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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen puolustuksen uskottavuutta hybridisodankäynnin ilmestyttyä 

turvallisuuspoliittiseen kielenkäyttöön. Tutkimuksen tiedonintressi liittyy tarpeeseen selvittää, 

millä tavalla sodankäynti on hybridisodankäynnin termin muodostumisen ja käyttöönoton myötä 

muuttunut. Tutkimusongelmana on selvittää, miten hybridisodankäynnistä käytävä keskustelu 

vaikuttaa Suomen puolustuksen uskottavuuteen. 

Menetelmältään tutkimustyö on laadullinen, teoriasidonnainen Grounded theory -analyysi. 

Tieteenfilosofisesti se sijoittuu konstruktivistiseen turvallisuustutkimukseen ja teoreettinen 

lähestymistapa on strategisen kulttuurin konstruktivistinen koulukunta. Teoreettinen viitekehys 

perustuu käytäntöteorian ja kriittisen diskurssitutkimuksen yhdistelmään, jossa 

turvallisuusympäristön toimijat muokkaavat maailmaa käytäntöjen ja diskurssien dynaamisen 

vuorovaikutuksen kautta. Tutkimuksen suomalaisena primääriaineistona käytetään valtioneuvoston 

ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja vuodesta 1990 vuoteen 2017. Ulkomaisena 

aineistona käytetään hybridisodankäynnin tutkimuksen tieteellisiä artikkeleita ja 2010-luvulla 

julkaistua kirjallisuutta. Muuna aineistona käytetään mediaa, jonka rooli diskurssien 

muodostumisessa on merkittävä. Primääriaineistoa täydennetään asiantuntijahaastatteluilla, joiden 

rooli on vahvistaa muodostuva Grounded theoryn ydinkoodi. Aineistoa analysoidaan Grounded 

theoryn mukaisen koodauksen kautta, ensin avoimella koodauksella, sitten aksiaalikoodauksella ja 

lopuksi selektiivikoodauksella. 

Tutkimuksessa havaitaan, että hybridisodankäynti on länsimaisesti konstruoitu käsite, jonka avulla 

selitetään oman yhteiskunnan haavoittuvuuksia. Nimestään huolimatta hybridisodankäynti ei 

varsinaisesti ole sodankäyntiä, vaan strategiaa. Hybridisodankäynti muodostuu ennakoimattoman 

laajasta keinovalikoimasta, joka sisältää ainakin sotilaallista voimankäyttöä tai sillä uhkaamista, 

informaatiovaikuttamista, kybervaikuttamista sekä poliittista ja taloudellista vaikuttamista. Venäjän 

länsimaissa hybridisodankäyntinä nähtävä toiminta on muodostunut toimijoiden 

vuorovaikutuksesta turvallisuusympäristössä. Venäjä on vuosikymmenien ajan havainnoinut 

Yhdysvaltojen toimintaa ja käytäntöjä ja muokannut niiden perusteella omia käytäntöjä 

vastakeinoiksi. Turvallisuuspoliittisena diskurssina hybridisodankäynti rakentuu Suomen 

strategisessa kulttuurissa vanhoista teemoista. Tärkein tutkimustulos on havainto, jonka mukaan 

suomalaisen kansallisen identiteetin historiallisten kokemusten kautta muodostunut tapa 

puolustautua luo luontaiset edellytykset vastata hybridisodankäyntiin. 

Tutkimuksessa päädytään johtopäätökseen, jonka mukaan Suomen puolustuksen uskottavuus ei ole 

ollut suurten muutospaineiden edessä hybridiuhkien ilmestyttyä turvallisuus- ja puolustuspoliitti-

seen keskusteluun. Tämän havaitaan johtuvan Suomen strategisesta kulttuurista. 

 

AVAINSANAT 

Hybridisodankäynti, strategia, turvallisuuspolitiikka, strateginen kulttuuri, turvallisuuspolitiikka, 

selonteko, kriittinen diskurssitutkimus, Grounded theory 
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HYBRIDIUHAT JA SUOMEN PUOLUSTUKSEN USKOTTAVUUS  

 

 

“The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he did not exist.” 

 

- Verbal Kint elokuvassa “The usual suspects”1 

 

1. JOHDANTO 

 

1.1  Johdatus tutkimusalueeseen 

 

Venäjän toimet Krimin valtauksessa ovat monien tulkintojen mukaan muuttaneet turvallisuusympä-

ristöä vuodesta 2014 alkaen tähän päivään. Tutkimuksissa on osoitettu viitteitä siitä, että niin Kri-

min valtaukseen kuin myös Georgian sotaan vuonna 2008 liittyi pitkä ajanjakso verhoiltua vaikut-

tamista yhteiskunnan eri osiin sodan valmisteluvaiheessa.2 Vaikuttamiseen on ensin käytetty poliit-

tista ja taloudellista disinformaation luomista. Sen jälkeen on toimittu sotilaallisesti ajankohtana, 

jolloin ulkopuolisen intervention todennäköisyys on ollut matala tai olematon. Asevoiman käyttö on 

siis ollut menestyksen hyväksikäyttöä laajassa vaikuttamisen verkostossa, jossa ei-sotilaallisia kei-

noja on käytetty valtiojohtoisesti poliittisen päämäärän saavuttamiseksi. Kokonaiskonseptia, jossa 

valtio käyttää keskitetysti ja synkronoidusti sekä sotilaallisia että ei-sotilaallisia keinoja poliittisten, 

strategisten ja sotilaallisten päämääriensä saavuttamiseksi on kutsuttu hybridisodankäynniksi. Hyb-

ridietuliitteellä on viitattu kahdesta tai useammasta luonteeltaan erilaisesta komponentista yhdistet-

tyyn kokonaisuuteen. 

                                                 
1 McQuarrie, Christopher: The Usual Suspects, Gramercy Pictures, Yhdysvallat 1995. 

[http://www.dailyscript.com/scripts/usualsuspects.html]. Ks. myös Baudelaire, Charles: Le Joueur Généreux, Le Figa-

ro, 7.2.1864, s. 5.  
2 Blank, Stephen & Peter Huessy: The Truth about Ukraine. [https://www.gatestoneinstitute.org/4647/ukraine-russia-

war], siteerattu 4.10.2017 ja Illarionov, Andrei: The Russian Leadership’s Preparation for War, 1999–2008, The Guns 

of August 2008: Russia’s War in Georgia. Cornell, Svante E. & S. Frederick Starr (toim.), Armonk, New York, Yhdys-

vallat 2009, s. 51. 

http://www.dailyscript.com/scripts/usualsuspects.html
https://www.gatestoneinstitute.org/4647/ukraine-russia-war
https://www.gatestoneinstitute.org/4647/ukraine-russia-war
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Terminä hybridisodankäynti käsittää kansantajuisesti oikeastaan kartoittamattoman laajan, valtiolli-

sesti valjastetun keinovalikoiman käyttöä strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Termi on epä-

selvä ja se vaatii määrittelyä, joka kuitenkin todennäköisesti tulee aina jäämään tarkan rajauksen 

osalta sumeaksi. Tämän tutkimuksen tiedonintressi syntyy tarpeesta selvittää, millä tavalla sodan-

käynti on hybriditermin muodostumisen ja käyttöönoton myötä muuttunut sekä miten hybridiso-

dankäynnistä käytävä keskustelu vaikuttaa Suomen puolustuksen uskottavuuteen. Läntinen turvalli-

suuskäsitys muuttui vuonna 2014 kattamaan selkeämmin Venäjän valmiuden sotilaalliseen voiman-

käyttöön. Suomalaisesta näkökulmasta on todettava, että meillä tällainen ajattelu ei koskaan oikeas-

taan ole poistunut uhkamalleista. 

 

Mitä enemmän hybridisodankäynnistä keskusteltiin Krimin valtauksen jälkeen mediassa ja tutki-

muksen kautta, sitä selvempää oli, että termillä haluttiin selittää venäläistä tapaa valmistella ja käy-

dä sotaa. Termi ja konteksti on länsimaissa muodostunut tavaksi ymmärtää Venäjän uutta tapaa 

toimia kansainvälisissä suhteissaan. Hybridisodankäynti on koettu sotaa alempiasteiseksi konflik-

tiksi, mutta yhtä kaikki sitä kutsuttiin sodankäynniksi. Tunnuksettomien sotilasjoukkojen nopea 

ilmestyminen Krimille aiheutti Euroopassa ja Natossa asevoimien valmiuden kehittämistä.3 Suo-

messa Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta vuodelta 2010 nostaa 

esille laajan, poikkihallinnollisen varautumismallin, jolla vastataan yhteiskunnallisiin häiriötilantei-

siin.4 Kokonaisturvallisuuden mallia on kehitetty edelleen seuraavassa turvallisuusstrategiassa, joka 

julkaistiin vuonna 2017. Yksi yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista on Suomen sotilaallinen puo-

lustaminen. Uskottavalla puolustuksella halutaan muodostaa pidäke, joka takaa valtion alueellisen 

koskemattomuuden. Uskottavuus on arvioitava suhteessa uhkaan, joka taas on abstrakti käsite. 

Vaikka ulkopuolinen toimija ei hyökkäisikään valtion alueelle, poliittisten intressien mukainen vai-

kuttaminen on kuitenkin jatkuvaa. Jarno Limnéllin mukaan valtionhallinnon määrittelemät uhkaku-

vat eivät määräydy turvallisuusympäristöstä suoraan deterministisessä mielessä, vaan niihin liittyy 

                                                 
3 Pohjois-Atlantin liitto: Warsaw Summit Communiqué, 9.7.2016. 

[http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm] sekä Niinistö, Sauli: Tasavallan presidentin puhe 219. 

Maanpuolustuskurssin avajaisissa 7.11.2016. 

[http://tpk.fi/Public/default.aspx?contentid=353930&nodeid=44807&culture=fi-FI], siteerattu 4.10.2017. Presidentti 

toteaa, että ”Tällä hetkellä normaalien aikojen valtuuksien ja poikkeustilan toteamisen väliin jää hybridivaikuttamisen 

mentävä aukko. Tämä on tutkittava ja tarvittaessa tukittava.” 
4 Valtioneuvoston kanslia: Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, s. 2-3. Saa-

tavissa osoitteessa https://www.defmin.fi/files/1696/Yhteiskunnan_turvallisuusstrategia_2010.pdf. Siteerattu 4.10.2017. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
http://tpk.fi/Public/default.aspx?contentid=353930&nodeid=44807&culture=fi-FI
https://www.defmin.fi/files/1696/Yhteiskunnan_turvallisuusstrategia_2010.pdf
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poliittisten tahtojen yhteensovittamista.5 Sodankäynnin ja sodan kuvan muuttumisen takia puolus-

tuksemme uskottavuutta arvioitava turvallisuusympäristön käytäntöjen muuttumisen perusteella. 

Professori Joonas Sipilä esittää yksinkertaisen mallin uhista ja suojautumisen logiikasta. Hän mää-

rittelee puolustuskyvyn rakentumisen logiikalle kolme peruskysymystä: ”Mitä puolustetaan?”, 

”Miltä puolustetaan?” ja ”Miten puolustetaan?”.6 Tutkimusintressissäni on muuttuneen turvalli-

suusympäristön ja sodankäynnin muutoksen tulkinnan kautta esittää vastaukset kahteen jälkimmäi-

seen kysymykseen. Perustelen aihevalintani mielenkiinnolla selvittää, mikä hybridisodankäynniksi 

kutsutussa ilmiössä oikeastaan on uutta ja aiheuttaako jokin siinä muutostarpeita Suomessa - vai 

onko Suomen puolustus uskottavaa hybridisodankäynniksi kuvaillusta toiminnasta huolimatta? 

Hybridisodankäyntiä on kutsuttu uudeksi sodankäynnin sukupolveksi. Kybervaikuttaminen, tieto-

verkkohäirintä, rikollisuuden hyväksikäyttö poliittisten päämäärien saavuttamiseksi vaikuttavat 

kiistatta kustannustehokkailta tavoilta painostaa vastustaja haluttuun tilaan. Tällaisia toimia ei kui-

tenkaan voi tulkita yksiselitteisesti sodaksi. Asevoimien käyttö uhkaamiseen on paljon riskialttiim-

paa kuin edellä kuvatut menetelmät. On kuitenkin perusteltua väittää, että tällaisen vaikuttamisen 

taustalla ovat kovin perinteiset päämäärät. Carl von Clausewitzin usein siteerattu ja toteamus siitä, 

että sota on politiikan jatkamista tai ainakin täydentämistä muilla keinoilla, pitää edelleen paikkan-

sa. Nyt politiikan käytettävissä olevat vaikuttamiskeinot ovat laajentuneet ja nopeutuneet huomatta-

vasti Clausewitzin tai jopa kylmän sodan aikaan verrattuna. Se, mitä kutsutaan ”hybridisodankäyn-

niksi” ei siis välttämättä ole sodankäyntiä vaan vaikuttamista tai ”poliittista sodankäyntiä”.7 Vaikut-

tamisen päämäärät ja tarpeet eivät ole muuttuneet - menetelmät ja välineet ovat.  

 

1.2 Hypoteesit ja lähtöoletukset 

 

Aineiston keruussa ja sen alustavassa analysoinnissa koettelen konstruktivistiselle tutkimusotteelle 

ominaisesti muutamia hypoteeseja. Tarkoitus ei suoranaisesti ole vahvistaa tai kumota näitä hypo-

teeseja, vaan nojautua niihin tutkittavan ilmiön ymmärryksen muodostamiseksi.8  

 

                                                 
5 Limnéll, Jarno: Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos, Julkai-

susarja 1: Strategian tutkimuksia No 29, Helsinki 2009, s. 3. 
6 Sipilä, Joonas: Asevoiman järjestämisen tavat ja Suomi, Asevelvollisuuden tulevaisuus, Mäkinen, Juha (toim.), Maan-

puolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2/2013, Helsinki 2013, s. 17. 
7 Kennan, George F.: Sähke Moskovasta Washingtoniin 22.2.1946. 

[http://nsarchive2.gwu.edu//coldwar/documents/episode-1/kennan.htm]. 
8 Jääskeläinen, Lasse: Aineistolähtöinen analyysi pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian rakentamista empiirisestä ai-

neistosta lähtien, ”alhaalta ylös”. Näyttöesitys tammikuu 2018, s. 12. [https://docplayer.fi/65745246-

Aineistolahtoinen-analyysi-pelkistetyimmillaan-tarkoittaa-teorian-rakentamista-empiirisesta-aineistosta-lahtien-

alhaalta-ylos.html]. 

http://nsarchive2.gwu.edu/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm
https://docplayer.fi/65745246-Aineistolahtoinen-analyysi-pelkistetyimmillaan-tarkoittaa-teorian-rakentamista-empiirisesta-aineistosta-lahtien-alhaalta-ylos.html
https://docplayer.fi/65745246-Aineistolahtoinen-analyysi-pelkistetyimmillaan-tarkoittaa-teorian-rakentamista-empiirisesta-aineistosta-lahtien-alhaalta-ylos.html
https://docplayer.fi/65745246-Aineistolahtoinen-analyysi-pelkistetyimmillaan-tarkoittaa-teorian-rakentamista-empiirisesta-aineistosta-lahtien-alhaalta-ylos.html
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Turvallisuuskomitean mukaan kokonaisturvallisuus muodostaa hybridipuolustuksen. Varautuminen 

yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin häiriötilanteisiin perustuu toimintamalleihin, 

joita on harjoiteltu vuosikymmenien ajan aina valtion johdon tasolle asti. Suomessa osataan toipua 

luonnonilmiöiden ja ihmisen aiheuttamista häiriötiloista viranomaisyhteistyön kautta.9 Voisi jopa 

väittää, että meillä vallitsee historiallisten kokemusten kautta muodostunut varautumisen kulttuuri. 

Suomi asemoituu läntiseen turvallisuusympäristöön EU-jäsenyytensä kautta. Asiaa painotetaan use-

assa Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.10 Suomalaisen kansallisen identi-

teetin suhde läntiseen kansainväliseen yhteisöön on kuitenkin muodostunut historiallisesti jo satojen 

vuosien aikana. Se juontaa juurensa Wienin kongressin ja Westfalenin rauhan aikajaksoista.11 

 

Näiden toteamusten perusteella päähypoteesini on seuraava: 

 Suomalaisen kansallisen identiteetin historiallisten kokemusten kautta muodostunut tapa 

puolustaa arvoja luo edellytykset vastata Venäjän luomiin, läntisessä turvallisuusyhteisössä 

hybridiuhkiksi määriteltyihin toimiin 

Tukevat hypoteesit ovat seuraavia: 

 Suomi on osa läntistä turvallisuusyhteisöä ja suomalainen näkemys hybridisodankäynnistä 

mukailee läntistä näkemystä. Suomen tapa järjestää asevoimansa turvallisuusympäristöön 

nähden rakentuu kuitenkin historiallisesti poikkeuksellisella tavalla verrattuna ”muuhun län-

teen. 

 Hybridisodankäynnin/-vaikuttamisen länsimaisesti kollektiivinen käsite vakiintui suomalai-

sessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa Krimin annektoinnin jälkeen vuonna 2014 

 Hybridisodankäynniksi/-vaikuttamiseksi lännessä mielletty venäläinen sodankäynnin tapa 

sisältää ainakin poliittista ja taloudellista vaikuttamista sekä informaatiovaikuttamista (sekä 

fyysisesti että kyberulottuvuudessa), joka kohdistuu myös puolustus-/asevoimiin 

 Hybridisodankäynnin/-vaikuttamisen käsitteen sisällölliset teemat ovat olleet käytössä suo-

malaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja sotilaskoulutuksessa jo 1990-luvulla 

                                                 
9 Hyytiäinen, Mika: Hybridivaikuttaminen, Turvallinen Suomi 2018 - Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Turval-

lisuuskomitea, Lönnberg Print & Promo, Helsinki 2017, s. 23, 25 ja 30. 
10 Valtioneuvosto: Turvallisuus muuttuvassa maailmassa - Suomen turvallisuuspolitiikan suuntalinjat. Valtioneuvoston 

selonteko eduskunnalle 6.6.1995. Painatuskeskus, Helsinki 1995, s. 6 ja 36 sekä Valtioneuvoston kanslia: Suomen tur-

vallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004 - valtioneuvoston selonteko VNS 6/2004 (VNS 2004), Valtioneuvoston kanslian 

julkaisusarja 16/2004, Edita, Helsinki 2004, s. 6 sekä Valtioneuvoston kanslia: Suomen turvallisuus- ja puolustuspoli-

tiikka 2009 - Valtioneuvoston selonteko (VNS 2009). Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2009, Yliopistopaino, 

Helsinki 2009, s. 69.  
11 Heikka, Henrikki: Maintaining a Balance of Power that favors Human Freedom:The Finnish Strategic Experience. 

UPI Working Papers 39 (2003), Ulkopoliittinen Instituutti, Helsinki, 2003, s.3-5 sekä Heikka, Henrikki: Republican 

Realism - Finnish Strategic Culture in historical perspective, Cooperation and Conflict 40:1. Sage Publications, Lontoo 

2005, s. 98-99. 
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 Venäjä käyttää ulkopolitiikassaan laajaa keinovalikoimaa, koska se on kustannustehokas ta-

pa eikä asevoimien käytölle omien rajojen ulkopuolella saa kovin helposti kansainvälisen 

yhteisön hyväksyntää. 12 Laaja keinovalikoima on Venäjälle historiallisesti vakioitunut tapa 

toimia. 

 Hybridivaikuttamisella tavoitellaan perinteisiä poliittisia ja strategisia päämääriä epäsuorasti 

vaikuttamalla yksilön mielipiteeseen ja turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta yhteiskunta-

rauhaan. 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusasetelma 

 

Tutkimustyön tarkoitus on arvioida Suomen puolustuksen uskottavuutta hybridisodankäynnistä 

heränneen keskustelun vuoksi. Venäjän tapa käydä sotaa tulkitaan Krimin valtauksen ja Itä-

Ukrainan sodan jälkeen erilaiseksi kuin ennen. Venäläisiin käytäntöihin on myös kehitetty uusia 

tapoja vastata. Tutkimustyössä muodostetaan ymmärrys siitä, millainen konsepti laajan keinovali-

koiman vaikuttamisen ymmärtämiseksi länsimaissa konstruoitu hybridivaikuttaminen tai hybridi-

sodankäynti on. Oletuksen mukaan hybridikeinojen tarkoitus on pitää vaikuttaminen sodan kynnyk-

sen alapuolella. Näin ulkopuolinen sekaantuminen hybridivaikuttajan toimintaan on epätodennä-

köistä. Koska hybridivaikuttamista todennäköisesti kohdistuu eri kohteisiin normaalioloissa, se 

muodostaa uhkia yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille. Siksi olen tunnistanut tarpeen puhua hyb-

ridiuhista eikä ”hybridisodankäynnistä”. Jos hybridivaikuttaminen määritellään sodankäynniksi, 

oikeutamme samalla itsellemme sotilaallisen voiman käytön niihin vastaamiseen. Tämä ei täysin 

sovi suomalaiseen asevoimien käytön logiikkaan. Terrorismin osalta tällainen militarisointi on osin 

jo tapahtunut, vaikka sen torjunnasta vastaakin Suomessa poliisi. Hybridivaikuttamisen länsimaisen 

käsityksen mukaista keinovalikoimaa tarkastelen Venäjän toimiin sitoen. 

 

Turvallisuusympäristön muutokset ovat muodostaneet hybridisodankäynnin käsitteen uudenlaisen 

sodankäynnin ymmärtämiseksi. Tämän perusteella on selvitettävä, miten uskottava puolustus on 

rakentunut ennen hybridiuhkien käsitteen syntyä ja miten se rakentuu käsitteen syntymisen jälkeen. 

Asetettujen hypoteesien perusteella muodostuu päätutkimuskysymykseni ja siihen liittyvät alaky-

symykset. 

 

Päätutkimuskysymykseni on ”Miten hybridisodankäynnistä käytävä keskustelu vaikuttaa Suomen 

puolustuksen uskottavuuteen?” 

                                                 
12 Johnston, Alastair Iain: Thinking about strategic culture, International Security, Vol 19, Nr. 4, kevät 1995, s. 38-39  
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Alakysymykset ovat seuraavat: 

1. Millainen oli Suomen uskottava puolustus ennen hybridiuhkien käsitteen muodostumista? 

2. Miten hybridiuhat ovat muuttaneet sodan kuvaa Suomessa? 

3. Millainen on Suomen uskottava puolustus hybridiuhkien käsitteen muodostumisen jälkeen? 

 

1.4 Näkökulmat ja rajaus 

 

Tutkimustyön näkökulma on Suomen uskottava puolustus muuttuneessa turvallisuusympäristössä. 

Suomen uskottava puolustus ja hybridivaikuttaminen ovat konstruktivistisesti rakennettuja malleja, 

jotka olemme itse luoneet toimintaympäristön perusteella. Uskottavan puolustuksen mittaaminen on 

vaikeaa, koska se muodostuu potentiaalisen vastustajan silmissä.13  

 

Hypoteesiasettelun mukaisesti Suomen puolustuksen suhde hybridiuhkiin on osa länsimaista turval-

lisuuskeskustelua. Teoreettinen viitekehykseni muodostuu strategisen kulttuurin teoriasta. Oletan, 

että Suomen strateginen kulttuuri suodattaa osan hybridisodankäynnin keskustelusta ”uutuuden vie-

hätykseksi” jäsentäessään asevoimien käytön logiikkaa ja sen kautta puolustuksen uskottavuutta. 

Asia ilmenee esimerkiksi laajamittaisen hyökkäyksen torjuntaa varten jatkuvasti ylläpidetystä sodan 

ajan reservistä kylmän sodan päätyttyä. Järjestelmä poikkeaa yleisestä eurooppalaisesta trendistä. 

EU:n, Naton ja Yhdysvaltain käytännöt hybridiuhkien torjumiseksi ovat kuitenkin osa tutkimusta 

suomalaisen näkökulman taustatekijöinä, koska varautumisessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä. 

 

”Hybridisodankäynti” on länsimaailman konstruoima termi laajan keinovalikoiman vaikuttamisel-

le.14 Venäjällä kyseistä termiä ei käytetä kuvailemaan omia sodankäynnin menetelmiä. ”Hybridi-

sodankäynti” erotellaan tässä tutkimustyössä käsitteenä termeiksi hybridisodankäynti ja hybridivai-

kuttaminen, Suomen hybridisuurlähettiläs Mikko Kinnusen jaon mukaisesti.15 Hybridivaikuttamisen 

keinoja, välineitä ja termin merkitystä sekä sen laajuutta tarkasteltaessa näkökulma on konstrukti-

                                                 
13 Limnéll (2009), s.3. Limnéllin mukaan “Uhkaa yhtenä ainoana määriteltynä ja vakioituna olotilana ei ole olemassa, 

koska uhkan ‘todellista todellisuutta’ on mahdotonta todentaa objektiivisesti”. Tämän perusteella voi päätellä, että puo-

lustuksen uskottavuuttakaan ei voi objektiivisesti arvioida tyhjentävästi, sillä se liittyy Limnéllin mainitsemaan uhkan 

abstraktiivisuusdilemmaan. 
14 Raitasalo, Jyri: Getting a Grip on the So-Called “Hybrid Warfare”, Air and Space Power Journal Vol 8. issue 3, 

24.8.2017, s. 21. [http://www.airunisersity.af.mil/ASPJ_F/]. 
15 Niemeläinen, Jussi: Mikko Kinnunen aloittaa Suomen ensimmäisenä hybridisuurlähettilänä: ”Turvallisuuteemme 

pyritään vaikuttamaan tavalla, joka ei ole hyväksyttävää”. Helsingin Sanomat 30.3.2018. 

http://www.airunisersity.af.mil/ASPJ_F/
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vistisesti sidottu länsimaiseen turvallisuuskäsitykseen ja suomalaiseen strategiseen kulttuuriin, 

vaikka ne yllä mainitulla tavalla osin eroavatkin toisistaan. 

 

Hybridivaikuttamisen käsittely rajataan tutkimuksessa sen välineiden arviointiin. Tutkimuksessa 

arvioidaan Venäjän operaatioiden vaikutukseen Georgiassa ja Ukrainassa 2000-luvulla. Perustelu 

tälle on se, että kyseisissä operaatioissa Venäjä käytti sotilaallista voimaa rajanaapurinsa alueella, 

yhdistettynä muuhun laaja-alaiseen ja synkronoituun vaikuttamiseen. On syytä muistaa, että Venä-

jän on toteuttanut edellä mainituissa kriiseissä itse valitsemiaan tapoja eikä katso toimeenpanneensa 

”hybridioperaatioita”. Tarkoitus ei ole tutkia Suomen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden mallin 

toimivuutta hybridivaikuttamisen kaikkia keinoja vastaan poikkihallinnollisesti, vaan keskittyä soti-

laalliseen puolustamiseen. Rajaus siis määrittää tutkimuskohteeksi uskottavan sotilaallisen puolus-

tuksen ja siitä rajataan pois ei-väkivaltainen vaikuttaminen muihin DIMEFIL-spektrin16 osa-

alueisiin, kuten esimerkiksi informaatiovaikuttaminen presidentinvaalikampanjoissa. 

 

1.5 Tieteenfilosofia ja tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus sijoittuu tieteenfilosofisesti ja metateoreettisesti konstruktivistisen teorian alueelle. Tut-

kimuksen lähtökohta on siis ymmärtää, miten sota, turvallisuus ja uskottava puolustus muotoutuvat 

sanojen, tekojen ja niille annettujen merkitysten kautta.17 Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa 

konstruktivismi liittyy kylmän sodan jälkeisen maailmanjärjestyksen muutokseen. Konstruktivismi 

teoriana perustuu käsitykseen siitä, että ihmiset muokkaavat ja rakentavat maailmaa sen sijaan, että 

kansainvälisen järjestelmän logiikka ohjaisi sitä kohti väistämättömiä eturistiriitojen aiheuttamia 

konflikteja.18 Tarkoitus ei siis ole selittää todellisuutta ihmisestä ja yhteiskunnasta riippumattoma-

na, ulkoisena ilmiönä. Tutkimuksessa ymmärretään konstruktivistiseen metateoriaan nojaten, että 

valtioiden soveltama politiikka muodostuu vuorovaikutuksen kautta, poliittisen käyttäytymisen 

(mm. kielenkäytön) tuloksena.19  

 

Konstruktivistiset teoreetikot pyrkivät ymmärtämään kansainvälisiä suhteita rationalistisia teorioita 

(realismi ja liberalismia) laajemmin. Konstruktivistisessa kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa 

                                                 
16 Valtiollisen vaikutusvallan instrumentit tunnetaan kansainvälisesti lyhennyksellä DIMEFIL (Diplomatic, Informati-

on, Military, Economic, Financial, Intelligence ja Law enforcement). Ks. esim. Multinational Capability Development 

Conccept (MCDC): Understanding Hybrid Warfare, s. 3-4. 

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf] 
17 Koivula, Tommi & Joonas Sipilä: Kuinka strategiaa tutkitaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos. Helsin-

ki, 2014. S. 22 ja 28. 
18 Wendt, Alexander: Social theory of international politics. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. s.372 
19 Wendt 1999, s. 193–224. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf
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oletetaan yhteisten ideoiden ja uskomuksen välillä vallitsevan rakenteellisia piirteitä, joiden vaiku-

tus sosiaaliseen ja poliittiseen toimintaan on voimakas. Aineellisten resurssien merkitys tulee kon-

struktivistisessa lähestymistavassa niiden sisäänrakennetusta luonteesta osana jaettua ja yhteisesti 

rakennettua tietoa.20 

 

Toinen tärkeä tekijä konstruktivistisessa kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa on ei-

materiaalisten rakenteiden ehdollistava vaikutus toimijoiden intresseihin ja näiden kautta syntyvään 

toimintaan. Rationalistiset koulukunnat (mm. uusrealistit ja uusliberaalit) rakentuvat uskomukseen, 

jossa toimijoiden intressit muotoutuvat ulkoisesti annettujen tekijöiden perusteella. Tämä tarkoittaa, 

että toimijat kohtaavat toisensa ennalta määritellyin valinnoin varustettuna. Uusrealistisesta näkö-

kulmasta on toissijaista, mistä tällaiset preferenssit tulevat. Kiinnostavaa on ensisijaisesti se, mitä 

niillä tavoitellaan strategisesti.21 Yhteiskunta ei siis sisäisesti tai ulkoisesti muotoile itseään eivätkä 

siihen kuuluvat toimijat ja niiden intressien luonne muovaudu toiminnan kautta. Konstruktivistinen 

näkemys taas perustuu ymmärrykseen toimijoiden intressien kehittymisestä, jotta voidaan ymmär-

tää kompleksisia poliittisia ilmiöitä yksilöiden tai valtioiden identiteettien kautta.22 Intressit ovat siis 

uusrealistiselle koulukunnalle oletus, kun se konstruktivisteille taas muodostaa tutkimuskohteen.23 

 

Kolmantena tekijänä konstruktivistisesta tieteenfilosofiasta on nostettava esiin toimijoiden ja raken-

teiden keskinäinen konstitutiivisuus eli perustava luonne. Toimijat muodostavat ja muokkaavat ra-

kenteita teoillaan, eivätkä yhteiskunta tai maailmanjärjestys ole ulkopuolelta annettu kokonaisuus.24 

 

1.6 Tutkimustilanne 

 

Tutkimusta hybridisodankäynnistä tehty laajasti. Terminä hybridisodankäynti esiintyy ensimmäistä 

kertaa virallisessa asiakirjassa Yhdysvaltain puolustusministeriön nelivuotiskatsauksessa helmi-

kuussa 2010.25 Käsitteenä hybriditermiä on käytetty 2000-luvun puolestavälistä alkaen, kuvaile-

maan epälineaarista sodankäyntiä. Suomessa muutama eri tutkija on tutkinut Venäjän toimia Ukrai-

                                                 
20 Reus-Smit, Christian: Constructivism, Theories of International Relations. Burchill, Scott; Andrew Linklater, Rich-

ard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit & True, Jackqui (toim.), Palgrave Macmillan, 

New York, Yhdysvallat 2005, s. 196. 
21 Reus-Smit, s. 197 sekä Wendt, Alexander: Anarchy is what states make of it: the social construction of power poli-

tics, International Organzation 46:2, MIT Press, Cambridge, Iso-Britannia, 1992, s.406. 
22 Wendt (1992), s. 398. 
23 Pettman, Ralph: Commonsense constructivism or the making of world affairs. M.E. Sharpe, New York, Yhdysvallat 

2000,  s. 21-22. 
24 Wendt (1992), s. 406 sekä Pettman (2000), s. 23-25. 
25 Yhdysvaltain puolustusministeriö: Quadrennial Defense Review Report. Washington D.C., Yhdysvallat, helmikuu 

2010, s. 8. 
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nassa Pro Gradu -tasolla viimeisen parin vuoden aikana. Hybridisodankäynnin osaksi luettavaa in-

formaatio- ja kybersodankäyntiä on myös tutkittu yleisesikuntaupseerikurssien diplomitöissä. 

 

Tutkimus on ajankohtainen, sillä turvallisuusympäristömme muutos kahden viimeisimmän ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen selonteon välillä on ollut merkittävä. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia päi-

vitettiin vuonna 2017 ja hybridiuhkista käytävä julkinen keskustelu on laajaa. Uhkakuvat ja toimin-

taympäristöanalyysi ovat luettavissa vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta ja 

vuoden 2017 puolustusselonteosta. Valtakunnallinen varautuminen hybridiuhkiin on uudessa turval-

lisuusstrategiassa selkeästi esillä. Tieteenfilosofisesti tutkimus asemoituu osaksi suomalaista kon-

struktivistista strategian ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta. Aikaisempia tämän alueen tutkijoita 

ovat mm. Jyri Raitasalo, Joonas Sipilä, Arto Nokkala ja Jarno Limnéll. 

 

Strateginen kulttuuri on teoreettisena viitekehyksenä melko yleinen sekä realistisessa että konstruk-

tivistisessa lähestymistavassa. Kylmän sodan päättymisen jälkeen varsinkin konstitutiivinen kan-

sainvälisten suhteiden tutkimus on hyödyntänyt sitä. Suomessa strategista kulttuuria on tutkinut 

varsinkin Henrikki Heikka. Maanpuolustuskorkeakoululla strateginen kulttuuri on ollut tutkimus-

kohteena usealla eri tutkimustyötasolla. Diplomitöitä siihen sidottuna mainittakoon Mikko Simolan 

Euroopan Unionin yhdennettyä rajaturvallisuutta käsittelevä tutkimustyö yleisesikuntaupseerikurs-

silta 56 ja Jussi Jämsénin Venäjän arktisten intressien turvaamista käsittelevä tutkimus yleisesikun-

taupseerikurssilta 55.  

 

1.7 Tutkimusmenetelmä, aineiston hankinta ja analyysi sekä tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimustyö on laadullinen ja sen tutkimusmenetelmä on teoriasidonnainen Grounded Theory -

analyysi. Menetelmää käytetään kehittämään teoreettisia selityksiä yksilöiden ja yhteisöjen vuoro-

vaikutukselle sekä käyttäytymiselle monella eri tutkimusalalla.26 Tutkimusfilosofia noudattelee ab-

duktiivista, eli teoriasidonnaista päättelyä. Tutkimus alkaa hypoteesien asettelulla, jonka jälkeen 

empiiristä aineistoa käsitellään vuoropuhelulla hypoteesien koettelulle sopivaksi tunnistetun teo-

reettisen viitekehyksen kanssa. Tutkimuksen kohde on Suomi valtiona, ja sovellettavan politiikan 

päämäärät analysoidaan päättäjien päätöksistä sekä heidän laatimistaan poliittisista asiakirjoista. 

Hybridiuhkien analyysi perustuu länsimaiseen aineistoon, jolloin se edustaa länsimaista kuvaa hyb-

ridivaikuttamisen keinoista. Aineiston hankinta on toteutettu hybridisodankäynnin varsin vilkkaana 

                                                 
26 Saunders, Mark; Philip Lewis & Adrian Thornhill: Research Methods for Business students - 6th edition. Pearson 

Education Ltd., Essex, Englanti 2012, s. 185-186. 
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käyvän tutkimuksen alueelta. Siinä korostuu tieteelliset artikkelit, joita on hankittu sekä ulkomaises-

ta että suomalaisesta tiedeyhteisöstä. Teoria-aineisto painottuu enemmän kirjallisuuteen, sillä stra-

teginen kulttuuri on muutaman vuosikymmenen aikana vakiintunut teoreettinen näkökulma.  Haas-

tatteluja on käytetty Grounded theory -menetelmää tukevana. Niillä täydennetään kirjallisesta ai-

neistosta tehtyä koodausta, jotta sille saadaan tukea käytännön toiminnasta. 

 

Grounded theory sopii tutkimusmenetelmäksi, koska hypoteesin mukaista ilmiötä ei aikaisemmin 

ole tutkittu.27 Hypoteesi perustellaan ensin aineistolähtöisesti ja sen jälkeen sitä koetellaan teoreetti-

sella aineistolla ja empiirisellä aineistolla. Teoriasidonnaisuus ilmenee hypoteesin aineistolähtöi-

syyden ja toisen luvun teorialähtöisyyden avulla. Kolmannessa luvussa Suomen strategisesta kult-

tuurista haetaan havaintoja aikaisempaan tutkimukseen perustuen. Neljännen luvun empiirisessä 

analyysissa näkyy vuoropuhelu yhtäältä strategisen kulttuurin teorian ja toisaalta kolmannen luvun 

aineistosta koodattujen teemojen kanssa. Tutkimuksen tuloksena hypoteesista muodostuu käsitteel-

linen malli. Muodostuva malli saattaa saavuttaa teorian statuksen, jos se saa vahvistusta myöhem-

missä tutkimuksissa.28 Grounded theorya on alun alkaen pidetty haastatteluaineistoon perustuvana 

menetelmänä tai tutkimusstrategiana, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös asiakirjatutkimukseen.29 

 

Grounded theory -menetelmä koostuu yksinkertaistetusti seuraavista vaiheista30: 

1. hypoteesin muodostaminen ja tutkimusongelman määrittäminen 

2. relevantin, tutkittavaan ilmiöön liittyvän teoreettisen viitekehyksen tunnistaminen 

3. aineiston hankinta ja jatkuva vertailu sekä kategorisointi saturaatioon asti 

4. analyysi: avoin koodaus, aksiaalikoodaus ja selektiivikoodaus, joka johtaa ydinkoodin muo-

dostumiseen 

5. aineistolähtöisen teorian käsitteellistäminen ja esittely. 

 

Hybridisodankäynti on rakennettu selitys sille, mikä mielletään oman yhteiskunnan haavoittuvuuk-

siksi suhteessa Venäjän uuteen tapaan käydä sotaa.31 Voidaan olettaa, että tämä venäläinen tapa 

                                                 
27 Tuomi Jouni & Anneli Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 

2018, s. 54-55 ja 140. 
28 Strauss, Anselm & Juliet Corbin: Grounded theory methodology - an overview, Handbook of qualitative research 

Denzin, Norman & Yvonne Lincoln (toim), SAGE publications, Thousand Oaks, Yhdysvallat 1994, s. 273-274.  
29 Strauss & Corbin (1994), s. 274 sekä Koskennurmi-Sivonen, Ritva: Grounded theory. Tutkimusblogi 2007. 

[https://rkosken.kapsi.fi/gt.html]. 
30Corbin, Juliet ja Anselm Strauss: Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, Qualitati-

ve Sociology Vol. 13, No. 1, Human Sciences Press, New York, Yhdysvallat 1990, s. 12-15, Koskennurmi-Sivonen 

(2007) sekä Mattila, Pekka: Aineiston analyysi: aineiston koodaaminen, teemoittelu ja grounded theory. Näyttöesitys 

Helsingin yliopistolla 3.11.2010, s. 10. [https://docplayer.fi/1022901-Aineiston-analyysi-aineiston-koodaaminen-

teemoittelu-ja-grounded-theory.html]. 

https://rkosken.kapsi.fi/gt.html
https://docplayer.fi/1022901-Aineiston-analyysi-aineiston-koodaaminen-teemoittelu-ja-grounded-theory.html
https://docplayer.fi/1022901-Aineiston-analyysi-aineiston-koodaaminen-teemoittelu-ja-grounded-theory.html
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kohdistuu puolustajan heikkojen kohtien hyödyntämiseen. Jos vaikuttaminen on puolustajan tulkin-

nassa ei-sotilaallista, asevoimaa ei voi käyttää vastakeinona. Hypoteesiasettelu johdattelee strategi-

sen kulttuurin teoriaan, jota verrataan Suomen strategisiin käytäntöihin. Niistä aksiaalikoodataan 

sisällöllisiä teemoja aineistolähtöisesti. Lopuksi luodaan synteesi, jossa empirian ja teorian selektii-

vikoodauksella luodaan Grounded Theory eli ”ankkuroitu teoria”. Sen avulla voidaan arvioida stra-

tegisen kulttuurin vaikutusta uskottavan puolustuksen muodostumiselle hybridivaikuttamista vas-

taan. Päättely perustuu strategiseen kulttuuriin asemoidun hybrididiskurssin koodaukseen. Koodaus 

alkaa avoimella koodauksella, jossa muodostetaan strategisen kulttuurin piirteistä kategorioita pit-

källä aikavälillä. Kategorioille annetaan yleistämisen kautta käsitteelliset nimet. Tässä tutkimukses-

sa nimet kuvaavat niin sanottuja diskursiivisia teemoja. Aksiaalikoodauksessa käsitteellisesti nimet-

tyjen kategorioiden välille etsitään yhteyksiä ja yhdistäviä tekijöitä. Selektiivikoodauksessa aksiaa-

likoodauksesta nousee ydinkategoria, joka kokoaa yhteen aikaisemmassa koodauksessa tunnistetut 

kategoriat tai muodostaa tutkittavasta ilmiöstä selkeän ytimen.32 Tässä tutkimuksessa ydinkoodi 

sisältää hypoteesia koettelevan hybridisodankäynnin diskurssin. Jos hypoteesi voidaan vahvistaa, 

siitä muodostetaan käsiteltyyn aineistoon sidottu teoria. Muodostunutta teoriaa vastaan voidaan 

arvioida Suomen puolustuksen uskottavuutta ja vastata päätutkimuskysymykseen. 

                                                                                                                                                                  
31 Mälkki, Juha: Sotataitoa sotataidon jälkeen, Kylkirauta 4/2018, s. 21 - 23.  

[http://www.kylkirauta.fi/images/pdf/kr4_18.pdf]. 
32 Koskennurmi-Sivonen (2007). 

http://www.kylkirauta.fi/images/pdf/kr4_18.pdf
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Kuva 1 - Tutkimusmenetelmän kuvaus 

 

Näin uuden sodankäyntitavan termin, ”hybridisodankäynnin” kattava diskurssi analysoidaan sisäl-

löllisesti koodauksella. Koodauksen avulla nähdään, mistä teemoista diskurssi rakentuu. Grounded 

theory -menetelmän noudattaminen mahdollistaa tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten muo-

dostaminen aineistolähtöisesti teorialähtöisyyden sijasta. Koodauksen kautta havaittuja teemoja 

verrataan historiallisesti rakentuneen strategisen kulttuurin sisältöön. Tämän avulla voidaan päätel-

lä, onko hybrididiskurssin sisältö entuudestaan sisäänrakennettua Suomen strategiseen kulttuuriin. 

Mikäli näin on, sen voidaan olettaa vaikuttavan puolustuksen uskottavuuteen myönteisesti. Selek-

tiivikoodauksen kautta muodostuu ydinkoodi, jonka avulla voidaan vastata päätutkimuskysymyk-

seen. 
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2. TEOREETTINEN LÄHESTYMISTAPA JA VIITEKEHYS 

 

2.1 Teoreettinen lähestymistapa: strateginen kulttuuri teoreettisena viitekehyksenä 

 

Kansainvälisen turvallisuuden luonne on muuttunut globalisaation myötä ja tutkimusotteiden muu-

toksessa ilmenee yhä enemmän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kehitys.33 Strategian tutkimuk-

sen on palveltava päätöksentekijöitä, jos siitä halutaan olevan hyötyä, mutta tutkimus ei välttämättä 

aina ole paras keino ymmärtää kansainvälisen turvallisuuden mekanismeja.34 Tutkimuksen kohde-

kenttä muuttui kylmän sodan päätyttyä nopeasti ja osittain myös ennakoimattomasti muuttunut kah-

den voimablokin välisestä kilpavarustelusta kohti monimuotoisempia uhkia. Muutoksen myötä pe-

rinteisten rationalististen tutkimusparadigmojen selitysvoima jatkuvasta turvallisuusdilemmasta ja 

voimatasapainon ylläpidon kamppailusta vaikutti hiipuvan. Turvallisuusympäristön kompleksisuu-

den ymmärtämiseksi on tunnistettu tarve ymmärtää eri ilmiöiden taustoja. Kansainvälisellä terro-

rismilla on todennäköisesti vahvempi yhteys yhteiskuntien välisiin kulttuurieroihin kuin valtioiden 

välisiin voimasuhteisiin ja suoranaiseen sotilaallisen vaikutusvallan lisäämiseen.35 Kulttuurin roolia 

turvallisuuspoliittisessa on tutkittu jo 1970-luvun lopulta. Asevoiman käytön logiikan ja siihen liit-

tyvien periaatteiden eroavaisuudet saattavat johtua yhteiskunnan syntyyn ja identiteettiin liittyvistä 

historiallisista tekijöistä. Tutkijat ja päättäjät ovatkin alkaneet tulkita viimeaikaisia haasteita kansal-

lisen identiteetin ja kulttuurin näkökulmasta. Esimerkkejä kulttuurieroista konfliktien selittävänä 

tekijänä voisi olla esimerkiksi Pohjois-Korean politiikan ymmärtäminen tai 15 vuotta käynnissä 

ollut terrorismin vastainen sota.36 

 

Ensimmäiset näkemykset kulttuurin vaikutuksesta turvallisuuspolitiikkaan on nähtävissä Thukydi-

deen ja Sun Tzun opeista. Clausewitz taas käsitteli sotaa moraalisten ja fyysisten voimien testinä, 

mikä taas nostaa esille ajatuksia kulttuurin roolista moraalikäsityksen muodostumisessa. Clausewit-

zin mukaan sodan tavoite on murtaa vastustajan tahto jatkaa taistelua. Aiheesta on kulttuurisesta 

                                                 
33 Sivonen, Pekka (toim): Suomalaisia näkökulmia strategian tutkimukseen. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian 

laitos, julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia No 33, Helsinki 2013, s. 2. 
34 Koivula, Tommi: Jälkistrukturalistinen turvallisuustutkimus - mahdoton käsite vai käsitteellinen mahdollisuus? Sivo-

nen (toim.) (2013) s. 113-114. 
35 Ks. esim. Jämsén, Jussi: Strategisen kulttuurin vaikutus venäjän arktisten intressien turvaamisessa. Diplomityö yleis-

esikuntaupseerikurssilla 55, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2011, s. 4. 
36Lantis, Jeffrey S.: Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism. Defence threat Reduction Agency Advanced 

Systems and Concepts Office, Yhdysvallat 2006, s.22. 
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näkökulmasta esimerkiksi toisen maailmansodan aikaisten Saksan ja Japanin kansallisiin identiteet-

teihin kohdistuvia tutkimuksia.37 

 

Jotta päästään käsiksi siihen, miten uskottava puolustus muodostuu, on arvioitava asevoimien roolia 

yhteiskunnassa.  Joonas Sipilä toteaa artikkelissaan Asevoiman järjestämisen tavat ja Suomi, että 

sotaan varautuminen vaikuttaa länsimaisissa yhteiskunnissa myös aikoina, jolloin sotia ei käydä.38 

Sipilä esittää puolustuskyvyn rakentumisen logiikan, jonka tärkeimmät elementit ovat yhteiskunnan 

määrittämät kokonaisuudet mitä puolustetaan, miltä suojellaan ja miten suojellaan.39 Nämä ele-

mentit muodostuvat yhteiskunnan itse määritteleminä tekijöinä, jolloin kansan historialliset koke-

mukset asettavat reunaehtoja niille. Keskiössä tässä tutkimustyössä on kysymys miltä suojellaan, 

sillä sodan kuva on muuttunut. Sitä, miten muutos vaikuttaa Suomen puolustuksen uskottavuuteen 

tutkin strategisen kulttuurin viitekehyksessä. Strateginen kulttuuri ilmentää asevoiman käytön lo-

giikkaa, jonka tulisi vastata ulkoiseen uhkaan myös sen muuttuessa. 

 

Strateginen kulttuuri teoriana hahmottaa asevoimien käytön logiikan ymmärtämistä kulttuuristen 

tekijöiden kautta. Lähestymistavassa on voimakas painottuminen kansakunnan synnyn ja historian 

vaiheisiin. Strategian ja kulttuurin välinen suhde on sosiologian ja antropologian tutkijoiden mu-

kaan määrittelemättömän kompleksinen, eikä näin ollen täysin ongelmaton. Strategisen kulttuurin 

muodostuminen sekä diskursiivisista että ei-diskursiivisista ilmaisuista johtaa siihen, että kulttuurin 

vaikutusta strategiaan on vaikea arvioida.40 Strategisen kulttuurin muotoutumisen oletetaan eri kou-

lukunnissa kestävän kauan. Se perustuu näkökulmasta riippuen mm. legendoihin, sankaritarinoihin, 

artefakteihin ja maantieteeseen. Terminä strategista kulttuuria käytti ensimmäisenä yhdysvaltalai-

nen Jack Snyder, joka selitti Neuvostoliiton ydinasestrategiaa kulttuurilla, ekonometrisen analyysin 

sijasta. Snyder määrittelee raportissaan strategisen kulttuurin ”niiden ideoiden, ehdollistettujen tun-

nereaktioiden ja tavanomaisten käyttäytymismallien summaksi, jotka kansallisen strategisen yhtei-

sön jäsenet ovat omaksuneet opetuksen tai imitaation kautta ja joka on heille ydinasestrategian nä-

kemyksessä yhteinen”41. Vaikka määritelmä osoittaakin keskittymisen puhtaasti ydinasestrategiaan, 

                                                 
37 Lantis (2006), s.3. 
38 Sipilä (2013), s. 15. 
39 Sipilä (2013), s. 17. 
40 Baylis, John; James J. Wirtz & Colin S. Gray (toim.): Strategy in the contemporary World, 4th edition. Oxford Uni-

versity press, Oxford, Iso-Britannia 2013, s. 78. 
41 Snyder, Jack L: The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Rand Report R- 

2154-AF, 1977, s. 8. Tutkijan oma käännös. 
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se ilmentää kuitenkin voimakkaan kulttuurisidonnaisuuden asevoiman käytölle poliittisena välinee-

nä.42 

 

Strategisen kulttuurin tutkimuskenttä on paradigmojen osalta laaja. Kulttuurin vaikutuksesta ase-

voimien käytön periaatteisiin on olemassa eri näkemyksiä sekä rationalistisista että konstruktivisti-

sista tieteenfilosofisista lähtökohdista. Tutkimus jakautuu Alastair Iain Johnstonin mukaan kolmeen 

sukupolveen.43 Strategisen kulttuurin käsite määritellään koulukunnittain hieman eri tavoin, mutta 

sen juuret ovat kuitenkin sosiologiassa ja antropologiassa. Esittelen osana teoreettista viitekehystäni 

nämä kolme sukupolvea, jotta tutkimuksellisen näkökulman ymmärtäminen ja siihen liittyvät risti-

riidat ja vajavaisuudet olisivat selkeästi ymmärrettävissä empiirisissä alaluvuissa. Johnston katsoo 

itse edustavansa strategisen kulttuurin kolmatta sukupolvea. Sukupolvien välinen vuoropuhelu on 

paikoittain riitaisan kiivas, äänekkäimpinä väittelijöinä Colin S. Gray ja Johnston itse. Tämä luo 

mielenkiintoisella tavalla tutkijalle kuvan tärkeäksi koetusta poikkitieteellisestä tavasta jäsennellä 

turvallisuustutkimusta rationalistisen ja konstitutiivisen näkökulman yhdistelmänä. 

 

2.2 Strategisen kulttuurin ensimmäinen sukupolvi 

 

Strategisen kulttuurin ensimmäinen sukupolvi asettaa painopisteen ydinasestrategian tutkimukseen, 

tarkoituksena ymmärtää neuvostoliittolaista ajattelua. Sukupolven keskeinen teoreetikko on Colin 

S. Gray. Hän esittää, että valtion strateginen kulttuuri koostuu makrotasosta, yhteiskunnallisesta 

tasosta ja mikrotasosta.44 David R. Jones käytää samaa jakoa. Makrotasolle kuuluvat Jonesin mu-

kaan maantieteelliset, etno-kulttuuriset piirteet ja historia. Yhteiskunnalliselle tasolle kuuluvat sosi-

aaliset, taloudelliset ja poliittiset yhteiskuntarakenteet kun taas mikrotasolle kuuluvat sotilaalliset 

instituutiot sekä sotilaallisen toiminnan ja siviiliyhteiskunnan väliset suhteet.45  

 

Johnstonin mukaan ensimmäisen sukupolven ongelmat liittyvät sen laajaan muuttujakirjoon. En-

simmäisen sukupolven teoriat lukevat strategisen kulttuurin muodostajiksi niin monta muuttujaa, 

että oikeastaan kaikki on luettavissa siihen liittyväksi. Konseptista tulee Johnstonin mukaan liian 

yleismaailmallinen ja sen selitysvoima on siksi ontuva, koska pelkästään jo yksi yksittäinen muuttu-

ja voisi toimia selittäjänä strategisen kulttuurin vaikutuksesta päätöksentekijöiden käyttäytymiseen. 

                                                 
42 Johnston (1995) s. 36. 
43 Johnston (1995), s. 49. 
44 Johnston (1995) s. 36-39. 
45 Jones, David R.: Soviet strategic culture, Strategic Power: USA/USSR. Jakobsen, Carl G (toim.). Palgrave Macmil-

lan, Lontoo, Iso-Britannia 1990 s. 35-49. 
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Johnstonin mukaan Colin S. Gray olettaa, että kulttuurin ja käyttäytymisen välillä vallitsee kausaa-

linen suhde. Sen takia strateginen ajattelu johtaa johdonmukaisesti aina tiettyyn käyttäytymiseen.46 

Ensimmäisen sukupolven heikkous onkin kytkös rakenteelliseen realismiin, jolloin se jättää histori-

an ja kansallisen identiteetin liian pieneen arvoon. Johnston osoittaa, että tällainen mekaaninen de-

terminismi on teoreettinen puute. Maailmassa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten strategiselta kult-

tuuriltaan samankaltaiset valtiot, tekevät toisistaan poikkeavia päätöksiä.47 Colin S. Gray puolustau-

tuu myöntämällä, että strateginen kulttuuri on taipuvainen vaikuttamaan käyttäytymiseen, vaikka 

aina ei näin olisikaan.48 Omana havaintonani voin todeta, että ensimmäisen sukupolven ontologia 

on subjektiivinen ja kulttuuri muodostaa siinä monoliitin, joka ”on olemassa” pikemminkin kuin 

että se rakentuisi ihmisten ja yhteiskunnan toiminnan kautta. 

 

2.3 Strategisen kulttuurin toinen sukupolvi 

 

Strategisen kulttuurin toisen sukupolven lähtöoletus on poliittisten päättäjien ajattelun ja puhunnan 

eroavaisuus käyttäytymiseen nähden. Tämän sukupolven tutkimuksen mukaan päättäjien toiminnas-

ta osa on sisäpoliittista viestintää ja osa kansainväliseen hegemoniaan tähtäävää. Tässä korostuu 

strategisen kulttuurin yhtenä osa-alueena sen instrumentaalinen käyttö johtajien ja päättäjien päte-

vyyden perusteluna kansalle. Asevoiman käytön moraalinen oikeutus perustellaan sekä omalle kan-

salle että kansainväliselle yhteisölle kulttuurisesti, historiaan ja symboliikkaan nojaten. Rakenteelli-

nen realismi on siis tässäkin koulukunnassa yksi kansainvälisten suhteiden selittäjä.49 Toisen suku-

polven tutkijat erottelevat strategian deklaratoriseksi ja operationaaliseksi. Eensimmäisellä voidaan 

legitimoida päättäjien toiminta ja toisella toimeenpanna päätökset kansainvälisissä suhteissa. Kult-

tuurisesti rakentuva symbolinen diskurssi rajoittaa päättäjien valittavat vaihtoehdot hyväksyttäviin 

valintoihin ja rajaamalla pois sellainen käyttäytyminen, joka ei historiallisen identiteetin rakentumi-

sen mukaan ole hyväksyttävää tai moraalista. 

 

Johnstonin mukaan toisen sukupolven heikkous liittyy strategisen kulttuurin ja strategisen käyttäy-

tymisen voimakkaaseen erotteluun, jolloin niiden välistä kausaalisuussuhdetta ei välttämättä voida 

osoittaa mitenkään. Tämä perustuu siihen, että toisen sukupolven tutkijoiden mukaan päättäjät toi-

mivat hegemonisesti myös puoluepoliittisessa valtakamppailussa ja he ovat sosiaalistuneet yhteis-

                                                 
46 Johnston (1995), s. 39. 
47 Johnston (1995), s. 35. 
48 Gray, Colin S.: Strategic culture as context: the first generation of theory strikes back, Review of international studies 

25/1999. Cambridge University Press 1999, s. 46-69. 
49 Klein, Bradley S.: Hegemony and strategic culture: American power projection and alliance defence politics, Review 

of International Studies 14(2) 1988, s. 133-148 sekä Johnston (1995) s. 39. 
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kunnan arvoihin ja uskomuksiin vain osittain. Strateginen kulttuuri on kyllä historiallisen kokemuk-

sen tuote, mutta päättäjien toiminta liittyy silti strukturalistisesti ensisijaisesti intresseihin eikä kult-

tuuriseen sosiaalistumiseen. Kertomatta jää näiden tutkijoiden osalta, pitäisikö strategisen diskurs-

sin olettaa vaikuttavan strategisiin valintoihin ja päättäjien käyttäytymiseen vai ei.50 

 

2.4 Strategisen kulttuurin kolmas sukupolvi 

 

Strategisen kulttuurin kolmas sukupolvi on syntynyt 1990-luvulla Alexander Wendtin konstrukti-

vistiseen kansainvälisten suhteiden teoriaan perustuen. Alastair Iain Johnston liittää itsensä tähän 

koulukuntaan ja painottaa sen tutkimuksen lähtökohtien olevan kulttuuri, kansallinen identiteetti, 

historia sekä perinteet. Kolmas sukupolvi kritisoi uusrealismin puutteita ja suuntaa mielenkiintonsa 

kohteisiin, joissa eduntavoittelu ei saa selitysvoimaa strategisiin valintoihin nähden. Johnston pyrkii 

luomaan strategisen kulttuurin teorialle validiteettia tekemällä siitä uusrealismia vastaan testattavis-

sa olevan konseptin. Hän pyrkii tekemään teorian falsifiotavaksi eli vääräksi osoitettavaksi, jotta 

siitä ei tulisi aksiomaattista totuutta, jota ei edes tieteellisyyden nimessä voi kiistää. Johnstonin 

määritelmän mukaan “Strateginen kulttuuri on symbolijärjestelmä (mm. argumentaatiorakenteita, 

kieliä, analogioita, vertauskuvia), joka luo läpitunkevia ja pitkäkestoisia strategisia mieltymyksiä 

muodostamalla käsityksiä sotilasvoiman roolista ja tehosta valtioiden välisissä poliittisissa asioissa 

ja tekemällä näistä käsityksistä niin tosiseikkojen oloisia, että ne vaikuttavat ainutkertaisen realisti-

silta ja tehokkailta”.51 

 

2.5 2000-luvun ”sukupolveton konstitutiivinen siipi” 

 

2000-luvun alusta strategisen kulttuurin tutkijoita on lukuisia myös selkeästi erillään kaikista esitel-

lyistä koulukunnista. Kerry Longhurst ja Elizabeth Kier kuuluvat oman luokitteluni mukaan näihin 

tutkijoihin. Suomalaisesta tiedeyhteisöstä tähän koulukuntaan asemoituu Henrikki Heikka, joka on 

tutkinut suomalaista ja pohjoismaista strategista kulttuuria laajasti. Iver B. Neumann ja Heikka lä-

hestyvät strategista kulttuuria empiirisen analyysikonseptin viitekehyksenä. Heidän mukaansa stra-

teginen kulttuuri on yhtäältä dynaamista vuorovaikutusta potentiaalisten suurstrategioiden välillä ja 

toisaalta spesifejä käytäntöjä kuten doktriinit, siviili-sotilaaliset suhteet ja asehankinnat. 52  He kriti-

soivat artikkelissaan kaikkia Johnstonin luokittelemia koulukuntia. 

                                                 
50 Johnston (1995) s. 40. 
51 Johnston (1995), s. 46. Tutkijan oma käännös. 
52 Neumann, Iver B & Heikka, Henrikki: Grand Strategy, Strategic Culture, Practice - the social roots of Nordic de-

fence, Cooperation and Conflict 40:1. Sage Publications, Lontoo 2005, s. 8-12. 
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2.6 Tutkimustyön kannalta keskeisten teoreetikkojen esittely 

 

Colin S. Gray on kiistatta strategisen kulttuurin pioneeri. Hän esittelee strategisen kulttuurin kon-

tekstina, joka voi ympäröidä tai yhdistää strategista päätöksentekoa ja käyttäytymistä. Artikkelis-

saan ”Strategic culture as context - the first generation of theory strikes back” Gray vastaa Alastair 

Iain Johnstonin kritiikkiin ja tähdentää, että kaikki strategia on tavalla tai toisella kulttuurisidonnais-

ta.53 Gray esittelee kuusi periaatetta, joiden avulla strategista kulttuuria ja sen vaikutusmekanismeja 

voi ymmärtää.54 Periaatteet on esitelty tarkemmin liitteessä 1, mutta ne ovat lyhyesti seuraavat: 

 

1. Strateginen käyttäytyminen ei voi olla irrallaan kulttuurista.  

2. Vastoinkäymiset eivät voi kumota kulttuuria.  

3. Strateginen kulttuuri ohjaa toimintaa. 

4. Strateginen kulttuuri ilmaisee suhteellista etua.  

5. Strateginen kulttuuri voi olla toimimaton tai se voi toimia huonosti.  

6. Strategiset kulttuurit voidaan kategorisoida eri tavoin. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kannalta Grayn teoria on relevantti viidennen ja 

kuudennen periaatteen takia. Niistä johtuen Gray tälle tutkimustyölle tärkeä teoreetikko, vaikka 

työni edustaakin konstruktivistista tieteenfilosofiaa. Viidennellä periaatteella Gray tarkoittaa mm., 

että turvallisuusyhteisöt, kuten asevoimat, noudattavat strategista kulttuuria, vaikka sovellettava 

politiikka ei sitä aina tekisi. Palaan tähän periaatteeseen useita kertoja tutkimuksessa. Myös kuudes 

periaate on oleellinen tämän tutkimustyön teoreettiselle viitekehykselle. Siinä Gray toteaa, että stra-

tegista kulttuuria tulee ymmärtää kuuden, toisistaan riippumattoman muuttujan kautta. Nämä muut-

tujat ovat kansallisuus, maantiede, asevoimien puolustushaarat, yksinkertaisuuden ja kompleksisuu-

den suhde, sukupolvi ja suurstrategia. Suurstrategia on tärkeä muuttuja siksi, että valtioilla on 

Grayn mukaan kulttuuriin perustuvia taipumuksia luoda vaikutusvaltansa joko yhteen tai useaan 

suurstrategiseen ratkaisuun nojaten. Gray erittelee tällaisiksi suurstrategisiksi ratkaisuiksi suuret 

asevoimat, laajan diplomatian, taloudellisen painostuksen, vakoilun jne. Gray toteaa, että yleensä 

valtio painottaa näitä eri tasapainotuksilla toiminnassaan kansainvälisissä suhteissa.55 Suomen stra-

teginen kulttuuri painottaa Grayn mainitsemia suurstrategisia ratkaisuja omalla tavallaan, joka aset-

taa sen edellytykset vastata hybridisodankäyntiin. 

 

                                                 
53 Gray (1999), s.49-69. 
54 Gray (1999), s. 62-68. 
55 Gray (1999), s. 68. 
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Alastair Iain Johnston on toinen strategisen kulttuurin teorian uranuurtaja. Kuten yllä on esitetty, 

Johnston jaotteli tämän teoreettisen koulukunnan sukupolviin. Johnston ja Gray ovat käyneet vil-

kasta vuoropuhelua näkökulmistaan tieteellisten artikkelien muodossa. Johnston määrittelee strate-

giselle kulttuurille ns. ”keskusparadigman”. Hän asettaa strategisen kulttuurin eristetyn vaikutuksen 

arvioinnin malliksi kolmiulotteisen työkalun, jossa akselit edustavat konfliktin esiintyvyyttä kan-

sainvälisissä suhteissa, konfliktin nollasummaluonnetta (verrattuna monisummaluonteeseen) sekä 

sotilaallisen voiman käyttökelpoisuutta ongelmanratkaisussa. 

 

 

Kuva 2 - Strategisen kulttuurin keskusparadigma Alastair Iain Johnstonin mukaan 

 

Johnstonin keskeinen havainto on se, että strategisen kulttuurin sijoittuminen kolmiulotteiseen mal-

liin ei johdu nykyisestä toimintaympäristöstä, vaan historiallisten tapahtumien muodostamasta ”pe-

rinnöstä” ja niiden kokoamasta identiteetistä.56 Hän päätyy johtopäätökseen, että mieltymykset ja 

preferenssit kolmiulotteisen mallin mukaisiin akseleihin suhteutettuna alkavat vaikuttaa käyttäyty-

mismalleihin strategisessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Tästä johtuen strateginen kulttuuri on 

Johnstonin mielestä ”rajoitettu, prioriteetein järjestetty valikoima suurstrategisia valintoja, joka kat-

taa johdonmukaisesti kaikki analysoidut kohteet ja on ajan mittaan luonteeltaan pysyvää”.57 Johns-

ton tähdentää, että eri strategisilla kulttuureilla on usein käytössään samat vaihtoehdot. Koska kult-

tuurit kuitenkin suhtautuvat kolmen akselin muuttujiin eri tavalla, asettuvat myös niiden ensisijaiset 

valinnat ja tavoitepyrkimykset yksittäisissä päätöksissä eri suhteeseen akseleilla. Kaikkiin mahdol-

lisiin vaihtoehtoihin suhtaudutaan siis strategisen kulttuurin perusteella eri preferenssijärjestyksessä. 

Tämä johtaa Johnstonin mukaan ennustettavuuteen päätöksenteon arvioinnissa, jolloin strategisen 

                                                 
56 Johnston (1995), s. 46-47. 
57 Johnston (1995), s. 48. 
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kulttuurin vaikutuksen voi eristää ja osoittaa paremmin verrattuna muihin teoreettisiin lähestymis-

tapoihin.58 Oman teoreettisen viitekehykseni kannalta Johnstonin näkökulma on tärkeä keskuspara-

digmansa vuoksi. Tärkeän siitä tekee toteamus, jossa strategisen kulttuurin luonne ei johdu nykyi-

sestä toimintaympäristöstä, vaan historiallisten tapahtumien kautta muodostuneesta kansallisesta 

identiteetistä. 

 

Yitzhak Klein arvioi vuonna 1991 luomassaan teoriassa, että subjektiivisia arvoja ei voi ohittaa 

strategista päätöksentekoa ohjaavina tekijöinä.59 Kulttuurinen sosiaalistuminen määrittää Kleinin 

mukaan sotilaallisen järjestelmän asenteita ja uskomuksia. Siksi se rajaa päätöksentekoa. Klein pää-

tyy johtopäätökseen, että strategisen kulttuurin nimissä ei voi määritellä yleispätevää kaavaa strate-

gisille käytännöille. Kleinin teoreettinen päättely edustaa clausewitzlaista ajattelua, jossa sota on 

alisteista politiikalle. Tässä ajattelutavassa sodalle pitää aina olla jokin rationaalisesti perusteltu syy 

ja tavoite.60 Tämän tutkimustyön kannalta Kleinin teoria on erityisen mielenkiintoinen, koska hän 

määrittelee strategisen kulttuurin sotilaallisen järjestelmän asenteista ja ajattelutavasta kumpuavaksi 

ilmiöksi. Kleinin mukaan strateginen kulttuuri on ”kokoelma vallitsevan sotilaallisen järjestelmän 

ylläpitämiä asenteita ja uskomuksia liittyen sodan poliittisiin tavoitteisiin, sekä tehokkaimpia stra-

tegioita ja operatiivisia menetelmiä, joilla tämä tavoite saavutetaan”.61 Määritelmä osoittaa ase-

voimien sisäisten asioiden kytköksen niiden käytön logiikkaan. 

 

Merkille pantavaa Kleinin määritelmässä on keskittyminen sotilaalliseen järjestelmään, kun muut 

teoreetikot puhuvat asevoiman käytön roolista poliittisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Laajennus po-

liittisiin tavoitteisiin on tutkimusasetelmassani välttämätön verrattuna Kleiniin. Tässä tutkimustyös-

sä erityisesti Heikan ja Neumannin tarkastelutavan yhdistäminen Kleinin clausewitzlaiseen ajatte-

luun luo toimivan viitekehyksen uskottavan puolustuksen arvioimiseksi. Tämä johtuu tutkimuskoh-

teesta, joka on asevoimien potentiaalinen käyttö ja niiden toimintatavan optimointi suhteessa muut-

tuvaan toimintaympäristöön ja muuttuvaan sodan kuvaan. Klein toteaa käytännönläheisesti, että 

sotilaskomentajan dilemma muodostuu siitä epävarmuudesta, jossa suunnitellaan vastareaktio tai 

ennaltaehkäisevä toimi vihollisen toiminnalle.62 Siksi sotilaallisen toimenpiteen tulee palvella kol-

mea eri tavoitetta: on yhtäältä lyötävä vastustaja (tai ainakin tehdä sen olemassaolo tai toiminta 

merkityksettömäksi), toisaalta pysyttävä itse hengissä ja toimintakykyisenä edellä mainittua tehdes-

                                                 
58 Johnston (1995), s. 48 - 49. 
59 Klein, Yitzhak: A Theory of Strategic Culture, Comparative Strategy, Volume 10, 1991, s. 3 – 23. 
60 Klein (1991), s. 5. 
61 Klein (1991), s. 5. 
62 Klein (1991), s. 5-6. 
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sä ja lisäksi oman toimenpiteen on johdettava kohti poliittista päämäärää. Strateginen kulttuuri ja 

omat asenteet mahdollisen ja sallitun/hyväksyttävissä olevan puitteissa ovat Kleinin mukaan tässä 

asetelmassa keskeisessä ohjaavassa roolissa, etenkin silloin, kun suunnittelun alustana joudutaan 

käyttämään oletuksia kohdissa, joissa faktoja ei ole tarjolla.63 Ongelma korostuu Kleinin arviossa 

silloin, kun tilanteen arvioinnissa käsitellään vastustajaa nojaten oman strategisen kulttuurin tuotta-

miin reunaehtoihin, eikä vastustajan omiin. Tällöin saattaa käydä niin, että arvioidaan tärkeiksi ja 

epäolennaisiksi asioiksi vääriä asioita sekä omalta että vastustajan puolelta.64 Ilmiötä kutsutaan pei-

lihäiriöksi (mirror bias), jossa toimija olettaa vastapuolen toimivan samoilla periaatteilla ja arvotuk-

silla kuin itsekin toimii. 

 

Klein painottaa vastustajan päämäärien arviointia kysymysten asettelun kautta. Hänen mukaansa 

strategisen tilanteen arvioinnissa tulisi keskittyä päättelemään, mihin ongelmiin vastustaja kuvitte-

lee käyttäytymisellään ja omilla toimenpiteillään vastaamaan. Tällainen arviointi edellyttää strategi-

sen kulttuurin huomiointia päättelyssä. Vastustajan arviointi voi onnistua vain, jos ymmärretään 

miksi mitkäkin asiat ovat vastustajalle tärkeitä tai rajoittavia tekijöitä. Esimerkki hyökkääjän arvi-

oinnista Suomen puolustuksen toiminnan osalta voisi olla reunaehdot, jotka määrittävät, että Suomi 

ei historiallisen kokemuksensa perusteella ole valmis olemaan sodan aloittava osapuoli tai että 

Suomi ei missään tilanteessa hanki sukellusveneasetta tai ydinasetta. Nämä oletukselliset tekijät 

nojaavat Suomen historialliseen kokemukseen sodankäynnistä, vaikka niissä on myös kansainvälis-

ten valtiosopimusten tuomaa velvoitetta. Kleinin kehittämä strategisen kulttuurin paradigma jakau-

tuu kolmelle eri tasolle: doktriini, strategia ja operaatiot. Paradigman avulla hän selittää strategisen 

kulttuurin vaikutuksen sotilaalliseen toimintaan, alueiden keskinäiskytkentöjen kautta.65 Sotilaalli-

sen toiminnan suunnittelu kumpuaa käsityksistä, jotka ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa näillä eri 

tasoilla. Jos yhdellä tasolla tapahtuu muutos, muut tasot asettavat siihen mukauttamistarpeita, jotta 

kokonaistoiminnan tulos edelleen sopii vallitsevaan strategiseen kulttuuriin.  

 

                                                 
63 Klein (1991), s. 6-7. 
64 Klein (1999), s. 7-9. 
65 Klein (1991), s. 11. 



22 

 

 

Kuva 3 - Kleinin strategisen kulttuurin paradigma 

 

Klein toteaa luomastaan paradigmasta, että yksittäisen tekijän muutos jollain tasolla vaikuttaa aina 

muihin tasoihin. Tällä tavoin kokonaisuus pysyy toimivana ja koherenttina. Hänen teoriansa ansiok-

si on luettava se, miten hän soveltaa luomaansa teoriaa historiallisiin esimerkkeihin. Klein varoittaa 

strategisen kulttuurin tutkimuksessa luottamasta lyhyen aikavälin ”ammattitrendeihin” ja muoti-

ilmiöihin, sillä ne eivät välttämättä kulje strategisen kulttuurin ”suodattimen” läpi vaan joutuvat 

esimerkiksi ammattikirjallisuudessa julkaisemisen jälkeen punnittaviksi.66 Esimerkkinä toimivat 

sotilaallisten menettelytapojen uudistukset. Ne saattavat vaikuttaa alimmalla ja keskimmäisellä ta-

solla esimerkiksi puolustuksen ja hyökkäyksen välisenä suhteena. Silti ne eivät välttämättä vielä 

sellaisenaan ole hyväksyttäviä tai vaikuttavia sodan poliittisen päämäärän, saati sen käyttökelpoi-

suuden puitteissa. Tutkimustyöni kohteena oleva hybridivaikuttaminen on potentiaalinen muoti-

ilmiö, jonka takia Kleinin teoria strategisesta kulttuurista tarjoaa erinomaisen teoreettisen kontekstin 

tieteelliseksi viitekehykseksi. 

 

Kleinin teorian tärkeys omalle teoreettiselle viitekehykselleni johtuu hänen paradigmansa yhteydes-

tä sotataidon keskinäisriippuvuuksiin. Se ilmentää Kleinin clausewitzlaista ajattelutapaa, yhdessä 

hänen viittauksensa kanssa sodan arvaamattomuudesta.67 Clausewitzin usein lainattu - ja myös laa-

jasti väärin ymmärretty - kolminaisuus sodan intohimoisuudesta, rationaalisuudesta ja arvaamat-

tomuudesta on pääteltävissä sodan kuvan muutoksen kautta keskinäiskytkennäksi68. Jos kolminai-

suudessa tapahtuu muutos rationaalisuudessa, jonka Clausewitz perustelee sodan alisteisuudella 

politiikalle, vaikuttaa sodan äärimmäisestä väkivallasta kumpuavaan intohimoisuuteen. Erityisen 

                                                 
66 Klein (1991), s. 14. 
67 Klein (1991), s. 5. 
68 von Clausewitz, Carl: Sodankäynnistä. Art House, Smedjebacken 2002, s. 15-29. 
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mielenkiintoista tämä yhteys Kleinin ja Clausewitzin välillä on sodan kuvan muutos, kun tutkittava 

ilmiö on hybridisodankäynti. Hybridisodankäynniksi länsimaissa ymmärretyssä toiminnassa poliit-

tinen keinovalikoima eli edellä mainitun rationaalisuuden sisältö on muuttunut, jolloin muuttuu 

myös väkivallan ilmenemismuoto eli vaikuttamiseen käytettävät välineet. Hybridisodankäynti uute-

na ilmiönä ja Kleinin skeptisyys muotitermien muutosvoimalle strategisessa kulttuurissa on myös 

tärkeä tekijä tutkimustyön viitekehystä muodostettaessa. 

 

Iver B. Neumannin ja Henrikki Heikan ansiokas kritiikki strategisen kulttuurin kolmatta suku-

polvea kohtaan on terävää. He osoittavat, että Johnstonin ”mitattavuuspyrkimys” ja preferenssjär-

jestyshakuisuus vievät hänen teoriansa tieteenfilosofisesti kohti luonnontieteille ominaista positivis-

tista epistemologiaa, vaikka Johnston asemoi itsensä konstruktivistiksi.69 Konstruktivistiselle tie-

teenfilosofialle yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa on tyypillisempää interpretiivinen epistemolo-

gia70, jota Neumann ja Heikka artikkelissaan noudattavatkin. He kiinnittävät huomiota Johnstonin 

positivistisen analytiikan aiheuttamaan dissonanssiin muun kulttuuritutkimuksen kanssa. Neuman-

nin ja Heikan mielestä käyttäytymisen ja strategisen kulttuurin välinen kausaalisuussuhde ulkoistaa 

käyttäytymisen kulttuurin luovista ja muovaavista tekijöistä. He esittävät tämän perusteella, että 

strategisen käyttäytymisen tutkiminen kulttuurista erotettuna ei ole mahdollista. Siksi Johnstonin 

positivistinen lähestyminen on täysin kestämätön, eikä sen esineellistämättömyys luo riittäviä edel-

lytyksiä empiiriselle tutkimukselle. 71 Johnston sivuuttaa Neumannin ja Heikan mukaan antropolo-

gian ja yhteiskuntatieteiden näkemykset kulttuurista konstitutiivisena konseptina.72 Tästä johtuen 

wendtiläinen toteamus kansainvälisen järjestelmän anarkiasta valtioiden itse rakentamana olosuh-

teena on looginen tarkastelukulma Neumannin ja Heikan määritelmiä tulkitessa.73 Neumann ja 

Heikka konseptualisoivat kulttuurin pragmaattisesti diskurssin ja käytännön väliseksi vuorovaiku-

tukseksi. He perustelevat valintansa tarpeella saada aikaiseksi konstitutiivisesti selittävä malli ym-

märtääkseen muutosta eivätkä selittääkseen pysyvyyttä.74 Näkökulma mukailee Theodore Schatzkin 

ja Ann Swidlerin antropologisia ja sosiologisia malleja ja sen tarkoitus on kääntää pois katse Grayn 

                                                 
69 Neumann ja Heikka (2005), s. 7-8. 
70 Lowndes Vivien; David Marsh & Gerry Stoker (toim.): Theory and methods in political science - 4th edition. Macmil-

lan/Palgrave, Lontoo, Englanti 2018, s. 189 - 193. Interpretiivinen epistemologia, eli oppi tiedon rakentumisesta, lähtee 

siitä perusoletuksesta, että sosiaalinen ympäristö on yhteisesti rakennettu. Kuva todellisuudesta vaihtelee ja se on sidot-

tu kontekstiinsa. Yksilöt ja yhteisöt rakentavat todellisuudessa vuorovaikutuksellisesti merkityksiä. Interpretiivisen 

tutkimuksen tarkoitus on syventää ymmärrystä ilmiöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja olosuhteista. 
71 Neumann ja Heikka (2005), s. 8-9. 
72 Neumann ja Heikka (2005) s. 9. 
73 Wendt (1992), s. 393. Wendt toteaa, että hallinnot eivät voi muuttaa identiteettejä ja intressejä, jos intressit annetaan 

määriteltyinä. Hän viittaa yhteiskuntatieteellisiin teorioihin, joissa subjektiivisuus ja identiteetti muodustuvat konstruk-

tivistisesti ja viittaa Robert Keohaneen ja Nicholas Onufiin. 
74 Neumann & Heikka (2005), s. 10. 
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ja Johnstonin välisestä väittelystä strategisen kulttuurin ja strategisen käyttäytymisen välisen yhtey-

den voimakkuudesta. Schatzkin ja Swidlerin kulttuurimääritelmä kumpuaa käytäntöteorioista, joi-

den keskiössä on diskurssin ja käytännön välinen jatkuva, dynaaminen vuorovaikutus ja ihmisten 

toiminta maailmaa luovana tekijänä.75 Heidän tutkimusmallissaan diskurssi kulttuurin perusele-

menttinä muotoutuu ihmisen toiminnasta, joka taas johtuu diskurssista.76 Diskurssi ja käytäntö ovat 

siis yhtäläisesti konstitutiivisia.  

 

Neumann ja Heikka yhdistävät toimintateoreettisen kulttuurinäkemyksen suurstrategiaan luodak-

seen näkemyksen strategisesta kulttuurista. He pilkkovat suurstrategian niin ikään osiksi aloittamal-

la Barry Posenin määritelmästä, jonka mukaan suurstrategian avulla on tunnistettava todennäköisiä 

uhkia valtion turvallisuudelle. Suurstrategian avulla on suunniteltava poliittiset, taloudelliset, soti-

laalliset ja muut vastakeinot näihin uhkiin.77 Havaintona tästä totean, että Posenin näkemys suur-

strategiasta on hybridisodankäynnin tai -vaikuttamisen osalta erittäin osuva laajojen vastakeinojen 

tarpeen tunnistamisen kautta. 

 

Heikka ja Neumann yhdistävät yhteiskuntatieteistä poimitun diskurssin ja käytännön vuorovaiku-

tussuhteen turvallisuus- ja puolustuskontekstiin. Näin he saavat aikaiseksi tekoihin ja käytäntöön 

perustuvan diskurssin, jonka he katsovat ohjaavan päätöksentekijöiden valintoja. Jotta strategian 

tutkimus säilyy pragmaattisena ja sotilaalliseen toimintaan keskittyvänä, Neumann ja Heikka kyt-

kevät mallinsa clausewitzlaiseen näkemykseen taistelusta sodan päättävänä ratkaisuna ja sodasta 

politiikan instrumenttina. He päätyvät Clausewitziin viitaten keskeiseen johtopäätökseen, jonka 

mukaan sota ja rauha eivät ole kaksi laadullisesti toisistaan eroavaa olosuhdetta, vaan niitä on suun-

niteltava samanaikaisesti ja toistensa jatkumona tai vuorovaikutukseen taipuvaisena muuttujana.78 

Neumann ja Heikka viittaavat Edward Mead Earleen viitaten toteamalla, että strategiaa on tarkastel-

tava taitona hallita kansakunnan resursseja politiikan ja asevoiman yhdistelmänä siten, että sotaan 

turvautuminen on joko tarpeetonta tai täydelliseen voittoon pyrkivää.79 Näin he päätyvät toteamaan, 

että sodankäynti ja asevoimat sen instrumenttina ovat kulttuuriin sidottu ulkopolitiikan väline. 

Suurstrategian keskeisiä tavoitteita tulee tällöin olla sellaisen yhteiskuntajärjestyksen luominen, 

joka kykenee vastaamaan jokaiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen minimaalisella 

                                                 
75 Neumann & Heikka (2005), s. 10 - 13. 
76 Neumann & Heikka (2005), s. 11. Ann Swidler määrittelee diskurssit ”semioottisiksi koodeiksi” ja Theodore Schatz-

ki toteaa diskurssien olevan ”niitä epävarmoja pysyvyksiä, jotka tihkuvat inhimillisestä käytännöstä ja joiden myötä 

uusia käytäntöjä syntyy”. Tutkijan oma käännös. 
77 Neumann & Heikka (2005), s. 12. 
78 Neumann & Heikka (2005), s. 12. 
79 Neumann & Heikka (2005), s. 12. 
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sodankäynnin määrällä. He näkevät suurstrategian sarjana aikaan ja paikkaan sidottuja eksplisiittisiä 

ja systemaattisia toimintaedellytyksiä, jotka ilmenevät käytäntöinä. Oman viitekehykseni näkökul-

masta Heikan ja Neumannin teoria on tärkeä diskurssien ja käytäntöjen vuorovaikutuksesta johtuen. 

Asetelma on mielekäs toimintaympäristön muutoksen ymmärtämisessä havaittujen käytäntöjen ja 

näiden perusteella muotoutuvien diskurssien tuloksena. 

 

Henrikki Heikka luo tutkimusartikkeleissaan ”Culture and Strategic Optimisation” ja “Strategic 

Culture and The English School: Conceptualising Strategic Adjustment in the Nordic Region” mää-

ritelmiä strategiselle kulttuurille poliittisen kulttuurin käsitteen kautta. Erityisen mielenkiintoinen 

on Heikan pohdinta empiirisestä eli havaittavasta todellisuuskäsityksestä ja sen vaikutuksesta stra-

tegiseen kulttuuriin. Heikka pyrkii näissä itsenäisesti kirjoittamissaan artikkeleissa niin ikään eroon 

positivistisesta testausmallista realismin ja strategisen kulttuurin selittävyystehon vertailussa. Hänen 

mukaansa lähtöoletus strategisen kulttuurin kausaalisuussuhteesta vakiomuotoiseen käyttäytymi-

seen ei voi vahvistaa tai falsifioida teorian tulosta. Hän päättelee, että Johnstonin kaltaiseen strategi-

sen kulttuurin mitattavuuteen on määriteltävä jokin yksittäinen tapahtuma, jolle voidaan antaa ta-

pauskohtainen merkitys. Se riippuu subjektiivisesta ymmärryksestä kyseisen strategisen kulttuurin 

piirteistä. Merkitys saa kausaalisen suhteen päätöksentekoon, joka johtaa strategisiin toimenpitei-

siin.80 Heikka esittelee tutkimusmallin, jolla voidaan arvioida strategisen kulttuurin ja suurstrategian 

välistä kausaalisuussuhdetta konkreettisten toimien eli strategisen käyttäytymisen ja niihin liittyvien 

valintojen kautta.  

 

Kuva 4 - Henrikki Heikan rakennetodellisuustasot 

 

                                                 
80 Heikka, Henrikki: Culture and Strategic Optimisation., UPI Working Papers 27(2000), Ulkopoliittinen Instituutti, 

Helsinki, 2000, s. 16-20. 
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Heikka jaottelee strategisen kulttuurin kolmeen eri ideaalityyppiin tieteellisen rationalismin puit-

teissa: realistinen, liberalistinen ja vallankumouksellinen strateginen kulttuuri. Englannin koulu-

kunnan vaikutus Heikan artikkeliin ja tässä esiteltävään malliin näkyy empiirisessä osuudessa. Se 

ilmenee toimintana, joka muodostuu yhtäältä diskurssista, jota edustaa strategiset paperit ja päätös-

asiakirjat sekä toisaalta käytännön toimista, kuten asehankinnat ja joukkojen ryhmitys. Tässä on 

selkeä yhteys Heikan myöhempään yhteiskuntatieteellissävyiseen tutkimukseen, jossa diskurssi ja 

käytäntö erotellaan konstitutiiviseen vuoropuheluun.81 Heikan konseptuaalinen malli rakennetodel-

lisuustasoineen osoittaa käytännönläheisesti, että pelkät rakenteelliset tekijät, kuten teknologian 

kehitys ja valtion geopoliittinen asema, eivät voi falsifioida strategisen kulttuurin vaikutusta suur-

strategian muodostumiselle. Heikka perustelee tämän väitteen toteamalla, että kansalliset traumat ja 

kokemukset nostavat kulttuuriperimän kautta aina tietyt valinnat toisten edelle.82 Oman teoreettisen 

viitekehykseni kannalta Heikan malli on käyttökelpoinen väline arvioitaessa sodan kuvan vaikutus-

ta puolustuksen kehittämiseen. Kun sitä käsittelee yhdessä Yitzhak Kleinin paradigman kanssa, 

voidaan luoda viitekehys asevoimien järjestämisen ja uskottavan puolustuksen arvioinnin välille 

suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Heikan rakennetodellisuusmalli on tärkeä diskurssin ja 

käytännön vuoropuhelusta etenkin siksi, että hän katsoo strategisten papereiden, kuten valtioneu-

voston selontekojen ilmentävän strategisia diskursseja. 

 

Iver B. Neumann peräänkuuluttaa käytäntöteorian huomioimista kansainvälisten suhteiden kon-

struktivistisessa tutkimuksessa. Hän rakentaa strukturalismin kritiikiksi viitekehyksen, joka on näh-

tävissä myös ylempänä mainitussa yhteistyössä Henrikki Heikan kanssa. Neumannin teesi on kult-

tuurin sosiaalisen rakentumisen kautta muotoutuva malli, jossa diskurssit ja käytännöt ovat jatku-

vassa, dynaamisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Diskurssi on Neumannin mukaan sosiaa-

lisen toiminnan edellytys ja käytäntö taas on sosiaalista toimintaa itsessään.83 Diskurssit ja käytän-

nöt ruokkivat toisiaan yhtäältä luomalla valtaa ja toisaalta vahvistuen tai muovautuen vallankäytön 

kautta. Tämän tyyppistä oman diskurssinsa määrittävää valtaa Neumann kutsuu konseptuaaliseksi 

vallaksi. 84 Neumann kritisoi sinänsä uraauurtavaksi mieltämäänsä Alexander Wendtin teosta Social 

theory of interational politics toteamalla, että Wendt ei kykene huomioimaan, että kansainvälisten 

suhteiden teoria käsittelee valtioiden muodostamaa järjestelmää. Neumann toteaa, että Wendt jättää 

kyseisen järjestelmän muodostumisen käsittelemättä, ottaen sen ”olemassa olevana” konstruktivisti-

                                                 
81 Neumann & Heikka (2005), s. 12. 
82 Heikka (2002), s. 23. 
83 Neumann, Iver B.: Returning Practice to the Linguistic Turn: The Case of Diplomacy, Millennium - Journal of Inter-

national Studies 2002/31. Sage publications, Millennium Publishing House, London School of Economics, Lontoo 

2002, s. 627-628. 
84 Neumann (2002), s. 636. 
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sesta tieteenfilosofiasta huolimatta.85 Tutkijana päättelen, että diskurssin muodostuminen eri toimi-

joiden välistä kamppailua siitä, kuka saa jäsennellä sosiaalisesti rakentuneen maailman. 

 

Neumann esittelee esimerkin diplomaattisten käytäntöjen muuttamisesta kulttuurin konstitutiivisen 

luonteen kautta. Hän kuvailee, miten Neuvostoliiton luhistuminen johti tilanteeseen, jossa Norjan 

piti luoda uusia diplomaattisia käytäntöjä. Ulkoministeriön virkamies Sverre Jervell loi mallin ”Ba-

rentsin alueesta” Itämeren yhteistyötä koskevan konseptin perusteella, jonka jälkeen Barentsin alue 

muodosti diskurssin. Koska Moskova oli yhteistyöhaluinen, diskurssi muodosti nopeasti käytännön, 

joka vakioitui Norjan ja Venäjän välisissä suhteissa pysyväksi.86 Esimerkillään Neumann osoittaa, 

että valtioiden välinen järjestelmä muovautuu diskurssien ja niihin liittyvien narratiivien kautta, 

mikä taas ruokkii käytäntöjä luoden vuorostaan uusia diskursseja. Tässä esimerkissä maailmaan 

luotiin uusi diskurssi - ”Barentsin alue”, mikä taas aiheutti valtioiden välisissä suhteissa uusia käy-

täntöjä. Kaikki tämä kumpuaa Neumannin mukaan kulttuurin luonteesta diskurssin ja käytäntöjen 

välisenä dynaamisena vuoropuheluna, sillä Venäjän ja Norjan yhdistävä kulttuuri oli narratiivisesti 

pitkä ystävyys, jossa oli vain kommunistisen Neuvostoliiton aiheuttama 70-vuotinen aukko.87 Tällä 

tavoin Neumann osoittaa, että kansainvälisissä suhteissa sanatkin ovat tekoja ja niiden luomat dis-

kurssit vaikuttavat poliittiseen ja strategiseen toimintaan. 

 

Neumann viittaa Theodeore Schatzkin käytäntöteoriaan, jossa ihminen tekee niin kuin hänestä tun-

tuu järkevältä tehdä. Teoreettisen viitekehykseni operationalisoinnin kannalta käytäntöteoreettinen 

analyysi toimii valtioiden välisten suhteiden arvioinnissa hyvin. Oman viitekehykseni kannalta 

Neumannin näkökulma on relevantti juuri käytäntöteoreettisen kytkentänsä takia. Perustelen rele-

vanssin toteamalla, että hybridisodankäynnin tai hybridivaikuttamisen konsepti selittää juuri sitä, 

miten Venäjä toimijana valtioiden muodostamassa järjestelmässä toimii asevoiman ja voimapolitii-

kan käytössään. Venäjän toiminta perustuu diskurssin ja käytännön vuorovaikutuksen tuloksena 

sellaiseen strategiseen valintaan, joka tuntuu järkevältä. Venäjä tekee järkevältä tuntuvalla tavalla 

huolimatta siitä, onko käytäntö yhteensopiva ”länsimaisen” tai kansainvälisen turvallisuus-, diplo-

matia-, yhteistyö- tai laillisuusdiskurssin kanssa. Selitysvoimaa tälle on löydettävissä mm. aikai-

semmin mainitusta Barry Posenin suurstrategian määritelmästä tai John Lewis Gaddisin peräänkuu-

luttamasta tarpeesta sovittaa tavoitteet käytettävissä oleviin välineisiin.88 

 

                                                 
85 Neumann (2002), s. 638-639. 
86 Neumann (2002), s. 640. 
87 Neumann (2002), s. 641. 
88 Gaddis, John Lewis: On Grand Strategy. Penguin Press, New York, Yhdysvallat 2018, s. 27, 215 sekä 287-288. 
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Kerry Longhurst vertailee uusrealismia strategiseen kulttuuriin teorioiden yleisimmän argumen-

taatioteeman, eli uusrealismin piittaamattomuuden valtion ja yhteiskunnan sisäisistä rakenteista, 

kautta. Longhurst toteaa, että John Mearsheimerin ennustus Euroopan ”balkanisaatiosta” kylmän 

sodan päättymisen jälkeen ei ottanut Saksan asevoimien kehityksessä huomioon niitä traumoja, 

jotka valtio oli kulttuurisesti perinyt.89 Useat uusrealistit povasivat Saksan asevoimien käytön muut-

tuvan kylmän sodan päätyttyä. Saksan strateginen kulttuuri oli kuitenkin muovautunut kylmän so-

dan aikana erittäin pidättäytyväiseksi, eivätkä asevoimien käyttöperiaatteet voineet muuttua ulkopo-

litiikan instrumenttina lyhyellä perspektiivillä.90 Strategisella kulttuurilla Longhurst tarkoittaa sitä 

ympäristöä, jossa valtion turvallisuusajattelu ja asevoiman käytön logiikka on muotoutunut.  

 

Longhurstin mukaan strateginen kulttuuri muodostuu kolmesta elementistä. Ensimmäinen elementti 

on tulosta ns. varhais- ja formatiivivaiheesta ja Longhurst kutsuu sitä nimellä ”perustavanlaatuiset 

tekijät”. Nämä tekijät käsittävät perusoletukset ja uskomukset asevoiman käytöstä, jotka muodosta-

vat strategisen kulttuurin luonteen ytimen.91 Perustavanlaatuisista tekijöistä kumpuaa Longhurstin 

mukaan havaittavat käytännöt, kuten pitkäaikainen poliittinen linja. Se kytkee strategisen kulttuurin 

toimintaympäristöön ja sen muutokseen muokaten päämääriä ja soveltamista. Näitä havaittavia käy-

täntöjä Longhurst kutsuu nimellä ”sääntelevät käytännöt”. Perustavanlaatuisten tekijöiden ollessa 

hitaasti tai ei ollenkaan muuttuvia, sääntelevät käytännöt voivat muuttua. Näiden kahden elementin 

väliin sijoittuvat Longhurstin mukaan ”turvallisuuspoliittiset näkökulmat”. Sellaisia ovat sovellet-

tava turvallisuuspolitiikka ja muut sellaiset toimenpiteet, joilla strategisen kulttuurin ydinarvoja 

sovelletaan päämäärien saavuttamiseksi.92 Longhurstin elementit ovat yhdistettävissä Heikan ja 

Neumannin ”diskurssin ja käytännön väliseen dynaamiseen vuorovaikutukseen”.  

 

Longhurst toteaa, että strateginen kulttuuri voi muuttua hienosäädön tai perustavanlaatuisen muu-

toksen kautta.93 Hienosäätö tapahtuu hänen mukaansa siten, että ulkoiset, toimintaympäristön muu-

toksista johtuvat muutostarpeet saavat päätöksentekijät reagoimaan, jotta strateginen kulttuuri voi 

muuttua. Perustavanlaatuinen muutos taas vaatii kriisiä, joka vaikuttaa pyrkivän kumoamaan voi-

massa oleva strategisen kulttuurin. Tällainen kriisi muodostaa strategisen šokin. Oman teoreettisen 

viitekehykseni kannalta Longhurstin näkökulma on tärkeä ensinnäkin strategisen kulttuurin ele-

                                                 
89 Longhurst, Kerry: Germany and the use of force. Manchester University Press, Manchester, 2004, s. 6-8. 
90 Longhurst (2004), s. 7-8. Longhurst kritisoi uusrealistisen koulukunnan negaatiota yhteiskunnan historian ja sisäisten 

tekijöiden konstitutiiviseen voiman suhteen, sillä Saksan tapauksessa hän kykenee osoittamaan, että pelkkä toimin-

taympäristön radikaali muutos kuten yhden supervallan luhistuminen ei muuttanut asevoimien käyttöä poliittisiin tar-

koituksiin oikeastaan lainkaan. 
91 Longhurst (2004), s. 17. 
92 Longhurst (2004), s. 17-18. 
93 Longhurst (2004), s. 18. 
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menttien takia ja toiseksi strategisen šokin muutosvaikutuksen takia. Hybridivaikuttamisen käsit-

teen muodostumisen jälkeen on hyödyllistä verrata Longhurstin teoriaa Heikan ja Neumannin teori-

aan diskurssin ja käytäntöjen vuoropuheluna. Tämä on hedelmällistä etenkin tarkasteltaessa Suo-

men julkisesti lausuttuja ratkaisuja perusteltaessa esimerkiksi maavoimien valmiusmuutoksia ja 

varusmiesten käyttöä taistelutehtäviin. 

 

Elizabeth Kier käsittelee strategisen kulttuurin vaikutusta doktriinin muodostumisessa. Hänen mu-

kaansa kansallisten poliittisten päätösten tekijöiden näkemykset sotilaallisen voiman käytöstä vai-

kuttavat siihen, miten asevoimia rakennetaan ja millainen kyky niille rakennetaan.94 Asevoimat ovat 

Kierin mukaan yleisen käsityksen vastaisesti itse taipuvaisia puolustukselliseen doktriiniin, eikä 

kansainvälinen järjestelmä tai maailmanjärjestys edes jännittyneessä tilanteessa muokkaa doktriinin 

luonnetta yhtä tehokkaasti kuin vallanpitäjien mielikuvat asevoimien roolista yhteiskunnassa. Kier 

toteaa, että sotilasdoktriini on kovin harvoin tarkka vastatoimi ulkoiselle toimintaympäristölle, vaan 

se kumpuaa kulttuurisista tekijöistä ja on siksi osa valtion sisäistä vallanjakoa. Koska sotilaiden 

näkemys roolistaan valtiollisena instrumenttina ja sen tehtävien luonteesta kumpuaa tuosta vallan-

jaosta, on loogista, että doktriini pohjautuu kulttuuriin.95 Verrattuna Wendtiin Kier tuo selkeämmin 

esille kulttuurin ja intressien välisen vuoropuhelun. Hän argumentoi, että vaikka kulttuurilla on 

merkitystä, ei voi sanoa, että intressillä ei riippumattomuussuhteesta huolimatta olisi. Tämä on lä-

hellä Heikan ja Neumannin määritelmää ja luo tälle tutkimustyölle lähestymistavan. Kierin näkö-

kulma on tärkeä oman viitekehykseni muodostamiselle, kun sen yhdistää Yitzhak Kleinin teoriaan. 

Kleinia ja Kieriä rinnakkain tulkitessa on nähtävissä yhteys asevoimien järjestämisen periaatteiden 

ja strategisen kulttuurin välillä. 

 

2.7 Sodan kuva osana strategista kulttuuria 

 

Venäjän poliittisia ja strategisia päämääriä analysoidessani oletan, että laajan keinovalikoiman käyt-

tö on maalle parhaiten sopiva ulkopoliittinen käytäntö. Sen avulla Venäjä voi käyttäytyä suurvallan 

tavoin alivoimaisesta asemasta huolimatta. Keinovalikoimaan liittyvät myös sellaiset keinot, jotka 

eivät suomalaisessa strategisessa kulttuurissa ole mitenkään ohjattavissa valtiollisesti. Tällaisia ovat 

esimerkiksi esim. rikollisjärjestöt, vähemmistöasiamiehet, yksittäiset rikollisia keinoja käyttävät 

hakkerit jne. Venäjän tapa käydä sotaa on siis muuttunut, jolloin tapamme järjestää puolustus poten-

                                                 
94 Kier, Elizabeth: Culture and Military Doctrine: France between the Wars, International Security, Vol. 19, No. 4, MIT 

Press 1995, s. 66. 
95 Kier (1995) s. 66-67. 
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tiaalista, seuraavaa sotaa varten, on myös muutoksessa. Visiota, joka ohjaa valmistautumista seu-

raavaan sotaan, kutsun tässä tutkimuksessa sodan kuvaksi.  

 

Oletusta venäläisen sodankäyntitavan laaja-alaisuudesta tukee Yitzhak Kleinin esimerkkitapaus 

neuvostoliittolaisen strategisen kulttuurin muodostumisesta. Klein tuo artikkelinsa liitteessä varsin 

tarkasti esille Neuvostoliiton älykkyyden potentiaalin sodan suunnittelussa. Hänen mukaansa neu-

vostoliittolaisessa strategiassa ei ole koskaan nähty operatiivista ylivertaisuutta ratkaisuna, vaan 

strategisiin tavoitteisiin päästään vain valjastamalla oma yhteiskunta sosiaalisine ja taloudellisine 

rakenteineen kohti vastustajan samoja yhteiskunnallisia alueita.96 On paradoksaalista, että tällaisesta 

ilmiöstä on tutkimuksellista tulosta vuodelta 1991, kun lähes 30 vuotta myöhemmin tutkitaan Venä-

jän ”hybridisodankäyntiä” jonkinasteisena uutena sodankäynnin konseptina tai ilmiönä. Erityistar-

kastelu tämän asian suhteen on syytä tehdä Georgian, Krimin ja Itä-Ukrainan 2000- ja 2010-lukujen 

tapahtumista. George Kennanin pitkässä sähkeessä esille tuoma ulkomaisten oppositioiden ja vä-

hemmistöjen käyttö kohdevaltion vaikutusvallan murentamiseksi nollasummapelin periaatteella 

näyttäisi edelleen olevan voimissaan venäläisessä politiikassa.  

 

Sodan kuva on yksi osatekijä strategisen kulttuurin vaikuttavuudessa ja sen kautta asevoiman käy-

tön logiikan muokkautumisessa. Jyri Raitasalo ja Joonas Sipilä osoittavat sodan kuvan tarkoittavan 

”kansainvälisessä järjestelmässä kulloinkin vallitsevia yhteisiä käsityksiä asevoiman käytön luon-

teesta, tarpeesta ja mahdollisuuksista sekä tehokkaista asevoimien käyttöperiaatteista ja toiminta-

malleista”.97 He päättelevät tämän perusteella, että sodan kuva koostuu yhtäältä yhteiskuntien sisäl-

lä muodostuvista käsityksistä ja toisaalta yhteiskuntien välillä muodostuvista käsityksistä siitä, mik-

si asevoimat on olemassa ja miksi niitä tulee kehittää. Sodan kuva sisältää myös näkemyksen siitä, 

millaiset käyttöperiaatteet ja toimintamallit ylläpitävät asevoimat uskottavana ja tehokkaana in-

stanssina.98 Tällainen määritelmä sisältää yhteiskunnan sisällä muodostuvat käsitykset. Siksi sen on 

strategisen kulttuurin teorian puitteissa muodostuttava konstitutiivisesti kulttuurin tuotteena. Hei-

kan, Neumannin ja Kleinin tukevat tätä näkemystä. Raitasalo ja Sipilä määrittelevät sodan kuvan 

suhteellisen yhtenäiseksi asevoiman käyttöön liittyväksi käsitysten joukoksi, jonka tausta muodos-

tuu yhteiseen maailmankuvaan perustuvasta näkemyksestä siitä, millainen kansainvälinen turvalli-

suusjärjestelmä on.99 Heidän tutkimuksissaan sodan kuva on hyvin lähellä strategista kulttuuria.  

                                                 
96 Klein (1991) s. 18-19. 
97 Raitasalo, Jyri & Joonas Sipilä: Sota - Teoria ja todellisuus: näkökulmia sodan muutokseen. Maanpuolustuskorkea-

koulun strategian laitos, Helsinki 2008, s. 7. 
98 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 7. 
99 Raitasalo & Sipilä (2008), s. 8. 
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Käytän tässä tutkimustyössä sodan kuvaa eri tavalla, kuin Raitasalo ja Sipilä. Minä käsitteel-

listän sodan kuvan pienemmäksi kokonaisuudeksi, osaksi strategista kulttuuria. Tässä tutkimuksessa 

sodan kuva tarkoittaa tämän hetken käsitystä siitä, millainen tänään tai tulevaisuudessa mahdollises-

ti alkava sota on - minkälaista vihollista vastaan sitä käydään ja miten omia asevoimia käytetään. 

Tällainen määrittely on yhteensopiva valtioneuvoston ulko-, turvallisuus ja turvallisuuspoliittisten 

selontekojen kanssa. Niissä mainitaan usein sodan kuva toimintaympäristön kuvauksen yhteydessä. 

Raitasalon ja Sipilän tutkimus sodan kuvasta on uudelleen käsitteellistämisestäni huolimata edel-

leen relevantti tälle tutkimukselle. Se auttaa punomaan yhteen turvallisuusympäristön muutoksen ja 

strategisen kulttuurin teorian. Sodan kuvan rooli strategisessa kulttuurissa näkyy tutkimuksen viite-

kehyksessä.  

 

On tarkoituksenmukaista tarkastella hybridisodankäynnin diskurssin syntyä kansainvälisen turvalli-

suusjärjestelmän luonteeseen verrattuna, sillä diskurssin ja toiminnan välisessä vuoropuhelussa on 

esitettävissä muutos, joka kumpuaa turvallisuusjärjestelmän muutoksesta. Näin on etenkin siksi, että 

sodan kuva rakentuu historiallisten tapahtumien, kokemusten ja kertomusten varaan100, eli se on osa 

kulttuuria ja diskurssia.  

 

 

Kuva 5 - Raitasalon ja Sipilän sodan kuvan viitekehys101 

 

Raitasalon ja Sipilän viitekehyksessä sodan kuva on sidonnainen kansalliseen identiteettiin. Tämä 

on linjassa kaikkien yllä esiteltyjen strategisen kulttuurin tutkijoiden kanssa. Asevoiman käytön 

                                                 
100 Raitasalo & Sipilä (2008), s.8. 
101 Raitasalo & Sipilä (2008), s.9. 
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hyväksytyt ja uskottavat tavat kumpuavat siis kansallisesta identiteetistä, joka perustuu historialli-

siin kokemuksiin. Strateginen kulttuuri soveltuu tästä johtuen hyvin sodan kuvan muutoksen aiheut-

taman puolustuksen uskottavuusarvioinnin tutkimukselliseksi viitekehykseksi. Sodan kuvan muu-

tosta analysoitaessa on merkillepantavaa, että valtion historialliset kokemukset sodasta ja asevoi-

man käytöstä sekä havainnot muiden valtioiden tavoista käyttää asevoimaa toimivat tulkintojen ja 

diskurssien rakennusmateriaalina.102 On kuitenkin muistettava, että diskurssien ja käytäntöjen väli-

nen, jatkuva vuorovaikutussuhde tuottaa tässäkin asetelmassa selkeän rajan sodan kuvan tai strate-

gisen kulttuurin muutokselle. Diskurssit ovat tulkintoja siitä, miten asevoiman käyttöä on aikojen 

saatossa käytännössä toteutettu. Tämä asetelma sopii sellaiseen teoreettiseen viitekehykseen, jossa 

strateginen kulttuuri ohjaa sodan kuvan muodostumista. 

 

Jotta sodan kuvan muutoksen vaikutusta strategisiin valintoihin voidaan ymmärtää, on tarkasteltava 

strategian ja sodan luonnetta. Nojaan tässä päättelyssä tulkintoihin Carl von Clausewitzin teoriasta. 

Clausewitzin kaksijakoinen tapa ilmentää sodan luonne subjektiivisesti ja objektiivisesti sopii sodan 

kuvan määrittelyn apuvälineeksi. Objektiiviseen luonteeseen kuuluvat kaikille sodille yhteiset teki-

jät, kuten kitka, äärimmäinen väkivalta, sattuma ja epätietoisuus. Clausewitz jakaa tekijät kolmeen 

kokonaisuuteen, rationaalisuuteen, inohimoisuuteen ja sattumanvaraisuuteen. Subjektiiviseen luon-

teeseen taas kuuluvat asevoimat ja niiden doktriinit, aseet, toimintaympäristöt jne. - eli jokaiselle 

sodalle ainutlaatuiset piirteet.103 Sodan subjektiivinen luonne liittyy objektiivisen luonteen kolmi-

naisuus (trinity). Siinä sota on Clausewitzin mukaan 1) rationaalista ollessaan politiikalle alistettua, 

2) intohimoista taipumuksessaan kiihtyä äärimmäiseen väkivaltaan ja 3) ennalta-arvaamatonta pe-

rustuessaan suurelta osin sattumaan ja todennäköisyyteen.104 Yhden edellä mainituista kolmesta 

tekijästä muuttuessa, sen suhde kahteen muuhun tekijään muuttuu myös. Kolminaisuus kuvaa hy-

vin, mistä sodan kuvassa on kysymys. Ensinnäkin rationaalisuus politiikalle alisteisena tarkoittaa 

sitä, että politiikan muuttuessa muuttuu myös sodankäynnin käyttö poliittisena välineenä. Toisek-

seen intohimoisuus ja äärimmäinen väkivaltaisuus muuttavat muotoaan uusien asejärjestelmien 

myötä. Kolmanneksi ennalta-arvaamattomuuden luonne muuttuu, kun tilanneymmärryksen aiheut-

tama aikaviive voidaan minimoida teknisillä ratkaisuilla. Näitä kolmea tekijää tulee kyetä analy-

soimaan kulttuurin ohjaamina sen suhteen, että jokaiseen tekijään vaikuttaa kulttuurisesti peritty 

käsitys siitä, mikä on hyväksyttävää ja uskottavaa. Yhdistettäessä sodan subjektiivinen luonne Hen-

                                                 
102 Raitasalo, Jyri: Turvallisuusympäristön muutos ja Suomen puolustus. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos, 

Julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia No 23, Edita Prima Oy, Helsinki 2008, s. 39. 
103 Echevarria, Antulio: Globalization and the nature of war. Strategic Studies Institute, U.S. Army War 

College, Carlisle, Yhdysvallat 2003, s. v.  
104 Echevarria (2003), s. 9 sekä von Clausewitz, Carl: On war. Howard, Michael & Peter Paret (toim.), Princeton uni-

versity press, New Jersey, Yhdysvallat 1989, s. 88-89. 
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rikki Heikan rakennetodellisuusmalliin, se osoittaa, miten ”empiirinen ja näkyvä” todellisuus on 

sidoksissa sodan kuvan muutokseen. 

 

Olivia Garard käsittelee näiden kolmen osatekijän välisen suhteen jatkuvaa muutosta varsin onnis-

tuneesti artikkelissaan The objective value of Clausewitz.105 Hän esittää, että äärimmäinen väkivalta 

ja poliittinen rationaalisuus ymmärretään eri tavalla eri aikakausina ja eri strategisissa kulttuureissa. 

Tulkintatavat eivät kuitenkaan poista kolminaisuuden osatekijöiden välistä suhdetta, joka ilmentää 

sodan kuvaa. Garard viittaa Catherine Elginin pluralismia käsittelevään artikkeliin, jossa kirjoittaja 

toteaa, että faktat - vaikka ne ymmärretäänkin absoluuttisiksi ja objektiivisiksi - tulkitaan arvojen 

kautta.106 Arvot taas ovat kytköksissä identiteettiin, jolloin ne siis muotoutuvat sosiaalistumisen 

kautta. Tämä luo sodan kuvaa käsiteltäessä selkeän kytköksen strategisen kulttuurin konstitutiivi-

seen luonteeseen, sillä se viittaa maailmaan, joka itse luo omat faktansa diskurssien ja käytäntöjen 

kautta.107 

 

Clausewitzin väite siitä, että jokaisella aikakaudella ja valtiolla on oman näköisensä sota, nostaa 

esille kansallisen identiteetin ja asevoimien järjestämisen tavan sodan reunaehdoiksi. Michael Ho-

wardin ja Peter Paretin käännöksessä Clausewitzin teoksesta nämä muuttuvat, sodan subjektiivisen 

luonteen tekijät nimetään termillä character of war.108 Tämä nimitys on yleisesti käytössä englan-

ninkielisessä kirjallisuudessa sodan kuvaa luonnehdittaessa. Sodan subjektiivinen luonne eli sodan 

kuva jäsentelee siis sodan objektiivisen luonteen kolmen tekijän suhteita toisiinsa. Clausewitziin 

nojautuen päättelen, että sodan objektiivinen luonne muodostuu kolminaisuudesta ja sen subjektii-

vinen luonne kulloinkin valloillaan olevasta sodan kuvasta. Sodan kuvan konstruktivistisesti muo-

toutuvat muutokset ovat kuitenkin useimmiten löydettävissä vasta jälkikäteen, kun maailmanjärjes-

tyksen ja valtion sisäisen rakenteen muutokset tai kehitykset ovat tunnistettavissa.109 Asevoimien 

sisällä tapahtuva kulttuurinen muutos voi sysätä tällaiseen muutokseen, mutta asevoimat eivät si-

nänsä kovin usein elä yhteiskunnasta irtonaisina tai poliittisesta ohjauksesta eristettyinä. Asevoi-

mien sisäinen kulttuuri voi toimia yhteiskunnassa vallitsevan strategisen kulttuurin vastapainona 

reagoinnissa toimintaympäristön muutokselle. Silloin sodan kuva voi muuttua ristiriitaiseksi vallit-

sevaan uhkaan nähden, asevoimien kehittäessä taktiikkaa ja operaatiotaitoa asettaakseen vaatimuk-

                                                 
105 Garard, Olivia: The objective value of Clausewitz. [https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/5/17/the-objective-

value-of-clausewitz], viitattu 28.6.2018. 
106 Elgin, Caherine: The relativity of fact and the objectivity of value, The Harvard Review of Philosophy 6/1.Harvard, 

Yhdysvallat 1996, s. 5-6. [http://www.harvardphilosophy.com/issues/1996/Elgin.pdf] viitattu 28.6.2018. 
107 Garard (2016). 
108 von Clausewitz (1989), s.592-594. 
109 Gat, Azar: The Changing Character of War, The Changing Character of War. Strachan, Hew (toim.), Oxford Uni-

versity Press, New York, Yhdysvallat 2011, s. 44-45. 
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sia strategialle, kuten Saksassa on erään tulkinnan mukaan tapahtunut maailmansotien välisenä ai-

kana.110 

 

Tässä tutkimuksessa sodan kuvalla siis tarkoitetaan visiota, jolla potentiaaliseen tulevaan sotaan 

valmistaudutaan. Strateginen kulttuuri ohjaa sodan kuvan ”sallittua muotoa”, asevoiman kehittämis-

tä, ylläpitoa ja asevoimien käytön hyväksyttäviä toimintatapoja kansallisen identiteetin muokkaa-

mana. Sodan kuva on näin ollen konstruktivistinen käsite, jota yhteiskunta muodostaa ja muokkaa 

konstitutiivisesti vuoropuhelussa toimintaympäristössä havaittujen muutosten ja vallitsevan strate-

gisen kulttuurin kanssa. Sodan kuva sijoittuu viitekehyksessä palaksi strategista kulttuuria. Se on se 

pala, joka kertoo, millaiseen sotaan Suomi varautuu. Suhteessa toimintaympäristöön ja siinä tapah-

tuvaan muutokseen, sodan kuva muuttuu strategisen kulttuurin ”suodattimen” kautta, jolloin tietyt 

asiat varautumisessa hylätään sopimattomina. Sodan kuva on tutkimuksen viitekehyksessä työkalu 

strategisen kulttuurin ymmärtämiseen, koska hybridisodankäynnin diskurssi asettaa potentiaalisesti 

paineita sodan kuvan muutokselle. Muutos on mahdollinen vain strategisen kulttuurin sallimien 

reunaehtojen puitteissa. Jyri Raitasalo toteaa, että sodan kuvaa ei määritellä kansallisessa politiikas-

sa, vaan se on kollektiivinen ymmärrys tai tulkinta toimintaympäristöstä.111 Tämä näkemys kytkee 

sodan kuvan strategisen kulttuurin diskurssi - käytäntö -vuoropuheluun. 

 

Puolustuksen uskottavuutta arvioitaessa on kyettävä arvioimaan sitä, millainen sodan kuva Suomes-

sa kullakin tarkasteluhetkellä on. Sen perusteella voidaan päätellä miten asevoimien organisaatio, 

käytössä olevat välineet ja toimintatavat suhteutuvat siihen uhkaan, jota vastaan niitä mahdollisesti 

aiotaan käyttää. Uhkaa arvioin hybridisodankäynnin kontekstin sisällön kautta, neljännen luvun 

empiirisen aineiston käsittelyssä. Turvallisuusympäristöön kytkeytyvät uhkakuvat rakentuvat valta-

sidonnaisesti112, eli kullakin hetkellä vallassa olevan hallituksen puolueohjelmien puitteissa. Ase-

voiman käytön logiikka on tämän tutkimustyön teoreettisen viitekehyksen mukaisesti kuitenkin 

kulttuurisidonnaista, josta johtuen on tarkasteltava hybridivaikuttamiseen liittyvää turvallisuusdis-

kurssin muutoksen vaikutusta sodan kuvaan. Omaa arviota venäläisestä sodan kuvasta en tee, vaan 

hybridisodankäynniksi länsimaissa tulkitun ilmiön sisältö muotoilee venäläisen tavan nähdä tulevai-

suuden sota. 

 

 

                                                 
110 li-Vardi, Gil: The Change from within. Strachan (toim.) (2011), s. 80-82. 
111 Raitasalo (2008), s. 35. 
112 Limnéll (2009), s. 31-32 sekä 222-223. 
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2.8 Oman teoreettisen näkökulman ja rajaus ja asettelu 

 

Yllä olevan strategisen kulttuurin teoreettisen koulukunnan esittelyn synteesinä totean, että strategi-

sella kulttuurilla on formatiivinen vaihe, joka sisältää kansakunnan/valtion historialliset kokemuk-

set, traumat, ylpeydenaiheet ja yhtenäisyyden juuritekijät. Formatiivinen vaihe luo kansallisen iden-

titeetin ja sen takia strateginen kulttuuri on ”tahmeaa” ja hitaasti, jos ollenkaan, muuttuvaa. Forma-

tiivisen vaiheen lisäksi strategisella kulttuurilla on havaittavia käytäntöjä, kuten perinteinen ja pit-

käaikainen poliittinen linja, joka kytkee strategisen kulttuurin toimintaympäristöön ja sen muutok-

seen. Näiden kahden väliin sijoittuvat vallitsevat näkökulmat, jotka liittyvät kulloinkin vallassa ole-

viin hallituskoalitioihin ja sovellettavaan turvallisuuspolitiikkaan, soveltaen strategisen kulttuurin 

ydinarvoja käytännön päämäärien saavuttamiseksi sallituissa rajoissa. 

 

Strateginen kulttuuri on toimintaympäristössä havaittujen käytäntöjen, niistä muodostettujen dis-

kurssien ja diskursseista muotoutuvien omien käytäntöjen välistä jatkuvaa ja dynaamista vuorovai-

kutusta. Se, miten muodostuneista diskursseista päätetään muodostaa omia käytäntöjä, on kulloin-

kin vallassa olevan turvallisuuspoliittisen eliitin toimintaa.113 Pääasialliset välineet muodostettavan 

käytännön legitimoinnille ovat tässä tutkimuksessa poliittiset ja strategiset paperit, kuten ulko- ja 

turvallisuuspoliittiset selonteot.  

 

Diskurssien analysointi tutkimusmenetelmästä riippumatta on hybridisodankäynnin termin sisällön 

kannalta loogista. Diskurssilla tarkoitetaan sosiaalisesti konstruoituja tapoja tietää joku todellisuu-

den aspekti eli se on yksinkertaistetusti kontekstisidonnainen kehys ymmärtää asioita.114 Diskurs-

sien muotoiluun osallistuvat poliittinen eliitti, kansalaiset mielipiteineen sekä media tiedon välittä-

jänä ja muotoilijana näiden välillä.115 Diskurssia voidaan rajoittaa, muuttaa, rakentaa uudelleen tai 

vahvistaa retoriikalla.116 Retoriikka on poliittisen eliitin auktorisoivaa kieltä. Sillä pyritään esittä-

mään julkinen todellisuuden käsitys määrittelemällä toiminnan tai tapahtuman merkitys.117 

 

                                                 
113 Lantis, Jeffrey S.: Strategic culture and national security policy, International Studies Review Vol. 4, No. 3. Wiley, 

New Jersey, Yhdysvallat 2002,  s. 111-112 sekä Pirani, Pietro: Elites in Action: Change and Continuity in Strategic 

Culture, Political Studies Review, Vol 14(4). SAGE publications, Lontoo, Englanti 2016, s. 515-516. 
114 Van Leeuwen, Theo: Discourse as the recontextualization of social practice, Methods of critical discourse studies -

3rd edition. Wodak, Ruth & Michael Meyer (toim.), SAGE publications, Lontoo, Englanti 2016, s. 138. 
115 Reisigl, Martin ja Wodak, Ruth: The discourse-historical approach. Wodak & Meyer, Michael (toim.) (2016), s. 40. 
116 Jäger, Siegfried & Florentine Maier: Analysing discourses and dispositives: a Focauldian approach to theory and 

methodology.  Wodak & Meyer (toim.) (2016), s. 121 sekä Bitzer, Lloyd: The rhetorical situation, Philosophy and 

Rhetoric, vol. 1/1968. Penn State University Press, University Park, Yhdysvallat 1968, s. 3-5, 7 sekä 13. 
117 Heinonen, Veikko: Suomalaisen turvallisuuspolitiikan tila - Suomalaisen 2000-luvun alun turvallisuuspoliittisen 

debatin tarkastelu.  Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2011, s. 136. 
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Kuva 6 - Diskurssin, käytännön ja retoriikan välinen suhde 

 

Sodankäynnistä käytävä keskustelu on nojannut vuodesta 2014 alkaen yhä enemmän hybriditema-

tiikkaan siitä huolimatta, että strategian yleisesti hyväksyttävä määritelmä ”kaikkien voimavarojen 

käytöstä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi” osoittaakin hybridivaikuttamisen oletettavasti 

melko perinteiseksi päämäärien tavoitteluksi. Hybridisodankäynnin diskurssi on siis kielellis-

toiminnallinen rakenne, jolla muuttunut sodankäynti ymmärretään käsitteellistettynä.  

 

Tämä teoreettinen näkökulmani on operationalisoitavissa muotoon, jossa strategisen kulttuurin teo-

ria luo edellytykset vastata tutkimuskysymyksiin. Strateginen kulttuuri vastaa seuraaviin kysymyk-

siin: 

o Millainen on toimintaympäristöstä kohdistuva, valitseva sotilaallinen uhka, johon va-

raudutaan vastaamaan asevoimien käytöllä - eli millainen on käsitys nykyhetkenä tai 

tulevaisuudessa mahdollisesti alkavasta sodasta? 

o Millä välineillä, tavoilla ja tavoitteilla sotaa varaudutaan käymään valtion ja ympäröi-

vän maailman silmissä hyväksyttävästi? 

o Mitkä tekijät ja käytännöt muodostavat omasta ja ympäröivän maailman näkökulmas-

ta sellaisen uskottavan sotilaallisen kyvyn, joka mahdollistaa vastaamisen jokaiseen 

poliittiseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen minimaalisella sodankäynnin määrällä?  

 

Oma strategisen kulttuurin operationalisoitu lähestymistapani yhdistää yllä kuvatussa jäsentelyssään 

Colin S Grayn, Yitzhak Kleinin, Elizabeth Kierin, Kerry Longhurstin, Iver B Neumannin ja Hen-
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rikki Heikan teoreettiset mallit. Yhdistelmä on tehty aikaisemmissa alaluvuissa esitellyistä piirteistä 

ja se antaa perusteet muotoilla teoreettinen viitekehys seuraavan alaluvun mukaisesti. 

 

2.9 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimustyön viitekehyksen muodostaa Suomen strateginen kulttuuri ja sen suhde turvallisuusym-

päristöön. Strateginen kulttuuri koostuu suurstrategian diskurssin ja käytäntöjen välisestä dynaami-

sesta vuorovaikutuksesta. Diskurssit ja käytännöt muokkaavat jatkuvasti toisiaan suhteessa turvalli-

suusympäristöön ja sen kautta rakennettuun sodan kuvaan. 

 

Kuva 7 - Tutkimustyön teoreettinen viitekehys 

 

Viitekehyksen keskiössä oleva Suomen uskottava puolustus muodostuu teoreettisesta lähtökohdas-

ta, jossa strateginen kulttuuri ohjaa asevoiman käyttöä toisiaan rakentavien diskurssien ja käytäntö-

jen kautta. Strateginen kulttuuri rajaa strategiset valinnat hyväksyttäviin ja oikeutettuihin sekä ei-

hyväksyttäviin ja ei-oikeutettuihin, joista jälkimmäiset kaksi eivät voi toteutua. Rajaus perustuu 

historiallisesti muodostuneeseen kansalliseen identiteettiin, jonka haastaa jatkuvasti muuttuva toi-

mintaympäristö ja sen kautta rakentuva sodan kuva. Jotta sodan kuva voi muuttua, sille täytyy olla 

toimintaympäristön muutoksen indikoima peruste. Lisäksi sen täytyy olla hyväksyttävissä strategi-



38 

 

seen kulttuuriin nähden, sillä asevoimia ei voi käyttää tavalla, joka ei ole kansallisen identiteetin 

kannalta hyväksyttävää tai oikeutettua. 
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3. SUOMEN STRATEGISEN KULTTUURIN PIIRTEET 

 

”Suomi päättää puolustuspolitiikan ja maanpuolustuksen kehittämisestä geopoliittisen asemansa ja 

historiallisten kokemusten perustalta sekä arvioi sen tarpeita kansainvälisen turvallisuusympäristön 

kehityksen valossa.” 

 

- Valtioneuvoston turvallisuuspoliittinen selonteko eduskunnalle 13.6.2001 

 

Tässä luvussa vertailen aikaisempaa tutkimusta 1990-luvun turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin 

selontekoihin sekä muihin poliittisiin päätöksiin ja strategioihin. Luvun päämäärä on luoda kuva 

siitä, mitkä tapahtumat muodostavat Suomen strategisen kulttuurin ohjaavia diskursseja. Lisäksi 

päämääränä on selvittää, mitä teemoja Suomen strategisen kulttuurin diskurssit sisälsivät vuoden 

2014 alussa ennen Krimin valtausta. Viimeisenä päämääränä on hahmottaa, mitkä ovat ne käytän-

nöt, joista strategiset diskurssit vuoden 2014 alussa muodostuivat sekä mitä käytäntöjä diskurssit 

tuottavat ja muokkaavat. Diskurssien kanssa vuoropuhelua käyviä käytäntöjä ilmentävät esimerkik-

si puolustusjärjestelmän organisaation tai doktriinin muutokset, käytännön poliittiset, lainsäädän-

nölliset ja puolustusvoimien valmiudelliset toimet sekä muut puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittä-

misen toimet. Vastaan tässä luvussa tutkimusongelman alakysymykseen ”Miten Suomen strategi-

nen kulttuuri vaikutti puolustuksen uskottavuuteen ennen hybridiuhkien käsitteen muodostumis-

ta?” 

 

Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen nojaten on paikallaan täsmentää, että strategisen kulttuu-

rin ilmeneminen ei ole mitattavissa täsmällisinä arvoina. Siksi tässä luvussa arvioidaankin historial-

listen tapahtumien vaikutusta asevoimien jäsentämis- ja käyttötapojen ominaisuuksiin ja piirteisiin. 

Tähän liittyvät turvallisuuspoliittisen keskustelun diskurssit ja niiden kanssa vuoropuhelussa olevat 

käytännön toimenpiteet, joilla asevoimien käyttöön valmistaudutaan, ilmentävät teoreettisen viite-

kehykseni mukaan strategisen kulttuurin ominaispiirteitä. On kuitenkin huomioitava, ettei kaikkia 

päätöksiä, ajatuksia ja toimenpiteitä voi lukea puhtaasti ”Suomen strategiseksi kulttuuriksi”. Siksi 

tämän luvun johtopäätökset ovat luonteeltaan teoriasidonnaisia. Niiden perusteella ilmiöitä pyritään 

ymmärtämään osaksi strategista kulttuuria eikä tyhjentävästi selittämään, miksi strateginen kulttuuri 

on niiden aiheuttaja. 

 

Diskurssi rakentuu ensisijaisesti poliittisen eliitin toiminnasta sekä median ja kansalaisten mielipi-

teiden kautta. Pääasiallinen rakennuspalikka diskursseille on tässä luvussa poliittisten asiakirjojen 

sisältö, perustuen Henrikki Heikan rakennetodellisuustasojen malliin (ks. s. 32-33 ja kuva 4). Medi-
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an sisällöllinen käsittely ei ole kovin laajaa, mutta mediaa pidetään kansalaismielipiteen välittäjänä 

ja muokkaajana. Kansalaisten mielipiteet esitellään havainnollistamisen selkeyden takia jakamatto-

masti luvussa 5. 

 

3.1 Suomen strategisen kulttuurin formatiivinen vaihe 

 

Henrikki Heikka argumentoi artikkelissaan ”Republican Realism - Finnish Strategic Culture in a 

historical perspective” Suomen strategisen kulttuurin kumpuavan tasavaltalaisuudesta (republi-

canism).118 Hän sitoo tasavaltalaisen ideologian englantilaisen koulukunnan teoriaan. Englantilai-

nen koulukunta perustuu poliittiseen realismiin, mutta kansainvälisen järjestelmän muistuttaa kou-

lukunnan mukaan yhteiskuntaa yhteisine normistoineen, eikä järjestelmä ole puhtaasti anarkki-

nen.119 Heikka toteaa, että Suomen strategisen kulttuurin kivijalka on muodostunut Ruotsin ja Ve-

näjän vallan aikoina. Hän katsoo niinkin kauas historiaan kuin uskonpuhdistukseen ja Suomen 

muodostamaan reunavaltioon läntisen katolilaisuuden (myöhemmin luterilaisuuden) ja bysanttilai-

sen ortodoksisuuden välillä. Tuolloin Suomi ei ollut vielä itsenäinen valtio. Heikan päättely perus-

tuu hallintokulttuurien välisiin historiallisesti muotoutuneisiin eroihin. Ruotsin hallintokulttuuri oli 

liberalistista, kun taas Venäjän hallintotapa Moskovan ruhtinaskunnan vakiinnuttua valtioksi 1200-

luvulla, periytyi mongolihallinnolta. Mongolien hallintoperinne oli raakalaismaista hirmuvaltiashal-

lintoa, ja Moskovassa se yhdistettiin bysanttilaiseen messianismiin eli ortodoksisuuden puolustami-

seen.120 Koska Mongoleilta peritty alistava hallinnointitapa yhdistyi ortodoksisuuden levittämisen 

”pyhään tehtävään”, alkoi Moskovan ruhtinaskunnan hegemoninen politiikka. Tämän vastapainona 

toimi aluksi Kalmarin unioni, joka muodosti ”Euroopan tasavallan” katolilaisen tasavaltalaisuuden 

vartijana Itämeren alueella.  

 

Vaikka Ruotsi olikin kuningaskunta, se jakoi liberaalin ja tasavaltalaisen näkemyksen kansalaisten 

vapaudesta muun Euroopan kanssa.121 Uskonpuhdistus toteutettiin Ruotsissa poliittisista syistä, 

Kustaa Vaasan johdolla vuonna 1527. Näin kuningas sai alistaa kirkon valtiolle ja pääsi käsiksi kir-

                                                 
118 Heikka (2005), s. 91 - 119, viittaus liittyy sivuun 96 sekä sivuihin 102-103. Tasavaltalaisuus tarkoittaa eurooppalai-

sessa kansainvälisten suhteiden kontekstissa sellaisia poliittisia ideaaleja, jotka perustuvat antiikin Kreikan ja Rooman 

tasavaltalaisiin malleihin. Tämän hallintotavan mukaan poliittisen elämän tärkein arvo on vapaus, ennen kaikkea sellai-

sessa muodossa, jossa ihminen ei ole riippuvainen kenenkään toisen ihmisen tahdosta. Vapauden rajoittaminen voi olla 

myös abstrakti, sillä vapaus ei toteudu, jos on olemassa mahdollisuus, että toisen ihmisen mielivaltainen tahto on sen 

vastainen. Ks. Peltonen, Markku: Tasavaltalaisuus. [http://375humanistia.helsinki.fi/markku-peltonen/tasavaltalaisuus] 

viitattu 1.8.2018. 
119 Heikka (2005), s. 96-97. 
120 Heikka (2005), s, 96-98.  
121 Heikka (2005), s, 97. 

http://375humanistia.helsinki.fi/markku-peltonen/tasavaltalaisuus
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kon rikkauksiin.122 Suomi muodosti osana Ruotsia latinalaisen läntisen Euroopan rajan bysanttilais-

ta itäistä Eurooppaa eli Venäjää kohti.123 Iivana Julman johdolla Venäjä hyökkäsi vuonna 1558 

Narvaan ja Vastseliinaan, jolloin alkoi Liivinmaan sota. Ruotsi liittyi sotaan suojatakseen Pohjois-

maita ja Baltiaa. Lopputuloksena Ruotsi muodosti tasapainottavan voiman Itämeren hegemoniassa. 

Tämä sitoi maan suurstrategisesti mukautumaan eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen, joka 

noudatteli Augsburgin uskonrauhaa vuodelta 1555 ja oli luonteeltaan antihegemonistinen.124 Järjes-

telmä on Heikan mukaan ensiaskel Suomen poliittisen ja strategisen kulttuurin muodostumisessa 

puolustukselliseen, yhteistyöperusteiseen ja liberaaliin turvallisuusjärjestelmänäkemykseen perus-

tuvaksi. Se muodostaa voimakkaan kontrastin Iivana Julman Moskovan Venäjän aggressiiviseen, 

hyökkäykselliseen ja ihmisoikeuksia väheksyvään poliittiseen kulttuuriin verrattuna.125 

 

Bysanttilaiset arvot eivät kunnioittaneet yksilön vapautta, kun taas latinalaiset tekivät niin. Uskon-

puhdistuksen takia puhjenneen kolmikymmenvuotisen sodan päättyessä Westfalenin rauhaan Ruotsi 

liittyi luterilaisuutta puolustaneena voittajavaltiona ensimmäiseen eurooppalaiseen perustuslailli-

seen, itsenäiset valtiot tunnustavaan ja määrittävään sopimukseen. Westfalenin rauhaa pidetäänkin 

nykyään modernin valtiojärjestelmän peruskirjana.126 Ruotsin ollessa alueellisesti liian laaja Pietari 

Suuri haastoi sen Suuressa Pohjan sodassa vuosina 1700 - 1721. Kyseisessä sodassa suomalaiset 

joutuivat isovihan aikana (1713–1721) kokemaan venäläisen miehityksen aikana varsin alistavaa 

hirmuvaltaa. Tämä johti Heikan mukaan liberalistisen kulttuurin voimistumiseen Suomessa. Libe-

raalia yhteiskuntajärjestystä vahvisti Anders Chydeniuksen ajama vapaa kaupankäynti ja poliittinen 

liberalismi.127 Lisäksi suomalainen poliitikko ja entinen diplomaatti Arvid Horn johti suurstrategisia 

pyrkimyksiä sitouttaa Venäjä noudattamaan Westfalenin rauhan asettamaa eurooppalaista sopimus-

järjestystä - merkillepantava asia, sillä Suomen turvallisuuspoliittinen selonteko vuodelta 1995 mää-

rittää samanlaisen pyrkimyksen yhdeksi vakauden turvaamisen keinoksi.128 Totean tässä yhteydessä 

että ”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” muodostaa tutkimus-

menetelmäni aksiaalikoodaukseen yhden diskursiivisen teeman jonkun turvallisuusdiskurssien ra-

kentumiselle. 

 

                                                 
122 https://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonpuhdistus#Ruotsi, viitattu 12.8.2018. 
123 Heikka (2003), s.5.  
124 Heikka (2005), s. 98. 
125 Heikka (2005), s. 98-99. 
126 Heikka (2005), s. 98 sekä https://fi.wikipedia.org/wiki/Westfalenin_rauha ja 

https://www.britannica.com/event/Peace-of-Westphalia.  
127 Heikka (2005) s. 99 sekä https://fi.wikipedia.org/wiki/Isoviha, viitattu 12.8.2018. 
128 VNS 1995, s. 4 ja 43. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonpuhdistus#Ruotsi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Westfalenin_rauha
https://www.britannica.com/event/Peace-of-Westphalia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isoviha
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Kun suomalainen poliittinen kulttuuri alkoi Helsingissä rakentua Venäjän vallan aikana vuodesta 

1809 alkaen, konstruoituivat liberaaliset suomalaiset arvot Suomen alueella. Tämä johti Heikan 

mukaan siihen, että venäläis-bysanttilaista yksilönvapauden voimakasta rajallisuutta vastaan halut-

tiin suojautua yhä tarmokkaammin.129 Nostan aksiaalikoodaukseen diskursiivisen teeman ”tasaval-

talainen yhteiskuntajärjestys”, sillä se on jo aiemmin todettu näkyväksi formatiivisessa vaiheessa. 

Venäläisyydeltä suojautumiseen liittyi tunnetusti itsenäistymispyrkimysten herääminen, jossa val-

mistauduttiin irtautumaan Venäjän keisarikunnasta tarvittaessa voimaa käyttäen ja yksin. Samalla 

Suomessa muodostui myös oma kulttuuri, koska suomalaiset halusivat erottautua Ruotsista omaksi 

entiteetikseen.130 Kulttuurin myötä Suomeen syntyi oma kirjakieli ja suomenkielinen lehdistö. Ta-

savaltalainen ajattelu kumpusi Johan Vilhelm Snellmanin, Adolf Ivar Arwidssonin ja Jacob Teng-

strömin ”valtion doktriinista”.131 Heidän narratiivinsa keskeisenä sanomana oli Venäjän vallan alai-

suuteen asemoitu Suomen suuriruhtinaskunta-asema, jota ohjasi Ruotsin ajan perintö perustuslaista. 

Kyseinen perustuslaki oli voimassa autonomisessa valtiossa, joka oli liitossa tsaarillisen Venäjän 

kanssa. Snellmanin panos näkemykseen on tasavaltalais-liberalistinen ihmisnäkemys, joka yhdistyy 

itsenäiseen, tasavaltalaiseen ja valtiolliseen päätöksentekoon sekä sitoutumiseen kansainvälisen 

yhteisön sääntöihin.132 Nostan ”sitoutumisen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” diskursiiviseksi 

teemaksi aksiaalikoodaukseen. Tämä teema on myös useassa nykyajan ulko- ja turvallisuuspoliitti-

sessa selonteossa esillä. 

 

Huolimatta siitä, että nopeasti muodostunut suomalainen kulttuuri oli melko voimakkaasti venäläis-

vastaista, Venäjä ei sitä vastustanut. Syynä on pidetty sitä, että suomalainen kulttuuri koettiin Venä-

jällä pesäeron tekemiseksi Ruotsista - eli tavallaan kyse oli jo tuona aikana esiintyvästä refleksiivi-

sestä kontrollista. Tasavaltalaiseen realismiin perustuva strateginen kulttuuri muodostui suomalai-

sen kulttuurin perusteella melko nopeasti. Suomen itsenäisyyttä ajavat kaksi samankaltaista koulu-

kuntaa näkivät molemmat Suomen sisäpoliittisen valtiojärjestyksen tasavaltalaiseen realismiin no-

jautuvana. Venäjän ajautuessa yhä etäämmälle Wienin kongressissa sovitusta Euroopan Konsertista 

Suomen strateginen kulttuuri muokkautui sotilaalliseen voimankäyttöön perustuvaksi, omien arvo-

jen puolustamiseksi. Tästä huolimatta noudatettiin suurruhtinaskunta-aikana mm. Snellmanin kan-

nattamaa nk. ”separatistista lojalismia”, joka kuvasi pienvaltiorealismia ja tasavaltalaisuutta perus-

                                                 
129 Heikka (2003), s. 3 sekä Heikka (2005) s. 100. 
130 Heikka (2005) s. 100. 
131 Jussila, Osmo; Seppo Hentilä & Jukka Nevakivi: Suomen poliittinen historia 1809 - 2006. WSOY Oppimateriaalit 

Oy, Helsinki 2006, s. 43 - 45 sekä Snellman, Johan Vilhelm: Läran om staten. Zacharias Häggström, Tukholma 1842, 

s. 321 ja 342. 
132 Snellman, s. 424-426, 442-443; Viitala, Heikki (toim.): Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Snellman-Instituutti, 

Kustannuskiila Oy, Kuopio 1990, s. 73 sekä Heikka (2005), s. 100-101. 
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tuen konfrontaation välttelyyn Venäjän kanssa.133 Jo tällöin Suomi oli riippuvainen läntisistä me-

riyhteyksistä, mikä muodosti riskin mahdollisessa sodassa Venäjää vastaan. Tähän perustuen sepa-

ratistisella lojalismilla haluttiin osoittaa Venäjälle, ettei Suomen luisuminen läntiseen blokkiin olisi 

todennäköistä. Samaan aikaan oltiin kuitenkin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa riippuvaisia 

Ison-Britannian laivaston läsnäolosta Itämerellä Venäjän uhkaa tasapainottavana potentiaalina.134 

Separatistiseen lojalismiin perustuva varovaisuus ärsyttämästä Venäjää muodostaa yhden teeman 

aksiaalikoodaukseen. Nostan aksiaalikoodaukseen diskursiivisen teeman ”konfrontaation välttely 

Venäjän kanssa”. 

 

Suomalaisten ymmärrys tasavaltalaisten arvojen puolustamisesta asein heräsi viimeistään venäläis-

tämiskauden aikaisen suurlakon myötä, jolloin kansan tahto ja näkemys valtiojärjestyksestä ymmär-

rettiin venäjän edun vastaiseksi. Tällöin todettiin, että Venäjä tulee vastustamaan Suomen valtiojär-

jestyksen muuttamispyrkimyksiä käyttämällä viime kädessä asevoimaa. Sille Suomi ei kykenisi 

tekemään vastarintaa.135 Havaintoa tukee Vesa Kanniaisen väitöskirjassaan esittämä johtopäätös 

historian kautta kehittyneestä sukupolvet ylittävästä altruismista.136 Ilmiö mahdollisti Kanniaisen 

mukaan pienen kansan sinnikkään puolustautumisen ylivoimaista vastustajaa vastaan. On kuitenkin 

huomioitava, että Kanniaisen havainto liittyy myötätuntoon tulevia sukupolvia kohtaan eikä suoraan 

arvojen puolustamiseen. Esimerkki puolustettavista, liberalistisista yksilönvapausarvoista on ääni-

oikeuden myöntäminen naisille Suomessa, vaikka maa vielä oli Venäjän vallan alaisuudessa. Sisäl-

lissodan aikana vuonna 1918 strateginen kulttuuri mahdollisti Mannerheimin toimenpiteet punaisten 

vastarinnan ja neuvostoliittolaismielisyyden tukahduttamiseksi. Mannerheimin toimenpiteet vuonna 

1918 muodostivat ensimmäisen tapauksen maailmassa, jossa bolševismin vyöry muihin maihin py-

säytettiin sotilaallisella voimankäytöllä.137 Kaikki nämä hegemonistisen hyökkääjän tukahduttamis-

pyrkimykset ovat jättäneet jälkensä Suomen strategiseen kulttuuriin ja ne ovat havaittavissa selon-

teoissa esiintyvistä diskursseista vuosina 1990 - 2017, joita käsittelen myöhemmin alaluvussa 3.2 ja 

luvussa 5. Tämän perusteella voidaan todeta, että pitkäaikainen tasavaltalainen realismi Suomen 

strategisessa kulttuurissa mahdollisti Suomen toiminnan itsenäistymisen aikana ja sen jälkeen. Nos-

tan aksiaalikoodaukseen diskursiivisen teeman ”autoritaarisen ja suomalaisia arvoja kyseenalais-

tavan vallan hyökkäykset ollaan valmiita torjumaan asein”. 

                                                 
133 Heikka (2005), s. 101 sekä Viitala (toim.), s. 70. Snellmanin toimintaa senaattorina käsittelevässä luvussa tuodaan 

esille Snellmanin realistinen sanoma Suomen kansalle resurssien suhteesta tavoitteisiin ja Venäjän kanssa vallitsevien 

mahdollisten riitojen vaikutuksesta kansan hyvinvointiin.  
134 Jussila, Hentilä ja Nevakivi, s. 46-48 sekä Heikka (2005), s. 102. 
135 Jussila, Henttilä ja Nevakivi, s. 82-85. 
136 Kanniainen, Vesa: Essays in National Defence. Sotatieteiden tohtorin väitöskirjan tiivistelmä, Maanpuolustuskor-

keakoulu, Helsinki 2018, s. 9. 
137 Jussila, Hentilä ja Nevakivi, s. 106-107, 117 ja 129  sekä Heikka (2005), s. 103. 
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Neuvostoaika ja kylmä sota muodostavat Suomen strategiselle kulttuurille jakson tasavaltalaisten 

arvojen puolustamisessa vallankumouksellista suurvaltaa vastaan. Puolustusrevisionin ratkaisu yl-

läpitää jatkuvaa valmiutta maavoimien koulutusorganisaation kautta muodosti suojajoukot ja pää-

joukot ennen sotia ja myöhemmin alueellisen puolustuksen elinaikana vuosikymmenien ajan.138 

Tämä liittyy aksiaalikoodauksessa diskursiiviseen teemaan ”asevoimien on oltava valmiudessa 

aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan”, ja se on vuoropuhelussa edellä mainittujen maa-

voimien valmiuteen tähtäävien käytäntöjen kanssa. Teema jatkuu strategisessa kulttuurissamme 

edelleen vuoropuhelussa jatkuvien käytäntöjen kautta. Strategisen kulttuurin sisältämä luottamus 

sotilaallisen voiman käyttöön arvojen puolustamiseksi ilmenee talvi- ja jatkosodissa. Lojaalisuus ja 

yhteistyö Venäjän kanssa taas ilmenevät Lapin sodassa. Lapin sota ilmentää sinänsä myös tasavalta-

laisten arvojen puolustamista sikäli, että siinä ajettiin vallankumouksellinen bolševismin vastanapa, 

Natsi-Saksa, pois maasta. Samalla palautettiin diplomaattinen yhteys länsimaihin ja Neuvostoliit-

toon.139 Sisä- ja ulkopoliittinen tasapainoilu kylmän sodan aikana ilmenee YYA-sopimuksessa, ka-

lustohankinnoissa niin lännestä kuin idästä sekä pyrkimyksinä torjua Neuvostoliiton vaikutusyrityk-

set suomalaiseen politiikkaan. Konkreettisia esimerkkejä Neuvostoliiton pyrkimyksistä vaikuttaa 

Suomen sisäpolitiikkaan ovat noottikriisi vuonna 1961 ja sitä edeltänyt ”yöpakkaskausi” vuonna 

1958.140 Puolustusratkaisussa nojattiin pidäkkeeseen, joka yksinkertaistettuna nosti potentiaalisen 

hyökkäyksen hinnan niin korkeaksi, että Suomeen ei haluttaisi hyökätä. Asiaan liittyivät enemmän 

tai vähemmän salainen yhteistyö Yhdysvaltain kanssa, koko valtakunnan alueen puolustaminen 

julkisesti lausuttuna sekä kokonaismaanpuolustuksen kautta varautuminen koko yhteiskunnan si-

touttamiseksi puolustusponnisteluihin.141  

 

Puolustusvoimien yhteistyö Yhdysvaltain asevoimien kanssa 1960- ja 70 -luvuilla ilmentää vallit-

sevaa strategista kulttuuria ja sen elinvoimaa aikoina, jolloin sen kummemmin poliittinen diskurssi 

kuin käytännön toimetkaan eivät mahdollistaneet Venäjään kohdistuvia puolustusvalmisteluja julki-

sesti.142 Selitysvoimaa tälle ilmiölle voi löytää Colin S. Grayn viidennestä periaatteesta, jonka mu-

kaan turvallisuusyhteisöt toimivat strategisen kulttuurin mukaisesti, vaikka vallassa olevat poliitikot 

eivät tekisi niin. Yhteistoiminta Yhdysvaltain kanssa osoittaa suurstrategiaa, joka selkeästi rikkoo 

YYA-sopimusta. Siksi englantilainen koulukunta ei tuo selitysvoimaa yhteistyölle. Myöskään 

brundtlandilainen pohjoismaisen tasapainottelun teoria ei selitä yhteistyötä, sillä Suomi oli tasapai-

                                                 
138 Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen. Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen julkaisusarja 1, 

Nro. 1/2014, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2014, s. 11-14 ja 251 sekä Heikka (2005), s. 103. 
139 Heikka (2005) s. 104-105. 
140 Jussila, Hentilä ja Nevakivi, s. 270-274. 
141 Tynkkynen s. 330, Heikka (2005), s. 105. 
142 Heikka (2005), s. 107. 
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noteoriassa Neuvostoliiton ystävä. Ystävyydellä Suomi takasi, ettei sen aluetta käytettäisi hyök-

käyksessä Neuvostoliittoa vastaan.143 Brundtlandin teoria perustui siihen, että Ruotsi ehdottoman 

neutraalina maana tasapainotti Pohjoismaiden muodostamaa turvallisuusympäristön vakausaluetta 

Norjan ollessa Naton jäsen kun taas Suomella oli YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Norja ja 

Tanska olivat molemmat luvanneet Neuvostoliitolle, ettei niiden alueille perustettaisi ulkomaalaisia 

sotilastukikohtia rauhan aikaan eikä muutenkaan, jos niihin ei uhkaisi kohdistuvan hyökkäystä.144 

Lopputuloksena Pohjoismaat onnistuivat Brundtlandin mukaan pitämään Neuvostoliiton vakuuttu-

neena siitä, ettei niiden kautta kohdistuisi hyökkäystä Neuvostoliittoon. Brundtlandin teoria näyt-

täytyy Suomen strategisen kulttuurin valossa aikansa tuotteelta. Se ei selitä Suomen valmistautu-

mista torjumaan Neuvostoliiton hyökkäykset alueelleen, mikä johtui siitä, ettei YYA-sopimuksesta 

mitä ilmeisimmin haluttu pitää kiinni hintaan mihin hyvänsä. Kekkoslaisessa turvallisuuspolitiikas-

sa itsenäisen puolustuskyvyn katsottiin muutenkin olevan puolueettomuuspolitiikan uskottavuuden 

tae, kuten olen ylempänä osoittanut.  

 

Henrikki Heikka esittää johtopäätöksen, jonka mukaan Suomen strateginen kulttuuri on rakentunut 

läntisen turvallisuusyhteisön varaan, vastapainona autoritarismille ja vallankumouksellisuudelle Itä-

Euroopan rajavyöhykkeellä. Keskeisimpänä sisältönä käytäntöjen osalta on ollut vähentää Venäjän 

hegemonista vaikutusta Euroopassa ja sitouttaa maa kansainvälisen yhteisön normistoon. Suomen 

liittyminen EU:hun Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen onkin helpommin ymmärrettävissä edellä 

mainitun kautta kuin esimerkiksi pohjoismaisen tasapainoteorian avulla. Tasapainoteoriassa Suo-

mea pidettiin Neuvosto-Venäjän liittolaisena.145 Totean tämän perusteella, että aikaisemmin aksiaa-

likoodaukseen nostettu diskursiivinen teema ”Venäjän sitouttaminen kansainvälisen yhteisön so-

pimuksiin ja normistoon” saa avoimessa koodauksessa vahvistusta. Heikka toteaa väitöskirjassaan 

”Republican realism - Balance of power, strategic culture and Finnish security”, että Suomen stra-

teginen kulttuuri auttaa ymmärtämään itsenäistymispyrkimykset ja Venäjän vallan vastustamisen 

voimakeinoin. Heikka viittaa päättelyssään Venäjän ajautumiseen pois Euroopan Konsertissa, josta 

sovittiin Wienin kongressissa.146 Suomen strateginen kulttuuri auttaa Heikan mukaan myös ymmär-

tämään maan valintoja talvi- ja jatkosodassa, koska niissä ei voida yksiselitteisesti sanoa olleen ky-

symys pelkästään turvallisuusdilemmasta.147 Talvisodan alkaessa suomalaisten sotilaiden sitkeä 

                                                 
143 Brundtland, Arne Olav: The Nordic balance - past and present, Cooperation and Conflict, Vol 1, Issue 4. Lund, 

Ruotsi, kesäkuu 1966 s. 30, 32, 35-36. 
144 Brundtland (1966), s. 31-32. 
145 Heikka (2005), s. 106-107. 
146 Heikka, Henrikki: Republican realism - Balance of power, strategic culture and Finnish security. Väitöskirja, 

School of Social Sciences, University of Birmingham, Birmingham, Iso-Britannia, 2005b, s. 366. 
147 Heikka, (2005b), s. 368. 
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vastarinta puna-armeijan ylivoimaa vastaan selittyy Heikan mukaan osin sillä, että Suomen päättä-

jillä ja kansalla oli hyvin tiedossa, mitä sosialistisen ja totalitaarisen vallan vyöryminen Suomeen 

olisi tarkoittanut yksilönvapaudelle, maanomistusoikeuksille ja tulevien sukupolvien elinmahdolli-

suuksille. Heikan havainto tukee aikaisempaa tässä luvussa tehtyä havaintoa. 

 

Kylmän sodan keskivaiheessa toteutunut Puolustusvoimien salainen yhteistyö Yhdysvaltain ase-

voimien kanssa signaalitiedustelutietojen vaihtamiseksi on esimerkki siitä, miten strateginen kult-

tuuri on ohjannut asevoimia Grayn viidennen periaatteen tapaan. Suomen puolustusvoimien toteut-

tamat käytännöt olivat tässä tapauksessa sellaisia, joita julkisessa retoriikassa ei ole voitu tuoda jul-

ki, mutta joka diskursseissa kuitenkin on ollut läsnä.148 Toiminta liittyy diskursiiviseen teemaan 

sodasta laajamittaisena, aluevaltaukseen tähtäävänä väkivaltaisena toimintana ja Neuvostoliittoon 

potentiaalisena kaappaushyökkäyksen suorittajana. Teeman tekee ongelmalliseksi ajan henki, jol-

loin hyökkääjän valtiollista nimeä ei ole voitu lausua julkisesti. Kylmän sodan loppupuolella Suo-

men strateginen kulttuuri kehittyi Heikan mukaan pidäkkeestä kohti ”pidäke plus” -tyyppistä ratkai-

sua. Siinä alueellista puolustusta täydennettiin rajoitetuilla välittömän valmiuden joukoilla, parla-

mentaaristen puolustuskomiteoiden lisätessä puolustuksen määrärahoja neljällä prosentilla vuosit-

tain 80-luvun loppuvuosille asti.149 Tähän perustuen nostan aksiaalikoodaukseen teeman ”sotilaalli-

seen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat”. Tunnis-

tan teemasta selektiivikoodaukseen potentiaalisen diskurssin ”sota on laaja-alaista, aluevaltauk-

seen tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä”. Suomen strategisessa kulttuurissa tämän diskurssin 

instrumentti on ollut sotilaallisen uhan muodostava Neuvostoliitto ja Venäjä, joiden nimeä ei retori-

sesti ole aina voinut julkisesti mainita. Suomen historiallinen kokemus ajalta, jolloin olimme osa 

Venäjää, aina kylmän sodan päättymiseen asti, on rakentanut tätä diskurssia pitkäaikaisesti.150 Stra-

tegisen kulttuurin piirteitä ilmentävänä referenssiteoksena voi pitää Kalevi Ruhalan ”Turvallisuus-

politiikka”-teosta vuodelta 1977. Ruhalan teos on voimatasapainon teoriaan perustuva ja puolueet-

tomuutta painottava. Mielenkiintoinen yksityiskohta teoksen johdannosta on turvallisuuskäsitteen 

esittely, jossa kirjoittaja nostaa esiin yksilön poliittiset oikeudet ja perustelee turvallisuuspolitiikan 

legitimiteetin näihin oikeuksiin nojaten.151 Se osoittaa liberalistisen yhteiskuntajärjestyksen tärkey-

den suomalaisille. 

 

                                                 
148 Heikka (2005b), s. 266-267. 
149 Heikka (2005b), s. 305-307. 
150 Raitasalo (2008), s. 44. 
151 Heikka (2005b), s. 306 ja Ruhala, Kalevi: Turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikan ja strategian peruslinjat ydinaseiden 

aikakaudella. Väitöskirja, Helsingin Yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 1977, s. 20-23. 
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Suomen strategisen kulttuurin formatiivisesta vaiheesta on tehtävissä selkeä johtopäätös. Siinä stra-

tegisen kulttuurin teoria ja Suomen kuuluminen länsiblokkiin jo Moskovan Venäjän ajoilta auttavat 

ymmärtämään Suomen strategisia käytäntöjä. Ne ovat selkeästi vuorovaikutuksessa läntisen turval-

lisuusyhteisön sekä tasavaltalaisten ja antihegemoniallisten arvojen diskurssien kanssa. 

 

3.2 Uhkakuvat ennen vuotta 2014 

 

Jarno Limnéll toteaa väitöskirjassaan, että uhkakuvien rakentaminen perustuu aina menneisyyteen 

ja muodostaa jatkumon. Hän on väitöskirjassaan tutkinut vuoden 2004 turvallisuuspoliittisen selon-

teon uhkakuvien rakentumista. Limnéllin mukaan uhkakuvien rakentuminen on sidoksissa ajalli-

seen ja kulttuuriseen taustakontekstiin, joiden perusteella selonteoissa esitetään tulkinta uhkatodelli-

suudesta.152 Limnéll käsittelee uhkakuvien muodostumista parlamentaaristen puolustuskomiteoiden 

mietinnöistä ja esittelee varsin seikkaperäisesti diskurssit, joihin Suomen turvallisuuspolitiikka on 

kullakin aikakaudella perustunut. Poliittinen ja sotilaallinen painostus, strateginen isku ja laajamit-

tainen hyökkäys uhkakuvina periytyvät Limnéllin mukaan puolustuskomiteoiden uhkamalleista.153  

 

Limnéllin päättely vahvistaa kahta aikaisemmin havaittua diskursiivista teemaa. Ensinnäkin YYA-

sopimus osoitti tarpeen uskottavalle puolustukselle. Toiseksi uhkakuviin ovat aina kuuluneet yllät-

tävä kaappaushyökkäys ja aluevaltaukseen pyrkivä laaja sotatoimi.154 Limnéll havaitsee vuoden 

1990 parlamentaarisen puolustuspoliittisen neuvottelukunnan arviossa kääntymisen kohti ”uusia 

uhkia”, jotka liittyvät eriarvoistumiseen ja taloudelliseen kahtiajakoon.155 Mielenkiintoista strategi-

sen kulttuurin näkökulmasta on Limnéllin havainto uhkakuvien muutoskulun suhteesta ”uusien” ja 

”perinteisten” uhkien välillä. Hän siteeraa Kauko Juhantaloa, Bjarne Kallista, Tarja Cronbergia ja 

Suvi-Anne Siimestä eduskunnan palautekeskustelusta 20.12.2004. Siinä kansanedustajat ihmettele-

vät, miksi Suomi valmistautuu laajan hyökkäyksen torjuntaan, vaikka sellaista uhkaa ei maahan 

kohdistu.156 Sitaatti liittyy palautekeskusteluun sen jälkeen, kun selonteko on hyväksytty ja edus-

kunta keskustelee sen sisältämistä uhkakuvista. Vuoden 2004 selonteossa uhkakuvien kirjosta oli 

poistunut laajamittainen hyökkäys itsenäisenä uhkakuvana, kun se liitettiin yllättäen alkavaan stra-

tegiseen iskuun. Tutkimukseni viitekehykseen viitaten voin todeta, että kyseisessä retorisessa kes-

kustelussa hitaasti - jos ollenkaan - muuttuva strateginen kulttuuri ei ole sallinut asevoimien järjes-

telytapaa pelkästään ”uusien” uhkien diskurssin mukaiseksi. Limnéll toteaakin johtopäätöksissään, 

                                                 
152 Limnéll (2009), s. 211. 
153 Limnéll (2009), s. 223-224. 
154 Limnéll (2009), s. 215-216. 
155 Limnéll (2009), s. 217. 
156 Limnéll (2009), s. 330. 
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että huolimatta laajan turvallisuuskäsityksen esiinmarssista, jatkuvana uhkatekijänä on sekä poliitti-

sessa keskustelussa että kansalaisten mielipiteissä esiintynyt Venäjä ja sen sotilaallinen kyky. Hän 

painottaa kuitenkin, että selonteossa Venäjästä puhutaan neutraaliin sävyyn, jonka hän tulkitsee 

Venäjän ärsyttämistä varovana tendenssinä. 157  

 

Limnéllin havainnot vahvistavat aksiaalikoodaukseen nostettavaa teemaa ”Asevoimien on oltava 

valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan”. Se ilmentää strategista kulttuuria, joka 

ei salli alistumista Venäjän tahtoon. Sodan kuvassa tämä strategisen kulttuurin piirre näkyy puolus-

tusvoimien valmistautumisessa korkeaintensiiviseen taisteluun huolimatta siitä, että turvallisuus-

ympäristön muutos on poliittisessa selontekomenettelyssä kulkenut kohti globaalia terrorismia ja 

taloudellista jakautumista. Kuten kylmän sodan aikaan, tämä diskurssi ei kovin herkästi ole nähtä-

vissä poliittisessa keskustelussa suorana retoriikkana. Se on kuitenkin puolustuksen kehittämisessä 

alituiseen läsnä eri kiertoilmaisujen kautta. Viime kädessä Venäjän uhkaa vastaan on voitu avoi-

mesti nojata vähintään viittaamalla sen kehityksen arvaamattomuuteen.158 Tähän liittyvä, diskurssin 

kanssa vuoropuhelussa oleva käytäntö on luettavissa kenttäohjesäännön yleisessä osassa vuodelta 

2008. Siinä lausutaan julki myös varautuminen ”yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa 

estämään tai rajoittamaan myös epäsymmetristen keinojen käyttö yhteiskuntaa vastaan”, joka viittaa 

hybridikeinoiksi nykyaikana kutsuttavaa vaikuttamista.159 Kylmän sodan jälkeisestä, laajamittaisen 

hyökkäyksen uhkakuvan väistymisestä huolimatta Suomi kehitti puolustuskykyään poistuneen uh-

kakuvan mukaisesti. Retorisina perusteluina jatkuneelle kehittämiselle ovat olleet mm. maantieteel-

liset ja historialliset tekijät.160 Tämä osoittaa niin ikään strategisen kulttuurin vaikutuksen diskurs-

sien ja käytäntöjen väliseen vuorovaikutukseen, jossa käytäntöihin lukeutuu asehankinnat. Laaja-

mittaisen hyökkäyksen uhkakuvaa ei ole vuosikausiin voinut liittää mihinkään muuhun maahan 

kuin Venäjään.161 Uhkakuvan poistumisen kannalta onkin erittäin mielenkiintoista, että puolustus-

ministeri Elisabeth Rehn 126. maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan vuonna 1993 peräänkuulutti 

puolustusmäärärahojen tason ylläpitoa ja materiaalihankintojen tason ylläpitämistä Neuvostoliiton 

uhkan väistymisestä huolimatta.162  

                                                 
157 Limnéll (2009), s. 371-372. 
158 Nokkala, Arto: Uhka ja kumppani. Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos, julkaisusarja 1: strategian tutki-

muksia no 28, Edita Prima Oy, Helsinki 2009, s. 139. 
159 Pääesikunnan suunnitteluosasto: Kenttäohjesääntö, yleinen osa (KOYL 2008), Edita Prima, Helsinki 2007, s. 27 ja 

76. 
160 Pesu, Matti: Koskiveneellä kohti valtavirtaa: Suomen puolustuspolitiikka kylmän sodan lopusta 2010-luvun kiristy-

neeseen turvallisuusympäristöön. Puolustusministeriö, Helsinki 2017, s. 26. 
161 Nokkala (2009), s. 141. 
162 Rehn, Elisabeth: Puolustuspolitiikan mukautuminen murrosvaiheen vaatimuksiin. Puhe 126. Maanpuolustuskurssin 

avajaisissa 18.1.1993. [https://www.eilen.fi/en/2814/?language=fi], viitattu 23.9.2018. 
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Matti Pesu kirjoittaa tutkimusraportissaan ”Koskiveneellä kohti valtavirtaa: Suomen puolustuspoli-

tiikka kylmän sodan lopusta 2010-luvun kiristyneeseen turvallisuusympäristöön”, että kylmän so-

dan päättymisen jälkeiset ratkaisut Suomen puolustuspolitiikassa perustuivat vahvoihin jatkuvuuden 

voimiin. Sotilaallinen uhka oli tuolloin maailmanjärjestyksen muutoksesta huolimatta osa strategis-

ta kulttuuriamme, mikä ohjasi puolustus- ja turvallisuuspoliittista linjaa.163 Tämä viittaa päättelyni 

mukaan strategisen kulttuurin piirteeseen, joka rakentuu diskurssissa sodasta laajana, aluevaltauk-

seen tähtäävänä voimankäyttönä. Yksi signaali tälle päättelylle on luettavissa tasavallan presidentti 

Sauli Niinistön puheesta Kultaranta-keskusteluissa vuonna 2014. Siinä presidentti painotti Suomen 

ylläpitäneen sotilaallista puolustustaan kylmän sodan jälkeen, yleisen trendin vastaisesti.164  

 

Kylmän sodan jälkeen Suomi ryhtyi ostamaan uusia asejärjestelmiä lännestä, tärkeimpänä kumppa-

nina Yhdysvallat. Hornet-kaupasta ja Naton rauhankumppanuusohjelmaan liittymisestä huolimatta 

strateginen kulttuuri ohjasi Nato-yhteistyön sotilaallisen toiminnan ulkopuolelle, puolueettomuus-

ajattelun mukaisesti.165 Risto E. J. Penttilän arvio Suomen turvallisuuspolitiikan ”teemoista” vuonna 

1992 esittää puolueettomuus-puolustuskykydiskurssin varsin selkeästi. Hän toteaa, että ”työhypo-

teesina” tulee pitää sitä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on siirtymässä kolmikantaisuu-

teen, joka perustuu 1) aktiiviseen toimintaan EY:n sisällä, 2) hyvin suhteisiin Venäjän kanssa sekä 

3) riippumattomaan kansalliseen puolustuskykyyn.166 Suomi oli tuolloin hakemassa EY:n jäsenyyt-

tä eli tekemässä läntistä arvovalintaa. Strategisen kulttuurin ohjaavuus näkyy aikaisemmin päätelty-

jen, aksiaalikoodaukseen siirrettävien teemojen myötä tässä kolmikannassa erittäin selkeästi. Myö-

hemmin rauhankumppanuusyhteistyö ja PARP-prosessiin liittyminen sekä sittemmin myös Nato-

edustuston avaaminen veivät Suomen osaksi läntistä sotilaallista yhteensopivuutta. Yhteistyö perus-

teltiin Naton standardeihin käsiksi pääsyllä, jotta Nato-maiden kanssa oltaisiin yhteensopivia krii-

sinhallinnassa.167  

 

Verrattuna strategisen kulttuurimme aikaisempiin piirteisiin puolueettomuuden puitteissa, edellä 

mainitut toimet tuovat esille teeman ”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä soti-

laallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat”. Tämä teema muotoutui EY-

jäsenyyshakemuksen myötä sotilaallista liittoutumattomuutta ja itsenäistä sotilaallista puolustusky-

                                                 
163 Pesu, s. 21 ja 24-26. 
164 Honkamaa, Antti: Presidentti Niinistö Kultarannassa: Rauha ei olekaan Euroopassa itsestään selvä. Ilta-Sanomat 

8.6.2014 [https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000766299.html], viitattu 23.9.2018. 
165 Pesu, s. 33. 
166 Penttilä, Risto E. J.: Moskovasta Brysseliin - Suomen muuttuva ulko- ja turvallisuuspolitiikka. VAPK-kustannus, 

Helsinki 1992, s. 101. 
167 Pesu, s. 34. 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000766299.html
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kyä julistavaksi.168 Sen avulla voi myös ymmärtää 1990-luvun puolivälissä käytyä poliittista kes-

kustelua rauhanturvalain uudistamisesta kansainvälisen linjan mukaiseksi sekä keskustelua valmius-

joukon kouluttamisesta pysyvänlaatuiseen valmiuteen. Keskustelussa oli olennaista se, että osa 

Suomen poliittisesta kentästä ei halunnut laajentaa kansainvälisissä tehtävissä palvelevien sotilaiden 

voimankäyttöoikeutta itsepuolustuksesta aktiivisempaan suuntaan. Myöskään edellytyksistä lähettää 

pataljoonan kokoista osastoa rauhanturvatehtäviin nopealla päätöksellä ei kyetty keskustelemaan 

konsensuksessa. Lopputuloksena yhteensopivuus muiden rauhanturvaoperaatioihin osallistuvien 

maiden kanssa kuitenkin vei pisimmän korren ja lainsäädäntöä sekä valmiusjoukkoon tähtäävää 

koulutusta ja budjetointia muutettiin. 169 Käsittelen alempana havaintoja ulko- ja turvallisuuspoliitti-

sista sekä puolustuspoliittisista selonteoista tämän teeman olemassaolon perusteluksi. 

 

Sotilaallisen liittoutumisen ja kansainvälisen avunannon osalta Suomen strategisen kulttuurin vaiku-

tus ilmenee 2000- luvulla muutaman tapahtuman kautta. Selkein näistä on EU:n yhteisvastuu- ja 

solidaarisuuslausekkeiden muodostamisprosessi vuonna 2003. Käsiteltäessä Euroopan Unionin yh-

teistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa EU:n perustuslaillisen sopimuksen laadinnassa Suomi 

vastusti kollektiivisen puolustuksen automaattista aktivoitumista kriisin puhjetessa EU:n puitteis-

sa.170 Muiden EU-maiden siirryttyä kohti pienempiä asevoimia, Suomi oli ylläpitänyt Euroopan 

mittakaavassa suurta, alueellista puolustusratkaisua. Sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi 

ei voinut luvata sotilaallista apua muille automaattisesti. Presidentti Halonen ja pääministeri Van-

hanen perustelivat tosin linjaa eri asioilla. Solidaarisuus- ja yhteisvastuulausekkeet muotoiltiin Itali-

an aloitteesta sittemmin sellaisiksi, että ne kattoivat alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen kaikki 

EU-maat, eivätkä pelkästään Nato-maita. Pääministeri Vanhanen perusteli Suomen kantaa sillä, että 

maa ei halunnut luoda ”illuusiota” turvatakuista, joita ei hänen mielestään oikeasti ollut.171  

 

Vuonna 2006 tehty päätös osallistua EU:n taisteluosastoihin sekä vuonna 2008 tehty päätös osallis-

tua Naton nopean valmiuden eli NRF-joukkojen täydentävään toimintaan eivät muuttaneet nojau-

tumista itsenäiseen puolustukseen kaikissa tilanteissa. Sidon alempana tämän ilmiön ulko- ja turval-

lisuuspoliittisten selontekojen tarkasteluun. Pohjoismaisen yhteistyön kehittymisestä huolimatta 

Suomen puolustusratkaisua on edelleen ohjannut samat strategisen kulttuurin diskurssit ja käytännöt 

itsenäisen, uskottavan puolustuskyvyn rakentamiseksi.172 Oman puolustuskyvyn tärkeyttä kansalli-

                                                 
168 Pesu, s. 44. 
169 Pesu, s. 49-50. 
170 Pesu, s. 65. 
171 Pesu, s. 66. 
172 Pesu, s. 72-73. 
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sessa retoriikassa kuvaa presidentti Niinistön kannanotto Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumista jou-

lukuussa vuonna 2014. Presidentti viittasi silloin omaan puolustukseen turvallisuutemme ydin-

asiana.173 Strategisen kulttuurin osalta tämä ilmentää diskursiivista teemaa ”Suomella on oltava 

itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi 

luottaa ulkopuoliseen apuun”. Tukeva havainto tälle on Naton isäntämaasopimuksen hyväksyntä 

vuonna 2014, sen aiheuttaessa voimakasta kritiikkiä läpi koko poliittisen kentän, vaikka puolustus-

politiikka onkin yleisesti konsensushakuisempaa kuin muut politiikan alat.174 Tämä strateginen va-

linta eli diskurssiin liittyvä käytäntö on myös ristiriidassa kylmän sodan aikaisen Venäjä-myötäilyn 

kanssa. 

 

Siirtyminen kohti laajaa turvallisuuskäsitystä ja sen mukaisia uhkia ilmenee niinä käytäntöinä, jotka 

tapahtuivat vuoden 2000 perustuslakiuudistuksessa. Silloin sotilaskäskyasioita muutettiin parlamen-

taarisemmiksi lisäämällä puolustusministerin läsnäolo ylipäällikön ja Puolustusvoimain komentajan 

tapaamisiin. Samalla lakkautettiin puolustusneuvosto, jonka tehtävät siirtyivät ulko- ja turvallisuus-

poliittiselle valiokunnalle (UTVA) ja puolustusministeriölle. Lisäksi perustettiin neuvoa-antavaksi 

elimeksi turvallisuus- ja puolustusasiain komitea TPAK. Näin puolustusvoimat menetti suoran yh-

teyden ylipäällikköön, mutta samalla puolustusministeriön agendalle siirtyivät muutkin turvalli-

suusasiat kuin sotilaallinen maanpuolustus.175 TPAK:n tilalle perustettiin vuonna 2012 Turvalli-

suuskomitea, joka oli jäsenistöltään TPAK:ta laajempi. Turvallisuuskomitean tehtävä on kokonais-

turvallisuuden koordinointi, jonka tarkoitus on sitoa viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja kan-

salaiset yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen yhteistyön keinoin. Tällainen suoma-

lainen ”holistinen” malli herättää kiinnostusta ulkomailla. Hybridivaikuttamisen osalta mielenkiin-

toiseksi muodostuukin asetelma, jossa maanpuolustukseen on sitoutunut todella laaja osa siviiliyh-

teiskuntaa. Järjestely antaa vaikutelman, jossa liberaali, länsimainen demokratia on kehittänyt itsel-

leen ”todella laajan militarisaation tason”. Strategisen kulttuurin piirteissä kokonaisturvallisuus il-

mentääkin käytäntöä, jossa laaja turvallisuuskäsitys on diskurssina ohjannut tällaisen rakenteen 

muodostumista. Toisaalta turvallisuuskomitean ja kokonaisturvallisuuden malli osana yhteiskunnan 

turvallisuusstrategiaa (YTS) luo dynaamisena vuorovaikutuksena turvallisuuspoliittisen selonteon 

sisältämän diskurssin kanssa yhä laajemman turvallisuuskäsityksen varautumistoimenpiteiden kaut-

                                                 
173 Haukkala, Hiski ja Vaahtoranta, Tapani: Suomen turvallisuuspolitiikan linjat ja koulukunnat, Suomen turvallisuus-

poliittisen ratkaisun lähtökohtia. Blombergs, Fred (toim.), Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisusarja 1: tutkimuksia nro 

4, Juvenes Print, Tampere 2016, s. 55. 
174 Pesu, s. 102-103 sekä 111. 
175 Pesu, s. 53 ja 75. 
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ta.176 Laaja turvallisuuskäsitys on ollut läsnä selonteoissa ainakin vuodesta 1990177, joten nostan 

aksiaalikoodaukseen diskursiivisen teeman ”laaja turvallisuuskäsitys”. Siinä ainakin ilmastonmuu-

tos, terrorismi, laaja maahanmuutto, kansainvälinen rikollisuus, kulkutaudit, tietoverkkohäiriöt ja 

muut ei-sotilaalliset uhat muodostavat yhteiskunnan turvallisuudelle uhkia. 

 

Matti Pesun havainnot yhteistyöstä sekä Naton ja Yhdysvaltain kanssa, että EU:n puitteissa vahvis-

tavat Suomen länteen asemoivaa diskursiivista teemaa.178 Merkillepantavaa on se, että tarve määrit-

tää Suomen kuuluminen läntiseen turvallisuusyhteisöön vaikuttaisi olevan Pesun johtopäätösten 

perusteella molemminpuolista. Puolustusministeriön strateginen suunnitelma vuodelta 2011 mainit-

seekin kansainvälisen verkottumisen puolustuskykyä kohottavana tekijänä.179 Tämä ilmentää strate-

gisen kulttuurin käytäntöä ja se on vuorovaikutuksessa vuoden 2017 puolustusselonteon kanssa.180 

On siis todettava, että tämä teema esiintyy strategisessa kulttuurissa sekä ennen vuotta 2014 että sen 

jälkeen. Kansainvälisen yhteistyön käsittely strategia-asiakirjoissa ilmentää teemaa ”Suomen puo-

lustuskyky kehittyy kansainvälisellä yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa”. Läntinen yhteisö käsit-

tää kahden- ja monenvälisen yhteistyön EU- ja Nato-maiden kanssa, ja siihen liittyy vahvana piir-

teenä yhtäältä sotilasliittoon kuulumattomuus ja toisaalta halu kuulua läntiseen arvoyhteisöön.181 

Vahvistavana tekijänä tämän diskurssin olemassaololle voi pitää presidentti Niinistön puhetta 219. 

valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa. Presidentti toteaa siinä, että Suomi harjoittelee 

yhteistoimintaa omien tarpeidensa lähtökohdista.182 Käytäntöjen osalta sotilaallisesta yhteistyöstä 

on esitetty myös arvioita siitä, että nykyinen yhteistyö jopa sisältää ripauksen tasapainottelua.183 

Strategisen kulttuurin käytäntöjen osalta asia ilmenee myös mm. yhteisistä sotaharjoituksista Yh-

dysvaltain ilmavoimien kanssa vuonna 2015, BALTOPS-2016 -harjoituksen maihinnousumomen-

teista Raaseporissa vuonna 2016 sekä Arrow-16 -harjoituksesta Pohjankankaalla vuonna 2016.184 

                                                 
176 Turvallisuuskomitea: Valtioneuvoston periaatepäätös - Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017. Lönnberg Print, 

Helsinki 2017, s. 5 ja 27. 
177   Paasio, Pertti: Hallituksen turvallisuuspoliittinen selonteko eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 24.10.1990. Hel-

sinki 1990. [http://www.eilen.fi/fi/2954/], 30.7.2018. 
178 Pesu, s. 95. 
179 Puolustusministeriö: Puolustusministeriön strateginen suunnitelma 2030. Helsinki 2011, s. 3. 
180 Valtioneuvosto: Valtioneuvoston puolustusselonteko (Puolustusselonteko 2017). Valtioneuvoston kanslian julkaisu-

sarja 5/2017, Helsinki 2017, s. 15. 
181 Raitasalo (2008), s. 124. 
182 Niinistö, Sauli: Puhe 219. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa. 

[https://www.sttinfo.fi/tiedote/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-219-maanpuolustuskurssin-avajaisissa-

7112016?publisherId=3981&releaseId=53922166], viitattu 12.10.2018. Niinistö toteaa, että ”Totuus on, että läntinen 

sotilasyhteistyömme on paljon laajempaa kuin aiemmin ja että sitä tullaan jatkamaan. Suomi harjoittaa tätä sotilaallista 

yhteistyötä vain omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin. Suomen tulee kehittää sotilaallista valmiutta ja yhteistoi-

mintakykyä ei vain pidäkkeeksi ja kynnykseksi maahantulijalle, vaan myös ollakseen kiinnostava kumppani mikäli 

pahin toteutuisi. Tämä palvelee myös Suomen oman puolustuksen kehittämistä.” 
183 Pesu, s. 95. 
184 Pesu, s. 107-108. 
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Uhkakuvien poliittinen laadinta verrattuna vallitsevaan strategiseen kulttuuriin luo helposti kuvan 

ristiriidoista diskurssien ja käytäntöjen välillä, kuten Gray viidennessä periaatteessaan toteaa. Stra-

tegisissa valinnoissa ja ratkaisuissa käy ikään kuin niin, että ”suu puhuu yhtä mutta kädet tekevät 

toista”. Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole strategisen kulttuurin diskursseista ja käytännöistä, vaan 

pikemminkin poliittisesta retoriikasta ja vallassa olevan hallituskokoonpanon poliittisen linjan suh-

teesta toimintaympäristöön. Kuten aikaisemmin on havaittu, strateginen kulttuuri muuttuu hitaasti 

suhteessa toimintaympäristöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että strategiseen kulttuuriin kuulu-

vaa diskurssia voisi aina lausua ääneen poliittisessa keskustelussa, kuten kylmän sodan ajasta ja sen 

jälkeisestä globaalistumisen aikajaksosta on todettu.185 Se, ettei strategisen kulttuurin diskurssia 

vahvisteta poliittisessa retoriikassa, ei tarkoita sitä, ettei diskurssia olisi enää olemassa tai että siihen 

liittyvää käytäntöä ei voisi panna toimeen. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta asetelmasta toimii aikai-

semmin mainitut tykistöasejärjestelmien, raketinheittimien ja taistelupanssarivaunujen hankinnat 

aikana, jolloin laajamittainen hyökkäys ei ole kuulunut uhkakuviin. Suorituskyvyn rakentamiseen 

liittyvät hankkeet ovat kuitenkin loogisia, kunhan pitää mielessä, että sotilaallisen suorituskyvyn 

rakentaminen on yli kymmenvuotinen projekti, jonka näkyvin osa on materiaalihankinta. Näin ollen 

panssarivaunujen hankkiminen perustuu uhkamalliin, joka on vallinnut yli kymmenen vuotta sitten 

- ja jonka voi olettaa olevan jossain muodossa uudestaan voimissaan kymmenen tai kahdenkymme-

nen vuoden kuluttua. Tämän perusteella on ymmärrettävää, että käytäntöjen ja diskurssien välissä 

on aina jonkinasteinen dissonanssi, poliittisen julkisen varovaisuuden lisäksi. 

 

3.3 Selontekoasiakirjojen tarkastelu kylmän sodan päättymisestä vuoteen 2014 

 

Jotta vuoden 2014 tammikuun piirteisiin Suomen strategisessa kulttuurissa pääsee kiinni, on tarkas-

teltava toimintaympäristön kuvauksia ja niihin liittyviä uhkakuvia ulko-, turvallisuus- ja puolustus-

poliittisista selonteoista. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot eivät anna objek-

tiivista kuvausta Suomen turvallisuusympäristöstä, vaan ne perustuvat sosiaalisesti rakentuneisiin 

faktoihin ja puoluepolitiikalle ominaisiin kompromisseihin.186 Tämän luvun käsittely kohdistetaan 

nimenomaan selontekoihin ja strategiapaperit rajataan pois, koska ne sitovat poliittisen eliitin selon-

teossa linjaamat päätökset käytäntöihin. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia-asiakirjoja käsitellään 

myöhemmin tutkimuksessa strategisten käytäntöjen ymmärtämiseksi. Turvallisuusstrategiat kuvaa-

vat varautumisen periaatteet kokonaisturvallisuuden mallin kautta. Tässä alaluvussa esittelen 1990-

                                                 
185 Nokkala, Arto: Sotilaalliset uhkakuvat Suomessa. Sivonen (toim.) (2013), s.  225 sekä Haukkala & Vaahtoranta, s. 

63. 
186 Raitasalo (2008), s. 49. 
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luvun selonteoista alkaen koonnoksen siitä, millaisia strategisten diskurssien teemat vuotta 2014 

edeltävissä selonteossa ovat olleet.  

 

Hybridisodankäynnin termin kannalta vuosi 2014 on merkittävä vedenjakaja. Vaikka termi onkin 

ollut kansainvälisesti käytössä ennen sitä, tutkimushypoteesi kytkeytyy Krimin valtaukseen ja sen 

jälkeiseen hybridisodankäynnin ilmestymiseen Suomalaisessa turvallisuuspuhunnassa. Strategisen 

kulttuurin käytäntöjen osalta juuri hybridisodankäynnin ja -vaikuttamisen diskurssi on tutkimuson-

gelmassa keskeinen puolustuskyvyn kehittämisen näkökulmasta. Viimeisin ulko- ja turvallisuuspo-

liittinen selonteko ennen vuoden 2014 tapahtumia on laadittu vuonna 2012, joten tämä tarkastelu 

ulottuu siihen asti. Vuoden 2014 jälkeisiä selontekoja käsitellään toki lyhyesti tässä luvussa, mutta 

niiden koodaus tapahtuu pääosin luvussa 5.  

 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittäminen selontekomenettelyllä ei ole täysin ongelmatonta. Se-

lontekojen sisältö perustuu toimintaympäristön tulkintaan kulloinkin hallitusvastuussa olevien puo-

lueiden puolueohjelmien kautta. Puolueohjelmien välillä vallitsevien ristiriitojen takia selonteko-

tekstiksi päätyvä muotoilu on useampaa osapuolta tyydyttävä kompromissi.187 Veikko Heinosen 

mukaan selontekomenettelyn vahvuus ja loogisuus on siinä, että selonteot annetaan kerran hallitus-

kauden aikana ja ne mahdollistavat puolustusjärjestelmän kehittämisen aikaisemmista selonteoista 

muodostuneen jatkumon kautta.188 Jarno Limnéll tekee väitöskirjassaan saman havainnon.189 Näin 

siis selonteossa esillä olevat diskurssit, joita vahvistetaan poliittisella retoriikalla, luovat perusteita 

käytännöille, joilla kehitetään olemassa olevaa järjestelmää esim. lakimuutosten kautta. Siksi ne 

ovat keskeinen tekijä strategisen kulttuurin piirteiden hahmottamisessa. Tämän tutkimuksen kannal-

ta on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että sodan kuva ei perustu pelkästään selonteoissa kuvattuun 

turvallisuusympäristön muutoksiin ja piirteisiin, vaan sellaiseen todellisuuden tulkintaan, jonka stra-

teginen kulttuuri sallii. 

 

Selonteoista ja niiden toimintaympäristökuvauksista sekä uhkakuvien muodostumisesta on tehty 

useita tutkimuksia ja raportteja. Selonteot ovat saatavissa puolustushallinnon verkkopalvelun kautta 

ja ne ovat julkisia. Selontekojen muodostuminen ei kuulu tutkimusongelmaan, vaan käytän niitä 

menetelmällisesti ainoastaan diskurssien sisällön havainnointiin. Lisäksi selontekojen avulla voi 

havainnoida diskurssien ja käytäntöjen välistä vuorovaikutusta. Tästä johtuen en esitä selontekojen 
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188 Heinonen (2011), s. 132. 
189 Limnéll (2008), s. 3. 
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sisällöstä erityisen laajaa analyysiä, vaan niiden avulla viestittävät, strategisten diskurssien teemo-

jen indikaatiot esitellään taulukkomuodossa liitteessä 2, sekä koonnoksena tämän luvun lopussa. 

 

Koska selonteot ilmentävät kulloisenakin aikajaksona valloillaan olleiden diskurssien sisältöjä, on 

myös melko hyvin jäljitettävissä, millaisten käytäntöjen kanssa nämä diskurssit ovat vuorovaiku-

tuksessa. Osa käytännöistä nostetaan esille tässä alaluvussa, jotta ne voidaan ohjata edelleen aksiaa-

likoodaukseen. Pääosaa käytännöistä käsitellään sisällöllisesti kuitenkin selektiivikoodauksen kaut-

ta luvussa 5. Silloin niitä arvioidaan puolustuksen uskottavuuden käytännön viestintänä. Mikäli 

vuorovaikutukseen selkeästi liittyy strategiseen tai poliittiseen eliittiin paikannettavaa retoriikkaa, 

tuon sen esille havaintona tässä alaluvussa. 

 

Kylmän sodan loppuvaiheessa tehdyt kaksi turvallisuuspoliittista selontekoa luovat perustan Suo-

men turvallisuuspolitiikan kehittämissuunnalle siinä sekä globaalin että eurooppalaisen turvalli-

suusympäristön murroksessa, joka Neuvostoliiton luhistumisesta seurasi. Nämä selonteot annettiin 

vuosina 1990 ja 1991. Ne eivät avaa Suomeen kohdistuvia uhkakuvia eivätkä linjaa puolustuksen 

kehittämistä, joten niitä ei ole liitetty analyysitaulukoon. Myöskään vuoden 1995 selonteko ei avaa 

uhkakuvia, mutta se legitimoi kuitenkin laajan turvallisuuskäsityksen pysyvästi Suomen turvalli-

suuspolitiikkaan vahvistaessaan kahdessa edeltävässä selonteossa mainitut demokratia-, ihmisoi-

keus- ja pakolaiskysymykset sekä ympäristöongelmat yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen 

vaikuttavina tekijöinä.190 Näistä kolmesta selonteosta on havaittavissa strategisen kulttuurin piirtei-

den osalta muutama keskeinen tekijä, jotka ovat täysin linjassa aikaisemmin havaittujen diskurssien 

kanssa.  

 

Vuoden 1990 selonteossa todetaan, että ideologinen ja poliittinen kahtiajako on lientynyt turvalli-

suusympäristössä. Kylmä sota on päättynyt ja suursodan uhka Euroopassa on väistynyt.191 Selonte-

ossa käsitellään YYA-sopimuksen raukeamista Saksojen yhdistymisen myötä. Tästä huolimatta 

taataan kuitenkin Suomen alueen käytön kieltäminen hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Tosi-

asiallisesti mikään muu tuskin on tullut kuuloonkaan. Samassa selonteossa linjataan myös, että 

Suomi hoitaa hyviä suhteita naapurimaihinsa ja huolehtii uskottavasta puolustuksestaan muuttuvas-

sa Euroopassa. Tähän liittyen todetaan tärkeäksi, että Neuvostoliitto ei kokisi strategisia puolustus-

etujaan uhatuiksi, jonka perusteella Suomen pyrkimykseksi asetetaan luottamuksellisten suhteiden 

ylläpitäminen Neuvostoliittoon. Tämä ilmentää aikaisemmin todetun strategiseen kulttuuriin lukeu-

                                                 
190 VNS 1995, s. 4. 
191 Paasio (1990). 
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tuvan teeman konfrontaation välttelystä Venäjän kanssa. Muotoilen siitä teeman aksiaalikoodauk-

seen muodossa ”Neuvostoliitto/Venäjä on kumppani, jota on varottava ärsyttämästä”. 

 

Keskeistä vuoden 1990 puheena annetussa selonteossa on se, että siinä todetaan keskinäisriippu-

vuuden kasvun merkitys Euroopan turvallisuudelle ja turvallisuus nähdään laajana käsitteenä.192 Jo 

tässä nähdään siis turvallisuuden muodostuvan muusta kuin sotilaallisesta turvallisuudesta. Valtio-

neuvoston todetessa, että turvallisuusympäristön laajaan kirjoon on vastattava asianmukaisesti, voi-

daan myös olettaa, että tämä käynnistää käytäntöjä, joilla tällaisiin turvallisuusriskeihin vastataan. 

Strategiseen kulttuuriin kuuluu siis 1990-luvun alussa piirteitä, jotka viittaavat varautumiseen laajan 

keinovalikoiman muodostamiin uhkiin. Asia on todennettavissa vuosien 1990 ja 1991 selontekojen 

perusteella laaditusta kenttäohjesäännön yleisestä osasta (KOYL) vuodelta 1995. Siinä sodan luon-

teen todetaan muodostuvan usean eri uhkamallin yhdistelmästä. Sotilaallisen voiman käyttötavat 

eivät ohjesäännön mukaan välttämättä esiinny selkeästi toisistaan erotettavina malleina, eikä strate-

gisten päämäärien saavuttamiseksi aina toimita sodan tai kriisin kynnyksen yläpuolella. 193   

 

Vuoden 1991 selonteko keskittyy Neuvostoliiton osalta avaamaan toimenpiteitä YYA-sopimuksen 

raukeamisen jälkeen. Sen korvaava naapuruussopimus vahvistaa valtioneuvoston mukaan ystäväl-

listen suhteiden jatkumista. Molempien maiden toiminnalla halutaan sopimuksessa tukea YK:n ja 

ETYKin toimintaa Euroopan turvallisuuden takaajina.194 Selonteossa todetaan, että Suomen yhtenä 

ulkopolitiikan tavoitteena ovat hyvät suhteet etenkin naapurimaiden kanssa. Niin ikään puolueetto-

muus ja puolustuskyky tunnistetaan toimiviksi turvallisuuspoliittisiksi ratkaisuiksi.195 On toki syytä 

muistaa, että Neuvostoliitto on ollut selonteon julkaisuhetkellä loppumetreillään, mutta edelleen 

olemassa. Strategiseen kulttuuriin voidaan sen takia olettaa liittyvän myös tässä selonteossa lausu-

mattomia diskursseja. Tasavaltalaisen strategisen kulttuurin osalta on merkillepantavaa, että selon-

teossa todetaan Eurooppaan rakennettavan ”… uutta turvallisuusjärjestelmää, joka perustuu maan-

osan historialliselle yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden ajatukselle … tavoitteena on moniarvoi-

sen demokratian, taloudellisen vapauden ja ihmisoikeuksien vahvistaminen ja varmistaminen koko 

Euroopassa”.196 Mikäli Suomen poliittinen eliitti ei olisi katsonut Euroopan historiallista ja yhteen-

kuuluvuuden ajatusta olevan oikeasti olemassa, sitä tuskin tuohon muotoon olisi myöskään kirjattu. 

                                                 
192 Paasio (1990). 
193 Pääesikunnan operatiivinen osasto: Kenttäohjesääntö - yleinen osa (KOYL 1995). Ykkös-Offset Oy, Vaasa 1995, s. 

22 - 23. 
194 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle ajankohtaisista ulkopoliittisista kysymyksistä 14.11.1991 (VNS 1991), s. 

11. 
195 VNS 1991, s. 17-18. 
196 VNS 1991, s. 14. 
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Tällä perusteella voidaan katsoa, että demokratia ja yksilönvapaus yhteiseurooppalaisessa järjestyk-

sessä kuvaa hyvin Suomen strategisen kulttuurin diskursiivista teemaa tasavaltalaisuudesta. Tätä 

vahvistaa niin ikään toteamus vuoden 1995 selonteossa, jossa todetaan että ”…läheinen yhteistyö 

muiden pohjoismaiden kanssa on suomalaisen yhteiskunnan peruskivi, kansanvallan, oikeudenmu-

kaisuuden ja hyvinvoinnin tunnusmerkki.”197 

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta vuoden 1991 selonteossa on toteamus turvapaikkainstituution ja 

pakolaisuuden väärinkäyttämisestä taloudellisten muuttoliikkeiden ja siirtolaisuuden välikappalee-

na. Asia liitetään turvallisuuteen yhdessä ympäristöongelmien kanssa ja niihin toivotaan molempiin 

pikaista ratkaisua kansainvälisessä normistossa.198 Suomen päätöksentekijöille tämänlainen vaikut-

taminen on siis ollut osin tuttua jo 1990-luvun lopussa. Kun Venäjä käytti sitä vuonna 2016, keino 

nimettiin länsimaissa hybridivaikuttamiseksi.199 

 

Vuodesta 1997 alkaen selonteoissa on esitelty uhkakuvia ja toimijaan sidottuja toimintaympäristön 

kuvauksia. Niiden keskeisin sisältö ja puolustuksen kehittäminen sekä käytännöt on koottu viiteen 

analyysikokonaisuuteen liitteessä 2 olevissa taulukoissa, jotta selonteoissa ilmenevät diskursiiviset 

teemat olisivat selkeästi havaittavissa. Vuoden 1995 selonteko on taulukossa ensimmäisenä siksi, 

että se muodostaa ikään kuin perinnön toimintaympäristökuvaukselle. Sen sisältö on koottu neljään 

kategoriaan, koska selonteossa ei suoraan puhuta uhkakuvista.  

 

Yleisenä havaintona selonteoista koodattavista turvallisuusdiskurssien teemoista voidaan todeta, 

että vuodesta 1990 alkaen yhteiskunnan kriisinsiedon ja varautumisen poikkeusoloihin on selkeästi 

katsottu olevan laaja-alaisia käsitteitä. Vuoden 1997 selonteossa asia tuodaan konkreettisesti esiin 

omassa kappaleessaan.200 Toisena keskeisenä havaintona on pidettävä sitä, että Suomi on tunnista-

nut turvallisuusympäristön luonteen muutoksen kylmän sodan päätyttyä, mutta uskottavaa puolus-

tuskykyä on pidetty joka tilanteessa keskeisimpänä kulmakivenä uusiinkin turvallisuusuhkiin vas-

taamisessa. Puolustusvoimille tunnistetaan vuoden 1997 selonteossa myös selkeä rooli uusien uh-

kien torjumisessa. Nämä havainnot merkitsevät laaja-alaiseen uhkakeinovalikoimaan liittyvän dis-

kurssin olemassaoloa. Vuoden 2001 selonteossa painotettu kokonaisvaltaiseen turvallisuuspolitiik-

                                                 
197 VNS 1995, s. 5. 
198 VNS 1991, s. 16-17. 
199 Nyberg, René: Hybrid Operations and the Importance of Resilience: Lessons From Recent Finnish History. 8.2.2018 

[http://carnegieendowment.org/2018/02/08/hybrid-operations-and-importance-of-resilience-lessons-from-recent-

finnish-history-pub-75490] 
200 VNS 1997, s. 69. 

http://carnegieendowment.org/2018/02/08/hybrid-operations-and-importance-of-resilience-lessons-from-recent-finnish-history-pub-75490
http://carnegieendowment.org/2018/02/08/hybrid-operations-and-importance-of-resilience-lessons-from-recent-finnish-history-pub-75490
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kaan ja kansalliseen puolustuskykyyn panostaminen eriasteisiin uhkiin vastaamiseksi201 on myös 

osa tätä diskurssia. Vuoden 2004 selonteossa todetaan, että niin painostusvaiheeseen kuin sotilaalli-

seen voimankäyttöönkin liittyy hyökkääjän keinovalikoimaan kuuluva informaatio- ja mielipide-

vaikuttaminen, kansalaisten maanpuolustustahdon ja yhteiskunnan toimivuuden murentaminen, 

ilma- ja meriliikenteen häirintä sekä ylipäätään mahdollisimman laajan keinovalikoiman yhdistämi-

nen.202 Samassa selonteossa todetaan, että vastustajan toimintaan voi kaikissa uhkamalleissa liittyä 

epäsymmetristä sodankäyntiä, jolla tarkoitetaan ”sekä sotilaallista että ei-sotilaallista toimintaa, 

jossa käytetään keinoja tai välineitä, joiden torjuntaan vastapuoli ei ole varautunut”.203 On merkil-

lepantavaa, että kymmenen vuotta ennen Krimin valtausta tällainen uhka on tunnistettu ja julkilau-

suttu, mutta vuonna 2014 siitä puhuttiin uutena ilmiönä ja annettiin sille nimi ”hybridisodankäynti”. 

Tämä nostaa yhdessä edellisten havaintojen kanssa esille aksiaalikoodaukseen lisättävän teeman 

”tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelyä”.  

 

Edellä mainittu teema on verrattain uusi sijoittuessaan turvallisuuspuhuntaan 2000-luvun alkupuo-

liskolle. Se liittyy suoraan asettamaani Grounded theoryn tutkimushypoteesiin. On merkillepanta-

vaa, että vaikka vedenjakaja sodankäynnin luonteen muuttumisesta sijoitetaan yleisesti vuoteen 

2014 ja silloin tapahtuneeseen Krimin valtaukseen, vuoden 2012 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 

selonteossa on käsitelty tätä luonnetta varsin osuvasti.204 Se, miten vuoden 2012 selonteossa ilme-

nevät laajan keinovalikoiman vaikuttamis- ja sodankäyntimenetelmät siirtyivät sodan kuvaan vuo-

den 2014 tapahtumien jälkeen, on siis jo saanut alustuksensa strategisen kulttuurin diskurssin sisäl-

lön kautta. Tarkasteltaessa aikaisempia selontekoja yhteys vastustajan laajan keinovalikoiman 

hyökkäykselliseen käyttöön on ilmeinen. Kuten ylempänä on todettu, vuosien 1990 ja 1991 selon-

teoissa on selkeä kannanotto turvallisuuskäsitteen laajenemisesta muihin kuin sotilaallisiin uhkiin. 

Lisäksi nämä aikaisemmat selonteot muodostavat yhdessä vuoden 1995 kenttäohjesäännön kanssa 

selkeän palan vastustajan laajaan keinovalikoimaan varautuvasta strategisesta kulttuurista. Siihen 

sisältyy tietoverkkovaikuttamisen, poliittisen ja taloudellisen painostuksen sekä tuholaistoiminnan 

tunnistaminen. Löyhästi tähän teemaan liittyvät myös vuoden 1995 selonteosta muodostamani tee-

ma ”globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” sekä vuoden 1997 selonteos-

                                                 
201 VNS 2001, s. 34. 
202 VNS 2004, s. 100. 
203 VNS 2004, s. 101. 
204 VNS 2012, s. 36 - 37. Sodankäynnin luonteesta todetaan selonteossa, että ”Sodankäynnin muodot laajenevat katta-

maan samanaikaisesti sotilaallisten keinojen lisäksi erilaisia epäsymmetrisiä keinoja, poliittista, taloudellista ja sotilaal-

lista painostusta, informaatio- ja kybersodankäynnin muotoja sekä näiden yhdistelmiä. Sodankäynti voi alkaa ajallisesti 

jo rauhan aikaisilla painostus- ja informaatio-operaatioilla. Poliittisen vaikuttamisen ja sodankäynnin raja hämärtyy. 

Uudet teknologiat eivät välttämättä korvaa useimpia perinteisiä sodankäynnin välineitä.” 
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ta muodostettu teema ”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, 

kuin korkeaintensiiviseen taisteluun”. 

 

Laajan keinovalikoiman diskursiivinen teema liittyy välittömästi myös strategisen kulttuurin käy-

täntöihin vuoden 2008 kenttäohjesäännön yleisen osan kautta. Ohjesääntö on laadittu vuoden 2004 

selonteon perusteella. Kenttäohjesäännössä todetaan, että epäsymmetrisen sodankäynnin keinot 

torjutaan yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa ja että strategisen iskun ennaltaehkäisyn 

joukoilla vastataan epäsymmetrisiin uhkiin.205 Ohjesäännössä todetaan myös, että puolustussuunnit-

telu vastaa epäsymmetristen keinojen käyttöön koko yhteiskuntaa vastaan.206 Epäsymmetrinen so-

dankäynti määritellään sekä sotilaalliseksi että ei-sotilaalliseksi toiminnaksi, jossa käytetään epäta-

vanomaisia keinoja kuten tuholaistoimintaa. Käytäntö on jatkoa vuoden 1995 kenttäohjesäännön 

yleiselle osalle. Siinä määritellään tuholaistoiminta erikoisjoukkojen kohdemaassa tekemiksi yksit-

täisiksi tai kootuiksi iskuiksi poliittisen ja sotilaallisen johdon, talouselämän avainkohteiden sekä 

puolustuskyvyn ja puolustustahdon lamauttamiseksi. Krimin valtaamiseen ja Itä-Ukrainan sotaan 

liittyviin hybridisodankäynniksi miellettyihin menetelmiin tämä osuu vuoden 1995 kenttäohjesään-

nön osalta erittäin tarkasti. Ohjesäännössä todetaan että ”tuholaistoimintaa käyttävä valtio ei yleen-

sä tunnusta erikoisjoukkoja omikseen eikä myönnä johtavansa niiden toimintaa”.207 Vuoden 2009 

selonteko luo niin ikään jatkumon uusien keinojen käytön arvioinnille ja epäsymmetrisen sodan-

käynnin uhkaan varautumiselle, vaikka ilmiötä ei käsitellä hybridisodankäynnin nimellä.208 

 

Strategisen kulttuurin muutokseen liittyvä ja selkeästi havaittava käytäntö on puolustusneuvoston 

lakkauttaminen 1.3.2000.209 Käytäntö on vuorovaikutuksessa laajan turvallisuuskäsityksen diskur-

siivisen teeman kanssa ja neuvoston osittaiseksi korvaajaksi perustettu Turvallisuus- ja puolustus-

asiain komitea ottikin käsitelläkseen laajemmat turvallisuusasiat ja niiden koordinoinnin. Vuoden 

2001 selonteon toteamus ”Suomeen ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa voida arvioida kohdis-

tuvan erillistä sotilaallista uhkaa. Tästä riippumatta Suomen on kaikissa tilanteissa kyettävä huo-

lehtimaan oman alueensa koskemattomuudesta”210 osoittaa strategisen kulttuurin diskurssien rele-

vanssin kaikessa ristiriitaisuudessaan. Niistä on tulkittavissa strategiseen kulttuuriin sisäänrakennet-

tu historiallinen tulkinta tarpeesta suojella yksilönvapautta tarvittaessa voimakeinoin, alituisesti 

oikukkaasti ja suomalaisten arvojen vastaisesti toimivaa naapurivaltiota vastaan. Konkreettisesti 

                                                 
205 KOYL 2008, s. 47 ja 72. 
206 KOYL 2008, s. 26. 
207KOYL 1995, s. 27. 
208 VNS 2009, s. 17. 
209 VNS 2001, s. 3. 
210 VNS 2001, s. 37. 
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tämä ilmenee samassa selonteossa todetusta tarpeesta kehittää puolustuskykyä vuosikymmenien 

päähän varautumalla siihen, että suotuisa toimintaympäristön kehitys häiriintyy. Vuoden 2004 se-

lonteko linjaa raketinheitin- ja panssarivaunuhankintoineen voimakkaasti maavoimien liikkumis- ja 

iskukyvyn parantamista operatiivisten joukkojen taisteluarvon lisäämiseksi. Lisäksi selonteossa 

linjataan ilmavoimien kauaskantoisen ”ilmasta pintaan” -kyvyn rakentaminen ja tukikohtien taiste-

lukestävyyden parantaminen.211 Näiden kehittämistavoitteiden perusteella strategisen kulttuurin 

diskurssit sodasta aluevaltaukseen pyrkivänä äärimmäisenä väkivallankäyttönä sekä valmiusvaati-

muksista torjua Venäjän hyökkäykset ovat edelleen olleet 2000-luvun alussa voimissaan, Venäjän 

ystävällismielisestä kehityksestä huolimatta. 

 

Sotatalouden ja logistiikkajärjestelmän sekä tietoliikennejärjestelmien haavoittuvuus on tunnistettu 

vuoden 1997 selonteossa ja niitä kehitetään vuoden 2001 selonteon päätösten mukaisissa käytän-

nöissä. Tämän myötä strategisen kulttuurin käytännöt ja diskurssit rakentavat sellaisen osan strate-

giseen kulttuuriin, joka ylläpitää yhteiskunnan kykyä vastata intensiiviseen, laajamittaiseen sodan-

käyntiin. Näin ollen tämä vuorovaikutus sopii tunnistettuun teemaan ”sotilaalliseen uhkaan liittyy 

sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat”. Vuoden 2001 selonteossa 

on oma lukunsa yhteiskunnallisen varautumisen kehittämiseksi. Siinä nostetaan esille tarve varautua 

laajan turvallisuuskäsityksen mukaisiin uhkiin. Kovin seikkaperäisesti ei kuitenkaan osoiteta miten 

valtiollinen toimija turvautuu vaikuttamisessaan tai sodankäynnissään laajaan keinovalikoimaan. 

Painopiste varautumisessa asetetaan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja yksi käsiteltävä riski 

liittyy ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten rooliin huoltovarmuudessa.212 Tämä ilmentää stra-

tegisen kulttuurin suuntautumista kohti kokonaisvaltaista varautumista uhkiin, vaikka hybridivai-

kuttamisesta terminä tai ilmiönä ei tuolloin ole ollut poliittista puhuntaa. Tosin laajalla turvallisuus-

käsityksellä on selontekoihin viitaten ennen vuotta 2014 tarkoitettu terrorismia, ilmastonmuutosta, 

rahoitusmarkkinaongelmia, ihmisoikeusrikkomuksia ja kehityskriisejä yksilöön ja hänen kauttaan 

valtioihin tai yhteiskuntiin heijastuvina turvallisuusriskeinä. Vuoden 2014 jälkeen  näihin tekijöihin 

on taas suhtauduttu nimenomaan tarkoituksellisina valtion intressien ajamiseen tarkoitettuina ”asei-

na” (weaponization).213 Vuoden 2001 selonteossa on selkeästi esillä myös teema ”Turvallisuusuh-

kiin vastataan kansainvälisellä kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella”. Se toistuu vuosina 

2004 ja 2009, joten se lisätään aksiaalikoodaukseen. Toistuvuus liittyy arvioni mukaan terrorismin 

vastaisen sodan käsitteen syntymisen myötä, vuoden 2001 WTC-iskujen jälkeen. 

                                                 
211 VNS 2004, s. 109. 
212 VNS 2001, s. 82. 
213 Steger, Nathan D.: The weaponization of migration: examining migration as a 21st century tool of political warfare. 

Naval Postgraduate School, Monterey, California, Yhdysvallat 2017, s. 6, 10 ja 12. 
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3.4 Strateginen kulttuuri ja sodan kuva kylmän sodan päättymisestä vuoteen 2014 

 

Jyri Raitasalon mukaan sodan todellisuuden muuttuminen aiheuttaa asevoimille tarpeen valmistau-

tua käymään uudenlaista sotaa. Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutos aiheuttaa asevoiman 

käytölle uusia tulkintoja, eli muuttaa sodan kuvaa.214 Tässä tutkimuksessa sodan kuvan muutos on 

tarpeellinen työkalu, jotta hybridisodankäynniksi kutsuttua ilmiötä voidaan ymmärtää uutena tapana 

käydä sotaa. Sodan kuvan muutos toimii myös ikään kuin ”liimana” havaitun toimintaympäristön 

muutoksen ja sen perusteella toteutettujen asevoimien käytön logiikan muutoksen välillä, eli strate-

gisen kulttuurin ohjaavan voiman sanelemana. Se, että turvallisuusympäristön toimijoiden havaitaan 

tekevän muutoksia toimintatapoihinsa, ei suoraan aiheuta sodan kuvaan muutoksia. Viitekehykses-

säni strateginen kulttuuri toimii toimintaympäristön ja sodan kuvan muutoksen välisenä välittäjäai-

neena, joka sallii, estää tai muokkaa tapaamme vastata toimintaympäristössä tapahtuneisiin muu-

toksiin asevoimien käytöllä tai sen valmistelulla. Laajempi näkökulma sodan kuvasta muistuttaa 

hyvin paljon tämän tutkimuksen strategisen kulttuurin viitekehystä. Raitasalo käsittelee asia omassa 

tutkimuksessaan juuri näin. Tässä tutkimuksessa sodan kuva on rajattu konseptiksi, jolla puolustus-

järjestelmää kehitetään nykyhetken ja tulevaisuuden mahdolliseen sotaan. Se siis kertoo, millainen 

sota olisi, jos se alkaisi ”tänään, ensi viikolla tai vuoden päästä”. 

 

Vuoden 1997 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa tunnistetaan sodan kuvan muutoksen 

nopeus kylmän sodan päättymisen jälkeen. Kriisien kuvan todetaan muuttuneen monivivahteisem-

maksi sisältäen suurvaltojen eturistiriitoja suoran sotilaallisen uhan sijasta. Tämä vaikuttaa asevoi-

mien rakenteisiin ja suunniteltuihin käyttötapoihin, jotka globaalin kehityskulun puitteissa ovat se-

lonteon julkaisuajankohtana menneet kohti kansainvälistä kriisinhallintaa, joka toteutetaan valtion 

oman alueen ulkopuolella.215 Suomi muodosti poikkeuksen tällaiselle trendille 90-luvun lopussa ja 

vuosituhannen taitteessa, toki muutamien muiden maiden kanssa. Vuoden 1997 selonteko tunnistaa 

sen hetkisen sodan kuvan muodostuvan poliittisesta ja taloudellisesta painostuksesta, jota tuetaan 

sotatoimilla vain, jos muuta ratkaisua ei ole. Tällöinkin varsinaiset sotatoimet arvioitiin suunnitelta-

van niin, että poliittiseen päämäärään päästään mahdollisimman lyhyessä ajassa.216 Tuon aikainen 

sodan kuvan luonne eroaa siten kylmän sodan ajasta, jolloin ratkaisuun pyrittiin suuren sotilaallisen 

voiman ja massan käytöllä vastustajan lyömiseksi, tarvittaessa pitkäaikaisesti tai ydinasetta hyödyn-

täen. Suomen strategisen kulttuurin diskurssien ja käytäntöjen kannalta sodan kuva ei vuoden 1997 

                                                 
214Raitasalo (2008), s. 2. 
215 VNS 1997, s. 49. 
216 VNS 1997, s. 52-53. 
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kuvauksessa sinänsä muutu, sillä se mahtuu diskursiiviseen teemaan ”sotilaalliseen uhkaan liittyy 

sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat”.  

 

Koska strateginen kulttuuri määrittää legitiimin syyn asevoiman käytölle, on todettava, että turvalli-

suuspoliittiset selonteot toimivat viestintänä muille maille. Niillä viestitetään Suomen poliittisen 

johdon perustelu sille, miksi asevoimia kehitetään tietynlaisiksi ja mihin asevoimia tarvittaessa käy-

tetään. Strategisen kulttuurin diskurssit ovat tulkintoja käytännöistä - sekä omista että toimintaym-

päristön muiden toimijoiden käytännöistä. Selonteon toimintaympäristön kuvaus siis selittää lukijal-

le sen, miltä Suomen tulkinta vallitsevasta tilanteesta näyttää ja sen, miten tämän tulkinnan perus-

teella ollaan valmiita käyttämään asevoimia.217 Kylmän sodan jälkeen tulkinta suurvaltojen välisen 

sodan uhasta väistyi tai lieventyi. Sen perusteella kehittyi vuosien mittaan myös tulkinta siitä, ettei 

laajamittaista, aluevaltaukseen tähtäävää asevoiman käyttöä välttämättä ilmenisi muunlaisissakaan 

sodissa. Tilalle muodostuivat ns. heijastekriisit turvallisuusuhkina.218 Suomi pidättäytyi käsitykses-

sään laajamittaisen hyökkäyksen mahdollisuudesta uhkakuvana, kuten yllä on selonteoista todettu. 

Samaan aikaan Mary Kaldorin paljolti tulkittu näkemys ”uusista sodista” antoi pontta pohdinnoille 

Clausewitzin kolminaisuuskäsityksen ulkopuolisista sodista.219 Näissä pohdinnoissa sotaa on jopa 

kuvattu päämääräksi, tavoitteeseen pyrkimisen välineen sijasta.220 Jos tässä yhteydessä tarkastellaan 

Itä-Ukrainan ja Georgian jäätyneitä konflikteja, Kaldorin teoriassa saattaa olla selitysvoimaa. Tältä 

osin suomalainen sodan kuva on muuhun läntiseen yhteisöön verrattuna poikkeuksellinen. Poik-

keuksellisuus perustuu historialliseen kokemukseen ja strategiseen kulttuuriin.  

 

Kylmän sodan jälkeen oli valloillaan kansainvälisen järjestelmän luova hetki. Kylmä sota oli päät-

tynyt, mutta uusi logiikka muotoutui ennalta määrittelemättömään suuntaan.221 Suomalaisen sodan 

kuvan osalta tämä on tulkittavissa vuosien 1990, 1991 ja 1995 selonteoista, joissa todetaan turvalli-

suuskäsityksen laajentuneen perinteisten sotilaallisten uhkien ulkopuolelle. Koska laajamittaisen 

hyökkäyksen todennäköisyys laski, läntiseen sodan kuvaan ilmestyi tarve vastata yllä mainittuihin 

uusiin sotiin kauempana kotimaasta. Tarkoitus oli estää niitä aiheuttamasta heijastevaikutuksia ko-

timaahan. Kehittyi sotilaallisen kriisinhallinnan ja humanitaaristen interventioiden diskurssi, jonka 

veturina toimi Yhdysvallat. Sen perusteella pienemmät länsimaat alkoivat luopua kansallisesta alu-

eellisesta puolustuksesta, joka koettiin tarpeettomaksi uudessa kansainvälisessä, keskinäisriippu-

                                                 
217 Raitasalo (2008), s. 37. 
218 Raitasalo (2008), s. 38 sekä Berdal, Mats: The ’New Wars’ thesis revisited.  Strachan (toim.) (2011), s. 110 - 113. 
219 Kaldor, Mary: New & Old Wars - 2nd edition. Polity Press, Cambridge, Iso-Britannia 2006, s. 16 ja 72-73. 
220 Berdal (2011), s. 110 ja 116-117 sekä Van Creveld, Martin: The transformation of war revisited, Non-state threats 

and future wars. Bunker, Robert J (toim.), Frank Cass, Oxon, Iso-Britannia 2003, s. 13. 
221 Raitasalo 2008, s. 55-56. 
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vuuden leimamassa järjestelmässä. Ydinasepainotteisuus teki tilaa konventionaaliselle sodankäyn-

nille, jossa lisäksi painottui korkean teknologian hyödyntäminen.222 Sotilaallisesta kriisinhallinnasta 

muodostui läntinen tapa käydä sotaa ja se muotoutui terrorismin vastaiseksi sodaksi Yhdysvaltain 

määrittelytarpeen myötä, kun 9/11-tapahtumiin ryhdyttiin vastaamaan sotilaallisesti. Tällöin sotaa ei 

myöskään välttämättä käyneet kansallisvaltiot.223 Kuten yllä on todettu, laajamittaisen hyökkäyksen 

mahdollisuus ja siihen varautuminen eivät missään vaiheessa poistuneet suomalaisesta strategisesta 

kulttuurista.  

 

Länsimaisen sodan kuvan muutos on Raitasalon mukaan ujuttautunut vuoden 1997 selontekoon. 

Hän toteaa, että sotilaallisen kriisinhallinnan ja oman alueen puolustamisen suorituskykyjen kehit-

täminen ovat kulkeneet rinnakkain teknologiakehityksen luomien uudistusmahdollisuuksien myötä. 

Aikaisempi uhkamalli ”kaappaushyökkäys” korvautuu ”strategisella iskulla”, jonka kuvaillaan si-

sältävän samoja asioita, mutta teknologisesti kehittyneimmillä välineillä kuin edellä mainittu.224 

Vuosituhannen taitteen jälkeen suomalaisessa sodan kuvassa jatkui muutos kohti kriisien ratkaisua 

kansainvälisissä operaatioissa. Niiden myötä valtiosuvereeniusperiaatteen noudattamattomuuskin 

nousi yhdeksi mahdollisuudeksi puolustusjärjestelmän suorituskykyjen käytössä turvallisuusuhkia 

vastaan. Läntisen sodan kuvan kehitys kohti verkostokeskeistä sodankäyntiä ja pienempiä, liikku-

vampia asevoimien joukkoja vaikutti suoraan suomalaiseen sodan kuvaan. Arvio Venäjän asevoi-

mien kehittymisestä saman trendin mukaisesti lienee yksi tausta tälle.225 Suomessa tunnustettiin 

sodankäynnin muutoksen pakottava tarve kehittää puolustusjärjestelmää teknologian kehitys huo-

mioiden, mutta perinteisen sodankäynnin luonnetta ja lainalaisuuksia haluttiin edelleen noudat-

taa.226 Suomalainen sodan kuva on siis kehittynyt samansuuntaisesti läntisen sodan kuvan kanssa. 

Yhdysvaltalaisen strategisen kulttuurin taipuvaisuus tarkastella sotia taistelujen tapaisesti ja painot-

taa teknologisia ratkaisuja sotilaallisen ylivoiman saavuttamiseksi227 ei kuitenkaan empiirisen ai-

neiston analyysin perusteella ilmene suomalaisessa sodan kuvassa. 

 

Havainnot vuosien 1990-2012 selonteoista nostavat esille sodan kuvan muutoksen laajaan turvalli-

suuskäsitykseen ankkuroituna ilmiönä. Läntisestä sodan kuvasta poiketen suomalainen sodan kuva 

on kuitenkin jokaisessa mainituista selonteoista ilmennyt painotuksena siitä, että Venäjän kyky 

                                                 
222 Raitasalo (20008), s. 62 - 63, 66 - 68 ja 70 - 71 sekä Berdal (2011), s. 124 ja 127. 
223 Raitasalo (2008), s. 81 - 82. 
224 Raitasalo (2008), s. 97. 
225 Raitasalo (2008), s. 108-109. 
226 Puolustusministeriö: Turvallisesti tulevaisuuteen - Puolustusministeriön strategia 2025. Kirjapaino Keili Oy, Hel-

sinki 2006, s. 6. 
227 Echevarria, Antulio: American strategic culture: Problems and Prospects. Strachan (toim.) (2011), s. 434 - 435. 
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käydä laajamittaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotaa määrittää Suomen tarpeet asevoimien kehit-

tämiselle.228 Tästä huolimatta sodan kuvan ns. ”sotilaallisen väkivallan pitoisuus” on laajan turvalli-

suuskäsityksen myötä vähentynyt. 2000-luvun loppupuolella sodan kuva painottui strategisen iskun 

ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan teknologisesti kehittyneillä asevoimilla, jotka hankkivat osaamista ja 

ennaltaehkäisivät kriisien heijastevaikutusta kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa.229 Kan-

sainvälisen turvallisuusympäristön käytäntöjen muutoksista kumpusi yhtäältä strategisen iskun tor-

junnan ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen sekä toisaalta sotilaallisen kriisinhal-

linnan kaukana kotimaasta diskurssit, koska laaja-alaista ja aluevaltaukseen tähtäävää sodankäyntiä 

ei juurikaan nähty. Poikkeuksen tälle muodosti vuoden 2008 Georgian tapahtumat, jossa Venäjä 

toimeenpani nopean, konventionaalisen sotilasoperaation kriisinhallinnan nimissä. Juuri tämä kriisi 

onkin yksi käynnistävä tekijä hybrididiskurssin muodostumisessa, kuten yllä on todettu.230 

 

3.5 Yhteenveto: Suomen strategisen kulttuurin diskurssien ja käytäntöjen teemat vuoden 2014 

alussa ja niiden vaikutus puolustuksen uskottavuuteen 

 

Krimin valtaus tapahtui helmi-maaliskuussa 2014. Rajaan tästä johtuen strategisen kulttuurin piir-

teiden tarkastelun vuoden 2014 alkuun, jotta hybrididiskurssin aiheuttamat muutokset ovat nähtä-

vissä luvussa 5. Tosiasiallisesti vuoden 2014 tammikuu on hankala ajankohta, sillä edellinen ulko- 

ja turvallisuuspoliittinen selonteko on julkaistu vuonna 2012. Hybridisodankäyntiä käsittelevä em-

piirinen luku kuitenkin mahdollistaa tarkastelun tarkemmalla rajauksella. Edellä käsitellyistä Suo-

men strategisen kulttuurin formatiivisen vaiheen, näkyvien ominaisuuksien sekä sovellettavan poli-

tiikan piirteistä on nyt paikallaan tehdä yhteenveto, jotta muodostuu kuva siitä, millaisiin olosuhtei-

siin hybrididiskurssi alkoi aiheuttaa muutosta. 

 

Tasavaltalainen strateginen kulttuuri auttaa englantilaiseen koulukuntaan tukeuduttaessa ymmärtä-

mään sitä rationalismia, jolla valtiot ovat pyrkineet vahvistamaan kansainvälisen järjestelmän yh-

teiskuntamaista rakennetta ja yhteisesti hyväksyttävien käytäntöjen vaalimista.231 Henrikki Heikan 

pohdinta tasavaltalaisesta, rationaalisesta strategisesta kulttuurista sopii pohdintaan politikkojen 

instrumentaalisesta rationalismista äänestäjien tuen varmistamiseksi. Tämän perusteella teen johto-

                                                 
228 Ks. edellinen alaluku sekä Raitasalo (2008), s. 119. 
229 Raitasalo (2008), s. 120-121. 
230 VNS 2009, s. 54 ja 67. 
231 Heikka (2005a), s. 96. Englantilaisen koulukunnan fundamentit ovat poliittisessa realismissa. Koulukunta painottaa 

kuitenkin kansainvälisen järjestelmän anarkkisen luonteen sijasta valtioiden/toimijoiden välistä yhteiskuntamaista ra-

kennetta, joka tähtää yhteisesti sovittavien normien ja käytäntöjen noudattamiseen kansainvälisten suhteiden perustana. 

Martin Wightin mukaan taustana on keskiaikainen katolilainen moraali, kun taas Hedley Bull painottaa yhteistä intres-

siä, joka yleensä on rajoittamattoman väkivallan käytön pelko. Lähde: 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_school_of_international_relations_theory, viitattu 31.7.2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_school_of_international_relations_theory
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päätöksen, jonka mukaan poliittinen eliitti toimii suomalaisessa strategisessa kulttuurissa maltilli-

sesti. Maltillisuus johtuu siitä, että diskurssi välien ylläpitämisestä Neuvostoliiton tai Venäjän kans-

sa ohjaa käytäntöjä hyväksyttävän ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen. Kytken tämän empiiriseen 

havaintoon diskurssien ristiriidasta, mutta se saattaa myös osoittaa, että dialogi on yksi osa puolus-

tuksen pidäkettä. Hyvät ja selkeät suhteet Venäjään ovat nähtävissä käytäntönä esimerkiksi tasaval-

lan presidentti Sauli Niinistön lanseeraamissa ”Suomen turvallisuuspolitiikan neljässä pilarissa”232 

sekä vuoden 2016 Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Laajamittaiseen sotaan valmistau-

tuminen ilmenee käytännöissä esimerkiksi Leopard-taistelupanssarivaunuhankinnoissa vuosina 

2002 ja 2014. Kauppojen poliittinen hyväksyntä tuli molemmissa tapauksissa helposti. Tämä osoit-

taa, että selontekomenettelyssä esillä olleet diskurssit alhaisesta sotilaallisesta uhasta ovat ristirii-

dassa puolustuskyvyn rakentamiseen liittyvien käytäntöjen kanssa, teorialuvussa esitetyn Colin S. 

Grayn viidennen periaatteen mukaisesti. 233 

 

Suomalainen strateginen kulttuuri on Euroopan yleisestä trendistä poikkeava. Sodan kuvassa on 

1990-luvun alusta alkaen ollut selkeästi esillä laajamittainen ja korkeaintensiteettinen sotilaallinen 

voimankäyttö. Tämän luvun koodauksessa olen tunnistanut alla olevan taulukon mukaiset diskursii-

viset teemat ja diskurssit strategiseen kulttuuriin ennen vuotta 2014. 

                                                 
232 Niinistö, Sauli: Puhe suurlähettiläspäivillä 23.8.2016. 

[http://www.president.fi/Public/default.aspx?contentid=349930&nodeid=44807&culture=fi-FI] Presidentti Niinistö on 

useaan otteeseen todennut Suomen turvallisuuspolitiikan nojaavan neljään pilariin, jotka ovat 1) kansallinen puolustus 

ja turvallisuus, 2) länsi-integraatio ja kumppanuudet, 3) kansainvälinen järjestelmä ja laaja turvallisuus sekä 4) toimivat 

Venäjä-suhteet.  
233 Pesu, s. 86-87. 
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Teeman 

numero

Sisällön avoin koodaus teemaksi Diskurssi aksiaalikoodattuna Teeman asettaja tai 

muodostumisen 

ajankohta

Vahvistavat dokumentit 

tai retoriikan käyttäjä 

(henkilö)

1 Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys Läntiset arvot
Formatiivinen vaihe VNS 1990 =>

2
Venäjän sitouttaminen kansainväliseen 

yhteisöön ja sen normeihin

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

Arvid Horn VNS:t 1990 - 2012

3
Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön 

sääntöihin

Läntiset arvot ja sääntöpohjainen 

maailma

J.V. Snellman Kaikki selonteot 90- ja 2000-

luvuilla

4
Separatistinen lojalismi ja 

konfrontaation välttely Venäjän kanssa

Venäjä kumppanina J.V. Snellman VNS 1990 sekä 1991 - 2012

5

Autoritaarisen ja suomalaisia arvoja 

kyseenalaistavan vallan hyökkäykset 

ollaan valmiita torjumaan asein

Läntiset arvot Formatiivinen vaihe 

(1910-luku)

VNS 1990, VNS 1991, VNS 

1995

6

Asevoimien on oltava valmiudessa 

aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä 

vastaan

Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä

Puolustusrevisioni 

1950-60 -luvulla

VNS 2009 ottaa epäsuorasti 

kantaa Venäjän 

länsivastaisuuteen

7

Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä 

kaappaushyökkäyksen että 

laajamittaisen aluevaltauksen uhat

Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä

Formatiivinen vaihe VNS 1997

8

Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja 

sen tärkeimpiä sotilaallisia 

yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, 

Nato ja Yhdysvallat.

Läntiset arvot VNS 1995 VNS 1997 =>

9
Suomi on osa länttä ja EU on suomelle 

arvovalinta

Läntiset arvot VNS 1995 VNS 1997 =>

10

Suomella on oltava itsenäinen 

puolustuskyky laajamittaista 

sotilaallista voimankäyttöä vastaan, 

sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun

Ulkopuolisesta avusta riippumaton, 

itsenäinen puolustuskyky kaikissa 

ulottuvuuksissa = SOTILAALLINEN 

LIITTOUTUMATTOMUUS

Formatiivinen vaihe, 

VNS 1990

VNS 1997 - 2012

11

Laaja turvallisuukäsitys: 

ilmastonmuutos, terrorismi, laaja 

maahanmuutto, kansainvälinen 

rikollisuus, kulkutaudit, 

tietoverkkohäiriöt ja muut ei-

sotilaalliset uhat muodostavat 

yhteiskunnan turvalisuudelle uhkia

Nykyiseen ja tulevaisuuden 

sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman 

laaja valikoima sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

VNS 1990 / Pertti 

Paasio

Kaikki selonteot 90- ja 2000-

luvuilla.

12

Suomen puolustuskyky kehittyy 

kansainvälisellä yhteistyöllä läntisen 

yhteisön kanssa

Kansainvälinen yhteistyö, läntiset arvot VNS 2009, VNS 

2012

Näkyy jo vuonna 2011 

PLM:n strategiassa

13
Neuvostoliitto/Venäjä on kumppani, 

jota on varottava ärsyttämästä

Kumppanuus Neuvostoliiton/Venäjän 

kanssa

VNS 1990 Jokainen selonteko 90- ja 

2000-luvuilla

14
Globalisaation keskinäisriippuvuus 

alentaa sotilaallista uhkaa.

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

VNS 1995 VNS:t => 2012

15

Puolustusvoimia on kyettävä 

käyttämään yhteiskunnassa 

muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen 

taisteluun

Nykyiseen ja tulevaisuuden 

sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman 

laaja valikoima sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

VNS 1997 Kaikki selonteot 90- ja 2000-

luvuilla

16

Tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy 

ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä.

Nykyiseen ja tulevaisuuden 

sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman 

laaja valikoima sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

VNS 2004 Kaikki selonteot 90- ja 2000-

luvuilla

17

Turvallisuusuhkiin vastataan 

kansainvälisellä kriisinhallinnalla oman 

alueen ulkopuolella.

Globalisaatio, keskinäis-riippuvuus ja 

kumppanuus, kansainvälinen yhteistyö

VNS 2001 Terrorismin vastainen sota, 

eli VNS:t vuosina 2001 - 

2012

Suomen strategisen kulttuurin diskursiiviset teemat ennen vuotta 2014

 

Kuva 8 - Suomen strategisen kulttuurin diskurssit ja teemat vuoden 2014 alussa 
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Strategisen kulttuurin diskursseja vuoden 2014 alussa olivat tämän luvun koodauksen perusteella: 

1. Läntiset arvot ja sääntöpohjainen maailmanjärjestys. 

2. Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja kumppanuus. 

3. Venäjä kumppanina. 

4. Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä. 

5. Sotilaallinen liittoutumattomuus ja ulkopuolisesta avusta riippumaton puolustuskyky. 

6. Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaal-

listen ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

7. Kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö ja kriisien ehkäisy sotilaallisen kriisinhallinnan kaut-

ta. 

 

Vuoden 2009 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan uskottavasta puolustuskyvystä 

seuraavaa: 

”Uskottavan puolustuskyvyn edellytyksiä ovat: 

- selkeä tavoitetila ja strategia tavoitetilan saavuttamiseksi 

- tilannetietoisuus 

- toimintavarma johtamisjärjestelmä 

- osaava henkilöstö 

- tehtäviin soveltuva materiaali 

- suorituskykyiset joukot 

- riittävät taloudelliset resurssit 

- ajantasainen lainsäädäntö 

- tarkoituksenmukainen infrastruktuuri 

- vahva maanpuolustustahto” 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 VNS 2009, s. 105 
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Yllä mainitun perusteella selonteossa muodostetaan seuraavat strategiset tavoitteet, vaatimukset ja 

edellytykset235: 

 
Strategiset tavoitteet Vaatimus Edellytykset 

Valtionjohdon toimintavapau-

den turvaaminen 

- Tilannetietoisuus 

- Ennaltaehkäisykyky 

- Osallistuminen kansainväli-

seen sotilaalliseen kriisin-

hallintaan 

- Uskottavuus 

- Yhteensopivuus 

- Kokonaismaanpuolustus 

Kansan elinmahdollisuuksien 

ja perusoikeuksien turvaami-

nen 

Edellisten lisäksi 

- Kyky tukea muita viran-

omaisia 

- Elintärkeiden kohteiden ja 

toimintojen turvaaminen 

Edellisten lisäksi 

- Määrällisesti ja laadullisesti 

riittävät joukot 

Suomen alueen puolustaminen 

ja itsenäisyyden säilyttäminen 

Edellisten lisäksi 

- Yhteisoperaatiokyky ratkai-

sualueilla 

- Tuen vastaanottokyky 

Edellisten lisäksi 

- Korkean suorituskyvyn 

omaavat joukot 

 

Puolustusvoimilta edellytetään näiden perusteella hyökkäyksen torjuntakykyä. Se muodostuu mm. 

päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän jatkuvasta valmiudesta, kaikkien puolustushaarojen tär-

keimpien joukkojen ja avainjärjestelmien korkeasta suorituskyvystä sekä sotilaallisen voiman nope-

asta operatiivisesta siirrettävyydestä koko valtakunnan alueella.236 Vuoden 2012 selonteossa jatke-

taan toteamalla, että ulkopuoliset toimijat arvioivat jatkuvasti Suomen puolustuskykyä, joka muo-

dostuu mm. päätöksentekokyvystä, resursseista, maanpuolustustahdosta sekä puolustusvoimien 

valmiudensäätelykyvystä ja varustelutasosta. Niiden yhdistelmä muodostaa selonteon mukaan voi-

mankäytön asianmukaisen kynnyksen.237 

 

Alakysymykseen ”Millainen oli Suomen uskottava puolustus ennen hybridiuhkien käsitteen 

muodostumista?” vastaan toteamalla, että yllä olevat teemat ovat olleet strategisessa kulttuurissa 

läsnä tammikuussa 2014. Niihin liittyvät käytännöt on myös tunnistettu tässä luvussa. Operationali-

soituun teoreettiseen viitekehykseen viitaten totean, että selonteot toimivat viestintänä turvallisuus-

ympäristön toimijoille esittämällä Suomen näkemyksen:  

o Siitä, millainen on toimintaympäristöstä kohdistuva, valitseva sotilaallinen uhka, 

johon varaudutaan vastaamaan asevoimien käytöllä. Suomessa on vuoden 2014 

tammikuussa vallinnut käsitys siitä, että Venäjä toimii kansainvälisessä järjestelmässä 

ristiriitaisesti, mutta ennakoitavasti. Lojaali kumppanuus Venäjän kanssa minimoi 

maan ärsyttämistä ja lisäsi Venäjän toiminnan ennakoitavuutta. Globaali keskinäis-

                                                 
235 VNS 2009, s. 106. 
236 VNS 2009, s. 107. 
237 VNS 2012, s. 96. 
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riippuvuus madalsi sodan uhkaa ja kansainvälinen yhteistoiminta lisäsi suorituskykyä. 

Kriisien katsottiin syntyvän muualla kuin lähiympäristössä ja niiden liennyttämisen 

välineenä pidettiin kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaa. Suomeen kohdistuva 

sotilaallinen uhka oli alhainen ja se muodostui laaja-alaisesta, selkeästi sotilaallisen 

joukon muodostavasta hyökkäyspotentiaalista, joka havaittaisiin etukäteen ja jonka 

käytöstä saataisiin ennakkovaroitus. 

o Siitä, millä välineillä, tavoilla ja tavoitteilla sotaa varaudutaan käymään valtion 

ja ympäröivän maailman silmissä hyväksyttävästi. Vuoden 2014 tammikuussa so-

taa varauduttiin käymään joustavasti reagoivilla valmiusjoukoilla ja mobilisoitavalla 

reservillä. Valmiudessa pidettävillä puolustusjärjestelmän suorituskyvyillä katsottiin 

kyettävän reagoimaan havaittavissa olevaan, kohtalaisen hitaasti muodostuvaan uh-

kaan. Perustettavilla joukoilla oli tarkoitus torjua aluevaltaukseen tai strategisten koh-

teiden valtaamiseen pyrkivä vihollisen sotilaallinen joukko. 

o  Siitä, mitkä tekijät ja käytännöt muodostavat omasta ja ympäröivän maailman 

näkökulmasta sellaisen uskottavan sotilaallisen kyvyn, joka mahdollistaa vas-

taamisen jokaiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen minimaalisella 

sodankäynnin määrällä. Vuoden 2014 tammikuussa uskottava sotilaallinen kyky on 

muodostunut itsenäisestä torjuntakyvystä, joka ei nojaa ulkomaiseen tukeen. Kan-

sainvälisellä yhteistoiminnalla EU:n, YK:n ja Etyjin puitteissa katsottiin vastattavan 

ennakoitavissa olevaan mahdollisen kriisin muodostumiseen. Sotilaallisella yhteis-

toiminnalla Naton, Ruotsin ja USA:n kanssa katsottiin kehitettävän sotilaallista suori-

tuskykyä ja pidäkettä. Sellaisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka eivät 

olleet ratkaistavissa sotilaallisella voimankäytöllä, vastattiin viranomaisyhteistyöllä. 

Viranomaisyhteistyötä oli harjoiteltu vuosikymmenien ajan. 
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4. HYBRIDIVAIKUTTAMINEN KONTEKSTINA 

 

“Recent conflicts highlight the need to always remember that the enemy is a human being with the 

capacity to reason creatively. In effect, he has a vote in the competitive process we know as war, 

and does not have to play by our rules.” 

 

- Kenraaliluutnantti James Mattis, “Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars”238 

 

 

 

Napoleon said “War is composed of nothing but surprises.” 

Often the root of surprise is faulty perception. And perception 

too often derives from expectation, not observation. 

 

 - Yhdysvaltain puolustusministeriö: Joint Military Operations Historical Collection, 15.7.1997 

 

 

Tässä luvussa rakennan ymmärryksen siitä, miten vuoden 2008 tapahtumat Georgian sodassa ja 

vuoden 2014 tapahtumat Krimin valtauksessa ja Itä-Ukrainan sodassa ovat länsimaisen tulkinnan 

mukaan muodostaneet uuden tavan venäläisessä sodankäynnissä. Luvussa vastataan tutkimuskysy-

mykseen ”Miten hybridiuhat ovat muuttaneet sodan kuvaa Suomessa?”. Luku muodostaa ym-

märryksen siitä, miten toimintaympäristö muuttuu käytännöistä johtuen ja miten näiden käytäntöjen 

tulkinta vaikuttaa hybridisodankäynnin diskurssin rooliin Suomen strategisessa kulttuurissa. Tämän 

luvun johtopäätökset antavat perusteet nykypuolustuksen uskottavuuden arvioinnille strategisen 

kulttuurin muutosten myötä. 

 

”Hybridisodankäynti” on läntisessä turvallisuuskeskustelussa konstruoitu termi, jonka avulla ku-

vaillaan ne yhteiskunnalliset haavoittuvuudet heikkoudet, joita vastaan hyökkääjän on edullista toi-

mia.239 Hybridivaikuttamista arvioidaan yhteiskunnan varautumisessa kokonaisvaltaisena ja synk-

ronoituna, laajan keinovalikoiman käyttönä kohti puolustajan heikkouksia ja niiden kautta yhteis-

kuntarauhan horjuttamista ilman kohdevaltion ryhtymistä sotilaalliseen puolustustaisteluun.240 Tur-

vallisuuskomitean julkaisussa ”Turvallinen Suomi” käytetään Aapo Cederbergin ja Pasi Erosen 

laatimaa kolmivaiheista mallia hybridisodankäynnin hyökkäyksen ymmärtämiseksi länsimaisesta 

näkökulmasta. Siinä poliittinen tavoite johtaa kohdevaltion heikkouksien tunnistamiseen ja vaiku-

                                                 
238 Mattis, James N.: Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars, Proceedings Magazine 

Issue: November 2005 Vol. 132/11/1,233. U.S. Naval Institute, Annapolis, Yhdysvallat, marraskuu 2005, s. 18-19. 
239 Raitasalo, Jyri: Hybridisota ja hybridiuhat – paljon vanhaa…onko mitään uutta?, Tiede ja Ase 76/2018a. 

[https://journal.fi/ta/article/view/77541], s. 29 ja 47 sekä Uziębło, Jan Jakub: United in Ambiguity? EU and NATO Ap-

proaches to Hybrid Warfare and Hybrid Threats. College of Europe, Department of EU international relations and 

diplomacy studies, Brugge, Belgia 2017, s. 29. 
240 Hyytiäinen (2018), s. 28. 

https://journal.fi/ta/article/view/77541
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tuksen kohteiden tunnistamiseen ja maalittamiseen jopa vuosikymmenten ajan.241 Vaikuttaminen 

voidaan aloittaa joissakin kohteissa - kuten rahoitusmarkkinoissa, kansalaisten mielipidejakautumi-

sessa tai poliittisen opposition tukemisessa - useita vuosia ennen suunniteltua menestysten hyödyn-

tämistä. Toiminnan yhteisvaikutuksella ajetaan puolustaja tilanteeseen, jossa poliittinen päätöksen-

teko on vaikeaa tai mahdotonta ja mikä tahansa päätös johtaa epäsuotuisaan tulokseen.242 Vaikutta-

misen välineitä ovat tässä analyyttisessä mallissa ainakin poliittinen ja taloudellinen potentiaali, 

informaatiosodankäynti, sotilaallisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen, kyberhyökkäykset ja eri-

koisjoukko-operaatiot.243 Tämän mallin merkitys hybridisodankäynnin läsnäolon havaitsemiseksi 

Suomen strategisessa kulttuurissa on oleellinen, sillä sitä käytetään edellä mainitussa Turvallisuus-

komitean kokonaisturvallisuutta käsittelevässä julkaisussa. Sijoitan mallin kuvailun hybridivaikut-

tamisesta/-sodankäynnistä julkaistuun aineistoon luodakseni ymmärryksen sitä, mitä hybridisodan-

käynti/-vaikuttaminen on ja miten siitä on muodostunut Suomeen turvallisuusdiskurssi. 

 

Luvussa koeteltavat hypoteesit ovat seuraavat: 

 Suomi on osa läntistä turvallisuusyhteisöä ja suomalainen näkemys hybridisodankäynnistä 

mukailee läntistä näkemystä. Suomen tapa järjestää asevoimansa turvallisuusympäristöön 

nähden rakentuu kuitenkin historiallisesti poikkeuksellisella tavalla verrattuna ”muuhun 

länteen”. 

 Hybridisodankäynniksi/-vaikuttamiseksi lännessä mielletty Venäläinen sodankäynnin tapa 

sisältää ainakin poliittista ja taloudellista vaikuttamista sekä informaatiovaikuttamista (sekä 

fyysisesti että kyberulottuvuudessa), joka kohdistuu myös puolustus-/asevoimiin. 

 Venäjä käyttää ulkopolitiikassaan laajaa keinovalikoimaa koska se on kustannustehokas ta-

pa, eikä asevoimien käytölle omien rajojen ulkopuolella saa kovin helposti kansainvälisen 

yhteisön hyväksyntä. Laaja keinovalikoima on Venäjälle historiallisesti vakioitunut tapa 

toimia. 

 Hybridivaikuttamisella tavoitellaan perinteisiä poliittisia ja strategisia päämääriä epäsuo-

rasti vaikuttamalla yksilön mielipiteeseen ja turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta yhteis-

kuntarauhaan. 

 

 

 

                                                 
241 Hyytiäinen (2008), s. 29. 
242 Cederberg, Aapo & Eronen, Pasi: How can Societies be Defended against Hybrid Threats?, Strategic Security Analy-

sis No. 9/2015. Geneva Center for Security Policy, Geneve, Sveitsi 2015, s. 6-7. 
243 Cederberg & Eronen (2015), s. 4. 
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4.1 Laaja-alainen vaikuttaminen historiallisesti tarkasteltuna 

 

Länsimaiden toimeenpanemia sotilaallisia interventioita ja operaatioita vuosituhannen vaihteen mo-

lemmin puolin seurattiin Venäjällä mielenkiinnolla. Painoarvoa annettiin sotaa alempiasteisille 

aseellisille konflikteille, joiden perusteella Venäjällä julkaistiin komppania- ja pataljoonatason oh-

jesääntöjä vuonna 2004. Käsitys modernin sodan ilmenemismuodoista ja sotataidon kehityksestä 

seurasi tuolloin Yhdysvaltain viitoittamia periaatteita.244 Tarkasteltaessa taktiikkaa ja operaatiotai-

toa on oletettava, että Yhdysvaltain toiminta maailman kriiseissä on ollut havainnon kohde ja tul-

kinnan lähde muiden maiden määrittäessä asevoimien kehittämistarpeita. Strategiset päämäärät, 

keinot ja välineet ovat kuitenkin eri asia kuin pelkkä asevoimien käyttötapa, mikä muodostaakin 

mielenkiintoisen epäsuhteen hybridisodankäyntiä arvioitaessa. Antulio Echevarria kirjoittaa aikai-

semminkin viitatussa artikkelissa, että yhdysvaltalaisen strategisen kulttuurin ongelma on pitkän 

aikaa ollut teknologiapainotteisuus ja sodan havainnointi taistelun tyyppisenä ilmiönä.245 Hybridi-

sodankäynnistä tai -uhkista keskusteltaessa on julkisuudessa usein ollut esillä ”vihreiden miesten” 

käyttö Krimillä. Ilmiö on kuitenkin puhtaasti asevoiman käyttötavan arviointia, eikä se kovin laajas-

ti tuo esille strategista ajattelua, joka tunnuksettomien joukkojen käytön taustalla oli juuri kyseises-

sä konfliktissa, juuri kyseisellä alueella ja juuri kyseisenä ajankohtana. 

 

Venäläisissä tutkimuksissa esitetyt näkemykset paikallisten konfliktien syistä osoittavat, että Venäjä 

pidättää Neuvostoliiton hajoamisesta huolimatta itsellään oikeuden pyrkiä hallitsemaan ns. ”intres-

sialueeksi” katsomaansa lähialuettaan.246 Näkemys mainitaan sotilasdoktriineissa niin 2000- kuin 

2010-luvullakin. On syytä panna merkille, että tällaisessa hallintapyrkimyksessä kyse on venäläi-

sestä näkökulmasta nimenomaan aseellisesta konfliktista, eikä paikallisesta tai laajamittaisesta so-

dasta. Suomen strategiseen kulttuuriin nähden intressialueiden hallintapyrkimys on havaintona tär-

keä, sillä yksi strategisen kulttuurin diskurssi on ainakin vuoteen 2012 asti ollut pyrkimys sitoa Ve-

näjä kansainvälisiin sopimuksiin. Sekä Georgian sotaan vuonna 2008 että Krimin valtaukseen 

vuonna 2014 liittyy jo 1990-luvulla muotoutunut, esimerkiksi Vladimir Barynkinin käsittelemä ve-

näläinen näkemys konfliktien synnyttämisestä teennäisiin ristiriitoihin perustuen.247 

 

                                                 
244 Laajoja, venäjänkielisiin aineistoihin perustuvia selvityksiä on tehty mm. diplomitöinä Maanpuolustuskorkeakoulul-

la. Ks. esim Koistinen, Jarkko: Georgiasta Ukrainaan – Venäjän sotataito ja taistelupotentiaali aseellisissa konflikteis-

sa. Diplomityö yleisesikuntaupseerikurssilla 58, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2017, s. 2. 
245 Ks. s. 70 sekä Echevarria (2011), s. 434 - 435. 
246 Vrt Koistinen (2017), s. 35. 
247 Barynkin, V.B: Local Wars at the Present Stage (Character, contents, classification), Military Thought, No. 6, 1994. 

[http://dlib.eastview.com/browse/doc/400834] viitattu 29.1.2019. 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/400834
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Sotatieteellisessä keskustelussa konfliktin aloittaminen ja sotilaallisen voiman käytön perustelu 

teennäisesti kehitetystä ristiriidasta johtuen on ollut läsnä ainakin vuonna 1994. Näkemys Georgian 

sodan aloittamisesta Venäjän provokaation kautta voidaan nähdä tämän valossa.248 Abhasian ja Ete-

lä-Ossetian kapinallishallintojen tukeminen oli venäläistä vaikuttamista, jonka perusteella Georgia 

käytti sotilaallista voimaa, johon Venäjä taas reagoi sotilaallisesti. Tapaus ei sovi yleistämiseen, 

mutta se osoittaa, että oppositioiden tukeminen lähialueilla siten kuin George Kennan siitä 40-

luvulla varoitti, on ollut yksi vaikuttamisen väline venäläisessä ulkopolitiikassa myös 2000-luvulla. 

Muun kuin sotilaallisen keinovalikoiman vaikuttamisella varmistettiin tilanne, jossa menestyksen 

hyväksikäyttö voitiin maksimoida sotilaallisia keinoja käyttämällä. Lyhyellä katsauksella Venäjän 

sotahistoriallisiin kokemuksiin ja doktriinikehitykseen voi olettaa, että Krimillä ja Itä-Ukrainassa 

hybridisodankäynniksi kutsuttu toiminta itse asiassa oli Venäjän perinteistä strategiaa. Siinä ase-

voiman käyttö yhdistettiin perinteisellä tavalla proxy-toimijoihin ja informaatiovaikuttamiseen.  

 

Ylipäätään koko valtion ja yhteiskunnan sisäisten rakenteiden valjastaminen strategisten päämää-

rien tavoitteluksi on luettavissa aikaisemmin mainitusta Yitzhak Kleinin tutkimuksesta. Niin ikään 

Mikhail Frunze teoretisoi koko yhteiskunnan sitouttamisesta sotaan Neuvostoliiton ensimmäisessä 

sotilasdoktriinissa vuodelta 1921.249 Kun asiaan liitetään luvun alussa mainittu länsimaiden seuraa-

minen ja niiden asevoiman käytön logiikan tai sodan kuvan muutoksen tulkinta, Venäjän toiminta 

Georgiassa ei loppujen lopuksi ole kovin yllättävää. Kylmän sodan päätyttyä länsimainen asevoi-

man käytön aktiivisuus kasvoi ja sillä pyrittiin ratkaisemaan turvallisuusongelmia oman alueen ul-

kopuolella, kuten Kosovossa, Bosniassa, Afganistanissa, Irakissa ja Libyassa.250 YK hyväksyi vuo-

den 2005 huippukokouksessa ns. suojeluvastuun periaatteen (Responsibility to protect), jonka mu-

kaan valtion suvereniteettiin voidaan puuttua, jos jokin valtio ei täytä sille kuuluvia kansalaisten 

suojeluun liittyviä velvollisuuksiaan kansanmurhien, sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tapahtuvien 

rikosten estämiseksi. Periaate osoitti, että kylmän sodan aikana ehdottomana pidetyn suvereeni-

suusperiaatteen rikkominen oli tietyissä tilanteissa hyväksyttävää. Asevoimien käyttö oman alueen 

ulkopuolella, strategisten päämäärien saavuttamiseksi on siis ollut länsimaissa hyväksyttävää, joten 

miksi Venäjänkään tulisi ajatella asiaa millään muulla tavoin? Ei-sotilaallisten keinojen yhdistämi-

                                                 
248 Lalu, Petteri: Syvää vai pelkästään tiheää? - Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökoh-

dat,kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän taistelun ja operaa-

tion opit. Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitos, Julkaisusarja 1 Nro 3/2014, Juvenes Print, Tampere 2014, s. 

322. 
249 Kulomaa, Jukka: Syvään taisteluun - Johdatus Neuvostoliiton maavoimien sotataitoon 1917-1991. Maanpuolustus-

korkeakoulun Sotahistorian laitos, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007, s. 22-23 sekä Lafleur, Thomas Michael 

Mikhail Frunze and the unified military doctrine. U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, 

Kansas, Yhdysvallat 2004, s. 51. 
250 Raitasalo (2018), s. 30. 



74 

 

nen asevoimien käyttöön tavalla, jota lännessä ryhdyttiin kutsumaan ”hybridisodankäynniksi” oli 

kustannustehokkuudeltaan suotuisampaa, helpotti oman toiminnan kiistämistä julkisesti ja kohotti 

yllätysmomenttia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Hybridisodankäynnistä puhuttaessa on usein viitattu Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikön 

Valeri Gerasimovin tulkintaan nykyaikaisesta sodankäynnistä artikkelissa, jonka hän kirjoitti venä-

läiseen sotilasteolliseen lehteen helmikuussa 2013. Gerasimov esittelee artikkelissa mallin, jonka 

avulla hän selittää, miten viimeaikaiset sodat on käyty. Artikkelista tehtiin lännessä tulkintoja, joi-

den perusteella sen jonkin aikaa kuviteltiin olevan venäläinen doktriini.251 Verratessa Gerasimovin 

mallin sisältöä vuoden 2014 sotilasdoktriiniin on selkeää, että kyse on samasta toimintaympäristön 

tulkinnasta, jota Venäjä asevoimien käytön suunnittelun perusteella vaikuttaisi käyttävän. Tarkastel-

taessa Georgian ja Ukrainan operaatioita voi todeta, että Gerasimovin tulkinnan julkaiseminen on 

ikään kuin Venäjän ilmoitus siitä, mitä se katsoo sodankäynnin nimissä oikeutetuksi. Gerasimov 

toteaa, että sodassa saa käyttää salailua, eri alojen ja ulottuvuuksien painostamista, kiristystä ja ase-

voimaa, koska länsimaat ja kolmas maailma ovat viime aikoina tehneet niin. Venäjän toiminta 

Georgiassa ja Ukrainassa mukaili Gerasimovin kuvailua. 

 

                                                 
251 Kofman, Michael; Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva & Jenny Oberholtzer: 

Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine. RAND Corporation, Santa Monica, Yhdysvallat 

2017 s. 77 sekä Galeotti, Mark: The “Gerasimov Doctrine” and Russian Non-Linear War. 6.7.2014. 

[https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/]. 

https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/
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Kuva 9 - Valeri Gerasimovin tulkinta nykyaikaisen sodan rakenteesta252 

 

Venäjän vuoden 2014 sotilasdoktriinissa kuvaillaan modernien sotilaallisten konfliktien ominai-

suuksiksi mm. seuraavat piirteet253: 

 ”asevoimien ja poliittisten, taloudellisten, informaatio- ja muiden ei-sotilaallisten toimien 

yhteen sovitettu käyttö yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikoisjoukkojen 

käytön kanssa 

 asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien ja yksityisten sotilasyhtiöiden osallis-

tuminen sotatoimiin 

 epäsuorien ja asymmetristen keinojen käyttö  

 ulkomailta rahoitettujen ja ohjattujen poliittisten voimien ja yhteiskunnallisten liikkeiden 

käyttö” 

 

                                                 
252 Leonhard, Robert ja Phillips, Stephen: Little Green Men: A Primer on Modern Russian Unconventional Warfare, 

Ukraine 2013–2014. Assessing Revolutionary and Insurgent Strategies (ARIS) Team, United States Army Special  

Operations Command, Fort Bragg, Yhdysvallat, heinäkuu 2015, s. 50. 
253 Venäjän federaation sotilasdoktriini 2014, kohta 15. Luettavissa käännettynä englanniksi osoitteessa 

https://rusemb.org.uk/press/2029 ja suomeksi osoitteessa http://erikoiset.kioski.yle.fi/files/sotilasdoktriini2014.pdf.  

https://rusemb.org.uk/press/2029
http://erikoiset.kioski.yle.fi/files/sotilasdoktriini2014.pdf
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Yllä oleva lainaus kuvaa melko hyvin, miten Krimin valtaus toteutui, mutta siinä on myös selkeitä 

viitteitä toiminnasta Georgiassa vuonna 2008 ja toisessa Tšetšenian sodassa vuosina 1999-2009.254 

Molemmat kriisit ilmentävät olosuhdetta, joka venäläisestä näkökulmasta on aseellinen konflikti, 

eikä sota. Sergei Chekinov ja Sergei Bogdanov kirjoittavat vuonna 2013 julkaisemassaan artikkelis-

sa, että uuden sukupolven sodankäynnissä yhdistyvät poliittinen, taloudellinen, informaatiohallin-

nallinen, teknologinen ja ympäristöllinen vaikuttaminen strategiseen päämäärään pyrkimiseksi. He 

viittaavat ensimmäiseen Persianlahden sotaan tulkitessaan toimintaympäristön muutosta mainittuun 

suuntaan ja toteavat, että tällaisessa sodankäynnissä korostuu pitkä valmisteluvaihe ja nopea päät-

tämisvaihe.255 Jarkko Koistinen päätyy diplomityössään johtopäätökseen, jonka mukaan aseellisille 

konflikteille on tunnuksenomaista juuri se, että ne pyritään ratkaisemaan rauhan ajan resursseilla ja 

toimivaltuuksilla, sekä ennen kaikkea ilman sodanjulistusta tai liikekannallepanoa.256 Venäläisessä 

sotahistoriassa tällaiset konfliktit ovat jatkuvasti läsnä myös Neuvostoliiton ajalta257 ja ne kohdistu-

vat naapurimaihin. Siksi niiden piirteet ja niissä käytetty keinovalikoima on oleellinen arvioitaessa 

myös Suomen puolustusta.  

 

Kansainvälisissä suhteissa valtiot kamppailevat siitä, kuka pääsee määrittelemään tulkinnan todelli-

suudesta. Neuvostoliittolaisessa ulkopolitiikassa yksi keino tähän kamppailuun oli ns. aktiiviset 

toimet (active measures). Niihin lukeutui mm. systemaattinen disinformaation levittäminen Yhdys-

valloista ja muista kilpakumppaneista.258 Historiassa on runsaasti esimerkkejä siitä, miten Neuvos-

toliitto käytti valtiokoneistoa toimeenpannessaan esimerkiksi painostusta, disinformaation levittä-

mistä, mustamaalaamista ja kiristämistä strategisten päämääriensä saavuttamiseksi. Yhdysvaltalai-

sen tulkinnan mukaan tällaiset, usein kohdemaassa laittomiksi teoiksi muodostuneet aktiiviset toi-

met eroteltiin selkeästi vakoilusta ja diplomatiasta. Aktiivisiin toimiin kuuluivat mm. kohdemaiden 

median kontrollointipyrkimykset, asiakirjaväärennökset, salaiset tai kielletyt radiolähetykset ja ul-

komaiseen akateemiseen tutkimukseen vaikuttaminen. Vaikuttamistoimenpiteet suunniteltiin polit-

byroon johtamina, voimakkaasti keskitetysti ja koko neuvostoliittolaisyhteiskunnan osa-alueita 

                                                 
254 Leonhard & Phillips (2015), s. 12-13 sekä Kuzio, Taras ja D’Anieri, Paul: The sources of Russia’s great power poli-

tics - Ukraine and the challenge to the European order. E-International Relations Publishing, Bristol, Englanti 2018, s. 

37. 
255 Chekinov, S.G. & Bogdanov, S.A.: The Nature and Content of a New-Generation War, Military Thought No. 4/22, 

2013, s. 16 ja 22. [https://dlib-eastview-com.mp-envoy.csc.fi/browse/doc/43183952]. 
256 Koistinen (2017), s. 52. 
257 Kuzio & D’Anieri (2018), s. 45. 
258 Yhdysvaltain Ulkoministeriö: Soviet “Active Measures” - Forgery, disinformation, political operations. Washing-

ton, Lokakuu 1981, s. 1. [https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP84B00049R001303150031-0.pdf] 

Raportissa esitellään esimerkkejä Neuvostoliiton levittämästä disinformaatiosta, kuten vuonna 1979 julkaistu väite 

Yhdysvaltain sotkeutumisesta Mekan moskeijan valtaamiseen tai Panaman johtajan Omar Torrijosin surmaamiseen. 

https://dlib-eastview-com.mp-envoy.csc.fi/browse/doc/43183952
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP84B00049R001303150031-0.pdf
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hyödyntäen. Vaikutus kohdistettiin länsimaisten yhteiskuntien ”heikkouksiin”, joiksi katsottiin mm. 

liberaali yhteiskunta ja median avoimuus.259  

 

Nykyisin hybridivaikuttamiseksi tai hybridihäirinnäksi tulkitut ei-sotilaalliset vaikuttamiskeinot 

muistuttavat aktiivisia toimia, varsinkin päämäärien osalta.260 Valehtelu, kiristäminen, uhkailu, va-

koilu ja proxy-toimijat ovat osittain siirtyneet informaatioympäristöön, uuden teknologian saattele-

mina.261 Teknologinen kehitys on muuttanut esimerkiksi kiellettyjen radioasemien käytön sosiaali-

sen median käytöksi informaatiosodankäynnin välineenä. Näin toimipisteitä ei enää tarvitse sijoittaa 

ulkomaille, mutta samalla valikoidun tiedon välittäminen tavoittaa suuremman yleisön. Nykyään 

yhä useammalla ihmisellä on käytössään mobiililaite käytännössä koko ajan, kun taas radiolähetyk-

sen sisällön vastaanottaminen edellytti laitteen äärellä olemista. Venäjän systemaattinen tapa levit-

tää disinformaatiota suunnitelmallisella ”tehtailulla” on onnistunut länsimaisten arvioiden mukaan 

hyvin, esimerkiksi presidentinvaalikampanjoiden aikana.262 Väärän informaation levittämisen vai-

kuttavuutta on vaikeaa arvioida ja sen merkitystä on helppo liioitella, mutta se saattaa aiheuttaa 

harmia levitetyn tiedon kumoamisen vaikeuden kautta. Venäjän suhde lähinaapureihinsa on histori-

allisestikin perustunut vaikuttamisen ja sekaantumisen kulttuuriin, joka kumpuaa tsaarin ja Neuvos-

toliiton ajalta.263 Historiaan verrattuna Venäjän ei-sotilaallinen vaikuttaminen länsimaissa ja naapu-

rimaissaan muistuttaa päämääriltään aktiivisia toimia. 

 

4.2 Venäjän hybridivaikuttamiseksi kutsuttu toiminta Georgiassa ennen vuoden 2008 sotaa 

 

Georgian sodaksi kutsuttua kriisiä vuoden 2008 elokuussa edelsi pitkä separatismin jakso Abhasias-

sa ja Etelä-Ossetiassa. Vuoden 2000 marraskuussa Venäjän hallitus ilmoitti Georgialle ryhtyvänsä 

vaatimaan viisumia Venäjälle pyrkiviltä Georgian kansalaisilta. Samalla se implementoi erittäin 

yksinkertaistetun viisumijärjestelyn Venäjälle pyrkiviä Abhasian ja Etelä-Ossetian kansalaisia var-

ten. Venäjä antoi alueiden asukkaille erioikeuden maahantuloon siitä huolimatta, että he olivat 

georgialaisia. Sekä Etelä-Ossetiassa että Abhasiassa oli voimissaan kohtalaisen voimakasta separa-

tismia ja itsenäistymispyrkimyksiä Georgiasta. Helmikuussa 2001 Venäjän turvallisuuspalvelu ja 

neljä Etelä-Ossetian radikaalia johtohahmoa tapasivat keskustellakseen tulevien presidentinvaalien 

                                                 
259 Yhdysvaltain ulkoministeriö (1981), s. 1-2. 
260 Wigell, Mikael: Hybrid interference as a wedge strategy: a theory of external interference in liberal democracy, 

International Affairs vol 95, Issue 2. Oxford University Press, Oxford, Englanti, Maaliskuu 2019, s. 256 ja s. 262. 
261 Raitasalo (2018), s. 48. 
262 Raitasalo (2018), s. 42. 
263 Giles, Keir: Russia’s ‘New’ Tools for Confronting the West Continuity and Innovation in Moscow’s Exercise of 

Power. Chatham House, Russia and Eurasia Programme, Lontoo 2016, s. 6. 
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strategiasta, jotta istuva Etelä-Ossetian presidentti Ludvig Chibirov saataisiin häviämään vaalit. 

Chibirov oli georgialaismielinen.264 Yksi helmikuun kokoukseen osallistujista oli Eduard Kokoity, 

jota Venäjä ilmoitti tukevansa presidentinvaaleissa. Joulukuussa hänet valittiin presidentiksi toisella 

kierroksella, 53 % äänisaaliilla. Kokoity järjesti muutaman päivän kuluttua kokouksen Etelä-

Ossetian poliittisen eliitin kanssa, jolle hän esitteli suunnitelman tasavallan itsenäistymiseksi 

Georgiasta. Maaliskuussa 2002 Kokoitya vastustaneet poliitikot olivat joko päätyneet vankilaan, 

muuttaneet ulkomaille tai kuolleet epämääräisissä olosuhteissa ja presidentti sai Etelä-Ossetian par-

lamentin laatimaan päätöslauselman, jolla se pyysi Venäjää tunnustamaan tasavallan itsenäistymi-

sen ja ottamaan sen osaksi Venäjän Federaatiota. Saman vuoden kesänä Venäjän hallitus aloitti Ve-

näjän passien ”massamyöntämiset” Etelä-Ossetian, Adjaran ja Abhasian kansalaisille. Venäjän kan-

salaisuutta säätelevää lakia muutettiin kesäkuussa järjestelyn mahdollistamiseksi, Georgian presi-

dentti Eduard Shevardnadzen äänekkäiden vastalauseiden saattelemana. Samanaikaisesti Venäjän ja 

Georgian välit kiristyivät, kun Venäjä esitti vaatimuksia saada käyttää Georgian ilmatilaa Tšetšeni-

assa käynnissä olevien sotatoimien tukemiseksi.265  

 

Kun Abhasia ja Etelä-Ossetia olivat solmineet Venäjän kanssa sotilaallisen sopimuksen Georgiaa 

vastaan syyskuussa 2002, presidentti Putin uhkasi Georgiaa sotilaallisella interventiolla YK:n ar-

tikla 51:n nojalla. Putin perusteli uhkauksen näkemyksellään, jonka mukaan Georgia muodosti ter-

roristisen uhan salliessaan tšetšeenikapinallisten oleskelun alueellaan. Tuloksena Georgian presi-

dentti Shevardnadze ilmoitti Georgian pyrkivän Naton jäseneksi. Venäjä oli systemaattisella painos-

tuksella ja Georgian oppositioita sekä alueellista separatismia tukemalla luonut sisäistä painetta 

Georgiaan, keskushallinnon ja aluehallintojen välille.266 Samanaikaisesti Georgian alueelle oli 

muodostumassa yllä mainitun kansalaisuuslainsäädännön muutosten myötä keinotekoisesti luotu 

venäläisvähemmistö, jonka etujenvalvontaa voitaisiin vaatia ja jonka suojelutarpeeseen voitaisiin 

nojata mahdollisissa, tulevissa sotilaallisissa väliintuloissa. Venäjän vuoden 2004 sotilasdoktriinissa 

puolustusministeri Ivanov toteaa, että asevoimien tulee kyetä torjumaan kolmen tyyppisiä uhkia: 

sisäisiä, ulkoisia ja rajat ylittäviä. Näistä hän osoittaa erityisesti ”rajanaapureiden alueella esiintyvän 

epävakauden, joka johtuu maiden keskushallinnon heikkoudesta” olevan keskeinen uhka. Siihen 

vastataan varautumalla asevoimien käyttöön, yhdistettynä muiden voimaministeriöiden suoritusky-

kyjen sekä taloudellisen vaikuttamisen ja informaatiovaikuttamisen kanssa. Tämä aikomus perustel-

laan terrorismin torjunnalla. Ivanov toteaa, ettei terrorismia voi jakaa ulkoisen ja sisäisen terroris-
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265 Illarionov (2009), s. 53. 
266 Illarionov (2009), s. 53. 
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min uhaksi.267 Näillä perusteilla Venäjän Federaatio oikeutti itselleen asevoiman käytön ”lähiulko-

maiden” alueilla, vedoten naapurihallintojen heikkoon tai kyvyttömään keskushallintoon epävakau-

den ja turvallisuusuhkien aiheuttajina. Kyseessä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen etupiiriajattelu, 

jonka voisi ajatella perustuvan Yhdysvaltain sotaan terrorismia vastaan samalla tavoin, kuin vuoden 

2002 uhkaus YK:n artikla 51:een nojautuminen yllä mainitussa uhkauksessa Georgiaa vastaan. His-

toriallisesti asia vie väistämättä ajatukset Unkarin kansannousuun ja Tšekkoslovakian kriisiin ja 

kovin perinteisiin diplomaattisiin ja ulkopoliittisiin menettelytapoihin. Edellisessä alaluvussa käsit-

telin 1990-luvulla muodostuneen käsityksen aseellisten konfliktien aloittamisesta teennäisesti kehi-

tettyjen ristiriitojen perusteella, jota vuoden 2004 doktriini ja sittemmin myös yllä mainittu 2014 

doktriini vahvistavat. 

 

Georgian ja Venäjän välit normalisoituivat presidentti Shevardnadzen erottua vuonna 2003, ruusu-

vallankumouksen tuloksena. Venäjä oli vuoden 2003 tammikuussa tukenut Etelä-Ossetian itsenäis-

tymispyrkimyksiä lähettämällä maalle modernihkoa panssarikalustoa, samalla kun se vitkasteli Ety-

jin edellyttämää, vuoteen 2006 mennessä toimeenpantavaa sotilastukikohtien purkamista Georgias-

sa. Huhtikuussa 2004 Etelä-Ossetian paikallishallintoon oli nimitetty venäläisiä virkamiehiä puolus-

tus- ja turvallisuushallinnon johtoon ja alueella oli venäläisiä rauhanturvaajia.268 Vuonna 2004 Ete-

lä-Ossetiassa tapahtui sarja aseellisia selkkauksia, johon liittyi Venäjän rauhanturvaajien täyden-

nyskuljetusten takavarikointi ja siitä seuranneet Venäjän suorittamat ilmapommitukset georgialai-

siin kyliin. Kahakoista ja yhteenotoista otettiin Venäjällä irti niiden täysi informaatioarvo ja kansal-

lisissa uutisissa toistettiin narratiivia, jonka mukaan Georgia provosoi Venäjää sotatoimien aloitta-

miseen. Syyskuussa samana vuonna Pohjois-Kaukasialaisessa Beslanin kylässä tapahtui terroristi-

isku, josta Venäjä syytti Georgian alueella oleskelevia tšetšeenikapinallisia.269 Tässä kohtaa on syy-

tä muistaa yllä mainittu laki- ja doktriinikehikko, jonka Venäjä oli rakentanut asevoiman käytön 

oikeutukseksi ja ulkopolitiikan välineeksi vuonna 2002. Lisäksi on syytä muistaa edellisessä alalu-

vussa käsitelty vuoden 2014 sotilasdoktriini, joka oli muodostunut venäläisestä, toimintaympäris-

töön perustuvasta sodan kuvan tulkinnasta ja aseellisten konfliktien luonteesta. 

 

Vuoden 2005 aikana sekä Etelä-Ossetian että Abhasian paikallishallintoon nimitettiin huomattava 

määrä venäläisiä virkamiehiä samalla, kun alueiden asevoimien kehittämiseen tehtiin merkittäviä 

                                                 
267 Venäjän Puolustusministeriö: The priority tasks of the development of the armed forces of the Russian Federation. 

Kreml, Moskova , heinäkuu 2004, s. 7. [http://red-stars.org/doctrine.pdf] 
268 Illarionov (2009), s. 54-56. 
269 Illarionov (2009), s. 57. 
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lisäinvestointeja. Venäjä lisäsi samanaikaisesti sotilaallisia tukikohtiaan alueilla.270 Venäjän ja 

Georgian välit kiristyivät taas vuonna 2006, kun Georgia paljasti Etelä-Ossetiassa toimivan venäläi-

sen vakoojaverkoston. Georgia alkoi edellyttää Etelä-Ossetiaan sijoitetuilta venäläisiltä rauhantur-

vaajilta viisumia ja Venäjä vastasi lopettamalla viisumien myöntämisen Georgian kansalaisille. 

Georgian lähetystö Moskovassa eristettiin ja maan kansalaisten liiketoimintaa Venäjällä vaikeutet-

tiin ylimääräisillä poliisi-, paloturvallisuus ja turvallisuustarkastuksilla. Poliittisen painostuksen 

täydentämiseksi Venäjän laivasto alkoi käännyttää Georgiaan suuntautuvia merikuljetuksia ja 

Georgian kansalaisia karkotettiin Venäjältä rahtilentokoneilla. Venäjän ”proxy-toimijat”, eli paikal-

lishallintoon sijoitetut virkamiehet Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa tukivat vaikuttamiskampanjaa. 

Etelä-Ossetian hallinto pyysi lähinaapuritasavaltoja tunnustamaan Georgian syyllisyyden vuosien 

1920 ja 1989-92 kansanmurhiin Etelä-Ossetiassa ja Abhasian parlamentti pyysi Venäjää tunnusta-

maan alueen itsenäistymisen Georgiasta. Abhasian perustelu oli, että yli 90 % alueen väestöstä oli 

Venäjän kansalaisia.271 Ilmiötä voidaan pitää selkeänä esimerkkinä Barynkinin mainitsemasta teen-

näisesti kehitetystä ristiriidasta, joka luo edellytyksen aseelliselle konfliktille. Georgian jatkaessa 

rauhanomaista prosessiaan alueellisen ja sisäisen yhtenäisyyden tavoittelussa Vladimir Putin piti 

Münchenin konferenssissa laajasti kansainvälistä huomiota saaneen puheensa helmikuussa 2007. 

Puhetta on jälkikäteen pidetty avoimena konfrontaation julistuksena lännelle ja suorana kritiikkinä 

Yhdysvalloille maailmanjärjestyksen sanelijana.272 Vuoden 2007 ja 2008 aikana Abhasian ja Etelä-

Ossetian uudistetut asevoimat harjoittelivat ahkerasti ja Venäjä ilmoitti Abhasian osallistuvan 

Sotšissa vuonna 2014 järjestettävien talviolympialaisten infrastruktuurin rakentamiseen. Päätöksen 

perusteella maiden välisen rajan yli rakennettiin uutta tiestöä.273 Venäjä vetäytyi vuoden 1996 IVY-

huippukokouksessa sovitusta pakoterintamasta Abhasiaa kohtaan ja vapautti itsensä täyteen talou-

delliseen ja sotilaalliseen yhteistoimintaan Abhasian kanssa. 

 

Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi Nato-huippukokouksessa huhtikuussa 2008, ettei Naton 

jäseneksi voida hyväksyä maata, jolla on voimassa olevia rajakiistoja. Liitto hylkäsi siksi Ukrainan 

ja Georgian jäsenyyssuunnitelmaohjelmien laadinnan. 20 minuuttia huippukokouksen päätöslau-

selman julkaisemisen jälkeen Vladimir Putin lupasi julkisesti kaiken tukensa Etelä-Ossetialle ja 

Abhasialle ”kiitokseksi Naton päätöksestä”. Parin viikon kuluttua Venäjän federaation hallitus sol-

                                                 
270 Illarionov, (2009), s.59. 
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mi suorat suhteet alueiden hallituksiin käytännössä täyden annektoinnin ehdoin.274 Venäjä oli nyt 

hyödyntänyt pitkää informaatiovaikuttamista ja diplomatiaa luodakseen edellytykset käyttää hyväk-

seen länsimaiden avoimuus- ja konsensusperusteisia sääntöheikkouksia. Tie sotilaalliseen menes-

tyksen hyödyntämiseen oli auki, eikä länsi vastaisi sotilaalliseen voimankäyttöön sotilaallisesti. 

Tulevaa sotaa hehkutettiin informaatiokampanjoilla internetissä, ja Venäjä kokosi Etelä-Ossetian ja 

Abhasian vastaiselle rajalle huomattavan määrän sotilaallista voimaa suureen Kavkaz-2008 -

sotaharjoitukseen.275 Pihkovan 76. Ilmarynnäkködivisioona varmisti harjoituksessa Rokin tunnelin 

käyttövapauden ja alueelle ryhmitettiin iso kenttäsairaala. Samalla Etelä-Ossetian ja Abhasian pai-

kallishallinnot vaativat itsenäistymistä Georgiasta väkivalloin ja Kavkaz-harjoituksen päätyttyä 

Venäjän joukot jäivät asemiinsa. Heinäkuun lopussa ja elokuun alussa yli 20.000 etelä-ossetialaista 

siviiliä evakuoitiin Venäjälle alueelta, jolla parin viikon kuluttua taisteltaisiin. Georgian presidentti 

Šaakašvili reagoi Venäjän sotilasvoiman kehittämiseen rajalla lähettämällä joukkoja Etelä-

Ossetiaan elokuun 7. päivänä 2008 ja pyysi puhelinyhteyttä Venäjän uuden presidentin, Dmitri 

Medvedevin kanssa. Georgian hyökkäys Etelä-Ossetiaan tuli Venäjälle yllätyksenä, Venäjän val-

mistelemasta operaatiosta huolimatta. Venäjän reagointi siihen kesti yli 12 tuntia ja joukot saapuivat 

alueelle epäjärjestyksessä.276 Venäjä vastasi Georgian hyökkäykseen ilmapommituksella ja hyök-

käyksellä Rokin tunnelin läpi, perusteluna Venäjän kansalaisten suojelu Etelä-Ossetiassa käynnissä 

olevilta sotatoimilta.277 Lopputulos tunnetaan ”080808”-sotana, jossa muu maailma kauhisteli Ve-

näjän nopeaa ja häikäilemätöntä asevoiman käyttöä, vaikka taustalla oli pitkä ja kovin perinteinen 

valmistelu. 

 

Georgian sotaan liittyi edellä käsitellyn diplomaattisen vuoropuhelun mukaisesti informaatiovaikut-

tamista useiden vuosien aikajaksona. Molemmat osapuolet kehittivät Paul A. Goblen mukaan kolme 

pääteemaa, jonka ympärillä informaatiovaikuttaminen pyöri. Venäjän osalta teemat olivat 1) 

”Georgian presidentti Šaakašvili ja ylipäätään Georgia on sodanlietsoja”, 2) ”Venäjän on pakko 

hyökätä Georgiaan, jotta se voi suojella siellä asuvia kansalaisiaan ja heidän ihmisoikeuksiaan” 

sekä 3) ”Yhdysvalloilla ja lännellä ei ole varaa kritisoida Venäjää sen jälkeen, mitä Nato teki Koso-
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von sodassa ja muualla 1990-luvulla”.278 Ensimmäinen kuvastaa lähes ikuista narratiivia saarretusta 

Venäjästä279, toinen Neuvostoliiton aikaista historialliseksi koettua intressialue- ja suurvaltanarratii-

via ja kolmas 2000-luvun doktriineissakin kuvailtua tulkintaa sodan kuvan muutoksesta ja kansain-

välisestä näkemyksestä asevoiman käytön oikeudelle. Kolmas narratiivi on osoitus siitä, että Venä-

jän tulkinnan mukaan kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän silmissä kansakuntien itsenäistyminen 

oli viime aikoina mennyt suvereenisuusperiaatteen edelle. Kansalaisten suojeluun liittyvää teemaa 

Venäjä käytti sekä rauhanturvaoperaationsa oikeuttamiseksi (Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa) että 

myös perusteluna suoralle sotilaalliselle hyökkäysoperaatiolleen elokuussa 2008. Jälkiviisautena on 

tietenkin helppoa todeta, että konseptin toimittua Georgiassa sitä voitiin kehittää edelleen kohti 

Krimin annektointia, joskin alue oli erilainen. Ensimmäinen narratiivi on EU:n ja länsimaiden osal-

ta hankala, sillä se kohdistuu epäsuorasti yhtä lailla EU:hun. Esimerkiksi Saksa hyväksyi Venäjän 

väitteet Georgian aggressiosta, koska Georgia oli itse hyväksynyt Venäjän rauhanturvaoperaation 

Etelä-Ossetiassa. Saksa poikkesi EU:n kannasta ja tuomitsi Georgian asevoiman käytön rajojensa 

sisällä vedoten rauhanturvaoperaatioon, jota kohtaan ei kansainvälisen lainsäädännön mukaan olisi 

saanut käyttää sotilaallista voimaa. Näin Venäjä onnistui informaatiosodankäynnin narratiivillaan 

rikkomaan EU:n rintaman. Saksan linjasta on jälkikäteen arveltu, että sen todellinen syy olisi ollut 

venäläisen halvan maakaasun saamisen varmistaminen tulevaisuudessakin.280 Tämä ei tietenkään 

vähennä Venäjän energiaviennin turvallisuuspoliittista merkitystä arviossa hybridisodankäynnin 

keinovalikoiman laajuudesta. 

 

Goble arvioi, että informaatiovaikuttamisessa Venäjällä oli suurin hyöty valtion kontrolloimasta 

mediasta, joka oli valmistautunut laajaan ja suunnitelmalliseen uutisointiin heti sodan alkumetreiltä. 

Valmisteltu pääsanoma oli Georgian johdon maineen mustaaminen. Havainnot kymmenien venä-

läisten toimittajien läsnäolosta Tskhinvalilaisessa hotellissa vuorokausia ennen sodan aloitusta tu-

kee tällaista käsitystä.281 Georgian vastaukset venäläisen median syyttelyyn perustuivat osin vasta-

argumentteihin ja osin esitettyjen väitteiden kiistämiseen. Analysoitaessa hybridisodankäynnin dis-

kurssia suomalaisessa turvallisuuspuhunnassa on kuitenkin tärkeää nähdä, miten suuri diskurssin ja 

narratiivin voima voi olla. Asevoiman käyttö omien valtiorajojen ulkopuolella nojasi pitkäaikaisesti 

rakennettuun tarinaan. Sen avulla kamppailtiin todellisuuden luonteen määrittämisestä käyttämällä 

informaatiota ja disinformaatiota suunnitelmallisesti. Informaation ja disinformaation tahallinen 
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sekoittaminen ja nopea levittäminen uuden teknologian avulla on ollut osa venäläistä sodan kuvan 

muutoksen tulkintaa jo 1990-loppupuolelta.282 Kuten lukuisia kertoja on todettu, ilmiö noudattelee 

Venäjän osalta varsin perinteistä keinovalikoimaa, mutta länsi ”yllätti yllättymällä” vanhojen keino-

jen käytöstä. Informaatiovaikuttamiseen varautuminen osana turvallisuusdiskurssia on siis tärkeä 

diskursiivinen teema Suomen strategisessa kulttuurissa arvioitaessa puolustuksen uskottavuutta 

hybrididiskurssin synnyn jälkeen. 

 

Kybervaikuttamisessa Venäjä kohdisti palvelunestohyökkäyksiä Georgian presidentin ja hallinnon 

verkkopalveluihin ennen sodan alkua ja koko sen ajan.283 Georgialaiset vastasivat siirtämällä palve-

lintoiminnot ulkomaille, liittolaistensa alueille. Lisäksi osa hallinnon verkkopalveluista muutettiin 

blogeiksi ja ne saivat laajaa kansainvälistä huomiota. Goble arvioi, että tämä muutos aiheutti Venä-

jälle enemmän haittaa kuin hyötyä kybervaikuttamisessa.284 Kybervaikuttamisen ja informaatioso-

dankäynnin osalta mielenkiintoista on se, että molemmat osapuolet totesivat hävinneensä konfliktin 

informaatiosodan. Sekä Venäjä että Georgia totesivat ymmärtäneensä nykyaikaisen informaatiotul-

van väärin ja lähettäneensä väärää sanomaa värille kohdeyleisöille väärään aikaan.285 Lopputulos 

oli se, että informaatiovaikuttamisen menettelytapoja ryhdyttiin voimakkaasti kehittämään, etenkin 

Venäjällä. On siis arvioitava, että informaatiovaikuttamisen vaikuttavuus on venäläisessä sodan-

käynnissä yksi työkalu osana laajaa vaikuttamisen keinovalikoimaa. 

 

Se, miten tässä alaluvussa kuvatut poliittiset ja diplomaattiset toimet Georgian painostamiseksi ja 

separatismin sekä oppositioiden tukemiseksi loppujen lopuksi eroavat George Kennanin poliittisen 

sodankäynnin konseptista tai aktiivisista toimista, on häilyvää. Georgian painostus ja laaja vaikut-

taminen kuvastaa näin ollen kovin perinteistä neuvosto-venäläistä strategiaa ja sen keinovalikoi-

maa.286 Se, että muun maailman oli vaikea uskoa silmiään voimapolitiikan paluuta katsoessaan vai-

kuttaa huonolta kollektiiviselta lähihistorian muistilta. 

 

                                                 
282 Racz, Andras: Russia’s Hybrid War in Ukraine - breaking the Enemy’s ability to resist. Ulkopoliittinen instituutti, 

Multiprint Oy, Helsinki 2015, s. 35. Racz viittaa venäläisen kenraali Makhmut Gareevin julkaisuun If war comes to-

morrow vuodelta 1998 ja osoittaa, että Venäjä seurasi tarkasti länsimaiden toimintaa kylmän sodan jälkeisessä asevoi-

man käytössä. Tämän jälkeen Gareevin ja Vladimir Slipchenkon ajatukset kontaktittomasta sodasta näkyivät nopeasti 

doktriinikehityksessä, kuten ylempänä on ns. Ivanovin doktriinista todettukin. 
283 Markoff, John: Before the Gunfire, Cyberattacks. New York Times 12.8.2008. 

[https://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html]. 
284 Goble (2009), s. 191. 
285 Goble (2009), s. 192-193. 
286 Sherr, James: The implications of the Russia-Georgia war for European security. Cornell & Starr (toim.) (2009), s. 

198. 

https://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html
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Jos hybridivaikuttamisen tai -sodankäynnin läntistä ymmärtämistä katsotaan Cederbergin ja Erosen 

viitekehyksen perusteella, Georgian sota on varhainen esimerkki sellaisesta. Sotilaallisella voimalla 

uhkaamista ja lopulta sen käyttöä edelsi vuosikausien diplomatia, poliittinen painostus lainsäädän-

töhankkeineen, ”likainen diplomatia” virkamiessoluttautumisineen yhdistettynä vastapuolen separa-

tismin tukemiseen sekä informaatiovaikuttaminen, propaganda ja kybervaikuttaminen. Venäläisestä 

näkökulmasta kyseessä ei missään vaiheessa ole ollut ”hybridioperaatio”, vaan sotilaallinen ratkaisu 

perinteisen neuvosto-venäläisen tavan mukaan rakennetulle konfliktille. Keskeistä on huomioida 

sosiaalisen median ja tietotekniikan kehityksen mahdollistama uusien välineiden käyttö yhdistettynä 

perinteisiin päämääriin ja keinoihin. Venäjä katsoi hävinneensä informaatiosodan, josta johtuen se 

kehitti kyber- ja informaatiovaikuttamisen kykyjään havaintojen perusteella.  

 

Arvioitaessa Georgian sotaa suomalaiseen uhkamalliviitekehykseen sijoitettuna, itse sotatoimea voi 

tarkastella strategisen iskun näkökulmasta. Sen kohteena ei tosin voida arvioida olleen pelkästään 

yhteiskunnan kriittiset kohteet, ja toisaalta sotilaallista toimintaa edeltänyt laaja vaikuttaminen on 

osoitettu hyvin pitkäaikaiseksi. Janne Tähtinen toteaa Georgian sotaa tarkastelevassa diplomityös-

sään, että venäläisestä näkökulmasta keskeisin oppi itse sotatoimesta oli operaatiotempon ylläpitä-

minen. Venäjällä katsottiin, että nopealla operaatiotempolla hyökkäys kohdistui enemmin puolusta-

jan suunnitelmia kuin asevoimien suorituskykyjä vastaan.287 Näiltä osin itse sodankäynti onkin täl-

laisessa hybridivaikuttamiseksi mielletyssä ilmiössä nähtävä viimeisenä askeleena yhteiskunnan 

romahduttamista vastaan kohdistetussa laajassa vaikuttamisessa. Luvun alussa mainittu Chekinovin 

ja Bogdanovin malli ”uuden sukupolven sodasta” vuodelta 2013 edellyttää juuri sitä.288 Mikäli 

Georgian strateginen päämäärä oli liittyä Natoon, Venäjä todennäköisesti onnistui estämään pää-

määrän toteutumisen pitkäksi aikaa. Tämä johtuu siitä, että Nato epäsi Georgian pääsyn jäsenyys-

prosessin aloitukseen voimassa olevan rajakiistan vuoksi ja kykeni näin ollen romahduttamaan vas-

tustajan suunnitelman Tähtisen kuvailemalla tavalla. Vastustajan strategiaa tai suunnitelmia vastaan 

hyökkääminen on lähes ikiaikainen ilmiö, joka esiintyy ainakin Sun Tzun ja Clausewitzin periaat-

teissa. Suomalaiseen viitekehykseen sijoitettuna puolustuskyvyn uskottavuutta voidaan arvioida 

kenttäohjesääntöjen yleisen osan sisällöllisillä teemoilla. Niissä otetaan pitkälti kantaa sellaisiin 

uhkiin ja käytännön toimiin, jotka Georgian sodassa ilmenivät konkreettisina. Johtopäätöksenä tote-

an, että Georgian sotaa edelsi ja siihen sisältyi sellaisia konfliktin piirteitä ja sellaista käytännön 

                                                 
287 Aiheesta on hyvä selvitys Tähtisen diplomityössä. Ks. Tähtinen, Janne: Georgian sodan tarkastelu strategisen iskun 

toteutusperiaatteiden ja torjunnan näkökulmasta, Suomalaisen uhkamallin analysointi Georgian sodan ja siitä saata-

vien oppien perusteella. Maanpuolustuskorkeakoulu, diplomityö Yleisesikuntaupseerikurssilla 56, Maanpuolustuskor-

keakoulun Taktiikan laitos, Helsinki 2013, s. 137. 
288 Chekinov & Bogdanov (2013), s. 21-22. 
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toimintaa, jotka muodostavat alkuaskeleet hybrididiskurssin muodostumiselle Suomen strategisessa 

kulttuurissa.  

 

4.3 Venäjän hybridivaikuttamiseksi kutsuttu toiminta Ukrainan vuoden 2014 konfliktiin liittyen 

 

Vuoden 2013 marraskuussa Ukrainassa heränneen kansannousun tuloksena presidentti Janukovitš 

erosi ja pakeni maasta helmikuun 22. päivä, vuonna 2014. Tapahtumat saivat alkunsa Venäjän pai-

nostuksesta, kun presidentti Putin uhkasi ottaa käyttöön ukrainalaisten tuotteiden tuontitulleja, mi-

käli Ukraina solmii viisi vuotta valmistelussa olleen lähentymissopimuksen EU:n kanssa. Pääminis-

terin ilmoitettua, ettei Ukraina allekirjoita sopimusta kansa aloitti voimakkaat mielenosoitukset 

Maidanin aukiolla Kiovassa. Mielenosoitukset levisivät muihin kaupunkeihin kansan vaatiessa pe-

säeroa Venäjästä ja lähentymistä EU:n kanssa.289 Venäjälle tilanne muodosti konkreettisesti kolme 

uhkaa: ensinnäkin sen vaikutusvallassa oleva presidentti oli eronnut, toiseksi valtaan nousi venä-

läisvastainen, oikeistolainen hallitus ja kolmanneksi värivallankumouksen riski levitä Venäjälle 

saattaisi kohota.290 Venäjän reaktio muodostuneeseen tilanteeseen oli asevoiman käyttö Ukrainassa. 

Poliittinen kehys, jonka perusteella asevoimaa käytettiin, muodostaa ilmiön, johon länsimaisessa 

tutkimuksessa ryhdyttiin viittaamaan hybridisodankäyntinä. Kehys rakentui useiden vuosien aikana 

ja sitä on mahdoton hahmottaa täydellisesti. Tässä alaluvussa muodostan avoimen koodauksen 

avulla ymmärryksen ilmiön keskeisistä diskursiivisista teemoista, jotka nostan edelleen aksiaali-

koodaukseen tutkimusmenetelmäni mukaisesti. 

 

Venäjän toimintaa Krimillä ja Ukrainassa ei turvallisuuskeskustelussa osattu jäsennellä kovin nope-

asti. Heinäkuussa 2014 Nato määritteli konfliktin hybridisodankäynniksi, mutta muutama tutkija oli 

nostanut termin esille saman vuoden kevään ja alkukesän aikana.291 Merkillepantavaa Krimin val-

taukseen liittyvässä tutkimuksessa on se, että monet tutkijat totesivat, ettei Venäjän toimintatapa 

ollut mitenkään uusi. Venäjän todettiin kuitenkin onnistuneen synkronoimaan laajan keinovalikoi-

man vaikuttaminen erittäin hyvin.292 Edellisessä alaluvussa esiteltyihin Georgian sodassa sovellet-

tuihin menetelmiin peilaten on loogista olettaa, että Venäjä on kehittänyt toimintamallejaan saatui-

hin kokemuksiin ja niiden jälkianalysointiin perustuen. Kremlin kehittämä informaatiovaikuttami-

sen narratiivi perustui Krimin niemimaan historialliseen kuulumiseen Venäjälle sekä Venäjän osal-

                                                 
289 Leonhard & Phillips (2015), s. 28-30. 
290 McDermott, Roger: Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine. U.S. Army  

Foreign Military Studies Office, 2015, s. 6. [https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-

monographs/197162], viitattu 18.3.2019. 
291 Racz (2015), s. 41. 
292 Racz (2015), s. 51. 

https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/197162
https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/197162
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lisuuden kategoriseen kieltämiseen Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumissa. Tarinan mukaan ukrai-

nalaiset ovat fasisteja ja Euromaidanin mielenosoitukset ja vallankumoukselliset toimet olivat Yh-

dysvaltain salajuoni.293 

 

Venäjän toiminnasta Ukrainassa on osoitettu, että konfliktia edelsi pitkä valmisteluvaihe, jonka ai-

kana Venäjä rakensi kulttuurista, poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa itselleen Ukrainassa. 

Toimet perustuivat perinteisen diplomatian yhdistämiseen muihin vaikuttamiskeinoihin. Yksi muis-

ta vaikuttamiskeinoista oli venäjänkielisen median hyväksikäyttöön mielipidemuokkaajana. Kuten 

Georgiassa ennen vuoden 2008 konfliktia, Krimillä ja Ukrainassa ujutettiin venäläisiä virkamiehiä 

paikallishallintoon, poliittisiin elimiin, kulttuurielämän vaikuttajiin ja talouselämään.294 Krimin 

konfliktin hyökkäysvaiheessa tunnuksettomat sotilasjoukot tai puolisotilaalliset siviilitoimijat valta-

sivat paikallishallinnon kohteita, estäen poliittisen päätöksenteon. Samalla vallattiin median raken-

nuksia ja televisioasemia, jolloin tiedottaminen kyettiin toteuttamaan venäläisin ehdoin. Sekä tun-

nuksettomat joukot että siviilimielenosoittajat väittivät olevansa paikallisia, Ukrainan hallintoon 

tyytymättömiä asukkaita. Valtaamisen jälkeen ”uusi paikallishallinto” koostui Venäjän asettamista 

johtajista ja virkamiehistä, joista yksikään ei ollut tullut valituksi demokraattisin menetelmin. Alku-

peräinen ukrainalainen poliittinen järjestelmä oli toimintakyvytön.295 

 

Vaikka Krim vallattiin käytännössä vailla laukaustakaan, sotilaallisella potentiaalilla oli valtava 

rooli Krimin operaatiossa, kuten myös Itä-Ukrainassa. Ensinnäkin Ukrainan rajalle ja Krimille oli 

koottu massiivinen sotilaallinen voima luomaan pelotetta ukrainalaisen vastareaktion tukahdutta-

miseksi. Toiseksi, Krimillä toteutettu kansanäänestys itsenäistymisestä toteutettiin paikalla olevien 

sotilaiden ollessa läsnä alueella. Voimakas sotilaallinen läsnäolo oli mahdollista Venäjän sotilastu-

kikohtien ansiosta, eikä niinkään tunnuksettomien joukkojen myötä - toisin kuin yleinen käsitys on 

antanut ymmärtää.296 Venäläiset joukot painostivat poliittista eliittiä ja kansaa olemaan äänestämät-

tä tai äänestämään itsenäistymisen puolesta, kun äänestys pikavauhtia järjestettiin venäläismiehityk-

sen jälkeen. Vaalituloksia manipuloitiin sekä vaikuttamalla osallistumismahdollisuuksiin, että jul-

kistamalla virheellistä tietoa tuloksista. Krimin itsenäistyttyä, Venäjä liitti alueen itseensä nopeasti, 

presidentti Putinin esityksestä Duumalle.297 Itsenäistymisen ja annektoinnin jälkeen Venäjä ryhmitti 

                                                 
293 Racz (2015), s. 53. 
294 Racz (2015), s. 58-59. 
295 Racz (2015), s. 60-61 ja 64. 
296 Ks. esim Koistinen (2017), s. 107-110 sekä 112-115. 
297 Kuzio & D’Anieri (2018) s. 103 sekä Racz (2015), s. 64. 
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näyttävästi Krimille tuhansia sotilaita ja ukrainalaiset varuskunnat pakotettiin antautumaan.298 Itä-

Ukrainan konfliktin jäätymisen ja Venäjän tavoitteiden saavuttamattomuuden on arvioitu johtuneen 

juuri siitä, ettei Itä-Ukrainassa ollut yhtä voimakasta separatismia paikallisväestössä kuin Krimillä. 

Tärkeä syy tavoitteiden epäonnistumiselle oli myös se, ettei Venäjällä ollut sotilaallista läsnäoloa ja 

tukikohtia Itä-Ukrainassa, toisin kuin Krimillä.299  

 

Sekä Krimille johtavia maanteitä sulkeneet moottoripyörä- ja rikollisjengit että mielenosoituksiin 

osallistunut venäläisväestö Krimillä ja Itä-Ukrainassa olivat siviilipukeisia ns. sijaistoimijoita, joita 

käytettiin sotilaallisiin tarkoitusperiin.300 Näin ollen heihin ei voitu käyttää sotilaallista voimaa. 

Vaikka Ukrainan poliisi tiesikin asiasta, ei sille uskallettu poliisinkaan toimivaltuuksin tehdä mitään 

Venäjän sotilaallisen intervention pelossa. Georgian konflikti oli opettanut, että Venäjä nojasi hana-

kasti kansalaistensa suojelemisen narratiiviin asevoimien käytön oikeutuksessaan. Venäjän asevoi-

mien läsnäolo sekä Krimillä että Ukrainan rajan välittömässä läheisyydessä antoi olettaa, että kyn-

nys joukkojen käyttöön oli matala.301 Asevoimien potentiaalin rakentaminen ennen sijaistoimijoi-

den käyttöä on merkki siitä, että toiminta oli suunnitelmallista ja edusti perinteistä neuvosto-

venäläistä sotataitoa. 

 

Krimin valtauksen valmisteluvaiheen alkamisesta on viitteitä alkuvuodesta 2014, hankalasti havait-

tavan separatismin aktivoitumisen myötä. Helmikuun 23. päivänä Krimin kaupungeissa järjestetyis-

sä mielenosoituksissa vaadittiin itsepuolustusjoukkojen perustamista ja kiistettiin presidentti Janu-

kovitšin maanpaon jälkeen valtaan nousseen, uuden hallituksen legitimiteetti. Venäjältä pyydettiin 

julkisesti tukea. Presidentti Putinin neuvonantaja ja hänen entinen varapääministerinsä Vladislav 

Surkov vieraili Simferopolissa Krimillä muutamia kertoja talvella 2013-2014. Hän keskusteli vie-

railujen aikan paikallisten johtajien kanssa Kertšinsalmen ylitse mahdollisesti rakennettavasta sillas-

ta sekä Krimin itsehallinnosta.302 20.-25. helmikuuta Venäjän asevoimat vahvisti ryhmitystään ja 

kohotti valmiuttaan Krimillä, osana varautumissuunnitelman toimeenpanoa. Sevastopoliin saapui 

25.2. viisi maihinnousualusta kuormattuna 810. merijalkaväkiprikaatin sotilailla ja kalustolla. No-

vorossijskissa sijaitsevan 7. ilmarynnäkköprikaatin oli käsketty kohottamaan valmiuttaan 22.2. 303 

                                                 
298 Dayspring, Stephen M.: Toward a theory of hybrid warfare: the Russian conduct of war during peace.  Naval Post-

graduate School, Monterey, Yhdysvallat 2015 s. 139. 
299 Racz (2015), s. 65. 
300 Leonhard & Phillips (2015), s. 43 - 44. 
301 Ks. esim Koistinen (2017), s. 112-114 sekä Racz (2015), s. 70. 
302 Dayspring (2015) s. 134 sekä Treisman, Daniel: Why Putin Took Crimea - The Gambler in the Kremlin, Foreign 

Affairs, toukokuu 2016. [https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-putin-took-crimea]. 
303 Koistinen (2017), s. 111. 
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Tällaiset joukkosiirrot indikoivat, että kyse oli varsin perinteisestä venäläisestä operaatioryhmän 

muodostamisesta. 

 

Informaatiosodankäynnin osalta on todettu, että Venäjä oli kehittänyt toimintamallejaan Georgiasta 

saatujen kokemusten perusteella. Sekä Ukrainassa että useassa muussa maassa oli valmisteltuna 

Venäjän narratiivia toistavia artikkeleita ja reportaaseja, jotka julkaistiin tarkasti suunniteltuina 

ajankohtina, määrätylle kohdeyleisölle. Georgian operaatiossa disinformaation kohdentaminen oli 

epäonnistunut, jolloin informaatiovaikuttamisen tulos oli heikko. Tästä oli otettu opiksi ennen Kri-

min valtaamista.304 Kyberoperaatioiden avulla lamautettiin ukrainalaisia tietoverkkoja tarkoituksena 

lamauttaa johtamisjärjestelmä ja tuhota infrastruktuuria, kuten langattomia ja kaapeloituja tieto-

verkkoja.305 Kybervaikuttamisen ensiaskeleista on havaintoja vuodelta 2010, jolloin venäläistä al-

kuperää oleva haittaohjelma Uroburos havaittiin Ukrainan hallinnon järjestelmissä. Samaa vakoi-

luohjelmaa käytettiin vuonna 2014 useissa maissa, mutta Ukrainassa sen käyttö oli todella vilkasta. 

Tammikuussa 2014 Venäjän erikoisjoukkojen valtaama Ukrtelecom-matkapuhelinverkko-

operaattori tunnistettiin ukrainalaisiin kansanedustajiin suunnatun palvelunestohyökkäyksen lähtee-

nä.306 Palvelunesto jatkui Krimin itsenäistymistä koskevaan kansanäänestykseen asti, vaikka kybe-

roperaatioiden intensiteetti muuten oli melko matalalla tasolla. Venäjän on arvioitu pitäneen verk-

kohäirintää alhaisena, jotta se itse pystyi jakamaan propagandaa ja disinformaatiota ukrainalaisissa 

verkoissa.307 Kybervaikuttaminen ja sen tarkka säätely osoittavat, että Georgian sodasta tehdyt joh-

topäätökset ovat johtaneet toiminnan kehittämiseen sotilaallisten ja poliittisten päämäärien aja-

miseksi. 

 

Kansainvälisessä mediassa Venäjä syytti informaatiosodankäynnissään Yhdysvaltoja sekaantumi-

sesta Ukrainan sisäisiin asioihin, samalla kun se korosti oman toimintansa ”demokraattisuutta”. 

Venäjä vetosi Krimin paikallisväestön ja paikallishallinnon pyyntöihin tukea demokraattisia vaaleja 

kansan kohtalosta.308 Lännen ja Yhdysvaltain vastalauseisiin Venäjä vastasi vertailemalla krimiläis-

ten tahdonilmaisun tukemista Kosovon itsenäistymisprosessiin ja sen saamaan länsimaiseen tu-

keen.309 Informaatiosodankäynnin teemoihin liittyivät niin ikään lupaus Ukrainalle halvasta energi-

an tuonnista sekä pelottelu EU:n keskusjohtoisesta julkisten menojen sääntelystä. Energiaa käytet-

tiin siis tässäkin kriisissä turvallisuuspoliittisiin ja strategisiin tarkoitusperiin, kuten oli käytetty 

                                                 
304 Giles (2016), s. 4 sekä Racz (2015), s. 68. 
305 Leonhard & Phillips (2015), s. 46-47. 
306 Dayspring (2015), s. 128. 
307 Dayspring (2015), s. 129. 
308 Leonhard & Phillips (2015), s. 48. 
309 Dayspring (2015), s. 128. 
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myös vuonna 2006 vaikutusvallan kasvattamiseksi Ukrainassa.310 Kansallisen ja kansainvälisen 

lainsäädännöllisen ulottuvuuden sitominen informaatiovaikuttamiseen ilmenee mm. presidentti Pu-

tinin Venäjän Federaation Liittoneuvostolle osoittamassa pyynnössä luvasta käyttää aseellista voi-

maa Krimillä, sinne sijoittuneiden joukkojen turvallisuuden takaamiseksi. Pyynnössään Putin nojasi 

YK:n peruskirjan 51. artiklaan itsepuolustustarpeesta, vaikka havaintoa välittömästä vaarasta ei 

tehty.311 On mielenkiintoista, että Krimille oli tuotu noin 2000 merijalkaväen sotilasta viisi päivää 

ennen presidentin pyyntöä ja Novorossiijskin ilmarynnäkköprikaatin valmiutta oli korotettu kah-

deksan päivää aikaisemmin. Kovin reaktiivista aseellisen voiman käytön oikeutuksen pyytäminen ei 

tämän valossa ollut, vaan se osoittaa tarpeen tehdä asiat kansainvälistä tapaoikeutta hyödyntävällä 

tavalla. 

 

Venäjän rakentama sotilaallinen potentiaali Ukrainan lähialueille ennen Krimin valtausta osoittaa, 

että tunnuksettomien joukkojen käyttö ei yllätyksellisyydestään huolimatta ollut ratkaiseva tekijä 

Ukrainan sotilaallisten vastakeinojen olemattomuudelle.312 Ylipäätään mielikuva tunnuksettomista 

joukoista hybridisodankäynnin ilmentymänä on harhaanjohtava, vaikka siitä rakentuikin mediassa 

ja turvallisuuskeskustelussa sosiaalinen fakta.313 Vääristymä johtuu siitä, että Krimillä toimivien 

joukkojen tunnuksettomuus oli merkityksetöntä. Venäjä oli rakentanut Ukrainan lähialueelle ja alu-

eella sijaitseviin tukikohtiin niin valtavan aseellisen voiman, ettei sen kummemmin tunnuksellisia 

kuin tunnuksettomiakaan joukkoja vastaan olisi kannattanut aloittaa puolustustaistelua Krimillä.314 

 

Kremlin useiden ulottuvuuksien käyttö Ukrainan luhistuttamiseksi johti länsimaissa tulkintoihin, 

joiden mukaan valtion kontrolloimia yhteiskunnan alueita käytettiin ”aseina”. Esimerkki tästä on 

Peter Pomerantsevin käyttämä kuvailu ”weaponization of information, culture and money”. Pome-

rantsev toteaa informaation, kulttuurin ja talouden käytön painostamiskeinoina muistuttavan soti-

laallista toimintaa.315 Hän toteaa Russia Today -mediatalon kehittäneen salaliittoteorioita asiasta 

kuin asiasta ennen Krimin operaatiota ja sen jälkeen. Näiden salaliittoteorioita julistuksellinen jul-

kaiseminen oli globaalia ja se kohdistui useisiin eri länsimaihin. Venäjä käytti sosiaalista mediaa 

                                                 
310 Giles (2016), s. 4; Leonhard & Phillips (2015), s. 48-49 sekä Dayspring (2015), s. 130. 
311 Allison, Roy: Russian “deniable” intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules, International Affairs 

90, no. 6/2014, s. 1263. Ks. myös Kreml: Presidentin tiedote 1.3.2014. 

[http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353], viitattu 17.3.2019. 
312 Takacz, David: Ukraine’s deterrence failure, Journal on Baltic Security, 2017; 3(1). De Gruyter Open, Varsova, 

Puola 2017, s. 4 sekä Raitasalo (2018), s. 34 ja Koistinen (2017), s. 123. 
313 Raitasalo (2018), s. 35. 
314 Takacz (2017), s. 4, ks. myös Koistinen (2017), s. 109-113 ja 122-123, sekä Raitasalo (2018), s. 33. 
315 Pomerantsev, Peter & Michael Weiss: The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture 

and Money, The Interpreter, The Institute of Modern Russia, New York, Yhdysvallat 2014, s. 4-6. 
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manipuloidun tiedon levittämiseksi, kohteena ei niinkään Ukrainan puolustus vaan ihmisten mieli-

piteen muokkaaminen Venäjän-mieliseksi.316 Talouden mekanismeja Venäjä käytti halvan kaasun 

ja energian tarjoamiseksi ja jakolinjojen luomiseksi. Ylempänä mainittiin esimerkki Georgian krii-

sin ajalta, jolloin Saksa poikkesi EU:n linjasta ja hyväksyi Venäjän toiminnan Georgiassa saadak-

seen halpaa kaasua. Konservatiivisen kulttuurin ja ortodoksisen uskonnon käyttö informaatiosodan-

käynnissä ”rappiollisen läntisen elämäntyylin” tuomitsemiseksi oli yksi keino vaikuttaa Ukrainan 

ortodoksiseen yhteisöön, mutta sen vaikuttavuudesta on vaikeaa tehdä johtopäätöksiä.317 Tällaisten 

havaintojen tekeminen länsimaisessa tutkivassa journalismissa ja tutkimuksessa ovat merkki älylli-

sen laiskuuden karisemisesta Venäjän suunnitelmallisen toiminnan edessä.  

 

Jos palataan Yitzhak Kleinin havaintoon vuodelta 1991 on hivenen yllättävää, että ”weaponization 

of information, money and culture” ilmestyi uutena tutkimuskohteena tai diskurssina läntiseen tur-

vallisuusyhteisöön. Kuten toisessa luvussa ilmeni, Klein totesi neuvostoliittolaisen strategisen ajat-

telun aina perustuneen koko yhteiskunnan kaikkien ulottuvuuksien älykkyyden valjastamiseksi stra-

tegisten päämäärien ajamisessa. On myös muistettava, että Frunze painotti tutkimuksen ja kulttuurin 

hyödyntämistä strategisten päämäärien tavoittelussa. Näiden teemojen uutuus tai ikiaikaisuus on 

kuitenkin toissijaista pohdittaessa turvallisuusdiskurssin muodostumista, sillä empiirisen näytön 

perusteella on kiistatonta, että vuoden 2014 Ukrainan tapahtumien jälkeen tällainen diskurssi muo-

dostui läntiseen yhteisöön. Venäläiseen tutkimukseen ja doktriineihin sekä niiden käsittelemiin kei-

notekoisesti kehitettyjen ristiriitojen perusteella aloitettuihin konflikteihin verrattuna Krimin annek-

tointi on malliesimerkki. Se näyttää, miten aluevaltaus naamioitiin ”kansan tahdon ilmaisuksi” ja 

paikallisesta tyytymättömyydestä aiheutuneeksi separatismiksi. Kolmannen luvun avoimesta ja ak-

siaalisesta koodauksesta on havaittavissa, että Suomen strategisessa kulttuurissa nämä teemat ovat 

olleet pitkäaikaisesti läsnä, kuten myös käytännöissä. 

 

Itä-Ukrainassa Venäjän toiminta ei johtanut samanlaiseen lopputulokseen kuin Krimillä. Ukrainan 

asevoimat kykenivät vastaamaan venäläisten sijaistoimijoiden valtausyrityksiin Donbassissa liki 

välittömästi.318 Venäjällä ei ollut Itä-Ukrainassa varuskuntia samassa mittakaavassa kuin Krimillä, 

joten sotilaallinen pelote ei toiminut. Ukrainan asevoimat kykenivät taistelemaan Venäjää vastaan 

alueella, joskin tehottomasti. Kyber- ja informaatio-operaatiot tavoittivat pienemmän venäläismieli-

sen vähemmistön, jolloin Itä-Ukrainassa ei ollut edellytyksiä murentaa asevoimien taistelutahtoa 

                                                 
316 Pomerantsev & Weiss (2014), s. 17. 
317 Pomerantsev & Weiss (2014), s. 19. 
318 Dayspring (2015), s. 145. 
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sisältäpäin.319 Itä-Ukrainan rajalle koottiin merkittävä määrä venäläisiä joukkoja Krimin operaation 

ollessa käynnissä. Muodostuva ryhmitys oli Koistisen mukaan Krimin operaation menestyksen tu-

kemista, koska sillä oli painostava vaikutus.320 Konflikti oli vuoden 2019 heinäkuussa edelleen 

käynnissä ja alueella taisteltiin päivittäin. Venäjä tunnusti perustetut Donetskin ja Luhanskin kan-

santasavallat, joita Venäjän Federaatio ei liittänyt itseensä, mutta jotka muodostavat Ukrainalle ra-

jakiistan. Rajakiista estää Ukrainan hakeutumista Naton jäsenyysohjelmaan, kuten Georgian kriisis-

sä tapahtui Etelä-Ossetian ja Abhasian konfliktien seurauksena. Siksi Venäjän voidaankin olettaa 

saavuttaneen strategisen päämääränsä tällä alueellisella konfliktilla. 

 

Taras Kuzio ja Paul D’Anieri analysoivat Venäjän Ukrainaan kohdistuvaa vaikuttamista viiden vai-

heen kautta: 

1. Oranssin vallankumouksen vastatoimet vuosina 2004-2009. Tällä aikajaksolla Venäjä loit-

tonee lännestä ja kouluttaa ukrainalaisia radikaaleja vuoden 2010 vaalien valmistelutoimena. 

Vladimir Putin pitää puheensa Münchenissä vuonna 2007 ja Venäjä hyökkää Georgiaan 

vuonna 2008. EU aloittaa itäisen kumppanuuden projektin vuonna 2009.321 

2. Putinin kääntyminen oikeistolaisempaan suuntaan vuosina 2010-2013. Tällä aikajaksolla Ja-

nukovitš muuttaa sisä- ja ulkopolitiikkaansa Ukrainassa ja Nato-jäsenyystavoitteesta luovu-

taan. Venäjä rekrytoi vakoojia Ukrainan turvallisuus- ja tiedustelupalvelussa. Venäjällä 

puhkeaa Putinin vastaisia mielenosoituksia vuosina 2011-2012 ja tästä johtuen Kremlissä 

herää epäilys siitä, että Venäjä on länsimaailman seuraava värivallankumouksen kohde. Pu-

tin voittaa vaalit ja siirtyy yhä selkeämmin oikealle poliittisella kartalla. Hän ryhtyy ajamaan 

venäläis-ukrainalaista yhtenäisyyttä painostaen Ukrainan presidentti Janukovitšia luopu-

maan Euroopan integraation ohjelmasta.322 

3. Suunnitelman luhistuminen Euromaidanin tapahtumissa vuosina 2013-2014. Tällä aikajak-

solla presidentti Janukovitšin peräytyminen EU-integraatio-ohjelmasta aiheuttaa Maidanin 

mielenosoituksen, johon Venäjä vastaa propagandalla ja informaatiosodankäynnillä leima-

ten mielenosoittajat fasisteiksi. Venäjän tiedustelupalvelu tukee Ukrainan turvallisuusviran-

omaisia mielenosoitusten tukahduttamisessa. Venäjä lähettää ”poliittisia turisteja” Harko-

vaan, Donetskiin, Luhanskiin ja Odessaan kasvattamaan mielenosoittajajoukkojen kokoa.323 

                                                 
319 Racz (2015), s. 64-65, Leonhard & Phillips (2015), s. 50. 
320 Koistinen (2017), s. 129. 
321 Kuzio & D’anieri (2018), s. 92. 
322 Kuzio & D’anieri (2018), s. 96. 
323 Kuzio & D’anieri (2018), s. 99. 
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4. Protestit, ”hybridisota” ja annektointi vuonna 2014. Presidentti Janukovitš pakotetaan eroa-

maan ja uusi, länsimielinen hallitus ottaa vallan. Janukovitš pakenee Kiovasta ja Venäjä 

menettää poliittisen marionetin. Helmikuun lopulla Krimille ilmestyy tunnuksettomia soti-

laita, jotka yhdessä rikollisjengien kanssa väittävät olevansa uutta hallintoa vastustavia ”it-

sepuolustusjoukkoja”. Donbassin alueelle ilmestyy tunnuksettomia joukkoja huhtikuussa, 

mutta tulos on erilainen kuin Krimillä ja Ukrainan asevoimat aloittaa terrorismin vastaisen 

hyökkäysoperaation.324 

5. Sotilaallinen interventio, teennäinen rauha ja oikea sota vuodesta 2014 eteenpäin. Venäjä 

eskaloi tilanteen sodaksi heinäkuussa 2014, käyttämällä tykistöä. Venäjä lähettää Itä-

Ukrainaan ilmatorjuntaohjuskalustoa Ukrainan ilmavoimien torjumiseksi ja lyö Ukrainan 

asevoimien vastahyökkäyksen Ilovaiskissa. Minskin aseleposopimukset allekirjoitetaan, 

mutta niitä ei implementoida. Venäjän sijaistoimijat ja miliisit muodostavat Donetskin ja 

Luhanskin kansantasavaltojen asevoimat, joiden yhteisvahvuus on noin 40 000 sotilasta. 

Päivittäinen taistelu jatkuu. 

 

On mahdotonta arvioida tyhjentävästi, onko tämä viisivaiheinen aikajakso yhtenäisen suunnitelman 

tulosta. Näin pitkän aikajakson määrittäminen hybridisodankäynnin sotatoimeksi on ongelmallista, 

koska suuri osa siitä kuvaa poliittista ja diplomaattista vuorovaikutusta kansainvälisissä suhteissa. 

Lisäksi neljännen ja viidennen vaiheen konfliktit puhkesivat kolmannen vaiheen epäonnistumisen 

seurauksena. Luvussa 4.1 kuvailtu venäläinen tutkimus ja doktriinikehitys vuosituhannen vaihteen 

molemmin puolin osoittavat, että aseelliset konfliktit voivat olla keinotekoisesti kehitettyjä. Yhdis-

tettäessä tällainen keinotekoinen konfliktikehitys ”saarretun Venäjän narratiiviin” yllä olevan kuvai-

lun kaksi viimeistä vaihetta vaikuttavat loogisilta konflikteilta puolustuksellisesti perusteltuina toi-

menpiteinä, saarretun Venäjän vihollisen torjumiseksi. Nopea tunnuksettomien joukkojen käyttö 

sekä Krimillä että Itä-Ukrainassa ja Ukrainan rajalle ryhmitetty laaja asevoimien ryhmittymä anta-

vat olettaa, että kyseessä on todennäköisesti ollut varautumissuunnitelma, joka toimeenpantiin tilan-

teen vaatiessa. Vladimir Putin sanoi Bukarestin Nato-huippukokouksessa huhtikuussa 2008 - siis 

neljä kuukautta ennen Georgian kriisiä - että Venäjä ”silpoisi” Ukrainan ja Georgian sotilaallista ja 

yhdistettyä voimaa käyttäen, mikäli ne pyrkisivät Naton jäseniksi.325 Tällaiseen retoriikkaan peilat-

tuna voisi olettaa, että operaatiot sekä Georgiassa että Ukrainassa olivat tarkkaan harkittuja ja suun-

                                                 
324 Kuzio & D’anieri (2018), s. 101. 
325 Socor, Vladimir: Ukrainian and Georgian ANPs Are Also Testing NATO, Eurasia Daily Monitor Vol. 5 Issue 234, 

joulukuu 2008. [https://jamestown.org/program/ukrainian-and-georgian-anps-are-also-testing-nato/] sekä Marson, 

James: Putin to the West: Hands off Ukraine, Time, 25.5.2009. 

[http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1900838,00.html]. 

https://jamestown.org/program/ukrainian-and-georgian-anps-are-also-testing-nato/
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1900838,00.html
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niteltuja. Putin on kuitenkin itse myöntänyt aloittaneensa Georgian hyökkäyksen suunnittelun 

vuonna 2006 ja Ukrainan alueiden valtaamista Venäjän on osoitettu harjoitelleen ainakin vuodesta 

2006.326 

 

Ukrainan kriisin ja siihen liittyvien Venäjän asettamien taloudellisten sanktioiden seurauksena Uk-

rainan bruttokansantuote laski 16 % vuosina 2015-16.327 Kyberhyökkäysten keinoin Venäjä kykeni 

aiheuttamaan yli 200.000 ihmiseen vaikuttavia sähkökatkoksia Ukrainassa vuonna 2016.328 Nämä 

vaikutukset muodostavat vipuvaikutuksen kautta kansan tyytymättömyyttä tai epäluottamusta po-

liittista johtoa kohtaan, jonka päätöksenteko vaikeutuu. Neuvosto-venäläisessä perinteessä tällaiset 

tavoitteet ovat tyypillisiä, mutta niitä ei ollut totuttu näkemään maailmassa lähes kolmeenkymme-

neen vuoteen. Ei kuitenkaan ole kovin yllättävää, että Venäjä osaa suunnitella ja toimeenpanna täl-

laisia toimia, sillä ne ovat kuuluneet sen keinovalikoimaan vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen 

ajan.  

 

On merkillepantavaa, että Venäjä julkaisi vuoden 2015 lopussa turvallisuusstrategian, jossa jäsen-

netään kaikki elämän osa-alueet turvallisuuden osatekijöiksi.329 Tällainen strategia antaa osviittaa 

siitä, että mitä tahansa yhteiskunnallista tekijää tai resurssia halutaan käyttää jatkossakin turvalli-

suuspäämäärien ajamiseen. Vuosien 2008 ja 2014 konfliktit osoittavat, että nykyaikaiset välineet 

vain tekevät strategisiin päämääriin pyrkimisen entistä helpommaksi. Tuloksellisuuden kiistäminen 

ei käy siltä osin, että Ukrainaan muodostunut jäätynyt konflikti johti strategiseen päämäärään, kuten 

Georgiassakin. Valtio, jolla on rajakiistoja, ei pääse jäsenyysohjelmaneuvotteluihin Naton kanssa. 

Koska Venäjä ei Itä-Ukrainassa myöntänyt olevansa mitenkään sekaantunut konfliktiin, Ukrainalla 

ei ollut vastapuolta, jonka kanssa neuvotella sen kummemmin rauhasta kuin rajakiistastakaan. Ka-

pinallisten kanssa ei voitu neuvotella, koska se olisi tarkoittanut niiden tunnustamista viralliseksi 

toimijaksi. Asetelma muistuttaa osin tilannetta Suomen ja Neuvostoliiton välillä talvisodan alkaes-

sa, kun Stalin ilmoitti neuvottelevansa Suomen asioista Kuusisen hallituksen kanssa. Suomen de-

mokraattisesti valitun eduskunnan puitteissa muodostetulla hallituksella ei ollut vastapuolta, jonka 

kanssa neuvotella. Näitä kahta tilannetta on tutkimuksellisestikin verrattu toisiinsa, kuten myös 

                                                 
326 Payne & Foster (2017), s. 8. 
327 Takacz (2017), s. 4. 
328 Raitasalo (2018), s. 40. 
329 Pynnöniemi, Katri & Rácz, András: Uhkakuvat ohjaavat Venäjän toimintaa - Venäjän uusi kansallinen turvallisuus-

strategia ei tarjoa juuri toiveita yhteistyöstä.  FIIA COMMENT 2/2016, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 2016, s. 2. 

[https://www.fiia.fi/julkaisu/uhkakuvat-ohjaavat-venajan-toimintaa], viitattu 23.3.2019. 

https://www.fiia.fi/julkaisu/uhkakuvat-ohjaavat-venajan-toimintaa
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vuoden 1979 Afganistanin konfliktiin, jossa Neuvostoliitto tunnusti Afganistanin separatistihalli-

tuksen.330 

 

4.4 Hybriditematiikan muodostuminen läntisessä turvallisuusyhteisössä 

 

Hybridisodankäynnin käsite valtioon kohdistuvana uhkana ilmenee ensimmäisiä kertoja yhdysvalta-

laisessa politiikassa ja tutkimuksessa. Tämän luvun tarkoitus ei ole selvittää, kuka termiä on käyttä-

nyt ensimmäisenä, vaan ymmärtää, miten termi on päätynyt suomalaiseen turvallisuuskeskusteluun. 

Frank G. Hoffman esittelee hybridisodankäyntiä ilmentäviä teorioita julkaisussaan Conflict in the 

21st Century: the Rise of Hybrid Wars. Hoffman käsittelee ensin ”neljännen sukupolven sodan-

käyntiä”, joka tähtää valtion päätöksentekojärjestelmän luhistamiseen. Toisena Hoffman esittelee 

Thomas Huberin kehittämän ”yhdistelmäsodankäynnin” (Compound Warfare), jossa yhdistyy sa-

maan päämäärään suunnattu tavanomaisen ja epätavanomaisen asevoiman käyttö. Kolmantena  

Hoffman käsittelee Qiao Liangin ja Wang Xiangsuin kehittämää ”rajoittamatonta sodankäyntiä” 

(Unrestricted warfare), joka edustaa sodankäyntiä perinteisesti sodaksi ymmärrettyjen rajojen ulko-

puolella.331 Hoffman tunnistaa näiden teorioiden takaa tulevaisuuden trendien kehityksen. Hän ar-

vioi, että tulevaisuuden sodassa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija synkronoi asevoimien käytön 

muiden yhteiskunnallisten vaikutusmekanismien käytön kanssa luhistaakseen kohdeyhteiskunnan 

koheesion.332  

 

Kiinalainen ”Unrestricted warfare” -konsepti ilmentää luonnollisesti itämaista ajattelua, eikä sen 

voida katsoa rakentavan länsimaista diskurssia. Tulkintana ulkomaisesta käytännöstä se kuitenkin 

on osa hybrididiskurssin muodostumista, varsinkin kun Hoffman liittää sen omaan teoriayhdistel-

määnsä. ”Unrestricted warfare” rakentuu kahden kiinalaiseverstin, Qiao Liangin ja Wang Xiangsuin 

tulkinnasta siitä, miten Yhdysvallat on 1990-luvulla sodankäynnissään toiminut. Liang ja Xiangsui 

luovat kiinalaisen teorian siitä, miten sota Yhdysvaltoja vastaan voidaan voittaa. Unrestricted War-

fare -konseptin sisällöstä on todettava, että mallin luoneet everstit ovat olleet aikaansa edellä. Hei-

dän teoriansa julkaistiin vuonna 1999. Siinä todetaan, että teknologioiden suuri fuusiointi pakottaa 

politiikan, talouden, asevoimien, kulttuurin, diplomatian ja uskonnon ulottuvuudet (domains) tois-

tensa päällekkäisiksi tekijöiksi. Näin muodostuu ”yliulottuvuudellisia yhdistelmiä sodankäynnissä 

käytettäviksi menetelmiksi” (supra-domain combinations of action in warfare). Nämä osa-alueet 

                                                 
330 Haastattelu 1 sekä Racz (2015). s. 62 ja 69. 
331 Hoffman, Frank G.: Conflict in the 21st Century: the Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy Studies, 

Arlington, Yhdysvallat 2007, s. 21-24 sekä 30. 
332 Hoffman (2007), s. 58 
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ylittävät kansallisia rajoja ja kytkeytyvät yhteen, jolloin niitä voi käyttää ihmisten ja politiikan vai-

kuttamiseen soveltuvina keinoina.333 Kirjoittajat ennustavat, että sodankäynnin moraali ja ihmisoi-

keustietoisuus yhdistettynä edellisiin ulottuvuuksiin muokkaavat valtioiden väliset suhteet sellaisik-

si, että sodankäynti ei enää voi olla pelkästään asevoimien yksinoikeudella toteuttamaa toimintaa. 

He arvioivat, että sodankäynti kääntyy pois verisistä yhteenotoista, mutta samalla sodankäynnin 

intensiteetti kuitenkin lisääntyy muodostaen informaatio-, rahoitus- ja kauppasodankäynnin tyyppi-

siä uusia menetelmiä.334 Hoffmanin käsittelyssä tämä teoria muodostaa yhden osion hybridisodan-

käynnin teoreettisessa yhdistelmässä.  

 

Unrestricted warfare sopii Hoffmanin käsittelemistä alakäsitteistä myös parhaiten nykyiseen hybri-

disodankäynnin/-vaikuttamisen käsitteeseen, sillä siinä yhdistetään sotilaallisten ja ei-sotilaallisten 

keinojen käyttö synkronoidusti vipuvaikutuksen luomiseksi. Erittäin tärkeä huomio Unrestricted 

Warfare -teoksessa on se, että kirjoittajat toteavat ihmisen ymmärryksen olleen aina jälkijunassa 

sodankäynnin ulottuvuuden kehityksessä. Heidän mielestään ihminen on jatkuvasti keksinyt uusia 

tapoja, järjestelmiä ja ratkaisuja sodankäynnille. Näitä ideoita on jälkikäteen määritelty kielellisesti 

tulkinnan kautta.335 Tämä pätee myös heidän käsittelemäänsä ”ylimenetelmällisiin yhdistelmiin” 

(supra-means combinations), joilla he tarkoittavat talouden, salamurhien, poliittisen painostuksen, 

diplomatian, lobbauksen, lainsäädännön jne. yhdistelemistä vaikuttamiskeinona. He esittelevät lu-

kuisia esimerkkejä siitä, miten Yhdysvallat on soveltanut 1990-luvun konflikteissa juuri tällaisten 

keinojen yhdistämistä strategisten päämäärien saavuttamiseksi.336 Dmitry Adamsky päätyy saman-

tyyppiseen johtopäätökseen. Hänen mukaansa venäläinen sodan kuvan muutoksen tutkimus on 

kylmän sodan jälkeen perustunut pitkälti havaintoihin Yhdysvaltojen tavasta käyttää asevoiman ja 

muiden keinojen yhdistelmää globaalisti strategisten päämääriensä tavoittelussa. Tulkintaan liittyy 

myös itäblokin maiden ”värivallankumouksissa” ja arabikevään tapahtumissa havaitut hallinnon-

muutostekijät epäsuorine lähestymistapoineen ja sisäisen protestipotentiaalin valjastamisineen muu-

tospyrkimysten välineinä.337 Kiinalaisteoreetikkojen tulkinta yhdysvaltalaisesta toiminnasta muis-

tuttaa kieltämättä hyvin tarkasti ilmiötä, jota länsimaissa kutsutaan hybridisodankäynniksi. Huomi-

oiden, että Frank G. Hoffman käyttää tätä teoriaa yhdistellessään vaikuttamisen kuvauksia hybridi-

sodankäynnin käsitteen alle laajasti huomiota saaneessa tutkimuksessaan, päädyn tutkijana kehä-

                                                 
333 Qiao Liang & Wang Xiangsui: Unrestricted Warfare. PLA Literature and Arts Publishing House, Peking 1999, s. 

183 ja 188. [https://www.c4i.org/unrestricted.pdf]. 
334 Liang & Xiangsui (1999) s. 189. 
335 Liang & Xiangsui (1999) s. 189. 
336 Liang & Xiangsui (1999) s. 191-192. 
337 Adamsky, Dmitry: Cross-Domain Coercion: The current Russian art of strategy. Proliferation papers 54, IFRI Secu-

rity Studies Center, Pariisi, Ranska 2015, s. 22-23. 
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päätelmälliseen johtopäätökseen. Siinä hybridisodankäynti on käsitteenä yhdysvaltalainen tulkinta 

siitä, miten sen potentiaaliset vastustajat ovat tulkinneet Yhdysvaltain käyvän kokonaisvaltaista 

sotaa 2000-luvulla. 

 

Vaikka Hoffmanin teoreettinen tarkastelu on aikansa tuote, on todettava, että se kokoaa hybridiso-

dankäynnin käsitteen alle useita eri epätavanomaisia sodankäynnin lähestymistapoja. Pitkän terro-

rismin vastaisen sodan jakson aikana julkaistussa teoksessa Hoffman kuvailee Hizbollahin taistelua 

Israelia vastaa tyyppiesimerkkinä hybridisodankäynnistä.338 Ei jää epäselväksi, että Hoffmanin ku-

vailu on nimenomaan tulkintaa vastustajaosapuolten käytännöistä, joille hän luo hybridisodankäyn-

nin diskurssin - nimenomaan sodankäynnin uuden tavan kuvailuksi. Hän kuvailee hybridisodan-

käynnin periaatteita ja asettaa ne vaatimuksiksi eri tasojen komentajien tekemille tilanteen arvioin-

neille taistelun toimeenpanossa.339 Hoffman saakin tutkimusyhteisössä osakseen kritiikkiä juuri 

taktisesta ja operatiivisesta lähestymiskulmasta, koska hänen konseptinsa on pikemminkin mene-

telmätapojen kuvailua kuin puhtaasti sodankäynnin teoriaa.340 Tästä huolimatta hybridisodankäyn-

nin termi on Hoffmanin teoksen myötä saanut vahvan jalansijan länsimaisen turvallisuusyhteisön 

kuvauksessa sodankäynnin muuttuneesta muodosta. Teoksen esipuheessa painotetaan, että se on 

esitelty turvallisuusyhteisön toimijoille laajasti ja sitä käytetään perusteoksena niin tutkimuksessa 

kuin politiikassakin. Ei siis olekaan ihme, että Yhdysvaltain turvallisuusyhteisö on koonnut laajaan 

keinovalikoimaan perustuvat, kohdeyhteiskunnan sisältäpäin romahduttamiseen tähtäävät lähesty-

mistavat hybridisodankäynnin yläkäsitteen alle.  

 

Kolme vuotta Hoffmanin teoksen jälkeen hybriditematiikka esiintyy aikaisemmin mainitussa Quad-

rennial Defence Review -tarkastelussa (QDR), puolustusministeri Robert Gatesin käyttämänä. Ter-

min käyttö QDR:ssä on merkityksellistä tämän tutkimustyön viitekehystä ajatellen, sillä katsaus 

julkaistaan neljän vuoden välein, noin vuosi presidentinvaalien jälkeen. Siinä esitellään turvalli-

                                                 
338 Hoffman (2007), s. 37-38. Hoffman käsittelee sissisodankäynnin menetelmien, konventionaalisen asevoiman käytön 

ja teknologian hyödyntämisen yhdistämistä Hizbollahin sodankäynnin tapana. Hän viittaa taitavasti suunnattuun infor-

maatiosodankäyntiin tulosten vahvistamisen keinona. Vaikka monet eri osiot tällaisessa sodankäynnissä ovatkin synk-

ronoituja ja tähtäävät Israelin uskottavuuden murentamiseen, on kuitenkin selvää, että Hoffmanin näkemys tällaisesta 

hybridisodankäynnistä on puhtaasti sodan kuvaan ja sodankäyntiin liittyvä. Hän pitää keskeisinä komponentteina terro-

rismia ja kumouksellisuutta, jotka ovat aikajakso huomioiden ymmärrettäviä, mutta eivät istu nykyaikaiseen voiman-

käyttö, informaatio-operaatiot ja kybervaikuttaminen -jakoon. 
339 Hoffman (2007), s. 23. 
340 Fridman, Ofer: Russian hybrid Warfare - Resurgence and politicization.  Hurst & Company, Lontoo, Yhdistyneet 

Kuningaskunnat 2018, s. 32. 
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suuspoliittinen linja ja puolustusstrategia sekä budjetti vallassa olevan hallinnon painotusten mukai-

sesti.341 Asiakirja muodostaa näin ollen strategisia diskursseja tai vahvistaa niitä retoriikan keinoin. 

 

Käytännössä samanaikaisesti Yhdysvaltain vuoden 2010 QDR:n kanssa Ison-Britannian puolustus-

ministeriö julkaisi Strategic Trends Programme -tutkimuksen. Siinä hybridisodankäynti esitellään 

uutena, puolustajan heikkouksia hyödyntävänä sodankäynnin ilmiönä. Tutkimuksessa todetaan, että 

vastustajan suhtautuminen konflikteihin on muuttunut useiden ulottuvuuksien kautta (domains) ta-

pahtuvaksi, yhdistetyksi ja synkronoiduksi vaikuttamiseksi.342 Asiakirja on osa tammikuussa 2010 

julkaistua Global Strategic Trends (GST) -julkaisua, joka määrittelee turvallisuuskehityksen tule-

vaisuudennäkymiä vuoteen 2040. Siinä viitataan Hoffmaniin suoraan toteamalla, että tulevaisuuden 

konflikteissa tullaan käyttämään laajaa keinovalikoimaa, josta sotilaallinen voima on vain yksi 

osa.343 Puolustushallinnon käyttämänä hybriditermi oli siis sekä Yhdysvalloissa että Isossa-

Britanniassa näkyvästi esillä tammikuussa 2010. Ison-Britannian puolustusministeriön GST-

julkaisussa vuodelta 2018 hybriditeema on edelleen esillä ja se yhdistetään tässäkin julkaisussa so-

dankäyntiin, vaikka sen tarkoitukseksi kuvaillaankin ”moniulotteinen konfrontaatio sotilaallisen 

aggressiokynnyksen alapuolella”.344 

 

EU:n turvallisuuspoliittisella agendalla hybridikäsite nousi yleiseen käyttöön vasta vuonna 2015, 

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) raportissa.345 Tämä johtunee yksinkertaisesti siitä, 

että termi on ollut Natossa käytössä vuodesta 2009, kun Naton transformaatioesikunta tunnisti hyb-

ridiuhat tulevaisuuden uhkiksi.346 Naton 2000-luvun ”kriisinhallintasodat” ja niissä kehitetty koko-

naisvaltainen lähestymistapa (comprehensive approach) tekevät hybridisodankäynnistä/-

vaikuttamisesta luonnollisen tuntuisen ilmiön. Hybridisodankäynti on ikään kuin paha peilikuva 

Naton omasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, kuten pääsihteeri Jens Stoltenberg onkin to-

                                                 
341 Yhdysvaltain puolustusministeriö: QDR 101: What You Should Know.  U.S. Department of Defense Office of Public 

Affairs, Washington D.C., Yhdysvallat 2010. 

[https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/QDR_101_FACT_SHEET_January_2010.pdf] 
342 Ison-Britannian puolustusministeriö: Strategic Trends Programme - Future Character of Conflict. UK Ministry of 

Defence, Lontoo, Iso-Britannia 2010, s. 1. 
343 Ison-Britannian puolustusministeriö: Strategic Trends Programme: Global Strategic Trends 4th edition - Out to 2040 

(GST 4). UK Ministry of Defence, Lontoo, Iso-Britannia 2010, s. 85. 
344 Ison-Britannian puolustusministeriö: Strategic Trends Programme: Global Strategic Trends 6th edition - The future 

starts today (GST 6). UK Ministry of Defence, Lontoo, Iso-Britannia 2018, s. 22. 
345 Pawlak, Patryk: At a glance, June 2015 - Understanding Hybrid Threats. European Parliament Research Service, 

Bryssel 2015, s. 1. 
346 Uziębło (2007), s. 20 sekä Naton transformaatioesikunta (Nato ACT): Multiple Futures Project: Navigating towards 

2030 - Final Report. Huhtikuu 2009, s. 6 ja 33. 

[http://www.act.nato.int/images/stories/events/2009/mfp/20090503_MFP_finalrep.pdf]. 

https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/QDR_101_FACT_SHEET_January_2010.pdf
http://www.act.nato.int/images/stories/events/2009/mfp/20090503_MFP_finalrep.pdf
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dennut.347 Koska EU:n ja Naton välinen vastuunjako on vierittänyt ns. ”pehmeän turvallisuuden” 

EU:n vastuulle ja sotilaallisen turvallisuuden Naton tehtäviin, on luonnollista, että EU:n turvalli-

suuspoliittisessa linjassa ei ole sotilaalliseksi uhkakuvaksi mielletystä hybridisodankäynnistä ollut 

tarvetta puhua. EPRS:n raportissa viitataan virheellisesti Naton vuoden 2010 strategiseen konseptiin 

hybridisodankäynnin alkuperänä, vaikka termiä ei kyseisessä konseptissa mainita. EU määrittelee 

EPRS:n raportissa hybridisodan, hybridikonfliktin ja hybridiuhat eri ilmiöiksi, joista jokaisessa yh-

distyvät monissa ulottuvuuksissa tapahtuva vaikuttaminen. Hybridisodassa valikoimaan liittyy soti-

laallisen voiman käyttö ja hybridikonfliktissa sillä uhkaaminen. 348 Vuonna 2018 julkaistussa hybri-

diuhkien torjuntakonseptissa EU:n ulkosuhdehallinto ei erikseen mainitse hybridisodankäyntiä, 

vaan määrittelee hybridiuhat ”tavanomaisten ja ei-tavanomaisten menetelmien yhdistetyksi toimin-

naksi, jota valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija voi käyttää poliittisten tavoitteiden saavuttamisek-

si”. Toimet kuvaillaan konseptissa useassa ulottuvuudessa toteutettaviksi, jolloin niihin voidaan 

implisiittisesti tulkita kuuluvan myös sotilaallinen toiminta yhtenä osa-alueena. Niihin saattaa sisäl-

tyä sekä pakottavia että kumouksellisia toimia ja niiden havaitseminen tai attribuointi todetaan vai-

keaksi. Konseptin mukaan hybridiuhat kohdistetaan kohdeyhteiskunnan haavoittuvuuksiin, ja nii-

den tarkoitukseksi arvioidaan sekasorron aiheuttaminen ja poliittisen päätöksenteon vaikeuttaminen. 

Tavoitteena on poliittisen johdon uskottavuuden murentaminen kansalaisten silmissä.349 Keskeisiä 

tekijöitä hybridiuhissa ovat tässäkin strategisessa konseptissa disinformaatio ja kybervaikuttaminen. 

 

Mikael Wigell jakaa hybridihäirinnän ja hybridisodankäynnin kahdeksi eri käsitteeksi, jotka hän 

sijoittaa hybridiuhkien yläkäsitteen alle.350 Suomen strategiseen kulttuuriin, kuten sen diskursiiviset 

teemat on havainnollistettu luvussa kolme, asia kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla. Neuvostoliitto-

lainen ja venäläinen strategia on, kuten aikaisemmin totesin, perinteisesti nojannut koko yhteiskun-

nan potentiaalin valjastamiseen päämäärien saavuttamiseksi. Suomen strategisessa kulttuurissa va-

rautuminen kokonaisvaltaiseen ja synkronoituun vaikuttamiseen - yhdistettynä laajaan sotilaalliseen 

voimankäyttöön - on näkynyt jatkuvasti ja melko yhtenäisesti kylmän sodan päättymisestä lähtien. 

Vuoden 2009 selonteko ja vuoden 2008 kenttäohjesäännön yleinen osa vahvistavat tämän. Hybridi-

vaikuttamisen käsite on kuitenkin tullut suomalaiseen turvallisuuskeskusteluun länsimaisen turvalli-

suusyhteisön kautta. Siinä taas varautuminen laajamittaiseen sotilaalliseen voimankäyttöön tipahti 

kylmän sodan päätyttyä melko nopeasti pois uhkakirjastosta turvallisuusyhteisön keskittyessä soti-

                                                 
347 Uziębło (2017), s. 16. 
348 Euroopan ulkosuhdehallinto (EPRS): A Europe that protects: Countering hybrid threats. Bryssel 2018, s. 1. 

[https://cdn2-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/mu8fInGRacSMjheK7clRZx2Xgewjb2X1-CZATqGG-

ZI/mtime:1528879591/sites/eeas/files/hybrid_threats_en_final.pdf]. 
349 EPRS (2018), s.1-2. 
350 Wigell (2019), s. 261-263. 

https://cdn2-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/mu8fInGRacSMjheK7clRZx2Xgewjb2X1-CZATqGG-ZI/mtime:1528879591/sites/eeas/files/hybrid_threats_en_final.pdf
https://cdn2-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/mu8fInGRacSMjheK7clRZx2Xgewjb2X1-CZATqGG-ZI/mtime:1528879591/sites/eeas/files/hybrid_threats_en_final.pdf
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laalliseen kriisinhallintaa kaukana kotimaasta.351 Myös valtiollisesti ohjattu, yhteensovitettu laaja 

keinovalikoima strategisten päämäärien tavoittelussa painui taka-alalle, kun globalismi ja keskinäis-

riippuvuuden tunne muokkasivat turvallisuusriskitulkintaa kohti kansainvälistä terrorismia, huume-

kauppaa, rikollisuutta ja ilmastonmuutosta.352 Suomen strategiselle kulttuurille tämä ei ole yhtä il-

meistä.  

 

Wigell toteaa, että hybridihäirinnän tarkoitus on aiheuttaa kuilu kohdevaltioon pienentääkseen tä-

män kykyä vastapainotella häirintää.353 Esimerkki tällaisesta voisi olla aikaisemmin mainittu lait-

toman maahantulon järjestäminen kansan mielipiteiden polarisoimiseksi, jolloin poliittinen päätök-

senteko voisi joutua koetukselle. Etenkin kansainvälisten yhteisöjen sisäistä tasapainoa on onnistut-

tu järkyttämään tällä menetelmällä 2010-luvulla, kuten Syyrian kriisi ja arabikevään vaikutukset 

Välimeren pakolaisvirtoihin ovat osoittanet.354 Kohdevaltion tulkinta turvallisuusuhan tasosta pyri-

tään Wigellin mukaan pitämään muuttumattomana. Kohde ei tajua olevansa vaikuttamisen alla, tai 

ainakaan se ei tajua, mikä päämäärä vipuvaikutukseen pyrkivällä, epäsuoralla vaikuttamisella on. 

Wigell jakaa hybridihäirinnän välineet kolmeen eri osa-alueeseen: ”likaisen diplomatiaan”, geoeko-

nomiaan355 sekä disinformaatioon. Näiden kolmen yhdistelmä muistuttaa Joseph S. Nyen ”Smart 

Power” -konseptia menetelmien, resurssien ja kohdeyhteiskunnan omien tavoitteiden yhteensovit-

tamisen osalta. Geoekonomian vaikutusesimerkkejä käyttävät myös Liang ja Xiangsui kuvailles-

saan Yhdysvaltain laivaston iskua iranilaiselle öljynporauslautalle lokakuussa 1987, mikä aiheutti 

New Yorkin pörssissä romahduksen, jota sittemmin ryhdyttiin kutsumaan ”Black Mondayksi”. 

Toiminta ei ollut tahallista, mutta esimerkiksi vuoden 1991 Irakin sodan vaikutusta talousmarkki-

noihin tarkasteltaessa käy ilmi, että rahoitusmarkkinat ”hermostuvat” aseellisista konflikteista.356 

Tätä kannattaa kiinalaiseverstien mukaan hyödyntää yhdistettynä muissa ulottuvuuksissa vaikutta-

miseen.  

 

Venäjään kohdistetut talouspakotteet ovat käytännön esimerkki geoekonomiasta ja niin on vasta-

vuoroisesti myös Venäjän kaasuntoimitussääntely Ukrainalle tai tavallaan myös Nord Stream -

kaasuputket ja kaasun erityishinnoittelu Saksalle suhteessa muuhun EU:hun. Likaisen diplomatian 

esimerkkeinä Wigell käyttää Venäjän tiedustelupalvelun ja Euroopan järjestäytyneen rikollisuuden 

                                                 
351 Raitasalo (2008), s. 56-57. 
352 Haukkala & Vaahtoranta (2016), s. 59 sekä Raitasalo (2008), s. 59-62. 
353 Wigell (2019), s. 263. 
354 Wigell (2019), s. 263-264. 
355 Geoekonomialla tarkoitetaan taloudellista vuorovaikutusta strategian näkökulmasta sekä ulko- ja turvallisuuspolitii-

kan huomioimista talouspolitiikassa. Ks. esim Vihma, Antto: Geoekonomian paluu. 15.11.2016 

[https://politiikasta.fi/geoekonomian-paluu/]. 
356 Liang & Xiangsui (1999), s. 190. 

https://politiikasta.fi/geoekonomian-paluu/
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välisiä yhteyksiä.357 Disinformaation käyttö taas on avoimessa yhteiskunnassa kustannustehokasta, 

koska väärän tiedon saa leviämään nopeasti ja sen kumoaminen on hankalaa tai ainakin aikaa vie-

vää toimintaa. 

 

Ofer Fridmanin mukaan venäläinen teoria hybridisodankäynnistä (Gibridnaya Voyna) on yksinker-

taisesti ”vastustajan yhteiskunnassa ilmenevän, minkä tahansa mahdollisen sosiaalisen, poliittisen, 

taloudellisen tai ideologisen kahtiajaon vahvistamista siten, että se auttaa murentamaan kohdevalti-

on poliittista, taloudellista ja sotilaallista koheesiota sekä resilienssiä”.358 Huomioitavaa tässä määri-

telmässä on se, että toiminnan päämääränä on poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen koheesio ja 

resilienssi - eli yhteisvaikutus kaikilla mainitulla alueilla. Yhdistelmä tuo mieleen aikaisemmin 

mainitut aktiiviset toimet, joiden päämääränä oli kuilujen luominen läntiseen yhteisöön ja erityisesti 

Yhdysvaltojen arvovallan murentaminen. Tällaisessa yhdistelmävaikuttamisessa on osin ymmärret-

tävää, että sitä halutaan kutsua sodankäynniksi, koska toiminnan päämäärä on sotilaallinen kohee-

sio. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä asevoimiin tai niiden koheesioon vaikuttaminen 

ei välttämättä tarkoita sotatoimen aloittamista. Asevoimien korkea valmius kohdemaassa vaikuttaisi 

loogiselta vastakeinolta Fridmanin määritelmän mukaiselle hybridisodankäynnille. Sen kautta muo-

dostuu uskottava puolustuskyky ja sotilaallinen pidäke. Yksinään sotilaallinen valmius ei kuiten-

kaan riitä, sillä asevoimat ovat politiikan instrumentti ja siksi alttiina yhteiskunnan kokonaiskohee-

sion murentamiselle.  

 

Disinformaation luomisen päämäärä voi olla yhteiskunnallisen jakautumisen vahvistaminen, jolloin 

kansalaiset asettuvat vastakkain yhteiskunnallisten ongelmien syiden ja seurausten puimisessa. On 

kuitenkin muistettava, että yhteiskunnalliset ongelmat eivät muodostu disinformaatiosta, vaan ne 

nostetaan sen keinoin esille julkiseen keskusteluun.359 Esimerkiksi vanhusten hoitoon liittyvät ra-

hoitukselliset tai lainsäädännölliset ongelmat ovat yhteiskunnan itsensä kehittämiä, mutta niiden 

syitä voidaan ylikorostetusti hakea sellaisten instanssien toimista, joille halutaan kehittää kansan 

vastustusta. Tällaisessa toiminnassa ei ole vaikeaa kuvitella, miten esimerkiksi Puolustusvoimien 

strategisia hankkeita ilmavoimien ja merivoimien kaluston kehittämiseksi voitaisiin kuvailla ikäväs-

sä valossa kansallisen budjetin rahareikinä, jotka aiheuttavat jonkun muun toiminnan rahoituksessa 

niukkuutta ja hyvinvoinnille haasteita. 

 

                                                 
357 Wigell (2019), s. 264. 
358 Fridman (2018), s. xi. 
359 Raitasalo (2018), s. 44. 
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Kansainvälisen MCDC-tutkimusprojektin uusin määritelmä hybridisodankäynnistä on vuoden 2019 

helmikuulta. Tämä projekti on suomalaisen hybridisodankäynnin diskurssin kannalta merkittävä, 

sillä Suomi on ollut mukana tutkimuksessa alusta alkaen. Vuoden 2019 raportin mukaan hybridi-

sodankäynti on vapaasti käännettynä ”useiden valtainstrumenttien synkronoitua ja räätälöityä käyt-

töä kohti spesifejä heikkouksia läpi yhteiskunnallisten toimintojen koko spektrin, synergisten vaiku-

tusten saavuttamiseksi”. Valtainstrumenteiksi määritellään MPECI-spektri, joka muodostuu soti-

laallisesta (Military), poliittisesta (Political), taloudellisesta (Economic), siviilistä (Civilian) sekä 

informaatiollisesta (Informational) vallasta. 360 Läntisen hybridisodankäynnin diskurssin muodos-

tuminen on kytköksissä näihin alueisiin, joiden sisältöön kuuluu useita teemoja. Sotilaalliseen val-

taan kuuluu asevoiman eri osien (kuten erikoisjoukot, ydinase ja konventionaalinen hyökkäyskapa-

siteetti) käyttö ja sillä uhkaaminen. Poliittiseen valtaan kuuluvat esimerkiksi diplomatia ja kansain-

väliset suhteet, kun taas taloudelliseen valtaan kuuluvat rahoitusjärjestelmän poliittinen käyttö, ta-

loudelliset sanktiot jne. Siviilivaltaan kuuluu laaja valikoima valtiollisesti johdettuja hallinnollisia 

keinoja, jotka eivät kuulu sotilaalliseen tai poliittiseen valtaan. Esimerkkeinä voidaan mainita poliisi 

ja rajavalvontaviranomaiset, lainsäädäntö, sosiaalitoimi, kulttuuri, uskonto ja tutkimus. Informaati-

olliseen valtaan kuuluvat media, tietojärjestelmät, kybervaikuttaminen, informaatiovaikuttaminen 

jne. Kyber- ja informaatiovaikuttaminen voivat kuulua myös kaikkiin muihin alueisiin. Useat muut-

kin teemat ovat vaikeasti sijoitettavissa yksittäiseen instrumenttiin, ja siksi hybridisodankäynnin 

ilmiö muodostuu kompleksiseksi. MCDC-tutkimusryhmä toteaakin hybridisodankäynnin tunnista-

misen vaikeuden aiheutuvan juuri luovuudesta (creativity) ja epäselvyydestä (ambiguity).361 

MPECI-spektrin hyökkäyskapasiteettia käytetään puolustajan PMESII-alueille, eli poliittisiin, soti-

laallisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, infrastruktuurillisiin ja informaatiollisiin heikkouksiin (Politi-

cal, Military, Economical, Social, Infrastructure, Information). Vaikuttamiseen käytetään sekä hori-

sontaalista että vertikaalista asteikkoa, jossa useaan eri alueeseen kohdistetaan vaikutusta samanai-

kaisesti eri vahvuuksilla. 

                                                 
360 Multinational Capability Development Concept (MCDC): Countering Hybrid Warfare - A Multinational Capability 

Development Campaign project.  Lontoo, helmikuu 2019, s. 12-13. 

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784299/concepts_mc

dc_countering_hybrid_warfare.pdf] Lainaus on tutkijan oma käännös. 
361 MCDC (2019), s. 13-15. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784299/concepts_mcdc_countering_hybrid_warfare.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784299/concepts_mcdc_countering_hybrid_warfare.pdf
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Kuva 10 - Vallan instrumenttien horisontaalinen ja vertikaalinen eskalointi MCDC:n mukaan362 

 

MPECI-alueiden valtaa käytetään ristiin puolustajan eri PMESII-alueille, eli esimerkiksi sotilaalli-

sen instrumentin vaikutus voidaan saada aikaiseksi puolustajan sekä informaatiollisessa että talou-

dellisessa ulottuvuudessa.363 Puolustaja joutuu reagoimaan kaikilla yhteiskunnan alueilla ja hajot-

tamaan voimavaransa samanaikaiseen ”korjaamiseen” PMESII-spektrissään. Tällaisella toiminnalla 

katsotaan hyökkääjän kykenevän luhistuttamaan päätöksenteon uskottavuuden ja poliittisen toimin-

takyvyn niin, ettei puolustajalla ole toimintakykyä vastata hyökkääjän toimintaan. 

 

                                                 
362 Mukaillen grafiikkaa julkaisussa MCDC (2019), s. 14. Käännökset ovat tutkijan omia. 
363 MCDC (2019), s. 14 - 15. 
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Kuva 11 - MCDC:n kuvaus synkronoidusta ja laaja-alaisesta vaikuttamisesta kohdeyhteiskunnan eri ulottu-

vuuksissa364 

 

Yllä oleva kuva esittää, miten kansallisen vallan instrumentteja voidaan hybridisodankäynniksi kut-

sutussa ilmiössä käyttää usealla kohdevaltion eri yhteiskunta-alueella. Tuloksena voi olla puolusta-

jan ajautuminen aina poikkeusoloihin asti jollain alueella, johtuen reaktiivisesta tilasta ja kumulatii-

visista vaikutuksista. Vaikutus voi ilmetä eri alueella kuin itse toiminta. Esimerkiksi laittoman maa-

hantulon laaja ja systemaattinen järjestäminen kohdistuu toimintana rajaturvallisuuteen, mutta sen 

vaikutus voi ulottua talouteen, kun yhteiskunnan resursseja pitää kohdentaa vastaanottokeskusjär-

jestelyihin. Samalla vaikutus voi kohdistua sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, joka ylikuormittuu. 

Tämä taas saattaa johtaa kansalaisten tyytymättömyyteen poliittista päätöksentekojärjestelmää koh-

taan. Kansalaismielipiteet saattavat myös polarisoitua voimakkaasti turvapaikkapolitiikan vas-

taiseksi ja myötäiseksi. Pitkittyvän resurssien ohjaamisen maahantulojärjestelyihin taas voidaan 

katsoa olevan pois sotilaallisen puolustuksen kehittämisvaroista. Mikäli kohdevaltiossa on vallassa 

hallituskoalitio, joka on priorisoinut turvapaikanhakijoista huolehtimisen sotilaallisen puolustuksen 

edelle, hyökkääjän ei ole vaikeaa arvioida, miten hallitus päättää häiriötilassa toimia. Tämä esi-

merkki on voimakkaasti yksinkertaistettu, mutta se osoittaa laajan keinovalikoiman käytön systee-

misen keskinäiskytköksen yhteiskunnan eri heikkouksia vastaan. 

                                                 
364 Mukaillen grafiikkaa julkaisussa MCDC (2019), s. 15. Käännökset ovat tutkijan omia. 
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MCDC:n määritelmän ja yllä olevan kuvan myötä hybridisodankäynnin läntisen diskurssin muo-

dostumisessa on palattava Frank G. Hoffmaniin ja ennen kaikkea George Kennaniin. Kennanin kir-

joitukset ”poliittisesta sodankäynnistä” ovat Hoffmanin mukaan nykyajan kansainvälisiä suhteita 

tutkittaessa jälleen ajankohtaisia. Kennan tarkoittaa poliittisella sodankäynnillä ”valtion kaikkien 

muiden keinojen paitsi itse sodan käyttöä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi”. Hänen näke-

myksensä perustuu laajaan neuvosto-venäläisen strategisen kulttuurin ymmärrykseen, joka kehittyi 

pitkän diplomaattiuran aikana. Kennan toteaa, että neuvosto-venäläinen strateginen kulttuuri suosii 

epäsuoraa lähestymistapaa strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Epäsuorassa lähestymistavassa 

vaikutukseen päästään kumuloituvien vaikutusten summien kautta. Neuvostoliittolaisessa vaikutta-

misessa käytetty keinovalikoima perustui usein ”aktivisiin toimiin”: likaiseen diplomatiaan, valeh-

teluun, kiristämiseen ja propagandaan sekä disinformaatioon.365 Hoffman toteaakin, että Kennanin 

kuvailema toiminta on nykyään nähty ”harmaan alueen konfliktina”, jossa samankaltaisia toimia 

käytetään ”vipuvaikutuksen saamiseksi sodankäyntikynnyksen alapuolella”. Keskeisinä nykyajan 

välineinä Hoffman mainitsee kybervaikuttamisen, informaatiovaikuttamisen ja energiadiplomatian 

sekä sotilaallisella voimalla uhkaamisen ja ääritilanteessa sen varsinaisen käytön.366 Hoffmanin 

kritiikki Kennanin termiä ”poliittinen sodankäynti” kohtaan on tutkijan näkökulmasta lähinnä sai-

vartelua, sillä Hoffman esiintyy itse lähes hybridisodankäynnin terminologisena keksijänä. Todetes-

saan, että Kennanin poliittisen sodankäynnin määritelmä nimenomaan sulkee pois itse sodankäyn-

nin, Hoffman tuntuu unohtavan oman keskeisen luonnehdintansa hybridisodankäynnistä sodan kyn-

nyksen alapuolella olevana toimintana. 

 

Taktisesti ja teknologisesti ylivertaisen vastustajan asevoimia ei kannata haastaa taisteluun. Sellaiset 

asevoimat kannattaa tehdä merkityksettömiksi, kuten William S. Lind liikesodankäynnin teorias-

saan perustelee dislokaation periaatetta.367 Venäjällä ja Kiinassa on todennäköisesti tunnettu Yh-

dysvaltain merijalkaväen taktiikkaa ja operaatiotaitoa kehittäneen Lindin ajatukset varsin hyvin. 

Kuten aikaisemmin tässä luvussa totesin, Venäjä ja Kiina seurasivat kylmän sodan päätyttyä tarkasti 

Yhdysvaltain toimintaa asevoimien käytössä. Havainnoiksi on tässä luvussa todettu 1) asevoimien 

taktinen ja teknologinen tehokkuus ja 2) Yhdysvaltain vastustajien vaikeudet vastata taloudellisiin, 

energiapoliittisiin ja diplomaattisiin sanktioihin sekä informaatioulottuvuudessa tapahtuvaan vaikut-

tamiseen. On loogista päätellä, että Venäjä ja Kiina ovat todenneet tarvitsevansa uudenlaiset vaikut-

                                                 
365 Hoffman, Frank G.: Examining Complex Forms of Conflict - Gray zone and Hybrid Challenges, Prism vol 7. no 

4/2018. National Defense University, Washington D.C., Yhdysvallat 2018, s. 34. 
366 Hoffman (2018), s. 36. 
367 Lind, William S.: Maneuver Warfare Handbook. Westview Special Studies in Military Affairs, Westview press, 

Boulder, Yhdysvallat 1985, s. 75-77. 



105 

 

tamiskeinot kansainvälisissä suhteissa, jotta asevoimien välisiltä konflikteilta voidaan välttyä. Tästä 

syystä lienee kehitetty toisenlaisia lähestymistapoja, kuten ”kontaktitonta sodankäyntiä” ja ”epäli-

neaarista sodankäyntiä”. Tällaiset lähestymistavat hyödyntävät länsimaisia heikkouksia. Yhdysval-

tojen tai ylipäätään länsimaisen strategisen kulttuurin on ollut vaikea ymmärtää sodan ja rauhan 

välisen eron olevan pikemminkin ammottava kuilu kuin täsmällisen terävä raja.368 Yhdysvaltain 

johtama sodankäynnin vallankumous (Revolution in Military Affairs, RMA) johtikin vastavallanku-

moukseen369, joka hyödynsi muualla kuin asevoimien huikeaa vauhtia kehittyvässä kalustossa ja 

taktiikassa esiintyviä haavoittuvuuksia. Hoffmanin havainnon mukaan hybridisodankäynti määritel-

lään Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Venäjällä monella eri tavalla.370 Keskeistä näille on monipuoli-

sen sotilaallisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen yhdistettynä ”laajan spektrin” vaikuttamiseen, 

eli kovan ja pehmeän vallan sekä rikollisten toimijoiden yhdistetty käyttö kaikkien yhteiskuntaulot-

tuvuuksien alueella tapahtuvaan toimintaan. Hoffmanin näkemyksen mukaan konflikti on nähtävä 

jatkumona, jonka intensiteetti voi matalimmillaan olla häirinnällistä ja korkeimmillaan täyttä, 

avointa sotaa. Näiden välillä uhkataso vaihtelee ja koko laaja keinovalikoima on yhdistettävissä 

tarpeen mukaisesti. Uhkaa arvioitaessa on tärkeintä tunnistaa poliittiset ja strategiset päämäärät, ei 

keinovalikoiman analysointi.371  

 

Kuten Jan Jakub Uziębło toteaa, länsimainen hybridivaikuttamisen tai -sodankäynnin käsite on 

ikään kuin peilikuva, josta nähdään omassa yhteiskunnassa esiintyvät, vaikuttamiselle alttiit heikot 

kohdat. Käsitteen tarkan määrittelemisen ja rajaamisen tai kehystämisen vaikeus on hänen mukaan-

sa jo sinänsä osoitus siitä, että vastapuolen valitsema keinovalikoima toimii erittäin hyvin.372 Yhtä 

lailla on hankalaa yrittää ymmärtää venäläistä operaatiotaitoa tai toimintatapaa tulkitsemalla sitä 

länsimaisen sotataidon, strategian tai kulttuurin lähtökohdista. Hybridisodankäynnin termi länsimai-

sena konstruktiona tai ammatillisena diskurssina ei perustu pelkästään venäläiseen tapaan ymmärtää 

maailmaa tai tarkastella sotaa teorian ja käytännön ilmiönä.373 Tässä on kuitenkin muistettava kon-

struktivistinen malli diskurssien ja käytäntöjen vuorovaikutukseta: venäläinen toimintatapa on käy-

täntö, jolla vastataan tulkintaan länsimaiden toiminnasta. 

 

Koska EU on Suomen läntisen sitoutumisen tärkein arvovalinta, on oletettava, että kansainvälinen 

yhteisymmärrys hybridiuhkista perustuu Suomessakin EU:n näkemykseen. Siksi onkin mielenkiin-

                                                 
368 Hoffman (2018), s. 33-34. 
369 Hoffman (2018), s. 37. 
370 Hoffman (2018), s. 39-40. 
371 Hoffman (2018), s. 41. 
372 Uziębło (2017), s. 20-21 sekä Wigell (2019), s. 268. 
373 Adamsky (2015), s. 21. 
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toista verrata Euroopan Ulkoasiainhallinnon pohdintapaperissa esitettyä hybridisodankäynnin mää-

ritelmää Suomen strategisen kulttuurin käytäntöä ilmaisevaan kenttäohjesäännön yleiseen osaan 

vuodelta 1995: 

 

“Hybrid  warfare  can  be  more  easily  characterized  than  defined  as  a  centrally  

designed  and  controlled  use  of  various  covert  and  overt  tactics,  enacted  by  

military  and/or  non-military  means, ranging from intelligence and cyber operations 

through economic pressure to the use of  conventional  forces.    By  employing  hy-

brid  tactics,  the  attacker  seeks  to  undermine  and  destabilise  an  opponent  by  

applying  both  coercive  and  subversive  methods. The latter can include various 

forms of sabotage, disruption of communications and other services including ener-

gy supplies.”374 (Euroopan ulkosuhdehallinto, toukokuu 2015. Korostukset kirjoittajan 

tekemiä.) 

 

”Tuholaistoiminta on erikoisjoukkojen kohdemaassa tekemiä yksittäisiä tai koottuja 

iskuja poliittisen ja sotilaallisen johdon, talouselämän avainkohteiden sekä puolus-

tuskyvyn ja puolustustahdon lamauttamiseksi. Tuholaistoiminnalla voidaan myös 

pyrkiä kohdemaan painostamiseen tai jopa alistamiseen ilman varsinaisia laajoja so-

tatoimia. Tuholaistoiminta on osa sotilaallista operaatiota. Tuholaistoimintaa käyt-

tävä valtio ei yleensä tunnusta erikoisjoukkoja omikseen eikä myönnä johtavansa 

niiden toimintaa […] Terroriteot voivat ajoittua samanaikaisesti tuholaistoiminnan 

kanssa. Ne saattavat kohdistua lentoliikennettä vastaan tai muihin suojattomiin koh-

teisiin, kuten sairaaloihin, aluksiin ja rautatieliikenteeseen sekä valtion ylimpään joh-

toon.”375 (Kenttäohjesäännön Yleinen osa, 1995. Korostukset kirjoittajan tekemiä.) 

 

Vaikka Kenttäohjesäännön kuvaukset ovat oman aikansa tyyliin kirjoitettuja ja enemmän asevoi-

mien taktiikkaa kuvailevia, niiden päämäärät ja toiminnan peitelty luonne ovat hyvin samankaltaisia 

kuin EU:n neuvoston mietinnässä. Hybridisodankäynnin tai -vaikuttamisen käsitteen muodostumi-

nen läntisessä turvallisuusyhteisössä on tämän perusteella antanut nimen ilmiölle, joka omassa 

muodossaan on ollut pitkäaikaisesti uhkamallina Suomen puolustusjärjestelmän koulutuksessa ja 

varautumisessa. On nähtävissä, että Kenttäohjesäännön laajamittaisen aluevaltauksen torjuntaan 

                                                 
374 Euroopan Unionin neuvosto: EEAS(2015) 731 Limited: Food-for-thought paper “Countering Hybrid Threats”. 

Euroopan Ulkoasiainhallinto, Bryssel, toukokuu 2015, s. 2. [http://www.statewatch.org/news/2015/may/eeas-csdp-

hybrid-threats-8887-15.pdf]. 
375 KOYL (1995), s. 27. 

http://www.statewatch.org/news/2015/may/eeas-csdp-hybrid-threats-8887-15.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/may/eeas-csdp-hybrid-threats-8887-15.pdf
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kallellaan oleva luonne muodostaa ns. diskursiivisen säikeen376 kahden strategisen diskurssin väliin. 

Nämä diskurssit ovat ”sota on laajamittaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman 

käyttöä” sekä ”tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaallis-

ten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä”. Suomen strategisessa kulttuurissa nämä diskurssit ovat 

olleet toisiinsa kietoutuneita ja samalla toistensa jatkumoa. Tulevaan sotaan on historiallisesti va-

rauduttu molemmat huomioiden. Laaja keinovalikoima on ollut läsnä kylmän sodan jälkeisissä se-

lonteoissa ikään kuin valmisteluvaiheena laajalle hyökkäyssotatoimelle ja päällekkäisenä ”tausta-

vaikuttamisena” laajan hyökkäyssotatoimen tukemiseksi. Historiallisesti Venäjän painostuskeinoi-

hin on totuttu jo 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, kuten Snellmanin kirjoituksista ja itsenäistymis-

tä edeltävän vuosikymmenen aikaisesta historiasta on aikaisemmin osoitettu. Laajamittaiseen sota-

toimeen taas on varauduttu talvi- ja jatkosotien jälkeen jatkuvasti. Sen uhkaan liittyvää painostusta 

ja laajan keinovalikoiman vaikuttamista nähtiin noottikriisin ja YYA-sopimuksen muodossa kylmän 

sodan aikana. Esimerkkinä näiden uhkien yhteen kietoutumisesta kylmän sodan jälkeen toimivat 

kenttäohjesäännöt strategisten käytäntöjen ilmentyminä. 

 

Yksi ”hybridisodankäynnin” peilihäiriön ongelmista on konfliktitilan määrittelyn ongelma. Länsi-

maissa on tarve lokeroida ”normaaliolot ja poikkeusolot”, konflikti, sota ja rauha selkeästi määritel-

tyihin muotoihinsa. Niiden välillä vallitsee havaittava raja. Tällainen jäsentely ei ole yhteensopiva 

venäläisen ajattelun kanssa, jossa Venäjä on narratiivisesti jatkuvassa konfliktissa lännen kanssa. 

Koska Venäjä katsoo olevansa konfliktissa, sen toiminnan logiikka oikeuttaa - uhan torjumisen ni-

missä - kyberhyökkäykset, propagandan ja informaatiovaikuttamisen jatkuvina strategisina keinoi-

na.377 Kylmän sodan päättyessä ideologinen vastakkainasettelu poistui maailmanjärjestyksestä, jol-

loin länsi tulkitsi, ettei se enää ole vastapuolen kanssa konfliktitilassa - tai että vastapuolta ei enää 

edes ole olemassa. Vajaat 30 vuotta myöhemmin konflikti on läsnä, eikä se tarvitsekaan välttämät-

tömäksi kuviteltua ideologista polttoainetta. Yhä kiusallisempaa on todeta, ettei vastapuoli koskaan 

luopunut keinoistaan, vaikka välineet ja päämäärät saattoivatkin välillä olla piilossa. 

 

4.5 Hybridisodankäynnin länsimainen tutkimus ja tulkinta turvallisuusympäristön tapahtumista 

 

Läntinen tapa jäsennellä sodankäyntiä perustuu paljolti yhdysvaltalaiseen, systeemianalyyttiseen 

lähestymistapaan. Asevoimien demokraattisen ohjauksen periaatteen mukaisesti asevoiman käytölle 

                                                 
376 Jäger & Maier (2016), s. 121. Diskursiivinen säie (Discourse strand) on diskurssien välinen virta yhteisen teeman 

läpi. Säie yhdistää diskursseja toisiinsa, koska niihin kuuluu samoja teemoja. Diskurssit ovat abstrakteja toteamuksia, 

kun taas teemat ovat konkreettisia ilmaisuja. 
377 Payne & Foster (2017), s. 9. 
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on oltava kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttävä, laillinen peruste. Tähän logiikkaan liittyvä 

säännöstö suorastaan vaatii asioiden lokerointia ja kategorista järjestämistä, kuten tarkkaa määri-

telmää rauhasta ja sodasta, toimintamalleista, periaatteista ja prosesseista.378 Kun tällaista sotilaal-

lista järjestelmää vastaan asetetaan vastapuoli, joka ei toimi samojen normien ja loogisten proses-

sien mukaisesti, muodostuvaa kaaosta on mahdoton hallita ja erittäin vaikea sietää. Venäjän yleis-

esikunnan päällikkö Valeri Gerasimov viittaa uuden sukupolven sotaa käsittelevässä artikkelissaan 

Alexander Svetšiniin, joka vuonna 1926 totesi, että jokainen sota on omanlaisensa tapaus ja vaatii 

omanlaistaan logiikkaa suunnittelussa.379 Gerasimovin viittaus neuvostoaikaiseen ajattelijaan osoit-

taa, että nykyaikaisella venäläisellä sotataidolla ja strategisella ajattelulla on vahvat juuret perintei-

sissä toimintatavoissa. Lisäksi Gerasimovin huomiosta voi panna merkille hänen halunsa räätälöidä 

keinovalikoima kuhunkin yhteenottoon sopivaksi ja optimoiduksi. Tästä johtuen on mielestäni pa-

radoksaalista, että lännessä, Suomi mukaan lukien, käytetään huomattavia resursseja yhtäältä uusien 

ja kompleksisten ja toisaalta yleistävien ja determinististen mallien kehittämiseen Venäjän asevoi-

man käytön logiikan ja ulkopolitiikan soveltamisen ymmärtämiseksi. Tässä luvussa käsitelty empii-

rinen aineisto osoittaa, että Venäjä toimi historiallisesti tarkasteltuna itselleen erittäin tyypillisesti 

sekä Georgian että Ukrainan kriiseissä. 

 

Tutkimuksen kolmannessa ja neljännessä luvussa havaittuja teemoja ja ilmiöitä koetellakseni olen 

hakenut vahvistusta niiden ilmenemiselle Suomen toteuttaman politiikan käytännön toimista. Haas-

tattelemani ulkoasiainhallinnon virkamies arvioi asiantuntijana, että Virossa vuonna 2007 puhjennut 

pronssisoturikiista oli iso kyberoperaatio EU:ta vastaan. Suomessa varautuminen tällaiseen vaikut-

tamiseen ei ollut uutta, sillä kokonaisturvallisuuden ja sitä ennen kokonaismaanpuolustuksen mallit 

olivat ottaneet tällaiset uhat huomioon. Uutta ilmiössä oli kuitenkin poliittisen painostuksen yhdis-

täminen teknologian mahdollistamaan tietoverkkohäirintään ja sosiaalisen median käyttö manipu-

loidun ja muokatun tiedon käyttöön. Euroopassa ja Suomessa tapahtui asenteellinen muutos, kun 

havaittiin, että meihin vaikutetaan uusilla menetelmillä. Tämä johti siihen, että kyberturvallisuuteen 

panostettiin Euroopassa voimakkaasti. Suomessa haluttiin torjua ilmiötä eikä niinkään spesifisti 

Venäjän toimintaa.380  

 

Hybridivaikuttamisen torjuminen edellyttää omien heikkouksien tunnistamista. Läntisten demokra-

tioiden ominaisuuksia ovat avoimuus, vapaa lehdistö, liberaali yhteiskuntajärjestys ja yksilönva-

                                                 
378 Fridman (2018), s. 42. 
379 Galeotti (2014) sekä Kokoshin, Andrei A.: Soviet Strategic Thought, 1917-91. CSIA Studies in International Securi-

ty, The MIT Press, Cambridge, Englanti 1995, s. 70-72. 
380 Haastattelu 1, 19.2.2019. Aineisto tutkijan hallussa. 
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paus. Nämä ominaisuudet ovat länsimaisissa demokratioissa tavoiteltavia hyveitä. Niiden ei siis 

katsota muodostavan heikkouksia, vaan pikemminkin vahvuuksia - mutta niiden hyväksytään ylei-

sesti ottaen muodostavan haavoittuvuuksia hybridivaikuttamiselle.381 Suomen strategisen kulttuurin 

piirteistä on luvussa kolme tunnistettu tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys, jota on 1800-luvulta asti 

haluttu varjella Venäjän autoritaariselta politiikalta. Yksi keskeinen teema yhteiskunnan avoimuu-

delle on vapaat vaalit, joihin ulkopuoliset toimijat eivät sekaannu. Ulkoasiainhallinnon asiantuntijan 

mukaan vuoden 2019 eduskuntavaalien toimivuus ja sen suojaaminen ulkoiselta vaikuttamiselta on 

ollut tärkeä päämäärä ulkoministeriössä ja sen ympärillä on toteutettu strategista viestintää.382  

Haastattelu siis vahvistaa tasavaltalaisen yhteiskuntajärjestyksen perinteen olemassaolon ja sen 

osuuden suojautumisessa hybridivaikuttamiselta/hybridisodankäynniltä, jos katsotaan informaatio-

vaikuttamisen ja vaalivaikuttamisen olevan osa hybrididiskurssia. 

 

Toinen haastattelemani asiantuntija painottaa konfliktien ainutlaatuisuutta keinovalikoiman valin-

nassa. Hänen mukaansa vuoden 2009 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa analysoitiin Ve-

näjän toimintaa Georgian sodassa. Selonteossa todettiin Georgiassa toteutetun sotilasoperaation 

tarkoittavan geneerisesti Venäjän ”uutta tapaa toimia”. Haastateltavan mukaan Venäjän toimintaa 

Georgiassa olisi pitänyt arvioida laajemmin historiallisia taustoja vastaan, jotta olisi havaittu, mitkä 

strategiset valinnat perustuvat perinteisiin tavoitteisiin ja mitkä taas mahdollisesti uudenlaisiin pää-

määriin.383 Vuoden 2009 selonteossa ei hybridisodankäyntiä vielä mainittu, mutta tietoverkkojen 

käyttö sodankäyntiin sekä sodan ja rauhan välisen rajan hämärtyminen olivat Georgian kriisin kes-

keisiä havaintoja.384 Vaikka Venäjän toiminta Georgian sodassa sai kansainvälisesti laajaa huomiota 

ja sitä kuvailtiin ”uudeksi tavaksi käydä sotaa”385, vuoden 2009 selonteko on luonteeltaan melko 

pidättäytyväinen. Syyksi haastattelemani asiantuntija mainitsee poliittisen sanelun selontekoproses-

sissa.386 Tämä taas vahvistaa aikaisempaa havaintoani siitä, että selontekojen turvallisuusympäris-

tökuvaukset eivät ole objektiivisia tilannekatsauksia, vaan ne perustuvat viime kädessä hallitusko-

alition puolueohjelmiin ja niillä perustellaan poliittisen linjan rationaalisuus lukijakunnalle. 

 

Turvallisuuskomitea vastaa kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisesta Suomessa. Sen julkaisussa 

”Turvallinen Suomi 2018” todetaan, että ”hybridisodankäynti koostuu useita eri komponentteja 

                                                 
381 Haastattelu 1. 
382 Haastattelu 1. 
383 Haastattelu 2, 20.2.2019. Aineisto tutkijan hallussa. 
384 VNS 2009, s. 16-17. 
385 Ks. esim. Pruitt, Sarah: How a Five-Day War With Georgia Allowed Russia to Reassert Its Military Might. 

[https://www.history.com/news/russia-georgia-war-military-nato] sekä Beehner, Collins, Ferenzi, Person & Brantly 

(2018), s. 3. 
386 Haastattelu 2. 

https://www.history.com/news/russia-georgia-war-military-nato
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yhdistelevistä samaan tavoitteeseen pyrkivistä intensiivisistä operaatioista, joilla pyritään hybridi-

sodalle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin.” Lisäksi hybridisodankäyntiin kuuluu julkaisun mu-

kaan rajattua poliittista toimintaa, kuten diplomatiaa.387 Keskeisenä piirteenä pidetään sitä, että 

hyökkääjä pyrkii toimimaan sodan kynnyksen alapuolella, jottei puolustajalla ole edellytyksiä liike-

kannallepanoon ja puolustustaisteluun. Tällainen kuvaus on ongelmallinen, koska se nostaa esille 

hybridisodalle asetetut strategiset tavoitteet ikään kuin erotellakseen sodankäynnin tavanomaisiin 

sotiin ja hybridisotiin. Tässä luvussa tehtyihin havaintoihin perustuen totean, että ainakaan Venäjän 

osalta mitään tällaista jakoa ei ole olemassa, vaan tulkinta nykyaikaisesta sodasta pitää sisällään 

laajan keinovalikoiman käytön jokaisessa konfliktissa, kriisissä ja sodassa. Haastattelemani asian-

tuntijat vahvistavat näkemyksen.388  

 

Strategisten päämäärien tavoittelussa on havaittavissa Venäjän osalta se uudistus, että perinteisen 

sodankäynnin rinnalle on muodostunut uusia keihäänkärkiä, jotka perustuvat informaatio-, kyber- ja 

talousvaikuttamiseen.389 Kyberulottuvuuden käyttö vaikuttamiseen ulottuu usealle osa-alueelle, 

kuten Stuxnet-madon käyttö Iranin ydinvoimaverkostossa osoittaa. Yhdysvaltain kybervaikuttami-

nen Venäjän sähkönjakeluverkostoon, josta New York Times raportoi kesäkuussa 2019 osoittaa 

niin ikään, että kyberulottuvuus on nykyaikana hyödynnettävä vaikuttamisen alusta, joskaan ei vält-

tämättä itse vaikuttamisen väline.390 Kybervaikuttamisen täydentävä käyttö asevoiman rinnalla oli 

konkreettisesti esillä Yhdysvaltain viime hetkellä perumassa iskussa Iraniin kesäkuussa 2019. Iranin 

ammuttua alas miehittämättömän yhdysvaltalaislennokin Hormuzinsalmessa presidentti Trump 

käski ensin toteuttaa iskut kolmeen sotilaskohteeseen, mutta perui ne 10 minuuttia ennen iskuhet-

keä. Tämän jälkeen puolustusministeriö teki kyberhyökkäyksen Iranin sotilasoperaatioita pitkäai-

kaisesti tukenutta iranilaista hakkeriryhmää sekä asevoimien taistelunjohtojärjestelmää vastaan. 

Yhdysvallat ilmoitti myös samaan aikaan lisäävänsä talouspakotteita Irania vastaan, mikä kytkee 

yhteen sotilaallisella voimalla uhkaamisen, kybervaikuttamisen ja talousvaikuttamisen.391 Tapahtu-

                                                 
387 Turvallisuuskomitea (2018), s. 18. Korostus tutkijan tekemä. 
388 Haastattelu 1 ja 2. 
389 Haastattelu 2, Fridman (2018), s. 24 sekä Liang & Xiangsui (1999) s. 189. 
390 Stuxnet-madon haittavaikutuksista Iranin ydinohjelmaan ks. Holloway, Michael: Stuxnet Worm Attack on Iranian 

Nuclear Facilities. Stanford University, Stanford, Yhdysvallat, 16.5.2015 

[http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/] sekä Broad, William J; John Markoff & David E. Sanger: 

Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay. New York Times 15.1.2011, 

[https://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html], viitattu 21.6.2019. Yhdysvaltain verkko-

hyökkäyksistä Venäjän voimanjakeluverkostoon ks. Sanger, David E. & Nicole Perlroth: U.S. Escalates Online Attacks 

on Russia’s Power Grid. New York Times 15.6.2019, [https://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-

russia-grid.html]. Kaikki viittaukset tehty 21.6.2019. 
391 Ks. esim. McLaughlin Jenna; Zach Dorfman & Sean D. Naylor: Pentagon secretly struck back against Iranian cy-

berspies targeting U.S. ships. Yahoo News 22.6.2019, [https://news.yahoo.com/pentagon-secretly-struck-back-against-

iranian-cyber-spies-targeting-us-ships-234520824.html], Pleitgen, Frederik: Tehran tense as Iran awaits Trump's next 

http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/
https://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/us/politics/trump-cyber-russia-grid.html
https://news.yahoo.com/pentagon-secretly-struck-back-against-iranian-cyber-spies-targeting-us-ships-234520824.html
https://news.yahoo.com/pentagon-secretly-struck-back-against-iranian-cyber-spies-targeting-us-ships-234520824.html
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maketju Hormuzinsalmella nosti raakaöljyn hintaa 5,8 %, mikä on linjassa aikaisemman toteamuk-

sen kanssa sotilasoperaatioiden vaikutuksesta globaaliin talouteen. Kybervaikuttamisen luokittelus-

ta sotilaalliseksi aggressioksi on myös esimerkkinsä, kun Israel torjui Hamasin kyberoperaatiokes-

kuksen verkkohyökkäyksen, maalitti keskuksen verkkotiedustelulla ja tuhosi sen ilmaiskulla.392 

Tapaus oli ensimmäinen lajiaan maailmassa. 

 

Ofer Fridmanin tutkimus neuvosto-venäläisen informaatiosodankäynnin teorian muodostamisesta 

osoittaa, että Venäjän toiminta nykyisessä turvallisuusympäristössä perustuu tulkintaan Yhdysval-

tain kylmän sodan aikaisista vaikuttamiskeinoista Neuvostoliittoa kohti. Fridman havaitsee Evgeni 

Messnerin, Aleksander Duginin ja Igor Panarinin teorioihin viitaten, että Neuvostoliiton romahta-

minen oli venäläisen tulkinnan mukaan tulos Yhdysvaltain informaatiosodankäynnistä niin poliitti-

sella, sotilaallisella, taloudellisella, sosiaalisella kuin kulttuurinkin toiminta-alueella.393 Ennen näi-

den teoreetikoiden esittelyä on tutkijana painotettava yhtä asiaa: Messner, Dugin tai Panarin eivät 

tietenkään kuulu tutkijoina läntisen tai suomalaisen hybridisodankäynnin diskurssin muodostajiin. 

Merkittäviksi heidät tekee tässä tutkimuksessa se, että heidän tuotantonsa kuuluu länsimaisten tutki-

joiden, kuten juuri Fridmanin ja muiden läntisten tutkijoiden primäärilähteisiin. Jotta läntisessä tur-

vallisuusyhteisössä ymmärrettäisiin, mistä venäläinen ajattelu kumpuaa, on nojauduttu näihin kol-

meen venäläiseen tutkijaan.  

 

Messnerin, Panarinin ja Duginin yhteys aikaisemmin mainittuihin neuvostoliittolaisiin teoreetikoi-

hin, kuten Yitzhak Kleinin mainitsemaan Frunzeen, on ilmeinen. Yhdysvaltain vaikuttamiskeinot 

kylmän sodan aikana perustuivat mm. George Kennanin tunnistamiin heikkouksiin neuvostoliitto-

laisessa yhteiskunnassa. Kennan tunnistaa vuonna 1947 kirjoittamassaan artikkelissa neuvostoyh-

teiskunnan yhdeksi heikkoudeksi vallan siirron kaoottisuuden. 394 Hän toteaa, että valtakilpailu Le-

ninin kuoleman jälkeen oli väkivaltaista ja sitä leimasi epäluulo. Kennanin mukaan Neuvostoliiton 

                                                                                                                                                                  
move. CNN 21.6.2019, [https://edition.cnn.com/2019/06/21/middleeast/iran-us-tensions-tehran-view-intl/index.html], 

sekä Nakashima, Ellen: Trump approved cyber-strikes against Iran’s missile systems. The Washington Post 22.6.2019, 

[https://www.washingtonpost.com/world/national-security/with-trumps-approval-pentagon-launched-cyber-strikes-

against-iran/2019/06/22/250d3740-950d-11e9-b570-6416efdc0803_story.html]. Viittaukset tehty 22.- 23.6.2019. 
392 Doffman, Zak: Israel Responds To Cyber Attack With Air Strike On Cyber Attackers In World First. Forbes 

6.5.2019, [https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-

in-world-first/], viitattu 22.6.2019.  
393 Fridman (2018), s. 73 - 74. Kyseessä on sekundäärilähde, sillä tutkija ei osaa venäjän kieltä. Fridman viittaa Evgeni 

Messnerin Myatezhevoyna -teoriaan, joka on käännetty englanniksi subversion-war. Suomalaisessa sotilasterminologi-

assa subversion on käännetty valtionvastaiseksi toiminnaksi, jonka takia suora käännös ”valtionvastaiseen toimintaan 

perustuva sota” tuntuu kömpelöltä - lähtökohtana lienee, että sota on aina valtionvastaista. Messnerin keskeisin anti 

Fridmanin tulkitsemana on kuitenkin se, että yhteiskunta ja valtiojärjestys romahdutetaan informaatio- ja muun vaikut-

tamisen kautta ilman varsinaisia sotatoimia. 
394 Kennan, George F.: American Diplomacy. The University of Chicago Press, Chicago, Yhdysvallat 1951 - viittaus 4. 

painokseen, vuodelta 2012, s. 129.  

https://edition.cnn.com/2019/06/21/middleeast/iran-us-tensions-tehran-view-intl/index.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/with-trumps-approval-pentagon-launched-cyber-strikes-against-iran/2019/06/22/250d3740-950d-11e9-b570-6416efdc0803_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/with-trumps-approval-pentagon-launched-cyber-strikes-against-iran/2019/06/22/250d3740-950d-11e9-b570-6416efdc0803_story.html
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first/
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muodostuminen vallankumouksen jälkeen oli jättänyt valtion tilaan, jossa vallitsi syvä epäluulo niin 

sisäiseen kuin ulkoiseen poliittiseen toimintaympäristöön. Valtaa tavoittelevat puolue-eliitin yksilöt 

eivät luottaneet toisiinsa, jolloin koko valtion sisäinen rakenne oli epävakaa. Stalinin valtaannousun 

jälkeiset kansan totaaliseen kontrollointiin tähtäävät toimenpiteet kestivät 12 vuotta. Yhteiskuntajär-

jestys ei sietänyt järjestelmällistä toimintaa ja hallinnollista toimivuutta missään muualla kuin puo-

lueen sisällä. Kansa väsyi henkisesti ja teollisuus ja talous kasvoivat epätasapainoon, mistä johtuen 

yhteiskunta oli herkkä häiriöille, kuten sanktioille, informaatiovaikuttamiselle ja länsimaisten arvo-

jen pitkäjänteiselle ujuttamiselle.395 Turvallisuuskoneiston ”vainoharhaisuus” johti siihen, että län-

simaisen kapitalismin manipulointi- ja vaikutusmörkö nähtiin kaikkialla. Valtion resursseja käytet-

tiin viholliskuvien lannistamiseen sisäisesti ja ulkoisesti, jolloin yhteiskunnan toimivuus ja talous 

rapautuivat edelleen.396 Kennan päätyi vuonna 1947 suosittelemaan Yhdysvaltain diplomatian ja 

ulkopolitiikan keinoiksi pitkäjänteistä ja systemaattista Neuvostoliiton laajentumisen torjuntaa 

maan lähialueilla. Näin kommunistihallinnon uskottavuus murenisi ensin lähialueilla ja lopulta si-

sältäpäin. Kun kumppaneita ei olisi, kommunistinen järjestelmä todettaisiin kurjuutta ylläpitäväksi 

ja talous romahtaisi. Hän totesi, että Neuvostoliiton kansa ei ole uhka, vaan sille pitäisi pyrkiä saa-

maan uusi, läntiseen yhteiskuntajärjestykseen ja yhteistyöhön ystävällismielisesti suhtautuva halli-

tus.397 Ei ole ihme, että nyky-venäjän johto näkee ulkoa junaillut värivallankumoukset uhkana. 

 

Igor Panarin on selkeästi tunnistanut Kennanin poliittisen ”vainun” ja toteaa sen olleen avain lännen 

laaja-alaisen vaikuttamisen onnistumiseen kylmän sodan aikana. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että 

turvallisuusympäristön toimijat tulkitsevat toistensa käytäntöjä ja muodostavat niistä diskursseja. 

Messner, Dugin ja Panarin päätyvät Fridmanin mukaan suosittelemaan Venäjän turvallisuuspoliitti-

selle eliitille vastakeinojen luomista juuri poliittisella, sotilaallisella, taloudellisella ja sosiaalisella 

yhteiskunta-alueilla sekä kulttuurissa.398 Näkemys sopii saarretun Venäjän narratiiviin ja tukee 

Kennanin ”vainoharhaisuustulkintaa”. 2000-luvun alussa nämä kolme teoreetikkoa palasivat aka-

teemisen tutkimuksen lähteisiin, ja heihin ryhdyttiin viittaamaan tieteellisissä artikkeleissa ahkeras-

ti.399 Venäjän tapa tavoitella strategisia päämääriään edellä mainitut yhteiskunnalliset osa-alueet 

kattavalla toiminnalla on siis looginen myös nykyiseen tutkimusyhteisöön viitaten. Oslo Metropoli-

tan Universityn yhteiskuntatieteiden professori Iver B. Neumannia haastateltaessa tämä arvio sai 

vahvistusta. Neumann on tutkinut Venäjää laajasti ja hän vahvistaa, että neuvostoliittolainen tapa 

                                                 
395 Kennan (1951), s. 118. 
396 Kennan (1951), s. 119 - 120. 
397 Kennan (1951), s. 125. 
398 Fridman (2018), s. 90. 
399 Fridman (2018), s. 89. 
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nähdä valtioon kohdistuvia uhkia sekä valtion sisällä, että sen ulkopuolella loi yhteiskuntajärjestyk-

seen voimakkaita vinoumia. Nämä vinoumat, kuten esimerkiksi sotatalouden priorisointi taloudelli-

sen kehityksen edelle, loivat suuria haavoittuvuuksia Neuvostoliittoon, joka luhistui omaan toimi-

mattomuuteensa. Messnerin, Duginin ja Panarinin tapa nähdä syyt muualla kuin Neuvostoliitossa 

itsessään osoittaa Neumannin mukaan sen, että uhkien näkeminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla 

oli syvästi juurtunut neuvostoliittolaiseen yhteiskuntaan.400 Se, että näihin kolmeen teoreetikkoon 

viitataan nykyisessä tutkimusyhteisössä osoittaa, että venäläinen tapa puolustaa omia etujaan kum-

puaa neuvostoliittolaisesta traditiosta. Ominaista tavalle on lähes vainoharhaisesti kehitetyt uhkat 

toiminnan perustana.401 Neumann painotti haastattelussa myös sitä, että yhteiskunnan toimialojen ja 

elinkeinoelämän välillä on neuvostotraditiosta johtuen vähän, jos ollenkaan kuiluja. Tämä johtuu 

hänen mukaansa siitä, että Neuvostoliitossa hallinnonalojen huippuvirkojen haltijat ja yritysten joh-

to olivat puoluejohdon nimittämiä ja keskusjohdon intressiä ajavia. Vaikka Venäjällä ei nykyään 

enää toimita näin, on poikkihallinnollinen keskitetty kontrolli kuitenkin ankkuroitu perinteeseen. Ei 

siis ole kovin yllättävää, että Venäjän tapa kehittää vaikuttamiskeinoja Georgian ja Ukrainan sodis-

sa myös perustui poikkiyhteiskunnalliseen ja synkronoituun toimintaan. 

 

4.6 Johtopäätökset: hybridisodankäynnin diskurssin sisältö 

 

Empiirisen aineistoni analyysin perusteella Suomalainen ja eurooppalainen tapa märitellä hybridi-

sodankäynti perustuu venäläiseen tapaan nähdä vaikuttaminen laaja-alaisena sekä läntisiin käytän-

töihin vaikuttaa vastustajiin yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Nämä kaksi mainittua tapaa ovat 

muodostuneet kymmeniä vuosia kestäneessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Neuvostoliitossa 

laaja-alaista vaikuttamista pyrittiin ymmärtämään Yhdysvaltojen ja länsimaiden toiminnasta kyl-

män sodan aikana. On loogista, että nykyisessä venäläisessä tutkimuksessa on todettu länsimaiden 

toiminta kylmässä sodassa tehokkaaksi, sillä sen ansiosta Neuvostoliitto hävisi kylmän sodan ja 

romahti. Neuvosto-venäläiselle tavalle valjastaa koko yhteiskunta strategisten päämäärien tavoitte-

luun on historiallinen perusta, kuten esimerkiksi Yitzhak Klein on todennut.  

 

Suomessa todettiin Krimin tapahtumien jälkeen, että Yhdysvalloissa ja EU:ssa käytetään laajan 

keinovalikoiman vaikuttamisesta/sodankäynnistä termiä ”hybridisodankäynti”. Termi on ujuttautu-

nut turvallisuuskeskusteluun EU:n, Yhdysvaltain ja Ison-Britannian kautta, mutta sille on rakentu-

nut diskurssi omasta ymmärryksestämme johtamalla. Ymmärrys on muodostunut ilmiöistä, jotka 

                                                 
400 Haastattelu 4, 20.6.2019. 
401 Haastattelu 4. 
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ovat olleet Suomessa historiallisesti tuttuja. Tällaisia ovat esimerkiksi poliittinen painostus, ”likai-

nen diplomatia”, informaatiosodankäynti ja propaganda, sabotaasi ja tuholaistoiminta.402 Länsimai-

nen hybridisodankäynnin diskurssi on siis ikään kuin ”muurattu uudella laastilla vanhoista tiiliski-

vistä”, kuten diskurssit lähtökohtaisesti ovat. Iver B. Neumann vahvistaa haastattelussa myös tämän 

johtopäätöksen.403 Länsimaisen hybridisodankäynnin diskurssin sisältö ei ole samanlainen kuin 

yhdysvaltalainen hybridisodankäynnin alkuperäinen termi. Frank G. Hoffmanin kehittämä ja Yh-

dysvaltain puolustusministeriön käyttöön ottama kuvaus hybridisodankäynnistä oli tarkoitettu ase-

voimien vastaukseksi poliittisen, siviilialojen, sotilaallisen, taloudellisen ja informaatioulottuvuu-

dessa tapahtuvan painostuksen yhteisvaikutukseen. Suomessa taas on toteutettu vastakeinoja laa-

jemmin, kokonaismaanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden mallien mukaisesti jo vuosikymme-

niä. Voidaan sanoa, että Hoffmanin lanseeraamasta hybridisodankäynnistä on sen alkuperäisen ter-

min ja sisällön osalta jäljellä vain nimi. Suomessa ei missään vaiheessa ole nähty hybridisodan-

käyntiä pelkästään sotilaallisena haasteena. Syyksi voidaan lukea aikojen saatossa muodostunut 

kokonaisturvallisuuden malli, joka perustuu koko yhteiskunnan voimavarojen käyttöön varautumi-

sessa sotilaalliseen kriisiin. Yhdysvalloissa ja läntisessä turvallisuusyhteisössä on Ukrainan sodan 

jälkeen alettu puhumaan useassa ulottuvuudessa tapahtuvasta vaikuttamisesta, joka tuo keskustelun 

lähemmäs suomalaista näkemystä.404 

 

Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumista on noussut keskusteluun myös ns. proxy- eli sijaistoimijoina 

käytetyt rikollis- ja liivijengit. Proxysodilla on aikaisemmin tarkoitettu sotia, joissa ulkopuolinen 

valtio tukee sotaa käyvää tahoa osallistumatta itse konfliktiin. Krimillä taas Venäjä käytti moottori-

pyöräjengejä tiesulkujen pystyttämiseen samalla, kun se itse oli osana konfliktia. Sijaistoimijaa siis 

käytettiin sotilaalliseen päämäärään ilman sotajoukon asemaa, jolloin sen toimintaan olisi pitänyt 

puuttua muiden viranomaisten keinoin. Sijaistoimijat eivät ole hybridisodankäynnin diskurssissa 

sotilaallisia kykyjä, joten sijoitan ne tässä tutkimuksessa siviilivaikuttamisen alle. Luokitteluni joh-

tuu siitä, että toiminnan tarkoitus vaikuttaisi olevan sotilaallisten päämäärien ajaminen keinolla, 

johon puolustaja ei voi vastata sotilaallisella voimalla.  

                                                 
402 Vrt Haaland Matlary, Janne: Hard power in hard times - Can Europe act strategically? Palgrave MacMillan, 

Springer International Publishing AG, Cham, Sveitsi 2018, s. 30-31. Haaland Matlary toteaa, että liberaaliset demokra-

tiat vaikuttavat ”kävelevän unissaan suoraan sodan ja rutiininomaisen kansainvälisen politiikan sekamelskaan”, jolloin 

politiikasta tulee sodan jatke, eikä toisin päin. 
403 Haastattelu 4. 
404 Coats, Daniel R.: Worldwide threat assessment of the US intelligence community. Office of the Director of National 

Intelligence, Washington D.C., Yhdysvallat, tammikuu 2019, s. 4-5, 7, 14 ja 37. 

[https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf], viitattu 21.6.2019. Ks. myös Stratfor: Russia 

Finds a New Way to Wage an Age-Old War.  7.8.2017, [https://worldview.stratfor.com/article/russia-finds-new-way-

wage-age-old-war], viitattu 22.6.2019.  

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
https://worldview.stratfor.com/article/russia-finds-new-way-wage-age-old-war
https://worldview.stratfor.com/article/russia-finds-new-way-wage-age-old-war
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Länsimainen hybridisodankäynnin diskurssi muodostuu alla olevan, kuvan 12 mukaiseksi. On tär-

keä ymmärtää, että tämä diskurssia kuvaava graafinen esitys huomioi ainoastaan tässä tutkimukses-

sa esimerkkeinä esiteltyjä keinoja ja teemoja osana hybridisodankäynniksi länsimaissa rakennettua 

ilmiötä. Hybridisodankäynnin kattokäsite muodostuu aksiaalikoodauksen kautta. Sen keskeinen anti 

on tutkimusmenetelmän kautta koodattu diskursiivinen teema ”Sodankäyntiin liittyy ennakoimat-

toman laaja valikoima sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä”. En siis yritäkään 

väittää, että alla oleva kuva edustaisi kaikkia hybridisodankäynniksi ymmärrettyjä keinoja ja väli-

neitä. Tämä myös osoittaa hybridisodankäynnin diskurssin ongelmallisuuden: se perustuu tutki-

muksessa ja poliittisessa puhunnassa ennakoimattoman laajaan keinovalikoimaan. Näin se siis voi 

sisältää oikeastaan mitä tahansa, jolla voidaan sanoa pyrittävän strategiseen päämäärään. Jos valti-

oiden välisessä vuorovaikutuksessa tai konfliktissa havaitaan uusi menettelytapa, keino tai väline, 

se selitetäänkin herkästi osaksi hybridisodankäyntiä. Tämän perusteella päättelen, että kaikki nyky-

aikainen sodankäynti on hybridiä. Haastattelemani asiantuntijat vahvistavat käsityksen.405 Hybri-

dietuliite on siksi oikeastaan turha, sillä sodankäynti on käytäntöjen tulkinnan kautta muuttanut 

muotoaan. Nykyään se sisältää useita valtioiden käyttämiä vaikuttamiskeinoja, joita sinänsä on 

”vanhan” tai ”perinteisen” käsityksen mukaisesti hankalaa ylipäätään lukea sodankäynnin keinoiksi. 

Johtopäätöksen perusteella on oletettava, että politiikka sodankäynnin ohjaajana on myös muuttunut 

jollain tavoin ”hybridiksi”. Yhä useampi syöte, aloite ja linjavalinta politiikkaan tulee sosiaalisesta 

mediasta tai blogivaikuttamisen kautta. Siksi päätöksiinkin voidaan vaikuttaa uudella tavalla ja poli-

tiikan ennakoimattomuus saattaa lisääntyä. 406 

 

Kuvassa uloin vyöhyke muodostuu tässä luvussa tehdystä avoimesta koodauksesta. Keskimmäinen, 

vyöhyke ja ydin muodostuvat aksiaalikoodauksella tehdystä diskurssista. Yhdistävä menetelmä 

diskurssin teemajaottelussa on kybervaikuttaminen, joka on teknologian kehityksen myötä muodos-

tanut välineen tai ns. toimeenpanoalustan oikeastaan kaikelle vaikuttamiselle. Globaalissa mittakaa-

vassa kybersuojautuminen tai kybersuorituskyky on puolustuksen kehittämiskeino liki kaikissa 

maissa. Informaatio-spektrin alla kybervaikuttaminen esiintyy kahdesti. Tämä johtuu sen koroste-

tusta roolista yhtäältä julkishallintoon ja elinkeinoelämään ja toisaalta jokaiseen yksilöön mielipi-

demuokkauksen välineenä. 

                                                 
405 Haastattelut 1, 2, 3 ja 4. 2. Ks. myös Hybridiosaamiskeskuksen (Hybrid COE) ohjelmajohtaja Johann Schmidin 

kirjoitus Maanpuolustus-lehden verkkojulkaisussa: The Hybrid Face of Warfare in the 21st Century. 7.3.2019, 

[https://www.maanpuolustus-lehti.fi/single-post/The-Hybrid-Face-of-Warfare-in-the-21st-Century], viitattu 23.6.2019.  
406 Ks. Strachan (2011), s. 510 sekä Cederberg, Aapo & Jarno Limnéll: The Increasing Importance of Hybrid Politics in 

Europe: Cyber Power Is Changing the Nature of Politics. Geneva Center for Security Policy, Geneve, Sveitsi, maalis-

kuu 2018, s. 6-7. 

https://www.maanpuolustus-lehti.fi/single-post/The-Hybrid-Face-of-Warfare-in-the-21st-Century
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Kuva 12 - Länsimaisen turvallisuuskeskustelun hybridisodankäynnin diskurssi 

 

Hypoteesien koettelussa on empiirisen analyysin ja sen aikana tehdyn, tutkimusmenetelmään kuu-

luvan avoimen, aksiaalisen ja selektiivisen koodauksen perusteella pääteltävissä seuraavaa:  

 Suomi on osa läntistä turvallisuusyhteisöä ja suomalainen näkemys hybridisodankäynnistä 

mukailee läntistä näkemystä. Suomen tapa järjestää asevoimansa turvallisuusympäristöön 

nähden rakentuu kuitenkin historiallisesti poikkeuksellisella tavalla verrattuna ”muuhun 

länteen” 

o Hypoteesi on osoitettu todeksi. Hybridisodankäynti on käsitteenä tullut Suomeen län-

tisestä turvallisuusyhteisöstä. Suomen tapa järjestää asevoimat osana yhteiskuntaa 

kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti sitoo asevoimat poikkiyhteiskunnalliseen 

varautumiseen tavalla, joka on opittu tulkitsemalla Venäjän strategisia käytäntöjä. 

Laajan, aluevaltaukseen tähtäävän hyökkäyksen uhkakuva on Suomessa rakentunut 
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historiallisesti niin vankaksi, ettei uusien uhkien ilmestyminen turvallisuuskeskuste-

luun ole poistanut varautumista siihen. 

 Hybridisodankäynniksi/-vaikuttamiseksi lännessä mielletty venäläinen sodankäynnin tapa 

sisältää ainakin poliittista ja taloudellista vaikuttamista sekä informaatiovaikuttamista (sekä 

fyysisesti että kyberulottuvuudessa), joka kohdistuu myös puolustus-/asevoimiin 

o Hypoteesi on osoitettu todeksi. Venäläinen tapa valjastaa koko yhteiskunta ja sen 

hallinnonalat strategisten päämäärien tavoitteluun on historiallinen. Talous, media ja 

informaatio liittyvät voimakkain sitein keskitettyyn poliittiseen agendaan ja kyber-

toimintaympäristö mahdollistaa vaikuttamisen monella eli yhteiskunta-alueella. 

 Venäjä käyttää ulkopolitiikassaan laajaa keinovalikoimaa koska se on kustannustehokas ta-

pa, eikä asevoimien käytölle omien rajojen ulkopuolella saa kovin helposti kansainvälisen 

yhteisön hyväksyntää. Laaja keinovalikoima on Venäjälle historiallisesti vakioitunut tapa 

toimia. 

o Hypoteesilla on selitysvoimaa. Niin Tsaarin armeijan kuin myös Neuvostoliiton ai-

kaan käytettiin laajaa, poikkiyhteiskunnallista keinovalikoimaa strategisten päämää-

rien tavoittelussa. Energia- ja talouspoliittiset painostuskeinot, saarretun Venäjän 

narratiiviin nojaaminen ja kybervaikuttaminen perustellaan diskurssilla, joka nostaa 

esille syyttelyn ”Näin länsimaailma on toiminut jo vuosikymmenten ajan”. 

 Hybridivaikuttamisella tavoitellaan perinteisiä poliittisia ja strategisia päämääriä epäsuo-

rasti vaikuttamalla yksilön mielipiteeseen ja turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta yhteis-

kuntarauhaan 

o Hypoteesilla on osittaista selitysvoimaa, mutta sen vahvistaminen vaatisi oman tut-

kimuksensa. Igor Panarinin tulkinta George Kennanin kirjoituksista vahvistaa, että 

länsimaailma tunnisti yksilön ja ”yhteiskuntarauhan” Neuvostoliiton haavoittuvuu-

deksi ja pyrki venäläistutkijoiden mukaan käyttämään sitä vaikutuskanavana. Libe-

raalin yhteiskunnan yksilönvapaus kuuluu suomalaisen ja länsimaisen yhteiskunnan 

kulmakiviin. Sitä järkyttämällä päättäjien uskottavuus saattaa laskea nopeasti ja kyky 

päätöksentekoon murentua. Venäläinen tapa asettaa yksilönvapaus toissijaiseksi kan-

salliseen etuun verrattuna on historiallisesti sosiaalistunut fakta, joten länsimaista ta-

paa turvata yksilön oikeudet voidaan olettaa katsottavan heikkoutena tai haavoittu-

vuutena Venäjällä. Edelliseen hypoteesiin viitaten tällainen lähestymistapa on kus-

tannustehokkaampi kuin asevoimien käyttö. 

Tutkimuskysymykseen ”Miten hybridiuhat ovat muuttaneet sodan kuvaa Suomessa?” on vastattu 

koodaamalla hybridisodankäyntiin liittyvät diskursiiviset teemat tässä luvussa sekä tunnistamalla 
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niihin liittyviä käytännöt. Esimerkkeinä käytännöistä voidaan mainita sotilaallisen valmiuden muu-

tokset, kybervaikuttamiselta suojautumiseen liittyvät toimenpiteet sekä laajan keinovalikoiman 

synkronoinnin tunnistaminen jokapäiväisessä venäläisessä vaikuttamisessa. Parhaiten näkyvä yksit-

täinen, sodan kuvan muutosta kuvaava diskursiivinen teema on ”pienet vihreät miehet” eli tunnuk-

settomien joukkojen käyttö. Hybridiuhkien aiheuttama muutos sodan kuvassa on koostettu muodos-

tamalla hybridisodankäynnin diskurssin rakenne alateemoineen. Diskurssi selittää läntistä tulkintaa 

siitä, mitä muutoksia strategisessa toimintaympäristössä on tulkittu tapahtuvan. Tämän diskurssin 

liittyminen Suomen strategiseen kulttuuriin sementoituu vuoden 2014 jälkeen tehdyissä turvalli-

suus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa sekä parlamentaarisissa selvityksissä. Se tapahtuu turval-

lisuuspoliittisen eliitin sanelemana. Käsittelen tätä prosessia luvussa 5, jossa arvioin läntisen dis-

kurssin esiintyvyyttä suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, kansalaismieli-

piteiden muutoksissa ja sovellettavassa politiikassa vuoden 2014 jälkeen. 
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5. SUOMEN USKOTTAVA PUOLUSTUS HYBRIDIUHKAKESKUSTELUN 

ILMESTYMISEN JÄLKEEN 

 

Tässä luvussa vastataan alakysymykseen ”Millainen on Suomen uskottava puolustus hybridiuh-

kien käsitteen muodostumisen jälkeen?”. Päättely pohjautuu lukuihin 3 ja 4 ja se on teoriasidon-

naista. Puolustuksen uskottavuuden arviointi toteutetaan Grounded theoryn mukaiseen koodaukseen 

perustuen. Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa edellisessä luvussa muodostetun hybrididiskurssin ver-

tailua vuoden 2014 jälkeisiin strategisiin diskursseihin ja käytäntöihin. Diskurssit analysoidaan po-

liittisista asiakirjoista, kuten ulko- ja turvallisuuspoliittisista selonteoista ja parlamentaarisista selvi-

tyksistä. Käytäntöjä arvioidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaisesta toimeenpanosta, 

kuten lakihankkeista ja Puolustusvoimien valmiuteen liittyvistä toimenpiteistä. Koska tutkimus 

noudattaa strategisen kulttuurin viitekehystä, arvioinnissa huomioidaan pitkäjänteisesti kehittynei-

den diskurssien ja käytäntöjen vaikutusta vuoden 2014 jälkeiseen hybridisodankäynnin diskurssiin 

ja sen aiheuttamiin strategisten käytäntöjen muutoksiin. Vuoden 2014 jälkeen julkaistujen selonte-

kojen keskeisin sisältö ja puolustuksen kehittäminen sekä käytännöt on koottu viiteen analyysiko-

konaisuuteen liitteessä 2 olevissa taulukoissa, jotta selonteoissa ilmenevät diskursiiviset teemat oli-

sivat selkeästi havaittavissa. Ne on merkitty tähän lukuun lihavoidulla ja kursiivilla tekstillä. 

 

Tässä luvussa koeteltavat hypoteesit ovat seuraavat: 

 Suomalaisen kansallisen identiteetin historiallisten kokemusten kautta muodostunut tapa 

puolustaa arvoja luo edellytykset vastata Venäjän luomiin, läntisessä turvallisuusyhteisössä 

hybridiuhkiksi määriteltyihin toimiin (päähypoteesi). 

 Hybridisodankäynnin/-vaikuttamisen länsimaisesti kollektiivinen käsite vakiintui suomalai-

sessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa Krimin annektoinnin jälkeen vuonna 2014. 

 Hybridisodankäynnin/-vaikuttamisen käsitteen sisällölliset teemat ovat olleet suomalaisessa 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja sotilaskoulutuksessa käytössä jo 1990-luvulla. 

 

5.1 Suomalaisen strategisen kulttuurin piirteet selonteoissa, politiikassa ja käytännöissä vuo-

desta 2014 alkaen 

 

Kolmannessa luvussa analysoidut selonteot kuvailevat Venäjän sotilaallisen ja poliittisen potentiaa-

lin muutosta ja sitä kautta sodan kuvaa melko pienin muutoksin vuoteen 2012 saakka. Muutospis-

teeksi muodostuu Venäjän toiminta Ukrainassa vuonna 2014, mikä myös ilmenee Ilkka Kanervan 

johtaman selvitysryhmän raportista vuoden 2014 lopussa. Raportissaan parlamentaarinen selvitys-
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ryhmä toteaa, että sodan kuvan muutoksen myötä voimankäytön keinovalikoima laajentuu ja sen 

käyttömahdollisuudet monipuolistuvat. Tämän myötä sodankäynnin vaikutusten arvioidaan kohdis-

tuvan koko yhteiskuntaan, eikä pelkästään asevoimiin.407 Aikaisemmin käsiteltyihin selontekoihin 

viitaten havainto ei sinänsä ole uusi, vaan ensimmäiset maininnat sen mukaisesta potentiaalisesta 

voimankäytöstä tulevat jo vuosilta 1995 ja 1997. 

 

Kanervan selvitysryhmän raportissa todetaan, että puolustuskyvylle on keskeistä uskottavan, ennal-

taehkäisevän kynnyksen ylläpito. Kun tämä yhdistetään sodan kuvan muutokseen, todetaankin puo-

lustukselle asetettujen vaatimusten monipuolistuneen käsittämään sekä konventionaaliset että laaja-

alaiset uhat. Selvitysryhmä toteaa, että joukkojen korkea valmius on koko Euroopassa saanut suuren 

painoarvon, Venäjän toiminnasta Ukrainassa johtuen.408 Sotilaalliselle puolustukselle nähdään sel-

keä tarve ja kontrasti edelliseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon vuodelta 2012 on suuri. 

Venäjä nähdään Kanervan ryhmän raportissa turvallisuusongelmien aiheuttajana kun se vielä vuo-

den 2012 selonteossa nähtiin strategisena kumppanina.409 Selvitysryhmän mukaan hybridisodan-

käynnissä ”yhdistyvät sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot, peiteoperaatiot, hyökkäykselliset infor-

maatio-operaatiot, kyberhyökkäykset, taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen painostus, väestön 

sisäisten ristiriitojen lietsominen sekä epämääräisyyden ja epätasapainon luominen”. Lisäksi rapor-

tissa todetaan erikoisjoukkoja käytettävän aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin heti kriisin al-

kuvaiheesta alkaen. Havainnot on tehty Ukrainan kriisistä.410 Määritelmistä on havaittavissa samoja 

elementtejä kuin Hoffmanin johtopäätöksissä ja Euroopan ulkosuhdehallinnon julkaisussa vuodelta 

2015. Suomen strategisen kulttuurin piirteistä näistä määritelmistä on löydettävissä kytköksiä seu-

raaviin, luvussa 3 tunnistettuihin diskursiivisiin teemoihin: 

 Ilmastonmuutos, terrorismi, laaja maahanmuutto, kansainvälinen rikollisuus, kulkutau-

dit, tietoverkkohäiriöt ja muut ei-sotilaalliset uhat muodostavat yhteiskunnan turvallisuu-

delle uhkia (laaja turvallisuuskäsitys) - alleviivatut osiot ovat relevantteja hybrididiskurssin 

osalta. 

 Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin kuin korkeainten-

siiviseen taisteluun. 

 Tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

                                                 
407 Eduskunta: Puolustuksen pitkän aikavälin haasteet - parlamentaarinen selvitysryhmä. Eduskunnan kanslian julkaisu 

3/2014, Eduskunta, Helsinki 2014, s. 3. 
408 Eduskunta (2014), s. 4 ja 7. 
409 Eduskunta (2014), s. 8 ja VNS 2012, s. 9. 
410 Eduskunta (2016), s. 8. 
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Kun Krimin valtausta ja Itä-Ukrainan konfliktia vuonna 2014 vertaa vuoden 2012 selonteossa ku-

vattuun Venäjään on todettava, että vuonna 2014 tapahtui jonkinasteinen strateginen šokki. Tämä 

tarkoittaa sitä, ettei sodan kuva vastannut toimintaympäristön tapahtumia. Strateginen kulttuuri 

muokkautuu šokin perusteella411, joskin sen sisältämät diskursiiviset teemat ovat jo olemassa, kuten 

yllä on osoitettu. Tässä alaluvussa todettujen strategisen kulttuurin diskursseista tämä uusi sodan 

kuva sopii yhdistelmään ”sota on laajamittaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman 

käyttöä” ja ”tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaallisten 

ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä”. Kanervan ryhmän raportin mukaan sodan kuvaan kuulu-

van laajan keinovalikoiman vaikutukset kohdistuvat yhteiskunnan toimivuuteen ja kansalaisten 

elinolosuhteisiin ja lisäksi kriisin alkamishetken tunnistaminen on vaikeaa.412 Tämän perusteella on 

todettava, että vuoden 2014 tapahtumien johdosta sotilaallisen väkivallan määrä on sodan kuvassa 

vähentynyt, vaikka Venäjä onkin käyttänyt sitä lähialueellaan runsaasti. Toisaalta korkeaa valmiutta 

kaikissa puolustushaaroissa korostetaan kehittämisalueena, mikä taas ilmentää diskursiivista teemaa 

”asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan”. Sodan kuva 

vuoden 2014 jälkeen määrittää sen, miten puolustusjärjestelmää on rakennettava, jotta se vastaa 

uhkaa ja näin ollen muodostaa uskottavan puolustuskyvyn uudessa toimintaympäristössä. 

 

 

Kuten kolmannessa luvussa totesin, vuoden 2012 ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko kuvaili 

uuden diskurssin syntyä, laaja-alaisen keinovalikoiman käyttöä sotilaallisten tavoitteiden saavutta-

miseksi. Vuoden 2014 jälkeen tämä kuvaus on aiheuttanut diskurssin kanssa vuorovaikutuksessa 

olevia käytäntöjä, kuten muutokset asevelvollisuuslakiin, aluevalvontalakiin, rikoslakiin, rajavar-

tiolakiin ja ulkomaalaislakiin.413 Lisäksi diskurssi aiheutti puolustusvoimien valmiuden kehittämi-

sen toimenpiteitä, jotka nekin ilmentävä käytäntöjä.414 Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja 

Hanna Nordström totesi toukokuussa 2019, että rauhan aikana ei koskaan aiemmin ole säädetty yhtä 

                                                 
411 Lantis (2002), s. 112 - 113. 
412 Eduskunta (2014), s. 11. 
413 Lakimuutoksista uutisoitiin laajasti, koska niiden katsottiin myös oppositiossa olevan osuva muutos tunnuksettomien 

joukkojen torjuntaan näiden kriminalisoinnin keinoin. Ks. esim Konttinen, Matti: ”Vihreät miehet” on kielletty Suomes-

sa lailla tästä päivästä alkaen. Yle 15.7.2017, [https://yle.fi/uutiset/3-9721619] sekä asevelvollisuuslain muutoksista 

nopeutettujen kertausharjoitusten toimeenpanon osalta de Fresnes, Tulikukka: Sotilaille sataa uusia tehtäviä – nämä lait 

muuttuvat armeijassa seuraavaksi. Yle 16.2.2017,osoitteessa https://yle.fi/uutiset/3-9459766 sekä Valtioneuvoston 

kanslian tiedote 29.6.2016. Hallituksen esitys eduskunnalle rajavartiolaista sisälsi nimenomaan perusteluna hybridivai-

kuttamisen aiheuttaman muutospaineet, ks. Hallituksen esitys HE 201 / 2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_201+2017.aspx], viitattu 23.6.2019.  
414 Nuotio, Jarmo: Puolustusvoimat reagoi maailman turvattomuuteen omilla valmiusyksiköillä – ”Hakijoita on enem-

män kuin paikkoja”. Yle 22.8.2018, [https://yle.fi/uutiset/3-10362181] sekä Maavoimat: Maavoimat 2020 – Valmiutta 

joka hetki.  [https://maavoimat.fi/maavoimat-2020] ja Puolustusvoimat: Valmiusyksikkökoulutus. 

[https://varusmies.fi/valmiusyksikot].  

https://yle.fi/uutiset/3-9721619
https://yle.fi/uutiset/3-9459766
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_201+2017.aspx
https://yle.fi/uutiset/3-10362181
https://maavoimat.fi/maavoimat-2020
https://varusmies.fi/valmiusyksikot
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paljon valmiutta parantavia lakeja kuin tuolloin päättyvän hallituskauden aikana. Hän nimeää näistä 

sotilastiedustelulain, lain sotilasvirkojen kelpoisuusvaatimuksista, lain kansallisen turvallisuuden 

varmistamisesta kiinteistönomistuksissa, lain miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumises-

ta sekä kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevat lait.415 Puolustusvoimien val-

miuden kehittämisen rinnalla Rajavartiolaitos linjaa strategiassaan vuodelle 2027 keskeiseksi toi-

menpiteeksi hybridivaikuttamiseen vastaamisen. Asiaan liittyvä suunnittelu on toteutettu vuosina 

2015 - 2017 ja toimeenpano vuosina 2017 - 2019.416 Sekä Puolustusvoimien että Rajavartiolaitok-

sen käytännön toimenpiteet ovat teoreettisen viitekehyksen mukaisia strategisten diskurssien kanssa 

vuorovaikutuksessa olevia käytäntöjä.  

 

Laajan turvallisuuskäsityksen osalta on mielenkiintoista havaita, että vuoden 2016 ulko- ja turvalli-

suuspoliittinen selonteko ei sisällä puolustuspoliittista selontekoa. Se annettiin erikseen, omana 

asiakirjanaan vuonna 2017. Puolustusministeri Jussi Niinistön lausumat perustelut417 tälle viittaavat 

uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen tarpeisiin. Selonteko antaa puolustushal-

linnolle selkeät tavoitteet puolustuksen kehittämiselle esimerkiksi materiaalihankintojen kautta. 

Edellisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa selonteoissa puolustuksen kehittäminen oli saanut melko 

vähän tilaa. Koska vuoden 2016 selonteko käsitteli huomattavia muutoksia turvallisuusympäristössä 

Krimin annektoinnin ja Itä-Ukrainan jäätyneen kriisin takia, olisi puolustuspoliittisen osan yhdistä-

minen siihen kaiketi paisuttanut asiakirjan liian laajaksi. Strategisen kulttuurin osalta puolustusse-

lonteko vuodelta 2017 selkeyttää turvallisuusdiskurssien ja niihin liittyvien käytäntöjen, kuten 

hankkeiden ja materiaalihankintojen, välistä suhdetta. Strategisen kulttuurin diskursiivisista tee-

moista ”Suomella on oltava korkea valmius torjua maahan kohdistuva sotilaallinen uhka” ilme-

nee puolustusministeri Niinistön puheenvuorosta lähetekeskustelussa, jossa hän painottaa tarvetta 

valmiuden kehittämiselle. Samassa puheessa Niinistö myös toteaa, että valmiuden kehittämiselle 

esitetään kohdennettavaksi 55 miljoonaa euroa vuodessa. Kannanotto ilmentää strategisen kulttuu-

rin käytäntöjä, jotka ovat vuorovaikutuksessa diskurssien kanssa.418 Niin ikään Puolustusvoimain 

                                                 
415 Puolustusministeriö: Tiedote 29.5.2019.  

[https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/artikkeli_ennatysmaara_puolustushallinnon_valmiutta_parantavaa_lains

aadantoa.9849.news], viitattu 23.6.2019. 
416 Rajavartiolaitoksen esikunta: Rajavartiolaitoksen strategia 2027. Rajavartiolaitos, Helsinki, marraskuu 2017, s. 9. 
417 Niinistö, Jussi: Puhe 217. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 29.2.2016. ”Parhaillaan käynnissä on valtioneuvoston 

ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinta. Tämän jo perinteiseksi muodostuneen selonteon rinnalla hallitus on 

päättänyt laatia myös erillisen puolustuspoliittisen selonteon, jossa määritellään tarkemmat linjaukset puolustuskyvyn 

ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. […] Erityisen tärkeää selonteossa on tuottaa selkeät perusteet strategisten suori-

tuskykyhankkeiden − hävittäjähankinnan ja merivoimien aluskaluston uusimisen − jatkamiseksi.” 

[https://www.eilen.fi/fi/3466/?language=fi], viitattu 30.9.2018. 
418 Niinistö, Jussi: Puhe puolustusselonteon lähetekeskustelussa eduskunnassa 8.3.2017. Ministeri toteaa, että ”Sotilaal-

lisen toiminnan kiihtyminen lähialueillamme on tosiasia, ei mielipidekysymys. Suomi reagoi tähän muutokseen ylläpi-

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/artikkeli_ennatysmaara_puolustushallinnon_valmiutta_parantavaa_lainsaadantoa.9849.news
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/artikkeli_ennatysmaara_puolustushallinnon_valmiutta_parantavaa_lainsaadantoa.9849.news
https://www.eilen.fi/fi/3466/?language=fi
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komentaja otti kantaa puolustusselontekoon sen julkaisun jälkeen todetessaan maanpuolustuskurs-

sin avajaisissa, että Puolustusvoimien valmiutta kehitetään toimintaympäristöä vastaavaksi.419 

Huomioitavaa on se, että vaikka hybridiuhat nousevat esille selonteossa ja sitä edeltävässä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa selonteossa, kehittämisalueena ovat kyberpuolustuksen lisäksi kaukovaikut-

taminen ja tykistöjärjestelmät, joita hankitaan lisää. Strategisen kulttuurin käytännöt ovat julki lau-

suttujen diskurssien kanssa osin ristiriidassa, kun komentaja toteaa vuosikymmenen kehittämisen 

painopisteen olevan maavoimissa, jolle ostetaan lisää panssarihaupitseja ja vastatykistötutkia. Vas-

tustajan muodostamiin kyber- ja hybridiuhkiin ei sinänsä lukeudu tykistön käyttö, johon varautu-

mista vastatykistötutkien hankinta selkeästi indikoi. Tämä tukee aikaisemmin mainittua diskurssia 

sodasta laajamittaisena, aluevaltaukseen tähtäävänä voimankäyttönä.420 

 

Venäjän muodostama uhka on historiallisesti rakentunut osaksi Suomen strategista kulttuuria, joka 

on tähdännyt hegemonisen järjestyksen vastustamiseen.421 Tämä tukee aikaisempaa empiiristä ha-

vaintoa, jonka mukaan Venäjä on syy siihen, että Suomi on strategisen kulttuurinsa myötä historial-

lisesti varautunut korkeaintensiiviseen ja laajamittaiseen sotaan. Matti Pesu toteaa, että Georgian, 

Ukrainan ja Syyrian sodat osoittavat Venäjän halukkuuden nojata sotilaalliseen voimankäyttöön 

konfliktien ratkaisussa.422 Tämä vahvistaa aiemmin havaittuja turvallisuusdiskurssien sisällöllisiä 

teemoja Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen torjumisesta. Mainittujen sotien myötä on myös sel-

vää, miksi viimeisimmässä selonteossa ei enää kovin aktiivisesti haikailla Venäjän demokratisoitu-

misen perään, vaan maa nähdään Euroopan turvallisuusongelmien aiheuttajana.423 Koska vuosien 

2012 ja 2009 selonteoissa myös todetaan Venäjän kritisoivan Etyjiä ja näkevän Naton turvallisuus-

riskinä, luokittelen aksiaalikoodaukseen uudeksi diskursiiviseksi teemaksi ”Venäjä on Euroopan 

                                                                                                                                                                  
tämällä ja kehittämällä puolustustaan. Uskottava kansallinen puolustus on kivijalka, joka mahdollistaa poliittisen liik-

kumavaran myös kriisitilanteissa.” sekä ”…[valmiutta] tullaan kehittämään vastaamaan niin normaaliajan vaativiin 

häiriötilanteisiin – esimerkkinä laaja terroristi-isku – kuin sodan uhkaa varten.” ja lopuksi ”…[valmiuden] ylläpitoon ja 

kehittämiseen esitetään ensi vuodesta alkaen 55 miljoonaa euroa vuodessa. Pääosa lisämäärärahoista kuluu kaluston 

kunnossapitoon, valmiusharjoituksiin ja muihin valmiusjoukkojen kustannuksiin.” 

[http://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_puolustusselonteon_lahetekeskust

elussa_eduskunnassa_8.3.2017.8278.news?661_o=30], viitattu 3.10.2018. 
419 Lindberg, Jarmo: Puhe valtakunnallisen maanpuolustuskurssin MPK221 avajaistilaisuudessa 6.3.2017. Kenraali 

Lindberg toteaa, että ”Puolustuksen kehittämisen keskiössä ovat valmius, käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaa-

minen sekä tiedustelu, kyberpuolustus ja kaukovaikuttaminen” sekä ”Suomen ja sen lähialueiden sotilaallinen toimin-

taympäristö on muuttunut. Tämä ei tarkoita sitä, että odottaisimme sodan olevan puhkeamassa, vaan, sitä, että on va-

rauduttava meihin kohdistuvaan sotilaallisen voimankäyttöön tai sillä uhkaamiseen.” 
420 Lindberg (2017): ”Tykistöjärjestelmämme, joka on yksi Euroopan suurimmista, ajankohtaisesta jatkokehittämisestä 

kertoo puolustusministerin vastikään allekirjoittama K9-panssarihaupitsikauppa Etelä-Korean kanssa sekä valmisteilla 

olevat vastatykistötutkahankinnat.” 
421 Pesu, s. 91. 
422 Pesu, s.91. 
423 Valtioneuvoston kanslia: Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016 (UTPS 2016). Valtioneu-

voston kanslian julkaisusarja 7/2016, Lönnberg Print & Promo, Helsinki 2016, s. 13. 

http://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_puolustusselonteon_lahetekeskustelussa_eduskunnassa_8.3.2017.8278.news?661_o=30
http://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_puolustusselonteon_lahetekeskustelussa_eduskunnassa_8.3.2017.8278.news?661_o=30
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turvallisuusongelmien aiheuttaja”. Kymmenen vuoden aikajakson kehityksellistä kontrastia tälle 

teemalle voi hakea presidentti Halosen haastattelusta Kalevassa 1.10.2005. Siinä presidentti toteaa 

Venäjän ja Suomen jakaneen ideologisesti samat päämäärät: demokratian, ihmisoikeudet, oikeus-

valtion ja hyvän hallinnon ja monta muutakin periaatetta.424 Nämä erot liittyvät luonnollisesti yksi-

löiden poliittisiin lähtökohtiin, mutta ne osoittavat myös sen, miten turvallisuuspoliittinen eliitti 

muokkaa strategista kulttuuria.425 

 

Vuoden 2016 selonteon luonne on selvästi erilainen verrattuna ennen vuotta 2014 julkaistuihin se-

lontekoihin. Kuten edellisessä kappaleessa totesin, selonteossa ei enää mainita Venäjän demokrati-

soitumista tai tavoitella maan integroitumista Euroopan turvallisuusjärjestykseen liittyvään yhteis-

työhön. Selonteossa määritellään hybriditoiminta ”…suunnitelmalliseksi toiminnaksi, jossa valtiol-

linen tai ei-valtiollinen toimija voi hyödyntää samanaikaisesti erilaisia sotilaallisia keinoja tai esi-

merkiksi taloudellisia tai teknologiaan perustuvia painostuskeinoja sekä myös informaatio-

operaatioita ja sosiaalista mediaa, pyrkien vaikuttamaan kohteena olevan valtion heikkouksiin ja 

saavuttamaan omat tavoitteensa”.426 Tämä määritelmä ei kovin paljon poikkea aikaisemmin maini-

tusta laajan keinovalikoiman diskurssista Suomen strategisessa kulttuurissa ennen vuotta 2014. Se 

ei myöskään poikkea merkittävästi luvun 4 johtopäätöksissä esitetystä länsimaalaisesta hybridiso-

dankäynnin diskurssista. Vuoden 2016 selonteon avoin koodaus ja aksiaalinen koodaus nostavat 

selkeästi esiin diskursiivisen teeman ”Sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä”. Tämän teeman alle on sijoitettava erikseen 

alateemaksi avoimesta koodauksesta esiin tuleva ”Suomella on oltava kyberpuolustuskyky, joka 

ulottuu muillekin yhteiskunta-alueille kuin sotilaalliseen puolustukseen”. Kybervaikuttaminen on 

niin selkeästi läsnä sekä puolustukseen että kokonaisturvallisuuteen liittyvissä konteksteissa. Mie-

lenkiintoinen lisäys puolustuskyvyn rakentumiselle on toteamus, jonka mukaan kansainvälinen soti-

laallinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen puolustuskyvyn ylläpitoa.427 Koska tällaisesta on jo epä-

suora maininta vuosien 2009 ja 2012 selonteoissa sekä Puolustusministeriön strategisessa suunni-

telmassa vuodelta 2011428, se vahvistaa jo aksiaalikoodauksessa olevaa, diskursiivista teemaa 

”Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa”. 

 

                                                 
424 Kaleva 1.10.2005: ”Halonen: Venäjän pelon kanssa osattava elää”. [https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/halonen-

venajan-pelon-kanssa-osattava-elaa/231011/], viitattu 12.10.2018. 
425 Pirani (2016), s. 516 - 517. 
426 VNS 2016, s. 15. 
427 VNS 2016, s. 20. 
428 VNS 2012, s. 99 ja VNS 2009 s. 68. 

https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/halonen-venajan-pelon-kanssa-osattava-elaa/231011/
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/halonen-venajan-pelon-kanssa-osattava-elaa/231011/
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Venäjän asevoimien kehitys 2000-luvulla on tunnistettu jokaisessa 2000-luvun selonteossa429, ja sen 

perusteella vaatimus Suomen korkean valmiuden ylläpidosta on vahvistunut. Strategisen kulttuurin 

ohjaavuus on ilmeinen, kun tarkastellaan valmiuteen ja laajamittaiseen sotilaalliseen voimankäyt-

töön viittaavia diskursiivisia teemoja maavoimien kehittämisen valossa. Esitteessä ”Maapuolustus 

2030” Puolustusvoimat ilmoittaa maavoimien valmiusyksiköiden olevan jatkuvassa valmiudessa 

taistelutehtäviin ja viranomaisten tukemiseen koko valtakunnan alueella.430 Kärkisuorituskyvyiksi 

luetellaan kuuluvan mm. ilmasta maahan -tulenkäyttö, operatiivinen ja taktinen tulenkäyttö sekä 

kohtaamistaistelukyky.431 Sodan kuvan muuttuessa laaja-alaista vaikuttamista ja hybridi- sekä ky-

berkeinoja painottavammaksi Puolustusvoimien käytännöt osoittavat kuitenkin asevoiman käytön 

logiikassa yhä nopeampaa reagointia korkean intensiteetin sodankäyntiin. Tämä on esillä erittäin 

selkeästi myös vuoden 2017 puolustusselonteossa432, ja se vahvistaa aksiaalikoodauksen kautta esil-

le nousseita diskursiivisia teemoja ”Suomella on oltava korkea valmius torjua maahan kohdistuva 

sotilaallinen uhka” ja ”sota on laajamittaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman 

käyttöä”.  

 

Vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan kahdenvälisistä suhteista Venä-

jään, että ”Suomen tavoitteena on pitää yllä vakaita ja toimivia suhteita Venäjän kanssa”433. Sa-

malla  siinä todetaan, että ”Euroopan unionin yhteiset Venäjä-linjaukset ovat Suomen toiminnan 

perusta” ja ”Yhteistyön paranemisen edellytyksenä on, että Venäjä noudattaa kansainvälistä oi-

keutta ja muita kansainvälisiä sitoumuksiaan.”.434 Venäjään ylläpidettävän, kahdenvälisen suhteen 

pitäminen vakaana ja toimivana on siis itsetarkoituksellinen tavoite. Näin on huolimatta siitä, että 

samanaikaisesti todetaan Suomen kuuluvan EU:hun, jonka suhde Venäjään on heikentynyt, koska 

Venäjä ei noudata kansainvälistä oikeutta. Nämä kansainvälisen oikeuden rikkomukset, kuten esi-

merkiksi Krimin annektointi Ukrainalta, ovat ilmeisiä ainakin YK:n peruskirjaan viitaten435, jolloin 

diskursiivinen teema ”Vakaat ja toimivat suhteet Venäjään” on ristiriidassa teemaan ”Suomi on 

osa länttä ja EU on Suomelle arvovalinta” nähden.436 Koska EU on arvoyhteisönä nuorempi kuin 

                                                 
429 VNS 2004, s. 69. 
430 Maavoimien esikunta (2018), s. 6. 
431 Maavoimien esikunta (2018), s. 8-9. 
432 Puolustusselonteko 2017, s. 11. 
433 VNS 2016, s. 24. 
434 VNS 2016. s. 24-25. 
435 YK:n peruskirjan 2. artiklan 4. kohdan mukaan ”Kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väki-

vallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumatto-

muutta vastaan tai menettelemästä muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kans-

sa.” Lähde: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2, viitattu 12.8.2018. 
436 Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on luettavissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteet, tavoit-

teet ja painopisteet, kuten ”Yhteistyöhön ja kansainvälisen oikeuden sekä YK:n peruskirjan periaatteiden kunnioittami-

seen perustuva maailma on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisille ja hyvinvointitavoitteille tärkeä” sekä ”Suomen 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2
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Neuvostoliitto/Venäjä itänaapurina päättelen, että kyseessä on strategisen kulttuurin pitkäaikainen 

vaikutus Suomen ulkopolitiikkaan. 

 

Vuoden 2016 selonteossa esitettyä hybridisodankäynnin määritelmää on verrattava aikaisempiin 

strategisiin käytäntöihin, eli tässä tutkimuksessa kenttäohjesääntöihin. Uutta vuoden 2016 selonteon 

määritelmässä on teknologian ja sosiaalisen median käyttö. Yhtenevää vuoden 1995 kenttäohje-

säännön yleisen osan kanssa on päämäärän lausuminen, joskin sanavalinta on tietysti erilainen. 

Vuoden 1995 kenttäohjesäännössä tuholaistoiminnan päämääräksi arvioidaan poliittisen johdon ja 

puolustuskyvyn lamauttaminen ja kohdemaan painostaminen tai alistamiseen ilman sotatoimia. 

Vuoden 2016 selonteossa hybridisodankäynnin päämääräksi arvioidaan kohdevaltion heikkouksiin 

vaikuttaminen. Tämä vertailu osoittaa, että tietoverkkoihin, infrastruktuuriin ja valtionjohtoon vai-

kuttaminen on suomalaisessa strategisessa kulttuurissa pitkäaikaisesti tunnistettu uhaksi. Sotilaallis-

ten käytäntöjen toiminnallinen sisältö, eli tuholaistoimintaan varautuminen, vaikuttaa saaneen Kri-

min valtaamisen jälkeen uuden yläkäsitteen hybridisodankäynnistä. Krimin operaatio ja Ukrainan 

kriisi siis antoivat nimen ilmiölle, johon olemme valmistautuneet vuosikymmenten ajan ja tavalle, 

jolla meidän mielestä ”Venäjän tai (kenttäohjesäännön tapauksessa) vastustajan olisi aina pitänyt 

toimia”.437 Puolustusvoimissa yhteiskunnalliset haavoittuvuudet on tunnistettu ja niiden suojaami-

seen varauduttu vuoden 1997 selonteon sanelemana.438 Krimin tapahtumien jälkeen hybridiuhat 

vakiintuivat arkikieleen osoittamaan näitä haavoittuvuuksia kohtaan suunnattuja, ensisijaisesti venä-

läisiä toimenpiteitä.439 

5.2 Kansan mielipiteitä turvallisuusympäristöstä ja puolustusjärjestelyistä sekä mielipiteiden 

yhteys sovellettavaan politiikkaan ennen vuotta 2014 ja sen jälkeen 

 

Strategisen kulttuurin diskurssien piirteet muotoutuvat käytäntöjen tulkinnan tuloksena. Diskurssi 

muodostuu ”turvallisuuseliitin” ja päätöksentekijöiden puheista, päätöksistä ja kielenkäytöstä, me-

diasta informaation välittäjänä enemmän tai vähemmän neutraalisti tai mielipideväritteisesti, sekä 

kansalaisten mielipiteistä, joita turvallisuuseliitin on otettava huomioon päätöksenteossaan.440 Kan-

                                                                                                                                                                  
ulko- ja turvallisuuspoliittinen tavoitteenasettelu vastaa eurooppalaisen yhteistyöhön nojaavan turvallisuusjärjestelmän 

heikentymiseen ja kehitykseen kohti voimatasapainojärjestelmää, Itämeren alueen turvallisuustilanteen heikentymiseen 

ja Venäjän sisä- ja ulkopoliittisen kehityksen ennakoimattomuuteen sekä globaalien kehityssuuntien uhkiin ja mahdolli-

suuksiin.”. Verrattaessa pitkäaikaiseen diskurssiin toimivista ja selkeistä Venäjä-suhteista, selonteon sisältö on ristirii-

tainen ja aiheuttaa kuvan Venäjä-suhteiden itsetarkoituksellisesta pitämisestä hyvinä, vaikka Venäjä rikkookin Suomen 

painopisteenä pitämiä sopimuksia. Sitaattien lähde: VNS 2016, s. 19-20. 
437 Pitkäaikaisesta varautumisesta jo Neuvostoliiton ajoilta periytyneisiin käytäntöihin ks. Kuzio & D’Anieri (2018), s. 

56-57. 
438 VNS 1997, s. 5 sekä 69-70. 
439 Raitasalo (2018), s. 47. 
440 Pesu (2017), s. 21. 
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salaisten mielipiteitä turvallisuuspoliittisista aiheista on mitattu Suomessa vuosittain jo vuosikym-

menten ajan. Mielipidemittausten keskeisin sisältö tämän tutkimuksen kannalta on arvioitu grafiik-

kaan sitoen liitteessä 3. Se liittyy myös tutkielman kolmannen luvun arvioon tilanteesta ennen vuot-

ta 2014. Graafisesta esittelystä tehty avoin ja aksiaalinen koodaus on toteutettu tässä alaluvussa. 

Arvioitavasta grafiikasta on luettavissa myös vuotta 2014 edeltävien tutkimusten tulokset. Ne on 

korostettu punaisella ja vuoden 2014 jälkeiset tutkimustulokset on korostettu vihreällä. Näin avau-

tuu myös linkki strategisen kulttuurin piirteisiin ennen vuotta 2014, jota muilta osin on käsitelty 

luvussa 3. 

 

Tätä tutkimusta koskevina tekijöinä tarkastelen kansalaisten mielipiteitä seuraavista aiheista:  

 maanpuolustustahto 

 mielipide yleisestä asevelvollisuudesta 

 mielipide sotilaallisesta liittoutumisesta 

 mielipide mahdollisesta Natojäsenyydestä 

 arvio tulevaisuuden turvallisuustasosta 

 Suomen turvallisuuteen vaikuttavat tahot 

 suhtautuminen sotilaalliseen yhteistyöhön 

 kansalaisten arvio Suomen lähialueiden sotilaallisesta tilanteesta 

 kansalaisten mielipide puolustusmäärärahojen riittävyydestä 

 kansalaisissa huolta aiheuttavat tekijät, joista eriteltynä 

o kyberuhkat 

o kehitys Venäjällä 

 

Kaikki nämä aiheet on graafisesti esitetty liitteessä 3 ja tässä luvussa käsiteltävät havainnot ja joh-

topäätökset liittyvät kyseiseen grafiikkaan. Siksi on eduksi lukea liitettä 3 rinnakkain tämän alalu-

vun kanssa. 

 

Tarkasteltavat ajankohdat on valittu turvallisuuspoliittisten muutosten jälkeisille hetkille. Tarkaste-

len vuotta 1991 kylmän sodan päättymisen ja Neuvostoliiton luhistumisen takia. Vuoden 1997 mie-

lipidemittaus taas heijastaa ensimmäistä kertaa EU-jäsenyyden alkamisen jälkeen laaditun turvalli-

suuspoliittisen selonteon jälkeisiä mielipiteitä. Vuosi 2004 on merkittävä, koska se heijastaa mieli-

piteitä New Yorkin terrori-iskujen jälkeen laaditun selonteon jälkimainingeissa sekä ”terrorismin 

vastaisen sodan” käynnistymisen jälkeisenä vuonna. Lisäksi Baltian maat liittyivät Natoon vuonna 

2004. Vuosi 2009 taas osoittaa mielipiteitä Georgian sodan jälkeisenä vuonna, jolloin myös julkais-



128 

 

tiin ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Vuoden 2014 mielipidemittaus on tehty marraskuussa, 

joten siinä näkyy Krimin maaliskuisista tapahtumista aiheutuva muutos. Vuosi 2018 on tarkastelus-

sa, koska siitä ilmenee viimeisin mittaus ja se sijoittuu uusimman puolustusselonteon jälkeiselle 

vuodelle. 

 

Maanpuolustustahdosta on havaittavissa, että se on alhaisimmillaan vuonna 1991 ja 2018.441 Vuo-

den 1991 tasoa voi selittää Neuvostoliiton romahtaminen, mikä tavallaan poisti ainoan potentiaali-

sen vihollisen. Vuoden 1997 notkahdus edellisiin vuosiin verrattuna saattaa kuvastaa EU-

jäsenyyden jälkeistä tilaa, jolloin keskinäisriippuvan maailman ja arvoyhteisöön liittymisen koke-

mus on voinut lisätä yhteisöllisyyden tuntemusta myös kriisien ratkomisessa. Syksyllä 2004 tapah-

tunut selkeä maanpuolustustahdon nousu 80 prosenttiin edellisen vuoden 73:sta saattaa johtua terro-

rismin vastaisen sodan diskurssista ja kyseisen ajan kriisinhallintayhteistyöstä. Vuonna 2014 aseel-

lisen puolustamisen puoltajien osuus nousi viisi prosenttia ja vastustajien laski kuusi prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. Tämä on ymmärrettävissä ainakin osin Krimin annektoinnin seurauksena. 

 

Strategisen kulttuurin diskursseista nämä mielipidehavainnot liittyvät diskursiivisiin teemoihin ”so-

ta on laajamittaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä” sekä ”turvallisuus-

uhkiin vastataan kansainvälisellä kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella”. Molemmat dis-

kurssit ovat tulkintoja toimintaympäristön käytännöistä. Hyökkäys, jota vastaan Suomea halutaan 

puolustaa, voi kuitenkin olla kovin erilainen, sillä vuoden 2004 mielipidemittauksen aikana Venäjän 

muodostama uhka ei ole ollut ainakaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon perusteella erityi-

sen korkea. Pikemminkin uhaksi on koettu kansainvälinen terrorismi.442 Nämä toimintaympäristön 

kuvaukset ovat selkeästi läsnä vuoden 2004 selonteossa, joka on esitelty luvussa 3.2. 

 
 

Kansalaisten mielipiteitä yleisestä asevelvollisuudesta on tutkittu keväästä 2001. Vuonna 2004 ase-

velvollisuuden kannatus tai vastustus ei ole aikaisempaan neljään vuoteen muuttuneet merkittäväs-

ti.443 Vuoden 2009 muutos ei myöskään ole kovin suuri, mutta vuosina 2010 ja 2011 voimassa ole-

van järjestelyn kannatus on laskenut merkittävästi. Krimin tapahtumien jälkeen alkaa myös selkeä 

nousu, joka jatkuu vuosittain aina vuoteen 2017 asti. Vuonna 2017 yleisen asevelvollisuuden säilyt-

tämisen kannatus oli tähän mennessä kaikkein korkeimmillaan. Tämä saattaa johtua Puolustusvoi-

                                                 
441 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS): Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, 

maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Valtioneuvoston hallintoyksikön julkaisutuotanto, Helsinki 2018, s. 26. 
442 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolus-

tuksesta ja turvallisuudesta 2/2004. 13.1.2005, Helsinki 2005, s. 49. 
443 MTS (2018), s. 30. 
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mien valmiuden kehittämishankkeista suhteessa turvallisuusympäristössä havaittuihin muutoksiin. 

On muistettava, että varusmiesten käyttömahdollisuutta valmiudellisiin tehtäviin on lakisääteisesti 

muutettu vuonna 2017. Tuloksena kansalaisten luottamus asevelvollisuuden toimivuuteen turvalli-

suuden tuottajana on todennäköisesti lisääntynyt. Arvioin, että yleisen asevelvollisuuden kannatus 

liittyy strategisen kulttuurin diskursiiviseen teemaan ”Suomella on oltava itsenäinen puolustusky-

ky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa ulkopuoliseen 

apuun”. Teema on tulosta turvallisuusympäristön tulkinnasta, jossa vuonna 2004 valloillaan on 

ollut suotuisa turvallisuusympäristö. Vuosina 2009 sekä 2014 on selkeästi vallinnut päinvastainen 

tilanne. Vuoden 2016 ja 2017 selonteoissa linjatut kehitystoimet ovat todennäköisesti lisänneet sil-

loisen järjestelyn kannatusta. 

 

Sotilaallista liittoutumista ja mahdollista Nato-jäsenyyttä tarkasteltaessa mielipidetutkimuksissa 

esiintyy mielenkiintoinen, käänteinen korrelaatio yleisen asevelvollisuuden kannatukseen. Ilmiö ei 

välttämättä johdu kausaalisuussuhteesta, eikä sitä ole konstruktivistisella tutkimusotteella myöskään 

tarkoitus selittää. Vuonna 2014 sekä sotilaallisen liittoutumisen että Natojäsenyyden kannatus nou-

sivat selkeästi verrattuna edeltäviin vuosiin. Ilmiötä voi ymmärtää Krimin tapahtumien sekä siihen 

liittyvän poliittisen retoriikan kautta.444 Kyseisinä vuosina niin ikään yleisen asevelvollisuuden kan-

natus nousi, mutta se jatkoi nousuaan aina vuoteen 2017. Liittoutumisen ja Natojäsenyyden kanna-

tus lähtivät laskuun heti vuonna 2015. Turvallisuusympäristössä havaittavaan muutokseen on siis 

todennäköisesti katsottu kyettävän vastaamaan yleisen asevelvollisuuden kautta paremmin kuin 

sotilaallisen liittoutumisen avulla. Asetelma on mielenkiintoinen, sillä samanaikaisesti liittoutumista 

kannatettiin vahvemmin kuin heti Krimin annektoinnin jälkeisenä aikana. Ilmiötä voi ymmärtää 

strategisen kulttuurin diskurssin ”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista soti-

laallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa ulkopuoliseen apuun” kautta. 

 

Tulevaisuuden turvallisuusnäkymiä arvioitaessa kansalaiset ovat vuosina 2007 ja 2009 olleet toi-

veikkaampia kuin Georgian kriisin jälkeen vuonna 2008.445 Vuoden 2009 selonteon toimintaympä-

ristöarviossa Venäjän toimintaa kuvataan kansainvälisen sopimuspohjan vastaiseksi. Turvallisuus-

poliittisen linjan valinnassa listataan useita toimenpiteitä, joilla turvallisuusympäristön muutoksiin 

vastataan. Ne käytännön toimet, jotka kansalaisille ovat näistä kehittämistarpeista median kautta 

välittyneet, ovat todennäköisesti johtaneet kansalaisten mielipiteiden pysyvyyteen aina vuoteen 

2014 asti. Vuosina 2011-2013 arviot turvattomammasta tai muuttumattomasta maailmasta ovat 

                                                 
444 Sotilaallisen valmiuden ja hybridisodankäynnin diskurssia vahvistavan retoriikan osalta ks. Eduskunta (2014), s. 7-8, 

Niinistö Sauli (2016), sekä Niinistö Jussi, (2016) ja (2017). 
445 MTS (2018), s. 41. 
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melko muuttumattomia, kasvettuaan sitä ennen noin kymmenellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2010 

nähden. Vuonna 2014 turvattomuuden tunne kasvoi selkeästi laskeakseen vuoteen 2018 vuoden 

2008 tasolle. Tästä ilmiöstä voi päätellä, että kansalaisten mielipiteestä on nähtävissä ”uudeksi 

normaaliksi” kutsuttava tila, joka käynnistyi strategisen šokin kautta vuonna 2014.446 Ilmiö sijoittuu 

strategisen kulttuurin diskursiiviseen teemaan ”tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimat-

toman laaja valikoima sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä”. Turvallisuuden ja 

turvattomuuden ääripäissä ovat vuoden 2018 tutkimuksessa Venäjä ja EU, joista EU:lla on kaikkein 

myönteisin vaikutus ja Venäjällä kielteisin. Kansalaisista 30% on sitä mieltä, että Venäjän vaikutus 

on sekä myönteinen että kielteinen. Tämä sijoittuu kahteen diskursiiviseen teemaan strategisessa 

kulttuurissa: ”Neuvostoliitto/Venäjä on kumppani, jota on varottava ärsyttämästä” sekä ”Suomen 

on kyettävä sotilaallisesti puolustautumaan ensisijaisesti Venäjää vastaan”. EU:n myönteinen 

turvallisuusvaikutus taas sopii diskursiiviseen teemaan ”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa”.  

 

Mielipidetutkimuksissa Venäjän osio suurimpana turvattomuustekijänä näkyy selkeimmin vuonna 

2016.447 Vuoden 2014 tutkimuksessa kysymystä ei ollut. EU, Nato ja Yhdysvallat myönteisinä vai-

kuttajina näkyvät selkeinä piikkeinä vuonna 2009, jolloin yhtäältä julkaistiin ulko- ja turvallisuus-

poliittinen selonteko ja joka toisaalta oli Georgian sodan jälkeinen vuosi. Vuoden 2009 selonteossa 

esille tuodut Venäjän säännöistä poikkeava toiminta ja Suomen turvallisuuspoliittinen linjavalinta 

yhteistyöstä niin EU:n puitteissa kuin Naton sekä Yhdysvaltojen kanssa auttavat ymmärtämään 

kansalaisten mielipidettä kyseisenä vuonna. Tämä edellyttää tietenkin oletusta, jonka mukaan selon-

teon sisältö on median kautta välittynyt kansalaisille luottamusta herättävänä tekijänä.  

 

Kansalaisten suhtautumista sotilaalliseen yhteistyöhön ei ole mitattu kovin monena vuonna. Tär-

keimpinä yhteistyökumppaneina mainitaan selonteoissa Ruotsi, Yhdysvallat, EU ja Nato. Yli puolet 

kansalaisista suhtautuu vuonna 2018 myönteisesti kaikkien näiden kanssa tehtävään sotilaalliseen 

yhteistyöhön. Näin on ollut myös ennen vuotta 2014, mutta poikkeuksen muodostaa Nato-yhteistyö 

vuonna 2012. Yhdysvaltojen kanssa tehtävään yhteistyöhön suhtautumisen trendi on laskeva ja 

muiden pääsääntöisesti nouseva.448 Tämä vahvistaa strategisen kulttuurin diskurssin ”Suomi on osa 

                                                 
446 ”Uusi normaali” -ilmiöstä ks. Lindberg, Jarmo: Puolustusvoimain komentajan puhe 210. Valtakunnallisen maanpuo-

lustuskurssin avajaisissa 15.9.2014. [https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002761525.html], Käihkö, Ilmari: 

VIERASKYNÄ: Kaikki sodankäynti on hybridiä. 4.5.2015, [https://www.ulkopolitist.fi/2015/05/04/vieraskyna-kaikki-

sodankaynti-on-hybridia/] sekä Smith, Hanna: Hybridisota, uusi kylmä sota, moninapainen ydinasemaailma, uusi nor-

maali – Mitä aikakautta elämme? Näyttöesitys hallintovaliokunnalle 5.10.2016, [https://docplayer.fi/38720189-

Hybridisota-uusi-kylma-sota-moninapainen-ydinasemaailma-uusi-normaali-mita-aikakautta-elamme.html]. 
447 MTS (2018), s. 46 - 47. 
448 MTS (2018), s. 52. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002761525.html
https://www.ulkopolitist.fi/2015/05/04/vieraskyna-kaikki-sodankaynti-on-hybridia/
https://www.ulkopolitist.fi/2015/05/04/vieraskyna-kaikki-sodankaynti-on-hybridia/
https://docplayer.fi/38720189-Hybridisota-uusi-kylma-sota-moninapainen-ydinasemaailma-uusi-normaali-mita-aikakautta-elamme.html
https://docplayer.fi/38720189-Hybridisota-uusi-kylma-sota-moninapainen-ydinasemaailma-uusi-normaali-mita-aikakautta-elamme.html
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läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja 

Yhdysvallat”.  

 

Kansalaisten arvio seuraavan kymmenen vuoden kehityksestä Suomen lähialueilla osoittaa, että 

vuonna 2014 on tapahtunut strateginen šokki. Vuonna 2014 turvallisuusympäristön kehittymistä 

uhkaavammaksi arvioivien kansalaisten osuus on kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen 2013.449 

Arvioituna rinnan ylempänä esitettyyn turvattomuuden aiheuttajaan, voidaan havaita Venäjän osuu-

den kasvaneen merkittävästi vuoden 2014 jälkeen, joskaan arviota tälle ei ole vuodelta 2014. Päätte-

len, että ilmiö saattaa vahvistaa diskursiivista teemaa ”Suomen on kyettävä sotilaallisesti puolus-

tautumaan ensisijaisesti Venäjää vastaan”.  

  

Kansalaisten huoli sotilaallisen tilanteen uhkaavuudesta korreloi selkeästi puolustusmäärärahojen 

kohdentamistarpeen mielipiteen kanssa. Vuodesta 2014 alkaen vaatimukset puolustusmäärärahojen 

korottamiselle ovat kategorisesti korkeammalla kuin kylmän sodan päättyessä.450 Ainoastaan vuosi-

na 2000, 2001 ja 2006 on havaittavissa saman tasoista hetkittäistä nousua kuin vuodesta 2014 vuo-

teen 2018. Tosin viimeisten vuosien trendi on laskeva. Vuoden 2014 tutkimuksessa esille tullut yli 

20 prosenttiyksikön nousu indikoi sitä strategista šokkia, jonka Venäjän poikkeaminen kansainväli-

sesti sovituista säännöistä on aiheuttanut kansalaisten silmissä. 

 

Kansalaisissa huolta aiheuttavia tekijöitä arvioitaessa tässä tutkimuksessa on mielenkiintoista tar-

kastella kyberuhkia, jotka kuuluvat uuteen hybridisodankäynnin diskurssiin. Venäjän toimet Viron 

pronssisoturikiistassa, Krimin annektoinnissa ja Ukrainan sodassa sekä Georgian kriisissä on nostet-

tu esille vuosien 2009 sekä 2016 selonteoissa, mutta luonnollisesti myös mediassa. Mielipidetutki-

musten tuloksissa nämä vuodet näkyvät pieninä kohoamina.451 Huoli kehityksestä Venäjällä taas on 

korkeimmillaan vuosina 2007 ja 2014, joista vuoden 2014 taso vaikuttaa selkeästi jääneen pysyväk-

si.452 Tämä sopii diskursiivisten teemojen ”tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman 

laaja valikoima sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä” ja ”Suomen on kyettävä so-

tilaallisesti puolustautumaan ensisijaisesti Venäjää vastaan” yhdistelmään. Kansalaisten huoli 

vahvistaa myös hybridisodankäynnin diskurssin alateemaa ”Suomella on oltava kyberpuolustusky-

ky, joka ulottuu muillekin yhteiskunta-alueille kuin sotilaalliseen puolustukseen”. 

 

                                                 
449 MTS (2018), s. 59. 
450 MTS (2018), s. 61. 
451 MTS (2018), s. 63. 
452 MTS (2018), s. 66. 
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Päättelen kansalaismielipiteistä tarkasteltavien alueiden kohdilla, että vuoden 2014 tapahtumat ovat 

selkeästi aiheuttaneet muutoksia suhtautumisessa toimintaympäristöön sekä oman puolustuksen ja 

kokonaisturvallisuuden järjestelyihin. Selontekojen sisältöön verrattuna mielipidetutkimuksissa 

vaikuttaa olevan selkeä korrelaatio. Tämä ilmentää strategisen kulttuurin muutosta, joka kumpuaa 

turvallisuuspoliittisen eliitin osoittamasta linjasta - tässä tapauksessa selonteoista. Puolustuksen 

uskottavuuden arvioinnin osalta on tämän perusteella todettava, että oman suorituskyvyn viestintä 

tulee kohdistaa niin turvallisuusympäristön toimijoille kuin omalle kansalle. 

5.3 ”Vanhasta uutta” - Suomen strategisen kulttuurin piirteet vuoden 2014 jälkeen 

 

Suomen strategisen kulttuurin piirteet on tässä luvussa ja siihen liittyvässä, liitteiden 2 ja 3, koo-

dauksessa havaittujen teemojen perusteella jäsenneltävissä kuvan 13 taulukon mukaisesti. Diskurs-

seihin kuuluvat tämän tutkimustyön empiirisen aineiston perusteella ainakin taulukossa olevat tee-

mat. Teeman asettajalla tarkoitetaan sitä tekijää strategisessa kulttuurissa, joka teeman on synnyttä-

nyt. Kyseessä on joko pitkäaikainen kulttuurinen tekijä tai poliittinen paperi. Vahvistavilla doku-

menteilla tai retoriikan käyttäjillä tarkoitetaan poliittisia papereita tai turvallisuuspoliittisen eliitin 

edustajien kannanottoja, jolla teemaa vahvistetaan. Tällaisia on tietenkin lukuisia, mutta taulukossa 

esitellään ne tekijät, joihin empiirisessä käsittelyssä on viitattu. 

 

Laajemmalla tutkimuksella voitaisiin varmasti todeta, että diskursseihin kuuluu lukuisia muitakin 

teemoja. Tutkimusasetelma nostaa aineistosta esiin nämä teemat, joita on vahvistettu asiantuntija-

haastatteluilla. On myös mahdollista, että laajempi tai toisin rajattu aineisto kumoaisi osan diskurs-

seista. Taulukossa esitetään myös vuotta 2014 edeltävät, kolmannen luvun taulukon teemat. Näin 

nykyisen strategisen kulttuurin muutokset ja pysyvyydet ovat helpommin jäljitettävissä. Taulukko 

noudattaa alla olevien värikoodien mukaista logiikkaa, joten nykyisessä strategisessa kulttuurissa ei 

siis ole enää mukana taulukossa harmaalla värikoodattuja teemoja.  

 

Teema on muodostunut ennen vuotta 

2014 ja on edelleen voimassa

Teema on uusi, vuoden 2014 jälkeen 

syntynyt

Teema on "sammunut" vuoden 2014 

strategisen šokin jälkeen  



133 

 

Nro Sisällön avoin koodaus teemaksi Diskurssi aksiaalikoodattuna Teeman 

asettaja

Vahvistavat dokumentit tai 

retoriikan käyttäjä (henkilö)

1
Suomessa vallitsee yksilön vapautta korostava 

tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys.

Läntiset arvot Formatiivi-

nen vaihe

VNS 1995

Autoritaarisen ja suomalaisia arvoja kyseenalaistavan 

vallan hyökkäykset ollaan valmiita torjumaan asein.

Läntiset arvot Formatiivi-

nen vaihe 

(1910-luku)

VNS 1990, VNS 1991, VNS 1995

Separatistinen lojalismi ja konfrontaation välttely 

Venäjän kanssa.

Venäjä kumppanina J.V. 

Snellman

VNS 1990 sekä 1991 - 2012

Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja 

sen normeihin.

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

Arvid Horn VNS:t 1990 - 2012

2

Suomella on oltava korkea valmius torjua maahan 

kohdistuva sotilaallinen uhka 

=> Puolustuskyvyn keskeinen rakennuspalikka on 

VALMIUS. Kalusto ja henkilöstö eivät yksinään 

takaa puolustuskykyä.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä.  // Sota on laaja-alaista, 

aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen 

voiman käyttöä

VNS 2016 Sauli Niinistö, Jussi Niinistö. 

Puolustusselonteko 2017 asettaa 

valmiuden edellytykseksi.

3
Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin. Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

J.V. 

Snellman

Kaikki selonteot 90- ja 2000-

luvuilla

4

Suomen on kyettävä sotilaallisesti puolustautumaan 

ensisijaisesti Venäjää vastaan (epäsuora väittämä, ei 

sanota suoraan).

Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja

Puolustus-

revisioni 

1950-60, 

VNS 1997

VNS 2016, Jussi Niinistö, 

Kanervan raportti 2014

5
Suomi on osa länttä ja EU on Suomelle arvovalinta. Läntiset arvot VNS 1995 VNS 2016, pakotepolitiikassa 

läsnä

6

Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu 

Venäjän hyökkäystä vastaan.

Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja

Puolustus-

revisioni 

1950-60 -

luvulla

VNS 2016, Jussi Niinistö, 

Kanervan raportti 2014

7

Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä 

kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen 

aluevaltauksen uhat.

Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä

Forma-

tiivinen vaihe

VNS 1997 =>

Uutta retoriikkaa vuodesta 2014

8

Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen 

tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat 

Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat.

Läntiset arvot VNS 1995 Kaikki muut selonteot

9

Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky 

laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, 

sillä me emme voi luottaa ulkopuoliseen apuun.

Sotilaallinen liittoutumattomuus Formatiivi-

nen vaihe

Kaikki selonteot 1990- ja 2000-

luvuilla

10

Laaja turvallisuuskäsitys: ilmastonmuutos, 

terrorismi, laaja maahanmuutto, kansainvälinen 

rikollisuus, kulkutaudit, tietoverkkohäiriöt ja muut 

ei-sotilaalliset uhat muodostavat yhteiskunnan 

turvalisuudelle uhkia.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

VNS 1990 / 

Pertti Paasio

Kaikki selonteot 1990- ja 2000-

luvuilla. Kuitenkin Kanervan 

raportissa retoriikka ja uusi 

"Hybridi"-termi nousi käyttöön.

11

Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä 

yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö, läntiset arvot PLM 

strategia 

2011

VNS 2016

12
Venäjä on kumppani, jota on varottava ärsyttämästä, 

vakaat suhteet Venäjän kanssa.

Kumppanuus Neuvostoliiton/Venäjän kanssa VNS 1990 Sauli Niinistö

Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa 

sotilaallista uhkaa.

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

VNS 1995 VNS:t => 2012

13

Suomella on oltava kyberpuolustuskyky, joka 

ulottuu muillekin yhteiskunta-alueille kuin 

sotilaalliseen puolustukseen.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

VNS 2012 

viitteet, VNS 

2016 

yksiselittei-

sesti

Kyber on ollut läsnä mediassa ja 

poliitiikassa Viron 

pronssisoturikiistan jälkeen (2007) 

ja etenkin Ukrainan kriisin jälkeen, 

vuodesta 2014 alkaen.

14

Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään 

yhteiskunnassa muuhunkin kuin korkeaintensiiviseen 

taisteluun.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

VNS 1997 Kaikki selonteot 1990- ja 2000-

luvuilla

15

Tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy 

ennakoimattoman laaja valikoima sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelyä.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

VNS 2004 Hybriditermi esille Kanervan 

raportissa 2014. Sen jälkeen VNS 

2016. Vahvistava retoriikka: RVL 

ja Puolustusvoimat

16

Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja. => Venäjä käyttää asevoimia ja sen 

sijaistoimijoita kansainvälisen säännöstön 

vastaisesti

Venäjä on euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja

VNS 2016 Jussi Niinistö, Sauli Niinistö, EU 

instituutiona

17
Turvallisuusuhkiin vastataan kansainvälisellä 

kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella.

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus, kansainvälinen yhteistyö

VNS 2001 Terrorismin vastainen sota, eli 

VNS:t vuosina 2001 - 2012

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat vuoden 2014 jälkeen

 

Kuva 13 - Vuoden 2014 jälkeen muokkautuneen Suomen strategisen kulttuurin diskursiiviset 

teemat 
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Avoimella koodauksella saadaan aikaiseksi aksiaalikoodattuja diskursseja, jotka on tarkemmin esi-

tetty ryhmittämällä teemat uudelleen graafisesti liitteessä 4. Liitteessä värikoodatuissa diskursseissa 

on edelleen esillä sammuneet ja syttyneet teemat, jotta vuotta 2014 edeltävän strategisen kulttuurin 

perintö näkyy uudessa grafiikassa. Suomen strategisen kulttuurin diskurssit vuoden 2014 jälkeen 

ovat seuraavat: 

 

1. Läntisten arvojen puolustaminen osana läntistä yhteisöä. 

2. Kumppanuus Venäjän kanssa. 

3. Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja kumppanuus konflikteja estävänä tekijänä. 

4. Venäjä Euroopan turvallisuusongelmien aiheuttajana. 

5. Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä. 

6. Sotilaallinen liittoutumattomuus. 

7. Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaal-

listen ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

8. Kansainvälinen yhteistyö. 

 

Diskurssien alle sijoittuvat teemat ovat nähtävissä liitteessä 4. Siitä ilmenee myös, miten osa tee-

moista liittyy useampaan diskurssiin, muodostaen diskursiivisia säikeitä. Säikeitä on olemassa dis-

kurssien välillä. Niitä on myös ”vanhan”, eli ennen vuotta 2014 vallitsevan ja ”uuden”, eli vuoden 

2014 jälkeen muodostuneen strategisen kulttuurin välillä.453 Säikeet osoittavat, että strategisen kult-

tuurin diskurssit muotoutuvat vanhoista rakennuspalikoista, jotka tässä tutkimuksessa ovat diskur-

siivisia teemoja. Teemat liittyvät olemassa oleviin diskursseihin tai luovat uusia. Luvussa 4 kooda-

tun länsimaisen hybrididiskurssin ja Suomen ”uuden” strategisen kulttuurin välille muodostuu myös 

tällaisia säikeitä. Vertailemalla hybrididiskurssin ja Suomen strategisen kulttuurin diskurssien tee-

moja ja niiden välille muodostuneita säikeitä, voidaan arvioida, onko Suomen strategisen kulttuurin 

kautta muodostuva puolustuskyky uskottava hybridisodankäynnin diskurssin sisältöön verrattuna. 

 

Keskeisiä muutoksia strategisessa kulttuurissa vuoden 2014 strategisen šokin jälkeen ovat uudet 

teemat ”Puolustuskyvyn keskeinen rakennuspalikka on valmius”, ”Suomella on oltava kyber-

puolustuskyky, joka ulottuu muillekin yhteiskunta-alueille kuin sotilaalliseen puolustukseen” ja 

”Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien aiheuttaja”. Viimeisin vaikuttaa muodostavan dis-

                                                 
453 Diskursiivisista säikeistä ks. Jäger & Maier (2016), s. 121. Diskursiivinen säie (Discourse strand) on diskurssien 

välinen virta yhteisen teeman läpi. Säie yhdistää diskursseja toisiinsa, koska niihin kuuluu samoja teemoja. Diskurssit 

ovat abstrakteja toteamuksia, kun taas teemat ovat konkreettisia ilmaisuja. 
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kurssin, joka sisältää muita teemoja. Uudeksi rakennuspalikaksi tämän diskurssin alle näyttää muo-

dostuvan avoimessa koodauksessa teema ”Venäjä käyttää asevoimia ja sen sijaistoimijoita kan-

sainvälisen säännöstön vastaisesti”. Uudet teemat sijoittuvat entuudestaan olemassa oleviin dis-

kursseihin. Valmiuden diskursiivinen teema on mielenkiintoinen. Valmius on ollut vielä vuoden 

1997 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa kehityskohteena esillä, mutta se poistui 2000-

luvun alussa.454 Valmius ei puolustuskyvyn rakentumisessa ole mikään uusi tekijä, jos tarkastellaan 

vaikkapa alueellisen puolustuksen mallia 1960- ja 70-luvuilta. Silti valmiuteen liittyvä retoriikka on 

voimakkaasti läsnä vuoden 2014 jälkeen. Nykyisessä, vuoden 2014 jälkeisessä strategisessa kult-

tuurissa sammuneita teemoja ovat ”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen nor-

meihin” ja ”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa”. Strategisen kulttuu-

rin käytäntöjä on esitetty luvussa 4 sekä alaluvussa 5.1. 

 

5.4 Hybridisodankäynnin diskurssi Suomen strategisessa kulttuurissa 

 

Jotta nähdään, vastaako Suomen strateginen kulttuuri läntistä tulkintaa hybridisodankäynnistä, on 

vertailtava länsimaista hybridisodankäynnin diskurssia Suomen strategisen kulttuurin diskursseihin. 

Olen tehnyt tämän vertailun laittamalla diskursiiviset sisällöt vastakkain. Puolustuksen uskottavuu-

den kannalta strategisesta kulttuurista on poimittava kolme diskurssia:  

 Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä. 

 Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaal-

listen ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä. 

 Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien aiheuttaja. 

 

Diskurssien väliin muodostuu kuvien 14, 15 ja 16 mukaiset diskursiiviset säikeet. 

 

 

                                                 
454 VNS 1997, s. 81. 
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Kuva 14 - Diskursiiviset säikeet hybrididiskurssin ja "Venäjä on Euroopan turvallisuusongel-

mien aiheuttaja" - diskurssin välillä 

 

Kuvan 14 osoittamat diskursiiviset säikeet liittyvät Venäjän kansainvälisten sääntöjen rikkomuk-

siin. Suomalaisessa turvallisuuskeskustelussa viitataan usein Krimiin ja tunnuksettomien joukkojen 

käyttöön. Samassa yhteydessä puhutaan rikollisjengeistä sijaistoimijoina. Asevoimien ja sijaistoimi-

joiden sääntöjenvastainen käyttö ovat näin ollen osa sotilaallista ja poliittista vaikuttamista. Mo-

lemmat ilmiöt liittyvät juuri hybridisodankäynnin diskurssin ytimeen, eli sotilaallisten ja ei-

sotilaallisten keinojen yhdistelmään. Hybridisodankäynnin diskurssin ydin muodostuu siis yhdestä 

sellaisesta teemasta, joka sisältyy suomalaiseen diskurssiin Venäjästä Euroopan turvallisuusongel-

mien aiheuttajana. Suomalaisen diskurssin "Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien aiheuttaja" 

sekä länsimaisen hybridisodankäynnin diskurssin välille muodostuu säikeitä niin sotilaallisen kuin 

siviilikeinoilla vaikuttamisen teemojen välille. 
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Kuva 15 - Diskursiiviset säikeet hybrididiskurssin ja "Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä" - diskurssin välillä 

 

Kuvan 15 osoittamat diskursiiviset säikeet osoittavat pitkäaikaisen suomalaisen diskurssin sopeu-

tumisen yli sadan vuoden takaa nykyhetkeen. Sotilaallisen suorituskyvyn osoittaminen on sekä soti-

laallista että poliittista vaikuttamista. Itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voiman-

käyttöä vastaan sisältää kyvyn tunnistaa ja torjua ei-sotilaallisia vaikuttamiskeinoja. Ulko- ja turval-

lisuuspoliittisten selontekojen toimintaympäristön kuvaukset vuodesta 2009 lähtien osoittavat, että 

tämän kyvyn tarve on tunnistettu Suomessa. Vuosien 1995 ja 2008 kenttäohjesääntöjen yleiset osat 

osoittavat, että turvallisuusyhteisössä on pitkäaikaiset käytännöt tällaiselle tulkinnalle. Lisäksi puo-

lustusministeri Niinistön puheenvuorot eduskunnassa vuoden 2017 puolustusselonteon lähetekes-

kustelussa edustavat aluevaltaukseen tähtäävän hyökkäyksen torjuntakyvyn tarvetta vahvistavaa 

retoriikkaa. Aihetta käsiteltiin luvussa 4. 

 

Valmius diskursiivisena teemana on ollut peruste usealle lakihankkeelle, kuten aikaisemin on todet-

tu. Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta on yksi niistä. Hallituksen esityksessä mainitaan hybri-
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divaikuttaminen yhdeksi lakitarpeen muodostavaksi muutostekijäksi455. Muita kehittämistoimenpi-

teitä ovat aluevalvontalaki ja Puolustusvoimien käytännön toimet valmiuden kohottamisesta. Useat 

eri toiminnot liittyvät valmiuden diskursiiviseen teemaan, josta edelleen suuntautuu diskursiivisia 

säikeitä hybrididiskurssin usealle eri alueelle. Suomalaisesta diskurssista "Sota on laaja-alaista, 

aluevaltaukseen tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä" suuntautuu diskursiivisia säikeitä länsi-

maisen hybridisodankäynnin diskurssin neljään eri teema-alueeseen. 

 

 
 

Kuva 16 - Diskursiiviset säikeet hybrididiskurssin ja "Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyn-

tiin liittyy ennakoimattoman laaja valikoima sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä" 

- diskurssin välillä 

 

Kuva 16 osoittaa, miten Puolustusvoimille on lailla osoitettu pitkällä perinteellä muitakin yhteis-

kunnallisia tehtäviä kuin Suomen sotilaallinen puolustaminen. Puolustusvoimat on poliittisesti oh-

jattu turvallisuusviranomainen, jota voidaan käyttää jossain määrin muuhunkin kuin sotilaalliseen 

uhkaan vastaamiseksi. Puolustusvoimien roolin korostaminen julkisesti on poliittinen viesti, eikä se 

                                                 
455 Hallituksen esitys HE 261 2016 vp eduskunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilannekes-

kuksesta. [https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_261+2016.aspx], viitattu 27.6.2019.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_261+2016.aspx
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tarkoita sotilaallisella voimankäytöllä uhkaamista. Puolustusvoimien roolia käsittelevä diskursiivi-

nen teema on myös vuorovaikutuksessa sodankäyntiä laajan keinovalikoiman käyttönä korostavan 

teeman kanssa. Länsimainen hybridisodankäynnin diskurssi on siis itsessään yksi rakennuspalikka 

suomalaisessa diskurssissa "Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman 

laaja valikoima sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen yhdistelyä". Läntinen diskurssi teemoi-

neen on ujuttautunut Suomen strategiseen kulttuuriin yhtenä teemana, jonka nimi on uusi mutta 

sisältö vanhaa. 

 

Kuvassa 16 esitetyn kahden diskurssin vertailu osoittaa, että Suomen strategisessa kulttuurissa on 

yksi diskurssi, josta kulkee säikeitä länsimaisen hybridisodankäynnin diskurssin kaikkiin osa-

alueisiin. Päättelen tämän koodauksen myötä, että Suomen strateginen kulttuuri sisältää hybridiso-

dankäynnin diskurssin kaikki osa-alueet. 

 

5.5 Käytännöt viestintänä taistelussa hybridiuhkia vastaan 

 

Pelkkä kielenkäyttö ei tietenkään takaa puolustuskykyä. Diskurssien muodostuminen on tulkintaa 

turvallisuusympäristössä havaituista käytännöistä, joita vastaan pitää muokata omia käytäntöjä. Po-

tentiaalisten vastustajien toimintaa vastaan on kehitettävä omia käytäntöjä. Pelkät käytännöt ja toi-

minta eivät kuitenkaan riitä - on varmistettava, että vastapuoli havaitsee toiminnan ja tulkitsee sen 

tehokkaaksi ja vakuuttavaksi.456 Keskeinen turvallisuuspolitiikan viestinnän kanava on julkinen 

ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, mutta yhä tärkeämpää viestintää on selonteon 

linjauksista kumpuava toiminta.457 Kolmannessa luvussa esitetty Puolustusvoimain komentajan 

puheesta valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa on hyvä esimerkki tästä. Komentaja 

puhui turvallisuusympäristön muutoksesta ja hybridisodankäynnin aiheuttamasta muutospaineesta 

puolustusjärjestelmän valmiuden kehittämiseksi kohti laaja-alaisen vaikuttamisen torjuntaa. Samal-

la hän kuitenkin kertoi, että Suomi on valmiuden kehittämiseksi ostanut sata taistelupanssarivaunua 

ja vastatykistötutkajärjestelmiä. Tällaisten asejärjestelmien ostaminen on tekona viestintää puolus-

tuskyvyn kehittämisestä. Tässä luvussa esitetyn hybridisodankäynnin länsimaisen diskurssin raken-

ne osoittaa sen, että hybridisodankäynti uhkana sisältää paljon muutakin kuin sotilaallista voiman-

                                                 
456 Nokkala, Arto: Suomen puolustuskyvyn uskottavuus, Näkökulmia uskottavaan puolustuskykyyn, Kirjapaino Alanko 

Ky, Koria 2012, s. 58. 
457 Nokkala (2012), s. 60. Ks. myös esim. Limnéll, Jarno: Yksi turvallisuutta koskeva selonteko meiltä vielä puuttuu. 

Suomen Kuvalehti 10.5.2017, [https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kyberprofessori-jarno-limnell-yksi-

turvallisuutta-koskeva-selonteko-meilta-viela-puttuu/], viitattu 10.7.2019. 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kyberprofessori-jarno-limnell-yksi-turvallisuutta-koskeva-selonteko-meilta-viela-puttuu/
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kyberprofessori-jarno-limnell-yksi-turvallisuutta-koskeva-selonteko-meilta-viela-puttuu/
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käyttöä tai sillä uhkaamista. Siksi puolustuksen uskottavuus on vain yksi osa poikkiyhteiskunnalli-

sesta varautumisesta hybridisodankäyntiä vastaan. 

 

Ylempänä on osoitettu, että Suomen strateginen kulttuuri ohjaa asevoimien käyttöä ja strategista 

käyttäytymistä hybridisodankäynnin länsimaisen käsityksen mukaisesti. Puolustuksen uskottavuu-

den arvioimiseksi on pääteltävä, miten tämä näkyy ulospäin. Koska strategisen kulttuurin teoriaan 

kuuluu käytäntöjen ja diskurssien vuorovaikutus, en tuo uskottavuuden arviointiin uutta teoreettista 

viitekehystä. Puolustuksen uskottavuus liittyy kuitenkin potentiaalisen hyökkääjän arvioon kohde-

valtion kyvystä aiheuttaa tappioita ja kustannuksia hyökkääjälle. Tästä johtuen viittaan löyhästi 

deterrenssiteoriaan päätelläkseni, miten Suomen strateginen kulttuuri voisi nostaa kynnystä hyökätä 

Suomeen. Ei ole mahdollista arvioida toisen toimijan ajatuksia Suomen puolustuksen uskottavuu-

desta. Suomen puolustukseen liittyvän poliittisen keskustelun sisältöjä ennen ja jälkeen vuoden 

2014 voi kuitenkin vertailla keskenään, jotta havaitaan, mitä muutoksia hybridisodankäynnin ilmes-

tyminen turvallisuuspoliittiseen terminologiaan on aiheuttanut strategisiin käytäntöihin.  

 

Hybridisodankäynnin perusteella tehdyt lakimuutokset ja julkinen viestintä eivät ole olleet kovin 

julistuksellisia. Ne ovat pikemminkin pitkän valmistelun tulosta.458 Länsimaisissa julkaisuissa 

Suomen kehittämistyö on kuitenkin noteerattu ja valmiudellisia toimenpiteitä on käsitelty kannusta-

vaan sävyyn. Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen tutkijat Michael Jonsson ja 

Johan Engvall arvioivat, että Suomen maavoimat on Euroopan parhaiten hybridisodankäyntiin val-

mistautunut joukko.459 He perustelevat näkemyksensä valmiuden kehittämisellä ja vasteaikojen 

lyhentämisellä. Jonsson ja Engvall toteavat, että nopeasti liikekannallepantaviin valmiusjoukkoihin 

kuuluu kaikkien puolustushaarojen suorituskykyjä. He arvioivat, että kehitys perustuu Krimin an-

nektoinnin havaintoihin sekä pitkäaikaiseen perinteeseen ja historialliseen kokemukseen toisesta 

maailmansodasta. Jonssonin ja Engvallin raportissa todetaan, että Suomen liikekannallepanojärjes-

telmä mahdollistaa harjoitushavaintojen perusteella ”tuhansien sotilaiden” ryhmittämisen koko soti-

laallisen spektrin kattaviin tehtäviin muutamassa tunnissa.460 Erityisen tehokkaaksi suomalainen 

valmiusjärjestely kuvaillaan siksi, että siihen liittyy Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten 

kanssa toteutettava viranomaisyhteistyö. Konseptin päämääräksi on arvioitu ”hybridihyökkäysten 

                                                 
458 Haastattelu 2, 20.2.2019. 
459 Jonsson, Michael ja Engvall, Johan: Guardians of the North: The Finnish Army Improves Readiness and Mobility to 

Counter Hybrid Threats.  FOI, Tukholma 2018, s. 1-2. Viitattu 28.6.2019. 
460 Jonsson & Engvall (2018), s. 2. Ks. myös Salonius-Pasternak, Charly: Securing Finland: The Finnish Defence Forc-

es are Again Focused on Readiness. FIIA Comment 13, toukokuu 2017. 
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houkuttelevuuden laskeminen”.461 Strategisen viestinnän vaikuttavuus arvioidaan korkeaksi, perus-

teluina julkisesti ilmoitettu reserviläiskirjeen lähettäminen vuonna 2015 sekä korkean profiilin 

JASSM-hankinnat. 

 

Michael Peck viittaa Jonssonin ja Engvallin raporttiin The National Interest -aikakausjulkaisun blo-

gissaan. Hän kutsuu Suomen toimenpiteitä ”anti-hybridijärjestelmäksi” ja sanoo Suomen olevan 

”hybridisodankäynnin mestari”.462 Hybridiosaamiskeskuksen sijoittuminen Helsinkiin tuo luonnol-

lisesti myös kansainvälistä näkyvyyttä hybriditematiikan ympärille. Tärkeänä käytäntönä voidaan 

pitää hybridisuurlähettilään tehtävän perustamista ja hänen saamaansa kansainvälistä julkisuutta. 

Hybridisuurlähettiläs Mikko Kinnunen on kansainvälisessä mediassa esimerkiksi antanut kasvot 

Suomen toimintalinjalle disinformaation ja hybridiuhkien torjunnassa.463 

 

Vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on todettu, että Venäjä on osoittanut ky-

kynsä ja halunsa käyttää sotilaallista voimaa tavoitteidensa edistämiseksi. Selonteon mukaan Suo-

men on turvallisuutensa kannalta seurattava tarkasti erityisesti lähiympäristöönsä vaikuttavien toi-

mijoiden sotilaallisia kykyjä ja aikomuksia.464 Puolustuskyvyn kehittämisen kannalta selonteossa 

todetaan Yhdysvaltain ja Naton kanssa toteutettavan yhteistyön olevan tärkeää, muttei turvatakuita 

luovaa tai kansallista puolustusta korvaavaa. Tämä on selkeä viesti siitä, millaisen arvon Suomi 

antaa itsenäiselle puolustuskyvylle.  

 

Vuoden 2017 puolustusselonteossa valtioneuvosto toteaa, että sotilaallisten kriisien ennakkovaroi-

tusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön alentunut. Lisäksi selonteossa todetaan, että Suo-

meen kriisiaikana kohdistuva keinovalikoima olisi todennäköisesti laaja ja puolustukselle asetetut 

vaatimukset ovat kasvaneet.465 On loogista, että selonteossa todetaan puolustusjärjestelmän valmiu-

delle kehittämistarpeita. Siinä linjataan kuitenkin myös selkeästi, että puolustus on osa kokonaistur-

vallisuutta, joka on hybridivaikuttamisen vastaväline Suomessa. Puolustuskyky muodostuu selonte-

on mukaan puolustusjärjestelmän sotilaallisista suorituskyvyistä sekä kansallisesta viranomaisyh-

                                                 
461 Jonsson & Engvall (2018), s. 3. 
462 Peck, Michael: Forget Russia - Is Finland the new Hybrid Warfare champion? 27.10.2018 

[https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-russia-finland-hybrid-warfare-champion-34362], viitattu 28.6.2019. Kan-

sainvälisestä julkisuudesta ks. myös Weinger, Mackenzie: What Finland Can Teach the West About Countering Rus-

sia’s Hybrid Threats. World Politics Review, helmikuu 2018, 

[https://www.worldpoliticsreview.com/articles/24178/what-finland-can-teach-the-west-about-countering-russia-s-

hybrid-threats], viitattu 28.6.2019. 
463 Ks. esim Basu, Medha: Meet the Finnish Ambassador fighting fake news.  GovInsider 4.3.2019 

[https://govinsider.asia/security/hybrid-threats-ambassador-mikko-kinnunen-finland-fake-news/], viitattu 6.7.2019.  
464 VNS 2016, s. 16. 
465 Puolustusselonteko 2017, s. 5. 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-russia-finland-hybrid-warfare-champion-34362
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/24178/what-finland-can-teach-the-west-about-countering-russia-s-hybrid-threats
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/24178/what-finland-can-teach-the-west-about-countering-russia-s-hybrid-threats
https://govinsider.asia/security/hybrid-threats-ambassador-mikko-kinnunen-finland-fake-news/
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teistyöstä ja kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä.466 Vuoden 2017 yhteiskunnan turvallisuusstra-

tegia sisällyttää puolustuskykyyn myös yhteiskunnan varautumisen viranomaisten, elinkeinoelä-

män, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.467 Strategisen kulttuurin piirteiden valossa tällai-

nen määritelmä on linjassa sen kanssa, että Suomessa on perinteisesti nähty puolustuskyky poikki-

hallinnollisena varautumisena. Puolustuksen uskottavuuteen kuuluu siis muitakin kokonaisuuksia 

kuin puolustusvoimien suorituskyky.468 

 

Keskeisintä vuoden 2017 selonteossa on selkeä kuvailu Venäjästä sotilaallisena uhkana. Maan ase-

voimien kyvystä huomioidaan täsmäaseet, ilmavoimien kohonnut suorituskyky, kaukovaikuttamis- 

ja alue-eristämiskyky sekä korkea valmius kaikissa puolustushaaroissa.469 Venäjän asevoimien ky-

ky nopeaan ja yllätykselliseen toimintaan rajatun alueen valtaamiseksi ja kohdevaltion suverenitee-

tin kiistämiseksi on näyttävästi esillä. Puolustusselonteossa ei mainita hybridisodankäyntiä kertaa-

kaan. Hybridiuhat mainitaan kerran, Euroopan Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

yhteydessä. Tällaista turvallisuusympäristön kuvausta vastaan valtioneuvosto siis päättää linjauk-

sensa Suomen puolustuskyvyn kehittämisestä. Hybriditerminologian puuttuminen kielii empiirisen 

käsittelyni perusteella selkeästi siitä, että laajan keinovalikoiman vaikuttamisen torjunta on syvästi 

juurtunut strategiseen kulttuuriimme. Sitä ei tarvitse erikseen mainita turvallisuushaasteena. Hybri-

disodankäynti ei ole puolustuksen ”ongelma”, vaan pikemminkin poikkiyhteiskunnallisen varautu-

misen ydinsisältöä. Puolustusvoimat vastaa Suomen sotilaallisesta puolustamisesta ja sitä varten sen 

kehittämisen tulee perustua sotilaallisiin uhkiin.  

 

Kyberkeinojen käyttö poliittisten päämäärien saavuttamiseksi on esillä vuoden 2017 puolustusse-

lonteossa. On loogista olettaa, että kyberuhkat suuntautuvat myös puolustusjärjestelmän toimivuu-

teen. Selonteossa todetaankin, että Suomen puolustaminen edellyttää kykyä toimia maa-, meri-, 

ilma- ja kybertoimintaympäristöissä.470 Linjaus torjuntakyvyn luomisesta välittömästi käytettävissä 

olevilla suorituskyvyillä on tällaisessa poliittisessa asiakirjassa selkeää viestintää puolustuskyvyn 

kehittämisestä ja uskottavuuden ylläpitämisestä. Suomen on julkilausutusti kyettävä vastaamaan 

sotilaalliseen painostukseen, nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan ja laajamittaiseen sotilaalli-

seen hyökkäykseen.471 Poliittisen tahdon ilmaiseminen osoittaa välittömän valmiuden linjauksen 

                                                 
466 Puolustusselonteko 2017, s. 13. 
467 YTS 2017, s. 18. 
468 Ks. esim Nokkala (2012), s. 60. 
469 Puolustusselonteko 2017, s. 9. 
470 Puolustusselonteko 2017, s. 9-10. 
471 Puolustusselonteko 2017, s. 14 ja 18-19. 
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kanssa viestinnällisen yhdistelmän Suomen puolustuksen potentiaalista perinteisellä kertoimella 

”tahto x kyky”. 

 

Viimeisimmässä puolustusselonteossa todetaan, että Suomen puolustaminen edellyttää puolustus-

järjestelmän suorituskykyjen toimintaympäristöön suhteutetun kyvyn lisäksi myös kykyä ottaa vas-

taan kansainvälistä apua. Kirjaus viestittää ulkopuolisille heikosta kohdasta.472 Se, että avun vas-

taanottamiseen on kyky, ei välttämättä tarkoita, että apua on tarjolla. Länsimainen käsitys hybridi-

sodankäynnistä sisältää oletuksen hyökkääjän muodostamista ristiriidoista ja kiiloista valtion sisälle 

ja sen kansainvälisiin suhteisiin. Jos informaatio- ja kybervaikuttamisella voidaan vaikuttaa siihen, 

että Suomi näyttää huonolta kumppanilta tai kansainvälisten sääntöjen rikkojalta, ei tukea välttä-

mättä saada. Lisäksi voidaan olettaa, että kyky vastaanottaa kansainvälistä apua edellyttää logistisia 

järjestelmiä, joiden toimivuutta voidaan vaikeuttaa kybervaikuttamisella. Koska pitkäaikaisesti 

muotoutunut strateginen kulttuuri osoittaa, että Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky, uusi 

puolustusselonteko aiheuttaa ristiriidan. Selonteon merkintä ulkomaisen avun vastaanottamisen 

edellytyksestä onkin osin viestintää ulkomaailmalle ja osin äänestäjille ja poliitikoille. Sen avulla 

kansainvälinen yhteensopivuus ja läntinen yhteenkuuluvuus perustellaan poliittisesti, eikä se suora-

naisesti lauseena muodosta puolustuskykyä. Selonteossa linjattu sodan ajan vahvuuden kohottami-

nen 230.000 sotilaasta 280.000:een on selkeä viesti puolustuskyvyn kohottamisen toimenpiteistä. 

Niin on myös painopisteiden asettaminen puolustushaarojen valmiuteen, poistuvien suorituskykyjen 

korvaamiseen sekä tiedusteluun, kyberpuolustukseen ja kaukovaikuttamiseen.473 Nämä valinnat 

viestivät, että Suomi kohottaa puolustusjärjestelmän suorituskykyä sekä vaikuttamisen että tieduste-

lun alueille ja lisäksi myös kybertoimintaympäristössä. Lainsäädännön kehittämisessä Rajavartiolai-

toksen toimivaltuuksien laajentaminen on perusteltu hybridiuhkien torjumisella. Myös virka-avun 

antamista Puolustusvoimilta Rajavartiolaitokselle yksinkertaistettiin nopean torjuntakyvyn saa-

miseksi. Tällaiset käytännöt ovat selkeää viestintää puolustuskyvyn kehittämisestä. 

 

Puolustuksen uskottavuuden kannalta on kyettävä strategiseen ketteryyteen tulevaisuuden enna-

koinnissa. Puolustuskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja sen tulee vastata vuosikym-

menien päässä syttyviin, potentiaalisiin konflikteihin.474 Tulevat kriisit tuskin ottavat menneiden 

konfliktien muotoa, koska ihminen on niiden synnyttäjä. Harva osasi esimerkiksi vuotta etukäteen 

odottaa, että Venäjä valtaisi naapurimaansa Georgian osia vuonna 2008. Yhä harvempi osasi odot-

                                                 
472 Puolustusselonteko 2017, s. 18. 
473 Puolustusselonteko 2017, s. 19-20. 
474 Raitasalo, Jyri: Puolustuskyky (2018b), Turvallinen Suomi. Turvallisuuskomitea (toim.), s. 61. 
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taa, että Krim vallattaisiin käytännössä laukaustakaan ampumatta ja että siihen käytettäisiin rikollis-

jengejä ja tunnuksettomia sotilaita. Vielä harvempi todennäköisesti osasi vuonna 1900 odottaa, että 

Iso-Britannia ja Ranska olisivat kymmenen vuoden kuluttua liittolaisia tai vuonna 1980 ennustaa, 

että Varsova olisi Nato-maan pääkaupunki vuonna 1999.475 Suomalaisessa kontekstissa ennustami-

sen vaikeudessa viitataan usein puolustusvoimien huonoon varustelutasoon talvisodan puhjetessa. 

Georgian ja Ukrainan kriisien aikaan Suomen puolustusjärjestelmä oli kuitenkin varustettu pitkälti 

sellaiseen sodankäyntiin, joita kriiseissä sovellettiin. Tarkennuksia ryhdyttiin tekemään henkilöstöl-

lisen valmiuden ja toimivaltuudet mahdollistavan lainsäädännön alueilla. On myös tärkeä ymmär-

tää, että lännessä hybridisodankäynniksi kutsuttu Venäjän toteuttama Krimin valtaus ja sen valmis-

telut kaikilla yhteiskunnan alueilla sekä kybertoimintaympäristössä onnistuivat juuri vallitsevien 

olosuhteiden takia. Menettelytapaa ei voi katsoa yleispätevänä venäläisenä sodankäynnin tapana tai 

toiminnan sapluunana. Venäläisestä näkökulmasta Ukraina on enemmän tai vähemmän keinotekoi-

nen konstruktio, eikä mikään ”oikea valtio”. Ukrainan kansallinen narratiivi ja sosiaaliset rakenteet 

olivat heikkoja ja korruption taso korkea. Venäläinen vaikutusvalta oli ulotettavissa Ukrainan hal-

lintoon ja huonosti varusteltujen, matalalla motivaatiolla toimivien turvallisuusviranomaisten ei 

missään vaiheessa oletettukaan tekevän vastarintaa.476 Suomen mahdolliset haavoittuvuudet eivät 

ole samankaltaisia kuin Ukrainan, eikä samanlainen hyökkäysoperaatio Suomeen välttämättä kos-

kaan olisi ajankohtainen. Puolustuksen uskottavuutta ei siis voi arvioida yhden yksittäisen toteutu-

neen operaation lähtökohdista. Venäjän yleisesikunnan päällikkö, kenraali Gerasimov onkin julki-

sesti todennut jokaisen konfliktin olevan ainutlaatuinen ja vaativan omanlaisensa, räätälöidyn me-

nettelytavan. 

 

Puolustusministeriön strateginen suunnitelma 2030 osoittaa, millainen pitkän tähtäimen visio puo-

lustushallinnolla on ollut puolustuskyvystä vuonna 2011. Strategian mukaan puolustuskyvyllä säily-

tetään Suomen itsenäisyys, turvataan alueellinen koskemattomuus ja valtionjohdon toimintavapaus, 

edistetään väestön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpidetään yhteiskunnan toimivuus.477 Visi-

on vastaavuus hybridisodankäynnin diskurssin sisältöön on osuva, huolimatta siitä, että tämä puo-

lustushallinnon strategia on laadittu kolme vuotta ennen Krimin tapahtumia. Operatiiviset, taktiset 

ja taistelutekniset faktat ja yksityiskohdat osoittavat jälkikäteen tarkasteltuna varmasti lukuisia 

haasteita Suomen puolustuskyvylle verrattuna siihen, miten Krimin ja Itä-Ukrainan operaatiot toi-

meenpantiin. Strategisella tasolla on kuitenkin todettava, että edellä mainittu visio on julkisessa 

                                                 
475 Haastattelu 2. 
476 Kuzio & D’Anieri (2018), s. 37 ja Takacs (2017), s. 4. 
477 Puolustusministeriön strateginen suunnitelma 2030, s. 1. 
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strategisessa dokumentissa varsin kattava. Se ei ratkaise yhtälöä, jossa sotilaallisen painopisteen 

muodostaminen johonkin jättää muut yhteiskunnan MPECI-alueet muiden viranomaisten varautu-

mistoimenpiteiden varaan. Suomalaisen puolustuskyvyn muodostumisen laaja-alaisuus tulee strate-

gian kautta kuitenkin selkeästi viestitetyksi sekä ulkomaille että omille kansalaisille. Kun tämä visio 

yhdistetään vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ja vuoden 2017 puolustusse-

lontekoon, muodostuu vallitsevan strategisen kulttuurin suhde hybridisodankäyntiin melko tyhjen-

täväksi.  

 

Selontekojen julistamalla tavalla Suomi ei EU:n jäsenenä voisi olla ulkopuolinen, jos turvallisuus 

sen lähialueella tai muualla Euroopassa olisi uhattuna. Toisaalta Suomen ulko- ja turvallisuuspoli-

tiikan keskeinen tavoite on välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin. Suomen tavoite on siis ko-

konaisuutena pääteltynä se, ettei EU joudu konfliktiin, koska silloin myös Suomi joutuisi konflik-

tiin. Suomen puolustuksen uskottavuus on näin osa EU:n uskottavaa pelotetta tai pidäkettä. Kuulu-

minen läntiseen yhteisöön ja kytkös sen hybridisodankäynnin diskurssiin ovat yhteensopivia aiem-

min todetun kanssa. Lähtökohdat laajan keinovalikoiman vaikuttamisen torjuntaan ovat kuitenkin 

historialliset verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen maahan. Tiina Tarvainen toteaakin, että 

Suomessa on puhuttu länsimaissa valloillaan olevan suorituskykylähtöisen puolustuspolitiikan sijas-

ta jopa yhteiskunnan yhteisistä suorituskyvyistä.478 Tällainen kuvailu sopii hypoteesiin, jossa strate-

ginen kulttuuri sisältää yhteiskunnan poikkihallinnollisen lähestymistavan puolustukseen. 

 

Suomen toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä perustuu empiirisen aineiston perusteella 

historiallisesti sosiaalistettuun identiteettiin suurvallan naapurina. Eri aikakausina Venäjän vaiku-

tusyritykset on torjuttu eri tavoin. Ensinnäkin toimintakykyisillä puolustusvoimilla on luotu pidäke 

tai pelote (deterrence). Se on vakuuttanut potentiaalisen hyökkääjän siitä, että Suomeen hyökkää-

minen aiheuttaisi tappioita. Talvi- ja jatkosota ovat osoittaneet, että Suomen haastaminen sotilaalli-

sesti on johtanut tappioihin. ”Kova valta” eli hard power on siis osoittanut toimivuutensa - se muo-

dostaa pelotteen tai pidäkkeen, jonka aktivoituminen aiheuttaa tappioita tai kustannuksia.479 Toisek-

si Suomi on tottunut diplomaattiseen ja taloudelliseen painostukseen ja propagandaan. Venäläinen 

painostaminen on alkanut jo Isonvihan aikana, jatkunut suurruhtinaskunta-aikana ja edelleen ollut 

läsnä YYA-aikana. Yksi esimerkki taloudellisen painostuksen kokemuksesta Suomessa on presi-

                                                 
478 Tarvainen, Tiina (toim.): Näkökulmia uskottavaan puolustuskykyyn. Puolustusministeriö, Kirjapaino Alanko Ky, 

Koria 2012, s. 48. 
479 Stolberg, Alan G.: The International System in the 21st Century, The U.S. Army War College Guide to National 

Security Issues Volume II: National Security Policy and Strategy. Bartholomees, J. Boone Jr. (toim.), Strategic Studies 

Institute, Carlisle, Yhdysvallat 2012, s. 144. 
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dentti Paasikiven kauhistelema Neuvostoliiton pyrkimys ulottaa vaikutuksensa Suomen talouselä-

mään osakeomistusten kautta, osana sotakorvauksia vuonna 1947. Lopulta vaatimus onnistuttiin 

torjumaan myönnytyspolitiikan keinoin, esimerkiksi luopumalla teollisuusinfrastruktuurista mie-

luummin kokonaan, kuin antamalla siihen osittaista vaikutusvaltaa.480 Tasapainoilu kriisien välttä-

miseksi ei ole sallinut asevoimien käytöllä uhkailua, jolloin ”kovan vallan” eli taloudellisen ja soti-

laallisen potentiaalin käytöllä uhkaaminen ei ole tullut kuuloon. Tällöin on nojattu ”pehmeään val-

taan” eli soft poweriin, kuten esimerkiksi dialogiin, diplomatiaan, kulttuuriin, tutkimukseen ja histo-

riallisen yhteistyön painottamiseen. Soft powerin mekanismi perustuu vastapuolta puhutteleviin 

tekijöihin, kuten yhteisiin arvoihin, symbioottiseen yhteistyöhön ja kehitykseen.481 Kylmän sodan 

aikana virallinen narratiivi Venäjän suuntaan perustui dialogiin ja vakuutteluun, että Suomi ei sallisi 

alueensa käyttöä muita valtioita kohti suunnattavaan vihamieliseen toimintaan.482 

 

Kolmanneksi, Neuvostoliiton luhistuttua ja ideologisen vastakkainasettelun väistyttyä Suomi julisti 

kuuluvansa läntiseen blokkiin. Kylmän sodan jälkeinen 1990-luku toi tullessaan ajan, jolloin soti-

laallista uhkaa ei juurikaan nähty, tai siihen varautumista ei kovin laajasti haluttu julkisesti tuoda 

esille poliittisessa diskurssissa. Silti puolustusvoimien kalustoa kehitettiin vastaamaan aluevaltaus-

sotaan.483 Tuolloin Venäjän kehitystä demokraattiseksi valtioksi tuettiin. Kulttuuri ja arvot olivat 

pehmeän vallan diplomaattisia vientituotteita. Samalla puolustusjärjestelmän kehittäminen kuiten-

kin yhdisti pehmeän vallan kovan vallan ”takuuseen” tavalla, jota kutsutaan ”fiksuksi vallaksi”, eli 

smart poweriksi. Smart power on yhdistelmä hard powerin ”kepistä” ja soft powerin ”porkkanasta”. 

Konfliktit Venäjän kanssa estettiin keskinäisriippuvuutta ja yhteisiä intressejä ja arvoja painottaen, 

mutta samalla ylläpidettiin suorituskykyistä aluepuolustusjärjestelmää muistuttamassa konfliktin 

hinnasta, vaikka monet muut Euroopan maat purkivat omat invaasiopuolustusjärjestelmänsä. Luvun 

3 koodaus ja analyysi osoittavat, että Suomen historiallinen kokemus traumoineen ei mahdollistanut 

aluevaltaussodan uhkakuvasta luopumista. Asevoimia käytettiin kylmän sodan päätyttyä muiden 

tehtävien ohessa kansainväliseen kriisinhallintaan, mikä samalla tuki suorituskyvyn kehittämistä 

kansallisen puolustuksen näkökulmasta. Nykyisin voidaan sanoa, että Suomen lähestymistapa puo-

lustuksen pelotteen muodostamiseen perustuu kolmeen periaatteeseen: dialogiin, sotilaalliseen pi-

                                                 
480 Ks. esim. Huhtanen, Jarmo: Stalinin ja Paasikiven pelinappula.  Helsingin Sanomat 13.7.2019, 

[https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006172449.html], viitattu 13.7.2019. 
481 Stolberg (2012), s. 143. 
482 Salonius-Pasternak, Charly: Finland’s ambiguous deterrence - Mixing deterrence by denial with ambiguous extended 

deterrence, Deterring Russia in Europe, Defence Strategies for Neighbouring States. Vanaga, Nora ja Toms Rostoks 

(toim.), Routledge / Taylor & Francis, New York, Yhdysvallat 2019, s. 121-122. 
483 Salonius-Pasternak (2019), s. 122. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006172449.html
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däkkeeseen ja kriisinkestävyyteen eli resilienssiin.484 Kuten edellä on ulko- ja turvallisuuspoliitti-

sesta linjasta todettu: Suomi painottaa hyviä ja toimivia suhteita Venäjään jopa tasavallan presiden-

tin retoriikassa siitä huolimatta, että Venäjän katsotaan rikkoneen kansainvälisesti hyväksyttyä 

normistoa strategisessa käyttäytymisessään. Tästä voi päätellä, että mitään niin uutta ja järkyttävää 

Venäjän toiminnassa ei Suomen näkökulmasta ole, että sen takia kannattaisi lopettaa dialogi ja yh-

teistyö. Dialogin jatkuminen osoittaa strategisen kulttuurin sisältävän oletuksen siitä, että Venäjä 

saattaa toimia kansainvälisistä säännöistä poiketen. 

 

Karrikoidusti voidaan sanoa, että ”ikuisen rauhan 1990-luku päättyi vasta vuonna 2008”, kun Venä-

jä käytti asevoimiaan perinteiseen neuvosto-venäläiseen tapaan. Se valtasi osan naapurivaltionsa 

aluetta ja länsimaat olivat operaatiosta lähes järkyttyneen yllättyneitä. Presidentti Niinistö on toden-

nut, että Georgian sodan tuloksena naiivius poistui turvallisuuspolitiikasta sekä Euroopassa että 

Yhdysvalloissa ja ”rauhanosinkoa” lakattiin nostamasta. Euroopassa ei ollut puhuttu turvallisuudes-

ta yli 15 vuoteen ja nyt huomattiin, että tälle teemalle olisi taas tarvetta.485 Kova valta palasi 

Georgian sodan jälkeen pidäkkeen muodostamisen kautta Suomen puolustuskyvyn mittariksi. Sillä 

haluttiin osoittaa, että Georgian kriisin kaltaista hyökkäysoperaatiota ei kannata tehdä Suomeen. 

Vuoden 2014 Krimin valtaamisen ja Itä-Ukrainan operaation jälkeen läntisen turvallisuusyhteisön 

laaja diplomaattinen rintama alkoi muotoutua uudella tavalla. Taloudelliset pakotteet ja sotilaallinen 

valmius ovat muuttaneet Suomen osin aktiiviseksi ja jopa hyökkääväksi osapuoleksi. Näin voidaan 

väittää, koska fiksua valtaa kohdistetaan nyt rajojen ulkopuolelle, kun kylmän sodan aikana pidät-

täydyttiin aluepuolustusjärjestelmään konfliktien estäjänä - yhdistettynä myönnytyspolitiikkaan ja 

tasapainoiluun diplomatiassa.  

 

Taloudelliset pakotteet Venäjän taivuttamiseksi länsimaiden ja niiden osana Suomen tahtoon eivät 

eroa hybridisodankäynniksi kutsutusta laaja-alaisesta vaikuttamisesta käytännössä mitenkään. Sa-

maa voitaneen sanoa Yhdysvaltain ja EU:n tuesta Venezuelan presidentiksi julistautuneelle opposi-

tiojohtajalle. Suomessa rinnakkainen varautuminen sekä aluevaltaussotaan että hybridisodankäyn-

tiin on sisältynyt strategiseen kulttuuriin pidemmän aikaa kuin monissa muissa länsimaissa. 486 Osa 

muista länsimaista eivät pahimmassa tapauksessa ei ole varautunut kumpaankaan priorisoidessaan 

kriisinhallintaa kaukana kotimaasta. On merkillepantavaa, että Suomen lainsäädäntöä on kehitetty 

                                                 
484 Salonius-Pasternak (2019), s. 120. Ks. myös Hanska, Jan: Maanpuolustus deterrenssiteorian näkökulmasta, Sotilas-

aikakauslehti 8-2018. Printing Fellows, AO-Paino, Mikkeli 2018, s.58. 
485 Gedmin, Jeffrey: Facing East, from the West: A Conversation with Finland’s President, The American Interest 

20.6.2019. [https://www.the-american-interest.com/2019/06/20/facing-east-from-the-west-a-conversation-with-

finlands-president/], viitattu 15.7.2019. 
486 Ks. luku 5.1, liite 1 sekä Tarvainen (2012), s. 53-54. 

https://www.the-american-interest.com/2019/06/20/facing-east-from-the-west-a-conversation-with-finlands-president/
https://www.the-american-interest.com/2019/06/20/facing-east-from-the-west-a-conversation-with-finlands-president/


148 

 

huomattavasti ja valmiudesta viestitetty laajasti mediassa. Deterrenssiteoriaan sitoen puolustuksen 

uskottavuus saattaa nousta tästä, sillä aikeiden uskottavuus on viestinnän tavoitteena tärkeämpää 

kuin kykyjen uskottavuus.487 Vaikka kalustohankintoja on tehty hybriditermin käyttöönoton jäl-

keen, on kuitenkin tärkeämpää osoittaa, että kalustoa aiotaan päättäväisesti myös käyttää uhkaa 

vastaan. Se, että lainsäädäntöä muutetaan mahdollistamaan tunnuksettomien sotilaiden lyömisen tai 

tuhoamisen olemassa olevalla sotilaallisella voimalla, osoittaa päättäväisyyttä. Viestiä saattaa myös 

vahvistaa yhteisesti EU:n linjassa toteutettavat talouspakotteet. Niillä viestitetään, ettei Venäjän 

toimintaa hyväksytä. Samanaikaisesti tunnuksettomien joukkojen torjumiseen valmistaudutaan 

käyttämään sotilaallista voimaa uuden, mahdollistavan lainsäädännön nojalla. Asevelvollisuuslain 

muuttaminen siten, että varusmiehiä voidaan käyttää taistelutehtäviin, on esimerkki strategisesta 

käytännöstä viestintänä.  

 

Julkisesti lausuttu tarkoitus valmiusyksiköiden käyttämisestä kriisin uhatessa sekä erittäin lyhyen 

vasteajan valmiusperustaisten kertausharjoitusten mahdollistaminen uudella lainsäädännöllä ovat 

tekoina viestintää.488 Tasavallan presidentti totesi vuonna 2014, että uskottava puolustus muodostuu 

maanpuolustustahdon, sotatekniikan ja taktiikan yhdistelmästä.489 Lausunto viestii siitä, että Suo-

men lähtökohdat turvallisuusympäristön muutoksiin vastaamiseksi olivat hyvät, kunhan periaatteita 

kehitettiin muutosten edellyttämällä tavalla. Strategisessa viestinnässä hybrididiskurssiin liittyviä 

käytäntöjä on pidetty esillä sekä Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavissa (Youtube ja Face-

book) mutta myös Poliisin osallistumisessa puolustusvoimien isompiin harjoituksiin. Tällainen tie-

dottamisen muutos on tapahtunut vuoden 2014 jälkeen.490 Suomen alueella toimeenpannut yhteiset 

sotaharjoitukset Ruotsin ilmavoimien ja Yhdysvaltain asevoimien kanssa ovat niin ikään viestintää 

jopa osin laajennetun pelotteen mekanismista. Sillä Suomi osoittaa, että turvallisuuteen saattaa olla 

käytössä myös kumppanien suorituskykyjä, jos kriisi ulottuu sen alueelle. Tasavallan presidentti on 

kommunikoinut asiasta myös kasvotusten Venäjän presidentti Vladimir Putinille, painottaen että 

kyse on puolustuksesta eikä kenenkään uhkaamisesta.491 Venäjä tuskin katsoo Suomea EU:sta ja 

läntisestä turvallisuusyhteisöstä erillään olevana valtiona. Suomi on viestinyt usean eri ulko- ja tur-

vallisuuspoliittisen selonteon kautta, että EU:n linja on Suomen linja. EU ei kuitenkaan välttämättä 

                                                 
487 Nokkala (2012), s. 62. 
488 Raitasalo (2018b), s. 65-66. 
489 Niinistö, Sauli: Tasavallan presidentin puhe 211. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.11.2014. 

[https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-211-valtakunnallisen-

maanpuolustuskurssin-avajaisissa-10-11-2014/], viitattu 16.7.2019. 
490 Salonius-Pasternak (2019), s. 128-130. 
491 Gedmin (2019). 

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-211-valtakunnallisen-maanpuolustuskurssin-avajaisissa-10-11-2014/
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-211-valtakunnallisen-maanpuolustuskurssin-avajaisissa-10-11-2014/
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pysty toimimaan strategisesti kovan vallan käyttäjänä492, joten presidentti Niinistön selkosanaisuus 

kahdenvälisen sotilaallisen yhteistyön tarkoituksesta kohottanee uskottavuutta enemmän kuin EU-

jäsenyyden painottaminen selonteoissa. Myös Ison-Britannian johtamaan JEF-yhteistyöhön osallis-

tuminen on puolustuksen uskottavuutta kohottava toiminnallinen viesti.493 

 

Hybridisodankäynnin termin ilmestyttyä turvallisuuspoliittiselle agendalle, Suomessa on julkisesti 

pohdittu vaalivaikuttamisen torjuntaa ja laajaa vaikuttamista paljon. Ennen presidentinvaaleja me-

dia kohdisti laajaa huomiota Turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston lausuntoihin vaikuttamis-

tavoista.494 Asiantuntijaverkoston analyysi tuomittiin ”hurjasteluna” ja epärealistisena, koska siinä 

mainittiin ääritapauksina mm. salamurhat. Maaliskuussa 2018 Isossa-Britanniassa entinen neuvos-

toagentti Sergei Skripal altistui omassa kodissaan hermomyrkylle, joka osoitettiin venäläisten 

agenttien sijoittamaksi. Sen jälkeen Turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston esittämään, mah-

dollisen salamurhaskenaarion epärealistisuuteen ei enää Suomen mediassa palattu. Suomen EU-

puheenjohtajakauden alussa toimeenpantiin harjoituksia ja työkokouksia hybridiuhkiin varautu-

miseksi sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Niistä myös tiedotettiin julkisesti.495 Tällaisten poik-

kiyhteiskunnallisten ja kansainvälisten työkokousten ja harjoitusten vaikutusta Suomen puolustuk-

sen uskottavuuteen on tietenkin vaikea arvioida. Julkisesti viestitettyinä ne kuitenkin osoittavat laa-

jaa varautumista laajan keinovalikoiman vaikuttamiseen. Viestin vastaanottajalle osoitetaan, että 

asevoimien käytölle on yhteiskunnallisen ja kansainvälisen varautumisen kautta laadittu strategia tai 

suunnitelma. 

 

Michael Kofman toteaa Jonathan Marcusin haastattelussa BBC:lle, että nykyisessä maailmanjärjes-

tyksessä ei ole kyse ”uudesta kylmästä sodasta”. Venäjän mahdollisuudet tai ylipäätään halu haastaa 

Yhdysvallat Neuvostoliiton luhistuttua olivat alhaiset. Yhdysvallat ja länsi saivat rakentaa sellaisen 

maailman, jonka halusivat. Yhteiskuntien liberaali ja avoin järjestys kääntyi naiivin puolelle, turval-

lisuuspolitiikan kustannuksella. Venäjä palautti kykynsä kansainvälisen politiikan toimijana vaivih-

kaa ja eriävät intressit ikään kuin putkahtivat maailmanpolitiikan kartalle vuoden 2007 tienoilla, 

                                                 
492 Haaland Matlary (2018) s. 273. 
493 Haaland Matlary (2018), s. 276. 
494 Teittinen, Paavo: Suomi varautuu Venäjän yrityksiin sotkea presidentinvaaleja – puolueet kutsuttiin turvallisuusko-

koukseen. Helsingin Sanomat 28.10.2017. [https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005426871.html], viitattu 20.7.2019 

sekä Haapala, Timo: Mitä peliä puolustusministeriön turvallisuuskomitea pelaa presidentinvaalien alla? Iltalehti 

29.10.2017. [https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005428307.html], viitattu 20.7.2019. 
495 Valtioneuvoston viestintäosasto: EU-ministerivaliokunta työsti EU-puheenjohtajakauden asioita. 12.7.2019. 

[https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/eu-ministerivaliokunta-tyosti-eu-puheenjohtajakauden-

asioita], viitattu 20.7.2019 sekä Sisäministeriö: EU:n sisäministerit keskustelivat sisäisen turvallisuuden sekä maahan-

muuttopolitiikan tulevaisuudesta. 18.7.2019.[https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-sisaministerit-

keskustelivat-sisaisen-turvallisuuden-seka-maahanmuuttopolitiikan-tulevaisuudesta], viitattu 20.7.2019. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005426871.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005428307.html
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/eu-ministerivaliokunta-tyosti-eu-puheenjohtajakauden-asioita
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/eu-ministerivaliokunta-tyosti-eu-puheenjohtajakauden-asioita
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-sisaministerit-keskustelivat-sisaisen-turvallisuuden-seka-maahanmuuttopolitiikan-tulevaisuudesta
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-sisaministerit-keskustelivat-sisaisen-turvallisuuden-seka-maahanmuuttopolitiikan-tulevaisuudesta
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tällä kertaa ilman ideologista vastakkainasettelua. Kofmanin mukaan Yhdysvalloissa osalle poliiti-

koista tuli yllätyksenä, ettei Venäjä koskaan ollut hyväksynyt kylmän sodan jälkeistä maailmanjär-

jestystä tai länsimaisia demokratiaideaaleja.496 Yhdysvaltain oltua kolme vuosikymmentä irti kovan 

vallan strategiasta, paluu voimapolitiikkaan osoittautuikin vaikeaksi. Kofmanin kommenttia voi 

verrata venäläisteoreetikko Evgeni Messnerin konstruktivistiseen tulkintaan maailmasta, joka alitui-

seen rakentaa itseään toimijoiden vuorovaikutusten kautta ja samalla repii toimimattomia käytäntöjä 

kappaleiksi.497 Venäjän demokratiakehityksen vastatuulesta johtuen ei myöskään pitäisi olla yllättä-

vää, että valtio käyttää kovaa valtaa kansainvälisissä suhteissa - koska sillä on kovin vähän länsi-

maita puhuttelevaa pehmeää valtaa käytettävissään.498 Tämä on tärkeä ymmärtää, koska Suomen 

strateginen kulttuuri on läpi historian nojannut oletukseen siitä, että Venäjä aina käyttää kovaa - ja 

silloin tällöin myös pehmeää - voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

 

Venäjän toimet Krimin valtaukseksi ja Itä-Ukrainan konfliktin aikaan saamiseksi vuonna 2014 ai-

heuttivat eräiden arvioiden mukaan maailmalle ja rajanaapuri Suomelle jopa strategisen šokin. 

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet sekä strategiset päämäärät joutuivat koetukselle. 

Tämä ei johtunut pelkästään siitä, että Venäjä rikkoi kansainvälistä normistoa vaan myös siitä, että 

se osoitti halunsa ratkaista asioita sotilaallisesti rajanaapuriensa alueella.499 Tästä huolimatta soti-

laallisen puolustuskyvyn järjestelyä ei tarvinnut radikaalisti muuttaa Suomessa. Strategisen kulttuu-

rin diskurssit olivat edelleen relevantteja ja ne johtivat vuorovaikutukseen osittain uusien strategis-

ten käytäntöjen kanssa. Tällaisia olivat esimerkiksi Puolustusvoimien valmiuden ja lainsäädännön 

tarkennukset. Tämä selkeä muutos toimintaympäristössä oli siis muutostekijä sodan kuvalle, mutta 

vallitsevaan strategiseen kulttuuriin se sopi melko hyvin. Uutena diskurssina muodostui hybridi-

sodankäynti ja ”pienet vihreät miehet”, joista sittemmin alettiin käyttää vähemmän mystifioitua 

termiä ”tunnuksettomat sotilaalliset joukot”. Šokki aiheutti siis selkeän muutoksen strategisessa 

kulttuurissa. Venäjän sotilaallisen uhkan muodostumisen, sodan laajamittaisen väkivallankäytön ja 

Suomen valmiudellisen tarpeen diskurssien osalta muutos kuitenkin myös sopi strategisen kulttuu-

rin piirteisiin hyvin. Sodan kuva muuttui hybridisodankäynnin kautta yllättäen vähemmän ”väkival-

tapitoiseksi”, kun Venäjän katsottiin yhtäkkiä käyvän sotaa erittäin laajalla ei-sotilaallisella keino-

valikoimalla. Tästä keinovalikoimasta vain osa oli asevoimien käyttöä, jolloin vuoden 2016 selon-

                                                 
496 Marcus, Jonathan: Russia v the West: Is this a new Cold War? BBC News 1.8.2019. 

[https://www.bbc.com/news/world-europe-43581449], viitattu 22.6.2019. 
497 Fridman (2018), s.67. 
498 Marcus (2018). 
499 Haukkala & Vaahtoranta s. 65. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-43581449
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tekokin käsitteli potentiaalista sotilaallista uhkakuvaa pitkälti ensisijaisesti muilla, kuin sotilaallisil-

la välineillä.500 

 

Lukujen 3 ja 4 koodaukseen perustuen päättelen, että puolustusjärjestelmän kehittäminen hybridi-

sodankäyntiin vastaamiseksi heikentäisi sotilaallisen puolustuksen uskottavuutta. Johtopäätös pe-

rustuu päättelyyn, jonka mukaan länsimaisen hybridisodankäynnin diskurssin teemoista suurin osa 

ovat sellaisia, joihin ei yksinkertaisesti ole sopivaa vastata asevoimien käytöllä - ei, vaikka sisäinen 

ja ulkoinen turvallisuus ovatkin voimakkaasti yhteen kytkettyjä. Maria Mälksoo toteaa, että epäsel-

vä hybridisodankäynnin termi on sotkenut Naton ja EU:n turvallisuusagendat keskenään, ontologi-

sen turvattomuuden suuntaan.501 Ontologisella turvattomuudella tarkoitetaan olosuhteita, joissa val-

tio tai liittouma kokee olevansa tilassa, jossa se ei kykene toimimaan. Koska ”sota” on tuotu pois 

sotilaallisen voimankäytön parista kohti siviiliyhteiskunnan, diplomatian ja elinkeinoelämän toimin-

taa, se on enemmän EU:n kosketeltavissa, kuin Naton. Samanaikaisesti turvallisuusympäristössä 

vallitseva sotilaallisten ja ei-sotilaallisten uhkien sekoittuminen on eksyttänyt Naton ja EU:n strate-

gisen toimintakyvyn ääreltä kohti epäselviä tavoitteenasetteluja. Mälksoon havainto täsmää Yitzhak 

Kleinin johtopäätöksen kanssa, jossa Klein varoitteli uusien ammattisanastotrendien käytöstä. Sa-

maan päätyy myös Raitasalo502 ja Patricia Owens. Owens toteaa, että uutuuksien näkeminen sodan-

käynnin muodoissa muuttuu poliittiseksi toiminnaksi. Hänen mukaansa tämä saattaa luoda turvalli-

suusyhteisöjen ja poliitikkojen väliin ymmärryksen kuilun, jolloin strategia ei ohjaa asevoimien 

käyttöä.503 Liberaalien demokratioiden ongelma tulee Mälksoon mukaan jatkossakin olemaan tasa-

painottelu avoimen yhteiskuntajärjestyksen ja siviiliyhteiskunnan turvallistamisen välillä.504 Mälk-

soon, Raitasalon ja Owensin varoittama näkökentän sumeneminen jokapäiväisen politiikan ja sodan 

välillä ei Suomen strategisessa kulttuurissa ole ollut ongelma, kuten hybridisodankäynnin diskurssin 

ja suomalaisten strategisten diskurssien väliset säikeet osoittavat. Jos hybridisodankäynti kuitenkin 

muuttuu turvallisuuspoliittisessa puhunnassa pysyväksi sodankäynnin tavan kuvaukseksi, siihen 

liittyy näihin tutkijoihin viitaten melkoinen riski. 

 

 

 

 

 

                                                 
500 VNS 2016, s. 16. 
501 Mälksoo, Maria: Countering hybrid warfare as ontological security management: the emerging practices of the EU 

and NATO, European Security 3/27. Routledge / Taylor & Francis Group, Oxford, Iso-Britannia 2018, s. 374-392. 
502 Raitasalo (2018a), s. 47. 
503 Owens, Patricia: The Return of Realism? War and changing concepts of the political. Strachan (toim.) (2011) s. 497. 
504 Mälksoo (2018), s. 386. 
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5.6 Yhteenveto 

 

Kuten tutkimuksessa on lukuisia kertoja toistettu, neuvostoliittolaisen sotataidon perustekijä oli 

koko yhteiskunnan resurssien ja älykkyyden yhdistetyn kohdistamisen vastustajan lyömiseksi laa-

jalla spektrillä. Strategisiin tavoitteisiin pyrittiin neuvostoliittolaisessa ajattelussa valjastamalla oma 

yhteiskunta sosiaalisine ja taloudellisine rakenteineen kohti vastustajan samoja yhteiskunnallisia 

alueita. Niin ikään Barry Posenin määritelmässä suurstrategian on tunnistettava todennäköisiä uhkia 

valtion turvallisuudelle ja sen on suunniteltava poliittiset, taloudelliset, sotilaalliset ja muut vasta-

keinot näihin uhkiin. Kun näitä, vuosikymmenten takaa esille nostettuja näkemyksiä vertaa Venäjän 

federaation sotilasdoktriinin, on lähes kummallista, että hybridisodankäynti on ylipäätään pitänyt 

muodostaa Venäjän toimintaa selittäväksi ilmiöksi. Vuoden 2014 sotilasdoktriinissa Venäjän johto 

määrittelee sotilaallisen toimintaympäristön ja siinä ilmenevät aseelliset konfliktit, joiden piirteet 

mukailevat Kleinin kuvailemaa sotataitoa.  

 

Yleistäen voisi sanoa, että hybridisodankäynti on uusi nimi Venäjän doktriinissa määritetylle tavalle 

järjestää sotaa alempiasteiset aseelliset konfliktit normaaliolojen toimivaltuuksin ja sodan kynnyk-

sen alapuolella tavalla, joka on maalle historiallisesti todettu toimivaksi. Se, että tuohon tapaan nyt 

liittyy uusia välineitä, osoittaa clausewitzlaista tapaa nähdä sodan subjektiivinen luonne omaan ai-

kajaksoonsa sidottuna rationaalisena, intohimoisena ja arvaamattomana toimintana. Venäjän soti-

lasdoktriinin kuvailema keinovalikoiman synkronointi ilmenee suomalaisessa varautumiskäytän-

nössä jo 1990-luvun kenttäohjesäännössä. Havainto osoittaa sen, että hybridi-ilmiö on tiedossa ole-

valle toiminnalle konkreettisen nimen ja esimerkkikuvauksen antava oivallus. Selontekoihin ja 

kenttäohjesääntöihin ilmiö on päätynyt toimintaympäristön käytäntöjen havainnoinnista ja niiden 

sosiaalisesta rakentamisesta diskurssiksi, joka edelleen on ohjannut omien käytäntöjen muodosta-

mista. Tämän valossa olisi tietenkin helppoa todeta, että Venäjän laaja-alaiseen toimintaan on aina 

osattu varautua, eikä mitään tarvitse muuttaa yhteiskunnan sietokyvyssä ja puolustusjärjestelyssä. 

Joka hetki laajeneva keinovalikoima ja välineistö lisäävät kuitenkin Clausewitzin kolminaisuudesta 

tuttua arvaamattomuutta. Sitä on kyettävä sietämään, sillä arvaamattomuutta ei voi hallita. ”Seisah-

tunut kello” ei myöskään takaa, että asymmetrisen tai laajan keinovalikoiman diskursiivinen paik-

kansapitävyys antaisi sietokyvyn nykyajan ja tulevaisuuden menetelmille ja välineille. Vuoden 

2014 strategiseen šokkiin liittyy kuitenkin myös konkreettisia muutoksia Venäjän omissa turvallis-

tamiskäytännöissä, joiden perusteella Suomen strategisen kulttuurin on kehityttävä edelleen.505 

                                                 
505 Pynnöniemi & Rácz (2016), s. 2. 
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Suomalaisen valmiuskehityksen yhdistäminen kokonaisturvallisuuteen on saanut maailmalla huo-

miota, esimerkkinä onnistuneesta ”hybridipuolustuskonseptista”.506 Kylmän sodan päätyttyä, länsi-

maisesta turvallisuuskäsityksestä ilmestyi paljon vaikutteita Suomen turvallisuuspoliittisiin käytän-

töihin ja diskursseihin, kuten ulko- ja turvallisuuspoliittisten selontekojen analysoinnista luvussa 3 

tulikin ilmi. Vaikka suomalainen turvallisuuskäsitys laajenikin kattamaan maahanmuuton, luonnon-

katastrofit ja kansainvälisen rikollisuuden, niin laajamittaiseen sotilaalliseen voimaankäyttöön va-

rautuminen ei koskaan loppunut. Suomi näyttäytyi silloin poikkeuksellisena länsimaana globalisaa-

tion myötä turvallisemmaksi koetussa maailmassa. Näiden kahden diskurssin yhdistelmä on kuiten-

kin se kokonaisuus, joka pitää Suomen puolustuksen uskottavana nykymaailmassakin, kun toimin-

taympäristö vaikuttaa palanneen syklisessä kulussaan takaisin voimapolitiikan ja asevoimien käy-

töllä toteutettujen aluevaltausten äärelle. Venäjän toiminnan osalta kyseessä on perinteisten oppien 

ja päämäärien yhdistämisestä uusiin, kustannustehokkaisiin vaikuttamiskeinoihin, kuten sosiaali-

seen mediaan informaatiovaikuttamisen välineenä. Asevoimien käyttö aluevaltauksiin, oppositioi-

den kautta vaikuttaminen, rikollisjengien käyttö proxytoimijoina ja maahanmuuttajien tai tarvittaes-

sa keinotekoisesti luotujen venäläisvähemmistöjen käyttö painostamiseen ovat Kennanin ajoilta 

olleet tunnistettuja, perinteisiä venäläisiä keinoja strategisten päämäärien tavoittelussa. Länsimai-

den, suomalaisten poliitikkojen sekä median täydellinen yllättyminen Venäjän toiminnasta Krimillä, 

mutta ennen sitä myös Georgiassa, ei ole linjassa Suomen strategisen kulttuurin kanssa. Vuoden 

2016 selonteossa todetaan, että Suomi vahvistaa kykyjään tunnistaa hybridivaikuttamista ja vahvis-

taa sen vaatimia suorituskykyjä.507 Hybridivaikuttamisen/-sodankäynnin terminologisen yleisluon-

toisuuden takia tämä lause ei suoranaisesti kerro suorituskyvystä mitään. Hybridisodankäynnin dis-

kurssin ja Suomen strategisen kulttuurin välisten diskursiivisten säikeiden perusteella voidaan kui-

tenkin todeta, että laaja-alaiseen vaikuttamiseen varaudutaan Suomessa poikkiyhteiskunnallisesti. 

 

On oletettavaa, että turvallisuusyhteisöt ovat toimineet kokonaisturvallisuuden mallin ohjaamina 

yhtämittaisesti kylmän sodan päätyttyä. Juuri yllä mainittujen diskurssien yhdistelmä ja niiden väli-

set, diskursiiviset säikeet ovat ohjanneet valmistautumista informaatiovaikuttamiseen ja samalla 

laajamittaisen, sotilaallisen voimankäytön torjumiseen. Tästä johtuen ”hybrididiskurssin” ilmesty-

minen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun läntisen yhteisön sanelemana aiheutti valmiuteen ja 

lainsäädäntöön muutoksia. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet strategisessa ajatte-

lussa ja asevoimien toiminnassa täysin uusia käytäntöjä - voidaan puhua enemmänkin ilmiöstä 

”evolution in military affairs”, pikemmikin kuin ”revolution in military affairs” -kehityksestä. 

                                                 
506 Peck (2018), Johnsson & Engvall (2018), s. 2. 
507 VNS 2016, s. 28. 
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Puhuttaessa Venäjän taipumuksesta rikkoa kansainvälisiä sääntöjä ja normeja508 on tärkeää muistaa 

Suomen strategisen kulttuurin formatiivinen vaihe. Venäjän ekspansiivinen ja aggressiivinen ulko-

politiikka on Suomelle tuttua jo niiltä ajoilta, jolloin kansainvälistä sääntöpohjaa ei juuri ollut. Lu-

vussa 3 käsittelin J. V. Snellmanin ja hänen aikakautensa poliitikkojen havaintoja Venäjän luisumi-

sesta yhä kauemmas Westfalenin rauhan ja Wienin järjestelmän periaatteista. Tällainen suurvalta-

naapurin itseohjautuvuus ja omavaltainen toiminta kansainvälisessä järjestelmässä on iskostunut 

suomalaiseen strategiseen eliittiin jo niiltä ajoilta, jolloin Suomea ei kansainvälisoikeudellisesti edes 

ollut olemassakaan. Ei siis ole täysin yllättävää, että vaikka Venäjän toimet vuonna 2014 aiheutti-

vatkin strategisen šokin, niin toimet olivat Suomen strategisen kulttuurin piirteiden mukaisia. Ei 

kuitenkaan voida sanoa, ettei Suomen strateginen kulttuuri olisi tapahtumien perusteella alkanut 

muuttua. Tämä näkyykin aikaisemmin esitetyissä käytännöissä, joita Suomessa tarkennettiin muut-

tunutta sodan kuvaa vastaavaksi. Sodan kuvan muuttuminen nopeasti alkavaa, laajalla keinovali-

koimalla toteutettavaa hybridihyökkäystä kohti oli mahdollista strategisen kulttuurin puitteissa. 

Tämä johtui yksinkertaisesti sitä, että kulttuurisesti muodostuneet diskurssit Venäjän muodostamas-

ta uhasta olivat aina olleet relevantteja, vaikkei niitä poliittisessa retoriikassa ollut julkisesti kyetty 

tai uskallettu käyttää.  

 

Hybridivaikuttamisen osalta puolustuksen uskottavuus on kuitenkin riippuvainen niistä käytännöis-

tä, jotka muodostuvat asevoiman käytön logiikalle vuorovaikutuksessa diskurssien kautta. Näin siis 

strateginen šokki vuonna 2014 ajoi käytäntöjen järjestelyihin, jotka ilmenivät lainsäädännöllisesti ja 

”teknisesti” mahdollisina asevoiman käytön periaatteina kolme vuotta myöhemmin. Nykyajan ana-

lyysejä ja tutkimuksia Venäjän toiminnasta ei tarvitse kuin pikaisesti vilkaista huomatakseen, että 

sen laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja sotilaallisesta painostuksesta puhutaan suoraan.509 Tutkimuk-

sen perusteella myös annetaan toimenpidesuosituksia ja poliittiset työryhmät pohtivat hybridiuhkiin 

varautumista. Silti normaalia valtiomiestaitoa ja kansainvälisiin suhteisiin kuuluvaa vaikuttamista 

tulisi varoa sekoittamasta sodankäyntiin, eikä siihen pidä etsiä ratkaisua yksin puolustusvoimien 

toiminnalla. 

 

Suomen puolustuksen uskottavuus hybridisodankäynnin ilmestyttyä turvallisuuspoliittiseen keskus-

teluun on nyt arvioitavissa operationalisoidun teoreettisen viitekehyksen kautta. Uskottavuus muo-

dostuu kolmen viiteryhmän silmissä: potentiaaliset vastustajat, poliittiset päättäjät ja Suomen kansa. 

                                                 
508 Krastev, Ivan: What the West Gets Wrong About Russia. The New York Times, 12.8.2015. 

[https://www.nytimes.com/2015/08/13/opinion/what-the-west-gets-wrong-about-russia.html]. 
509 Ks. esim Puolustusministeriö: Voiman Venäjä. Grano Oy, Helsinki 2019. 

https://www.nytimes.com/2015/08/13/opinion/what-the-west-gets-wrong-about-russia.html
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Alakysymykseen ”Millainen on Suomen uskottava puolustus hybridiuhkien käsitteen muodos-

tumisen jälkeen?” vastaan aluksi toteamalla, että hybridisodankäynnin diskurssin teemat ovat olleet 

strategisessa kulttuurissa läsnä vuoden 2014 jälkeen - ja osa myös kauan ennen sitä. Teemoihin liit-

tyviä käytäntöjä on myös tunnistettu useita tässä luvussa. Selonteot ja niiden aiheuttamat käytännöt 

toimivat viestintänä turvallisuusympäristön toimijoille. Operationalisoituun teoreettiseen viiteke-

hykseen sidottuna vastaan alakysymykseen toteamalla, että Suomen uskottava puolustus hybridiuh-

kien käsitteen muodostumisen jälkeen on seuraavanlainen: 

 Käsitys siitä, millainen on toimintaympäristöstä kohdistuva, vallitseva sotilaallinen 

uhka, johon varaudutaan vastaamaan asevoimien käytöllä. 

o   Suomessa on vuoden 2014 puolivälistä alkaen kehittynyt näkemys, jonka mukaan 

Itämeren alueen strateginen merkitys on kasvanut ja alueella on sotilaallisia jännittei-

tä. Venäjä pyrkii etupiirijakoon perustuvaan turvallisuusrakenteeseen ja on valmis 

toimimaan ennakoimattomasti ja rikkomaan yhteisiä sääntöjä. Sotilaallisiin uhkiin 

oletetaan aina liittyvän koko yhteiskunnan kattava, laaja vaikuttaminen. Se tapahtuu 

sotilaallisen spektrin lisäksi poliittisessa, taloudellisessa, siviiliyhteiskunnallisessa ja 

informaatiollisessa ulottuvuudessa. Venäjän sotilaallinen suorituskyky käsittää kau-

kovaikuttamis- ja alue-eristämiskyvyn, jolla se pystyy estämään Itämeren alueen va-

paan käytön. Maa-alueella Venäjällä on kyky aluevaltauksiin satojen kilometrien sy-

vyydessä vastustajansa alueella. Sotilaallinen uhka on alhainen, mutta kriisien en-

nakkovaroitusaika todella lyhyt, Venäjän pysyvän valmiuden joukkojen strategisesta 

ryhmityksestä ja niiden viimevuotisista käyttöperiaatteista johtuen. 

 Käsitys siitä, millä välineillä, tavoilla ja tavoitteilla sotaa varaudutaan käymään valti-

on ja ympäröivän maailman silmissä hyväksyttävästi.  

o   Venäjän muodostamaa uhkaa minimoidaan korkealle nostetun sotilaallisen valmiu-

den aiheuttaman pidäkkeen, jatkuvan poliittisen dialogin ja länsimaiden kanssa to-

teutettavan, kansainvälisen sotilaallisen yhteistoiminnan kautta. Sotaa valmistaudu-

taan käymään samanaikaisesti maa-, meri-, ilma- ja kybertoimintaympäristöissä. 

Taistelu valmistaudutaan aloittamaan palkatun sotilashenkilöstön ja varusmiesten 

miehittämien valmiusyksiköiden välittömästi käytettävissä olevalla torjuntakyvyllä, 

kaikissa ulottuvuuksissa. Sotaa valmistaudutaan käymään aluevaltaukseen pyrkivän, 

korkealla taisteluintensiteetillä toimivan vihollisen torjumiseksi. Keskeinen, yhteis-

kunnallinen valmiudellinen tekijä on Valtioneuvoston tilannekeskus, joka sitoo yh-

teen yhteiskunnallisen varautumisen ja mahdollistaa nopean päätöksenteon valtion 

johtamisessa. 
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 Käsitys siitä, mitkä tekijät ja käytännöt muodostavat omasta ja ympäröivän maailman 

näkökulmasta sellaisen uskottavan sotilaallisen kyvyn, joka mahdollistaa vastaamisen 

jokaiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen minimaalisella sodankäynnin 

määrällä.  

o   Uskottava sotilaallinen kyky muodostuu itsenäisestä torjuntakyvystä, jota täydenne-

tään ulkomaisella tuella. Tuen vastaanottamista ja joukkojen yhteistoimintakykyä 

harjoitellaan Yhdysvaltain ja Ruotsin kanssa vuosittain, sekä muiden kumppanien 

kanssa pienemmissä harjoituksissa useita kertoja vuodessa. Lainsäädäntöä on muo-

kattu mahdollistamaan valmiusyksiköiden välitön torjuntavalmius ja sitä heti seuraa-

va valmiuden kohottaminen. Toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin tieduste-

lukyvyn kehittämiseksi on vastattu kehittämällä tiedustelulainsäädäntöä. Hybridivai-

kuttamisen torjuntaan tarvittavaa hallinnonalojen valmiutta toimia nopeasti kehitty-

vissä tilanteissa kehitetään jatkuvasti ja sitä varten on monta eri foorumia ja päätök-

sentekoelintä. Kansainväliset kahden- ja monenväliset yhteisharjoitukset takaavat 

puolustusvoimien yhteensopivuuden poikkeusoloissa ja kansainvälisen avun vas-

taanottaminen ja antaminen on käsketty puolustusvoimille lakisääteiseksi tehtäväksi. 

Sotilaallisen huoltovarmuuden takaavat strategiset kumppanuudet sitovat elinkei-

noelämän varautumiseen jo normaalioloissa. Kybertorjunta- ja vaikuttamiskykyä ke-

hitetään kokonaisturvallisuuden osana ja puolustusvoimissa. Sisäisen ja ulkoisen 

turvallisuuden yhdistämisen keskeinen ja näkyvä tekijä on viranomaisyhteistyö. Se 

osoittaa poikkihallinnollista varautumista ja siitä viestitetään avoimesti sosiaalisen 

median kanavilla, puolustusvoimien harjoitustoiminnan näkyvän viestinnän ohella. 

 

Tämän luvun hypoteesien koettelusta totean seuraavaa: 

 Suomalaisen kansallisen identiteetin historiallisten kokemusten kautta muodostunut tapa 

puolustaa arvoja luo edellytykset vastata Venäjän luomiin, läntisessä turvallisuusyhteisössä 

hybridiuhkiksi määriteltyihin toimiin (tutkimustyön päähypoteesi). 

o   Hypoteesi on pääosin osoitettu todeksi yhteenvedon kautta. Sen perusteella voidaan 

tutkimuksen johtopäätösten myötä selektiivikoodata tutkimuksessa noudateltavan 

Grounded theoryn ydinkoodi. Arvojen puolustamista ei ole käsitelty suoraan, mutta 

kokonaisturvallisuus ja poikkiyhteiskunnallinen varautuminen osoittavat, että libe-

raalin, demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen puolustamisessa ollaan oltu valmiita 

luomaan laajoja toiminta- ja yhteistoimintamalleja turvallisuuden takaamiseksi. Li-

beraali demokratia tarkoittaa käytännössä aina yhteiskunnan avoimuuden takia muo-
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dostuvia haavoittuvuuksia. Ne on hyväksytty, vaikka autoritaarinen järjestelmä saat-

taisi mahdollistaa turvallisuuden järjestämisen helpommin. Venäjän laaja-alaiseen, 

hybridivaikuttamiseksi kutsuttuihin toimiin on Suomessa totuttu pitkän historian ai-

kana. Poikkiyhteiskunnallinen resilienssi on näin iskostunut Suomen strategiseen 

kulttuuriin sen formatiivisen vaiheen aikana. 

 Hybridisodankäynnin/-vaikuttamisen länsimaisesti kollektiivinen käsite vakiintui suomalai-

sessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa Krimin annektoinnin jälkeen vuonna 2014. 

o   Hypoteesi on osoitettu todeksi. Hybridisodankäynnistä puhutaan tutkimuksessa ter-

minä aikaisemminkin, mutta ennen vuotta 2014 sillä tarkoitetaan puhtaasti sotilaal-

lista toimintaa. Kanervan ryhmän raportti nostaa hybridisodankäynnin turvallisuus-

poliittiselle agendalle sellaisessa muodossa, jossa se tänään nähdään. 

 Hybridisodankäynnin/-vaikuttamisen käsitteen sisällölliset teemat ovat olleet suomalaisessa 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja sotilaskoulutuksessa käytössä jo 1990-luvulla. 

o   Hypoteesi on osoitettu todeksi. Vertailemalla vuoden 2014 jälkeistä hybridisodan-

käyntiä käsittelevää tutkimusta ja poliittista diskurssia vuotta 2014 edeltäviin, strate-

gisen kulttuurin diskursseihin ja niiden teemoihin, on kyetty osoittamaan niiden väli-

set diskursiiviset säikeet. Hybridisodankäynnin diskurssi sisältää vanhoja, jo Suomen 

strategisen kulttuurin formatiivisen vaiheen aikaisia muodostuneita teemoja. Tämä 

on normaalia uusien diskurssien muodostumiselle. 



158 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

6.1 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

Empiirinen käsittely on osoittanut, että hybridisodankäynti on käsitteenä yhdysvaltalainen tulkinta 

siitä, miten sen potentiaaliset vastustajat ovat tulkinneet Yhdysvaltain käyvän kokonaisvaltaista 

sotaa toisen maailmansodan jälkeen. Strategisen kulttuurin konstruktivistisen teorian kautta tarkas-

teltuna asetelma on looginen. Se heijastaa strategisten käytäntöjen tulkinnan selittämistä diskursseja 

muodostamalla, jonka perusteella taas luodaan omia strategisia käytäntöjä. Diskurssit muodostuvat 

historiallisten kokemusten ohjaamina. Omat strategiset käytännöt taas tulkitaan muiden turvalli-

suusympäristön toimijoiden silmissä diskursseja muodostamalla, jolloin todellisuus muokkautuu 

diskurssien ja käytäntöjen jatkuvan, dynaamisen vuorovaikutuksen kautta. 

 

Suomalainen varautuminen hybridiuhkiin näyttäisi vakiintuneen strategiseen kulttuuriin vuoden 

2000 perustuslakiuudistuksen myötä. Silloin laaja turvallisuuskäsitys muodostui osaksi strategisia 

käytäntöjä ja rakenteita. Se, että varautuminen laaja-alaiseen keinovalikoimaan on kylmän sodan 

jälkeen jatkuvasti ollut läsnä Suomen puolustuksen järjestelyissä, ei johdu kauaskatseisuudesta tai 

älykkäistä ratkaisuista vaan strategisesta kulttuurista ja sen jähmeästä muuntautumiskyvystä. Suo-

men tapa nähdä neuvostoliittolainen taisteluoppi tai sodankäynnin tapa alkoi kylmän sodan päätty-

essä muuttumaan niin hitaasti, että toimintaympäristön nopea muutostempo ja paluu takaisin alku-

lähteilleen juoksi strategisen kulttuurimme kiinni syklisesti. Toteamus ”seisahtunut kellokin on oi-

keassa kahdesti vuorokaudessa” sopii hyvän kuvaamaan tapahtunutta. Se antaa myös ymmärrystä 

muutostarpeelle toimintaympäristön kehitykseen nähden, sillä vaikuttamisen tai sodankäynnin väli-

neet muuttuvat ja kehittyvät sellaisiksi, johon vanha, mutta juuri nyt paikkansa pitävä näkemys ei 

välttämättä kuitenkaan vastaa. Yllättävää ei ollut se, että Venäjä käytti Georgiassa, Krimillä ja Itä-

Ukrainassa laajaa keinovalikoimaa vipuvaikutuksen takaamiseksi. Suomen strateginen kulttuuri on 

vuosikymmenet sisältänyt sellaisen oletuksen. Yllättävää taisi pikemminkin olla se, että laaja kei-

novalikoima yhdistettiin aluevaltaukseen ja valtionrajojen siirtämiseen voimakeinoihin ja asevoi-

mien käyttöön nojaten. Venäjän toiminnasta yllättyminen on tässä suhteessa yllättävää, sillä myös 

laajamittainen, aluevaltaukseen tähtäävä sotilaallisen väkivallan käyttö on diskurssina ollut jatku-

vasti läsnä Suomen strategisessa kulttuurissa. Voisi siis todeta, että Venäjän strateginen päämäärä 

pääsi yllättämään, mutta keinovalikoima ei. Grayn viidenteen periaatteeseen ja aikaisempiin kenttä-

ohjesääntöihin viitaten on todettava, että Puolustusvoimia tuskin sen kummemmin päämäärä kuin 

keinotkaan pääsivät yllättämään. 
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Se, miten Suomen puolustus on nykyisen diskurssin kannalta katsottuna uskottava tai ei, on loppu-

jen lopuksi arvioitava omien puolustusvoimien toiminnasta ja käytännöistä vertailtuna diskurssiin. 

Yksikään tieteellinen tutkimus ei voi aukottomasti osoittaa, miten ulkopuoliset valtionpäämiehet 

tulkitsevat Suomen puolustusta. Mikään tiedustelujärjestelmä ei voi hankkia tietoa siitä, mitä poten-

tiaalisten vastustajien komentajat ajattelevat Suomen suorituskyvyistä arvioidessaan puolustusvoi-

mien kykyä tuottaa mahdollisen hyökkääjän asevoimille tappioita. Se, mitä voidaan tehdä, on ero-

tella ne hybridisodankäynniksi kutsutun toiminnan alueet, joita vastaan Suomen puolustusjärjestel-

mää voidaan jollain tavoin käyttää. Silloinkin on pidettävä mielessä, että hybridietuliite tulee monen 

yksittäisen toiminnon yhdistämisestä. Asevoimien käyttö ei siis ole hybridisodankäyntiä. Asevoi-

mien käytön yhdistäminen esimerkiksi kybervaikuttamiseen ja laittomaan maahantuloon voi muo-

dostaa hybridiuhan tai olla hybridisodankäyntiä. Hybridisodankäynnin diskurssi on tällaiseen erot-

teluun erittäin toimiva malli. Kuten tutkimuksessa on todettu, uudet diskurssit rakentuvat vanhoista 

aineista. Siispä hybridisodankäyntikin muodostuu vanhoista ja tutuista toimista, joita yhdistetään 

uusilla tavoilla ja joita vahvistetaan uusilla välineillä, kuten tietoverkoilla ja sosiaalisella medialla.  

 

Puolustusvoimien kehittämisessä on hyödyllistä arvioida, miten joukkoja voidaan käyttää hybri-

disdiskurssin teemojen mukaista toimintaa vastaan. Silloin ei pidä ajatella, että Puolustusvoimilla 

vastataan hybridisodankäyntiin, vaan sen osa-alueisiin. Suuri osa tällaisista vastakeinoista liittyy 

viranomaisyhteistyöhön. Siitä Suomessa on varsin pitkä perinne, mutta hybridisodankäynti terminä 

on vienyt harjoittelua eteenpäin vauhdilla ja lainsäädäntökehityksen siivittämänä. Valmiuden kehit-

täminen ja yhdistettyyn asevaikutukseen kykenevän valmiusjoukon liikekannallepano tunneissa 

vastaa nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan. Se, kutsutaanko tuollaista uhkaa yhdistettynä 

johonkin muuhun vaikuttamiskeinoon hybridiuhaksi, on yhdentekevää. Hyökkäys voidaan torjua 

erittäin lyhyellä valmiusajalla, oli se sitten osa hybridisodankäynniksi kutsuttua strategista suunni-

telmaa tai ei. Jos tällaiseen nopeasti kehittyvään hyökkäysuhkaan voi liittyä valmistelevana toimen-

piteenä kyberhyökkäys ja hakkerointi Puolustusvoimien tietojärjestelmiä kohtaan, on kehitettävä 

Puolustusvoimien järjestelmien tietoturvaa. Taas kerran vaatimus on nähtävä tietoturvan parantami-

sena, eikä hybridiuhkien torjuntana. Näin Puolustusvoimien kehittäminen ja harjoitustoiminta kes-

kittyy sotilaallisen suorituskyvyn kohottamiseen, eikä hybridisodankäynnin torjumiseen epämääräi-

senä ja kaiken kattavana, strategisena ilmiönä.  

 

Kuten hybridisodankäynnin diskurssin rakenteesta näkyy, sotilaallinen toiminta on osa hybridi-

sodankäyntiä tai -vaikuttamista. Englanninkieliset termit ”hostile measures short of overt war” 

(avointa sotaa alempiasteiset vihamieliset toimenpiteet) ja ”hostile foreign interference” (vihamie-
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linen ulkomainen häirintä) ovat ”hybridisodankäyntiä” selkeämpi tapa kuvailla vaikuttamista, joka 

tähtää johonkin heikentävään tai vastapuolta taivuttelevaan vaikutukseen kohdeyhteiskunnassa. 

Silloin ei myöskään puhuta sodasta sellaisten asioiden yhteydessä, joihin ei ole mahdollista käyttää 

sotilaallisia vastakeinoja. Hybridietuliite saattaa johtaa vainoharhaisuuteen, jonka varjossa on help-

po nähdä uhkia kaikkialla. On todettu, että esimerkiksi Neuvostoliitto loi itselleen juuri tällä tavalla 

yhteiskunnallisia haavoittuvuuksia pyrkimällä torjumaan olemattomia uhkia. 

 

Tutkimustulokset ovat tiivistettävissä kuuteen johtopäätökseen. Niistä ensimmäiset kolme vastaavat 

välillisesti ja jälkimmäiset kolme suoraan päätutkimuskysymykseen ”Miten hybridisodankäynnistä 

käytävä keskustelu vaikuttaa Suomen puolustuksen uskottavuuteen?” Johtopäätökset ovat seu-

raavat: 

 

1. Hybridisodankäynniksi selitetty ilmiö on strategiaa, ei sodankäyntiä. Sodankäynti kuuluu 

siihen osana kaikkea muuta diplomatiaa, politiikkaa, taloutta ja muuta epäsuoraa vaikutta-

mista. Valtiot vaikuttavat toisiinsa koko ajan. MPECI-spektrissä tapahtuvan vaikuttamisen 

”niputtaminen” sodankäynniksi ei helpota sodankäynnin muutoksen ymmärtämistä. Päin-

vastoin, se saattaa helposti ja ennen kaikkea aivan liian mustavalkoisesti ohjata asevoimien 

kehittämistä ja harjoittelua toimintoihin, jotka eivät ole ratkaistavissa asevoimien käytöllä. 

 

2. Hybridisodankäynti on ollut tarpeellinen termi ja konsepti länsimaissa, jotta on saatu palau-

tettua ajatus Venäjästä, mutta miksei myös Kiinasta, omia etujaan voimapolitiikan keinoin 

ajavana valtiona. Kyse on kuitenkin ikään kuin heräämisestä siihen, että etujen tavoittelu ei 

koskaan loppunut, vaikka kylmän sodan ideologinen vastakkainasettelu hetkeksi hälveni. On 

erittäin tärkeää muistaa, että Neuvostoliiton olemassaolo ideologisine jännitteineen on vain 

lyhyt aikajakso Suomen, Euroopan ja maailman historiassa. Venäjän ja länsimaailman väli-

nen valtakilpailu on ollut olemassa kauan ennen sitä ja myös sen jälkeen, ideologiasta huo-

limatta. 

 

3. Hybridisodankäyntinä länsimaissa ymmärretty laajan keinovalikoiman vaikuttaminen on 

tulkintaa siitä, miten Venäjä ja Kiina käyttävät yhteiskunnan kaikkia osa-alueita epäsuorassa 

lähestymistavassa kohti strategisia päämääriään. Perinteinen asevoimien käyttö aluevaltauk-

seen on yksi näistä. Venäjällä taas katsotaan, että nimenomaan sotilaallinen, poliittinen, ta-

loudellinen, siviiliyhteiskunnallinen ja informaatioulottuvuuteen kytketty laaja-alainen vai-

kuttaminen oli se yhdistelmä, jolla Yhdysvallat sai Neuvostoliiton romahtamaan. Neuvosto-
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liitto sovelsi myös itse kylmän sodan aikana niin kutsuttuja ”aktiivisia toimia” länsivaltioi-

den yhteiskunnallisia haavoittuvuuksia kohti heikentääkseen kohdemaiden sisäistä ja niiden 

kumppaneiden välistä koheesiota. Laajan keinovalikoiman vaikuttamisessa on siis pitkälti 

kyse Venäjän ja länsimaailman toisiltaan oppimasta ja yleisesti hyväksytyksi tulkitsemasta 

tavasta vaikuttaa vastapuoleen. Toimintaympäristössä on havaittu vastapuolen käytäntöjä. 

Niille on rakennettu ymmärrys, jonka avulla on kehitetty omia käytäntöjä. Molempien osa-

puolien tulkinta toistensa tavasta pyrkiä tavoitteisiinsa on aiheuttanut sodankäynnin ja kan-

sainvälisten suhteiden kehittymisen kohti poikkiyhteiskunnallista resurssien käyttöä strate-

gisten päämäärien tavoittelussa. Matkan varrella osapuolet ovat syyttäneet toisiaan kansain-

välisesti hyväksyttyjen sääntöjen rikkomisesta ja sääntöperäisen maailmanjärjestyksen mu-

rentamisesta. 

 

4. Suomessa hybridisodankäynti on muodostanut ”keppihevosen”, jonka avulla voidaan kil-

pailla resursseista. Puolustusvoimien valmiuden kehittämistä ja siihen liittyvää lainsäädän-

töä on perusteltu hybridisodankäynnillä. Kyse on kuitenkin enemmän vastaamisesta Venä-

jän pysyvän valmiuden joukkojen toimeenpanemiin, perinteisiin aluevaltausoperaatioihin 

turvallisuusympäristössä. Esimerkiksi puolustusministeri ja Puolustusvoimain komentaja 

ovat julkisesti kertoneet, että hybridiuhkiin varaudutaan hankkimalla panssarivaunuja, tela-

haupitseja ja vastatykistötutkia. Puolustusvoimien kehittämisessä ja sen toiminnan harjoitte-

lussa on hyödyllistä pitää mielessä, että sotilaallisen suorituskyvyn näyttö on osa uskottavaa 

puolustusta ja siten vastakeino hybridivaikuttamiselle. Hybridisodankäynnin torjunta itse 

tarkoituksellisena, geneerisenä skenaariona saattaa vahingoittaa puolustusjärjestelmän käy-

tön painopisteen muodostamista. Näin saattaa herkästi käydä, jos asevoimia valmistaudutaan 

käyttämään tilanteisiin, joihin sotilaallinen suorituskyky ei ole optimaalinen vastakeino. 

 

5. Hybridisodankäynnistä herännyt keskustelu on aiheuttanut muutoksia Suomen puolustusjär-

jestelmässä ja kokonaisturvallisuuden mukaisessa varautumisessa. Hybridisodankäynnin 

diskurssin nojalla on kehitetty valmiutta aloittaa puolustus- ja torjuntataistelu välittömästi 

puolustusvoimien suorituskyvyillä. Taisteluun varaudutaan nyt myös tunnuksetonta ja kan-

sallisuudeltaan tuntematonta vihollista vastaan. Avoin viestintä, kuten taisteluharjoituksissa 

tapahtuvan toiminnan esittely sosiaalisen median kanavissa, on lisääntynyt. Kokonaisturval-

lisuuden kehyksessä hybridivaikuttaminen taas on eroteltu pois itse sodankäynnistä. Ulko-

maisten tahojen vaikuttamisyrityksiä vaaleihin, talouselämään ja informaatio- sekä kybe-

rulottuvuuteen valmistaudutaan torjumaan tietoisesti ja julkisen dialogin kautta. Esimerkiksi 
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ennen Suomen EU-puheenjohtajakautta, presidentinvaaleja ja eduskuntavaaleja pohdittiin 

erilaisilla selvitystöillä, miten hybridivaikuttamista voidaan torjua. 

 

6. Suomessa on yli kahden vuosisadan historiallisen kokemuksen kautta muodostunut strategi-

nen kulttuuri, joka huomioi Venäjän ja aikoinaan Neuvostoliiton tavan pyrkiä strategisiin 

päämääriinsä laajalla keinovalikoimalla. Suomen strateginen kulttuuri on läntisessä turvalli-

suusyhteisössä poikkeuksellinen, koska Suomessa on aina katsottu laajan, aluevaltaukseen 

tähtäävän sotilaallisen voimakäytön olevan osa kokonaisuhkaa. Varautumisesta tämän tyyp-

piseen uhkakuvaan ei ole koskaan luovuttu, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. 

Aluevaltaussota on läpi Suomen strategisen kulttuurin historian kuulunut kokonaismaanpuo-

lustuksen ja kokonaisturvallisuuden piiriin, mikä näkyy käytäntöinä muun muassa puolus-

tusvoimien julkisissa kenttäohjesäännöissä. Siksi nykyinen hybridisodankäynnin diskurssi 

on sisällöllisesti erittäin tuttu suomalaisille turvallisuusyhteisöille, joskin se on aiheuttanut 

monia muutospaineitakin.  

 

Tutkimukseni soveltavan Grounded theoryn ydinkoodiksi on selektiivikoodauksen kautta muo-

toutunut seuraava kappale: 

 

”Sodankäynti muodostuu ennakoimattoman laajasta valikoimasta sotilaallisia ja ei-

sotilaallisia keinoja ja niiden yhdistelyä strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Suoma-

laisen kansallisen identiteetin historiallisten kokemusten kautta muodostunut tapa puolus-

tautua luo luontaiset edellytykset vastata Venäjän luomiin, läntisessä turvallisuusyhteisössä 

hybridiuhkiksi määriteltyihin toimiin.” 

 

Tutkimustuloksena esitetty ydinkoodi vahvistaa tutkimustyön päähypoteesin todeksi. Ydinkoodi 

muodostaa uuden, vertaisarvioinnille kypsän teorian. Teoreettisen lähestymistavan laajuudesta joh-

tuen ydinkoodiin on suhtauduttava kriittisesti, sillä se kattaa mittavan historiallisen tarkastelun, jos-

ta tietenkin voi hakea selitysvoimaa lähes mille tahansa. Neljännen luvun empiirisen aineiston ana-

lyysin perusteella ydinkoodi kuitenkin sisältää modernit turvallisuusympäristössä esiintyvät uhat. 

Siksi sen nojalla voidaan väittää, että Suomen puolustuksen uskottavuus ei ole ollut suurten muu-

tospaineiden edessä hybridiuhkien ilmestyttyä turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun. 

Venäläinen tapa käyttää koko yhteiskunnan voimavaroja vaikuttamiseen ja painostukseen on nähty 

Suomen turvallisuusyhteisöissä yhtämittaisesti läpi 1900- ja 2000-lukujen. Se, että muissa länsi-

maissa uskottiin kansainvälisen realistisen voimapolitiikan hetkellisesti poistuneen kylmän sodan 
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jälkeen, johtuu historian ja Venäjän tuntemuksen sivuuttamisesta. Alussa siteeratun, popu-

laarikulttuurin hahmo Verbal Kintin repliikki on tässä yhteydessä lähes kiusallisen osuva: ”The 

greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he did not exist”. 

 

6.2 Tutkimuksen herättämät jatkotutkimustarpeet 

 

Strategia vaikuttaisi palanneen tutkimusagendalle lännessä. Valtioiden välinen vaikuttaminen ja 

Venäjän ajama etupiiripolitiikka nostavat esille strategisten valintojen tarpeet Euroopassa, jotta tu-

levaisuuden turvallisuuspolitiikka ja strategia perustuvat muuhun kuin jälkikäteen tuomitsevaan 

retoriikkaan ja hybridisodankäynnin tyyppisten konseptien jälkimallintamiseen. Janne Haaland 

Matlary on jo todennut vuonna 2018 ilmestyneessä teoksessaan, että Euroopan päättäjät ovat vie-

raantuneet strategiasta ja ”kovan vallan” käytön suunnittelusta. Tulevaisuutta on tietenkin mahdo-

tonta ennakoida, mutta laajan keinovalikoiman vaikuttaminen on tunnistettu valtioiden välisissä 

suhteissa jokapäiväiseksi. Suomen strateginen kulttuuri antaa hyvät edellytykset arvioida Venäjän 

potentiaalisten kehityskulkujen aiheuttamia strategisia haasteita yhteiskunnan turvallisuudelle ja 

sotilaalliselle maanpuolustukselle. Venäjän on todettu pyrkivän muuttamaan kansainvälistä järjes-

tystä. Tämä ei sinänsä vielä muodosta suoraa uhkaa Suomelle. Venäjän mahdollisten kehityskulku-

jen vaikutukset Suomeen lienevät kuitenkin arvioitavissa. Näyttäisi olevan selvää, että ainakin tällä 

hetkellä Venäjä tarvitsee konflikteja lähialueellaan, jotta sen poliittinen johto voi näyttää omien 

kansalaistensa silmissä vahvalta. Suomalaisen strategisen ketteryyden tutkiminen on strategisen 

kulttuurin hitauden kannalta hyödyllistä, jotta jatkossa ei tarvitse luottaa siihen, että ”seisahtanut 

kellokin on oikeassa kahdesti vuorokaudessa”. Esimerkiksi Venäjän tulkinta oikeudestaan poiketa 

YK:n peruskirjan säännöstöstä näyttää suomalaisen kybervaikuttamiskyvyn kehittämisen kannalta 

hankalalta, jos Israelin tapa vastata kyberhyökkäykseen sotilaallisella voimankäytöllä tulkitaan Ve-

näjällä kansainvälisoikeudellisesti hyväksyttäväksi, puolustukselliseksi keinoksi. 

 

Strategisen kulttuurimme voimakas varautumispiirre näyttäytyy voimavarana suomalaisen yhteis-

kunnan ja viranomaisten ”hybridivastustuskyvylle”. Kokonaismaanpuolustuksen ja sittemmin ko-

konaisturvallisuuden pitkäaikainen perinne nojaa sotiemme aikojen havaintoihin. Niiden kautta on 

luotu kokonaisvaltainen varautumisjärjestely, joka yleisestä länsimaisesta trendistä poikkeavalla 

tavalla on jatkunut keskeytyksettä Suomessa. On kuitenkin merkillepantavaa, että toimintaympäris-

tön muutokset kumpuavat sekä yhteiskunnan ulkopuolelta, että sen sisältä, kun sukupolvien vaih-

dokset vääjäämättä muokkaavat yksilön näkemyksiä arvoista ja tarpeista. Varautumiskoneisto on 

viety Suomessa pitkälle, mutta hybridivaikuttamisen päämääränä ei olekaan viranomaistoiminnan 
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tai varautumistoimien luhistuttaminen suoralla vaikutuksella, vaan yksilön ja yhteiskuntarauhan 

kautta. Siksi onkin tarpeen tutkia yhteiskunnan sisällä vallitsevien käsitysten ja varautumisen sekä 

sääntelyn välistä kuilua, jotta yhteiskuntarauhan yksilölähtöistä lujuutta voitaisiin konkreettisesti 

arvioida. Nykypäivän riskinä on tämän tutkimuksen perusteella helppo nähdä yksilön tietämättö-

myys tulevasta ja hänen sietämättömyytensä varautumistoimenpiteiden ”huolenpidolle” silloin, kun 

ne konkreettisesti iskevät ja ilmenevät sääntelynä ja niukkuutena. Yksilön ja yhteiskunnan etujen 

välinen suhde on avainasemassa, kun arvioidaan sitä, miten yksilö suvaitsee häneen suunnitelmalli-

sesti kohdistettua niukkuutta yleisen ja kollektiivisen hyvän nimissä. Viranomaisyhteistyön ja ko-

konaisturvallisuuden toimivuuden merkitys laskee, mikäli yksilö ei arvosta tapaa, jolla varautumi-

nen häneen kohdistuu. Ei riitä, että varautumisjärjestelyt on valmisteltu pitkälle, jos potentiaalisesta 

tulevasta niukkuudesta ei ole etukäteen kerrottu tarpeeksi tyhjentävästi niille ihmisille, jotka loppu-

kädessä joutuvat sitä sietämään. Tämä altistaa yhteiskunnan hybridivaikuttamisen päämäärille ja 

vaikuttaa myös maanpuolustustahdon ja puolustuskyvyn ”kovaan ytimeen”, joka saattaa muuttua 

mielipidemittausten lukemista puolustussuunnitelman aktualisoituessa konkreettiseen tarpeeseen 

luopua omasta mukavuudesta yhteiskunnan edun nimissä. 

 

Median ja sosiaalisen median vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon ja viestintään on kutsuttu 

hybridipolitiikaksi. Siinä yhdistyvät puoluepoliittisen agendan ja hallitusohjelmien väliset kompro-

missit sekä jatkuva suosionmittaus tykkäysten ja kommenttien avulla. Kommentteja poliittisiin pää-

töksiin saadaan nykyään lähes reaaliajassa ja korjausliikkeiden nopeuden voidaan olettaa muokkau-

tuvan sen mukaisesti. Koska tässä tutkimuksessa on todettu kaiken sodankäynnin olevan hybridiä, 

olisi hyödyllistä tutkia turvallisuuspolitiikan muodonmuutosta sosiaalisen median vaikuttamisalus-

tan ulottuessa yhä laajemmin päätöksentekijöiden arkeen. Esimerkiksi keväällä 2019 havaittiin run-

saasti vaikuttamisyrityksiä LinkedIn-rekrytointipalvelussa, kun taas Facebookissa tehdyt valeprofii-

lit ovat jo vuosia olleet yksi vaikuttamiskeino. Jos sodankäynti on useiden keinojen yhdistelmää - 

hybridiä - niin todennäköisesti sitä ohjaava politiikkakin on sellaista. Turvallisuuspolitiikan ollessa 

eliittien määrittämää ja yli hallituskausien ulottuvaa voidaan olettaa, että sekin on jollain tapaa 

muuttunut hybridiluonteiseksi, perinteisen virkamiesvalmistelun ja esittelyjen ohella. 

 

6.3 Lähdekritiikki ja tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

 

Tutkimustyöni selkein luotettavuutta alentava tekijä on tutkijan puolueellisuus. Lähtökohtani kon-

struktivistisen tutkimusotteen valinnassa luo väkisin ennakkoasetelman, jossa tutkija olettaa maail-

man rakentavan itseään toimijoiden vuorovaikutuksen kautta. Johtopäätösten luonteesta näkyy, että 
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uuden diskurssin rakentumisella vanhoista teemoista voidaan perustella yhtä lailla muutosta kuin 

pysyvyyttäkin. Tällaiseen kaksijakoisuuteen on tutkijana suhtauduttava kriittisesti. Siihen liittyy 

riski tietynlaisesta yleispätevyydestä, jolloin muodostuneilla johtopäätöksillä on vähän selitysvoi-

maa kaikkeen muttei suurta selitysvoimaa mihinkään. Toisaalta hybridisodankäynnin ymmärtämi-

nen ilmiönä tarvitsee juuri tällaista analyysiä, sillä termillä on pyritty selittämään vanhojen keinojen 

synkronointia uudella tavalla. Näistä tekijöistä johtuen tutkimuksesta on varmasti havaittavissa kal-

listuminen asenteeseen ”hybridisodankäynnissä ei ole mitään uutta”. Todennäköisesti lopputulos 

saattaa muista näkökulmista katsottuna näyttää jälkiviisaudelta ja evoluutiota painottavalta, mikä on 

diskurssien rakentumisen havainnollistamisessa myös melko helppoa. Pyrkimykseni objektiivisuu-

teen on ollut jokapäiväistä, mutta ennakkokäsityksistäni en ole missään vaiheessa voinut täysin ir-

taantua. En voi itse arvioida tämän objektiivisuuspyrkimyksen tulosta.  

Lähteiden käytössä korostuu kolme merkittävää heikkoutta, joihin on suhtauduttava kriittisesti. En-

simmäinen on sekundäärilähteiden käyttö. Koska en osaa venäjän kieltä, en ole kyennyt hakemaan 

venäläistä näkemystä hybridisodankäynnistä primäärilähteistä. Heikkous osuu hankalaan paikkaan, 

sillä keskeisiä herätteitä laaja-alaisen vaikuttamisen tulkitsemiseksi ovat Evgeni Messner, Igor Pa-

narin ja Alexander Dugin. Heidän tulkitsemisessaan olen nojannut pääosin Ofer Fridmaniin, jolloin 

todennettua aineistotriangulaatiota ei ole muodostunut täysin vakuuttavasti. Vahvistusta kyseisten 

venäläisteoreetikoiden näkemyksiin olen hakenut englanninkielisiltä, tieteellisistä artikkeleista. 

Fridmaniin nojaamisen itse tutkimusraportissa perustelen sillä, että hän on käyttänyt kyseisten venä-

läisten tutkijoiden aineistoa nimenomaan hybridisodankäynnin eikä esimerkiksi informaatiosodan-

käynnin tutkimukseen. Näin olen pyrkinyt varmistamaan, että sekundäärilähteitä on käytetty saman 

ilmiön tutkimukseen kuin primäärilähteinä niitä käyttänyt tutkijakin. 

Toinen lähdeaineistoon liittyvä heikkous on mediaan viittaaminen. Se korostuu neljännessä ja vii-

dennessä luvussa. Mediaviittaukset eivät suoraan edusta tieteellisyyttä. Median osuus diskurssien - 

etenkin turvallisuusdiskurssien - muodostumisessa on kuitenkin kiistaton. Tämä on myös tuotu esiin 

teoreettisessa tarkastelussa. En kuitenkaan ole arvioinut jokaisen toimittajan mielipidesuuntautumis-

ta erikseen, joten artikkelien ja julkaisujen luotettavuutta ei ole todennettu aukottomasti. 

Kolmas lähdeaineistoon liittyvä heikkous on valtioneuvoston selontekojen poliittinen painolasti ja 

niiden sisältämät kompromissit. Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot eivät koskaan 

ilmennä absoluuttista totuutta, vaan ne ovat puolueohjelmien, asiantuntijalausuntojen, virkamies-

valmistelujen ja valiokuntatyöskentelyjen kautta muodostuneita kompromisseja. Niissä kuvatut tur-

vallisuusympäristön ominaisuudet ja poliittiset toimintalinjat on arvioitava tämän valossa. On tärke-
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ää muistaa, että selonteon turvallisuusympäristökuvaus ei kuvasta puolustusvoimien toimintaympä-

ristötietoisuutta. Poliitikoilla ei todennäköisesti edes ole käytössään kaikkein salaisinta sotilastie-

dustelun toimintaympäristötietoa. Siksi puolustusvoimat toimii myös eri perusteilla kuin poliittiset 

päätöksentekijät. Tämä vahvistaa strategisen kulttuurin tärkeyden: turvallisuusympäristöt noudatta-

vat strategista kulttuuria, vaikka ajan hetkellä sovellettava politiikka ei sitä tekisikään. Selontekojen 

laatiminen täysin strategisesta kulttuurista poikkeaviksi ei teoreettisen viitekehyksen mukaan myös-

kään ole mahdollista. Toisaalta on myös tärkeä muistaa, että turvallisuusyhteisöt ovat aina olleet 

tällaisessa kompromissien ristiaallokossa, ja siitä huolimatta rakentaneet kykyään ja kehittäneet 

menetelmiään turvallisuusympäristön haasteisiin vastaamiseksi pitkällä tähtäimellä.  

Empiiriseen analyysiin on suhtauduttava kriittisesti siksi, että sen rajaus kohdistuu vanhoihin krii-

seihin. Johtopäätöksiä ohjaa rajaus, jonka sanelemana Venäjän toimintaa ymmärretään vuosia sitten 

tapahtuneiden toimien kautta. Ukrainan ja Georgian kriisit on valittu tämän tutkimuksen empiiri-

seen käsittelyyn sen takia, että ne edustavat viimeisimpiä sotilaallisen voiman laajaa käyttöä sisäl-

täneitä konflikteja. Jälkikäteen arvioituna olisi voinut olla edullista tarkastella esimerkiksi Kertšin-

salmen välikohtausta vuonna 2018 tai Kaukasian tai Transnistrian tapahtumia pidemmällä aikavälil-

lä. Ukrainan ja Georgian kriiseihin liittyvä empiirinen analyysi on myös julkisessa tutkimustyössä 

yleisluontoista, jolloin laaja tietomäärä jää käsittelemättä. 

Viimeisenä kriittisen tarkastelun kohteena nostan esille puolustuksen uskottavuuden arvioinnin me-

netelmän. Uskottavuutta arvioidaan enimmäkseen operationalisoidun strategisen kulttuurin viiteke-

hyksen kautta, eikä esimerkiksi laajemmin deterrenssiteoriaan sidottuna. Perustelen valintani sillä, 

että deterrenssiteorian noudattaminen olisi ollut miltei mahdotonta kielitaidosta johtuen. Itse teorian 

käyttö ei sinänsä olisi ongelma, vaikkei se suoranaisesti tarjoa rajoittamattomasti selitysvoimaa pie-

nen maan turvallisuuspolitiikan tutkimuksessa. Edellytykseni laajaan Venäjän median tutkimukseen 

ovat kuitenkin kielitaidosta johtuen olemattomat. En olisi kyennyt muodostamaan käsitystä siitä, 

miten Suomen puolustuksesta uutisoidaan Venäjän mediassa ja miten uutisoitu toiminta aiheuttaa 

jonkin arvoista pelotetta tai pidäkettä. Lisäksi Venäjän tapauksessa median tulkinta ei välttämättä 

kuvasta poliittisten päättäjien arvioita ja näkemyksiä. Operationalisoitu viitekehys loi tähän nähden 

hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä Suomi viestii muille toiminnallaan. Heikkous muodostuu viestin 

perillemenon varmistumisen puutteesta. 

Päätän kriittisen tarkastelun subjektiiviseen arviontiin johtopäätösten perusteellisuudesta, luotetta-

vuudesta ja uskottavuudesta. Koska teoreettinen lähestymistapa on strategisen kulttuurin teoria, 

nykyisille ilmiöille pyritään rakentamaan ymmärrys satojen vuosien aikana tapahtuneen sosiaalis-
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tumisen kautta. Johtopäätökset edustavat omaa oivallustani siitä, miten valtioiden toimintatavat ovat 

rakentuneet tapahtumien tulkinnan kautta. Kylmä sota osoittautui tutkimuksessa pitkäksi oman ai-

kansa hybridisodaksi. Nykyinen kansainvälinen järjestelmä on jatkumoa sen aikana havaituista käy-

tännöistä. Johtopäätökset jatkavat aikaisemman tutkimuksen rakentamaa ymmärrystä nykyisen kan-

sainvälisen järjestelmän jatkuvasta ja dynaamisesta muutoksesta. Laajasta teoreettisesta taustasta 

johtuen olen pyrkinyt nostamaan tutkimuksen luotettavuutta haastattelemalla empiirisen käsittelyn 

jälkeen Iver B. Neumannia. Hän on yhtäältä kokenut Venäjä-tutkija ja toisaalta yksi tärkeimmistä 

tutkijoista teoreettisen viitekehykseni muodostamiselle. Haastattelun tarkoitus oli hakea vahvistusta 

sekä viitekehykselle että Venäjän toiminnan analyysilleni ja sen vaikutus oli johtopäätösten muotoi-

lemiselle ratkaiseva. 

 

Tutkimuksessa muodostunutta Grounded theoryn ydinkoodia voidaan soveltaa tulevassa tutkimuk-

sessa esimerkiksi politiikan prosessien muuttumista tutkittaessa, kuten myös jatkotutkimusesityk-

sessäni ehdotin. Tutkimuksen poliittinen relevanssi piilee sen sotilaallisessa pragmaattisuudessa, 

jolla pyritään ymmärtämään uutta olemassa olevan avulla. Vaikka tutkimuksessa on käsitelty uusia 

tapoja ja termejä turvallisuuspolitiikassa, se osoittaa, että uskottavan puolustuksen rakentamiselle 

on annettava selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet. Näiden tavoitteiden on perustuttava konkreettisiin, 

sotilaallisesti torjuttaviin uhkiin eikä uusiin, epäselvästi perusteltuihin termeihin. 
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Liite 1 - Colin S. Grayn strategisen kulttuurin periaatteet 
 

1. Strateginen käyttäytyminen ei voi olla irrallaan kulttuurista. Tämä on vasta-argumentti 

Johnstonille, joka päättelee, että toimija voi käyttäytyä tavoilla, joissa strategisella kulttuu-

rilla ei ole vaikutusta.510 Vaikka käyttäytyminen olisi irrationaalista, epäloogista, kulttuurin 

vastaista tai jopa epäpätevyydestä johtuvaa, se ei kaikesta huolimatta voi olla ”epäkulttuuris-

ta”.511 Gray perustelee tämän näkökulman toteamalla, että jokainen toimija on sosiaalistunut 

siihen kulttuuriin, jossa hän toimii. 

 

2. Vastoinkäymiset eivät voi kumota kulttuuria.512 Strategisen kulttuurin muovaavat toimijat 

eivät voi lakata toimimasta kulttuurisidonnaisesti, vaikka heihin kohdistuisikin olosuhteiden 

sanelemaa painetta käyttäytyä strategisen kulttuurinsa vastaisesti. Esimerkkinä Gray pitää 

venäläisten päätöksentekijöiden venäläisyyttä neuvostoaikana, jolloin hallintoa väritti mar-

xistis-leninistiläinen kommunismi. Gray väittää, että kaikesta huolimatta strateginen kulttuu-

ri oli tuolloinkin venäläistä. Hän argumentoi asiaa yhdysvaltalaisten pyrkimyksillä määrittää 

neuvostoliittolainen ekspansiivinen ja hegemoninen meristrategia, jolla pyritään luomaa vas-

tapainoa Yhdysvaltojen meristrategialle. Kukaan ei tuolloin Grayn mukaan ymmärtänyt, että 

venäläinen strateginen kulttuuri on perinteisesti perustunut laajan maa-alueen hallintaan ja 

siksi Neuvostoliiton meristrategian tarkoitus oli oikeasti maasotatoimien tukeminen.513 

 

3. Strateginen kulttuuri ohjaa toimintaa. Tämä tapahtuu huolimatta siitä, onko toiminta kult-

tuurin preferenssien mukaista tai vastaista - osa toimintavaihtoehdoista ei kulttuurista johtu-

en vain ole mahdollisia.514 Tällä Gray tarkoittaa, että strateginen kulttuuri eroaa strategian 

teoriasta. 

 

4. Strateginen kulttuuri ilmaisee suhteellista etua. Gray kuvailee, miten tietyt turvallisuusyh-

teisöt pyrkivät tiettyihin etuihin, kuten esimerkiksi esteettömään avomerelle pääsyyn tai eri-

koisoperaatiokyvyn painottamiseen. Turvallisuusyhteisö on muodostunut kulttuurisidonnai-

sesti, eikä se voi toimia hyvin suorittaessaan sille epätyypillisiä tehtäviä. Tässä hän esittelee 

konkreettisesti Yhdysvaltain clausewitzlaisen strategisen kulttuurin epäonnistumisen Viet-

                                                 
510 Johnston (1995), s. 50-52. 
511 Sama, s. 62 
512 Gray (1999), s. 68 
513 Gray (1999), s. 63 
514 Gray (1999), s. 63 
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namin sodassa.515 Tunnuksellista kulttuurin kautta sosiaalistetuille toimintamalleille on nii-

den hidas tai olematon muuttuminen. 

 

5. Strateginen kulttuuri voi olla toimimaton tai se voi toimia huonosti. Jokainen strateginen 

kulttuuri voi sisältää tekijöitä, jotka toimivat erittäin heikosti. Kulttuuriin sosiaalistuminen 

voi olla niin voimakasta, että strategisen kulttuurin antama tiedostamaton ohjaus estää nä-

kemästä rationaalisuuden päätöksenteossa.516 Jos taas strategisen kulttuurin vastaisesti toi-

mitaan tietoisesti, yhteiskuntien riski altistua strategisille epäonnistumisille on myös suuri. 

On myös mahdollista, että vaikka sovellettava kansallinen politiikka olisi strategisen kult-

tuurin mukaista, niin turvallisuusyhteisöt toimivat päinvastoin. Esimerkkinä Gray mainitsee 

venäläisen strategisen kulttuurin suhteen Neuvostoliiton politiikkaan. Neuvostoaikana teh-

dyt strategiset päätökset eivät johtaneet Venäjän strategiseen menestykseen, vaan koko 

Neuvostoliiton luhistumiseen.517 Tässä yhteydessä hän pohtii myös yllä mainittuun toiseen 

periaatteeseen viitaten, että vaikka Venäjän keskushallinto on romahtanut 1900-luvulla kol-

mesti - vuosina 1905, 1917 ja 1991518 - niin Venäjän historiallinen selviytyminen vaikuttaisi 

tarkoittavan tarpeeksi selkeää strategista kulttuuria lähes itsetuhoisesta politiikasta huolimat-

ta.519 Kolmantena käytännön esimerkkinä Gray nostaa esille Yhdysvaltain ”teknisesti pai-

nottuneen” strategisen kulttuurin, jonka perusteella koko sotataidon läpileikkaava strategi-

nen kulttuuri luo dissonanssia sovellettavan taktiikan ja poliittisten päämäärien välille. Lop-

putuloksena tästä voisi tulkita vaikkapa (tämän Grayn artikkelin jälkeen käytyä) Irakin sotaa 

vuonna 2003. Presidentti Bush julisti sodan päättyneen alle kaksi kuukautta sen alkamisesta, 

mutta Irak jäi miehitetyksi ja siellä käytiin strategisesti sotaa mukailevaa kamppailua vielä 

yli seitsemän vuotta. 

 

6. Strategiset kulttuurit voidaan kategorisoida eri tavoin. Gray painottaa, että strategian teorian 

alalla ei ole kyetty määrittelemään strategista kulttuuria yksiselitteisesti, jolloin sen vaiku-

tuksen arviointikaan ei ole tyhjentävästi mahdollista. Sen sijaan, että tutkijat pohtisivat eri-

mielisyyksiä ideoiden ja käyttäytymisen eroteltavuudesta, Gray toteaa, että strategista kult-

tuuria tulee ymmärtää kuuden toisistaan riippumattoman muuttujan kautta520: 

                                                 
515 Gray (1999), s. 65 
516 Gray (1999) s. 65 
517 Gray (1999) s. 66 
518 Gray (1999), s. 62 
519 Gray (1999), s. 66 
520 Gray (1999), s. 67 
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 Kansallisuus. Selkeästi erottuvat aikajaksot osana kulttuurin muodostumista jaottele-

vat tiedon ”koodistot” ja luovat perusteet strategisille tottumuksille ja niiden kautta 

tehtäville strategisille päätöksille. 

 Maantiede. Toimintaympäristön fyysiset ominaisuudet ja piirteet, jotka teknologian 

kehityksestä huolimatta tuottavat selkeästi eroteltavissa olevia strategisia mieltymyk-

siä, asenteita ja reunaehtoja.521 

 Aselajit, aselajitoiminnot ja puolustushaarat. Puolustushaarojen sisällä on omat 

erikoisalansa, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain merivoimissa on sukellusveneaselaji, 

merivoimien ilmailuala ja erikoisjoukot. Kaikki nämä noudattelevat omaa organisaa-

tio- ja toimintakulttuuriaan, joka on muovautunut toiminnasta vuosien saatossa. 

 Yksinkertaisuus-kompleksisuus. Strategiset kulttuurit voidaan luokitella karkeasti 

niiden suhtautumisesta kontekstien yksinkertaisuuteen ja kompleksisuuteen. Grayn 

mukaan strategiset kulttuurit voidaan jakaa monokronisiin tai polykronisiin, joista en-

simmäiset järjestävät asiat sekventionaalisesti yksi kerrallaan ja jälkimmäiset systee-

misesti, monta asiaa rinnan samanaikaisesti. Tämä johtaa Grayn mukaan asioiden kä-

sittelyyn joko holistisesti tai strategiset ongelmat toisistaan eristäen. 

 Sukupolvi. Strateginen ajattelu perustuu eri tekijöihin ja asiayhteyksiin eri sukupol-

vien välillä. Tämä johtuu sukupolven historiallisesta kokemuksesta.522 Tähän liittyvät 

sekä yleiset kollektiiviset että henkilökohtaiset kokemukset, joista Gray nostaa esille 

esimerkin toisen maailmansodan kokeneen sukupolven, josta osa on ollut sotarinta-

malla taistelemassa ja osa kotirintamalla. Vastaavasti toisen maailmansodan päätök-

sentekijöistä suurin osa oli kokenut ensimmäisen maailmansodan joko sota- tai koti-

rintamalla ja olivat oppineet näistä kokemuksista jotain. Voimassa oleva strateginen 

kulttuuri on yhdistelmä monesta eri sukupolvesta ja niiden kollektiivisista tai yksilölli-

sistä kokemuksista. 

 Suurstrategia. Valtioilla on kulttuuriin perustuvia taipumuksia luoda vaikutusvaltansa 

joko yhteen tai useaan suurstrategiseen ratkaisuun nojaten. Gray erittelee tällaisiksi 

suurstrategisiksi ratkaisuiksi suuret asevoimat, laajan diplomatian, taloudellisen pai-

nostuksen, vakoilun jne. Tällaisten eri ulottuvuuksien luomat ratkaisumuodostelmat 

auttavat luokittelemaan eri strategisia kulttuureja.523  

                                                 
521 Gray viittaa Joseph Wylien erotteluun maa-, meri- ja ilmastrategioiden näkökulmista. Wylie teroittaa, etä meri- ja 

ilmavoimien sotilas mieltää sanan ”strategia” käsittelevän koko maailmaa, kun taas maavoimien sotilas ajattelee sota-

näyttämöitä. 
522 Gray (1999) s. 67 
523 Gray (1999), s. 68 
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Liite 2 - Suomen strategisen kulttuurin diskursiivisten teemojen avoin koodaus 

valtioneuvoston selonteoista 

 
1995: ”Turvallisuus muuttuvassa maailmassa - Suomen turvallisuuspolitiikan suuntalinjat.”524 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 Venäjän sisäisellä kehityksellä ja kansainvälisellä käyttäy-

tymisellä on keskeinen merkitys Suomen turvallisuudelle 

 Turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä muokkaa suur-

valtojen voimasuhteiden ja geopoliittisten muutosten ohella 

taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen muutos, jonka 

merkitys on kasvanut 

 Demokratian leviäminen ja vakiintuminen on parhaana 

takeena sille, että turvallisuutta voidaan rakentaa yksilön 

tasolta ja yksilöä varten 

 heikentynyt ja sisäisesti epävakaa Venäjä pyrkii säilyttä-

mään johtavan roolin Euroopassa ja lähialueillaan 

 ensimmäisen kerran historian aikana Suomen naapurina on 

demokratiaa rakentava Venäjä 

 Tavoitteena kansainvälinen turvallisuus- ja rauhanjärjestys, 

joka perustuu yhteisten arvojen ja kansainvälisen oikeuden 

periaatteiden kunnioittamiseen 

 EU-jäsenyyden myötä Suomi on liittynyt samankaltaisten 

demokraattisten valtioiden yhteisöön 

 kokonaisvaltainen turvallisuuspolitiikka 

 tuetaan Venäjän demokratisoitumista 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

Tässä selonteossa ei esitetä uhkamalleja  Suomen kyky huolehtia alueensa turvallisuudesta ja koske-

mattomuudesta on kylmän sodan jälkeisissä oloissa yhtä 

tärkeätä kuin aikaisemminkin 

Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 Toukokuussa 1996 aloitettiin kahdenvälinen vuoropuhelu NATOn kanssa laajentumiskysymyksestä 

 Yhteistyö Ruotsin kanssa alueen vakauden säilyttämisessä 

 Selonteko on vuorovaikutuksessa vuosien 1990 ja 1991 selontekojen perusteella laaditun kenttäohjesäännön yleisen osan 

(1995) kanssa 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

                                                 
524 Valtioneuvosto: ”Turvallisuus muuttuvassa maailmassa - Suomen turvallisuuspolitiikan suuntalinjat. Valtioneuvos-

ton selonteko eduskunnalle 6.6.1995” (VNS 1995) 
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1997: Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko525 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 Maailmanlaajuisen taloudellisen riippuvuuden ja yhdenty-

misen merkitys kasvanut - on syntymässä valtioiden rajat 

ylittävä tuotannon, kaupan ja rahoituksen järjestelmä 

 Sodan uhka on yhtäältä merkittävästi vähentynyt suurvalta-

liittoutumien vastakkainasettelun poistuttua 

 poliittista epävakautta, alueellisia ja sisäisiä ristiriitoja, 

kansallisuuskiistoja ja muita turvallisuusongelmia, jotka 

voivat kärjistyä aseellisina selkkauksina ja niihin liittyvinä 

pakolaisvirtoina 

 Vastakkainasettelun sijasta turvallisuusyhteisössä pyritään 

yhteisesti hyväksyttäviin ratkaisuihin 

 Venäjän kyky ja halu sitoutua yhteistyöhön ovat ratkaisevia 

tekijöitä Euroopan yhtenäistymisessä 

 Venäjällä on huomattava sotilaallinen kyky  

 sodan kuvassa tapahtuneet muutokset merkitsevät yhteis-

kunnan elintärkeiden toimintojen joutumista enenevässä 

määrin sotilaallisen vaikuttamisen kohteiksi mahdollisessa 

kriisitilanteessa. 

 puolustusjärjestelmän rakennemuutos, joka ottaa huomioon 

turvallisuusympäristössä sekä kriisin ja sodan kuvassa ta-

pahtuvat muutokset, ja taloudelliset voimavarat 

 Turvallisuuteen kuuluu poliittisten ja sotilaallisten kysymys-

ten ohella ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeusvaltiope-

riaatteen noudattaminen, taloudellinen vapaus, sosiaalinen 

vastuu ja keskinäinen solidaarisuus ympäristön suojele-

miseksi 

 Puolustus tähtää pelotteen luomiseen sotilaallisia uhkia 

vastaan ja kansakunnan itsenäisyyden ja turvallisuuden suo-

jelemiseen tarvittaessa voimakeinoin 

 Suomi tukee Venäjän uudistuskehitystä ja sitoutumista 

yhteistyövaraiseen turvallisuuteen 

 YK:n ja ETYJ:n vahvistaminen ja yhteisen normiston edis-

täminen 

 Suomen turvallisuuspolitiikan perustana on uskottava kan-

sallinen puolustus. Puolustuksen on vastattava turvallisuus-

ympäristön muutoksen asettamiin vaatimuksiin. 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 Sotilaallinen ja taloudellinen painostus, jota voidaan tehos-

taa erikoisjoukkojen käytöllä ja terrori-iskuilla  

 yllättäen aloitettava, yhteiskunnan elintärkeisiin kohteisiin 

kohdistettava strateginen isku, joka toteutetaan korkeassa 

valmiudessa olevilla joukoilla ja jonka päämäärä on strate-

gisten kohteiden valtaaminen ja puolustajan pakottaminen 

omaan poliittiseen tahtoon  

 laajamittainen hyökkäys, joka tehdään alueiden valtaa-

miseksi 

 Valmiutta ja reagointikykyä myös sotaa alempiasteisiin 

kriiseihin parannetaan 

 Kehittämisen painopiste on maavoimissa 

 Puolustusjärjestelmällä luodaan pelotusarvo ja hyökkäyksen 

ennaltaehkäisevä kynnys 

 Puolustusvoimien ja yhteiskunnan keskeiset rakenteet ja 

toiminnot on kyettävä suojaamaan yllättävän ja eri ulottu-

vuuksissa toteutettavan strategisen iskun vaikutuksilta 

 Tiedustelujärjestelmän kehittäminen526 

Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 Asevelvollisuuslain uudistus, Valmiusyhtymien perustaminen, Helikopterihankinnoista päättäminen 

 Alue- ja puolustushallinnon yhteistyötä kehitetään kokonaisvaltaista varautumista vastaavaksi.527 

 Puolustusmateriaalituotannon varmistaminen ja tietoverkkoihin sitoutuminen528 

 Sodan ajan joukkojen jako operatiivisiin ja alueellisiin joukkoihin529, sodan ajan joukkojen supistaminen 440 000 sotilaaseen 

 Puolustuksen rakennemuutos valmiuden takaamiseksi; painopisteenä strategisen iskun ennaltaehkäisy ja torjunta 

 Viranomaisyhteistyö ja harjoitukset poikkeusolojen yhteistoiminnan kehittämiseksi530 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

                                                 
525 Valtioneuvosto: "Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus" - Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 

(VNS 1997) 17.3.1997. 
526 VNS 1997, s. 82. 
527 VNS 1997, s. 65. 
528 VNS 1997, s. 66. 
529 VNS 1997, s. 81. 
530 Valtioneuvosto: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka” - Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 13.6.2001 

(VNS 2001), VNS 2/2001 vp., s. 54. 
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2001: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka”531 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 kylmän sodan jälkeinen demokraattinen uudistus- ja va-

kauskehitys jatkuu 

 EU:n ja Venäjän keskinäisen yhteistyön merkitys Euroopan 

kehitykselle kasvaa jatkuvasti 

 Laajamittaisen sotilaallisen konfliktin uhka Euroopassa 

säilyy vähäisenä 

 Euroopan unionin merkitys Suomen turvallisuuspoliittisten 

etujen ja päämäärien toteuttamisessa on entisestään lisään-

tynyt 

 Yhteiskunnan kriisinkestokyvyn turvaaminen korostaa 

laajaan yhteistoimintaan perustuvan varautumisen välttä-

mättömyyttä eri alojen toimintojen riippuvuuden lisääntyes-

sä 

 Venäjä pyrkii kohti taloudellista uudistumista sekä järjes-

täytyneitä ja demokraattisia yhteiskunnallisia oloja 

 Informaatiouhkat lisääntyvät ja niitä voivat aiheuttaa valti-

olliset tai ei-valtiolliset toimijat 

 Asevoimien erityisinä kehittämiskohteina ovat tietoverkko-

jen ja -järjestelmien lamauttamiseen tähtäävä informaatio- 

ja johtamissodankäynti, joukkojen strateginen ja operatiivi-

nen liikkuvuus, täsmäaseita hyödyntävä tulivoima sekä ky-

ky taistelualueen kokonaisvaltaiseen hallintaan 

 Venäjä painottaa sotilasdoktriinissaan ydinasetta ja panos-

taa tavanomaisten joukkojen uudistamiseen 

 Suomi toivoo, että kehityksen tuloksena on vakaa, demo-

kraattinen ja vauras Venäjä, joka on sitoutunut kansainväli-

seen yhteistyöhön ETYJin arvojen ja periaatteiden mukai-

sesti 

 Suomen jäsenyys Euroopan unionissa nostaa kynnystä 

kohdistaa Suomeen painostusta 

 Suomen on taattava ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimin-

takykynsä sekä säilytettävä uskottava puolustuskyky valtiol-

lisen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden tur-

vaamiseksi  

 Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja kiteyte-

tään: 

o Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen 

o Pysyttäytyminen sotilaallisesti liittoutumattomana. 

o Osallistuminen EU:n, Etyj:n, YK:n ja Naton puitteissa 

KV-yhteistyöhön turvallisuuden ja vakauden vahvis-

tamiseksi 

o Suomi tehostaa kansallista toimintakykyään globali-

saation seurausten ja myös muiden kuin sotilaallisten 

turvallisuusriskien hallinnassa 

o Suomi pyrkii kriisinhallinnassa tiiviimpään yhteistyö-

hön NATOn ja sen jäsenmaiden kanssa 

 Suomi pitää keskeisenä demokratian, vähemmistö- ja ih-

misoikeuksien ja taloudellisen hyvinvoinnin merkitystä tur-

vallisuuden perustana ja toimii kansainvälisessä yhteistyös-

sä näiden päämäärien vahvistamiseksi 

 Suomi toimii sen puolesta, että Euroopan ja Yhdysvaltain 

välinen yhteys säilyy kestävänä. Suomi tukee vahvan trans-

atlanttisen suhteen säilyttämistä euroatlanttisen alueen tur-

vallisuuteen vaikuttavissa kysymyksissä 

 Suomi päättää puolustuspolitiikan ja maanpuolustuksen 

kehittämisestä geopoliittisen asemansa ja historiallisten ko-

kemusten perustalta sekä arvioi sen tarpeita kansainvälisen 

turvallisuusympäristön kehityksen valossa 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 Alueellinen kriisi, jolla voi olla vaikutuksia Suomeen 

 Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus, johon 

voi liittyä sotilaallisella voimalla uhkaaminen sekä sen ra-

joitettu käyttö 

 Strateginen isku, jolla pyritään pakottamaan valtakunnan 

johto haluttuihin ratkaisuihin kohdistamalla lamauttavia 

toimia yhteiskunnan elintärkeisiin kohteisiin ja toimintoihin 

sekä puolustusjärjestelmään. 

 Laajamittainen hyökkäys, jonka tavoitteena on strategisesti 

tärkeiden alueiden valtaaminen tai Suomen alueen hyväksi-

käyttö kolmatta osapuolta vastaan  

 Puolustuksen päämäärä on taata maan itsenäisyys, turvata 

kansalaisten elinmahdollisuudet, estää alueen hyväksikäyttö 

sekä turvata valtionjohdon toimintaedellytykset ja -vapaus 

 Painopiste strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntaky-

vyn saavuttamiseksi 

 Laajamittaisen hyökkäyksen ennaltaehkäisy- ja torjuntaky-

ky ylläpidetään turvallisuusympäristön kehityksen mukai-

sesti 

 Puolustuskyky perustuu 

o joukkojen korkeaan koulutustasoon 

o määrällisesti ja laadullisesti riittävään ja sotavarustuk-

seen 

o voimakkaaseen maanpuolustustahtoon 

o puolustusjärjestelmän vallitsevan tilanteen edellyttä-

mään valmiuteen ja toimintavarmuuteen 

 Alueellisen puolustusjärjestelmän kehittäminen uhkamalleja 

vastaavaksi sekä tulivoiman ja liikkuvuuden kehittäminen 

 

 

 

 

 

                                                 
531 Valtioneuvosto: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka” - Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 13.6.2001 

(VNS 2001), VNS 2/2001 vp. 
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Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 Sodan ajan joukkojen supistaminen 350 000 sotilaaseen 

 Iskukykytutkimuksen aloittaminen 

 Tiedustelu-, valvonta-, ja johtamisjärjestelmän modernisointi uhkaympäristöä vastaavaksi ja verkottuneeksi 

 Tietoverkkoyhteistyö siviiliyhteiskunnan kanssa 

 Kalustohankinnat maavoimille liikkuvuuden ja tulivoiman kasvattamiseksi 

 Pääkaupunkiseudeun joukkojen suorituskyvyn lisääminen (on tunnistettu tarve turvata valtionjohdon toimintakyky uhkaku-

vien muuttuessa) 

 Sotatalousjärjestelmän kehittäminen taistelukyvyn lisäämiseksi  

 EU- ja Nato- kriisinhallintayhteistyön lisääminen 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

”Turvallisuusuhkiin vastataan kansainvälisellä kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella” 
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2004: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004532 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 Suomen lähialueiden vakaus on vuoden 2001 selonteon 

jälkeen vahvistunut EU:n ja Naton laajentumisen, EU:n in-

tegraation syvenemisen ja Venäjän muutoksen myötä 

 turvallisuuteen vaikuttavia uhkia ovat terrorismi, joukkotu-

hoaseiden leviämisen ja käytön uhka, alueelliset konfliktit 

ja sotilaallinen voimankäyttö, järjestäytynyt rikollisuus, 

huumeet ja ihmiskauppa, taloudelliset ja teknologiset riskit, 

ympäristöongelmat, väestönkasvu, väestöliikkeet ja epide-

miat 

 Venäjä etsii vahvempaa kansainvälistä asemaa 

 valtioiden suvereenisuuteen perustuva yhteistyöjärjestelmä 

muutosten ja haasteiden kohteena 

 Suhtautumisessa voimankäyttöön ja sen oikeutukseen on 

suuria eroja 
 terrorismi, ilmastonmuutos, rahoitusmarkkinaongelmat, 

tietoverkko-ongelmat, ihmisoikeusrikkomukset ja kehitys-

kriisit yksilöön ja hänen kauttaan yhteiskuntiin globaalisti 

kohdistuvina turvallisuusuhkina
533 

 Konfliktit ovat enenevissä määrin valtioiden sisäisiä, mutta 

ne kytkeytyvät uusiin globaaleihin ja rajat ylittäviin turval-

lisuusuhkiin 

 Kansainvälisen oikeuden soveltaminen suhteessa sotilaalli-

seen voimankäyttöön ja valtion suvereniteettiin on ongel-

mallista ja siinä on näkemyseroja YK:n sisällä 

 Perinteisen alueen puolustamisen rinnalla korostuu yhteis-

kuntien demokraattisten perusarvojen, etujen ja yhteiskun-

nan elintärkeiden toimintojen puolustaminen 

 Venäjän peruspyrkimyksenä säilyy eurooppalainen yhteis-

työsuuntaus, jossa korostetaan tasaveroista kumppanuutta 

Euroopan unionin ja Venäjän välillä 

 Venäjä on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka korostaa 

rooliaan suurvaltana 

 Venäjän maavoimien suorituskyky on voimakas ja sotilas-

budjettia kasvatetaan jatkuvasti 

 Suomen toimintalinja perustuu uskottavaan kansalliseen 

puolustukseen, yhteiskunnan toimivuuteen ja johdonmu-

kaiseen ulkopolitiikkaan sekä vahvaan kansainväliseen 

asemaan ja aktiiviseen toimintaan EU:n jäsenenä 

 Sotilaallisen voimankäytön ehdoista tulee päättää monen-

keskisesti YK:n peruskirjan periaatteiden pohjalta 

 Naton kehitystä seurataan ja jäsenyyden hakeminen on 

mahdollista 

 Kriisinhallintaa varten kehitetään nopeasti lähetettäviä 

joukkoja 

 puolustuskyvyn mitoittaminen turvallisuusympäristöön 

nähden 

 puolustus perustuu alueelliseen puolustukseen, jota kehite-

tään toimintaympäristön muutokset huomioiden 

 Sitoutuminen transatlanttiseen yhteisöön johon kuuluvat 

EU, USA ja Kanada 

 Turvallisuusongelmien ratkaisussa korostuu laaja-alaisen 

keinovalikoiman oikea-aikainen käyttö 

 Puolustusvoimien ydintehtävänä kyky puolustaa omaa 

aluetta sotilaallista hyökkäystä tai sen uhkaa vastaan534 

o voidaan käyttää myös oman yhteiskunnan suojaamisek-

si epäsymmetrisiä uhkia vastaan yhteistoiminnassa 

muiden viranomaisten kanssa mm. yhteiskunnan elin-

tärkeiden toimintojen suojaamisessa 

 Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n Venäjä-politiikan to-

teuttamiseen ja vuoropuhelun kehittämiseen maan uudis-

tusten tukemiseksi ja toimivan kumppanuuden kehittä-

miseksi 

 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan uhkien ja 

kriisien varalta tehokkaan ja kattavan sisäisen varautumis-

toiminnan ja siihen liittyvän ulkoisen toimintakyvyn avulla 

 Suomen on kaikissa tilanteissa kyettävä takaamaan maan 

itsenäinen toimintakyky ja turvaamaan demokraattisen yh-

teiskunnan toiminta 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 alueellinen kriisi, jolla voi olla vaikutuksia Suomeen 

 poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus, johon 

voi liittyä sotilaallisella voimalla uhkaaminen sekä sen ra-

joitettu käyttö 

 sotilaallisen voiman käyttö, joka voi olla strateginen isku tai 

strategisella iskulla alkava hyökkäys alueiden valtaamisek-

si. 

 maavoimien isku- ja liikkumiskyky sekä vuodesta 2009 

alueelliset joukot ja ilmatorjunta 

 Merivoimissa meriliikenteen suojauskyky 

 Ilmavoimissa hävittäjätorjunta ja tulenkäytön johtamisjär-

jestelmä 

 alueellisessa puolustuksessa painopiste korostetummin 

kohteiden ja elintärkeiden toimintojen puolustamisessa 

 jalkaväkimiinoista luovutaan 2016 mennessä 

 luodaan puolustusvoimien integroitu tiedustelu-, valvonta- 

ja johtamisjärjestelmä 

 Viranomaisten välinen yhteistoiminta korostuu kaikissa 

uhkamalleissa 

 Puolustussuunnittelussa varaudutaan lisäksi estämään tai 

rajoittamaan epäsymmetristen sodankäynnin keinojen 

käyttö yhteiskuntaa vastaan535 

                                                 
532 Valtioneuvoston kanslia: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004” (VNS 2014), valtioneuvoston selonte-

ko VNS 6/2004, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 16/2004, Edita, Helsinki 2004. 
533 VNS 2004, s. 18 - 20. 
534 VNS 2004, s. 76. 
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Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 huoltovarmuus mitoitetaan siten, että väestön elinmahdollisuudet, yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja maanpuolustuksen 

materiaaliset edellytykset turvataan kaikissa tilanteissa 

 aloitetaan ilmasta maahan -kyvyn mahdollistavien kauaskantoisten asejärjestelmien hankinnat ilmavoimille 

 EU:n perustuslaillisen sopimuksen allekirjoittaminen ja ratifiointi sekä sitoutuminen yhteisvastuulausekkeeseen (EU on 

selkeä arvo- ja yhteisövalinta) 

 kenttäohjesäännön  yleinen osa 2008 

 Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen liittyvät valtakunnalliset valmiusharjoituksen noin neljän vuoden välein 

 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot määritetty (laajan turvallisuuden uhkien potentiaaliset kohteet tunnistettu) 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

”Turvallisuusuhkiin vastataan kansainvälisellä kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella” 

 

                                                                                                                                                                  
535 VNS 2004, s. 100. 
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2009: "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 - Valtioneuvoston selonteko"536 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 turvallisuushaasteet ja -uhkat ovat globaaleja ja niiden hal-

linta vaatii laajaa keinovalikoimaa 

o uhkille tyypillistä on vaikea ennakoitavuus ja lyhyet 

varoitusajat 

 Globaalit yritykset ja verkostot varmistavat vaihtoehtoiset 

toimintatavat ja joustavan sopeutumisen häiriö- ja kriisiti-

lanteisiin. 

 Aseelliset kriisit ja konfliktit ovat 2000-luvulla olleet pää-

osin valtioiden sisäisiä 

 Monenvälisen järjestelmän toimintakyky on osoittautunut 

puutteelliseksi  

 Ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen tukeminen ovat 

keskeisellä sijalla Euroopan unionin kaikissa ulkosuhteissa 

 Sodan ja rauhan välinen raja hämärtyy 

o ”harmaalle vaiheelle” on ominaista sotilaallisen voi-

man käytöllä uhkaaminen tai sen rajoitettu käyttö pai-

nostuksena 

o vaiheeseen liittyvät myös poliittinen ja taloudellinen 

painostus sekä informaatio- ja epäsymmetrisen sodan-

käynnin keinot, joilla pyritään häiritsemään yhteiskun-

nan normaalitoimintoja 

 Viron ja Georgian kokemukset osoittavat, että tietoverkko-

hyökkäykset ovat konkreettinen uusi turvallisuusuhka.  

 Raaka-aine- ja energiatoimitusten vaikeuttamista voidaan 

käyttää poliittisena painostuskeinona 

 Venäjä on valmis käyttämään sotilaallista voimaa intres-

siensä edistämiseen rajojensa ulkopuolella, kuten Georgias-

sa 2008 

o Kriisissä Venäjä ei noudattanut kansainvälisen yhtei-

sön keskeisiä periaatteita.  

 Venäjän sotilaallinen toiminta Georgian kriisin yhteydessä 

osoitti maan valmiuden ja kyvyn nopeaan sotilasoperaati-

oon 

o joukot koulutettu ja harjoitettu hyvin, riittävä tilanne-

tietoisuus sekä kyky informaatio- ja tietoverkkosodan-

käyntiin 

 Venäjä tavoittelee suurvalta-aseman palauttamista ja 1990-

luvulla tehtyjen, sen epäedullisiksi kokemien ratkaisujen 

muuttamista 

 Venäjä kritisoi Etyjin toiminnan painottumista ihmisoikeus- 

ja demokratiakysymyksiin ja vastustaa Naton laajentumista 

IVY-alueelle 

 Venäjän asevoimien kyky on merkittävä ja kaikilla puolus-

tushaaroilla on korkean valmiuden joukkoja 

 Suomen turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön kannalta 

tärkeintä ovat Venäjän poliittinen ja taloudellinen vakaus 

sekä maan kansainvälisten suhteiden kehitys 

 Nato-jäsenyydellä olisi ennaltaehkäisevä, Suomen turvalli-

suutta vahvistava vaikutus 

o Suomi katsoo, että Naton tavoitteet vakauden ja turval-

lisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat Suomen ja 

 Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeim-

mät tehtävät ovat 

o Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden 

ja perusarvojen turvaaminen, 

o väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen 

 Keskinäisen avunannon velvoite ja yhteisvastuulauseke 

EU:n puitteissa sitovat Suomen selkeästi EU:n arvoyhtei-

söön 

 Moniulotteisemmat kriisit ja konfliktit edellyttävät Suomel-

ta aktiivista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 

huomioidaan siviili- ja sotilastoimintojen yhteensovittami-

nen 

 Kriisinhallinnan lisäksi Suomen on edelleen varauduttava 

myös alueeseensa tai yhteiskuntansa elintärkeisiin toimin-

toihin kohdistuvien sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja 

torjuntaan 

 EU on Suomelle tärkein ulkosuhteiden viitekehys ja vaiku-

tuskanava 

 Suomi kehittää omia sotilaallisia suorituskykyjään Naton 

standardien mukaisesti 

 Mikäli sotilaallista voimaa käytetään Suomea vastaan, 

hyökkäys on torjuttava omin voimin ja mahdollisen ulko-

maisen tuen avulla 

 Sodan kuvan muutoksen seurauksena erilaisiin uhkiin 

vastataan parhaiten joustavilla, tilannetietoisilla ja liikkuvil-

la joukoilla537 

 Jäsenyys Euroopan unionissa on Suomelle perustavanlaa-

tuinen turvallisuuspoliittinen valinta, jonka myötä Suomi 

on osa tiivistä poliittista liittoa, jonka jäseniä yhdistää vahva 

yhteenkuuluvuus538 

 Suomi tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 

sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa 

 Ruotsi ja Norja ovat Suomelle läheisiä turvallisuuspoliittisia 

yhteistyökumppaneita 

 Suomen tavoitteena on Venäjän sitoutuminen kansainväli-

seen yhteistyöhön ja instituutioiden toimintaan globaalin 

vastuunsa tuntien ja kansainvälisen oikeuden periaatteita 

kunnioittaen 

 Suomen etu on Venäjän kehittyminen toimivaksi demokra-

tiaksi, ihmisoikeuksia kunnioittavaksi oikeusvaltioksi ja 

markkinatalousmaaksi. 

 Suomi kehittää kahdenvälisiä ja EU:n puitteissa ylläpidettä-

viä suhteita Venäjään. 

o Poliittisen tason, viranomaisten, talouselämän ja kansa-

laisyhteiskuntien välistä vuorovaikutusta tiivistetään 

 Suomi osallistuu Euroopan unionin, Naton, YK:n ja Ety-

jin kriisinhallintaoperaatioihin merkittävällä panoksella 

 Suomen strateginen ajattelu tähtää laajaan eurooppalaiseen 

yhteistyöhön ja yhdentymiseen  

                                                 
536 Valtioneuvoston kanslia: "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 - Valtioneuvoston selonteko" (VNS 

2009), Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2009, Yliopistopaino, Helsinki, 2009. 
537 VNS 2009, s. 67. 
538 VNS 2009, s. 69. 
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EU:n tavoitteiden kanssa 

 
 Suomi edistää tehokasta, kansainvälisen oikeuden kunnioit-

tamiseen ja toimintakykyisiin instituutioihin nojaavaa mo-

nenkeskistä yhteistyötä 

 Suomelle on tärkeää, että valtiot sitoutuvat yhteisesti hyväk-

syttyihin periaatteisiin ja velvoitteisiin turvallisuuden ja va-

kauden edistämiseksi539 

 Suomi toimii sen edistämiseksi, että unionin ja Venäjän 

välille kehittyisi toimiva kumppanuus 

 Suomi edistää laajempaa transatlanttista turvallisuuspoliit-

tista yhteistyötä myös Naton kautta 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 Suomeen ei arvioida kohdistuvan sotilaallista painostusta 

tai voimankäyttöä ilman, että se olisi osa laajempaa kan-

sainvälistä konfliktia 

 Sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen niiden yh-

teydessä on mahdollista540 

 Suomeen kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön tai sillä 

uhkaamisen mahdollisuutta ei voi sulkea pois, joten Suomi 

ylläpitää uskottavaa kansallista puolustusta ja varautuu tor-

jumaan voimankäytön tai sillä uhkaamisen 

 Puolustuskyvyn päämääränä on ennaltaehkäisy siten, että 

kyky ja valmius tekevät jo ennalta arvioiden sotilaalliset 

toimet Suomea vastaan kannattamattomiksi 

 Suomea puolustetaan keskittämällä koko yhteiskunnan 

voimavarat kokonaismaanpuolustuksen periaatteiden ja yh-

teiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian 

mukaisesti541 

 Kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö tukee Suomen puo-

lustusta ja sen uskottavuutta 

 Puolustusvoimien strateginen suunnittelu toimeenpannaan 

keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelussa ja se ohjaa 

pitkällä aikavälillä tapahtuvaa sotilaallisten suorituskykyjen 

ylläpitoa ja kehittämistä 

 Euroopan unioni ja Nato ovat keskeisiä yhteistyöfoorumeita 

puolustuskyvyn ja sotilaallisten suorituskykyjen kehittämi-

selle 

 Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä yhteistyötä jatketaan 

 Operatiivista johtamista kehitetään, painopisteenä tilannetie-

toisuus ja tietotekninen varmistaminen 

 Tykistöjärjestelmää kehitetään ja ilmasta maahan -kyky 

rakennetaan 

 Maavoimien kehittämisen painopiste on armeijakunnan 

hyökkäyskyky 

 Kaikki hankittavat suorituskyvyt ovat Nato-yhteensopivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
539 VNS 2009, s. 92. 
540 VNS 2009, s. 107. 
541 VNS 2009, s. 79. 
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Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 Laaditaan kyseisellä hallituskaudella kokonaisvaltainen selvitys yhteiskunnan varautumisesta ja harkitaan kansallisen turval-

lisuusneuvoston perustamista 

 Puolustusbudjetin vuosittainen 2% korottaminen 

 Puolustuksen suorituskyvyn kehittämiseen liittyvä tutkimus ja hankinta Nato-yhteensopivaa542 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

 

                                                 
542 VNS 2009, s. 122. 
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2012: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 - Valtioneuvoston selonteko”543 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 Turvallisuusympäristössä on pyrkimystä muuttaa kansain-

välisen järjestelmän rakenteita ja yhteisesti hyväksyttyjen 

sääntöjen ja toimintatapojen merkitys kasvaa 

 Venäjä on Suomen suurin kauppakumppani ja suhteet Ve-

näjään kattavat aktiivisen poliittisen dialogin, viranomai-

syhteistyön ja kansalaistason lisääntyvän vuorovaikutuksen 

 Suomen etujen mukaista on Venäjän kasvava integroitumi-

nen yleiseurooppalaiseen kehitykseen, kansainväliseen yh-

teistyöhön ja maailmantalouden rakenteisiin544 

 yhteiskunnan kriittiset toiminnot ja palvelut perustuvat 

teknisten, erityisesti sähköenergian ja tietoliikenteen varas-

sa toimivien järjestelmien käyttöön - niiden kokonaisturval-

lisuushaasteeseen vastataan kehittämällä kokonaisvaltaista 

turvallisuusajattelua 

 Suomi voi joutua painostuksen tai voimankäytön kohteeksi 

yleiseurooppalaisessa tai alueellisessa kriisissä 

 Laajamittaisen sotilaallisen voimankäytön uhka on pieni, 

mutta sitä ei voi sulkea pois545 

 sääntöpohjaisen ja yhteistyöhakuisen kansainvälisen järjes-

tyksen ylläpito joutuu protektionismin paineen alle 

 Sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen perustana ovat 

kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja demokratian, 

oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaaminen, jotka ovat 

EU:n ja demokratiaan sitoutuneiden valtioiden keskeisiä 

arvoja 

 Modernit yhteiskuntarakenteet ovat yhä riippuvaisempia 

kriittisestä infrastruktuurista (liikenne, viestintä ja energia-

huolto) 

 kybertilan häiriöt ovat kriittinen uhkatekijä ja niitä voi 

aiheuttaa valtiolliset tai ei-valtiolliset toimijat 

 Venäjä pyrkii säilyttämään suurvalta-asemansa, joka perus-

tuu YK:n turvallisuusneuvoston pysyvään jäsenyyteen, 

ydinaseisiin sekä runsaisiin energia- ja raaka-ainevaroihin 

 Venäjä ajaa moninapaista maailmanjärjestystä ja haluaa 

tulla tunnustetuksi maailmanpolitiikan keskeisenä toimija-

na; se katsoo USA:n ja Naton uhkaavan sen etupiiriä 

 Venäjä korostaa valtion suvereniteetin ja sisäisiin asioihin 

puuttumattomuuden periaatetta, valmistautuen kuitenkin 

käyttämään aseellista voimaa kansalaistensa puolusta-

miseksi oman alueensa ulkopuolella 

 Venäjä ohjaa kolmanneksen valtionbudjetista asevoimien 

kehittämiseen 

 Sodankäynnin luonne on muuttunut, eikä laaja-alainen 

voimankäyttö enää välttämättä tarkoita alueiden haltuunot-

toa 

o Puolustajan ennakkovaroituksen antamiseen ja val-

miuden kohottamiseen käytettävä aika lyhenee 

o sotilaallisten keinojen lisäksi keinovalikoimaan kuuluu 

erilaisia epäsymmetrisiä keinoja, poliittista, taloudel-

lista ja sotilaallista painostusta, informaatio- ja kyber-

sodankäynnin muotoja sekä näiden yhdistelmiä 

 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät 

tehtävät ovat itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden 

ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hy-

vinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden yl-

läpitäminen 

 Suomen turvallisuuden takaaminen edellyttää laajan ulko-, 

turvallisuus- ja puolustuspoliittisen keinovalikoiman käyt-

tämistä 

 Toimintalinja perustuu vahvaan sitoutumiseen EU:n puit-

teissa ja Naton rauhankumppanuuden sekä pohjoismaisen 

yhteistyön mukaisesti 

 Suomi huolehtii jatkossakin omasta puolustuksestaan 

 Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka harjoittaa 

yhteistyötä Pohjois-Atlantin liiton kanssa sekä ylläpitää 

mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä 

 YK:lla on keskeinen rooli Suomen tavoitteleman monen-

keskisen yhteistyön ja kansainväliseen oikeuteen pohjautu-

van kansainvälisen järjestyksen vahvistamisessa 

 Suomi pyrkii siihen, että kansainvälinen yhteistyö perustuu 

avoimuuteen sekä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeus-

valtion edistämiseen sekä kansainvälisen oikeuden noudat-

tamiseen547 

 EU ja sen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat Suo-

melle perustavanlaatuinen arvovalinta, jolla on myös vahva 

turvallisuuspoliittinen ulottuvuus548 

 Pohjoismaat ovat Suomelle tärkeä ja luonnollinen viiteryh-

mä, samansuuntaisine ajatuksineen oikeusvaltiokehityksen, 

ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen tavoit-

teiden edistämisestä 

 Pohjoismaisella yhteistyöllä tavoitellaan puolustukselle 

operatiivista, taloudellista ja teknistä lisäarvoa549 

 Suomi tavoittelee Nato-yhteistyön kehittämistä edelleen 

molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla 

 Ruotsin ja Suomen turvallisuuspoliittinen suhde on läheinen 

 Suomen tavoitteena on Venäjän vahva sitoutuminen kan-

sainväliseen yhteistyöhön ja monenkeskisiin sopimusjärjes-

telyihin sekä globaaliin vastuunkantoon550 

 Lissabonin sopimukseen sitoutuminen 

 Suomessa on kansalaisten luottamusta nauttiva varautumi-

sen perinne, joka on vuosikymmenten kuluessa muodosta-

nut perustan eri toimijoiden yhteistoiminnan järjestelyille 

 

                                                 
543 Valtioneuvoston kanslia: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 - Valtioneuvoston selonteko” (VNS 

2012) , Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2012, Helsinki 2012. 
544 VNS 2012, s. 9. 
545 VNS 2012, s. 12. 
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o Vaikuttamisen ja sodankäynnin raja hämärtyy 

 Sotilaallinen maanpuolustus on osa yhteiskunnan kokonais-

turvallisuutta. Kriisit vaikuttavat entistä enemmän kaikilla 

yhteiskunnan osa-alueilla, ja niiden alueellinen rajaaminen 

on vaikeaa.546 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 Suomeen voi kohdistua sotilaallisella voimalla uhkaamista 

tai sen käyttöä osana poliittista ja taloudellista painostus-

ta551 

 Suomeen ulottuva turvallisuuspoliittinen uhka voi syntyä 

osana laajempaa alueellista tai yleiseurooppalaista kriisiä 

 Suomeen kohdistettavan sotilaallisen voimankäytön ja 

erityisesti aluevaltaustarkoituksessa tarkoitetun hyökkäyk-

sen todennäköisyys on vähäinen, mutta sitä ei voida koko-

naan sulkea pois.552 

 Puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on 

muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman 

käytölle ja sillä uhkaamiselle 

 Puolustuksen kehittämisen keskeiset tavoitteet ovat turvalli-

suusympäristöön ja voimavaroihin suhteutetun puolustus-

kyvyn ylläpitäminen, puolustuksen kehittäminen osana ko-

konaisturvallisuutta sekä kansainvälisen puolustusyhteis-

työn syventäminen553 

 Sotilasliittoon kuulumattomana maana Suomi varautuu 

sotilaallisten uhkien torjumiseen ilman ulkopuolista tukea ja 

ylläpitää tämän vuoksi kaikkia puolustusjärjestelmän suori-

tuskykyalueita 

 Sotilaallinen maanpuolustus on oleellinen osa yhteiskunnan 

kokonaisturvallisuutta ja laaja-alaisiin turvallisuusuhkiin va-

rautuminen edellyttää puolustushallinnolta verkottumista 

yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa sekä tiivistä kan-

sainvälistä yhteistoimintaa554 

 Kansainvälinen yhteistoiminta kehittää sotilaallista kykyä ja 

keskeisimmän yhteistyökumppanit ovat NORDEFCO, 

Ruotsi, Yhdysvallat ja Nato. 

 Puolustusjärjestelmää ja sen valmiutta kehitetään ja ylläpi-

detään suhteessa toimintaympäristöön, jonka perusteella 

puolustusvoimien joukoilla ja järjestelmillä luodaan torjun-

takyky555 

Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 Turvallisuuskomitean perustaminen TPAK:n seuraajaksi556 

 Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

”Venäjä on strateginen kumppani, jota on varottava ärsyttämästä” 

”Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa” 

                                                                                                                                                                  
547 VNS 2012, s. 75. 
548 VNS 2012, s. 9 -11. 
549 VNS 2012, s. 69. 
550 VNS 2012, s. 78. 
546 VNS 2012, s. 96 
551 VNS 2022, s. 37 
552 VNS 2012, s, 74. 
553 VNS2012, s. 95 
554 VNS 2012, s. 13. 
555 VNS 2012, s. 100 
556 VNS 2012, s. 88 
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2016: ”Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko”557 

Turvallisuusympäristön kuvaus Turvallisuuspoliittinen linja 

 Toimintaympäristön viimeaikainen muutos on luonut uusia 

uhkia ja epävakautta ja Läntiseen yhteisöön kuuluvan Suo-

men turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut 

 Kansainvälinen turvallisuustilanne on eurooppalaisesta 

näkökulmasta heikentynyt viime vuosina 

 Kansainvälisten instituutioiden toimintakyky on odotuksiin 

nähden rajallinen ja sovittujen sääntöjen noudattamiseen 

perustuvaan toimintatapaan kohdistuu paineita 

 Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muuttuneelle toimin-

taympäristölle ovat ominaisia muutoksen nopeus ja ennus-

tamattomuus558 

 Yhteiskuntien polarisaatiokehitys on kasvava riski, joka 

lisää länsimaisten demokratioiden haavoittuvuutta ja hei-

kentää kansainvälisen yhteistyön pohjaa 

 Digitalisaatio on nopea vaikuttamisen väline, joka yhdistää 

sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhä selkeämmin559 

 Venäjän paluu voimapoliittiseen ja sen sotilaallisen kyvyn 

kasvu sekä sotilaallisen toiminnan aktivoituminen haastavat 

eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän perusteet ja luovat 

epävakautta Suomen toimintaympäristöön 

 Venäjä on toimillaan ja tulkinnoillaan osin kyseenalaistanut 

turvallisuusjärjestyksen sisällön ja horjuttanut sitä viimeksi 

kuluneen vajaan kymmenen vuoden aikana 

 Keinot turvallisuusjärjestelmän vakauden palauttamiseksi 

nähdään lännessä ja Venäjällä varsin eri tavoin 

 Venäjä valtasi Krimin ja synnytti Itä-Ukrainassa konfliktin 

sekä lisäsi läsnäoloaan ja sotilaallista toimintaansa arktisel-

la alueella 

 Venäjä käyttää etujensa ajamiseen laajaa sotilaallista ja ei-

sotilaallista keinovalikoimaa 

 Venäjä väittää Naton toimien ylläpitävän jännitteitä Itäme-

ren alueella560 

 Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemiseen liittyy ilmi-

öitä, joita voidaan kuvata hybriditoimintana 

 Venäjä katsoo kansainvälisiä suhteita geopoliittisen nolla-

summapelin näkökulmasta ja se on hylännyt yhteistyöhön 

perustuvan turvallisuuden 

 Sodan kuva on monimutkaistunut ja poliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi käytetään jatkuvasti kehittyvien sotilaallis-

ten keinojen lisäksi koordinoidusti muun muassa poliittista, 

taloudellista ja sotilaallista painostusta, informaatio- ja ky-

bersodankäynnin muotoja sekä näiden yhdistelmiä sekä 

muita hybridivaikuttamisen keinoja561 

 Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka nojaa perustuslakiin 

kirjattuihin arvoihin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin 

 Yhteiset arvot, demokratia, luotettava hallinto ja toimivat 

instituutiot luovat pohjan vakaudelle 

 Suomi vaikuttaa tavoitteellisesti toimintaympäristöönsä 

osana eurooppalaista ja pohjoismaista yhteisöä 

 tavoitteena turvallinen ja vakaa kansainvälinen toimintaym-

päristö, jossa valtioiden, yritysten ja ihmisten toimintaa 

sääntelevät kansainvälinen oikeus ja sille rakentuvat yhtei-

sesti sovitut säännöt, oikeudet ja velvollisuudet562 

 Suomi harjoittaa aktiivista kahdenvälistä ja monenkeskistä 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka edistää kansainvälistä 

vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusval-

tioperiaatetta ja tasa-arvoa563 

 Pohjoismaisen yhteistyön merkitys on Suomelle ja Suomen 

turvallisuudelle keskeinen 

 Suomi ja Ruotsi jakavat yhteiset arvot ja toteuttavat turvalli-

suuspolitiikkaansa yhä tiiviimmässä yhteydessä 

 Euroopan unioni on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

keskeisin toimintakehys ja tärkeä turvallisuusyhteisö 

 Suomi ylläpitää sotilaallisen liittoutumisen mahdollisuutta 

 Yhteistyöhön ja kansainvälisen oikeuden sekä YK:n perus-

kirjan periaatteiden kunnioittamiseen perustuva maailma on 

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisille ja hyvinvointita-

voitteille tärkeä 

 Suomi pyrkii ennaltaehkäisemään demokratian ja sääntö-

pohjaisen järjestyksen loukkaukset sekä sotilaalliset uhat 

ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja kattavalla yhteistyöllä. 

 Aseellisen hyökkäyksen torjumiseksi Suomi ylläpitää tur-

vallisuusympäristöön suhteutettu kansallista puolustuskykyä 

ja jatkaa puolustusyhteistyötä 

 Kahdenvälinen ja monenkeskinen puolustusyhteistyö on 

tärkeä osa Suomen puolustuskyvyn ylläpitoa, kehittämistä ja 

käyttöä sekä ennaltaehkäisyä 

 Euroopan unioni on Suomen arvoyhteisö 

 Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityis-

asema ja maiden välistä yhteistyötä kehitetään pitkän histo-

rian ja yhteisten arvojen pohjalta; yhteistyötä Ruotsin kans-

sa syvennetään ilman rajoitteita kattamaan operatiivinen 

suunnittelu kaikissa tilanteissa564 

 Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani 

 Suomen tavoitteena on pitää yllä vakaita ja toimivia suhteita 

Venäjän kanssa 

 Nato on keskeinen transatlanttista ja eurooppalaista turvalli-

suutta ja vakautta edistävä toimija ja Suomi toteuttaa laajaa 

ja kehittyvää kumppanuutta Naton kanssa 

 Kokonaisturvallisuusajattelun mukaisesti Suomi vahvistaa 

                                                 
557 Valtioneuvoston kanslia: ”Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko” (VNS 2012), Valtioneuvoston 

kanslian julkaisusarja 7/2016, Lönnberg Print & Promo, Helsinki 2016. 
558 VNS 2016, s. 10. 
559 VNS 2016, s. 12. 
560 VNS 2016, s. 14. 
561 VNS 2016, s. 16 
562 VNS 2016, s. 7-8. 
563 VNS 2016, s. 9 
564 VNS 2016, s. 23 
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kykyjä tunnistaa yhteiskuntaan laajasti kohdistuvaa hybridi-

vaikuttamista ja vahvistaa sen vaatimia suorituskykyjä ja 

parantaa kyberturvallisuutta 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uh-

kaamista ei voida sulkea pois 

 Ei linjata tässä selonteossa 

Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” ja ”Suomella on oltava kyberpuolustuskyky, joka ulottuu muillekin yhteiskunta-alueille, kuin so-

tilaalliseen puolustukseen”. 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

”Venäjä on strateginen kumppani, jota on varottava ärsyttämästä” 

”Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa” 

”Venäjä on Euroopan turvalisuusongelmien aiheuttaja” 
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2017: ”Valtioneuvoston puolustusselonteko”565 

Sotilaallisen turvallisuusympäristön kuvaus Puolustuspoliittinen linja 

 Sodan kuvan monipuolistuttua Suomeen kriisiaikana koh-

distuva keinovalikoima olisi laaja 

 Puolustukselle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet ja soti-

laalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaa-

miseen on varauduttava 

 Suomen lähialueen turvallisuustilanne on heikentynyt Kri-

min valtauksen ja Itä-Ukrainan konfliktin jälkeen 

 Itämeren alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut ja 

sotilaallinen toiminta alueella lisääntynyt 

 Sotilaallinen läsnäolo arktisella alueella on lisääntynyt 

 Kuolan niemimaa strategisten aseiden sijoituspaikkana 

säilyy Venäjälle tärkeänä 

 Lähialueen valtiot ovat parantaneet valmiuttaan ja korotta-

neet puolustusmäärärahoja 

 Venäjä pyrkii vahvistamaan suurvalta-asemaansa ja ilmais-

sut tavoitteensa etupiirijakoon perustuvasta turvallisuusra-

kenteesta 

 Venäjä on osoittanut kykenevänsä tekemään nopeasti stra-

tegisia päätöksiä ja käyttämään koordinoidusti sotilaallista 

voimaa ja muuta laajaa keinovalikoimaa tavoitteidensa saa-

vuttamiseksi 

 Venäjä on osoittanut ilmavoimiensa kehittynyttä suoritus-

kykyä Syyrian sodassa 

 Venäjä ylläpitää valmiuksia toimia laajamittaisessa sotilaal-

lisessa kriisissä ja sillä on asejärjestelmiä, joilla kyetään es-

tämään ilmatilan ja merialueen vapaa käyttö566 

 Venäjä kykenee korkean valmiuden joukoillaan rajoitetun 

alueen valtaamiseen ja kohdevaltion suvereniteetin kiistä-

miseen 

 Naton painopiste on jäsenvaltioiden puolustamisessa 

 EU vahvistaa unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspo-

litiikkaa sekä tiivistää puolustusalan yhteistyötä 

 Kyberkeinojen käyttöä poliittisten päämäärien saavutta-

miseksi ei voida sulkea pois 

 Puolustusvoimien valmius luodaan normaalioloissa ja tor-

juntakyky luodaan välittömästi käytössä olevilla joukoilla ja 

järjestelmillä567 

 Puolustusvoimien tehtävien toteuttaminen edellyttää nykyis-

tä korkeampaa toimintavalmiutta 

 Muuttunut turvallisuusympäristö on tuonut esille lainsää-

dännön kehittämistarpeita viranomaisten tehtävien toteutta-

miseksi 

 Suomi harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten 

uhkien ennaltaehkäisemiseksi 

 Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituk-

siin muita valtioita vastaan 

 Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen 

ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa 

 Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä 

uhkaamiseen on varauduttava 

 EU:n jäsenenä Suomi ei voisi olla ulkopuolinen, jos sen 

lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhat-

tuna 

 Puolustuksen ennaltaehkäisykyky perustuu toimintaympä-

ristöön suhteutettuun valmiuteen ja torjuntakykyyn 

 Nopeasti kehittyvien kriisien varalta tarvitaan nykymuotoi-

sen, laajaan reserviin ja suorituskykyisiin asejärjestelmiin 

perustuvan puolustusratkaisun lisäksi välittömästi käytössä 

olevia kansallisia sotilaallisia suorituskykyjä568 

 Euroopan unioni on Suomelle turvallisuuspoliittinen valinta 

ja arvoyhteisö 

 EU:n sisäisessä turvallisuusyhteisyössä yksi tärkeä osa-alue 

on hybridiuhkiin vastaaminen 

 Suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa, 

joka on eurooppalaista turvallisuutta ja vakautta edistävä 

toimija569 

 Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityis-

asema 

 Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani, jonka kanssa 

tehtävä puolustusyhteistyö parantaa Suomen puolustusky-

kyä 

 Suomelle tärkeitä kahdenvälisiä puolustusyhteistyökumppa-

neita ovat myös Alanko-maat, Iso-Britannia, Norja, Puola, 

Ranska, Saksa, Tanska ja Viro 

Uhkamallit Puolustuksen kehittäminen 

 sotilaallinen painostus 

 nopeasti kehittyvä sotilaallinen uhka 

 laajamittainen sotilaallinen hyökkäys 

 entistä monitahoisemmat uhat, joissa yhdistyvät sotilaalliset 

ja ei-sotilaalliset keinot 570 

 Maa-, meri- ja ilmapuolustusta sekä puolustusvoimien yh-

teisiä suorituskykyjä kehitetään toimintaympäristön vaati-

musten mukaisesti 

 Kybertoimintaympäristöön rakennetaan uusia kykyjä  

 Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet toteute-

taan puolustuskyvyn turvaamiseksi pitkällä aikavälillä 

 Puolustusjärjestelmää kehitetään siten, että mahdolliselle 

                                                 
565 Valtioneuvoston kanslia: ”Valtioneuvoston puolustusselonteko”(VNS 2017), Valtioneuvoston julkaisusarja 5/2017, 

Lönnberg Print & Promo, Helsinki 2017. 
566 VNS 2017, s. 8 - 9. 
567 VNS 2017, s. 11. 
568 VNS 2017, s. 14-15. 
569 VNS 2017, s. 16. 
570 VNS 2017, s. 14 



KAPTEENILUUTNANTTI KÄLLMANIN DIPLOMITYÖN LIITE 2 

15(15) 

sotilaalliselle liittoutumiselle ei muodostu käytännön estei-

tä571 

 Puolustusta kehitetään vastaamaan toimintaympäristön 

kasvaneita vaatimuksia 

 Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimin-

tamallin mukaisesti sekä säädöspohjaa kehittämällä 

 Ulkoisia uhkia vastaan ylläpidettävä puolustuskyky on osa 

Suomen kokonaisturvallisuutta ja yksi yhteiskunnan elintär-

keistä toiminnoista 

 Suomi luo valmiudet antaa ja vastaanottaa sotilaallista apua 

ja tämä valmius on osa kansallista puolustuskykyä 

 Puolustusjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen painopisteet 

selontekokaudella ovat kaikkien puolustushaarojen valmius, 

käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaaminen, tieduste-

lu, kyberpuolustus ja kaukovaikuttaminen 

 Strategiset suorituskykyhankkeet ilmavoimien ja merivoi-

mien pitkän aikavälin kehittämiseksi572 

Selonteon linjauksiin liittyvät käytännöt 

 Maavoimien muutos koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi573 

 Strategiset suorituskykyhankkeet ilma- ja merivoimissa 

 Lainsäädäntöhankkeet valmiuden kehittämisen mahdollistamiseksi574 

Strategisen kulttuurin diskurssien teemat 

”Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen normeihin” 

”Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin” 

”Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat” 

”Laaja turvallisuuskäsitys” ja ”Suomella on oltava kyberpuolustuskyky, joka ulottuu muillekin yhteiskunta-alueille, kuin so-

tilaalliseen puolustukseen”. 

”Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi luottaa 

ulkopuoliseen apuun” 

”Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys” 

”Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista uhkaa” 

”Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan” 

”Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun” 

”Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen että laajamittaisen aluevaltauksen uhat” 

”Venäjä on strateginen kumppani, jota on varottava ärsyttämästä” 

”Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa” 

”Venäjä on Euroopan turvalisuusongelmien aiheuttaja” 

 

 

                                                 
571 VNS 2017, s. 6. 
572 VNS 2017, s. 24-25. 
573 VNS 2017, s. 20 sekä Maavoimien esikunta: ”Maapuolustus 2030”, Maasotakoulu, Lappeenranta 2018, s. 5 - 7. 
574 Valtioneuvoston kanslian tiedote 29.6.2016 osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/tasavallan-presidentti-vahvisti-lain-asevelvollisuuslain-muuttamisesta 
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Kuva 17 - Kansalaisten mielipide maanpuolustustahdosta575 

                                                 
575 MTS: ”Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta”, Valtio-

neuvoston hallintoyksikön julkaisutuotanto, Helsinki 2018, s. 26. 
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Kuva 18 - Kansalaisten mielipide yleisestä asevelvollisuudesta576 

 

 

 

                                                 
576 MTS (2018), s. 30. 
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Kuva 19 - Kansalaisten mielipide sotilaallisesta liittoutumisesta577 

 

 

 
 

Kuva 20 - Kansalaisten mielipide mahdollisesta Nato-jäsenyydestä578 

 

 

 

                                                 
577 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS): ”Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, 

maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta”, Valtioneuvoston hallintoyksikön julkaisutuotanto, Helsinki 2018, s. 36 
578 MTS 2018: s. 38 
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Kuva 21- Kansalaisten mielipiteet tulevaisuuden turvallisuustasosta579 

 

 

 
Kuva 22 - Kansalaisten mielipiteet Suomen turvallisuuteen vaikuttavista tahoista.580 

 

 

                                                 
579 MTS (2018), s. 41. 
580 MTS (2018), s. 46 



KAPTEENILUUTNANTTI KÄLLMANIN DIPLOMITYÖN LIITE 3 

5(9) 

 
 

Kuva 23 - Kansalaisten vuosittaiset mielipiteet turvallisuuteen vaikuttavista tahoista581 

 

 

                                                 
581 MTS (2018), s. 47. 
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Kuva 24 - Kansalaisten suhtautuminen sotilaalliseen yhteistyöhön.582 

 

 

                                                 
582 MTS (2018), s. 52. 
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Kuva 25 - Kansalaisten arvio turvallisuustilanteen kehittymisestä Suomen lähialueilla583 

 

                                                 
583 MTS (2018), s. 59 
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Kuva 26 - Kansalaisten mielipiteet puolustusmäärärahojen tasosta.584 

 

 

 

 

                                                 
584 MTS (2018), s. 61. 
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Kuva 27 - Kansalaisten huoli kyberuhkista ja kehityksestä Venäjällä585 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
585 MTS (2018), s. 64 & 66. 
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Liite 4 - Suomen strategisen kulttuurin diskurssit vuoden 2014 jälkeen 

Teema on muodostunut ennen vuotta 

2014 ja on edelleen voimassa

Teema on uusi, vuoden 2014 jälkeen 

syntynyt

Teema on "sammunut" vuoden 2014 

strategisen šokin jälkeen  

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

1 Tasavaltalainen yhteiskuntajärjestys Formatiivinen vaihe VNS 1995 Läntisten arvojen puolustaminen

Autoritaarisen ja suomalaisia arvoja kyseenalaistavan 

vallan hyökkäykset ollaan valmiita torjumaan asein

Formatiivinen vaihe (1910-luku) VNS 1990, VNS 1991, VNS 1995 Läntisten arvojen puolustaminen

5
Suomi on osa länttä ja EU on suomelle arvovalinta VNS 1995 VNS 2016, pakotepolitiikassa läsnä Läntisten arvojen puolustaminen

8

Suomi on osa läntistä arvomaailmaa ja sen tärkeimpiä 

sotilaallisia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Nato ja 

Yhdysvallat.

VNS 1995 Kaikki muut selonteot Läntisten arvojen puolustaminen

11
Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä 

yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa

PLM strategia 2011 VNS 2016 Läntisten arvojen puolustaminen

 

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

Separatistinen lojalismi ja konfrontaation välttely Venäjän 

kanssa

J.V. Snellman VNS 1990 sekä 1991 - 2012 Kumppanuus Venäjän kanssa

12
Venäjä on kumppani, jota on varottava ärsyttämästä, 

vakaat suhteet venäjän kanssa

VNS 1990 Sauli Niinistö Kumppanuus Venäjän kanssa

 

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

Venäjän sitouttaminen kansainväliseen yhteisöön ja sen 

normeihin

Arvid Horn VNS:t 1990 - 2012 Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

Globalisaation keskinäisriippuvuus alentaa sotilaallista 

uhkaa.

VNS 1995 VNS:t => 2012 Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

17

Turvallisuusuhkiin vastataan kansainvälisellä 

kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella.

VNS 2001 Terrorismin vastainen sota, eli VNS:t 

vuosina 2001 - 2012

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus, kansainvälinen yhteistyö

3

Sitoutuminen kansainvälisen yhteisön sääntöihin J.V. Snellman Kaikki selonteot 90- ja 2000-luvuilla Globalisaatio, keskinäisriippuvuus ja 

kumppanuus

 

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

4

Suomen on kyettävä sotilaallisesti puolustautumaan 

ensisijaisesti Venäjää vastaan (epäsuora väittämä, 

varotaan sanomasta suoraan)

Puolustusrevisioni 1950-60 -l, VNS 

1997

VNS 2016, Jussi Niinistö, Kanervan raportti 

2014

Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja

6

Asevoimien on oltava valmiudessa aloittaa taistelu 

Venäjän hyökkäystä vastaan

Puolustusrevisioni 1950-60 -luvulla VNS 2016, Jussi Niinistö, Kanervan raportti 

2014

Venäjä on Euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja

16
Venäjä on Euroopan turvalisuusongelmien aiheuttaja VNS 2016 Jussi Niinistö Venäjä on euroopan turvallisuusongelmien 

aiheuttaja  

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

7
Sotilaalliseen uhkaan liittyy sekä kaappaushyökkäyksen 

että laajamittaisen aluevaltauksen uhat

Formatiivinen vaihe VNS 1997 =>

Uutta retoriikkaa vuodesta 2014

Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä

2

Suomella on oltava korkea valmius torjua maahan 

kohdistuva sotilaallinen uhka 

=> Puolustuskyvyn keskeinen rakennuspalikka on 

VALMIUS. Kalusto ja henkilöstö eivät yksinään takaa 

puolustuskykyä.

VNS 2016 Sauli Niinistö, Jussi Niinistö. 

Puolustusselonteko 2017 asettaa valmiuden 

edellytykseksi.

Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä

9

Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista 

sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi 

luottaa ulkopuoliseen apuun

Formatiivinen vaihe Kaikki selonteot 90- ja 2000-luvuilla Sota on laaja-alaista, aluevaltaukseen 

tähtäävää sotilaallisen voiman käyttöä
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Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

9

Suomella on oltava itsenäinen puolustuskyky laajamittaista 

sotilaallista voimankäyttöä vastaan, sillä me emme voi 

luottaa ulkopuoliseen apuun

Formatiivinen vaihe Kaikki selonteot 90- ja 2000-luvuilla Sotilaallinen liittoutumattomuus

 

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

10

Laaja turvallisuuskäsitys: ilmastonmuutos, terrorismi, laaja 

maahanmuutto, kansainvälinen rikollisuus, kulkutaudit, 

tietoverkkohäiriöt ja muut ei-sotilaalliset uhat muodostavat 

yhteiskunnan turvalisuudelle uhkia

VNS 1990 / Pertti Paasio Kaikki selonteot 90- ja 2000-luvuilla. 

Kuitenkin Kanervan raportissa retoriikka ja 

uusi "Hybridi"-termi nousi käyttöön.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

13

Suomella on oltava kyberpuolustuskyky, joka ulottuu 

muillekin yhteiskunta-alueille, kuin sotilaalliseen 

puolustukseen.

VNS 2012 viitteet, VNS 2016 

yksiselitteisesti

Kyber on ollut mediassa ja poliittisessa 

keskustelussa läsnä Viron 

pronssisoturikiistan (2007) ja etenkin 

Ukrainan vuoden 2014 jälkeen.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

14

Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään yhteiskunnassa 

muuhunkin, kuin korkeaintensiiviseen taisteluun

VNS 1997 Kaikki selonteot 90- ja 2000-luvuilla Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

15

Tulevaisuuden sodankäyntiin liittyy ennakoimattoman laaja 

valikoima sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä.

VNS 2004 Hybriditermi on ensimmäisä kertaa esillä 

Kanervan raportissa vuonna 2014 ja sen 

jälkeen VNS 2016:ssa. Vahvistavaa 

retoriikkaa RVL:ltä ja Puolustusvoimilta.

Nykyiseen ja tulevaisuuden sodankäyntiin 

liittyy ennakoimattoman laaja valikoima 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen 

yhdistelyä. 

 

Teeman

nro

Sisällön avoin koodaus teemaksi Teeman asettaja Vahvistavat dokumentit tai retoriikan 

käyttäjä (henkilö)

Diskurssi aksiaalikoodattuna

11
Suomen puolustuskyky kehittyy kansainvälisellä 

yhteistyöllä läntisen yhteisön kanssa

PLM strategia 2011 VNS 2016 Kansainvälinen yhteistyö

17
Turvallisuusuhkiin vastataan kansainvälisellä 

kriisinhallinnalla oman alueen ulkopuolella.

VNS 2001 Terrorismin vastainen sota, eli VNS:t 

vuosina 2001 - 2012

Kansainvälinen yhteistyö

 

 


