunnistamista sekä 

siihen suhteutettujen toimenpiteiden valintaa. Eri osajärjestelmien välisiä, sekä valtion johdon 

tasolla ilmenneitä integraatio-ongelmia on ollut selkeästi havaittavissa. Integraatio-ongelmat 

ovat aiheuttaneet hitautta johtamiseen sekä epäluottamusta yhteistoimintaan. Yksittäisen mi-

nisteriön rooli (STM) pandemiatilanteen toimissa on korostunut, mutta toisaalta myös sen 

kyky kompleksisen tilanteen hallintaan näyttää olleen puutteellinen. Osajärjestelmien välinen 

yhteistoiminta ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Kokonaisvaltainen johtami-

nen näyttää rajoittuneelta pandemiatilanteen kansallisessa johtamisessa ja hallinnassa. Kuvaan 

20 sitoen, toimivaltaisen ministeriön yläpuolella olevan johtamistason tulisi siis valvoa, koor-

dinoida ja johtaa ministeriöiden ja muiden toimijoiden muodostamaa kokonaisuutta tehok-

kaammin. Onnettomuuskeskuksen havainnot Covid-19 pandemiatilanteen johtamisessa havai-

tuista puutteista omaavat useita yhtymäkohtia tämän tutkimuksen esille tuomiin ajatuksiin 

kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta. 

 

Kompleksisten hybridiuhkien tilanteessa useat erilaiset häiriötilanteet yhdistyvät kompleksi-

sena ilmiönä ennustamattomaksi kokonaisuudeksi. Ne voivat koskettaa ja sitoa toimintaan 

useita eri ministeriöitä, viranomaisia ja muita toimijoita samanaikaisesti, aivan kuten Covid-

19 pandemiassakin. Kompleksisten hybridiuhkien tunnistaminen ja torjunta vaatii kompleksi-

                                                 
276 Sama s. 84-85. 
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suutta. Tässä yhteydessä tämä tarkoittaa muun muassa laajaa yhteistyötä ja sopeutumiskyvyn 

rakentamista monipuolisesti erilaisiin turvallisuuden häiriötilanteisiin. Osajärjestelmien teke-

miä tulkintoja ja suorituskykyjen kehittämistyötä tulisi havaintojeni mukaan johtaa kokonais-

valtaisemmin, koska eri ministeriöiden välillä on oletettavasti selkeitä näkemyseroja myös 

hybridiuhkien torjunnasta sekä kokonaisuuden johtamisesta. Tätä havaintoa tukee myös On-

nettomuustutkintakeskuksen havainnot Covid-19 pandemian johtamisesta, joiden mukaan: 

”Käytännön tilanteessa jäi puuttumaan tehokas asioita aktiivisesti ja poikkihallinnollisesti 

valmisteleva, toimeenpaneva ja seuraava toimija. Puutteena oli tekemisen keskittyminen liiak-

si niin sanottuun toimivaltaiseen ministeriöön. Yhteistoiminta käynnistyi hitaasti ja jäi joiltain 

osin liian vähäiseksi. Ennakoivaan valmisteluun ei myöskään kiinnitetty tarpeeksi huomiota. 

Poliittisella tasolla syntyneiden ratkaisujen toimeenpano osoittautui ajoittain hankalaksi. 

Malli on jossain määrin epäselvä.”277 (Mallilla viitataan kuvassa 20 esiteltyyn häiriötilantei-

den hallinnan ja johtamisen yleiseen toimintamalliin.) Yllä oleva havainto korostaa strategisen 

johtamisen puutetta ministeriöiden tason johtamisessa ja koordinoinnissa. Onnettomuustutkin-

takeskuksen selvityksen mukaan valtion johdon tasolla toimintojen yhteensovittamista vaati-

vissa tilanteissa korostuu etenkin pääministerin merkitys278. Myös tämä havainto korostaa 

strategisen johdon merkitystä kompleksisten turvallisuuden häiriötilanteiden hallinnassa. 

 

Covid-19 pandemia osoitti myös, että kaikkeen ei voida koskaan valmistautua ja varautua. 

Siksi kyse on nimenomaisesti ketteryydestä ja sopeutumiskyvystä. Hybridiuhkien torjunta 

vaatii sopeutumiskyvyn rakentamista laajasti eri osajärjestelmien välillä. Tämä korostaa sekä 

yksittäisten viranomaisten ja osajärjestelmien sisäistä tulkintaa ja vuorovaikutusta, mutta 

myös erityisesti viranomaisten ja osajärjestelmien välistä poikkihallinnollista yhteistä vuoro-

vaikutusta ympäristön ymmärtämiseksi ja uuden tiedon luomiseksi. Nykyisten johtamismal-

lien mukaan jälkimmäinen tekijä korostaa etenkin esimerkiksi valtioneuvoston, valtioneuvos-

ton kanslian, ministeriöiden, sekä etenkin niiden kanslia- ja valmiuspäälliköiden roolia. 

 

Analyysini mukaan kompleksisen turvallisuusympäristön tulkinta tapahtuu tehokkaimmin 

erilaisissa verkostoissa tapahtuvan vuorovaikutuksen myötä. Tällöin uusi tieto, innovaatio ja 

lopulta sopeutumiskyky syntyy verkostoissa itseorganisaation ja emergenssin kautta. Sopeu-

tumiskyvyn rakentamiseen tulee sitoa kaikki (esimerkiksi kuvan 20) toimijat. Tämä prosessi 

vaatii kompleksisuuden ymmärtämistä ja sitä voidaan tukea esimerkiksi kompleksisuuden 

johtamisen työkaluilla. Keskeisenä käytännön työkaluna tässä tutkimuksessa on esitelty Uhl-

Bienin Kompleksisuusjohtamisen teoria (CLT).  

                                                 
277 Sama s. 92. 
278 Sama s.70. 
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Yllä oleva kuva häiriötilanteiden hallinnan ja johtamisen yleisestä toimintamallista kuvaa 

ainoastaan kansallisia toimijoita. Verkostojen synnyttämässä tiedossa keskeistä on myös kan-

sainväliset kytkennät sekä niiden kautta saatava tieto ja ymmärrys. Eri osajärjestelmien ja 

viranomaisten kytkeytyminen erilaisiin kansanvälisiin yhteistoimintaverkostoihin tulee myös 

pyrkiä hyödyntämään uuden tiedon ja ymmärryksen synnyttämisessä. Kansainvälisten kyt-

kentöjen kautta on myös mahdollista saada konkreettisia suorituskykyjä hybridiuhkien torjun-

taan. Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa esille Euroopan raja- ja merivartiosto, jonka joukoil-

la voidaan konkreettisesti tukea EU:n jäsenvaltioiden rajaturvallisuuden ylläpitoa. Kansainvä-

listen verkostojen merkitystä ei siis sovi unohtaa kokonaisuudessa, vaikka ne eivät tämän tut-

kimuksen tarkasteluun varsinaisesti kuulukaan. Tutkimuksen tulokset eri toimijoista, osajär-

jestelmistä ja esimerkiksi uuden tiedon synnyttämisestä verkostojen välisessä vuorovaikutuk-

sessa ovat kuitenkin suoraan sovellettavissa myös kansainvälisessä kontekstissa.  

 

TULKINTA 5: Yksittäisellä osajärjestelmällä on kyky tulkita kompleksista hybridiuhkien ym-

päristöään ja säätää omaa toimintaansa päätehtäviensä mukaisesti. 

 

TULKINTA 6: Osajärjestelmien tulkinnat ja niiden perusteella tehdyt kehittämistoimet altista-

vat kokonaisuuden integraatio-ongelmille. Osajärjestelmien johtaminen, valvonta ja koordi-

nointi on strategisen tason johtamisen tehtävä. 

 

4.6 Pirullisten hybridiuhkien ongelma 
 

Turvallisuutta voidaan pitää pirullisena ongelmana. Sen kehittämiseen sisältyy paradoksi, 

jonka mukaisesti yksilön turvaaminen kaikilta vaaroilta johtaa lopulta liberaalin oikeusvaltion 

häviämiseen. Tämä voidaan käsittää myös yliturvallistamisen ongelmana. Pirullisten ongel-

mien määritelmä sekä esimerkiksi pirullisuuden kuutio tukee kompleksisen turvallisuusympä-

ristön havainnoimisessa ja ymmärryksen rakentamisessa. Turvallisuuden kontekstissa on 

helppo tunnistaa kesyjä, sotkuisia ja pirullisia ongelmia. Keskeistä pirullisten ongelmien kä-

sittelyssä on siksi mielestäni tarkastelutaso ja konteksti. Tällä tarkoitan sitä, että organisaation 

alatasoilla kohtaamat ongelmat tulee pyrkiä pitämään lähtökohtaisesti kesyinä. Tämä mahdol-

listaa yksinkertaisten ongelmien nopean ratkaisun ja tehokkuuden. Lisäksi se ylläpitää luot-

tamusta ja ymmärrystä omaan tekemiseen. Tästä näkökulmassa esimerkiksi rikoslaki voidaan 

nähdä kokoelmana kesyjä ongelmia. Se kuvaa turvallisuuspoikkeaman tunnusmerkistön, antaa 

viranomaisille selkeät toimivaltuudet ja rikoksen selvittämiseen liittyvät rajoitteet ja linjaukset 

sekä määrittää (rikoksen) seuraukset. Rikoslaki luo rationaalisuutta ja luottamusta niin yksi-
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löille, viranomaisille, kuin koko yhteiskunnalle. Samanlaista kattavaa ”opaskirjaa” ei kuiten-

kaan voida laatia alati muuttuviin ja kompleksisiin hybridiuhkien tai yhteiskunnan kokonais-

turvallisuuden käsitteisiin. Ne ovat siihen liian laajoja ja rajaamattomia käsitteitä.  

 

Tulkintani on, että hybridiuhat ovat vähintään sotkuisia, jos ei pirullisia ongelmia. Niiden 

tarkka määrittely jompaankumpaan ei ole kuitenkaan lopulta edes kovin merkityksellistä. 

Keskeistä on huomio siitä, että pirullisiin ongelmiin liitetyt havainnot tukevat myös hybri-

diuhkien torjunnan johtamisessa. Hybridiuhkien turvallisuusympäristö on siksi kohdattava ja 

sitä on pyrittävä selkeyttämään. Pirullisten ongelmien tarkastelussa tuotiin esille tarve laajalle 

hallinto- ja organisaatiorajat ylittävälle yhteistyölle, sekä tiedon ja ymmärryksen tuottamiselle 

monipuolisilla ja laajasti osallistavilla tavoilla. Nämä keinot ovat keskeisiä myös rakennetta-

essa parempaa ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjunnasta. Aikaisemmin esitellyt 

lähestymistavat pirullisiin ongelmiin (sivuilla 85-86, Raisio et al. 2018a) sopivat erittäin hy-

vin kompleksisuusjohtamisen teorian mukaiseen sopeutumiskyvyn rakentamiseen hybridiuh-

kien torjuntaan.  

 

Eri osajärjestelmissä ja viranomaisorganisaatioissa (sekä niiden välillä) on varmistettava tie-

dollinen monipuolisuus, kehittämällä tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua. Tä-

mä toiminta ilmenee keskeisesti CLT-mallin prosessissa, koska koko malli (ja kompleksisuu-

den johtaminen) perustuu kaikilla tasoilla vuorovaikutukselle. Havainto näkyy myös opera-

tionaalisen johtajuuden tavoitteessa varmistaa adaptiivisessa tilassa syntyneen tiedon vaikut-

tavuus operationaalisessa järjestelmässä ja siten koko organisaation toiminnassa. Kansallisella 

tasolla hybridiuhkien torjuntaan liittyvä tiedon monipuolisuus on havaintojeni mukaan melko 

vähäistä. Myöskin tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua on vaikea tunnistaa 

esimerkiksi eri osajärjestelmien tai viranomaisten näkökulmasta. Tätä kokonaisuutta voidaan 

siten pitää kehityskohteena. 

 

Operationaaliseen ja mahdollistavaan johtajuuteen liittyy myös seuraavana mainitun lähesty-

mistavan havainto siitä, että tiedon julkaisemisessa ja jakamisessa on kiinnitettävä huomiota 

myös tiedon kehystämiseen. Tällä varmistetaan tiedon vaikuttavuus päätöksentekijöiden ta-

solla. Hybridiuhkista on siis viestittävä ja keskusteltava siten, että vastaanottava taho kykenee 

ymmärtämään mistä on kysymys. Eri osajärjestelmille ja erilaisille organisaation tasoille tulee 

viestiä hybridiuhkien torjunnasta eri tavoin. Tämä havainto liittyy myös esitettyihin ontologi-

sen turvallisuuden ajatuksiin ja on siten hyödynnettävissä luottamuksen ja rationaalisuuden 

rakentamisessa. Samoin havainto liittyy CLT-mallin mukaiseen johtajuuteen, jossa järjestel-
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miin pyritään ohjaamaan oikeanlaista informaatiota ja luomaan painetta, joka käynnistää halu-

tun kaltaisen uutta tietoa synnyttävän prosessin.  

 

Kolmas Raision (et al. 2018a) esittämä lähestymistapa korostaa tilannekuvan sijaan tilan-

neymmärrystä. Myös tämä on keskeistä kompleksisten hybridiuhkien torjunnassa, sekä CLT-

mallin mukaisessa johtamisessa. Erillisenä huomiona nostan esille myös lähestymistapojen 

maininnan tekoälyn hyödyntämisestä pirullisten ongelmien havainnoinnissa ja tilanneymmär-

ryksen luomisessa. Tekoälyn merkitystä myös hybridiuhkien torjunnan johtamisessa voi pitää 

merkittävänä. Havaintoni mukaan hybridiuhkien käsite on niin uusi ja määrittelemätön, ettei 

esimerkiksi viranomaisten normaaleja tietojärjestelmiä ja niihin syötettäviä havaintoja osata 

vielä kattavasti hyödyntää hybridiuhkien tilanneymmärrykseen liittyvässä poikkeamien ja 

säännönmukaisuuksien paljastamisessa. Käytettävät järjestelmät ovat myös erittäin vahvasti 

fokusoituneet osajärjestelmien ja eri viranomaisten päätehtävien mukaisiin tarpeisiin, eikä 

niiden välillä ole riittävässä määrin kytkentöjä laajemman tilanneymmärryksen muodostami-

seen. Siksi tilanneymmärryksen muodostamista joudutaan toteuttamaan edelleen manuaalises-

ti, eri osajärjestelmien ja viranomaisten tuottamasta tiedosta koostettuna. Tämä voi vaikeuttaa 

kokonaisuuden hahmottamista ja tilanneymmärryksen laatua. Teknologiaa ja automaatiota 

tulisi hyödyntää nykyistä kattavammin hybridiuhkien tilanneymmärryksen luomisessa. Myös 

Covid-19 pandemia osoitti että: ”Kriiseissä tarvitaan kykyä nopeisiin teknologiakehityshank-

keisiin279.” 

 

TULKINTA 7: Erilaisissa organisaatiorajat ylittävissä verkostoissa toteutettavalla laaja-

alaisella yhteistyöllä, keskustelulla ja tiedon vaihdolla voidaan luoda uutta tietoa, innovaatiota 

ja ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjuntaan. Tämä on sopeutumiskyvyn rakenta-

misen kannalta keskeistä. 

 

Myös Brandersin (2016) havainnot tukevat edellä kuvattua tulkintaa sillä: "Uudenlaisten, yhä 

enemmän ei-kansallisten, yhteenkietoutuneiden ja kausaalisten turvallisuuskysymysten valos-

sa myös nk. perinteisten turvallisuustoimijoiden – poliisin, pelastustoimen ja puolustusvoi-

mien sekä rajavartioston - rooleja tarkastellaan uudelleen. Käynnissä on paradigmojen ja 

orientaatioiden uudistaminen. 280" Havaintojeni mukaan kompleksisten hybridiuhkien torjunta 

vaatii nimenomaan strategisella tasolla tehtävää orientaation uudistamista. Strategisen tason 

ohjauksella voidaan kaikkein tehokkaimmin varmistaa riittävän sopeutumis- ja yhteistyöky-

                                                 
279 Onnettomuustutkintakeskus (2021) s. 90. 
280 Branders (2016) s. 15. 
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vyn kehittäminen. Tämä tapahtuu mahdollistamalla erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä 

verkostoissa tapahtuva uuden tiedon, innovaation ja sopeutumiskyvyn syntyminen.  

  

4.7 Kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtaminen 
 

Johtamisen viitekehyksessä sekä hybridiuhkien, että kompleksisuuden tarkastelu osoitti kyt-

köksellisyyden erityisesti strategisen johtamisen näkökulmassa. Hybridiuhkien tarkastelu ni-

menomaisesti strategisena valintana tukee niiden ymmärtämistä valtiollisen vaikuttamisen 

muotona. Hybridiuhat voivat pitää sisällään niin normaalin diplomatian ja ulkopolitiikan, so-

dan ja sotilaallisen voimankäytön, kuin näiden väliin maastoutuvan peiteltyjen ja salattujen 

toimien kaltaisia vaikutuskeinoja. Hybridiuhkia voidaan toteuttaa niin yksittäisten henkilöi-

den, yhteisöjen ja yritysten, kuin valtiollisten organisaatioiden ja asevoimien toimesta. Toteut-

tajan tunnistaminen ja paikantaminen (attribuutio) voi olla erittäin vaikeaa. Hybridiuhkien 

käsite voi kulloisessakin tilanteessa yhdistyä kompleksisesti niin laajaksi ja monitulkintaiseksi 

kokonaisuudeksi, ettei sitä mielestäni edes tule antaa sellaisenaan käsiteltäväksi turvallisuutta 

tuottavan organisaation alimmille tasoille. Tämä saattaa aiheuttaa ontologisen turvattomuuden 

kuvaamia ilmiöitä ja esimerkiksi heikentää organisaation luottamusta omaan tekemiseen. Yk-

sittäinen hybridiuhkien vaikuttamiskeino (kuten esimerkiksi kyberhyökkäys) tulee siis käsitel-

lä organisaation alatasoilla rationaalisesti ja nimenomaisesti kyberhyökkäyksenä. Tilanteen 

tulkinta ja nimeäminen isommassa mittakaavassa hybridiuhkaksi on strategisen tason tehtävä 

ja tämä nimeäminen tukee erityisesti strategisen tason johtamista.  

 

Myös kompleksisuuden johtaminen on havaintoni mukaan selkeästi strategisen johdon tehtä-

vä, vaikkakin kompleksisuuden johtamisen toimia voi ja tulee toteuttaa kaikilla organisaation 

tasoilla. Strategisen johdon on kyettävä hallitsemaan organisaatioon heijastuva kompleksi-

suus. Samalla sen on tuotettava organisaation alemmille tasoille rationaalisuutta, ennustetta-

vuutta ja varmuutta. Tämä on keskeistä turvallisuusviranomaisten toiminnassa, koska yksilön 

perusoikeuksiin puutuva kenttätoiminta ei voi esimerkiksi toiminnan seurauksilta olla ennus-

tamatonta tai vailla selkeitä syy-seuraussuhteita. Omien havaintojeni mukaan turvallisuusvi-

ranomaisten alemmilla tasoilla on jouduttu käsittelemään kompleksisten hybridiuhkien mää-

rittelemättömyyttä. Osittain tämä on tapahtunut ilman, että ylemmät tasot olisivat varmista-

neet alempien tasojen esiymmärryksen ja tulkintojen laadun. Tämän tutkimuksen näkökul-

masta edellä kuvattu havainto on negatiivinen piirre ja siten tulkittavissa kehityskohteena joh-

tamiselle. 
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Strategisen johtamisen korostuminen näkyy myös Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta-

selostuksessa Covid-19 pandemian hallinnasta. Onnettomuustutkintakeskuksen ensimmäinen 

toimintaa kehittävä turvallisuussuositus koskee valtion kriisijohtamismallin uudistamista, si-

ten että ylimmillä johtamistasoilla havaitut puutteet saataisiin korjattua. Suosituksen mukaan: 

”Valtioneuvoston kanslia huolehtii kriisijohtamismallin uudistamisesta sellaiseksi, että sitä 

voidaan ja osataan soveltaa tulevissa kriiseissä. Mallin tulee varmistaa, että avoin, ennakoiva 

ja riittävä yhteistoiminta, valmistelu ja johtaminen käynnistyvät ajoissa. Lisäksi tarvitaan 

ennakkoon suunniteltu, päätoiminen taho, joka huolehtii, että asioita valmistellaan, toimeen-

pannaan ja seurataan aktiivisesti. Viestinnän johdon ja vastuiden pitää olla selkeät ja sellai-

set, että poliittiset päätökset ja asiantuntijanäkemykset erottuvat toisistaan.”281 Suosituksen 

kirjauksesta näkyy selkeästi keskeisiä vaatimuksia kompleksisten ja laajojen kriisien johtami-

selle. Myös tarve eri ministeriöiden yhteistoimintaa ja kokonaisuutta johtavasta ja koordi-

noivasta tahosta tuodaan selkeästi ilmi. Havainnot vastaavat tämän tutkimuksen näkemyksiä 

johtamisesta. Suosituksen voi katsoa tukevan sellaisenaan myös kompleksisten hybridiuhkien 

torjunnan johtamista. 

  

TULKINTA 8: Kompleksisten hybridiuhkien torjunta on erityisesti strategisen johdon tehtävä. 

Niitä ei tule antaa sellaisenaan alempien tasojen käsiteltäväksi. 

 

Kuvaavana esimerkkinä tästä tulkinnasta voidaan käyttää Rajavartiolaitoksen kokemuksia 

sisärajavalvonnan palauttamisesta Ruotsin ja Suomen väliselle rajalle Covid-19 pandemian 

aikana. Tällöin rajatarkastuksia tekevät rajavartiomiehet ja -naiset joutuivat osittain komplek-

sisen ympäristön aiheuttaman epävarmuuden ja epäselvyyden keskelle ohjatessaan Suomen 

kansalaisten rajanylitysliikennettä ja puuttuessaan kansalaisten perusoikeuksiin liikkumisen 

osalta. Tässä tilanteessa voidaan katsoa viranomaisen toteuttaneen valtion johdon tahtoa, al-

kuun osin epäselvin (tai ainakin kansalaisten kyseenalaistamin) toimivaltuuksin, jolloin ratio-

naalisuus, ennustettavuus ja varmuus operatiivisessa kenttätoiminnassa voi joutua uhatuksi. 

Rajavartiolaitoksen päällikön toiminta kyseisessä tilanteessa (viestintä koko henkilöstölle 

valittujen toimintalinjojen oikeellisuudesta sekä esimerkiksi suhtautumisessa virkamiehiä ja -

naisia vastaan tehtyjen kanteluiden kasvaneeseen määrään) voidaan vastaavasti nähdä strate-

gisen tason toimena ottaa kompleksisuus ylemmän johtoportaan huolehdittavaksi ja tuottaa 

organisaation alemmille tasoille rationaalisuutta ja varmuutta omaan tekemiseen.282  

                                                 
281 Onnettomuustutkintakeskus (2021) s. 92. 
282 Havaintoon liittyy myös OTKES (2021) kirjaus: ”Toimeenpanossa pulmia tuli siinä, että kansalaiset, muut 

toimijat ja asiaa valvovat viranomaisetkaan eivät aina tienneet, milloin oli kysymys suosituksesta tai milloin 

määräyksestä ja mihin säädökseen mahdollinen määräys perustuu. Toimenpiteiden vaikutukset ja soveltamistar-

peet osoittautuivat monenlaisiksi, mikä edellytti tulkintaa ja käytännön toimia. Toimeenpanevat tahot eivät aina 
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Tässä yhteydessä palaan myös johdannossa lainaamaani Timo Kivisen lausuntoon, jossa hän 

totesi hybridivaikuttamisen turvallisuusympäristön edellyttävän (johtamiselta) tehtävätaktiik-

kaa. Mälkin mukaan tehtävätaktiikka kytkeytyy johtamisfilosofialtaan erityisesti toimintaym-

päristöstä heijastuvaan dynaamiseen kompleksisuuteen. Se perustuu muun muassa toiminto-

jen nopeuteen, yksinkertaisuuteen, oma-aloitteisuuteen sekä matalaan päätöksentekokykyyn ja 

alaisen toiminnan vapauteen.283 Edellä mainitut tekijät korostuivat myös hybridiuhkien tarkas-

telussa. Mälkin mukaan tehtävätaktiikka on osoittautunut toimivaksi johtamiskonseptiksi ter-

rorismin vastaisen sodan synnyttämässä sodankäynnin toimintaympäristössä. Hän pitää sitä 

nykyisessä ja tulevassa sodankäynnin ympäristössä jopa ylivertaisena johtamismallina soti-

lasorganisaatiolle, jolla on rajalliset resurssit, mutta laadukas henkilöstö. Laadukas henkilöstö 

on ensiarvoisen tärkeää, jotta ajatteluun kykenevät yksilöt pystyvät sopeuttamaan toimintoja 

nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tehtävätaktiikan soveltamisella voi siten mahdollistaa orga-

nisaation suorituskykyjen merkittävän kasvun.284 Tehtävätaktiikka näyttää siis painottavan 

sopeutumiskyvyn ja joustavuuden merkitystä, sekä keskitetyn ja kontrolloidun johtamisen 

puutteita kompleksisen toimintaympäristön hallitsemisessa.  

 

Tehtävätaktiikka voidaan mielestäni nähdä keinona vastata ympäristön kompleksisuuteen 

kompleksisuudella. Tällöin ylemmän tason johtaja ymmärtää, ettei hän voi ymmärtää tai halli-

ta kaikkea ja että kompleksisuus tuo aina eteemme yllättäviä tilanteita. Mahdollistamalla teh-

tävätaktiikan toteuttamisen johtaja luo organisaation alemmille tasoille rationaalisuutta mää-

rittämällä tavoiteltavan päämäärän. Tehtävätaktiikan soveltaminen mahdollistaa alempien 

tasojen kyvyn luoda käyttöönsä uutta tietoa, innovaatioita ja sopeutumiskykyä (esimerkiksi 

itseorganisaation ja emergenssin kautta). Tehtävätaktiikan käyttö alentaa päätöksentekokyn-

nystä ja auttaa kohtaamaan yllätyksiä ja kompleksisten hybridiuhkien ympäristön haasteita. 

Tehtävätaktiikan yhteys kompleksisuuden johtamiseen on myös Hanénin (2017) mukaan sel-

keä285. Matalan päätöksentekokyvyn mahdollistama joustavuus nousi selkeästi esiin myös 

hybridiuhkien torjunnan tarkastelussa. Tätä tukee myös esimerkiksi Gilpinin ja Murphyn ha-

                                                                                                                                                         

 

 
kiireen vuoksi saaneet tarpeeksi tietoa päätöksistä ja tietoja ei läheskään aina ollut saatavilla ruotsiksi. Vaikeut-

ta tuli myös siitä, että suositukset ja määräykset muuttuivat nopeasti. Nopeita muutoksia voidaan kuitenkin pitää 

hyvänä asiana, sillä epäselvän tilanteen hallinta vaatii jatkuvaa mukautumiskykyä.”, Onnettomuustutkintakeskus 

(2021) s. 85.  
283 Mälkki, Jukka: Tehtävätaktiikan olemus, Tehtävätaktiikan muodostuminen preussilais-saksalaisessa sotatai-

dossa vuosina 1806-1945, Maanpuolustuskorkeakoulu, Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö, 2009, s. ii-iii, 

122. 
284 Sama s. 32, 126.  
285 Hanén (2017) s. 191. 
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vainnot kompleksisissa kriisitilanteissa toimimisesta, joissa ei tulisi niinkään luottaa tarkkoi-

hin protokolliin tai ennalta valmisteltuihin analyyttisiin päätöksentekomalleihin, vaan niiden 

sijaan kehittää tarvittavaa ammattitaitoa riittävän ketterän improvisaation ja ongelmanratkai-

sun mahdollistamiseksi286.  

 

TULKINTA 9: Kompleksisten hybridiuhkien torjunta vaatii kenttätason toiminnan johtamisel-

ta kykyä vastata nopeasti yllätyksellisiin tilanteisiin sopeuttamalla omaa toimintaa. Tätä vaa-

timusta tukee muun muassa nopean ja matalan päätöksentekokyvyn, laajan yhteistoimintaky-

vyn, kattavan informaation jakamisen ja itseorganisaation mahdollistaminen. Tehtävätaktiik-

kaa voidaan pitää ympäristön kompleksisuuden huomioivana käytännön johtamiskonseptina, 

jota voidaan soveltaa myös hybridiuhkien torjunnan kenttätason toiminnassa.  

 

Tämän tutkimuksen viitekehyksessä organisaation strategisen johdon on kyettävä vastaamaan 

ympäristön kompleksisuuteen kompleksisuudella. Tämä vaatii perinteisiä mekanistisiin maa-

ilmankuviin pohjautuvia organisaatio- ja johtamisteorioita laajempia näkökulmia ja ymmär-

rystä kompleksisuudesta ja kompleksisuusjohtamisesta. Esitettyä kompleksisuusjohtamisen 

teoriaa (CLT) voidaan käyttää mallina kompleksisuuden johtamisessa. CLT:n kuvaamaa so-

peutumiskyvyn johtamisen mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi yksittäisessä turvallisuusor-

ganisaatiossa kaikilla tasoilla. Samoin sitä voidaan tulkintani mukaan hyödyntää kompleksis-

ten hybridiuhkien torjunnan johtamiseen ja paremman ymmärryksen luomiseen pyrkivässä 

toiminnassa kaikissa valtion kriisijohtamiseen (kuva 20) kytkeytyvissä tahoissa ja johtopor-

taissa.  

 

Organisaation tasolla tarkasteltuna CLT:tä voidaan käyttää organisaation sisäisen innovaation 

ja sopeutumiskyvyn kehittämiseen. Tämän tutkimuksen näkökulmasta keskeistä on siis luoda 

uutta tietoa ja innovaatioita hybridiuhkien torjunnasta ja rakentaa sopeutumiskykyä erilaisiin 

hybridiuhkien vaikutusmuotoihin. Tällä kyetään tukemaan myös hybridiuhkiin liittyvää attri-

buutio-ongelmaa. Painopisteenä tulisi tulkintani mukaan olla osajärjestelmien välisen tiedon 

tuottaminen. Tämä mahdollistaisi kokonaisuuden johtamiseen tarvittavan tiedon syntymisen 

nykyistä paremmin ja pitäisi fokuksen strategisen johtamisen tasolla.  

 

Uutta tietoa ja innovaatiota hybridiuhkien torjuntaan tulee kuitenkin pyrkiä luomaan kaikilla 

tasoilla. Keskeistä on muistaa, että tällä prosessilla hybridiuhkien kompleksisuutta ei tule ”an-

taa” sellaisenaan organisaation alemmille tasoille, mikäli ne eivät kykene tulkitsemaan infor-

                                                 
286 Gilpin Dawn & Priscilla Murphy, Crisis Management in a Complex World, Oxford University Press, New 

York, 2008, s.108. 
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maatiota. CLT:n mukaisesti ajateltuna organisaation luovuuden osajärjestelmiä ei siis tule 

tukehduttaa kompleksisuuden ja hybridin käsitteistä kumpuaviin haasteisiin. Tämä voisi mu-

rentaa ontologisen turvallisuuden kokemuksia ja heikentää organisaation keskeisiä suoritus-

kykyjä, sen lisäksi että uutta tietoa ei syntyisi. Informaatio ja syötteet on siksi kehystettävä 

kuhunkin tilanteeseen ja vastaanottajajoukkoon sopivaksi.  

 

Tulkintani mukaan kompleksisuusjohtamisen teoriaa (CLT) tulisi hyödyntää hybridiuhkien 

torjunnassa seuraavilla toimenpiteillä: 

• Tunnistaa luovuuden järjestelmissä eri tasoilla (paikallinen ja alueellinen taso, yksit-

täinen viranomainen, osajärjestelmä, valtion johdon taso sekä kansainväliset verkos-

tot) sekä kaikkien edellä mainittujen yhdistelmät) toimivat verkostot ja vuorovaiku-

tukset sekä mahdollisuudet luovuuden järjestelmien synnyttämiselle. Tunnistaa luo-

vaan johtajuuteen kykenevät henkilöt. Varmistaa luovaan johtajuuteen kykenevien 

henkilöiden toimintamahdollisuudet ja sijoittuminen verkostoissa. Luoda muutostar-

peita käynnistävää painetta luoviin järjestelmiin. Mahdollistaa luovien järjestelmien it-

seorganisaatiot yhdistämällä ja ohjailemalla informaatiovirtojen ja yksilöiden vuoro-

vaikutuksia. Tämän avulla luovissa järjestelmissä syntyy konflikteja ja yhteenliitty-

miä, joista uusi tieto ja innovaatio saa alkunsa. 

• Ymmärtää adaptiivisten tilojen merkitys uuden tiedon ja innovaation kehitysprosessis-

sa. Tunnistaa mahdollistavaan johtajuuteen kykeneviä henkilöitä ja varmistaa heidän 

oikea paikkansa adaptiivisissa tiloissa. Varmistaa adaptiivisissa tiloissa toisiinsa kyt-

keytyvien verkostojen välisten kytkentöjen riittävyys.  Antaa mahdollistavalle johta-

juudelle riittäviä syötteitä luovissa tiloissa syntyneen tiedon kehittämisessä ja jalosta-

misessa, jotta se on käytettävissä operationaalisissa tiloissa ja johtaa kehitykseen.  

• Ymmärtää operationaalisten järjestelmien toiminta ja merkitys järjestelmän hallitsemi-

sessa ja ohjaamisessa. Tunnistaa operationaaliseen johtajuuteen kykeneviä henkilöitä 

ja varmistaa heidän kyvykkyys ohjata vuorovaikutusta operationaalisessa ja luovassa 

järjestelmässä, sekä adaptiivisessa tilassa. Varmistaa operationaalisen johtajuuden ky-

vyt implementoida adaptiivisen tilan tuottama tieto tai suorituskyky osaksi järjestel-

män toimintakykyä.   

 

Keskeistä kokonaisuudessa on erilaisten verkostojen välisen vuorovaikutuksen avulla luotu 

sopeutumiskyky. Tämä vaatii sekä nykyisten vuorovaikutusverkostojen tarkastelua ja ohjausta 

sekä etenkin uudenlaisten tietoa ja ymmärrystä luovien verkostojen luomista. Tällaisia verkos-

toja, luovia järjestelmiä ja adaptiivisia tiloja tulisi luoda niin yksittäisten organisaatioiden si-
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sällä ja niiden kansainvälisissä kytkennöissä kuin organisaatioiden ja osajärjestelmien välille-

kin. Tämä vaatii laajentamaan yhteistyötä ja yhteistoimintaverkostoja edelleen yli organisaa-

tio- ja hallintorajojen.  

 

TULKINTA 10: Kompleksisuusjohtamisen teoriaa (CLT) voidaan käyttää mallina sopeutu-

miskyvyn ja ymmärryksen rakentamisessa kompleksisten hybridiuhkien torjuntaan ja johta-

miseen.  

 

4.8 Lopuksi 
 

”A new world requires a new way of thinking”287. 

 

Tämän tutkimuksen matka hybridiuhkien ja kompleksisuudessa johtamisen ympäristöihin 

pyrki tuomaan selkeyttä alkuun epämääräisiltä ja vaikeaselkoisilta vaikuttaneisiin käsitteisiin. 

Käsitteitä kyettiin avaamaan ja selkeyttämään. Osittain niiden tarkka määrittelemättömyys 

myös vahvistui. Hybridiuhkien ympäristö osoitti laajasti kytköksiä kompleksisuuteen. Hybri-

ditermin yleistyminen alkoi jopa näyttää kasvaneen kompleksisuuden ilmentymänä. Komp-

leksiseksi luonnehdittu ympäristömme ei kuitenkaan saa hyydyttää meitä kompleksisuudel-

laan. Tämä vaatii uudenlaisten ajattelutapojen oppimista ja omaksumista sekä epävarmuuden 

ja yllätysten hyväksymistä luonnolliseksi osaksi nykyistä ympäristöämme.  

 

Keskeistä kompleksisen turvallisuusympäristön tarkastelussa on ymmärryksen luominen. Tä-

mä vaatii kompleksisen ilmiön ymmärtämistä, jotta sitä voidaan pyrkiä hyödyntämään myös 

johtamisessa. Kompleksisuuden johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa sopeutumis-

kyvyn rakentamista. Sopeutumiskyvyn ja joustavuuden merkitys kompleksisen turvallisuus-

ympäristömme tuomiin yllätyksiin on keskeistä, sillä kaikkeen ei voida varautua. Tehtävätak-

tiikkaa voidaan käyttää tästä sotataidollisena esimerkkinä. Sopeutumiskyky mahdollistaa mu-

kautumisen kompleksisten hybridiuhkien torjuntaan.  

 

Käsityksemme turvallisuusympäristöstä on kokonaisvaltainen. Tämä tarkoittaa sitä, että tur-

vallisuusuhkia voidaan suunnata meihin kaikista mahdollisista suunnista. Se tarkoittaa myös 

sitä, että turvallisuuden tuottamiseen on sitouduttava kokonaisvaltaisesti yhteistyössä. Tämä 

koskee kaikkia yhteiskunnan osajärjestelmiä ja toimijoita. Havainto korostaa näkökulmaa ja 

kontekstia. Ammattisotilaan koulutuksen ja kokemuksen omaavan henkilön voi myös olettaa 

                                                 
287 Uhl-Bien (2017) s. 19. 



116 

 

kokevan turvallisuusuhkat lähtökohtaisesti sotilaallisina. Tämä voi johtaa siihen, että myös ei-

sotilaallisiin turvallisuusongelmiin pyritään luomaan sotilaallisia ratkaisuja. Sama havainto on 

mahdollinen luonnollisesti myös esimerkiksi poliisin, rajavartioviranomaisen tai vaikkapa 

sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Näkökulmien yhdistäminen kokonaisvaltaiseksi 

ajatteluksi vaatii yhteistyötä.  

 

Yhteiskunnan keino kompleksisuuden hallintaan on osajärjestelmien fokusoituminen pääteh-

täviinsä. Hybridiuhkien torjunnassa tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä. Tarvitaan myös ko-

konaisvaltaista ymmärrystä ilmiöstä ja näkemystä kokonaisuudesta. Tätä haastetta voi pitää 

mittavana. Yhteistyön, keskustelun ja uuden tiedon tuottaminen vuorovaikutuksessa on koko-

naisuuden johtamisen kannalta keskeistä, jotta laaja-alaisesti yhteiskuntaa kohtaan suunnatta-

vien hybridiuhkien torjuntaa voidaan kehittää. Uuden tiedon synnyttäminen vaatii jokaisen 

osajärjestelmän ja viranomaisen omia kytkentöjä ja tulkintoja, mutta myös yhteistyössä ja 

vuorovaikutuksella tuotettuja yhteisiä näkemyksiä. Myös eri toimijoiden kytkeytyminen kan-

sainvälisiin verkostoihin on luonnollisesti tärkeää, jotta kansainvälisellä tasolla tuotettua tie-

toa ja ymmärrystä saadaan siirrettyä kansalliseen käyttöön. Organisaatioiden kyky mukautua 

ja sopeutua kohdattaviin tilanteisiin on tärkeää, sillä tarkastelu osoittaa myös kompleksisuu-

dessa lymyävien hybridiuhkien kyvyn hyödyntää yllätystä. Edellä mainitut havainnot koros-

tavat kompleksisten hybridiuhkien torjunnassa strategisen johtamisen tärkeyttä. Tästä näkö-

kulmasta strategisen johtamisen keskeisimpiä tehtäviä on varmistaa uuden tiedon ja ymmär-

ryksen luominen, sekä yhteistoimintakyky ja joustavuus eri osajärjestelmien ja viranomaisten 

välillä. 

  

Sotataidollisessa keskustelussa on käyty keskustelua koko turvallisuuden hybriditermistön 

merkityksestä. Sen merkitys on jopa osin kielletty todeten, ettei se sisällä sinänsä mitään uut-

ta. Tämä on kuitenkin mielestäni väärä tulkinta ja osoittaa osin yllä mainitsemaani ”put-

kinäköisyyttä” sotilastaustan ja sotilaallisten ongelmien / ratkaisujen luomisen yhteydestä. 

Hybriditermistö on vakiintunut (ainakin toistaiseksi) pysyväksi termiksi ulko- ja turvallisuus-

poliittiseen keskusteluun. Hybridiuhkista kirjoitetaan strategioita ja analyysejä ja niiden tor-

juntaa pohtimaan on perustettu osaamiskeskus. Mielestäni hybridiuhkien käsitteistö on tuonut 

paljon uutta turvallisuusympäristöömme. Tästä syystä termistön merkityksen kieltäminen 

osoittaisi pikemminkin kykenemättömyyttä ja haluttomuutta sopeutua muutokseen ja laajen-

taa omaa ajattelua.  
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Vaikkakaan emme koskaan voi täysin hallita tai ennustaa kompleksisuutta tai kompleksisten 

hybridiuhkien ympäristöä, voimme kuitenkin pyrkiä ymmärtämään ja tunnistamaan sitä. Hyb-

ridiuhkien tarkastelu antaa kokonaisuuteen kontekstin ja näkökulmia. Sen avulla voimme 

pyrkiä tarkastelemaan ja arvioimaan tiedetystä kokonaisuudesta osia, joita emme vielä tiedä 

(known unknows). Tämä mahdollistaa paremman varautumisen yllättäviin tilanteisiin, kuin 

hybridiuhkien käsitteistön jättäminen sotataidollisen keskustelun ulkopuolelle. Hybriditermis-

töltä ei siis tule sulkea silmiä, sillä se ettei tiedetä, mitä ei tiedetä (unknown unknowns) olisi 

tässä yhteydessä vaarallisempaa288.    

 

Tarkastelen seuraavaksi Hanénin (2017) tiivistystä kompleksisuudessa johtamisesta tämän 

tutkimuksen näkökulmasta. Hänen mukaansa: ”Kompleksisuusteoreettisesta näkökulmasta 

yllättävissä ja kompleksisissa tilanteissa, joissa useiden toimijoiden kontekstit sekoittuvat (yh-

teistoiminnan vaatimus), järjestys ja hallinta ilmaantuvat alatasoilla tapahtuvasta itseorgani-

saatiosta erityisesti uusien yhteistyökombinaatioiden ilmaantumisen myötä. Johtajuuden en-

simmäinen tehtävä on nimetä tilanne, luoda sille merkitys ja tavoitteellinen suunta, jotka toi-

mintaan levitettynä antavat itseorganisoitumiselle oikeanlaisen kehityspohjan. Toinen johta-

juuden tärkeä tehtävä luoda tilanteeseen yhteinen koordinaatioalusta, jossa tarvittavat funkti-

ot voivat kohdata ja asettaa tietonsa, tulkintansa ja edustamansa funktion syväosaamisen yh-

teiseen käyttöön. Kolmas johtajuuden tehtävä on vetää eri funktioiden näkemykset yhteen ti-

lanteen näkökulmasta ja kehittää käsillä olevan tilanteen hallintaa tämän perusteella.289” 

 

Ensimmäiseksi yllä oleva tiivistys tuo eteemme pohdinnan, onko hybridiuhkien ilmenemistä 

pidettävä yllättävänä ja kompleksisena tilanteena? Tarkastelu osoitti, että hybridiuhat tulee 

nähdä valtion strategisena valintana sen suunnatessa vaikutuksia toiseen valtioon. Ne pitävät 

sisällään laajoja vaikutuskeinoja, joita voidaan määritellä ja jakaa sotilaallisiksi, diplomaatti-

siksi sekä näiden väliin jääväksi peitellyiksi ja salatuiksi keinoiksi. Tämän perusteella voidaan 

olettaa, että meihin kohdistuu jatkuvasti esimerkiksi eri valtioiden toteuttaman ulkopolitiikan 

kautta esimerkiksi diplomatian alle lukeutuvia hybridiuhkia. Ne voidaan kuitenkin nähdä 

normaalina ulkopolitiikan ilmentymänä, jolloin tällaiset toimet eivät sinänsä ole kovinkaan 

yllättäviä. 

                                                 
288 Katso esim. Donald Rumsfeldin vastaus toimittajan kysymykseen Irakin sodan tiedotustilaisuudessa, vuonna 

2002, ”Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me, because as we know, there 

are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say 

we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns -- the ones we don't know 

we don't know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter 

category that tend to be the difficult ones.” US Department of Defence, News Briefing - Secretary Rumsfeld & 

Gen. Myers, 12.2.2002. 
289 Hanén (2017) s. 190. 
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Tarkastelua on kuitenkin syytä viedä selvemmin tilanteeseen, jossa hybridiuhkien määrä syys-

tä tai toisesta kasvaa merkittävästi. Tällöin tilanne voi muodostua äkillisesti yllättäväksi ja 

kompleksiseksi. Hanénin ajatusten mukaisesti hybridiuhkien tilanteessa järjestys ja tilanteen 

hallinta ilmaantuu alatasoilla tapahtuvan itseorganisaation ja uusien yhteistyökombinaatioiden 

kautta. Tämä vaatii johtajuudelta ensimmäiseksi tilanteen nimeämistä, eli riittävää tilanneku-

vaa hybridiuhkien toteamiseksi. Tämän avulla kokonaisilmiölle on mahdollista luoda Hanénin 

mainitsema merkitys ja määrittää tavoitteellinen suunta tilanteen hoitamiseksi, jotta alatasot 

saavat perusteita toiminnalleen ja esimerkiksi yhteistoiminnan itseorganisoitumiselle.  

 

Käytännön turvallisuusviranomaisten työssä tämä tarkoittaa siis sitä, että turvallisuus-

poikkeama tunnistetaan, sitä aletaan torjua ja tilanteeseen liittyen jaetaan riittävästi tilanneku-

vaa ja informaatiota. Toiminnan aloittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä turvallisuusuhkan 

havainnut toimija. Jaetun informaation perusteella saadaan ylemmän johdon tasolle perusteet 

kokonaistilanteen nimeämiselle. Kompleksisen tilanteen (tai sen osan) nimeämisen, merkityk-

sen ja tavoitteen määrittelyn kautta toiminnalle luodaan rationaalisuus ja loogisuus. Tämän 

perusteella erilaiset tilanteeseen kytkeytyvät tahot kykenevät määrittelemään omaa toimin-

taansa, toimivaltuuksia sekä johtovastuita. Hybridiuhkien kietoutuessa koskettamaan saman-

aikaisesti useita osajärjestelmiä, kasvaa sekä yhteistoiminnan, että ylätason johtajuuden tarve. 

Mitä nopeammin ja laadukkaammin hybridiuhkien tilanne kyetään nimeämään, sitä paremmat 

mahdollisuudet yhteiskunnalla on niiden torjuntaan.  

 

Toisena Hanénin mainitsemana johtajuuden tehtävänä on luoda tilanteeseen yhteinen koordi-

naatioalusta, jossa toimijat voivat kohdata toisensa ja jakaa informaatiota ja tulkintoja tilan-

teesta. Tämän merkitys korostuu hybridiuhkien tilanteessa, jossa erilaisia vaikutuksia voidaan 

kohdistaa useisiin eri osajärjestelmiin ja niiden väleihin. Eri turvallisuustoimijoiden välisten 

koordinaatioalustojen luominen on haastavaa tilanteessa, joka koskettaa laajasti erilaisia toi-

mijoita. Ongelmaksi muodostuu helposti esimerkiksi tietoturvallisuuteen liittyen tiedon turva-

luokittelu, sekä kansallisesti erittäin vahvasti eriytyneet tietojärjestelmät. Esimerkiksi turvalli-

suusviranomaisten (kuten poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat) toiminnassa, sekä käsitel-

tävä tilannekuvatieto, että järjestelmät, joissa sitä käsitellään ovat usein vahvasti turvaluokitel-

tuja. Tämä estää tiedon jakamista ja käyttöä muiden toimijoiden kanssa. Hybridiuhkien tor-

junnassa keskeinen haaste onkin tiedon jakaminen ja yhteisten koordinaatioalustojen luomi-

nen, jotta informaatiosta ja tulkinnoista voidaan luoda vuorovaikutuksella uutta tietoa ja ym-

märrystä.  
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Tästä päästään myös kolmanteen Hanénin määrittämään tehtävään johtajuudelle, jonka tulkit-

sen kokonaisuuden johtamisen mahdollistaman tilanneymmärryksen luomiseksi. Johtajuuden 

tulee siis kyetä luomaan eri toimijoiden tulkitsemasta tiedosta riittävän kattava ja yhtenäinen 

tilanneymmärrys, jonka avulla hybridiuhkien torjuntaa pyritään hallitsemaan ja johtamaan. 

Edellisessä kohdassa käsitelty tiedon jakamisen ja yhteisten koordinaatioalustojen haasteet 

vaikeuttavat kokonaisvaltaisen tilanneymmärryksen luomista. Myös osajärjestelmän jakamal-

la tiedolla (ja sen laadulla) on suuri merkitys. Kompleksisten hybridiuhkien osakokonaisuuk-

sia torjutaan osajärjestelmien suorituskykyjen kautta, lähtökohtaisesti jopa automaationa. Tä-

mä ei kuitenkaan välttämättä riitä, koska esimerkiksi osajärjestelmien väleihin osuvat tai muu-

ten havaitsematta jääneet vaikutuskeinot voivat silti luoda ennustamattomia ja epälineaarisia 

vaikutuksia yhteiskunnan turvallisuuteen. Myös osajärjestelmien tulkintaeroista johtuvat in-

tegraatio-ongelmat voivat merkittävästi vaikuttaa kokonaiskuvaan ja tilanneymmärrykseen. 

Kompleksisiin hybridiuhkiin liittyvä kokonaisvaltainen turvallisuusnäkemys vaatii myös ko-

konaisvaltaista torjuntakykyä. Tämä on näkemykseni mukaa mahdollista luoda vain kokonai-

suuden johtamisella, jolloin strategisen johtamisen merkitys korostuu.  

 

Tarkasteltaessa kuvaa häiriötilanteiden hallinnan ja johtamisen yleisestä toimintamallista 

kompleksisten hybridiuhkien näkökulmasta, korostuu edeltävien havaintojeni mukaan etenkin 

valtion johdon (strateginen) taso merkitys. Valtion johdon toimenpitein tulisi siis kyetä luo-

maan alemmilla tasoilla toimiville ministeriöille, virastoille ja viranomaisille sekä muille toi-

mijoille ymmärrystä ja merkityksiä tilanteesta, yhteisiä koordinaatioalustoja sekä koottua ti-

lanneymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien tilanteesta. Tässä kokonaisuudessa on havain-

tojeni mukaan vielä kehitettävää. Myös havainnot Covid-19 pandemian alkuvaiheen toimista 

osoittavat samankaltaisia päätelmiä290. Ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjunnasta 

voidaan kehittää tämän tutkimuksen osoittamilla keinoilla kaikilla tasoilla. Tutkimuksen ha-

vainnot sopivat niin yksittäisen organisaation ja viraston, ministeriön, kuin valtioneuvoston 

toimintojen tasoille. Niitä voidaan soveltaa myös erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa. 

Keskeistä on muistaa, että kompleksisuuden ympäröimässä maailmassa, laadukkaan uuden 

tiedon, innovaation ja ymmärryksen syntyminen vaatii laaja-alaista vuorovaikutusta ja yhteis-

toimintaa.    

 

Tulkinta 1: Hybridikäsitteistön käyttö turvallisuuskontekstissa kuvaa nimenomaisesti 

ympäristön ja yhteiskunnan kasvavaa kompleksisuutta. Siten hybridiuhkia (ja 

niiden torjuntaa) voidaan tarkastella kompleksisena ilmiönä. 

Tulkinta 2: Kompleksisten hybridiuhkien kattava ymmärrys ei ole mahdollista perintei-

                                                 
290 Katso esim: Onnettomuustutkintakeskus (2021). 
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seen mekanistiseen maailmankuvaan perustuvilla, determinismiin ja rationa-

lismiin pohjautuvilla ajattelutavoilla. Kompleksisten hybridiuhkien ymmär-

täminen vaatii kompleksisuusajattelun mukaisia lähestymistapoja. Yksikään 

yksilö ei kuitenkaan kykene hallitsemaan tai ymmärtämään kompleksisten 

hybridiuhkien kokonaisuutta. Tämä korostaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

merkitystä ymmärryksen luomisessa. 

Tulkinta 3: Kompleksisen hybridiuhkien torjunnan johtaminen vaatii kompleksisuuden 

ymmärtämistä. Kompleksisuuden johtamisessa ei toimi niin sanotut klassiset 

johtamismallit, sillä ne eivät salli organisaation ja sen eri verkostojen luoda 

uutta tietoa, innovaatiota ja ymmärrystä ympäröivän kompleksisuuden vaa-

timalla tavalla. Yksikään yksilö ei kykene yksin hallitsemaan ja johtamaan 

kompleksisuutta. Tämä tekee myös kompleksisten hybridiuhkien torjunnan 

johtamisesta erityisesti yhteistyön ja vuorovaikutuksen johtamista. 

Tulkinta 4: Yhteiskunta on rakentunut kompleksisuutta tulkitsevien osajärjestelmien 

avulla. Myös hybridiuhkien kokonaisuus rakentuu osajärjestelmiin suunnat-

tavien vaikutuskeinojen kautta. 

Tulkinta 5: Yksittäisellä osajärjestelmällä on kyky tulkita kompleksista hybridiuhkien 

ympäristöään ja säätää omaa toimintaansa päätehtäviensä mukaisesti. 

Tulkinta 6: Osajärjestelmien tulkinnat ja niiden perusteella tehdyt kehittämistoimet altis-

tavat kokonaisuuden integraatio-ongelmille. Osajärjestelmien johtaminen, 

valvonta ja koordinointi on strategisen tason johtamisen tehtävä. 

Tulkinta 7: Erilaisissa organisaatiorajat ylittävissä verkostoissa toteutettavalla laaja-

alaisella yhteistyöllä, keskustelulla ja tiedon vaihdolla voidaan luoda uutta 

tietoa, innovaatiota ja ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjuntaan. 

Tämä on sopeutumiskyvyn rakentamisen kannalta keskeistä. 

Tulkinta 8: Kompleksisten hybridiuhkien torjunta on erityisesti strategisen johdon tehtä-

vä. Niitä ei tule antaa sellaisenaan alempien tasojen käsiteltäväksi. 

Tulkinta 9: Kompleksisten hybridiuhkien torjunta vaatii kenttätason toiminnan johtami-

selta kykyä vastata nopeasti yllätyksellisiin tilanteisiin sopeuttamalla omaa 

toimintaa. Tätä vaatimusta tukee muun muassa nopean ja matalan päätöksen-

tekokyvyn, laajan yhteistoimintakyvyn, kattavan informaation jakamisen ja 

itseorganisaation mahdollistaminen. Tehtävätaktiikkaa voidaan pitää ympä-

ristön kompleksisuuden huomioivana käytännön johtamiskonseptina, jota 

voidaan soveltaa myös hybridiuhkien torjunnan kenttätason toiminnassa. 

Tulkinta 10: Kompleksisuusjohtamisen teoriaa (CLT) voidaan käyttää mallina sopeutu-

miskyvyn ja ymmärryksen rakentamisessa kompleksisten hybridiuhkien tor-

juntaan ja johtamiseen. 
Taulukko 6: Tulkinnat kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta. 
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5. DISKUSSIO 

 

5.1 Tulosten merkittävyys ja käytettävyys 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella mitä tarpeita ja ilmiöitä hybridiuhkien ympäristöstä 

kohoaa turvallisuustoimijoiden ympäristöön johtamisen näkökulmasta. Tätä tarkoitusta varten 

tutkimuksessa selvitettiin ensin mitä hybridiuhkien termistöllä tarkoitetaan turvallisuuden 

kontekstissa. Tarkastelu toteutettiin hybridisodankäynnin käsitteen avulla. Tutkimuksen ai-

neisto johdatteli tarkastelua sotataitoon, ulkopolitiikkaan, diplomatiaan, salattuihin vaikutus-

keinoihin, sekä ontologisen turvallisuuden näkemyksiin. Aineiston monipuolisuus oli jälkikä-

teen ajateltuna jopa yllättävää. Toisaalta se osoittaa hyvin hybridiuhkien käsitteistön laaja-

alaisuuden.  

 

Hybridiuhkien tarkastelussa käytettävä aineisto valikoitui taustaltaan länsimaiseksi. Länsi-

mainen näkökulma näkyy aineistossa ja hybridisodankäynnin käsittelyssä. Tämä ilmenee esi-

merkiksi pohdinnoissa, joissa Venäjää määritellään hybridisodankäyntiä käyvänä valtiona. 

Oletettavasti hybridisodankäyntiä käsittelevä aineisto olisi esimerkiksi venäläisissä ja kiina-

laisissa lähteissä erilaista. Suomen sitoutuessa vahvasti länsimaiseen yhteisöön, myös kansal-

lista turvallisuusympäristöämme määrittää vahvasti länsimaiset näkemykset. Tästä syystä län-

simainen näkemys hybridiuhkiin on tähän tutkimukseen sopiva. Se auttaa meitä myös ymmär-

tämään länsimaiden asennoitumista ja toimintaa hybridiuhkien turvallisuusympäristössä. Sa-

malla on kuitenkin syytä muistaa, että aineisto kuvaa nimenomaisesti länsimaisen turvalli-

suusajattelun pohdintoja hybridisodankäynnistä ja hybridiuhkista. Tutkimus tuo esiin tähän 

näkemykseen osittain sisältyvän premissin Venäjästä hybridisodankäyntiä toteuttavana val-

tiona, mutta osoittaa myös tämän näkökulman puutteet. Tutkimus sivuaa osin Venäjän sotatai-

toa ja perinteitä ulkopolitiikan ja peiteltyjen keinojen toimista, mutta ei varsinaisesti keskity 

niihin. Tässä mielessä tutkimus pikemminkin osoittaa, että mahdollisen hybridiuhkia käyttä-

vän valtion analyysi ja uhka-arviointi tulee toteuttaa suoraan kyseistä valtiota ja sen perinteitä 

(esimerkiksi sotataidon ja ulkopolitiikan osalta) tarkastellen. 

 

Kompleksisuuden osalta tutkimuksen näkökulmat valikoituivat suoremmin. Tähän ohjasi 

osaltaan aikaisempi tutkimus sekä tämän tutkimuksen laajuus. Kompleksisuuden osalta on 

keskeistä muistaa, ettei siitä ole vielä täysin vakiintuneita määritelmiä tai traditiota. Siten tut-

kimuksessa esitetyt näkemykset ovat tämän tutkimuksen tulkintoja kompleksisuudesta ja 

kompleksisuudessa johtamisesta. Erilaiset tulkinnat ja rajaukset kompleksisuudesta olisivat 

voineet luoda ilmiöstä erilaisen kuvan.  
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Kompleksisuuden tarkastelu tuki turvallisuusympäristön kompleksisuuden tarkastelua. Sel-

keänä havaintona oli, että turvallisuusympäristön kuvauksissa kompleksisuutta käytetään 

usein kuvaamaan niin sanottuja negatiivisena pidettyjä kompleksisuuden piirteitä. Tätä epäta-

sapainoa pyrittiin tasaamaan toisaalta osoittamalla, ettei kompleksisuudessa ole suoraan arvo-

latautuneita ilmiöitä ja toisaalta tuomalla esiin ilmiöitä sekä keinoja, joiden avulla kompleksi-

suutta voidaan pyrkiä hyödyntämään johtamisessa. Kuvatussa arvolatautuneessa ajattelussa 

jälkimmäisiä voi siten pitää positiivisena suhtautumisena kompleksisuuteen. Kompleksisuu-

den arvolatautuneisuus näkyy vahvasti kansallisessa turvallisuuskeskustelussa. Tämä ilmenee 

kompleksisuuden negatiivisena pidettyjen piirteiden painottumisena. Myös tämä havainto 

kaipaa mielestäni tasapainottamista ja kompleksisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen 

suuntautuvien, positiivisena kuvattujen lähestymistapojen, tuomista enemmän esiin.        

 

Hybridiuhkien turvallisuusympäristö osoitti selkeitä kytköksiä kompleksisuuden kanssa. Ilmi-

ön tarkastelu kompleksisuusajattelun avulla vaikutti siten sopivalta lähestymistavalta. Huomio 

kiinnittyi kuitenkin myös näkökulmaan ja kontekstiin, jotka osoittautuivat ohjaavan näkökul-

maa strategisen tason johtamiseen. Tutkimuksen tulosten soveltaminen kompleksisten hybri-

diuhkien torjunnan johtamisessa tukee etenkin strategisen tason ymmärryksen luomista. Hyb-

ridiuhkien torjunta koskettaa erittäin laajasti koko yhteiskuntaa. Tutkimuksen tulosten ja ha-

vaintojen sovellettavuus on käytettävissä laajasti kaikkien turvallisuuteen kytkeytyvien toimi-

joiden tarkasteluun. Tämä lisää tulosten merkittävyyttä. Tutkimuksen havaintojen validiteettia 

leimaa kuitenkin tutkimuksen suuntautuminen pelkästään teoreettiseksi tarkasteluksi. Tämä 

jättää tutkimuksen tulosten empiirisen tarkastelun ja merkittävyyden varmistamisen jatkotut-

kimuksen varaan. 

 

Tämän tutkimusprosessin loppuvaiheessa julkaistiin Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta-

selostus kansallisista Covid-19 pandemian alkuvaiheen toimista. Selostus osoitti useita ilmiöi-

tä, jotka vastasivat myös tämän tutkimuksen havaintoja kompleksisten hybridiuhkien torjun-

nasta. Laajan, ennustamattoman ja kompleksisen turvallisuusuhkan johtaminen ei ollut niin 

selkeää ja yksinkertaista, kuin yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa valtion kriisijohtamisen 

malli (kuva 20) on esitetty. Etenkin strategisen johtajuuden merkitys korostui. Vastaava ha-

vainto tulee esiin myös kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisessa.   

 

5.2. Tarpeet jatkotutkimukselle 
 

Tutkimus osoitti useita mielenkiintoisia jatkotutkimuksen suuntaamismahdollisuuksia. Jo tä-

män tutkimuksen alustavaan tutkimussuunnitelmaan kuului ajatus selvittää, millaisena ilmiö-
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nä eri turvallisuusviranomaiset kokevat hybridiuhkien ympäristön. Empiirinen selvitys tästä 

kokonaisuudesta eri viranomaisiin sekä eri organisaatiotasoille suunnattuna voisi antaa koko-

naisuuden johtamiselle uutta ymmärrystä ilmiöstä sekä näkökulmia toiminnan kehittämiseen. 

Valitettavasti tämän tutkimuksen laajuus, käytössä olevat resurssit ja tutkimuksen suuntautu-

minen ei mahdollistanut hybridiuhkien ilmiön empiirisen tarkastelun toteuttamista. 

 

Myös kompleksisuusajattelu tarjoaa laajasti mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Ensimmäi-

senä on syytä muistaa kompleksisuusjohtamiseen liittyvän empiirisen tarkastelun puute ylei-

sellä tasolla. Kompleksisuusjohtamisen teoreettista perustaa tulisi vahvistaa toteuttamalla em-

piiristä tutkimusta laajasti eri näkökulmista. Myös tämän tutkimuksen tulkintoja kompleksi-

suudessa johtamisesta, sekä kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta olisi hedel-

mällistä selvittää empiirisellä tutkimuksella. Esimerkiksi eri turvallisuusviranomaisiin ja val-

tion johdon tasoilla toimiviin yhteistyöelimiin (kuten valtioneuvoston tilannekeskus, ministe-

riöiden kansliapäälliköt ja valmiuspäälliköt sekä turvallisuuskomitean jäsenistö) suunnattaval-

la empiirisellä tutkimuksella voitaisiin luoda kattavampaa ymmärrystä kompleksisten hybri-

diuhkien torjunnan johtamisesta. 

 

Tämän tutkimuksen loppusuoralla julkaistu Onnettomuustutkintakeskuksen selostus Covid-19 

pandemian johtamisesta avasi myös useita mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Tutkintaselos-

tuksen havaintoja johtamisen ja yhteistoiminnan ongelmista olisi ollut mielekästä peilata esi-

merkiksi tämän tutkimuksen näkökulmiin huomattavasti enemmänkin. Valitettavasti aikara-

joitteet eivät tätä tässä tutkimuksessa laajemmin mahdollistaneet.   

 

5.3 Tutkimusprosessin yhteenveto 
 

Tutkimusprosessin päättyessä on syytä arvioida kuljettua matkaa ja prosessin etenemistä. Tä-

män tutkimuksen keskeisenä motivaationa on toiminut kirjoittajan omat subjektiiviset koke-

mukset. Hybridikäsitteistön valintaan tarkastelukohteeksi vaikutti keskeisesti työelämässä 

vuosien varrella koetut ongelmat ja haasteet käsitteiden määrittelemättömyydestä. Epämääräi-

nen ja epävarmuutta aiheuttava ilmiö kaipasi selventämistä. Esiymmärrys ohjasti tutkimuksen 

suuntautumista erilaisiin yksityiskohtiin ja niiden kautta kokonaisuuden tarkasteluun. Loppu-

tuloksena kokonaisuudesta syntyi syvempää ymmärrystä, vaikkakin myös osin ilmiön määrit-

telemättömyys kirkastui. Jälkikäteen tarkasteltuna tutkimuksen kulku hermeneuttisella kehällä 

on selkeästi nähtävissä. Tutkimusprosessin aikana kulkusuunnat eivät aina tuntuneet yhtä sel-

viltä. Hybridikäsitteistö olisi mahdollistanut useiden erilaisten näkökulmien valinnan. Yksit-

täistä näkökulmaa seuraten olisi voitu keskittyä tarkentamaan vain tiettyä osuutta kokonai-
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suudessa. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin pikemminkin seuraamaan aineiston moni-

puolisuutta ja holistisuutta. Tämä valinta loi laajemman kuvan hybridikäsitteistöstä sekä sen 

taustalla vaikuttavista ilmiöistä. Mielestäni valinta tukee luomaan kokonaisvaltaisempaa ym-

märrystä siitä, kuinka hybridiuhkien ilmiöön sekä sen määrittelemättömyyksiin kannattaa 

johtajana suhtautua.  

 

Kompleksisuusajattelun valintaan tutkimuksen teoreettiseksi lähtökohdaksi vaikutti sekä kir-

joittajan aikaisempi tutkimuksellinen orientaatio, mutta erityisesti myös yhä voimakkaammin 

turvallisuuskeskustelusta esiin nouseva kompleksisuustermin käyttö. Tästä kuvaavana esi-

merkkinä on omat havaintoni siitä, kuinka vuosina 2009-2011 pro gradu tutkimusta tehdessä-

ni kompleksisuusteoreettinen lähestymistapani sai yleisellä tasolla Maanpuolustuskorkeakou-

lussa keskustelukumppanini lähinnä huvittuneen epävarmoiksi siitä, mistä asiassa on oikein 

kysymys. Vuonna 2019 alkaneella yleisesikuntaupseerikurssilla kompleksisuus oli alusta al-

kaen käsitteenä läsnä myös kurssin opetuksessa. Kompleksisuuteen suhtautumisessa oli siis 

tapahtunut merkittävä muutos myös sotataidon opetusympäristössä. Jälkikäteen tarkasteltuna 

kompleksisuusteoreettinen valinta sopi tutkimukseni tarpeisiin hyvin ja lisäsi myös kirjoitta-

jan ymmärrystä kompleksisuudesta ja siinä johtamisesta.  

 

Synteesi yhdistää ajatukseni kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta. Tutkimuk-

sen keskeisenä motivaationa vaikuttanut ja kenttätason viranomaistoimintaan epäselvyyttä ja 

epävarmuutta luonut ilmiö sai tuekseen tulkintoja, jotka helpottavat ilmiön käsittelyä mieles-

täni kaikilla johtamistasoilla. Keskeiset kehittämisen havainnot liittyvät selkeästi strategisen 

tason johtamiseen, mutta ymmärryksen ja uuden tiedon luomiseen tarvitaan kaikkia. Havain-

not strategisesta johtamisesta ovat mielestäni merkittäviä, mutta myös vaikeimpia, sillä oma 

esiymmärrys ja kokemukset strategisen johtamisen tarpeista ovat kaikkein rajoittuneimmat. 

Toisaalta myös strategisen tason laaja-alaisuus eri toimijoiden välillä, sekä esimerkiksi poliit-

tisen tason johtamisen eroavaisuudet sotilaallisen hierarkian ja järjestelmän selkeyteen tottu-

neelle ajattelulle ovat olettavasti huomattavia. Tämän vuoksi ajatukseni tutkimuksen sovellet-

tavuudesta erilaisissa valtiollisen johtamisen rakenteissa tarkentuvat varmasti vielä pitkään 

tämän tutkimuksen valmistumisen jälkeenkin. Tutkimuksen havainnot on sovellettavissa 

kaikkiin turvallisuutta tuottaviin toimijoihin. Turvallisuutta tuotetaan kaikkialla yhteiskunnas-

samme. Se tehdään yhdessä. Siten jokainen lukija voi myös itse tehdä tulkintoja sovelletta-

vuuksista ja siten lisätä ymmärrystä kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtamisesta.    
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LIITTEET 
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